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Yirmi birinci İnikat 

7.1.1959 Çarşamba 

Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

nüveye mâruzâtı < 
1. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş-

kun'un, istanbul da vukubulan infilâk hâ
disesi dolayısiyle Büyük Millet Meclisinin 
îstanbul halkına taziyetlerinin iletilmesine 
ve müessif kazada hayatlarını kaybeden 
vatandaşlar için ayakta bir dakika saygı 
duruşunda bulunulmasına dair takriri 
(4/85) • 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Müdafaa Vekili Etem Menderes'in av
detine kadar kendisine, Maliye Vekili 
Hasan Polatkan'm vekillik edeceğine dair 
Riyaseti Cumhur tezkeresi (3/333) 

5. — Müzakere edilen maddeler 
1. — Tebligat kanunu lâyihası ve Mu

vakkat Encümen mazbatası (1/105) 
2. — îçel Mebusu Yakup Karabulut'-

un, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 105 nei maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/57) 

Sayfa 
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Sayfa 
3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-

kan'm, Arzuhal Encümeninin 16 . IV . 1958 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 450 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 
mazbatası (4/44) 359 

4. — Vakfıkebir'in Ballı köyünden 
Selvi ^Hacıfettah ve Havva Hâcıfettah 
hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri . 
mazbataları (5/15) 359:364 

5. — Avanos'un Sarılar köyünden Ze-
keriyaoğlu, Şef ika'dan doğma 29' Temmuz , 
1934 doğumlu Ziya Şimşek'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet teke-
resi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/237) 364 

6. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülmiyen 1 423 813 lira 98 kuruşun ter
kini ve 54 892 lira 33 kuruşun affı hakkın
da Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe En
cümeni mazbatası (3/97, 3/229) 364 

7. — Mardin'in Daşiyan köyünden Be-
dirhanoğlu Hıdır Çaçarnm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Adliye Encümeni mazbatası (3/242) 364: 

366 
8. — Rize mebuslerı İzzet Akçal ve 

Muzaffer önal ' ın Türkiye Cumhuriyeti 



Sayfa 
Emekli Sandığı Kanununa? bir ek ve bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/9) 366:367 

9. — Manavgat'ın Ilıca köyünden Dur
muş Alioğlu, Fatma'dan doğma Mehmet 
Sert'in affı hakkında Arzuhal ve Adliye 
encümenleri mazbataları (5/11) 367 

10. — ispir ' in Karakarmış köyünden 
Salihoğlu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu ^ 

Malatyalı Mustafa kızı 1322 doğumlu Zeynep 
Üstün'ün hastalığı dolayısiyle bir senelik hapis 
cezasının, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 42 nci 
maddesi mucibince ıskat edilmiş bulunduğuna 
dair Başvekâlet tezkeresi okundu. 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Malatyalı 
Mustafa kızı 1322 doğumlu Zeynep Üstün'ün affı 
hakkındaki kanun teklifinin, talebi üzerine geri-
verilmesi kabul edildi. 

Tebligat kanunu lâyihasının, encümene gön
derilen maddeleri henüz gelmediğinden, müzake
resi tehir olundu. 

İstiklâl Harbi malûllerinden (8) ere verilecek 
para mükâfatına j 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına, 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

Şifahi sualler 
1. — Niğde Mebusu İsmail Güvenin, Niğde 

D. P. vilâyet idare heyeti reisinin deruhte et
tiği vazifelerle almakta olduğu maaş veya ücre
tin miktarına dair şifahi sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (6/355) 

2. — Ordu Mebusu Ferda Güleyln, Balıkesir 
Valisinin Ateş Gazetesini hangi salâhiyetle res-

Sayfa 
Sadettin Polat'm affı hakkında Arzuhal 
ve Adliye encümenleri mazbataları (5/12) 367: 

368 
11. — Muhtelif kanunlarda geçen Or

du Müfettişliği unvanının Ordu Kuman
danlığı olarak değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası (1/206) 368:369 

12. — Nakil vesıtaları hakkındaki Ka
nuna ek kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/239) , 369:377 

bağlı (A/2) işaretli cetvelin Nafıa Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına, 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair kanunlar kabul 
edildi. 

İçel Mebusu Yakup Karabulut 'un, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 105 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin reddine dair Bütçe En
cümeni mazbatası üzerinde bir müddet görüşüldü. 

7 . 1 . 1959 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kütahya Mebusu 
Mahmut Goloğlu Kemal Özer 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân 

mî ilândan mahrum edebildiğine dair şifahi sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir (6/356) 

3. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, mem
leketimizde bulunan Amerikan kuvvet veya sivil 
mensupları tarafından işlenen suçlara dair şifa
hi sual takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/357) 

4. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Et w 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sualler 
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Balık Kurumunun çeşitli yiyecek maddeleri sat
ması sebebine dair şifahi sual takriri Ticaret Ve
kâletine gönderilmiştir. (.6/358) 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Mardin'in Istilil Nahiye Müdürü hakkında vâki 
şikâyetler üzerine ne muamele yapıldığına dair 
şifahi sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderil
miştir. (6/359) 

6. — Adana Mebusu Saim Karaömerlioğlu'-
nun, Mağara - Saimbeyli - Feke - Kozan yolunun 
ıslahı hususunun düşünülüp düşünülmediğine 
dair şifahi sual takriri Nafıa Vekâletine gönderil
miştir. (6/360) 

7. — Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'-
un, İstanbul deniz ve kara nakil vaaıtalarının 
kifayetsizliği karşısında ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair şifahi sual takriri Münakalât 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/361) 

8. — Sivas Mebusu Edip îmer'in, Sivas Def
terdarı Sungur Mavi'nin vekâlet emrine alın
ması sebebine dair şifahi sual takriri Maliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/362) 

9. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Dev
let haralarından Merinos koç ve koyunlarının 
tanesi 50 liradan satıldığının doğru olup olma
dığına dair şifahi sual takriri Ziraat Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/363) 

Tahrirî sualler 
1. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, Sarıka

mış'a bağlı Karakurt nahiyesinin kaza veya tam 
teşekküllü nahiye haline getirilmesi hususunun 
düşünülüp düşnülmediğine dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/339) 

2. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Pancar fiyatlarına ne vakit ne kadar zam yapı
lacağına dair tahrirî sual takriri Ticaret Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/340) 

3. — Adana Mebusu Turgut Yeğenağa'nm, 
hediye otomobiller için verilen bedelsiz ithal 
müsaadelerine dair tahrirî sual takriri Maliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/341) 

4. — Ankara Mebusu Selim Soley'iıı, Anka
ra Dördüncü Kademe Tamirhanesinin doktor 
kadrosuna dair tahrirî sual takriri Millî Müda
faa Vekâletine gönderilmiştir. (7/342) 

5. — Elâzığ Mebusu Nazım öztürk'ün, Elâ
zığ Petrol Ofis Acenteliğinin 1950 senesinden be
ri kimlere verildiğine dair tahrirî sual takriri 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (7/343) 

6. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Niğ
de'nin Çamardı kazasiyle Altmhisar nahiyesin
de yapılmakta olan ortaokullarda ne zaman ted
risata başlanabileceğine dair tahrirî sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. (7/344) 

7. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'
ın, Diyarbakır Bağlar semtinin şehir ile irtiba
tının temini için bir yol inşası hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Dahili
ye Vekâletine gönderilmiştir. (7/345) 

o. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'
ın, Nusaybin ve Gercüş'de bâzı muhtarların iş
ten men edilmeleri sebebine dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/346) 

9. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin Belediye binası inşaatının tamam
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair tah
rirî sual takriri imar ve îskân Vekâletine gön
derilmiştir. (7/347) 

10. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin Zirai Kredi Kooperatifine ayrı
lan plasmanın artırılması -hususunda ne düşü
nüldüğüne dair tahrirî sual takriri Ziraat Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/348) 

11. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Kırıkkale için tahsis olunan kok kömü
rü kontenjanının artırılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Sanayi Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/349) 

12. — Anfcara Mebusu Mehmet Ali1 Ceritoğ-
lu'nun, Kesıkin'e (bağlı Çelebi nahiyesi Zirai 
Kredi Kooperatifine talhsis olunan plasmanın 
artırılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
tahrirî sual ta'kriri Ziraat Vekâletine gönderil
miştir. (7/350) 

13. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'ııun. Keskin'e bağlı bâzı Iköylerdeki 'Oikul bi
nalarının (tamirinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takriri Maarif Velkâletiııe gön
derilmiştir. (7/351) 

14. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskince tahsis olunan ıkdk kömürü kon
tenjanının artırılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair tahrirî sual talkriri Sanayi Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/352) 

15. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Po
latlı sağlık merkezinin nc4manlarının*t'amamlan-
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
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sual takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/353) 

16. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası tarafından Le
vent'te inşa edilen 'binalara dair tahrirî sual 
takriri, imar ve iskân Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/354) 

17. — Elâzığ Me'busu Mustafa Altındoğan'-
ın, Elâzığ Cüzam Hastanesindeki mahkûm has
talara sıhhi Ibir oda tahsisinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair tahrirî sual takriri, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/355) 

18. — Elâzığ Me'busu Mustafa Altmdoğan'ın, 
Elâzığ Cüzaım Hastanesinin 'başka (bir yere nak
linin düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî 
sual takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/356) 

19. — Niğde Mefousu İsmail Güven'in, Niğ
de'nin Çamardı kazası su tesisatının ne zaman 
ikmal edileceğine dair tahrirî sual takriri İmar 
ve İskân Vekâletine gönderilmiştir. (7/357) 

20. — Niğde Mebusu İsmail Gü*en'in, Niğ
de vilâyet merkezinde inşasına karar verilen iş 
hanı binasının ne zaman ikmal edileceğine dair 
tahrirî sual takriri, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(7/358) 

21. — Adana Mebusu Kemal Sarıübrahimoğ-
lu'nun, Adana'nın Mağara kazası Ibelediyesine 
bir kamyon verilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair tahrirî sual takriri, Ticaret Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/359) 

22. — Adana Me'busu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Adana'nın Mağara kazasında asliye mah
kemesi teşkilinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gön
derilmiştir. (7/360) 

23. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Adana'mn Mağara kazası posta nakliya
tının motorlu vasıtalarla yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Mü
nakalât Vekâletine gönderilmiştir. (7/361) 

24. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, İller 
Bankasına borcu olan belediyelere dair tahrirî 
sual takriri İmar ve İskân Vekâletine gönderil
miştir. (7/362) 

25. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
m, 1957 mebus seçiminden beri hangi vilâyet ve 
kazaların belediye hudutları içine hangi köyle

rin ithal edildiğine dair tahrirî sual takriri Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/363) 

26. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçının, Em
lâk Kredi Bankasınca kesilen inşaat kredileri
nin yeniden açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair tahrirî sual takriri İmar ve İskân 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/364) 

27. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, To
kad vilâyetinde resmî ve hususi sektör için ay
rı fabrikalardan çimento tahsis edilmesinin se
bebine ve bu farkın kaldırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/365) 

28. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Po
latlı kazasından geçen Gümüşlü deresinin ıslahı 
işine ne zaman başlanacağına dair tahrirî sual 
takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir (7/366) 

29. —• Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, Şe
ker fiyatlarına yapılan zammın pancar müstah-
sılma inikasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine gön
derilmiştir. (7/367) 

30. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin kazasına bağlı Çelebi nahiyesin
deki ilkokula sıra temini hususunda ne düşünül
düğüne dair tahrirî sual takriri Maarif Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/368) 

31. — Niğde Mebusu Şefik Refik Soyer'in, 
Niğde vilâyetindeki Dabakhane ve Gümüşler 
derelerinin ıslahına ne zaman başlanacağına dair 
tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderil
miştir. (7/369) 

32. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğ-
lu'nun, Keskin - Kırşehir yolunun bir an evvel 
ikmali hususunda ne düşünüldüğüne dair tahri
rî sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/370) 

33. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, 1958 yılı 
başından beri hangi belediyelere kaç tane mo
torlu nakil vasıtası tahsis edildiğine dair tah
rirî sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(7/371) 

34. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
m, Diyarbakır emniyet memurlarından Hayret
tin Yakıt'm Vekâlet emrine alınması sebebine 
dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/372) 

35. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün, Makina Yedek 
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Parça T. A. Şirketinden 1956 yılında grayder 
bıçakları satmalıp almadığına dair tahrirî sual 
takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/373) 

36. — Ankara Mebusu Eecep Dengin'in, Dev
let Demiryolları Umum Müdürlüğü tarafından 
1956 yılında hurda maden ve malzeme satışı ya
pılıp yapılmadığına dair tahrirî sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir. (7/374) 

37. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
hurda madenlerin beynelmilel piyasadaki 1956 

1. — İzmir Mebusu Nuriye Pmar'ın, Üniver
siteler Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/255) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — Üniversitelere ve bunlara bağlı mües

seselere yapılacak bağışların Gelir ve Kurum
lar vergileri matrahından düşülmesine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/218) (Ruznameye) 

yılı fiyatlarına dair tahrirî sual takriri Başve
kâlete gönderilmiştir. (7/375) 

38. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
Maden Hurdacılığı T. A. Şirketinin hissedar
larına ve hisse miktarlarına dair tahrirî sual 
takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/376) 

39. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 
1 . I . 1956 - 1 . VI . 1957 tarihleri arasında 
ihracedilen maden hurdalarından ne kadar dö
viz sağlandığına dair tahrirî sual takriri Ma
liye Vekâletine gönderilmiştir. (7/377) 

3. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 neı maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/41) (Ruznameye) 

4. — Divanı Muhasebatta münhal bulunan * 
iki daire reisliği ile üç âzalık için seçim yapıl
ması hakkında Divanı Muhasebat Reisliği tez
keresi we Bütçe, Divanı Muhasebat ve Maliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/307) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B t R Î N C İ CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu. 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Oeyiân (Kırklareli), Kemal Özer (Kütahya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Çoşkun'-
un, İstanbul'da vukubulan infilâk hâdisesi dola-
yısiyle Büyük Millet Meclisinin İstanbul halkına 
taziyetlerinin iletilmesine ve müessif kazada ha
yatlarım kaybeden vatandaşlar için ayakta bir 
dakika saygı duruşunda bulunulmasına dair tak
riri (4/85) 

RElS — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun tarafından verilmiş önergeyi okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Dün vukubulan müessif hâdise dolayısiyle 

Büyük Meclisin taziyetlerinin istanbul'a iletil
mesini ve hayatlarını kaybeden vatandaşlar için 
bir dakikalık saygı duruşu yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarla. 
Erzincan Milletvekili 
Nusret Safa Coşkun 

REİS — İstanbul'da vukubulan müessif hâ
dise dolayısiyle terki hayat eden vatandaşların 
ruhlarını tazizen bir dakikalık saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

1. — Tebligat kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/105) 

REİS — Encümene verilmiş olan maddeler 
henüz gelmemiştir. Bu sebeple gündemin diğer 
maddesine geçiyoruz. 

2. — İçel Mebusu Yakup Karabulufun, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 

REİS — Celseyi açıyorum. 

(Ayakta bir dakikalık saygı duruşunda bulu
nuldu) 

REİS — Taziyetlerin bildirilmesi hususunda 
gerekli muamele Riyasetçe yapılacaktır. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Müdafaa Vekili Ethem Menderes'in avdetine ka
dar, kendisine, Maliye Vekili Hasan Polatkan'm 
Vekillik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezke
resi (3/333) 

REİS — Riyaseti Cumhur tezkeresini okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Mü

dafaa Vekili Ethem Menderes'in avdetine kadar 
kendisine, Maliye Vekili Hasan Polatkan'm Vekil
lik etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

105 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/57) 

REİS — Teklifin heyeti umumiyesi üzerinde
yiz. Başka söz istiyeni. Yok. Geçen İnikatta ko
nuşan hatipler Maliye veya Bütçe Encümenleri 
raporlarını müdafaa etmişlerdi. Teklif sahibi ar-

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

5. — MÜZAKE EDİLEN MADDELER 
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kadaşımızın bu mevzuda, Bütçe Encümeni rapo
runun değil, Maliye Encümeni raporunun mü
zakere ve kabulüne dair bir teklifi vardır. Okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Emekli Sandığı Kanununun 105 nci maddesi

nin tadilini tazammun eden kanun tasarısının, 
Bütçe Encümeni mazbatasmdaki ret sebeplerini 
şifahen arz ettiğim gibi hakkaniyete uygun mü
talâa etmemekteyim. Müzakerenin Maliye Komis
yonu mazbatası dâhilinde yapılmasını arz ve tek
lif ederim. 

içel Mebusu 
Yakup Karabulut 

REİS — Meseleyi kısaca arz edeyim : 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 105 nci maddesi, bütün iştirak
çi ve tevdiatçılardan, doğum tarihlerinde ayı 
yazılmamış olanlar için, takvim yılının ortası 
bulunan ve tatbikatı mülga emekli kanunların
dan intikal eden 1 Temmuz tarihini esas almış 
bulunmaktadır. 

Yakup Karabulut arkadaşımız bu mebdei su
baylar için 1 Eylül olarak değiştirmeyi teklif 
etmiş, Maliye Encümeni bu teklifi kabul etmiş, 
Bütçe Encümeni reddetmiştir. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım, ge
çen celse ile bu defaki heyetin terekkübü farklı
dır, bu defa daha fazla âza iştirak etmiş bulun
maktadır. Bu bakımdan mevzuu kısaca bir defa 
daha arz etmek isterim. 

Arkadaşımızın teklifi; nüfus kütüklerinde 
yaş günleri bulunmıyan subayların, emeklilikte
ki sin haddi bakımından, yaşlarının tesbitinde 
halen mer'i olan 1 Temmuz tarihi yerine 1 Ey
lül tarihini ikame etmek gayesine matuf bulun
maktadır. Yani askerî terfi listelerinin ilân ta
rihi olan 30 Ağustos tarihinde bâzı subayların 
terfi etmek suretiyle mütaakıp derecede yaş had-
dinin daha uzun olması bakımından daha bir 
müddet, yeni iktisabedecekleri yeni rütbelerin 
yaş haddi müddetince vazifede kalmalarını ifade 
eden bir tekliftir. Arkadaşımız bunu müdafaa 
sadedinde bu suretle bu subaylara daha bir müd
det bir imkân verilmiş olduğunu iddia ve mev-
cudolan 1 Temmuz tarihinin bir esasa istinadet-
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mediğini beyan buyurdular. Bendeniz Bütçe 
Encümenindeki müzakereleri telhisan arz ettiğim 
vakit şu ciheti tebarüz ettirmiştim ki, bir defa 
1 Temmuz tarihi mevzuatımıza keyfî olarak gir
memiştir. Bu tarih, yılın ortasını ifade etmek
tedir. Haziran, 6 nci aydır. 6 neı ayın sonu ve 
Temmuz ile diğer ayların mebdei arasındaki ta
rihtir. Binaenaleyh, nüfus kütüklerinde tarih
leri bulunmıyanlar için akdem ve muahhar olan 
tarihlerin vasatisi olarak bu tarih mevzuatımıza 
girmiş bulunmaktadır. Arkadaşımızın teklifleri 
kabul edildiği takdirde, Bütçe Encümenindeki 
müzakerelerde taayyün ettiği veçhile, nüfus kü
tüğünde yaşları muayyen ve mukayyet bulunan 
subaylar aleyhine bir durumun hâsıl olması muh
temel, hattâ muhakkaktır. Çünkü nüfus kütü
ğünde bilfarz 29 Ağustos doğumlu bulunan bir 
subay, bu tarih nüfus kütüğünde mukayyedoldu-
ğu için 29 Ağustosta, eğer sin haddi dolmuşsa, 
tekaüde sevk edilecek ve dolayısiyle bir terfiden 
istifade edemiyecek ve mütaakıp rütbenin sin 
haddi derecesinde hizmetinin uzatılması imkânı 
kalmıyacaktır. Buna mukabil aynı gün doğdu
ğunu farz ettiğimiz fakat nüfus kütüğünde yaşı 
tesbit edilmemiş bulunan bir subay için sanki 
29 Ağustosta değil de 1 Eylülde doğmuş gibi 
muamele yapılacağından o 30 Ağustos tarihinde 
sin haddine girmiş bulunmıyacak. Yani meselâ, 
albaylıktan generalliğe terfi etmek suretiyle sin 
haddi bakımından daha ileri bir hizmet seviye
sine nail olacaktır. Yaşları muayyen bulunan 
subaylar bu suretle açık bir şekilde mağdur ola
caklardır. 

Şu ciheti de nazarı dikkate almak lâzımdır ki, 
bizim bugünkü durumumuzda, ekseriyet itiba
riyle nüfus kütüklerinde aylar yazılmaktadır. 
Ayları yazılmıyan nüfus kütükleri mazide kal
mıştır. Bu itibarla mevzuatı değiştirmeye kati
yen ihtiyaç yoktur. 

Dördüncü bir nokta: Sayın Yakup Karabu
lut arkadaşımızın ve Zihni Paşanın temas ettiği 
bir husus vardır; «Sin haddi mevzuu yalnız as
kerlikte mevcuttur.» dediler. Halbuki bendeniz 
burada kanunun maddesini okuyarak bunun yal
nız askerliğe râci olmadığını, emniyet mensup
ları için, gümrük mensupları ile, posta, telgraf 
mensupları için ve daha birçok sivil hizmetler 
için aynı surette hizmetlerine göre derecelenmiş 
sin hadlerinin mevcudolduğunu arz ve izah et
miştim. 
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Mesele yalnız subayları ilgilendiren bir meşe- ı 

le değildir. Bütün memurları ilgilendiren ve bir 
kısmının aleyhinde, bir kısmının lehinde olarak 
mütalâası caiz olmıyan bir meseledir. Bir de
ğişiklik yapmaya da katiyen zaruret yoktur. 

Hulâsai mâruzâtım, böyle bir teklifin kabulü 
ile birçok subayların mağduriyetine sebebiyet ve
rilmiş olacaktır. Aynı târihte doğmuş olanlar
dan tevellüt tarihleri yazılı olanlar ve tevellüt 
tarihleri yazılı olmıyanlar arasında birinciler 
zararına mağduriyete sebebiyet verilecektir. Ay
nı zamanda lüzumsuz olarak mevzuatta da bir 
ikilik yaratılacaktır. Bütçe PJncümeninin ariz ve 
amik inceliyerek vardığı ret kararma iştirak bu
yurmanızı bilhassa lica ederim. 

REİS — Yakup Karabulut. 
YAKUP KARABULUT (içel) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Sayın Behzat Bilgin arkada
şımın Kahraman ordu mensuplarını bir muha
faza memuruyla mukayese etmesinden duydu
ğum üzüntüyü arz etmekle söze başlıyacağım. 

NECATİ ÇELÎM (Aydın) — Öyle bir mu 
kayese yok, anlayış meselesi.. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — İfade 
etti, zabıtta var. 

Sayın arkadaşlar, benim Yüksek Meclise sev-
kettiğim kanun mağduriyet yaratmak için değil, 
bilâkis* ortada vâzıhan mevcut olan bir mağdu
riyeti gidermeye matuftu, malûmuâliniz Or
duda terfiler 30 Ağustos'tan 30 Ağustos'a ya
pılır. 

Babası tarafından nüfus tezkeresine doğum 
ayı yazılmamış bir subay, çalışır çabalar fakat 
30 Ağustos'ta terfiini beklerken, müsbet sicil 
almış olmasına rağmen, babasının bir hatası. 
yüzünden bir Temmuz'da emekliye şevki onun 
mağduriyetine müncer olur. Bendeniz de bunu 
düşünerek bu yüzden kıymetli elemanlardan 
mahrum olmı<yalım, bu tarih 30 Ağustos yerine 
doğrudan doğruya 1 Eylül olarak kabul edilsin 
dedim. Bu arkadaşlar müsbet sicil almışlar ve 
terfiye lâyik iseler terfi etsinler. 

Sonra gayet iyi biliyorsunuz Bütçe Encüme
ninin esbabı mucibesi, gösterildiği . gibi, terfi 
sağlandıktan sonra emekliye sevk edilmeye ma
tuf değildir. Bunu arz ediyorum. 

HALlL İMRE (Balıkesir) — Reis Bey, bu, 
teklif üzerinde değil esas hakkında konuşmadır. 

YAKUP KARABULUT (Devamla) — Emek- | 

. 1959 O : 1 
i li Sandığı Kanununun 40 ncı maddesi: (Aşa

ğıda yazılı olanların yaş hadleri hizalarında gös
terilen yaşlan doldurdukları > tarihlerdir, 1 - As
teğmen, teğmen ve üsteğmenler 41.) der. Yani 
bunlar 41 yaşını doldukları zaman terfi edemez
lerse emekliye sevk edileceklerdir. 

Devam ediyorum : 
2. 

3. 
4. 
5.. 
6. 
7. 
8. 

Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüz-
başılar 
Binbaşılar 
Yarbaylar 
Albaylar 
Tuğ. ve tümgeneraller ve amiraller 
Kor. ve orgeneraller ve amiraller 
Mareşal ve büyük amiraller 

46 
52 
55 
58 
60 
65 
68 

Görülüyor ki, yaş hadleri rütbelerle değişiyor. 
Bendenizin Yüksek Meclise getirdiğim bu teklif
ten maksadım odur ki, kıymetli elemanlardan 
mahrum olmıyalım; bunlara çalışmalarına muka
bil mükâfatlarını verelim; mağdur olmasınlar. 
Takdir Yüksek Meclisindir. 

İstirhamım, şu, gösterdiğim esbabı mucibe ile 
müzakerelerin Bütçe Encümeni mazbatası üzerin
de değil, Maliye Encümeni mazbatası üzerinde 
cereyanıdır. 

REİS — Zihni Üner! 
ZİHNİ ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım, mevzu subayların bir mağduriyete 
uğraması mevzuu değildir. Mevzu tamamiyle bir 
hizmetin aksamaması için alınması icabeden bir 
tedbir mevzuudur. 

Bütçe Komisyonu bu kanun teklifini şu iki 
mucip sebeple reddediyor; diyor ki : «Doğum ta
rihlerine ayı yazılmamış olanlar için bir Eylül 
tarihi tesbit ve kabul edildiği takdirde terfilerini 
mütaakıp yaş haddine uğramaları temin edilmek 
suretiyle emsal arasında bir adaletsizlik doğura
cağı...» 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Encümeninin 
bu mucip sebebi yerinde değildir. Çünkü bir Tem
muz yerine subay ve askerî memurların yaş had-
dinin bir Eylül olarak kabul edilmesi halinde 
Ağustosta yapılması zaruri olan ve senede bir 
defa yapılan terfilerde, bu durumda olan bir su
bay, ehliyeti dolayısiyle Ağustosta terfi ettirile
cektir. Üç beş ay evvelden müspet sicil almış, va
ziyeti tesbit edilmiş olduğu halde, bu kanun mu
vacehesinde bir Temmuzda yaş haddine uğraması 
muvacehesinde bu subayın mütaakıp terfünden 
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sonraki sicille müsbet müsmir faaliyetlerinden 
devlet mahrum kalmaktadır. Binaenaleyh bu tek
lifin hedefi subayın mağduriyetini önlemek değil- j 
dir. Bunun asıl hedefi hizmetin, hizmet görebile- ! 
cek vasıfta olan insanlardan mahrum edilmeme- ! 
sidir, o insanlara daha 3 - 5 sene müddetle vazife j 
görmek imkânının verilmesidir. Sicil de esasen ş 
bunu temin etmektedir. Binaenaleyh bu teklifin j 
mahiyeti, Bütçe Encümeninin ret sebebi olan su- 1 
bayın mağduriyeti değil, hizmetin aksamamasıdır. 

İkinci sebep, Bütçe Encümeni raporunda di
yor ki : (Teklif daha ziyade subay, astsubay ve 
askerî memurların terfi ve terfihlerini istihdaf 
etmektedir.) Hiç de böyle değildir muhterem ar- I 
kadaşlarım. Bu teklifte subayların terfi ve terfih
lerini istihdaf eden hiçbir mâna yoktur. Buradaki 
mâna, biraz evvel arz ettiğim gibi; ehliyeti sicille 
müsbit olan ve yetiştirilmesi fevkalâde külfetlere 
mal olan, bugün de miktarları itibariyle fevkalâ
de geniş ölçüde muhtaç bulunduğumuz kıymetli 
subayların hizmetlerinden bir müddet daha isti
fade etmektir. 

Neden subayların yaş haddini 1 Eylüle getiri
yoruz da diğer memurlarınkini getirmiyoruz? 
Bunu izah edeyim. 

Malûmunuz olduğu veçhile subaylar ancak 
30 Ağustos Zafer Bayramında terfi ederler. Hal
buki diğer Devlet memurları için böyle bir şey 
yoktur. Müddetlerini doldurunca ve ehliyetlerini 
ispat edince kadro olduğu takdirde derhal terfi 
etmektedirler. 

Muhterem Bütçe Encümeni sözcüsünün (ada
letsizlik) diye tavsif ettiği aynı durumda, meselâ 
kanunun saydığı emniyet, muhafaza memurları 
içinde tesadüfen 1 Temmuzda tekaütlüğe sevk 
edilmesi icabeden, fakat onu takibeden bir, iki 
hafta içinde terfii lâzım olan kimseler varsa, olu
yorsa, elbette bunun da tasrih edilmesi memleket 
hizmeti bakımından, devlet hizmeti bakımından 
çok yerinde olur. Bu itibarla bendenizin kanaa
tim, encümen bunu geri alsın, lüzum görüyorsa 
tezekkür etsin, Devlet memuriyetinde aynı vazi
yette olanlar varsa, onları da istifade ettirmek I 
suretiyle ahengi temin etsin ve kanunu yeni baş- I 
tan revizyondan geçirsin. Bendenizin maruzatım 
bu kadardır. 

SAİM KARAÖMERLÎOÖLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarını, ben iki nokta üzerin
de mâruzâtta-bulunacağım: Bunlardan birisini 
Zihni Üner arkadaşım kısaca mevzun bahsetti-- ! 
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ler. Behzat Bey diyorlar ki, «Bu tadilât kabui 
edilecek olursa diğer memurlarla subaylar ara
sında bir hakkaniyetsizlik ve bir ayırma olur.» 
Böyle bir şey ınevzuubahis değildir. Diğer me
murlar senenin her günü, müddetini doldurduk
tan sonra terfi edebilir, halbuki subaylar senenin 
yalnız bir gününde terfi'edebilmek gibi bir tah
dide tâbidir. Esasen bu tahdit de adalete uygun 
değildir. Bu tahdidi subaylar lehine halletmek 
durumuna girmemiz lâzımdır. Seneyi ortaya 
almak, 1 Temmuz'u kabul etmekle adaletli or
talama halletmiş bulunuyoruz. Kanunlar ayı 
ve günü belli olmıyan durumlarda daima va
tandaşın lehine tatbik edilir. Meselâ Ceza Ka
nununun tatbikatından bir misal arz edeyim : 

Bir kız kaçırma vakası olduğu zaman kızın 
yaşı büyük olursa suçluya az ceza verilir. Kı
zın yaşında ay ve gün belli değilse faraza, 1935 
yazılı bulunduğu takdirde 1935 senesinin ilk 
gününde doğmuş kabul edilir. Ayın ilk günün
de doğarsa yaşı daha büyük olur. Bu suretle 
maznunun lehine hareket etmemiz lâzımgel-
mektedir.Bu sebeple biz de burada subayların 
lehine hareket etmeliyiz. 

Kim temin edebilir ki, Subay Eylül ayının 
birinde doğmamış da Temmuz 'un birinde doğmuş
tur veya daha somaki tarihlerde doğmuştur. 
Mademki; doğduğu tarih belli değil, o takdirde 
lehine olan tarihi kabul etmemiz lâzımdır. Ce
za Kanununun tatbikatında suçlunun yaşı tes-
bit edilirken, nüfusta kayıtlı bulunduğu 1935 
senesi ise. o senenin son gününde doğduğu ka
bul edilir. En küçük yaş nazarı itibara alınır. 

Bu itibarla bundan maada olan kanunlar
daki tatbikat tarzı nazara alınarak bu haksızlı
ğın giderilmesi için muhterem arkadaşım ta
rafından teklif edilen kanun teklifinin kabulü
nü istirham ederim. 

REİS — Hadi Hüsman! 
HADİ HÜSMAN (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar; hâdiseyi evvelâ bir mağduriyet şek
linde ortaya koyan arkadaşlar oldu, bir haksız
lığı telâfi etme şeklinde ortaya koyanlar oldu, 
ehliyetli elemanlardan biraz daha istifade edelim 
tezini müdafaa eden arkadaşlarımız oldu ve niha
yet en son konuşan arkadaşımız da, kaçırılan bir 
kızın yaşı ile suçlunun yaşlarını kıyasladı. Bu 
mevzuun bunlarla hiç alâkası yoktur. Müsaade 
ederseniz kısaca arz edeyim. 
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Mevzuubahsolan, yeni bir mevzu değildir. 

. Doğum günleri nüfus kayıtlarında yazılı olmıyan 
subaylar mevzuubahistir. «Bu gibi haller eskiden 
olmakta idi, bugün yoktur, yahut çok azalmıştır. 
Artık nüfus kayıtlarında doğum tarihleri yazıl
maktadır», Yazılmıyanların adedleri esasen gün
den güne azalmaktadır. Halen nüfus kayıtların
da tevellüt tarihleri, ayı günü yazılı olmıyanlar 
yok denecek derecede azalmıştır. Filvaki diğer 
memurlardan farklı olarak subayların 30 Ağus
tosta terfileri yapılır, lâkin 30 Ağustostan iki ay 
evvel yaş günü, nüfusunda kayıtlı olan subay
dan da, ehliyetli olmasına rağmen, istifade et
memiz mümkün olamamaktadır. Temmuz birde 
doğduğu yazılı ise Ağustosa kadar beklemezler; 
tahdidi sinne tâbi tutarlar teklif bütün subaylar 
için değil, nüfus kütüğünde doğum tarihi yazılı 
olmıyan subaylar içindir. Sonra terfilerin her 
sene 30 Ağustosta yapılması da tesir etmez. Bu 
hal her subayın tahdidi sin tarihine geldiği sene 
mevzuubahsolabilir. Diğer senelerde, tahdit ya
şına gelmediği senelerde normal olarak ^erfiine 
hiçbir vaziyet mâni değildir. Deniyor ki; «Emek
li Sandığı Kanunu demiş ki; nüfus kaydında ta
rih yok, ne yapalım?» Tarih kayıtlı değilse öte
den beri Emekli Kanunu bu yolda bir esas kabul 
etmiş, (31 Temmuz emeklilik muamelelerine esas 
olsun), demiş. Yalnız, tahdidi sinde değtf, başka 
muamelelerde de yani, Emekli Kanununun tat
bikatında da bu tarih esas tutulmuştur. Ehliyet
li subay veya memurlardan biraz daha istifade 
etmenin yolu bu değildir. O zaman, yaş kayma
kamda 60 mı,. 62 ye çıkarılmak lâzımdır. Gene
ral, yüzbaşı için de böyle yapılmalıdır. Esasen 
yüzbaşılıktan tekaüde ayrılmış olanlar pek az
dır. Tahdidi sinni daha yükseklerde aramak lâzım-
gelir. Gayet ehliyetli bir albay, ama nüfus kütü
ğünde doğum tarihi yazılı: 1 Temmuz. Vaziyet 
ne olacaktır? Derhal emekliye sevk edilecek. 

Bir nokta daha: Nüfusta kaydı yok, fakat 
nereden biliyorlar arkadaşlarım ki, doğum tarihi 
Eylül veya Ekimdir? Belki de Martta veya Ma
yısta doğdu. Muhakkak 1 Temmuz dediğimizde 
mağduriyetini mucibolacaktır iddiası yerinde 
değildir. Doğduğu ay aransa, kütüklere ba
kılsa, kur'anın sahifeleirne bakılsa, Eylül de
ğil, belki Ağustosta, Haziranda doğmuş ol
duğu anlaşılacaktır. 

Arkadaşlarımız; «memurlar her zaman ter
fi etmek imkânına maliktirler» diyorlar., Ama 

memurlarda da bir sin tahdidi vardır. Eğer 
bu elemanlardan istifade etmek istiyorsak yaş 
haddini uzatmak için arkadaşlarımız bir ka
nun teklifinde bulunsunlar. Memurlar için 
eğer nüfus kütüğünde ay kaydı yoksa bun
lar 1 Temmuz tarihinde tahdidi sinne tâbi tu
tulurlar. 

Şu ciheti de arz edeyim ki; memurlar için 
ayrı, subaylar için ayrı bir muamele yapmak 
doğru değildir. Burada bir mağduriyet mev-
zuubahis değildir, haksızlık mevzuubahis de
ğildir. Ehliyetli elemanları tutmak mevzuu
bahistir. Demin de arz ettiğimi gibi; arkadaş
lar bir kanun teklifi yaparlar; nüfus kütük
lerinde, doğum ayı ve günü yazılı olan subay
lar derhal yani 30 Ağustostan evvel emekliye 
sevk edileceklerdir. Bunu önleyecek bir hü
küm getirmiyorlar. Bu sebeple burada bir iki
lik yaratmak doğru olmaz. Bu kıstas umumi 
bir kaide, senelerden beri tatbik edilen bir 
kaidedir. Şuna ayrı, buna ayrı diyerek yeni 
bir esas koymaktansa eski hükmün aynen kal
ması ve Bütçe Encümeni mazbatasının aynen 
kabul edilmesi isabetli bir yol olur. 

REÎS — Kifayet takrirleri var, ancak za
ten söz istemiş bir arkadaşımız kalmıştır, 
ona da söz verdikten sonra önergeyi okuya
cağız. 

Nusret Durakbaşa. 
NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Muh

terem arkadaşlarım, yaş haddine tâbi tutul
makta bir Temmuzun esas kabul edilmesinin 
gerekçesinin evvelâ izah edilmesi gerekir. Fil
hakika 1 Temmuz senenin ortası diye telâkki 
edilmektedir ama Emekli Sandığı Kanununun 
105 nci maddesinin son paragrafında, günü 
belli olmadığı takdirde, ayın ortası değil, başı 
kabul ediliyor : Ayı belli olmayınca senenin 
ortası olan 1 Temmuzu kabul ediyor. Eğer 
gün esas itibar edilirse ayın başı fakat sene 
esas alınırsa senenin ortası kabul edilmekte
dir. Meselede esasen bir ayrılık vardır : Bi
risinde başı, diğerinde ortası kabul edilmiş
tir. Onun için evvelâ bu meselenin halledilme
si gerekir. « 

Yaş haddine tâbi olacak kimselere eğer vak
tinden evvel tekaütlük muamelesi yapılmış olursa, 
haksızlık mı olur, olmaz mı, elbette bunu müta
lâa etmek gerekir. Eğer iş görebilecek bir durum-
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da ise ve kendisi tekaüt edilmek istemiyorsa, vak
tinden evvel tekaüt edilen bir kimseye elbette 
haksızlık yapılmış demektir. Kendi rızası, kendi 
kusuru olmadan sırf nüfus memurunun veya ba
basının kusuru neticesi, 3 - 5 ay sonra doğduğu 
halde, evvel doğmuş gibi bir muameleye tâbi tu
tulursa, elbette haksızlık olur. Yalnız burada 
kanun teklifinin bir fıkra eklemek şeklinde de
ğil de, tadil teklifi şeklinde gelmesinde daha bü
yük fayda olurdu, kanaatimce. Filhakika arka
daşım, yalnız subayları nazara almışlar, bilâhara 
Maliye Encümeni astsubayları da dâhil etmiş
tir. Yalnız subay veya astsubayları değil, heyeti 
umumiyesiyle bütün memurları da düşünmek lâ
zımdır ve memurların lehine hareket etmek mec
buriyetindeyiz. Günü belli olmıyan vakalarda 
ay sonunu, ayı belli olmıyanlarda ise yıl sonunu 
esas kabul etmek lâzımdır. Yani memurun hakkı
nın, bir günlük dahi olsa, beş günlük dahi olsa 
yenmemesi lâzımgelir. Bunun için de onun lehin
de düşünmek, yıl sonuna yahut ay sonuna kadar 
uzatmak zarureti, mecburiyeti vardır. Bunun her 
halde tadil teklifi ile olması düşünülebilir. 

Yalnız subaylara münhasır olan ve bir fıkra 
eklenmek suretiyle getirilmiş bulunan bu teklif 
ise, benim kanaatimce ikinci bir a m e l e y e 'ihti
yaç göstereceği için, yerinde bir şey olmaz. Umu
mi bir şekilde bir tadil teklifi ile neitce alınırsa 
tahmin ederim ki, daha isabetli ve daha faydalı 
olur. 

REÎS — içel Mebusu Yakup Karabulut'un 
takririni tekrar okutuyoruz. 

(içel Mebusu Yakup Karabulut'un takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim, Yakup Karabulut'un Büt
çe Encümeni mazbatasının reddi ile kendi tekli
fini kabul eden Maliye Encümeni mazbatasının* 
müzakeresini istiyen önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bütçe Encümeni mazbatasını oylarınıza ara 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve kanun teklifi reddedilmiştir. 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankmı'ın, 
Arzuhal Encümeninin 16 . IV . 1958 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 450 sayılı Karamı 
Umumi Heyettte görüşülmesine dair takriri ve 
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I Arzuhal Encümeni mazbatası (4/44) (1) 

I RElS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 
RE IS — Rapor hakkında söz istiyen var mı 

efendim? Buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim; affı talebedilen bu çocuk, her hangi 
sebepten olursa olsun, kızmış olduğu muallimi-

I ni arkadaşını da yanma alarak, sokak başında 
I bekliyor. Muallim vazifesinden ayrılıp eve gi-
I derken karşılıyor ve ikisi birleşip hocalarını 

dövüyorlar.. 
Velevki bu çocuğun bu heyecanı, bu deruni 

I. ıstırabı hudutsuz olsa dahi hocasına karşı böyle 
hareket etmesine 'sebep teşkil etmez. Böyle bir 
çocuktan memlekete hayır gelmez! Binaenaleyh 

I idarenin verdiği karar yerindedir. Mektepten çı
kartmışlardır. Encümen de doğru bir karar ver
miştir. Bu çocuğu affetmemek doğru bir hare
ket olacaktır. Muhterem Heyetinizden encüme-

I nin kararının kabul edilmesini isterim. 
RElS — Başka söz istiyen yoktur. Encüme-

I nin mazbatasının yüksek reylerinize arz ediyo-
I rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mazbata ka-
I bul edilmiştir. 

I 4. — Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvi Ha-
I cıfettah ve Havva Hacıfettah hakkında Adliye 
I ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5/15) (2) 

I RElS — Mazbatayı okutuyorum. 
I (Arzuhal Encümeni mazbatası okundu.) 

RElS — Sabri Dilek. 
SABRI DlLEK (Trabzon) — Muhterem ar-. 

I kadaşlar; Vakfıkebir'in Deregözü köyünden Selvi 
I Hacıfettah ve Havva Hacıfettah'm hükümlü bu-
J lundukları sürgün tedbirinin kaldırılması yolun-
I da vâki ricalarını. Arzuhal Encümeninin uygun 
I mütalâasına rağmen, reddeden Adliye Encüme

ninin mazbatası hakkında birkaç söz söylemek is-
I tiyorum. 
I Eğer bu, çoluk çocuk sahibi iki vatandaşın 
I durumu kanunlarımızın normal şekli altında ıs

lah edilebilseydi böyle bir ricada bulunmak lü-
I zumu hissedilmez, kanuni yoldan vaziyet düzel

tilebilirdi. Ania bugünkü mevzuatımız, kan güt-
I me sebebiyle işlenen cinayetlerin faillerinin ya-

(1) 16 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 19 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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kın akrabalarının, ana - babanın ve kardeşlerin, ; 

fiil işlendiği tarihte aynı dam altında oturdukları ; 
takdirde, mecburen sürgüne gönderileceğini | 
âmirdir. Aynı dam altında oturan bu vatandaş- ! 
larm hususi durumlarını nazarı itibara alarak I 
her hangi bir takdir hakkı hükmü verecek olan j 
hâkime tanınmamıştır. j 

Selvi ve Havva adlı hemşirelerin durumunu i 
anlatacak olursam, bunların hakikaten hususi j 
bir muameleye tâbi tutulmaları icabettiğini ve i 
şayet hükmü veren hâkimin bu hususta takdir 
hakkı olsaydı, onun da bu yola gidip sürgün 
hükmünü tatbik etmiyeceğini Yüksek Heyetiniz 
takdir buyuracaksınız. 

Mesele şu arkadaşlar: 1952 senesinin 10 ncu 
ayının 9 ncu gününde Vakfıkebir'in Ballı kö
yünde bir cinayet işleniyor, Hasan Sağlam adın
da bir şahıs akrabalarından Yusuf Sağlam'ı 
öldürüyor. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine kaa
til hakkında dâva açılıyor, dâva kaatil aleyhine 
hükme bağlanıyor ve hüküm kesinleşiyor. Cina- î 
yetin işlendiği tarihte kaatil ile birlikte babaları- j 
nm evinde ikamet etmekte olan annesi ve kar- ı 
deşleri bilâhara 13 . IX . 1956 tarihinde yine ! 
Trabzon Ağır Ceza mahkemesinden verilmiş bir 
kararla, 3236 sayılı Kanunun birinci maddesine j 
göre, Vakfıkebir'den 5O0 kilometre uzak mesafe
de bir mahalde mecburen oturmaya mahkûm 
edliyor. Bu mahkûmiyet kararı da bilâhara mah
kûmların itirazı üzerine Temyiz Birinci Ceza 
Dairesinin 26 . IX . 1957 tarih ve 2248/2581 
sayılı kararı ile tasdik ediliyor. Şimdi: Cinayet 
1'952 senesinde işlenmiştir. Sürgün tedbirinin 
kesinleşmesi 1957 senesindedir. Aradan beş sene 
bir zaman geçmiştir. Cinayet şilendiği tarihte 
kaatille aynı dam altında oturan annesi Fatma, 
kardeşi Ali, Rasim, Aziz Yusuf, Saadet, Selvi ve 
Havva'nın bulundukları mahalden <500 kilo
metre uzakta bir mahalde oturmaya mahkûm edi
liyorlar. Bu beş sene içinde, cinayetin işlendiği 
tarihten sonra, evlenme çağına gelen kızlardan 
Havva ile Selvi evleniyorlar, köylerinden başka 
bir köye gelin gidiyorlar. Cinayetin mahalli Vak
fıkebir'in Ballı köyüdür. Ballı köyünden Dere-
gözü köyüne gelin gidiyorlar. Bu müddet içe
risinde her iki kızın da işiker çocuğu oluyor. İşte 
tam bu sırada - bizim kanunumuzda ceza demi
yor - sürgün tedbiri hükme bağlanıyor ve kasbi 
katiyet ediyor. Bu iki kadın cinayetin işlendiği 
tarihte çocuk olduklarını, bilâhara evlenip baş-

1959 O : İ 
ka köye gelin gittiklerini ve bugün ikişer ço
cuk sahibi olduklarını arz ederek, Yüksek Mec
listen hususi durumlarının, kanunla r ımın ıs
lahına imkân vermediği vaziyetlerinin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince nazara alınarak ve bir 
atıfet olarak ıslahını rica eden bir talepte bulu
nuyorlar. Bu talep Büyük Millet Meclisine geli
yor, Arzuhal Encümeninde mesele tezekkür edi
liyor, Arzuhal Encümeni bu kadınların affa 
müstahak olduklarını kabul ederek keyfiyeti 
halletmek ve bir kanun lâyihası hazırlamak üzere 
evrakı salahiyetli Adliye Encümenine havale 
ediyor. Adliye Encümeni bâzı hukuki mülâhaza
lar serdiyle bu kadınların affa lâyık ve müsta
hak olmadıkları karariyle meseleyi tekrar Arzu
hal Encümenine havale ediyor. Arzuhal Encü
meni eski kararında ısrar ediyor ve mesele Heti 
Umumiyeye geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin kan 
gütme sebebiyle bâzı müşküller içinde bulun
duğu malûmunuzdur. Kanun vâzıı mevzuubahis 
3236 sayılı Kanunun birinci maddesinde, kan 
gütme sebebiyle katil fiilini ika eden mahkû
mun fiili işlediği tarihte aynı dam altında 
oturan ana, baba ve kardeşlerinin, 500 kilomet
reden az olmamak şartiyle, cinayet mahallin
den daha uzak bir yere sürgün edileceğini âmir 
bulunmaktadır ve hâkim bu yolda, aynı dam 
altında oturan kimselerin hususi durumlarını 
takdire hak tanımamıştır. 

Kanunun katî hükmünü ıslâh veya hususi 
durumların nazarı itibara alınması yolunda, bu 
3236 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi
lini mutazammm bir tadil teklifi de Büyük Mec
lise sunulmuştur. Ve kanun Adliye Encümenin
de hali müzakerededir. Ümüdedilir k i ; hattâ 
bendenizin şahsi kanaatimdir ki ; bu kanun tek
lifi Adliye Encümeninde ve Yüksek Heyetiniz
de müspet mütalâa edilerek bu gibi hususlar 
için istisnalar kabul olunsun. 

Bunun kabul edileceği tarihe kadar geçecek 
olan zaman içinde böyle hususi durumları olan 
kimselere karşı yapacağımız hiçbir iyilik yok 
mudur ? Tekrar ediyorum ki • bu iki kadın ci
nayetin işlendiği tarihte çocuk idiler, büyüdü-
ler evlendiler, kocaları ve ikişer çocukları var. 
Bu kadınları kocalarından ve çocuklarından 
ayırarak 500 kilometre uzakta oturmaya mec
bur etmek kanunun istihdaf ettiği gayeye hiz
met'sayılabilir mi? Vaziyet böyle olduğuna gö-
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re meseleyi ince hukuki mütalâalara göre cerh- I 
etmeye çalışmanın şahsi kanaatime göre yeri 
soktur . 

«Efendim; bu bir tedbir kararıdır, böyle ol
duğuna göre ceza değildir, ceza olmadığına gö
re bir af mevzuubahsolamaz» diye bir mütalâa 
varidolabilirse de, hakikati a af, T. B. M. M. 
nin hâkimiyet hakkında mündemiçtir. Bu gibi 
özellik arz eden hususlarda dahi, onun bu hak
kını kullanarak, kanun metni içinde donmuş 
tâbirlere bakmaksızın, meselenin hakiki mahi
yetine nüfuz etmek ve bir atıfette bulunmak 
hakkı vardır. Böyle olduğuna göre evli ve iki 
çocuk sahibi olan t u genç kadınların ailelerin
den uzaklaştırılmamalarmı temin için hususi 
bir karar almanızı, bir atıfette bulunmanızı rica 
edeceğim. Bunda içtimai fayda ve adaletin yük
sek bir tecellisi de mevcuttur. Meselenin Adliye 
Encümenine havale edilerek bir af kanunu ta
sarısı ile tekrar buraya getirilmesi için istir
hamda bulunacağım. Takririmin kabulünü rica 
ederim. 

RElS — Kemal Özçoban! 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —. 

Muhterem arkadaşlar; bizlere dağıtılmış olan 
Arzuhal Encümeni raporunu okuduktan ve ko
nuşan arkadaşı dinledikten sonra, itiraf ederim 
ki, Yüksek Meclisin, velevki şahısları korumak 
maksadiyle olsun, çıkarmış olduğu kan gütme
ye mütaallik Kanunun ve buna benzer diğer ka
nunların tatbikinden gözyaşartıcı, acıklı sahneler 
tevellüdettiğini vakit vakit görüyoruz. 

Arkadaşımız izah etti; Ahmet, Mehmet fa
lanı öldürüyor. Demin bahsettiğim kanun mu
cibince onun, sırasiyle birinci, ikinci, hattâ üçün
cü dereceye kadar olan akrabalarını alıp köyle
rinden, canlarını muhafaza kasdiyle, (uzak yer
lerde ikamete memur) şeklinde sürgün ediyor
lar. Bu, ceza mıdır, himaye midir, bilmiyoruz. | 
Şimdi; bu zavallı Selvi'nin ve onun kardeşi Hav
va'nın durumlarını düşünüyorum da arkadaşlar, 
bu kanuna rey vermemiş olmakla beraber, selef
lerimizin böyle işin mağdurlarını gerektiği gibi 
düşünmemekten mütevellit hareketlerini doğru 
görmüyorum. Ve yine doğru görmediğim için
dir ki, vaktiyle bu kanunun lâğvedilmesi yolun
da bir arkadaşımın yaptığı teklifin reddedilmesi 
hususundaki görüşü desteklemiş olmaktan müte
vellit vicdan azabımı tekrar etmek isterim. I 
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Şimdi arkadaşlar, bu kanun adaleti temin 

eden bir kanun olarak çıkarılmıştır. Bu kanun 
katilin akrabalarının vücutlarını vikaye etmek 
maksadiyle çıkarılmıştır. Vaktiyle, 1952 de iş
lenmiş olan katil fiilinden sonra zannederim 1957 
senesinde ancak hüküm katiyet kesbetmiş olarak 
huzurunuza geliyor. Bu 5 sene zarfında, vaktiy
le birer küçük yavru olan bu kızcağızlar büyü
müş, evlenmiş ve ikişer çocuk sahibi olmuşlardır. 
Bugün hâkim kaziyei muhkeme haline gelmiş 
olan ilâmdan dolayı, siz diyor, 500 kilometre 
uzakta oturacaksınız. Belki de kocası diyecektir 
ki; «Madem ki sen burada oturamıyacaksın, sen
den ayrılmak mecburiyetinde kalacağım. Çünkü 
bir tedbir olarak kabul edilen, fakat aslında ta
mamen bir sürgün eezası demek olan bu cezayı 
birlikte çekecek kadar fedakârlık yapamam.» Ba
kınız arkadaşlar, Selvi ve Havva belki dul ka
lacaklar, belki çocukları babasız kalacaklardır, 
500 kilometre uzaklarda babalarından ayrı yaşı-
yacaklardır. Bu işin hissî tarafı. 

Bir de kanunun aksak tarafları vardır. Bir 
arkadaşımız teklifini vermezse ben vereceğim, 
ben teklif edeceğim, bu kanunu kaldırmalıdır. 
Sizden rica ediyorum, benden evvel konuşan ar
kadaşım Sabri Dilek'in teklifini kabul edelim. 
Bu Yüksek Meclis filân veya falan meseleden 
dolayı lûtfu atıfet etmiş, aflarda bulunmuştur, 
Selvi ve Havva ve çocuklarını da affeder. Fakat 
bu cezadır, tedbirdir gibi çeşitli esbabı mucibe-
leri bırakalım, Adliye Encümeni bu istirhamımızı 
her halde kabul eder. Ben de encümene hava
lesini rica ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Hadi Tan! ( «yok, vazgeçti» sesleri) 

Selâhattin Karayavuz! 
SELÂHATTlN KARAYAVUZ (Trabzon) — 

Muhterem arkadaşlarım; bu af kanunları mese
lesi münasebetiyle huzurunuzu bir kaç defa işgal 
etmiş bulunuyoruz. Her nedense Dilekçe Encü
meninin af üzerinde ısrar ettiği kararlar bizim 
Adliye Encümenimiz tarafından daima bozulmak
tadır. O kadar bozulmaktadır ki, burada ge
çenlerde bir münasebetle arz ettiğim gibi, 
Yüksek Meclisin af kararma iktiran eden 
bir hâdisede, Adliye Encümeninin Tüzükteki 
ısrar hakkından istifade etmesi sebebiyle, o zurnan 
alâkalı arkadaşların bulunmadığı bir celsede, 
Meclisin affa lâyık gördüğü bir vatandaş bu af
tan mahrum kalmıştır. Zannediyorum, Adliye r 
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Encümeni affa lâyık olup olmaması hakkında de
ğil de, sürgün hâdisesinin ceza olmayıp bir ted
bir hâdisesi olması yönünden mütalâada bulunu
yor. Nusret Kirişcioğlu hazırlanıyor, söyliyecek 
benden sonra bunları! 

Mücerret olarak mütalâa edildiği zaman ceza 
ise tahmin ediyorum ki, Adliye Encümeni karış-
mıyacak. Yok, eğer tedbir ise, Parlâmentodan bir 
tedbiri affetmek gibi bir hataya düşmemek için, 
«Tedbir haddizatında affedilecek bir müessese de
ğildir, nasıl bunu affederiz; atıfette bulunuruz?» 
diyecekler ve «ilerde parlâmento tarihini tetkik 
edenler bize itabda bulunacaklardır» diye zavallı 
Havva ile Selviyi kocalarından, çocuklarından 
ayrı koyacaklardır. Encümence, «Bu tetkik edi
lir de tedbir üzerinde nasıl atıfete vardınız deni
lirse» noktai nazarından hareket edilmek sure
tiyle karara varılıyor. 

Kanaatim şudur : İster tedbir olsun, ister 
ceza olsun, bugün fiiliyatta olan, mevcut vaziyet 
Havva ile Selviîıin Vakfıkebir'den beş yüz kilo
metre uzağa gitmiş bulunmalarıdır. 

Bir nokta daha var. Sabri Dilek'in sözlerinden 
hissettiğime göre mahkeme tetkik etmiştir : Bu 
çocuklar cinayet işlendiği zaman belki reşit dahi 
değillerdi (Değillerdi sesleri) 

Peki, reşidolnııyan, güya tedbir, mukabil 
.tarafın husumetine mâruz kılmamak ve onların 
her hangi mukabil bir hareketini önlemek için 
uzağa göndermek... Eğer bu tedbir mahalline 
masruf bir tedbir olsa idi, o zaman meselâ İstan
bul, Kastamonu veya Konya'da kan gütme yüzün
den cinayetlerin hiçbirisinin olmaması lâzımdı. 
Kanunun tatbikatmdaki bozukluklar bunları or
taya koyuyor. İstirham ediyorum ve Sabri Dilek 
arkadaşıma tamamen iştirak ediyorum, ister ted
bir, ister ceza olsun, temenni ederim, Yüksek He
yetinizin atıfeti haldi olan taraftadır. Bu büyük 
müessese tahmin etmiyorum ki, Adliye Encümeni 
gibi bunu reddetsin. Ben Adliye Encümeninin 
mazbatasının reddiyle, Arzuhal Encümeninin 
mazbatasının kabulünü rica ederim. 

REİS — İzzet Akçal, buyurun. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, Kan gütme sebei ile işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri hakkındaki Kanun 
23 • VI . 1937 tarihinde meriyete girmiş olan 
3236 numaralı Kanundur. Yani, yirmi seneden 
fazla bir müddetten beri bu kanun tatbik edil
mektedir. «Tatbik edilmektedir» diyorum, belki 
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tâbiri yanlış bulacaksınız, haddizatında tatbik 
sahası bulmakta, fakat icraya müncer olacak 
bir tatbikat hemen hemen mevcut bulunmamak
tadır. Bu kanun işlemediğinden ve insan hak
larına aykırı hükümleri ihtiva ettiğinden do
layı kaldırılması hususunda verilen teklif, 1952 
senesinde Meclis Adalet Komisyonundan geçtik
ten ve Umumi Heyette uzun tartışmaları mu-
cibolduktan sonra reddedilmişti. Ondan sonra 
Meclise bunu kaldırmak için bir teklif veya 
lâyiha gelmedi. Yalnız Sayın Reisvekilimiz Gol-
oğlu arkadaşımız haksızlıkları tamamen mahal
len gördükleri için bunun tadilini istihdaf eden 
bir kanun teklifi getirmiş bulunmaktadır. Bu 
teklif halen Adalet Komisyonunda müzakere 
edilmektedir. Bu kanun Anayasa hükümlerine 
aykırıdır, insan haklarım tamamiyle bertaraf 
eden bir kanundur. Bunun kaldırılması lâzım
dır. Bunun için icabeden çalışmaları Hüküme
tin mutlaka yapacağını, yapmadığı takdirde me
bus arkadaşların işi ele alıp Umumi Heyete bu
nun revizyonunu değil, kaldırılması hakkındaki 
teklifi getireceklerine kaani bulunmak isterim. 
Benim de, bu hususta hazırlıklarım bulunmak
tadır. 

Bu kanuna lüzum kalmamıştır, çünkü, Ceza 
Kanununun 450 nci maddesinin tadilinde, kan 
gütme suretiyle adam öldürme fiillerinin önlen
mesi için tek faktör olarak en ağır ceza kon
muştur : İdam cezası! Şimdi burada bu vesile 
ile ben bu işin hukuki safhası hakkındaki gö
rüşümü de arz edeceğim. 

Adalet Komisyonu ne diyor? Bu tedbirdir, 
ceza değildir. Bu itibarla affa gitmeye lüzum 
yoktur. «Hangi tedbirden bahsediliyor?» Bu, Ceza 
Kanunumuzun sistemi içinde mütalâa edilen 
sürgün cezasının tâ kendisidir. Evet, sürgün ce
zasıdır. Hem öyle bir sürgün cezasıdır ki, suç 
işlemiyen insanlara verilir..... 

Şimdi Havva ve Selvi adındaki iki günah
sız kadın hiçbir suç işlememiş olmalarına rağ
men bu ceza ile tecziye edilmişlerdir. Bu kanu
nun 1 nci maddesine göre hâkim muhayyer de
ğildir. Hâkim kan gütmeden dolayı işlenen bir 
cinayette şahsı mahkûm edince, onun usul ve 
füruımu ve kaVdeşlerini, karı veya kocasını ika
metgâhlarının bulunduğu yerden başka bir yere 
nakletmek için otonıatikman karar vermek mec
buriyetindedir. Hâkimin bu nakil kararı sürgün 
cezasının tâ kendisidir. Kanunun ikinci madde-

— 362 



. 1959 C : 1 
I dâvalarına aidolan kanunda buna dair bir sara

hat yoktur. Bu mânayı kim çıkarıyor?-Sarahati 
biz kendi kendimize bir teori olarak uydurmak
tayız. Aslında kanunun metninde; (Himaye için 
filân yere sürülmesi lâzımdır.) diye bir şey yok-

I tur. 
Şu vaziyete göre hukukçu arkadaşlarımızın 

tatbikatta ve sairede kendi icadettiğimiz himaye, 
tedbirden ibarettir, diyoruz. Binaenaleyh ve bu 
bir ceza mevzuu değildir, o halde ceza olmazsa, 

I af da olamaz. 
Bu nasıl tatlı şeymiş ki, hem lokum diye yi

yorsun hem de ağzım yandı diye bağırıyorsun. 
Bu nasıl şeymiş ki, hem yaşa diyorsun, hem de 
sırtına da ciğerini sökecek bir yumruk çekersin. 
Mahiyeti*ceza mıdır? tedbir midir? Nedir? Evi, 
çoluğu çocuğu bulunan şahsın derdini önlemek 
mecburiyeti varVhr. Bu doğru ise onu sürgün
den kurtarmak, hayatı sabıkasına iade etmek 
icabeder, 

Arkadaşlar, grek Kan gütme Kanununda ve 
gerekse Türk Ceza Kanununda hususi affa dair 
olan kısımda Anayasamızdaki bu husus için 
Heyeti Umumiyenin bir karar ittihaz etmesine 
mâni bin şey olmamakla beraber, muhtelif tarafın 
bütün iddialarını kabul ederek tedbirdir diyelim 
ama, adamı ıstırap içinde bırakıyor, evinden ço
cuklarından ayırıyorsa, bu sizin de arzu etmedi
ğiniz bir iş olsa gerektir. Adam bundan beni 
kurtarın diyerek Meclisin merhametine dehalet 
etmiştir, atıfet İstemektedir. O halde himayeyi 
mucip bir tedbir mahiyetinde olsa dahi vatan
daşı müztarip kılıyor mu, o halde büyük atıfe
tinizi onun arzusunu terviç yolunda kullanmak 
suretiyle bir 'affa varmak salâhiyetini haizsiniz. 
Bu itibarla Arzuhal Encümeninin, Adalet Ko-

| misyonundan gelmiş olan ve kanarın reddine dair 
j olan mazbatasına oy vermenizi bendeniz de istir

ham ederim. 
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siyle hâkime takdir salâhiyeti de vermemişizdir. 
îkinci maddesiyle; (Amca, dayı, hala, tey^e, ye
ğen, kaynana ve kaynatasının takdir edilecek lü
zuma göre, nakillerine karar verilebilir), tâbiri 
kullanılmıştır. Onlar için hâkim muhayyerdir. 
Şahısların ne fiillerini tetkik edecektir, ne bun
lara karşı, ne de bunlar tarafından kan gütme 
suretiyle suç işlenebilir diye bir tetkik mecburi
yeti yoktur. 

Şimdi, vaziyet böyle olunca bu, ceza değildir 
de nedir? Cezadır t.. Her hangi bir cezaran affı 
hususu Büyük Millet Meclisinin karariyle müm
kün değil midir? Elbette mümkündür. Cezadır 
bu, -hem de suç işlememiş şahsa verilen cezadır. 
Adalet Komisyonundaki arkadaşların bur,u böy
le anlaması lâzımdır. Kanunda; (uzaklaştırılır), 
yolundaki tâbiri mahiyet ve tesirine göre bizati
hi neyi istihdaf ediyorsa buna dikkat ederek öy
lece kıymetlendirmek lâzımdır. 

Arkadaşıma teşekkür ederim, dâva üzerinde 
durmuş ve Heyeti Umumiyeye kadar getirmiş
tir. Tamamiyle cezai mahiyette bulunduğuna ka-
aniim. Ben gönül huzuru ile Arzuhal Encüme
ninin af teklifine iştirak edeceğimi' arz etmek is
terim. 

Aziz arkadaşlarım; bir hususu daha belirt
mek isterim: 1953 senesinde bir ilmî Komisyon 
çalışmalarına ait raporu tetkik etmiştim. Bu ka
nunu antidemokratik, Anayasaya aykırı, insan 
haklarını zedeliyen bir kanun olarak mütalâa et
mekte idi. İnşallah bu kanun kısa zamanda ta
rihe (maledilir, fakat bu masum iki şahsın o za
mana kadar mağdur olmamalarını teminen Ar
zuhal Encümeninin af hususundaki teklifinin J 
kabul edilmesi çok yerinde olur kanaatindeyim. 
İşi Adalet Komisyonuna tevdi edelim. Kanun 
metni tanzim ederek Umumi Heyete getirsin. 

REÎS — Sefer Eronat, 
SEFER ERONAT (Yozgad) — Efendim, 

bu konuda Adliye Encümenini menfi bir karara 
varmaya sevk eden âmil, kan gütme dâvalarına 
ait kanundaki, taraflardan sanığa mensubolup da 
bir çatı altında bulunanların, sürülmesi keyfiye
tinin bir tedbir olduğu kanaatinin hâkim olma
sıdır. Nasıl tedbir? Eğer o muhitinde kalmış ol
sa, maktul tarafı bir mukabelede bulunacak ve 
bu bir silsile teşkil edecektir. O halde; «Bunu 
himaye edelim, bu ölmesin, onu ölümden kurtar
mak için filân yere sürelim.» diye, kan gütme 

REÎS — Buyurunuz. » 
HÎLMİ SOYDAN (Maraş) — Arkadaşlar; 

Vakfıkebir'de Havva ve Selvi'ye 3236 saydı Ka
nun gereğince verilen cezayı ve hâdiseyi işitmekle. 
hakikaten Anayasanın ve İnsan Hakları Beyan
namesinin bütün sarih hükümlerine aykırı bir 
ceza karşısında olduğumuz kanaatine varmış bu
lunuyorum. Arzuhal Encümeninin noktai na
zarı doğrudur. Adalet Encümeninin tedbir ba-
bındaki iddiasına gelince; bir defa bu hukuk 
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prensipleriyle kabili telif olamaz. Sebebi? Ceza { 
Kanunumuz cezaları asli ve fer'i olmak üzere i 
ikiye ayırmıştır. Asli ceza olarak maznuna isna-
dedilen fiilden dolayı ceza verilmig ve hüküm j 
kaziyei muhkeme teşkil etmiş, infaz edilmiştir, j 
Ceza şahsi olduğuna göre Ahmet veya Mehmet'in I 
işlediği suç için, fiili işliyen şahsa 'verilir. Bina
enaleyh, fer'i cezadan sürgün, olanı âmme hiz
metlerinden veya muvakkat amme hizmetlerin
den memnuiyettir. Münakaşa mevzuu hâdisede 
kanun vâzıı fer'i cezadan sürgünü kasdetmiştir. 
Binaenaleyh, Adliye Encümeninin (tedbirdir) 
diyerek Aıizuhal Encümeninin teklifini reddet
mesi, Ceza Kanunu hükümleriyle kabili telif de
ğildir. Fiil sürgün cezası olduğuna göre bu ba
kımdan Adliye Encümeninin bu işi mütalâa et
mesi lâzımdır. Her bakımdan hukuk prensiple
riyle kabili telif olmıyan fiile ait talebi teklifinin, 
tekrar Adliye Encümenine havalesini kabul etme
nizi saygılarımla arz ederim. 

REİS — - Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Selvi Haeıfettahoğlu ile Havva Haeıfettahoğlu 

adlı hemşirelerin Vakfıkebir'den 500 Km. uzak
ta bir mahalde ikamete mecbur tutulmalarına | 
dair hükmün affı talebini reddeden Adliye Encü
meni mazbatasının ademikabulü ile bir af kanunu 
tasarısı hazırlanmak üzere mazbatanın Adliye 
Encümenine iadesinin reye sunulmasını arz ve i 
teklif eylerim.' 

Trabzon Mebusu 
Sabni Dilek 

SITKI SALIM BURÇAK (Konya) — 
Encümen ne diyor? 

REÎS — Efendim; Adliye Encümeni kendi 
raporunu müdafaa edip etmemekte muhtardır. 
Karar Yüksek Heyetindir. | 

Raporun Adliye Encümenine havalesini is-
teyen takriri oyunuza arz ediyorum. Kabul j 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. | 

5. Avanos'un Sarılar köyünden Zekeriya- I 
oğlu, Şef ika'dan doğma 29 Temmuz 1934 do
ğumlu Ziya Şimşek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye I 
Encümeni mazbatası (3/237) (1) i 

(1) 20 sayılı matbua, zaptın sonundadır. 
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REİS — Adliye Encümeni mazbatasını oku

tuyorum. 
(Adliye'Encümeni mazbatası okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen? 

Yok. Mazbatayı yüksek reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler., Etmiyenler.. Adliye En
cümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

6\ — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülmiyen 1 423 813 lira 98 kuruşun terkini 
ve 54 892 lira 33 kuruşun affı hakkında Baş
vekâlet tezkereleri ve Bütçe Encümeni mazba
tası (3/97, 3/229) (1) 

RElS - - Mazbatayı okutuyoruz. 
(Bütçe Encümeni mazbatası okundu) 
REÎS —• Mazbata hakkında söz istiyeıı.. 

Yok,. Bütçe Encümeni mazbatasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

7. — Mardin'in Daşiyan köyünden Bedir-
hanoğlu, Hıdır Çaça'nın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/242) (2) 

RElS — Mazbatayı okutuyoruz. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
RElS — Aziz Uras. 
AZtZ URAS (Mardin) — arkadaşlarım, 

bendenizin ceza hukuku veya alelıtlak hukuk 
hakkındaki bilgimin, her hangi bir hukukçu 
arkadaşın tıp nosyonundan çok daha dun, çok 
daha az olduğunu bilerek sizleri doğrudan 
doğruya hukuki meseleler üzerinde tasdi et
mekten tamamen hazer ederim. Beni bu kür
süye sevk eden garip bir tecellidir, bir (Su-
perstition) dur. 

Arkadaşlarım, bu adamın idam mazbatası 
bundan takriben bir sene evvel bu Meclise 
gelmiştir. Her ne sebepten ise. bilmiyorum, ge
ri almıyor, 

Geri alındığına nazaran demek ki, bir tas
hihi karar için geri alınmış. 

Ben tesadüfen bu adam için alâka duydum. 
Bu adam hakkına söylentiler oluyor, öğrendim 
ki bu adam fakir bir ailenin çocuğudur. Mer
sin'e gidiyor. Ve bir çiftlikte çalışıyor, 

(1) 18 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 24 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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ücret alıyor. Bir gün çiftlikte bir yer
de sarılı bir silâh görüyor, kaçak bir tüfek. 
Mahallî örfü âdeti dolayısiyle (silâh bulunduğu 
yerde alınır) sözüne uyarak silâhı alıyor ve 
yola çıkıyor. îşi eşkiyalığa döküyor. Yolda gi
derken birkaç adama rastlıyor; bir tanesinden bir 
ceket, bir tanesinden yedi buçuk lira para gas-
becJiyor. Bir diğerine de «soyun!» derken bu kim
se üzerine geliyor ve «dur» demesiyle beraber 
adamı vuruyor ve kaçıp gidiyor. 

Buraya kadar hâdise alelade bir katildir. Ben 
kanaatimce bu adamı idam edilmesi lâzımgelen 
bir adam olarak telâkki ederim. Ancak bunda ti 
sonra bâzı hâdiseler ve malûmat bendenizi bu 
kürsüye atıfet istirhamı için sevk etmiştir. 

Arkadaşlar, bu adam bu katil hâdisesini yap
tıktan sonra Suriye'ye kaçıyor, idam hükmünü 
giyiyor veya giymiyor. Ben bir hukukçu veya bir 
avukat olmadığım için o hususta bir tetkik yap
madım. Yalnız dosyayı merak saikasiyle gördüm; 
bu adam kendisini müdafaa için hiçbir avukata 
nail olamamış. Mahkemeye gittiği zamanda ba
ronun alâkasını rica etmiş, fakat bir alâka göre
memiş. Ve musırran avukatsızlıktan şikâyet 
etmektedir. Bu da benim için bir mevzu değildi)'. 
Atıfeti bunun için de istememekteyim. 

Arkadaşlar, bu adam Suriye'ye gidiyor. Su
riye'de Hükümet Reisimizin bulunduğu bir sı
rada Suriyelilerin komünist komitesi tarafın
dan tahrik edilen bir cemmigafir sancağı iste
riz falan şeklinde bir nümayiş yapıyorlar ve 
nümayiş esnasında bize ağza aHımıyacak kadar 
küfür ve tecavüz yapılıyor. Bu adam o sırada 
Şam'da bu toplantının yapıldığı yerde bulunu
yor ve neticede tahammül edemiyor, üzerlerine 
atılıyor, gırtlağından yakalıyarak bir ikisini ya
ralıyor ve kaçıyor. Orada linç edilecekken zor 
kurtuluyor, yakalanıyor ve bize teslim ediliyor. 

Ben doktorum. Bize hocalarımız okuttular ve 
dediler ki, «vilâdî ve fıtrî caniler, bünyevi cani
ler ve kaatiller hiçbir zaman millî, hamasî, mer
hamet ve şefkat gibi insan hisleriyle mütehalli 
değildirler. Bunlar ancak haleti mebnâda ve 
o4da hayvani ve insiyaki olarak belki çocuk sev
gileri vardır. Diğerlerinin hiçbir şekilde millî, 
hamasi hisleri, vatan sevgileri, ana - baba sevgi
leri ve merhamet diye bir hisleri mevcut değil
dir.» 

Arkadaşlarım,^ bu tesadüfler silsilesi, bu ada
mın mazbatasını daha evvel buraya getirdi ve 
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geri götürdü. Bendeniz bir tetkikat yapmak im
kânını pek bulamadım. Suriye'deki hareketleri 
neticesinde Hükümetimize teslim edilmiştir. Ben 
bütün bunlara muttali değilim ve dosyasını da. 
avukatça tetkik etmeye bilgim müsait değildir. 
Bu sebeple kendisini müdafaaya salâhiyetim »yok
tur. «Adam üstüme geldi, ben de vurdum» diyor. 
Kanunun bürüt hükümleri başka türlü karar ver
meye imkân vermediği için, ben Temyizin -ver
diği hükümlere hürmet ederim - verilen kararda 
elbet isabet vardır. Ancak bu hâdise üzerinde bir 
süpterestisyon; bir nevi mânevi tazyik yapmıştır. 
Bundan dolayı belki bu adam hakiki bir cani de
ğildir. Onun için cezasının müebbet küreğe tah
vili noktasından Meclisin Yüksek hükümranlık 
ve atıfet hakkını kullanması için bir önerge veri
yorum. Takdir sizindir. Belki bu mânevi sebep 
sizin vicdanlarınızda mâkes bulacaktır. Onun için 
önergemin nazarı dikkate alınmasını istirham edi
yorum. 

MEHMET DÖLEK (içel) — Muhterem ar
kadaşlarım, hâdise Aziz Uras Beyin söylediği gibi 
tecelli etmemiştir. Bir kere idama mahkûm olan 
bu hükümlünün avukatı vardır, içel Barosuna 
kayıtlı avukat Ruhi Sucularlıoğlu'dur. 

AZlZ URAS (Mardin) — Son zamanlarda, 
tashihi kararda ancak. 

MEHMET DÖLEK (Devamla) — Evvel veya 
sonra... idam mahkûmu olan hükümlü Mersin Ce
za Evinden firar etmiş Adana'da bir polis tara
fından yakalandığı sırada bu polisi öldürmüştür. 
Aziz Uras Beyin bilgisi bu bakımdan noksandır. 

AZÎZ URAS (Mardin)' — Bundan benim ha
berim yok. 

Dosyada bir polisi öldürmek diye bir şey mev
cut ise teklifimi derhal geri alıyorum. Böyle bir 
vaziyet olmadığını arz ederim. ( «Encümen, encü
men» sesleri) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ ZEKİ KUMRULU (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, idamına karar verilen Hıdır 1951 se
nesi Şubat ayının 15 nci günü hâdiseyi işlemiştir. 
Hâdisenin işleniş tarzı şöyledir : 

Adana'da bir çiftlikte asker firarisi olarak ça
lıştığı sırada ağası ile arası açılıyor, oradan ayrı
lıyor. Bir kaç. gün sonra tekrar çiftliğe dönüp 
•çiftlikte bulunan bekçinin mavzerini çalmak su
retiyle firar ediyor. Ve Tarsus köylerinde müsel-
lah bir şekilde gezmeye başlıyor. Bu şırada kçn-
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dişine tesadüf eden bir çok kimselerle konuşuyor 
ve akşam karanlık bastıktan sonra yola çıkmak 
suretiyle soygunculuğa başlıyor. Bir iki kişiyi soy
maya teşebbüs ettikten sonra yoldan geçen mak
tule tesadüf ediyor ve maktule «ceketini çıkar 
bana at!» diyor. Bunun üzerine maktul kaçmaya 
tevessül ettiği bir anda mavzerini çekiyor onu 
öldürüyor, sırtındaki ceketi alıp kaçıyor. Mavze
rini yanında bulunan bir teliz çuvala sarıyor 
telizin içine bâzı fidanlar da koymak suretiyle ilk 
rasgeldiği Yenice istasyonunda trene binerek Ma
latya'ya gidiyor. Tren Malatya istasyonuna mu
vasalat ettiği zaman su içmek için ind,iği sırada 
kondoktor kompartımanda bir çuvalı buluyor. 
Çuvalı muayene ettiği zaman silâhı ele geçiriyor. 
Bunun üzerine bir zabıt tutuyor ve silâh istasyon 
şefine teslim ediliyor. Bilâhara suçlu Suriye'ye 
kaçıyor ve iadei mücrimin yoliyle Türkiye'ye iade 
ediliyor, C. Müddeiumumisi tarafından alman 
ifadesinde suçunu ikrar ediyor, suçunu ikrar et
mekle beraber kendisini hâdise günü vaka ma
halli civarında görenler teşhis ediyorlar, ölüden 
çıkan merminin o silâha aidolup olmadığı tetkik 
ediliyor ve mutabakat bulunuyor. Ayrıca adlî 
tıbba sevk ediliyor, tıbbı adlîde müşahede altına 
almıyor ve nihayet mahkeme idam kararını veri
yor. Temyiz kararı usule ait - sübuta değil - nok
talardan bozuyor. Bunlar da ikmal edildikten 
sonra idam karan Temyizce tasdik ediliyor. Bun
dan sonra silâhın çalınmasına ait bir şahidin din
lenmemesi ileri sürülerek tashihi karar yoluna 
müracaat ediliyor. Temyiz bunu zatı mesele ile 
alâkalı bulmuyor ve tashihi karar talebini redde
diyor. O şahidin ifadesinin okunmasiyle iktifa 
ediliyor. 

Nihayet mesele Meclise intikal ediyor ve hük
mün infaz veya adeıniinfazı yolunda karar taleb-
ediliyor. 

Encümen, kanuni tatbikat bakımından ve sair 
hususlarda hiçbir eksiklik görmemiş ve cezanın 
tahfifi veya kaldırılması hususunu derpiş edecek 
hiçbir nokta bulunamadığı için hükmü tanzim 
edilen mazbata ile huzurunuza soyk etmiştir. Hâ
dise budur. 

Ben Aziz Beyi kısmen dinliyemedim. Zanne
diyorum, Suriye ve sair yerlerde bâzı hamasi ve 
vatanperverane hareketlerinden bahsediyorlardı. 
Dosyada böyle bir malûmat mevcut değildir. Bu 
bizim malûmatımız dışındadır. Hukuk tekniğine 
göre hüküm tamamiyle yerindedir. 

İQ59 C : 1 
SIRRI ATALAY (Kars) — Polisi öldürme 

meselesi var mıdır? 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA ZEKÎ KUM-

RULU (Devamla) — Polis hâdisesi mevzuubahis 
değildir. Dosyada böyle bir şey yoktur. Esasen 
işlemiş olduğu suç, Ceza Kanununun tavsifi ba
kımından idam hükmünü vermeye kâfi bir suç
tur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Müsaade ederseniz bir maruzatta bu
lunacağım : 

Görülüyor ki, bir şahsın hayatı ile ilgili bir 
karar vermek durumundayız. Burada iki mühim 
mesele mevzuubahsoldu. Birisi bu şahsın lehinde 
olarak Suriye'de birtakım hâdiselerin olup olma
dığı, bir diğeri de gene bu şahsın aleyhinde ola
rak ikinci bir katil hâdisesinin olup olmadığıdır. 
Encümen dahi bunlara katı bir cevap verecek 
durumda değildir. Bunlar ancak hükümetçe ve
rilecek izahattan sonra aydınlanacak hususlardır. 
Bu itibarla meselenin gelecek inikada bırakılma
sını ve hükümetten alınacak izahata göre bir ka
rara varılmasını oyunuza arz edeceğim : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş ve müzake
resi gelecek inikada bırakılmıştır. 

8. — Rize mebusları izzet Akçal ve Muzaf
fer önaVın, Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununa bir ek ve bir muvakkat madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/9) (1) 

REÎS — îkinci müzakeresidir. Tadilname 
mevcut değildir. 

Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki madde 
eklenmiştir : 

Ek madde — Emekli, âdi malûllük veya va
zife malûllüğü aylığı alanların -ölümü halinde, 
sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, 
eğer beyanname vermemiş ise ailesine, almakta 
olduğu emekli aylığının (Harb malûllüğü zammı 
hariç) bir aylık tutarı yardım olarak ve tediye 
emri beklenmeksizin emekli maaşını veren ku-

(1) Birinci müzakeresi 1$ ncü İnikat zaptın-
dadır. 
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rum tarafından ödenir. 

Şu kadar ki, bu kanuna göre yapılacak yar
dımın miktarı en alt derecedeki Devlet memuru
na 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (C) 
fıkrası gereğince yapılacak yardımdan daha az 
olamaz. 

Yapılacak bu nevi ödemeler yazı ile istenil
mesi üzerine emeklinin mensup bulunduğu en 
son kurum tarafından iki ay içinde ve faturası 
karşılığında, ödemeyi yapan sandığa tesviye 
olunur. 

Bu nam ile ödenecek paralar hiçbir suretle 
haciz ve temlik edilemez. 

REÎS — Efendim; bu maddeye bir fıkra ek
lenmesi hakkında önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Sandığın kanununda: münderiç çeşitli gelir

leri 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde ma
hiyetlerine göre gruplandırılarak çeşitli fıkralar 
halinde tadat, edilmiştir. Faturası mukabilinde 
tahsil edilen gelirler de bu maddenin (J) fıkra
sına ithal edilmiştir. Sandığın bütün gelirleri
ni toplu halde tasnife tâbi tutan bu maddeye ye
ni kabul ettiğimiz ölüm yardımının da kanunun 
prensibine uygun olarak ithalini teminen halen 
müzakere mevzuu olan kanun teklifindeki ek 
maddenin sonuna ilişik olarak sunulan fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Mebusu 
Yakup Gürsel 

«Bu paralar 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (J) fıkrasında sayılan gelirlerden 
maduttur.» 

REÎS — önergeyi reye arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen filhal iştirak ediyor mu ? 
ENCÜMEN ADINA KENAN YILMAZ 

(Bursa) — İştirak ediyoruz. 
REÎS -— Encümen filhal iştirak ettiğine gö

re maddeyi bu fıkranın ilâvesiyle reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler*.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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REİS — Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. 

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

9-, — Manavgat'ın Ilıca köyünden Durmuş 
Alioğlu, Fatma'dan doğma Mehmet Sert'in affı 
hakkında Arzuhal ve Adliye encümenleri maz
bataları (5/11) (1) 

REİS — İkinci müzakeredir. Tadil teklifi 
yoktur. Birinci maddeyi okuyoruz. 

Manavgat'ın Ilıca köyünden Durmuş Alioğlu, 
Fatma'dan doğma, Mehmet Sert'in affı 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Fatma Kır ' ı yaralamaktan 
dolayı Manavgat'ın Ilıca köyünden Durmuş Ali
oğlu, Fatma'dan doğma 1 1 . IX . 1939 doğumlu 
Mehmet Sert'in Manavgat Asliye Ceza Mahke
mesinin 27 . IX . 1956 tarihli ve 1954/130 esas, 
1956/141 karar sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu 
on ay hapis cezası affedilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 . . — Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kanun ka
bul edilmiştir. 

10. — İspir'in Karaharmış köyünden Salih-
oğlu, Havva'dan doğma 1340 doğumlu Sadettin 
Polat'm affı hakkında Arzuhal ve Adliye encü
menleri mazbataları (5/12 ) (2) 

REİS — ikinci müzakeresidir, maddeyi oku
yoruz : 

(1) Birinci müzakeresi 15 nci İnikat zaptın-
dadır. 

(2) Birinci müzakeresi 15 nci İnikat zaptm-
dadır. 
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İspir 'in Karakarmış köyünden Sallıoğlu, Hav-
va'dan doğma, 1340 doğumlu Sadetin Polat'm ! 

affı hakkında Kanun J 

MADDE 1. — İzin tecavüzü suçundan dolayı 
ispir ' in Karakarmış köyünden Salihoğlu, Hav
va'dan doğma, 1340 doğumlu Sadettin Polat'm 
131 nci Piyade Alayı Kumandanlığı Askerî Mah
kemesinin 30 . V I I I . .1957 tarih ve 1957/40 esas, 
1957/28 karar sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu, 
beş ay hapis cezası ile fer'î cezası affedilmiştir. 

RE IS — Madde üzerinde tadilname yok, 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu- I 
teberdir. i 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, j 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi rejilerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Muhtelif kanunlarda geçen Ordu Mü
fettişliği unvanının Ordu Kumandanlığı olarak 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/206) (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen ? 

Buyurun Kâmil Boran. 
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Muhterem I 

arkadaşlar; elimizdeki kanun lâyihası ordu mü-
fettişlerine ordu kumandanı unvanının veril- j 
meşini derpiş ediyor. Yani yine meselelerin özü 
ve esası ile değil, teferruat ve zevahiriyle uğ
raşıyoruz. j 

Ordu müfettişlerine ordu kumandanı değil j 
daha da yüksek unvanlar verilmekle, bunların 
cidden çok ağır hizmetlerini karşılamaya ve 
tahammül edilmez geçim şartlarını kolaylaştır
maya imkân var mıdır? 

Kanun lâyihasının esbabı mucibesinde, bu 
suretle büyük mesuliyet deruhde etmiş kuman
danlara uygun bir unvanı sağlamış olacağı ileri 
sürülüyor. Bugün orgeneralinden en kıdemsiz 

(1) 5 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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astsubayına kadar Türk silâhlı kuvvetlerinin 
şerefli mensuplarından hangisi ağır mesuliyeti
nin karşılığını alabilmektedir? En ezici geçim 
şart ve gaileleri içinde şerefleriyle yaşıyabil-
mek için âdeta mucizevi bir ceht ve gayret 
sarf eden bu fedakâr vatan hadimlerinin esas 
dert ve ıstıraplarına bir çare bulmayı düşün-
meyip böyle süs kabilinden işlerle uğraşarak 
vazifemizi yaptığımızı sanıyorsak aldanıyoruz 
arkadaşlar. Hükümetten rica ediyorum, Türk 
silâhlı kuvvetlerinin huzur içinde hizmet görme 
şartlarını bir an evvel temin etsin, 

RElS — ilhan Sipahioğlu. 
İLHAN S Î P A H I O Ğ L U (izmir) — Çok muh

terem arkadaşlar, sadece bir unvan meselesine 
mütedair bir kanun teklifi görüşülürken, me
seleyi tamamen apayrı bir zaviyeden ortaya at
makta ben hüsnüniyet görmemekteyim. Ordu 
mensuplarının terfihi, daha rahat bir hayata 
kavuşturulması hepimizin arzusu ve hattâ vazi
femizdir. Ama çok rica ederim, Kâmil Boran 
arkadaşımız meseleyi başka bir mecraya sevk 
etmektedirler ve hissiyatı tahrik etmekte ve 
hattâ tahribetmektedirler. Bu tarzda bir konuş
ma yapması tek kelime ile ordu mensuplarına 
karşı göstermemiz icabeden hürmete aykırıdır. 

Teklif üzerinde görüşülmesi iktiza ederken 
onu Millî Müdafaa meselelerine kadar götür
mek asla doğru değildir. Mesele üzerine eğile
lim, mesele üzerinde görüşelim. (Soldan bra
vo sesleri) 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Hükü
metten sorduğum suale, yaptığım ricaya cevap 
versinler. 

RElS — Selim Soley. 
SELİM SOLEY (Ankara) — Çok muhte

rem arkadaşlar; müfettiş yerine kumandan tâ
birinin kullanılmasını şahsan memnuniyetle kar
şılarım. Vaktiyle kolordudan daha yukarı askerî 
birlikler ve kumanda kademeleri bulunmadığın
dan dolayı ordu kumandanı tâbiri yerine ordu 
müfettişi tâbiri kullanılmakta idi. Ordu müfet
tişi tâbiri devrini yaşamış, geçirmiş, eskimiş bir 
tâbirdir, sui generis bir tâbirdir. Halen küçük 
memleketlerden birkaçı hariç, bilhassa mensubu 
bulunduğumuz NATO memleketleri camiası için
de, âdeta sivile kaçan böyle bir tâbir yoktur. Esa
sen orduya kumanda eden çok muhterem kuman
danlar en yüksek mevkide bulunmaktadırlar. Bu 
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bakımdan ordu müfettişi tâbirine bâzı kanunlar, ı 
nizamnameler hariç, hiçbir yerde tesadüf edil
memekte ve ordu içinde küçüğünden büyüğüne 
kadar hiç kimse ordu müfettişi diye değil, ordu 
kumandanı geliyor, ordu kumandanı teftiş bu
yuracaklar, ordu kumandanı şöyle yapacaklar di
ye söylemektedir. Bu itibarla kanunun lehinde 
ve müsbet oylarınızla hareket olunmasını Yük
sek Heyetinizden rica ederim. 

REÎS — Necati Tanyölaç. 
NECATÎ TANYÖLAÇ (Zonguldak) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, bu ordu müettişliği tâ
birinin mânevi bir kusuruna işaret etmek iste
rim. Bü da: Bizim ordumuza, Osmanlı İmpara
torluğunun Birinci Dünya Harbini kaybetmesin
den sonra girmiş bulunmaktadır. Ondan evvel 
ordu teşkilâtımızda ordu müfettişliği mevcut de
ğildir. Mütareke devri ile beraber ordumuzda 
inhilâl eden teşkilâtımızın, terhis olunan ordu
muzun bakiyelerini bir araya toplamak ve bir 
müfettişin uhdesinden, teşkilâtlandırmak üzere 
verilmiş bir isimdir. Binaenaleyh Millî Müdafaa 
Encümeninin bu mevzudaki teklifini kabul etme
miz lâzımdır. Bu yalnız bir isim dâvası değildir. 
Bu ad sözümün başında da arz ettiğim fnbi, bi
ze mânevi bir sıkıntı vermekte idi. Hakikatte per
sonel, istihbarat, harekât ve lojistik sıfatlarını 
bünyesinde toplıyan bir başa, hakikaten kuman
dan demek lâzımdır. Bu ismi ordu müfettişi ola
rak adlandırmak eski acı günleri devam ettir
mek demektir. Türk Ordusu şerefli, muhterem 
ve çok kıymetli varlıklarla doludur. Kumandan 
olan kimseye müfettiş değil, kumandan demeli
dir. Bu sebeple teklif yerindedir ve bendeniz has
saten kabulünü rica, ederim, arkadaşlarım. 

REÎS — Başka söz istiyen... Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtelif kanunlarda geçen Ordu Müfettişliği 
unvanının Ordu Kumandanlığı olarak 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muhtelif kanunlarda geçen 
Ordu Müfettişliği unvanı «Ordu Kumandanlığı* 
olarak değiştirilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kar 
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

V 
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REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştin 

12. — Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/239) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde Meh
met Kâmil Boran, Kemal Sarıibrahimoğlu, Esat 
Mahmut Karakurt, Sırrı Atalay, söz almışlardır. 

Kâmil Boran. 
M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar, müzakere konusu kanun lâyihası 
üniversite rektörlerine birer makam arabası tah
sisini derpiş ediyor. Mesele yalnız bu cepheden 
ele alınırsa basittir, teklif yerindedir. Keşke im
kân olsa da, sadece rektörlere- değil, dekanlara, 
hattâ profesörlere de birer nakil vasıtası temin 
edilebilse. Cümlesi böyle bir alâkaya ve itibara 
lâyıktırlar. Fakat meselenin başka iki cephesi 
daha var. Ben bilhassa bunlar üzerinde duraca
ğım. Kanun lâyihasının adı : «Nakil vasıtaları 
hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihası» Sanki, 
nakil vasıtaları hakkındaki kanun hükümlerine 
riayet edilmektedir. Devlet .vasıtaları, Devlet 
benziniyle hanım ve çocuk taşımaktadır. Resmî 
arabalar paviyon ve gazino kapıları önünde bek
lemektedir. 

REÎS — Rica ederim Kâmil Bey, mevzu *ıa-
ricine çıkmayın. 

M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Efendim, 
tatbik edilmiyen kanuna ek kanun çıkarıyorsu
nuz. Onun tatbikatından bahsetmek gayet tabiî 
ve yerindedir. * N 

REÎS — Lütfen rektörlere bir araba veril
mesinin münasibolup olmıyacağı mevzuu üzerin
de konuşun... 

M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Evvelce 
bir başka kanun lâyihasının müzakeresi sıra
sında yaptığım tenkid ve ikazlar semere ver
memiştir. Hükümet haklı tenkid ve ikazlara 
itibar etmeyi besbelli şanına lâyık bulmuyor. 

(1) 7 S. Sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

— 369 — 



t : 21 7.1 
Bu, kendi bileceği bir iş. Her halde avakıbine 
katlanmayı da göze almıştır. Meselenin ikinci 
cephesi daha da mühim. Kanun lâyihası iktida
rın sakîm ve hatalı bir itiyadının insan ve me
deniyet hak ve hürriyetlerine verilen... 

REİS — Biliyorsunuz bu arabaya re'sen 
Hükümet rey vermiyor, kanunlara siz rey verir
siniz, isterseniz vermezsiniz. Lütfen kanun mev
zuu üzerinde idarei kelâm ediniz. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Mevzuun tam üzerindeyim. Bu kanunun tatbi
katı dolayısiyle Yüksek Meclise mâruzâtta bu
lunuyorum. 

Bir politika adamının karar ve işaretiyle 
ilim adamlarının kürsülerinden atılabildikleri 
bir üniversitenin rektörüne makam otomobili 
tahsis ediliyor. Rektöre otomobil vererek, pro
fesörlerin yapı kooperatifine.. 

REÎS — Kâmil Bey, istirham ediyorum. 
Rektöre otomobil verilmesiyle kooperatifin, pro
fesörün çıkarılması, girmesi gibi hususların 
alâkalı olduğuna zatı âliniz kaani misiniz? Size 
bunları söylemek için ilerde fırsatlar çıkabilir. 
O zaman konuşursunuz. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Kanun, bir itibar ve alâka nişanesi olmak üzere 
bir otomobil tahsisini derpiş ediyor. Ben de ha
kiki ve samimî itibar ve alâkanın nasıl olması 
lâzımgeldiğini söylüyorum. 

REÎS — Çok rica ederim, sadetten çıkmayı-
mz ve bu kanun mevzuu dâhilinde kalınız. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Yapı kooperatiflerine arsa va'dederek üniver
siteyi kendi irade ve görüşlerine râm edecekle
rini, baskılarının kefaretini ödiyeceklerini sanı
yorlarsa bu, boş hayaldir. 

REÎS — Beyefendi, istirham ediyorum, ikin
ci defa sizi sadede davet ediyorum. Rica j 
ederim, sözlerinizin bununla alâkası yoktur. \ 
Rektöre araba verilsin mi, verilmesin mi, me- | 
selesi ile,' iktidarın üniversiteye baskı yapma
sının ne alâkası vardır 

M, KÂMÎL BORAN (Devamla) — Tam 
sadet içindeyim. Hükümet cevap versin. 

REÎS — Hayır efendim, Hükümet de ce
vap verirken sadet içinde konuşmaya mecbur
dur. Zatıâliniz sadet dışına çıkmayın. Hükü
met de çıkmasın. Biz de burada vazifemizi Tü
züğümüze uygun olarak yapabilelim. 
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M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Hü

kümet serbestir. 
REÎS — Kâmil Bey, Hükümet de sadet dışı

na çıkamaz. Ama, siz de tahrik etmeyin.. 
M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Söz

lerimde bir tahrik yoktur. 
REÎS — Sadet dışına çıkmamanızı tekrar 

rica ederim. 
M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Ka

nunun tümü üzerinde konuşuyorum. Sadet 
dışında konuşmuyorum. Gösterişi, sahte itibar 
ve alâkayı artık bırakalım. Evvelâ üniver
siteye üniversite haklarını tanıyalım. îlmî oto
ritesine müdahale etmekten, ilmi, politikaka-
nın emrine geçirmek sevdasından ve gayre
tinden vazgeçelim. Üniversitenin hakkı olan 
saygıyı ancak o şekil ve şartlarla göstere
biliriz. 

REİS — Bu sözlerin otomobil meselesiyle 
ne alâkası var? Bir otomobil meselesini ilimle, 
politika ile nasıl alâkalandırıyorsunuz ? 

M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Reis 
Bey, lütfen grupunuzdan bir karar alınız ve 
nasıl konuşulacağını tesbit ederek elimize ve
riniz öylece konuşalım. 

REÎS — Efendim, Dahilî Nizamnamenin 
bu hususta hükümleri vardır. Onu okumak lût-
funda bulunsaydınız bu şekilde konuşmazdı
nız. 

M. K p l î L BORAN (Devamla) — Millet
vekillerinin sözlerini kesmek değil konuşma
larını sağlamaktır, sizin vazifeniz. 

REİS •— Efendim, Riyasetin vazifesini Da
hilî Nizamname tâyin etmiştir. Mebus Nizam
nameye uygun konuştuğu müddetçe hatibin 
rahatça konuşmasını temin etmek Riyasetin 
vazifesidir. Bunun yanında hatibin sadet dı
şında konuşması halinde de Riyasetin vazife
si ihtar etmek ve ısrar halinde hatibin sö
zünü kesmek muamelesi yapmaktır. 

M. KÂMİL BORAN (Devamla) — Millet
vekillerine konuşmak imkânı vereceğiniz yer
de kesmek gibi menfi cereyana kaptırmışsınız. 

REİS — Efendim, hakikat aşikâr. Beni ten-
kid etmelerine bile müsaade edip konuşmakta 
serbest bırakıyorum. Nasıl olur da sözünü 
kesmiş olurum efendim T 

Kemal Sanibrahimoğlu (Yok, sesleri) 
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Esat Mahmut Kafakurt. ( 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, maruzatım kısaca şudur; i 

Üniversite, bir memleketin medeniyet saha- ı 
smdaki mevkiini gösteren, ona itibar ve vaka- , 
rını tâyin eden en yüksek ilim müessesesidir. ; 
Yarının istikbali olan gençleri ellerine teslim j 
edeceğimiz müessesenin profesörlerine, doçent- j 
lerine ve hepsine hürmet ve itibar göstermek, | 
kendimize hürmet göstermek demektir. Binaen-
aleyh, Hükümetin üniversite rektörlerine bi- i 
rer otomobil tahsisi hakkındaki bu lâyiha tam j 
yerindedir ve hepimiz tarafından kabulünü, i 
yüksek gençliğe ve ilme göstereceğimiz şükra- | 
nm ifadesi olacaktır. (Bravo, sesleri) | 

REİS — Sırrı Atalay. j 
SIRRI ^ATALAY (Kars) — Muhterem ar- I 

kadaşlar, üniversite rektörlerine makam eto- | 
mobilinin tahsisi istenmektedir. Eğer nakil va- i 
sıtalarımn Türkiye'de bugün millete 120 milyon | 
liraya mal olmadığını, 120 milyonun üzerinde \ 
bir yükün bu milletin omuzları üzerine çökme- i 
miş olduğunu bilmeseydim Esat Mahmut Be- j 
yin heyecanlı noktai nazarına iştirak ederdim. \ 
Bugün Türkiye'de nakil vasıtalarının bütçeye ! 
yüklediği külfet yılda 120 milyonun üstündedir ] 
ve her gün de artmaktadır. 1947 bütçesi görüşü- | 
lürken Demokrat Parti Meclis Grupu Sözcüsü ! 
olarak Sayın Adnan Menderes o zaman, l»u- j 
günkü gibi 120 milyonun üzerinde değil, 10 ' 
milyon civarındaki bütün nakil vasıtalarının ! 
masrafları için bakın neler söylüyordu : j 

26 . XI I . 1947 de Adnan Menderes Demok- j 
rat Parti Meclis Grtipu adına bütçe üzerinde ko- | 
nuşuyor : i 

«Makam ve hizmet otomobilleri satmalına- j 
rak zatlara tahsis olunmak üzere bu yıl yine I 
aynı miktarlarda bu paranın sarf edilmiş oldu- i 
ğu ve bu otomobillerin nasıl israf ile birçokla- ! 
rınm da kanunsuz olarak kullanıldıkları düşü- İ 
nülecek olursa, bu yeni tahsisat karşısında na- I 
sil bir kükme varmak icabedert 

Unutmamak lâzımdır ki, bir otomobilin i 
amortismanı ile beraber yıllık masrafı 10 bin ] 
lira civarındadır.» I 

Bugün 30 bin liradan aşağı değil, bir ve- | 
kile 125 bin liraya bir otomobil getirilmek iste- ! 
niyor. Sorarım size, bu fakir memlekette 125 : 

bin liraya bir otomobil getirip bir zata tahsis l 
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edilmesine gönlünüz razı mı? (Soldan, «razı» 
sesleri) 

Devam ediyor : 
«Bu memlekette bir avuç zata otomobil tah

sis etmek için yılda 10 -15 milyon lira ödemek... 
Diğer Devlet müesseseleri ve iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve binek otomobillerindeki birçok 
otomobilleri hesabı da ayrıdır.» 

Fikirler, idealler insanların kendi öz evlât
larıdır. 

Demokratik zihniyet olarak kendi evlâtları 
gibi fikirlerini sevmek korumak mecburiyeti 
vardır ve demokrasi ancak böyle kurulur. 

1947 de, sizler muhalefette iken, noktai nazar 
olarak, parti olarak resmî otomobil saltanatı kar
şısında bunu istemiyor muydunuz. Bugün ikti
dardasınız, resmî otomobil saltanatı on misli 
artmıştır. Biz önlenmesini isterken' karşı koyu
yorsunuz. 

Buna sizlerin vicdanınız razımıdır, diyorum, 
buradan arkadaşlarımız razıyız diyorlar. Bu zıza 
hakk?;nda son sözü millet söyliyecektir. Bugün 
100 lira ile ayda geçinmek mecburiyetinde olan 
vatandaşlar vardır. Bugün Türkiye'de 20 bin 
mektepsiz köy vardır, niçin ben otomobil tahsis 
edilmemesini istemiyorum, işte sebebi bu, zaru
retler ve ıstıraplar varken gösterişçi ve anas-
rafçı zihniyeti bırakalım artık diyorum. Bugün
kü Türkiye'mizin şartlarını söylüyorum. Memle
kette yirmi bin köy mektepsizdir. Bu vaziyet 
karşısında 120 milyon liralık bir resmî araba 
saltanatı sürmek yazıktır! Buna sizin de rası 
olmamanız lâzımgelir. Dün bu dâvaya sahip 
çıkarken bugün ona sırt çevirmeye hakkımız 
yoktur. Üniversite rektörlerine elbette ki ma
kamları icabı otomobil verilmesi lâzımdır. An
cak: bugünün şartları içinde; 120 milyonluk 
muazzam araba saltanatı karşısında ve yino mas
raf çı ve gösterişçi zihniyet karşısında benim 
gönlüm böyle bir masrafa razı olmuyor lâyiha
nın reddini istirham ederim. 

REÎS —: Nusret Durakbaşa. 
NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Muh

terem arkadaşlarım; sadece bir protokol mese
lesi öne sürülerek üniversite rektörlerine bu 
kanun lâyihasiyle araba tahsisi takbedilm^kte-
dir. Bu esbabı mucibe, muhakkak ki zayıftır. 
Üniversiteler Kanununun 63 ncü maddesini mü
saadenizle bir defa okuyacağım: 
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«Üniversite ordinaryüs profesörleri ve profe

sörleri, her türlü protokol işlerinde Yargıtay, 
Danıştay ve Sayıştay üyeleri için uygulanan 
usullere bağlıdırlar.» 

Bununla, bunlar?» emirlerine bir otomobil 
tahsisi arasındaki irtibat ve alâka nedir? Bir 
türjü anlıyamadım. Bir defa rektörlerden evvel 
profesörlerin idari olarak bağlı bulundukları 
dekanlıklar, hattâ enstitü diretörlükleri vardır. 
Evvelâ bunlara, ondan sonra rektörlere kadar bir 
sıra takibedilmesi, lâzımgelir. (Soldan gürül
tüler). Benim fikrim şayanı kabul olur veya ol
maz. O ayrı mesele. Bu meselenin ne şekilde 
izah edildiğini anlıyamadığımı tekrar ediyorum. 

Geçen sene burada Büyük Meclisin huzuruna 
Meclis Reisvekilleri için de araba tahsisi teklifi 
getirilmişti. Fakat uu teklif kabule şayan görül
medi ve reddedildi. Onlar da protokole dâhil 
bulunan zevattır. Şayan1, arzu olan cihet rektör
lerimizin, dekanlarımızın ve üniversite profesör
lerimizin birer arabaya sahibolmalarıdır. Ancak 
bunlar birer hususi araba sahibi olacak muayyen 
servet seviyesinin üstünde bulunan insanlar me-
yanmda olarak bir arabaya sahibolabiliricrsc el
bette bu husus şayanı tercihtir. Böyle bir imkân 
kendilerine verilirde maddî bakımlardan sevi
yeleri yükseltiilirse fevkalâde iyi olur. 

İhtiyaçlarımızın sıralanması başta gelen mese-
lelerimizdendir. Üniversitemizin birinci derecede 
ihtiyaçları arasında elbette ki, araba gelmez. Ço
cukların yetiştirilmesi için bâzı maddelerin ek
sikliği arabadan elbette ki, daha önce gelmelidir. 
Meselâ pusula, meselâ mikroskop tedariki v.s. gibi. 
Bu ihtiyaçların sıralanması bugünün mevzuları 
arasında olacaktır ki, memleket ihtiyaçları çerçe
vesi içerisinde mütalâa edilmesi lâzımgelir. Bugün 
bana sorarsanız bir hastane hekiminin emrine 
tahsis edilmesi lâzımgelen hususi bir arabaya ihti
yacı vardır derim. Bilhassa başhekim bir opera
tör olursa ve vasıtası az bir vilâyetimizde başhe-' 
kimlik yaparsa, her gün 3 - 5 adlî vaka ile karşı 
karşıya gelir, 5 - 1 0 kaza ile karşılaşırsa, her gün 
'2 - 3 defa gece evinden ayrılıp hastasına gitmek 
mecburiyetinde kalırsa böyle bir şahsa hususi ara
ba tahsisi başkalarından evvel gelir kanaatinde
yim. Bugün bu durumda çalışan birçok kimseler 
vardır. Memleketimizin umumi ihtiyaçları göz 
önünde tutarak feragatle ve fedakârlıkla çalış
maktadırlar. 
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i Üniversitelerimizin statükosu, idarî durumu 
i bugün böyledir. Fakat yarın değikebilir. İleride 

malî bir muhtariyete de ulaştırmayı düşünmemiz 
lâzımdır. Bu takdirde üniversite lâzımgelirse de
kan ve profesörlerine araba tahsis ederler. Şimdi 
bizim bu işe müdahale etmemize pek lüzum gör
memekteyim. . 

1950 senesinden bu yana Büyük Meclisin te
mayülü şu merkezde idi : Yeni tahsislere daima 
mâni olmak, yeni araba tahsislerini reddetmek. 
Bu hususta 5666 sayılı Kanunun müzakeresi sıra
sındadır ki, bu kanunla Reisvekillerinin ve Mec
lis Reisinin bir arabası kaldırılmıştı. Bunun mü
zakeresi sırasında ele alman Bütçe Komisyonu 
mazbatasından bir kaç paragrafı müsaadenizle 
huzurunuzda okuyayım; o günkü görüşü aksettir
mesi bakımından faydalı olacağı kanaatindeyim : 

«Bütçede bir tasarruf sağlıyan ve Hükümetçe 
yapılması' düşünülen tasarruf tedbirlerine Yük
sek Meclisten verilmiş bir örnek telâkki edilecek 
mahiyette bulunan tasarı esas itibariyle komisyo
numuzca kabule değer görülmüştür.» 

«Bu yıl yine B. M. M. bütçesinde başkanlık 
otomobilinin yenilenmesi için konmuş bulunan 
31 500 liralık ödeneğin de harcanmıyacağı ve bu 
hizmeti daha bir müddet eldeki otomobille idare 
edileceği anlaşılmış bulunduğundan bu hareketin 
bütün devlet dairelerinde imtisal numunesi olması 
bakımından raporumuzda tebarüz ettirilmesine 
karar verilmiştir.» 

Bir başka paragraf : (Komisyonumuz tasarı
sının hemen kabulündeki zarureti ittifakla kabul 
etmiş, ancak Nakil vasıtaları Kanununun Hükü
metçe derhal ele alınarak gereken incelemelerin 
ve binnetice tasarrufların yapılmasını ve bu ko
nudaki suiistimalleri önliyecek tedbirlerin süratle 
alınmasını ve gereken tadillerin bir an evvel yük
sek Meclise sunulmasını temenniye değer ve bu 
hususun komisyon raporuna dercini uygun gör
müştür.) 

Şimdi 1950 düşüncesi bu idi. 31 500 liralık 
bir miktar parayı dahi tasarruf etmeyi tasvip 
buyuran 1950 nin Büyük Millet Meclisi hakika
ten yerinde bir düşünce ile, kararını vermiş ve 
bu düşünüşünü bugüne kadar devam ettirmişti. 
Ve kararını ittifakla vermişti. Tahmin ederim ki, 
bugün de bir değişiklik yoktur. O gün Bütçe 
Encümeninde âza bulunan ve mazbatada imzası 
olan birkaç ismi müsaade ederseniz okuyayım: 
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Halûk Şaman, Fethi Çelikbaş, Emin Kalafat 
Esat Budakoğlu, Semi Ergin ve Perid Melen.. 
Bu arkadaşlarımız bugün iktidarın ve muhalefe
tin hatırı sayılır ve sözü geçer mebusları olarak 
vazife görmektedirler. Kendilerinin bugünkü fi
kirlerini mümkün olsa da öğrensek. O günkü 
düşüncelerini huzurunuzda okumuş bulunuyo
rum. 

Bütün bu izahatı verdikten sonra şu neticeye 
varmak isterim. Memleketimizin birçok ihtiyaç
ları vardır. Bu ihtiyaçları sıralamayı bilmek 
mecburiyetindeyiz. Birçok işlerimizi yardım ve 

.borç ile yapmak durumundayız. Şu halde bun
ları, düşünerek harcamak zarureti karşısındayız. 
Bu itibarla ben şu anda üniversite rektörlerine 
yeni bir araba tahsisi aleyh indeyim. Bunu reyi
nize arz ederim. 

REİS — Encümen,, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA.İZZET AK-

ÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlarım; Temyiz Mah
kemesi Reisi, Şûrayı Devlet Reisi, Temyiz Mah
kemesi Başmüddeiumumisi, Divanı Muhasebat 
Reisi gibi zevatla aynı protokol usullerine tâbi 
tutulan üniversitelerimizin rektörlerine birer ara
ba verilmesi ve bunun bir numaralı cetvele itha
li Bütçe Komisyonunda muhalefette bulunan ar
kadaşlarımızdan bir kısmının muhalefetine rağ
men ekseriyetle kabul edilmiştir. Rakamlar üze
rinde bir arkadaşım burada mübalâğalı.. 

SIRRI AT AL AY (Kare) — Tamamen mu
tabıktır. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Sırrı Beyefen
di, emin olunuz ki, ben bir şeyin esasını rakamla 
konuşurken daima iyi tetkik ederim ve vicdanı
nım sesine uyarak konuşurum. 

Gayet büyük rakamlar ifade ettiler. Şimdi ra
porlar mehazları, kullanıldıkları yerleri bildirmek 
suretiyle komisyonun adına ifade etmek mecbu
riyetinde kaldım. 

Arkadaşlar; otomobiller sadece 25 bin lira ile 
bütçede yer almıştır. Yani rektörlere verilecek 
olan arabaların âzami kıymeti 1958 bütçesinde 
25 bin liradır ve Malzeme Ofisinden alınacaktı. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Ya Adliye Vekili
nin arabası? 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
İZZET AKÇAL (Devamla) — Ona da gele

ceğim. 
Umumi Muvazeneye dâhil olan müesseseler 1 
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arabalarının işletme masrafları 8 600 910 lira. 
Umumi Muvazeneye dâhil müesseselerin araba 
onarma masrafları ise 3 578 970 lira ki, ceman 
12 179 980 liradır. Katma bütçeli dairelerin 
işletme masrafları 1 016 151 liradır. Onarma 
masrafları da yani, katma ve umumi muvazeneye 
dâhil müesseselerin arabalarının işletme masraf
ları ceman, 13 196 000 liradır. 

Şimdi akademik kariyerin en yüksek derece
sinde mütalâa edilen üniversite rektörlerine, 
Divanı Muhasebat Reisine, Şûrayı Devlet Rei
sine ve ordu müfettişlerine otomobil verilirken 
üniversite rektörlerine vermemeyi doğru bulma
dık. Komisyon ekseriyeti bu otomobil vermeden 

| mütevellit işi, Hükümetin teklifini memlekete 
| kazandıracakları kıymet bakımından faydalı gör

müşlerdir. Ben şahsan Hükümeti niçin geç ka
lınmıştır, niçin daha evvel tefrik edilmemiştir 
diye muaheze dahi ederim. Benim kanaatime göre 
bu bir israf değil, bu bir tasarruftur ve tasarru
fun ta kendisidir. 

Rektör olabilmek kolay bir şey değildir. Poli
tik bir vazifeye her şahıs gelebilir. İdari bir 
vazifenin en yüksek kademesine dahi her şahıs 
yükselebilir.. Ama profesör olmak ve onlar ara
sından seçilir bir rektör olmak, teslim etmek lâ-, 
zımdır ki, kolay bir şey değildir. 

Sonra, bunların ilmî çalışmaları yanında idari 
vazifeleri de vardır. Bunlar bu idari vazifelere 
gidip gelmek için zaman sarf etmemelidirler. 
Nihayet aldıkları maaş da, itiraf etmek lâzımdir 
ki, öyle icabında para verip araba tutar, gider 
gelir dedirtecek bir vaziyette de değildir. Hangi 
cephesinden mütalâa edersek edelim, üniversite 
rektörlerine mutlaka bir araba verilmesi lâzımdır. 

Encümende bunu ne şekilde verelim diye de 
düşünüldü. Acaba bir numaralı listeye mi ithal 
edelim, yoksa iki numaralı listeye mi ithal ede
lim diye düşündük. Emsaline uygun muameleye 
tâbi tutulması lâzımgelir, dedik ve bir numaralı 
listeye ithal ettik. Bir numaralı liste, de; Büyük 
Millet Meclisi Reisliğine, Başvekâlete, ikişer tane, 
Genel Kurmaya bir tane, Vekillere birer tane, Ha
riciye Vekâletine bir ikinci otomobil daha verilme
si, Temyiz Reisine, Cumhuriyet Başmüddeiumumi-
sine, Divanı Muhasebat Reisine, Devlet Şûrası 
Reisine, Ordu müfettişlerine birer tane, Genel 
Kurmay İkinci Başkanına, Donanma Kumanda
nına, Hariciye Vekâleti Umumi Kâtibine ve 
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Elçilikle» ve Diyanet îtleri Reisliğine birer tane 
verilmesini kabul etmiş bulunmaktayız. 

Bu itibarla üniversite rektörlerini bir numa
ralı listeye almak suretiyle emirlerine birer araba 
tahsisini komisyonumuz muvafık bulmuştur. Tak
dir Heyeti Celilenindir. 

NÎHAT SARGINALP (öümüşane) — Bir 
sual soracağım. Efendim, kaç rektöre araba alı
nacaktır? 

ENCÜMEN ADINA İZZET AKÇAL (De
vamla) — Dört. 

REİS -~ Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar bugün olduğu gibi, Meclis 
Başkanvekillerme birer otomobil tahsisi mevzuu-
bahsolduğu zaman cereyan eden müzakere ve 
münakaşalar esnasında fikrimi en çok işgal eden 
ne oldu biliyor musunuz? Bu münakaşaları işi
ten bir ecnebi her halde diyecektir ki dedim; «Ga
liba Türklerin arabaları bizim arabalardan bam
başka bir şey, tekerlekleri altından, kapısı gü
müşten mi nedir?» 

Arkadaşlar; Amerika'da bugün iki buçuk 
kişiye bir otomobil isabet etmektedir. Medeni 
memleketlerde her işçinin kapısı önünde bir ara
ba bekler. 

Şimdi, izzet Akçal arkadaşımızın buyurduğu 
gibi, bir rektör, rektör oluncaya kadar o postta 
senelerce dirsek çürütmüş ve nihayet ilmin, irfa
nın tacım giymiştir. Onu o tahttan indirecek hiç
bir kuvvet, mevcut değildir. Ama cebini yoklayın; 
ay sonunu güç getirir. 

ilim ve irfanda bu kadar yükselmiş olan bir 
rektörü bugüne kadar otobüs duraklarında saat
lerce bekletmişsek veya vazifeye gitmek için na
fakasından vesait parası ayırmaya mecbur bırak-
mışsak bunun mânevi mesuliyetini hissedip bir 
an evvel yaptığımız ihmali telâfi etmek yoluna 
gitmeliyiz. 

Sırrı Atalay arkadaşımız, Adnan Menderes'in 
muhalefetteki ve iktidara geldikten sonraki be
yanlarını okudu. Ben de kendilerine çok sevdi
ğim • kıymetli arkadaşım Sayın Cemil Sait Bar-
las'ın, Devlet Vekili iken ve otomobil mevzuun
daki bir mükanaşa sırasında verdiği cevabı söy-
liyeyim: «Efendiler, aşiret değil, devlet idare 
ediyoruz.» demişti. Ve ben bu lâfı çok beğen
miştim o zaman! Hattâ değü bir rektörün, va
zifesi icabı makamına gelip, giderken, benim 
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muhterem arkadaşımın çarşıya limon almaya gi
dip, gelmek için dahi Devlet otomobili kullanıl -
masını mazur gösteren bir ifadesi vardı. Demek 
ki, bir değiş - tokuş oluyor şimdi. 

NAŞİT FIRAT (Çankırı) — İktidar hasta* 
lığı! 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Son. 
ra muhterem arkadaşlar, yine Sırrı Atalay ar
kadaşım; «Memlekette 100 lira ile geçinmeye 
mecbur olan vatandaşlarımız varken falan....» 
dedi. Bu çok tehlikeli bir kıstastır arkadaşlar. 
Bu çok tehlikeli kıstas bizi nerelere kadar götü
rür? Eğer biz bu kıstasa riayet edecek olursak 
memlekette yalın ayak gezen bir tek vatandaş 
bulunduğu müddetçe ayaklardan pabuçları at
mak lâzımdır. Her mevkiin, her makamın kendi
ne yakışır birtakım hususiyetleri ve iktisabetme-
si lâzımgelen bâzı hakları vardır. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bu büyük bir .şey 
değildir, ilim ve irfan seviyesinde bu mertebeye 
yükselmiş ve emsallerine bu haklar bahşedilmiş 
olan, memleketin en büyük ilim otoritelerine bir 
otomobil değil, geçtiği yollara halı da döşesek 
çok görülmez, arkadaşlar. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — EiKuımei). 
ENCÜMEN ADINA İZZET AKÇAL (Ri

ze) — Efendim, bir hususu tavzih etmek mak-
eadiyle huzurunuzu işgal ettim. Kanun ka
bul edildiği takdirde alınacak otomobil adedi 
dörttür, ikisi için 1958 bütçesinde tahsisat 
bulunmaktadır. Kanun kabul edildiği takdir
de, Maarif Bütçesi encümende henüz görü
şülmemiştir, tahsisat konulacaktır. Adliye Ve
kâletine tahsis edilen otomobil hakkında ko
misyonda da bahsedildi, ben de raportör sı-
fatiyle durumu tetkik ettim bu otomobil hiz
met yapacak bir vaziyette değildir, onun için 
125 bin liralık bir tahsisat konmuştur, bu 125 
bin liranın mutlaka sarfı gerekmez. Bir defa 
kur farkı ile, gümrük vergisi tekrar Hazineye 
gelmektedir? Otomobil 2 500 dolara malol-
maktadır. 

ÖMER LÛTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz-
gad) ~ Bir sual soracağım. 

REİS — Şimdi bitecekse, buyurun. 
ÖMER LÛTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Bu arabalar makam arabası mı, hiz
met arabası mı, raportörün kanaati nedir 1 
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ENCÜMENİ ADINA İZZET AKÇAL 

(Bize) — Makam arabasıdır; 1 No. lı cetvele 
dahildir, emsali böyledir. Makamları ve şahıs
larına verilen kıymet ve bulunduğu pozisyon
ları hazarı itibara alınmak suretiyle 1 No. h 
cetvele ithal edilmiştir. 

REİS — Sim Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, 125 bin liraya otomobil alındığını 
Bütçe Encümeninde söylediğim zaman Muh
terem İzzet Akçal Beyefendi, buraya gelmiş, 
mübalâğalı rakamlar olduğunu söylemişlerdir. 
Bütçe Encümeninde buna itiraz eden ben
dim; 125 bin lira çoktur diyen bendim. İzzet 
Beyefendinin kemalinden bunu beklemezdim. 

Yme Muhterem İzzet Akçal Beyefendiye 
temin ederim ki, 120 milyon lira derken işi 
sizin kadar tetkik etmiş bulunuyorum. Bun
lar üzerinde sizin kadar durdum. Ben umumi 
nakil vasıtalarından bahsettim; niçin siz yal
nız bunları getiriyorsunuz?, Bütün nakil vası
talarını getirmiyorsunuz? 

1956 yılı umumi masrafları için Diyarba
kır Mebusu Yusuf Azizoğlu'nun, tahrirî suali
ne Samet Ağaoğlu'nun cevabı, 1956 yılında, 
Milli Müdafaa hariç, umumi nakil vasıtaları 
masrafı 75 milyon lira idi. Kemaline inan
dığım siz arkadaşımız, kelime oyunları ile, 
yalnıa binek vasıtalarını zikrediyorsunuz, bü
tün vasıtaları söylemiyorsunuz? İnsaf buyu
run, İzzet Bey! 

Sayın Adnan Menderes «1947 için iki misli, 
üç misli artmış 15 milyon lira nakil vasıtaları
na» diyor. Bugün nakil vasıtaları on misli arttı. 
Burhanettin Bey; şimdi değil bakanlar, idare 
meclisi azaları dahi yüz bin liralık otomobiller
de saltanat sürüyorlar. Çocukları, hizmetçi
leri bu arabalarda saltanat sürüyor, Burha
nettin Bey! Bunlardan sizin haberiniz yok mu? 
Siz orman işletmelerine bakın, cipler, pikaplar 
orman bakım memurlarının emrindedir. Biz 
bunun dâvasını yapıyoruz. Niçin bunları biz 
söylediğimiz zaman kötü kişi oluyoruz? Dâva
larımız üzerinde müştereken durup düşünelim. 
İzzet Akçal Bey, siz niçin bütün motorlu vası
taları almıyorsunuz? 

Arkadaşlar; biz kabul ediyoruz, rektörlerin 
mevkileri icabı hizmetlerini kolaylaştırmak, on
ları onore etmek lâzım. Ama Asya'lı zihniye-
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I tinden biraz kendimizi kurtaralım. Garp mem

leketlerinde devlet adamları otobüslerde ölmek
tedirler. Amerika'yı Amerika yapan, İsviçre'yi 
İsviçre yapan, onların toprakları değil, taşıdık
ları zihniyettir. Ne olur, hep beraber bu mesele 
üzerinde duralım. Muhalefette iken başka, ikti
dara geçince başka türlü hareket etmiyelim. 
Bu zihniyeti elbirliğiyle yıkmalıyız! Sırrı Ata
lay'm, bu mevzuda demin söyledikleri ayda 100 
lira ile geçim meselesi realite değil mi? 

İLHAN SlPAHlOĞLU (İzmir) — Realite 
değil! 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Realitedir. 
| Şu ölçüleri istermisiniz Büyük Millet Meclisi 

bir anket mevzuu yapsm : Türkiye'de kaç mil
yon aile yılda 1 000 lira, kazancın üstünde ka
zanç temin etmektedir? Kaç aile senede beş bin 
liranın üstünde bir para temin etmektedir; bu
nu tetkik edelim. Bunlar acıdır fakat birer ha
kikattir. Bunların çaresini; hakikatleri örtmek
le, hakikatlerden kaçınmakla bulamayız. Ha
kikatlerin üstüne yürümeliyiz. 

Arkadaşlar, yine tekrar ediyorum; bugün 
Türkiyemizde ayda yüz liranın altında bir para 
ile geçinen milyonlarca aile vardır. Muhterem 

I Sipahioğlu; sade İzmir'e değil, biraz da Doğu 
I illerine bak; orada birçok köylüler inde yaşar-
| 1ar; dam yoktur, duvar içinde yaşamaktadırlar. 

Bu vaziyetler geçen devrin olduğu gibi bu dev-
I rin de ıstırabıdır. Hakikatleri niçin gizlemeye 

çalışıyoruz? Arkadaşlar; Doğu illerinde posta
lar insan sırtında taşınmaktadır. Siz ne diyor
sunuz? 

NECDET DAVRAN (İzmir) — Niçin uyu
dunuz? 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Siz uyudu
nuz? 

I RElS — Rica ederim hatibin sözünü fcesme-
j yin. Buyurun siz devam edin Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Niçin uyu-
j dunuz diyor. Siz de benim gibi, benim vicdanı-
! mm' duyduğu ızdırabı iktidarda iken, muhale-
j fette iken aynı ölçüde söylemiş olsaydınız ve 

bu medeni cesareti gösterebilseydik o vakit her 
! meseleyi halledebilirdik. Bana soran arkadaşı-
I mm Reisicumhurları, Başvekilleri yıllarca o 
j bütçelere niçin 'beyaz oy vermiştir? O zaman-
| 1ar ben mektep talebesi idim ve şimdi kendi vic

danımın muhasebesini yapıyorum. 
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REİS — Sırrı Bey rica ederim, esas mese

leye gelelim. 
SIRRI AT AL AY (Devamla) — O devirde 

dedim, bu devirde dedim... 

REİS — Rica ederim bırakın, şimdi devirleri 
ve yine rektörün arabasına ait beyanınıza de
vanı ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Rektörün 
arabası meselesine gelince; yatırımlarımızı ken
di başımıza yapabilecek imkânlara kavuştuğu
muz zaman, yatırımlarımızı karşılıyacak imkân
lar bulduğumuz zaman ben de sizinle berabe
rim, araba verelim. Amerikan yardımı olmadan 
yatırım yapabiliyor muyuz? O halde bu gös
terişçi ve masrafçı zihniyeti bırakmamız lâzım
dır. Nerede olursa olsun, Reisicumhur bütçe
sinde de, üniversite bütçesinde de... öyle ki, ya
rın İlhan Sipahioğlu'nun çocukları geçmiş ne
sillerden hesap sormasınlar. Zararın neresinden 
dönersek kâr olur. 

REİS —- Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA İZZET AK 

ÇAL (Rize) — Efendim, Sırrı Atalay Bey arka
daşımızın konuyu derinliğine tetkik etmiş oldu
ğu hususundaki sözlerine diyeceğim yok. Fakat 
öyle zannediyorum ki, tetkiklerini biraz derinleş-
tirirlerse, o zaman tetkikin yalnız benim inhisa
rımda olmadığını, herkesin malı olduğunu iste
diği zaman hakikati bulabileceklerini anlıyacak-
lardır. 

Şimdi Sırrı Beyefendi tarafından bildirilen 
rakamlar mübalâğalı da olsa. bir hakikat serilme
si vardır, küçük bir farkla. (Sıfır farkla sesleri) 
1956 senesinde İktisadi Devlet Teşekkülleri, Be
lediyeler, Hususi idareler hattâ Devletin iştiraki 
bulunan anonim şirketlere, cenaze arabalarına 
varıncaya kadar, bütün bu arabaların, 4775 
aded üzerinden masrafı, 70 milyon civarındadır. 
İşte bu suretle vâki olan beyanım içerisinde mev
zuu müzakere, olan otomobilin verilmesini icabet-
tireeek olan kanun hükmüne giren otomobilleri 
ayırmak lâzım. Bunların masrafları nedir? İk
tisadi Devlet: Teşekküllerini ayırmak lâzım. Ano
nim şirketleri ayırmak lâzım. Belediyelerin va
sıtalarını, .Hususi muhasebelerin vasıtalarını el
bette ayırmak lâzım. İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin'arabaları birer hizmet arabasıdır. Bunlar 
işlerinin maliyetine girer. Anonim şirketlerin 
arabaları maliyetlerine girer. Bıınlrı bundan ta-
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mamiyle ayırmak lâzmıdır. Benim verdiğim ra
kam, tekrar ediyorum, umumi muvazeneye dâhil 
olan arabalarla, katma bütçeli dairelere aidolan 
arabaların masraf yekûnudur. Tasrih edeyim bu 
yekûn 13 milyon 196 bin 731 dir. Bu nasıl fazla 
görülür? Atom devrindeyiz. Bir Başvekil başka 
bir vasıta ile şuraya buraya gitsin, bir Şûrayı 
Devlet Reisi at arabasiyle gitsin gelsin bu düşü
nülebilir inil? Ben arkadaşlarını in rektöre araba 
verilmesi hususundaki kanuna muhalefet ettik
lerine asla ihtimal vermiyorum. Hele Sırrı Beyin 
bu fikirde olduğuna asla ihtimal vermiyorum. 
Yalnız bu mevzudan girerek araba saltanatı diye 
canlandırılmak istenen bir hava vardır. O hava
yı B. M. M', inde terennüm etmek isterler. 

Benim anlayışım budur. Görüşlerini bilirim. 
Aleyhte konuşan arkadaşlarımı bilirim. Üniver
site rektörüne araba verilmesin diye böyle bir 
müdafaa onların zihniyetine uygun değildir. 

Rica edeceğim, üniversite rektörlerini gücen
dirmek için burada, bir sebep yoktur. Aleyhte 
bulunan arkadaşlar bundan istifade etmek isti
yorlarsa o fırsat bütçede karşılarına çıkacaktır. 
O fırsattan orada istifade edebilirler. Cevapla
rını da verecek şahıslar elbette bulunacaktır. 
Rektörler için olan bu vasıtayı münakaşa mevzuu 
yapmıyalım. Dünyada hiçbir üniversite göstere
mezsiniz ki, rektörüne otomobil vermesin. Bun 
lar, dünyanın her tarafında ona saltanat temin 
etmek için verilen vasıtalar değildir. Bunlar hiz
metin icabıdır ve bu kuvvetli bir yatırını ve ta
sarruftur. Bu payeye çıkarı şahsa niçin bir ma
kam arabası vermiyelim? Verelim ki, daha seri 
hizmet yapsın, lâboratuvarına daha. çabuk gitsin 
ve daha seri çalışma imkânları bulsun. Hangi 
devirdeyiz, arkadaşlar. Böyle ne kadar yetişmiş 
insanlarımız var? Onlara çalışma imkânı ver
memiz için ne yapmak lazımsa Meclis olarak hep 
bir elden yapalım. Yeter ki, onlar iyi bir çalış
ma imkânııifi sahibolsımlar. 

Otomobillerin kıymeti üzerindeki tereddütleri 
de izale edeyim. Bu iş için 1958 yılında bütçeye 
25 er bin lira, tahsisat konmuştur. Eğer bu ka
nun kabul edilirse iki otomobil için tahsisat kona
cak ve bunlar Malzeme Ofisinden alınacaktır. Ad
liye Vekili için de bir araba 1959 yılında alına
caktır. Konan rakam global bir rakamdır. Ben 
de kendileri gibi temenni ederim ki, bu arabalar 
ucuz ve hizmete en elverişli arabalar olsun. Ne 
kadar ucuz araba alırlarsa, ne kadar az mahra-
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ka.t sarf eden araba alırlarsa bundan, biz de 
kendileri gibi memnun olacağız. 

ESAT MAHMUT KARAKUET (Urfa) — 
Adliye Vekiline alınacak otomobilin rakam] hak
kında sarih malûmat isterim. 

ÎZZET AKÇAL (Devamla) — Bütçeye konan 
rakam 125 bin liradır. Hazine Hissesi Kanunu 
kabul edilmeden evvel ancak 125 bin liraya alı
nabilirdi. Bugün 80 bin liraya, iyi bir araba 
alınabilir. Yani bu para ile vekillerin kullan
dıkları araba çişinden iyi bir araba alınabilmek
tedir. Şunu da tebarüz ettireyim, Adliye Vekili 
bu rakamın konması hususunda asla ısrarcı olma
mıştır, alınacak araba rahat bir araba olacak
tır. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Rektörlere 25 bin liraya, diğerlerine 125 bin li
raya... Nasıl bir münasebet var bunlar arasında? 
Yani rektörlerin arabası daha sağlam olmıyaıı 
arabalar mı olacaktır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA İZZET AK
ÇAL (Rize) — Cevap arz edeyim. Maarif Vekâ
leti ve üniversiteler bütçesi konuşulmuş değildir. 
Teklif Hükümetten gelmiştir, intikal ediş şekli 
hizmet otomobilidir. Makam otomobili için encü
mende münakaşasını yapacağız, aksini iddia eden 
arkadaşlar orada noktai nazarlarım bildirirler. 
Benim noktai nazarım da sual tevcih eden arka
daşımın noktai nazarına uygundur, ama şahsi. 

NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) - - Bun
lar Malzeme Ofisinden mi alınacak? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İZZET AK
ÇAL (Devamla) — Evet bunlar Malzame Ofisi 
vasıtasiyle alınacaktır. 

REİS — Efendim, söz alan daha beş arkada
şımız vardır : Şahap Kitapçı, İlhan Sipahioğlu, 
Sim Atalay, Şemsettin Ataman ve Halim Ateş-
alp. Bu 5 arkadaşımızın söz hakkı vardır. Bir 
de kifayeti müzakere takriri bulunmaktadır. Şim
di son sözü sırada bulunan Şahap Kitapçı arka
daşıma veriyorum. Bundan sonra kifayet takri
rini reye arz edeceğim. 

Şahap Kitapçı, buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar-
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kadaşlar, mevzuumıız üniversite rektörlerine ma
kam otomobili verilmesi mevzuudur. Sözcü ar
kadaşımızın beyanları hakikaten yerindedir. Üni
versite rektörünün bir makam arabasına olan ih
tiyacı yerindedir. Yalnız tetkik ettiğimiz şey 
nakil vasıtaları hakkındaki Kanun ile alâkalıdır. 
Bu otomobil tahsisleri Yüksek Meclisçe yapıl
maktadır. Elbette bunu yaparken birtakım te
menniler izhar edilmesi yerinde olacaktır. Görüş
melerimiz elbette Yüksek Meclisin bu vesile ile 
bir kere daha görüş ve temennilerini izhar etme
si şeklinde tecelli edecektir. Bugün otomobil sui
istimali mevcudolduğunu hiçbiriniz inkâr edemez
siniz. Bâzı arabalar mevcuttur ki, onun kullanış 
tarzı o makamı işgal eden zatla alâkalıdır, onu 
evine, hattâ kulübüne götürür. Biz bugün bunun 
tam aksi bir yolda cereyan eden şekillerine rast
lamaktayız. Meselâ bir veteriner müdürlüğüne 
tahsis edilen araba hizmet arabasıdır. Fakat şe
hirden uzak bir yerde ev tutan veteriner müdü
rünü her gün evinden alıp vazifeye getirmek ve 
tekrar evine götürmek müsait karşılanacak bir 
durum değildir. Bu itibarla, bu vesile ile bu sui
istimallerin önlenmesini istemek bizler için bir 
vecibedir. Otomobil saltanatına son vermek lâ
zımdır. Başka maksatlarla ifade etmiyorum; bir 
Devlet Bakanı geliyor, hudutta karşılansın, deni
yor. O zaman bütün Devlet arabalarının işi, gü
cü bırakıp diğer vilâyet hududunda toplandığını 
hepiniz müşahede etmişsinizdir. Makamlarına 
otomobil tahsis edilenler, bunları gayeye uygun 
bir şekilde kullanmazlar ve dolayısiyle masrafları 
haddinden fazla artınrlarsa, kendilerinden bun
dan tevakki etmelerini istemek elbette ki, bu tah
sisin ruhuna ve Yüksek Heyetin arzularına uy
gun olacaktır. Mâruzâtını bundan ibarettir. 

RElS — Kifayeti müzakere takririni okuma
ya sıra gelmiştir. Fakat ekseriyetimizin kalmadı
ğını ve vaktin de gecikmiş olduğunu müşahede 
etmekteyim. Bu itibarla 9 Kânunusani 1959 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikadı 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 
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Muhtelif kanunlarda geçen Ordu Müfettişliği unvanının Ordu 
Kumandanlığı olarak değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (1/206) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 730/1853 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
20 . V . 1958 tarihinde kararlaştırılan muhtelif kanunlarda geçen Ordu Müfettişliği unvanının 
Ordu Kumandanlığı olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile bir
likte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Halen Ordu Müfettişliği; personel, istihbarat, harekât ve lojistik sorumluluklarını deruhde 
etmiş genel ve özel geniş bir karargâha sahip büyük bir kumandanlıktır. 

Kuzey - Atlantik Anlaşmasına dâhil bütün devletlerin ordu kuruluşlarında Ordu Kumandanlığı 
olarak isimlendirilen bu müessesenin, bizim teşkilâtımızda Ordu Müfettişliği olarak adlandırıl
ması bâzı anlaşmazlıklara sebebiyet vermektedir. 

Büyük bir sorumluluğu üzerine almış bulunan Ordu Müfettişliklerinin adlarının Ordu Kuman
danlığı olarak değiştirilmesi hem NATO camiası içindeki anlaşmazlıkları bertaraf edecek hem de 
büyük bir mesuliyeti deruhde eden kumandana uygun bir unvan sağlamış olacaktır, 

Bu husuların temini gayesiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

S. SAYISI 



Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/206 
Karar No. 6 

1 . XII , 1958 

Yüksek Reisliğe 

Muhtelif kanunlarda geçen Ordu Müfettiş
liği unvanının Ordu Kumandanlığı olarak de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ilgili vekâ
let temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müza
kere olundu: 

Hükümet lâyihasında serd edilen mucip se
bepler encümenimizce de yerinde görülerek ka
nun lâyihasının aynen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Umumi Heyetin tasviple
rine arz olunmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Reisi Kâtip 
Nevşehir Muş 
Z. Üner Ş. Ağaoğlu 

Elâzığ Erzurum Giresun 
C. Dora M. Zer en S. Altıncan 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

istanbul istanbul İstanbul 
N.Ataç A. F. Cebesoy T. Yazıcı 

imzada bulunamadı 

izmir Konya Niğde 
F. Uçaner I. A. Akdağ A. Eren 

Tekirdaz 
N. Aknoz 

Tunceli 
A. Bora 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Muhtelif kanunlarda geçen Ordu Müfettişliği 
unvanının Ordu Kumandanlığı olarak değiştiril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Muhtelif kanunlarda geçen 
Ordu Müfettişliği unvanı «Ordu Kumandanlığı» 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. 
meriyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• 20 . V . 1958 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

imar ve 
M. 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 
C Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F, Uçaner 

Bas. Yay. ve Turz. V. 
ve Sanayi V. V. 

8. Yırcalı 
iskân Vekili 
Berk 

mtmm 

(S. Sayısı; 6). 
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Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ( î / 2 3 9 ) 

T. c. 
Başvekâlet 11 , X . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sam : 71 - 770/275? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 1 . IX . 19 ÜS 
tarihinde kararlaştırılan Nakil vasıtaları hakkındaki Kanuna ek kanun lâyihasının, esbabı mrıcibe-si 
ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
/L Mendere* 

ESBABI MUCİBE 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 63 ncü maddesi gereğince, Temyiz Mahkemesi, Şûrayı Dev
let ve Divanı Muhasebat reisleri için iner'"i protokol usullerine tâbi tutulan ve memleketimizde 
akademik kariyerin en yüksek makamını işgal eoen üniversitelerimiz rektörlerine de, bahsi geçen 
makam reislerine olduğu gibi birci' binek otomobili tahsisi lüzumlu görüldüğünden, ilişik Nakil vası
taları hakkındaki Kanuna ok kanım lâyihası îur^rJanmıştır. 



lunmaktayız. Umumiyetle büyük şehirlerdeki ortaokulların ekserisinde çift tedrisat yapılmakta
dır. Bu suretle günün pek az bir kısmını okulda geçiren çocukların öğretim ve eğitimi bakımın
dan ne büyük kayıplara uğradığımız izahtan varestedir. Günden güne artışını sevinçle karşıla
dığımız okuma çağındaki çocuklarımızın daha normal şartlar altında ve mümkün olduğu kadar 
kolaylıkla okumalarını ve okul öncesi çocuklar için açılan ana okullarının çoğaltarak genç ne
sillerin daha küçük yaştan itibaren sistemli bir şekilde eğitim ve öğretime hazırlanması için Dev-
letço sarf ettiğimiz gayret ve fedakârlıkların yanında sermaye ve ideal sahibi vatandaşların da 
hususi okullar açmak suretiyle bu dâvaya yardım etmeleri umumi menfaatimize daha uygundur. 

Her ne kadar Gelir Vergisi Kanunu (her kazanç sahibinin vergiye tâbi olmasını) esas pren-
sibolarak kabul etmiş ise de teşvik gayesiyle bâzı kazanç sahalarında (ziarat mahsullerinin 
vergiden muaf olması, prevantoryum ve sanatoryumların yine vergiden muaf tutulması, yeni 
yaptırılan binaların on sene Bina Vergisinden muaf oluşu gibi) istisnalar kabul etmiştir. Yine bu 
kanunlara göre ecnebi okulların, cemaat ve vakıflar ve dernekler tarafından kurulan özel okullar 
gerek Gelir Vergisinden, gerekse Bina Vergisinden istisna edilmişlerdir. Yalnız evvelce arz edil
diği veçhile ideal sahibi müteşebbisler tarafından açılan özel okullar vergiye tâbi tutulmaktadır. 
Bu durum hem haksız hem de okullar arasında ikilik yaratmaktadır. Vakıflar ve dernekler tara
fından açılmış olan okullarla rekabet edemediklerinden inkişaf edememektedirler. 

Bu sene Yüksek Meclise sunulan 1958 malî yılı bütçesinde Maarif Vekâleti bütçesi hemen hemen 
500 000 000 liraya kadar yükselmiştir. Memleketimizde ilk ve orta dereceli okullarda 2 500 000 öğ
renci devam ettiğine göre her öğrencinin takribi olarak yıllık masrafı 200 liradır, özel okulları
mıza 50 000 öğrenci devam ettiğine göre özel okullar Maarif Vekâleti tarafından karşılanması la-
zımgelen 10 000 000 liralık bir külfeti yüklenmiş bulunmaktadırlar. 

Bütün özel okullarımızdan tahsil edilen Gelir Vergisi ise 150 000 lirayı aşmamaktadır. 
Bu hususlar Maarif Vekâletince de kabul edilmiş ve Maliye Vekâleti Gelirler Genel Müdürlü

ğünün 13 . XII . 1949 ve 13 . II . 1950 tarih ve 23104 - 2/26371 ve 22104 - 4936 sayılı yazılarına 
karşılık olarak yazılan 93/2 sayılı tezkerede de belirtilerek özel okulların bina, kurum ve Gelir 
Vergisinden muaf tutulması istenmiştir. 

özel okullara maddi ve mânevi bir yardım yapmak maksadiyle hazırlanan işbu esbabı mucibeye 
bağlı kanun teklifi yüksek tasvibinize arz edilmektedir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Udiye Encümeni 5 . II . 1958 

Esas No: 2/26 
Karar No: 15 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, 
Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddejine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
alâkalı Hükümet mümessillerinin de iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Her ne kadar hususi okulların Gelir ve Ku
rumlar Vergisine tâbi tutulması bu vergilere 
mütaallik kanunların ana prensiplerine ve umu

mi esaslarına uygun ise de mezkûr kanunlarda 
tesis olunan muafiyetler göz önüne alınacak 
olursa kazanç temin maksadiyle açılmış olmala
rına rağmen Maarifimize ve umumi kültürümü
ze faydası bakımından emsali istisnalar gibi mü
talâa etmek kabil olabileceği neticesine varılmış 
ve kanun teklifi aynen kabul olunmuştur. 

Ancak, teklifin 5421 ve 5422 numaralı ka
nunlara taallûku hasebiyle her iki maddeyi aid-

(S. Sayı»: S) 



- 3 — 
oldukları kanunlara birer fıkra eklenmesi pek
linde ayırmak yerinde olacağı düşünülmüş ve 
teklif metninde ona göre gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Kâtip 
Manisa 

Sezai Akdağ 
İmzada bulunamadı 

Amasya 
H. Koray 

imzada bulunamadı 
Ankara Ankara 

M. Ali Ceritoğlu 1. Saffet Omay 

Maliye Encümeni Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 

M. Muharriri 
Diyarbakir 

M. Hüsrev Ünal 

Çorum 
C. Köstekçi 

Kocaeli 
D. Erol 

Kars 
O. Yeltekin 
Samsun 

A. Saraçoğlu 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Kırklareli 
M. Ali Ceylân 

Zonguldak 
A. Akın 

İSTANBUL MEBUSU ALEKSANDROS 
HACOPULOS'UN TEKLİFİ 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 nci ve 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 

maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Umumi öğretime hizmet etmekte oldukları 
ve öğretim programlariyle talimatnameleri Ma
arif Vekâletince tasdik edilen hususi ana okul
ları, ilk okulları, orta okullar ve liseler ve mua
dilleri okulların işletmesinden elde edilen ka
zançlar Gelir Vergisinden muaftır. 

MADDE 2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 22 nci 

fıkra eklenmiştir : 

22. Umumi öğretime hizmet etmekte olduk
ları 7e öğretim programlariyle talimatnameleri 
Maarif Vekâletince tasdik edilen hususi ana 
okulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ve 
muadilleri. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 
hinde meriyete girer. 

I . 1958 tari-

MADDE 4. — Bu kanunu icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 14 ncü 
maddesine 1 fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 14 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Umumi öğretime hizmet etmekte oldukları 
ve öğretim programlariyle talimatnameleri Maa
rif Vekâletince tasdik edüen hususi ana ilk ve 
orta okullarla liseler ve muadili okulların işlet
mesinden elde edilen kazançlar Gelir Vergisin
den muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . I . 1958 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

5422 sayûn Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergüi 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 22 nci 
fıkra eklenmiştir ; 

22. — Umumi öğretime hizmet etmekte ol
dukları ve öğretim programlariyle talimatname
leri Maarif Vekâletince tasdik edilen hususi 
ana, ilk ve orta okullar ile liseler ve muadilleri. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . I .. 1958 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

(S» Saym : 8) < 
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Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Arzuhal Encümeninin 
16 . IV . 1958 tarihli haftalık karar cetvelindeki 450 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası ( 4 /44 ) 

Dosya : 867/867 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Arzuhal Encümeninin 16 . 4 . 1958 tarihli haftalık karar cetveline bağlı 5 . 2 . 1958 tarih ve 
450 sayılı Kararma müddeti içinde itiraz ediyorum. Şöyleki: 

Her ne kadar bahse konu hâdisede ihtilâfın halli kaza merciine ait ve inzibati ceza mahiye
tindeki ihraç kararının hususi af şümulüne giremiyeceği derkâr ise de her hususta karar yetkisi
nin Büyük Millet Meclisine ait bulunması ve inzibati ceza mahiyetindeki meselelerde dahi Büyük 
Meclisin karar verebileceği cihetle Arzuhal Encümeninin bu yoldaki kararını münakaşalı bulmak
tayım. Esasen hâdisede dövülen şahsın talimatname dışı bir şahıs bulunması hasebiyle ihraç kara
rının haksızlığına karşı öğrenci Şerif Güneş tarafından vâki şikâyetin bu noktadan tahkik ve 
tetkiki icabeder. Yüksek Meclis bu hususta mutlak surette vazifeli olup bu meselenin yeniden 
tetkiki zımnında gerekli muamelenin ifasına emir ve müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ede
rim. 

, 15 . 5 . 1958 
Mardin Mebusu 

Mehmet Ali Ankan 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat ve Evrak No: 867 16 . XII . 1958 
Arzuhal En. No: 867 

Esas No: 4-44 
Karar No: 12 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Sağlık Memurları Okulu son sınıf ta
lebelerinden iken, kendisine kurtluk isnadedip 
ağır küfürlerde bulunan okul idare memur ve
kili Sezai'yi bu yolda millî his ve vakarını ren
cide etmesinden duyduğu derin teessür ve infial 
ile dövmüş olduğu için verilen ihraç kararının; 
bu şahsın tedris heyeti haricinde ve kendi tarzı 
hareketinin de talimatnamede derpiş olunan ih
raç sebepleri dışında kaldığı ve bu mevzuda aç
tığı idarî dâvanın da usûl yönünden reddedilmiş 
olduğu; okumak ve memlekete müfidolmak isti-

yen bir vatan evlâdı bulunduğu göz önüne alı
narak kaldırılmasını, affını veya hariçten imti
hana kabulünü istiyen M. Şerif Güneş'in encü
menimize havale buyurulan bu baptaki istidası; 
ihtilâfın kaza merciince tetkiki ieabeden husu-
sattan ve cezanın da inzibati mahiyeti haiz bu
lunmuş olması esbabı mucibesiyle encümenimiz-
ce tetkik mevzuu yapılamıyacağı hakkında bir 
karara bağlanmıştır. 

Mezkûr karara Mardin Mebusu Mehmet Ali 
Ankan tarafından «her hususta karar yetkisi 
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Yüksek Meclise ait ve bu bakımdan kafamı ka
bili münakaşa bulunduğu» mucip sebebi ile müd
deti içerisinde itiraz edilmiş bulunduğundan 
mezkûr müracaat; 28 . V . 1958 tarihinde selef 
encümence tekrar tetkik olunup ihraç muamele
sine müteferri dosyanın celp ve tetkiki kararlaş
tırılmıştır. 

Bahis konusu dosyalarla birlikte vâki itiraz 
3 . XII . 1958 tarihli encümenimiz toplantısında 
tekrar tetkik ve müzakere olundu. 

Yukarda açıklandığı üzere, talep; okul ida
resince verilmiş olan bir ihraç kararının tali
matnameye mugayereti sebebiyle iptaline ve bir 
mağduriyetin telâfisine matuf olup bu iddia 
aynı zamanda kaza merciine götürülmüş, gön
derilen dosyada bulunan ilâmla; dövme hâdi
sesinde şerik olup aynı cezaya muhatabolan di
ğer bir talebe ile müstedi tarafından müşterek 
bir dilekçe ile açılmış olan dâva; «Müşterek di
lekçe ile dâva ikame olunabilmesi için hukuki 
ve maddi sebeplerde ittihat, hak ve vecibeler
de iştirak lâzımgeleceğinden, hâdisede böyle 
bir vasıf bulunmadığından tetkik kabiliyeti gö-
rülmiycrck filhakika reddedilmiş bulunulmak
tadır. 

Yine incelenen dosya münderecatına naza
ran; müstedinin diğer bir arkadaşı ile okuldan 
kaçarak adı geçen mağdur yardımcı öğretmeni 
evine gitmekte iken yol üzerinde dövdüğü ya
pılan tahkikat neticesinde sabit görülüp daha 
önce de bu kabîl hal ve hareketlerde bulundu
ğu, muvakkat tard cezası da almış olduğu hal
de mütenebbih olmadığı nazara alınarak; okul 
disiplin kurulunun 19 Ocak 1956 tarihli ve 8 sa

ydı (Vekâletçe de tasvip ve tasdik buyurulmuş 
olan) bir kararı ile başka bir okula devamına 
imkân bırakmıyacak şekilde okuldan daimî ola
rak çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Arz olunan şu duruma göre, müstedi, tetkiki 
kaza merciine aidolan bir hususu, ıslahan müd
deti içerisinde yine bu mercie intikal ettirmesi 
icabederken dâva müddetini geçirmiş olduğun
dan bahsile mağduriyetinin izalesi maksadiyle 
Yüksek Meclise başvurulmuş bulunmaktadır. 

Dahilî Nizamnamenin 53 ncü maddesi, Yük
sek Meclisin müstakar tatbikatı ve bununla il
gili kararları; encümenimizin bu kabîl hususatı 
tetkik mevzuu yapmamasını âmir ve 54 ncü 
maddede derpiş olunan hususi af isf, madde 
metninden açıkça anlaşıldığı üzere mücerret 
mahkûmiyetlere matuf bulunmaktadır. 

Belirtilen vazife durumu muvacehesinde ta
lebin encümenimizce reddedilmiş olması tamamı 
ile musip görüldüğünden; varit görülmiyen 
4/44 sayılı itirazın reddi ve 5 . I I . 1958 tarihli 
ve 450 sayılı bahis konusu Kararımızın Umumi 
Heyetin Yüksek tasviplerine sunulması işbu 
mazbatamızla saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Mebusu Samsun Mebusu 
H. Ortakcıoğlu N. TJlusoy 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu Adana Mebusu 

A. H. Sezen H. Öner 
Diyarbakır Mebusu Elâzığ Mebusu 

K. Tayşi M. Altındoğan 
Malatya Mebusu Trabzon Mebusu 

M. Delikaya O. N. Lermioğlu 

( S. Sayısı : 16 ) 
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Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen 1 423 813 lira 98 
kuruşun terkini ve 54 892 lira 33 kuruşun affı hakkında Başve
kâlet tezkereleri ile Bütçe Encümeni mazbatası (3/97, 3/229) 

Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen 742 395 lira 28 kuruşun terkini ve 14 007 lira 
18 kuruşun affı hakkında Başvekâlet tezkeresi (8/97) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 1 . IV . 1957 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 3 - 46/886 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Takip ve tahsillerine mahal ve inıkân görülernemesinden dolayı 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 133 ncü maddesine göre terkinine Malî Müşavere Encümenince karar verilen 
742 395 lira 28 kuruş ile aynı kanunun 131 nci maddesine göre affı lâzımgelen 14 007 lira 18 ku
ruşa ait cetvellerin gereği yapılmak üzere ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen 681 418,70 liramın terkini ve 40 885,15 liranın 
affı hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/229) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 4 . VI . 1958 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 3 - 66/1887 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Takip ve tahsillerine mahal ve imkân görülememesinden dolayı 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 133 ncü maddesine göre terkinine aynı kanunun 129 ncu maddesiyle ihdas edilen 
Malî Müşavere Encümenince karar verilen 681 418,70 lira ile mezkûr kanunun 131 nci maddesi ge
reğince affı lâzımgelen 40 885,15 liraya ait cetvellerin, gereği yapılmak üzere, ilişik olarak su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 3/97, 3/229 
Karar No. 15 

17 . XII . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Takip ve tahsillerine mahal ve imkân görü-
lememesinden dolayı 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 133 ncü maddesine göre terki
nine Malî Müşavere Encümenince karar verilen 
742 395 lira 28 kuruş ile aynı kanunun 131 nei 
maddesine göre affı lâzımgelen 14 007 lira 18 
kuruşa ait cetvellerin gönderildiğine dair 1 . IV . 
1957 tarihli ve 3-46/888 sayılı Başvekâlet tezke
resi ile yine Malî Müşavere Komisyonunca aynı 
sebeple Muhasebei Umumiye Kanununun 133 ncü 
maddesine göre terkinine karar verilen 681 418,70 
lira ile aynı kanunun 131 nci maddesine göre 
affı lâzımgelen 40 885,15 liraya ait cetvellerin 
gönderildiğine dair Başvekâletin 4 . VI . 1958 
tarihli ve 3-66/1887 sayılı tezkeresi -merbutatı 
bulunan cetvellerle birlikte encümenimize hava
le edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Tahassul eden zimmetlerin terkini için göste
rilen mucip sebepler, borçlunun kati ve sarih 
adresinin bulunmaması, borçlunun ölmesi ve 
vârislerinin borcu karşılıyacak kadar emvali bu
lunmaması veya mirası reddetmiş olmaları veya 
mirasçısı bulunmaması, borçlunun aciz halinin 
tesbit edilmiş olması, borcun tahsili mürur za
manına uğratılmış olması, borçlunun ecnebi ka
dınla! evlenerek yurt dışında ikametgâh tesis et
mesi, borcun ispatına veya tahsiline medar ola
cak evrakın yanmış, çalınmış veya ziyaa uğra
mış bulunması gibi maddi ve hukuki mahiyet 
arz etmektedir. 

Affı icabeden zimmetlere gelince, bunların 
mucip sebepleıûnden anlaşıldığına göre bu zim
metlerin ilgili muhasiplerden tahsili hakkaniyet 
ve nasafet kaidelerine uymamakta olduğu ve 
borçluların hiçbir kasdı, suiniyeti bulunmadığı 

yapılan tetkikattan anlaşılmış bulunmaktadır. 
Bu sebeple encümenimiz her iki tezkereye mer

but ayrı ayrı cetvellerde müfredatı gösterilen 
milrtarı birleştirilmek suretiyle 1 423 813,98 lira
nın terkinine ve 54 892,33 liranın affedilmesine 
kamr vermiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 
/ / . Imre N. Özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Adana Afyon K. 
M. II. Ünal T. Tekeli M. A. Vlgcu 

Ankara Ankara 
Muhalifim A. Doğan 

O. Alişiroğlu İmzada bulunamadı 
Artvin Artvin 

H. ÇelUkçioğlu Y. Gümüşcl 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir Çankırı Çorum 
M. H. Timurtaş F. Arkan II. Bulgurlu 

Çorum Denizli Diyarbakır 
Y. Gürsel A. R. Karaca II. Turgut 

Edirne Elâzığ istanbul 
M. Saroİ II. Müftüğil M. Erdencr 

İstanbul İzmir Kayseri 
N. Kırşan D. Akbel O. Kavuncu 
Kütahya Manisa Ordu 

S. S. Nasuhoğlu S. Mıhçıoğlu A. II. Onat 
Rize Rize Siird 

/ . Akçal M. Önal B. Erden 
Siird Sinob Trabzon 

M. D. Süalp N. Özen 1. Şener 
Yozgad Zonguldak 

T. Alpay E. Timur 

(S. Sayı» : 18) 



Mah Müşavere Komisyonunca 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü maddesi gereğince terkin 
ait cetveldir 

Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

1 252 00 

Zimmetin nev'i 

Fazlai mehuz 

n 
vu

ku
u 

as
ap

la
ra

 
ta

ri
h 

•S J ^ 
N > «o 

1930 

Borçlunun adı 

Nadide 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Valiliği 

Ter 

Bu alacağm 
yapılmış ve b 
ise de borçlu 
gul olduğu t 
tin tahsiline 
bata devamd 
dığından ter 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

69 
45 
75 
28 

9 
60 

3 
68 

142 

512 
28 155 

121 

822 
9 

32 

32 
99 
40 
30 
39 
00, 
00 
00 
83 

46 
26 

17 

72 
00 

71 

Fazlai mehuz 
Fazlai ımehuz 
Blibise Ibede'li 
Fazlai ımehuz: 
Faızlai mehuz 
Fazlai mehuz 
Tazminat 
Fazlaü .mehuz 
Eşya bedeli 

İhtilas 
Gümrük Rlesimi 

Suiistimalden 
(doğma 

Tazminat 
Avans 

iFazlai melhuz 

1945 
1946 
1948 
1945 
1942 
1945 
1953 
1946 
1949 

1926 
1332 

1933 

1952 
1941 

1952 

Ali Rıza Erdemli 
Ahmet Bozkır 
Osman Batal 
Ömer Yetmenci 
Sadettin Şahinoğlu 
Müzeyyen Terzioğlu 
Mehmet Boğaz 
Salih Yalçmkaya 
Kâmil Şener, Halil 
Helvacı 
Mustafa Çoban 
Vikolaki Vikoladis ve 
llya Palami 

İsmail Hakkı 

Nedim Taş 
Rıfat 

Saim Hercan 

» » 
Gümüşane Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 
İstanbul Valiliği 

» » 
Eskişehir Valiliği 
Sivas Valiliği 
Kocaeli Valiliği 
Muğla Valiliği 

Kars Valiliği 
İstanbul Gümrük Baş
müdürlüğü Muh. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 
Erzurum Valiliği 
İstanbul Lev. Amirliği 
Muh. 
İzmir Valiliği 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

» 
•» 

» 

•» 
» 

» 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı i ? ' § 
No: Lira K. Zimmetin nev'i Ki t> "3 

17 25 00 Avans 

Borçlunun adı 

1944 Süleyman Şahin Tar 

18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 

108 
86 
26 
19 
14 

10 
135 
22 
90 
82 

17 

50 
70 
00 
34 
30 

50 
31 
20 
93 
45 

37 

Fazlai mehuz 
Avans 
Tazminat 
Eşya bedeli 
Avans 

Fazlai mehuz 
Avans 
Fazlai mehuz 

» 
Zimmet 

Avans 

29 47 19 

1948 Mustafa Enver Erşan 
1944 Ali 
1952 Mehmet Solmaz * 
1953 Mehmet Soydan 
1989 Halil GülteMn 

1944 Nurettin Korman 
1941 Cevdet Özalp 
1948 Fatma Firdevs Candan 
1946 Gazi Yücel 
1926 Ahmet Hamdi 

1939 Kadri, Tevfik, Süley
man 

1942 Behçet Ateş 

30 

31 

32 
33 

114 

15 

24 
60 

61 

00 

44 
00 

» 

Meçhul 

» 
» 

1946 Mehmet Oral 

1950 Murat Koçgündüz 

1950 Borçlusu meçhul 
1950 Yusuf Emil 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Seyhan Valiliği 

İzmir Valiliği 
14. Sv. Tümen Muh. 
Elâzığ Valiliği 
Sivas Valiliği 
14. Sv. Tümen Muha
sebeciliği 
Merkez Muhasebeciliği 
3. Ordu Defterdarlığı 
îzmir Valiliği 
Ankara Valiliği 
Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 
Edirne Valiliği 

Bu alacağ 
yapılmış ve 
ise de borçl 
gul olduğu 
tin tahsiline 
bata devam 
dığından te 

14. Sv. Tümen Muha
sebeciliği 
4. Piyade Tümen Mu
hasebeciliği 
Akçakoca Malmüdür-
lüğü 



40 
26 

5 
51 
13 

100 
26 
51 
22 

305 
105 
34 

759 

00 
35 
26 
23 
24 
00 
01 
64 
50 
00 
00 
57 
50 

Avans 
Fazlai mehuz 
Eşya bedeli 
Harcırah 
Avans 

T> 

Tazminat 
» 
» 
» 
» 

Tazminat 
» 

9 
8 
3 
5 
3 
4 

102 
273 

27 
756 
17 
60 

307 

60 
65 
50 
00 
27 
37 
44 
50 
79 
80 
72 
00 
56 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 

Fazlai mehuz 
ldarte hesabından 
Tazminat 
Gasp 
Avans 

> 
Fazlai mehuz 

10 
81 
57 
36 
72 

1 
1 

07 
47 
89 
54 
79 
45 
95 

Tazminat 
Fazlai mehuz 
Avans 
Fazlai mehuz 
Askerî eşya bedeli 

» » 
3> » 

1942 Ahmet Sağnak 
1940 Hulusi Köymen 
1943 Mehmet Çemik 
1930 Mehmet Fikri 
1939 Rahmi 
1940 Burhan Kosova 
1952 Mayir Esformes 
1952 Halil DÖnertaş 
1952 Kemal Demirkıran 
1952 İsmail Alkan 
1952 Hamit Genç 
1952 Ahmet Diler 
1952 Orhan Erkut, İhsan 

Yuva 
1952 Şerif Sarıkamış 
1952 Yaşar Barboros 
1952 Kemal Bedri Can 
1952 Şakir Yürüt 
1952 Kemal Pirgöl 
1952 Salomon Kanarya 
1939 Saime Tanalay 
1938 Saim Akın 
1948 Mahmut Nedim 
1934 İbrahim ve Mispah 
1943 Kasım, Şevket 
1940 Kâmil Ülkü 
1945 Mahide Çebinli 

1953 Ali Yeltaze 
1944 llhami Kılıçatan 
1945 Hüsamettin Pekçok 
1949 Yaşar Onatarslan 
1952 Mehmet Tandırcı 
1952 Muharrem Esendemir 
1952 Mustafa Ertinlice 

Edirne Valiliği 
Ankara Valiliği 
Denizli Valiliği 
İslahiye Gümrük Muh. 
Edirne Valiliği 

» » 
İzmir Valiliği 

» » 
» > 
» » 
» » 

İzmir Valiliği 
» » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

İzmir Mektepler Muh. 
Hakkâri Valiliği 
Edirne Valiliği 
Siird Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Edirne Valiliği 
4. Piyade Tüm. Muha
sebeciliği 
Hatay Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 

» » 
İstanbul Valiliği 
Gazianteb Valiliği 

» » 
» » 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 



Terkinine karar 
verilen paranm 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

67 13 00 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

39 
50 
4 
16 
14 
88 
8 
6 

177 
20 
25 
15 
15 
8 

110 
225 
210 
8 
11 
9 

27 
00 
50 
00 
65 
86 
87 
75 
35 
00 
49 
00 
00 
70 
00 
00 
00 
92 
44 
27 

2 <s 

g *-g 
Zimmetin nev'i Ki " Ü 

Askerî eşya bedeli 1952 

> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
ııinat 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1945 
1941 
1953 
1952 
1952 
1952 
1941 
1934 
1939 
1942 
1945 
1945 
1931 
1938 
1938 

Borçlunun adı 

ökkeş Taş 

Cebbar Erbak 
Şakir Ersürmeli 
Bekir Yazğan 
Ali Akay 
Mehmet Sait 
Hüseyin Yürüt 
Abdülkerim Sertdemir 
Osman Çüktü 
Cafer 
Hasan 
Osman 
İsmail 
Hasan 
Ömer 
Behçet 
Ali Kuiluöz 
Raşit Takır 
Abdullah 
Hasan 
Hüseyin 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Gazianteb Valiliği Bu al 
yapılmış 
ise de b 
gul oldu 
tin tahs 
bata de 
dığmdan 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

îzmir Valiliği 
Elâzığ Valiliği 
Seyhan Valiliği 
Amasya Valiliği 

» 
» 
» 
5> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
» 
» 

•» 
s> 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



88 9 45 Askerî eşya 1938 Mustafa 
89 16 62 > 1941 Mustafa 
90 20 00 > 1927 Hüseyin 
91 20 00 » 1928 Ali 
92 94 » 1937 Tahir 
93 10 00 Askerî eşya taz

minatı 1938 Mehmet Yılmaz 
94 21 ,01 Askerî eşya taz- İbrahim 

minatı 1939 
95 18 73 Askerî eşya taz- Mehmet 

minatı 1941 
96 11 40 Askerî eşya taz- Ali 

minatı 1939 
97 105 00 Asklerî eşya taz- Sadık 

minatı 1939 
98 46 67 Askerî eşya taz- Eyyüp 

minatı 1934 
99 19 59 Askerî eşya taz- Halil 

minatı 1927 
100 30 00 Askerî eşya taz- îlyas 

minatı 1932 
101 138 00 Askerî eşya taz- ibrahim Nadir 

minatı 1952 
102 1 291 71 Askerî eşya taz- 38 mükellef namına ka 

minatı 1932-1952 yıtlı 
103 50 00 Askerî eşya taz- İzzet Kınkaya . 

minatı 1944 
104 13 00 Askerî eşya taz- Tahir 

minatı 1938 
105 32 65 Askerî eşya taz- Mehmet Özkan 

minatı 1939 
106 1 04 Askerî eşya taz- Hakkı 

minatı * 1939 
107 8 54 Askerî eşya taz- Abdullah (röverin 

minatı 1945 

» 
» 
» 
» 
» 

2> 

» 
» 
» 

' » 

Amasya Valiliği 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» » 

» » 

» » 

» » 

Adana Valiliği 

Amasya Valiliği 

Bolu Valiliği 

İzmir Valiliği 



3 <a 

9 ro->T 
Terkinine karar £ | * * 
verilen paranın "S ^ >hp 

Sıra miktarı H « 'S 
No: Lira K. Zimmetin nev'i &q > "a Borçlunun adı 

108 7 11 Askerî eşya toz- Hayri Ertaş 
rninatı 1944 

109 13 00 

* 110 25 00 
§? 111 7 50 
* 

112 18 82 
J» 113 165 20 

114 197 29 
115 879 73 

116 99 00 

117 3 50 

118 7 50 

119 68 85 

120 57 55 

121 299 10 

Askerî eşya taz
minatı 1944 
Avans 1933 
Askerî eşya taz
minatı 1933 
Fazlai mehuz 1939 
Avans 1936 

» 1947 
» 1951 

» 1944 

Askerî eşya taz
min bedeli 1952 
Askerî eşya taz
min bedeli 1953 
Askerî eşya taz
min bedeli 1947 
Avans 1950 

Askerî eşya taz
min bedteli 1937-1942 

Mehmet özçıldır 

Ali Rıza 
Sefer Yavuz 

Vedat Tunçalp 
Ali 
Hüsamettin Yürür 
18 şahıs namına kayıtlı 

M. Kemâl öztürk 

Ali Kömürcü 
Muzaffer Yıldırım 

Mehmet Pekmez 

Nejat Akar 

13 şahıs namına kayıtlı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

îzmir Valiliği Bu alac 
yapılmış v 
ise de bo 
gul olduğ 
tin tahsili 
bata deva 
dığından 

İstanbul Valiliği 
Elâzığ Valiliği 

Malatya Valiliği 
Diyarbakır Valiliği 
Akhisar Malmüdürlüğü 
3 Hava Tümen Muha
sebeciliği 
11. Hava Tümen Mn 
hasebeciliği 

Gazianteb Valiliği 
Adana Valiliği 

Balıkesir Valiliği 

29. Tümen Muhasebeci 
ligi 
Amasya Valiliği 

» 
» 

y> 

» 
>> 
» 

» 

» 

X 

» 

» 

» 



m 

*3 

122 

123 

124 

125 

126 
127 
128 
129 
130 
131 

132 
133 
134 
135 
136 
137 

138 
139 
140 
141 
142 

143 

144 
145 

146 
147 

12 

25 

164 
12 
15 
33 
82 

212 

300 
119 
340 
111 

13 
161 

64 
40 
80 
55 

1 687 

50 

25 

14 

71 66 

TZ 
00 
00 
11 
53 
03 

00 
26 
00 
19 
42 
91 

36 
00 
00 
00 
12 

138 99 

Askerî eşya taz
min bedeli 1940 
Askerî eşya taz
min bedeli 1943 
Askerî eşya taz
min bedeli 1945 
Askerî eşya taz
min bedeli 1939 
Fazlai mehıız 1952 
Askerî eşya bedeli 1947 
Fazlai mehuz 1948 

» 1939 
» 1944 

Askerî eşya be
deli 1930-1944 
Askerî eşya bedeli 1946 

» » 1949 
Okul masrafı 
Fazlai mehuz 

îdare hesabı 

Fazlai mehuz 
Avans 
Hasan bedeli 
Tâvizat 

1948 
1949 
1943 
1939 

1952 
1943 
1948 
1947 

Askerî eşya taz
minatı Muhtelif 
Avans 1948 

36 03 Fazlai mehuz 
241 50 Avans 

Hüseyin 

Ahmet Eker 

Hüseyin Alğızlar 

Nihat Atasay 

Celâlettin Toygar 
Şevket Çelikkaya 
Naciye Aydın 
Asaf Güngör 
Sıtkı Döner 
7 şahıs namına kayıtlı 

Celâl Ateştaş 
Mehmet Mutlu 
Selâhattin Engiz 
Münire Akdeniz 
Orhan Sümer 
Neşet Kürkçü, Necini 
Kongur 
Fehmi Ateşay 
Nurettin Bolluk 
Hasan özsoy 
Yakup Aydın 
26 mükellef namına ka
yıtlı 
Necdet Aktan 

1945 İsmail Genç Sanatkâr 
1952 Timur Arel 

93 63 Fazlai mehuz 1944 Ali Feyzullah Seren 
36 00 Askerî eşya bedeli 1952 Şefik Karakeskin 

Bolu Valiliği 

» » 

İzmir Valiliği 

Bolu Valiliği 

Merkez Muhasebeciliği 
Sinob Valiliği 
Adana Valiliği 
Balıkesir Valiliği 

» » 
Amasya Valiliği 

fiize Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 

Kocaeli Valiliği 
Adana Valiliği 
Urfa Gümrük Muhase
beciliği 
Merkez Muhasebecüiği 
14. Süvari Tümen Muh. 
Çoruh Valiliği 
Sinob Valiliği 
İzmir Valiliği 

4. P. Tümen Muhase
beciliği 
Adana Valiliği 
İstanbul Deniz Mües
seseleri Muh. 
Ağrı Valiliği 
İstanbul Valiliği 



3 ? 
M 

Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

2 cö 

Zimmetin nev'i 

s â5 ••-

Borçlunun adı 

148 1 439 17 İstihlâk Resmi 1929 Îstefam Ağriyadis 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Giriş Gümrüğü 
Muhasebeciliği 

Bu al 
yapılmış 
ise de b 
gul oldu 
tin tahs 
bata de 
dığından 

149 
150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 
157 
158 

159 
160 

30 
86 

7 

25 

51 

1 883 

261 

78 
59 

136 

14 
25 

00 
00 

77 

00 

20 

85 

00 

82 
43 
21 

00 
25 

Avans 
» 

Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz

1946 
1950 

1944 

1955 

1953 

minatı Muhtelif 
Okul tazminatı 

Fazlai mehuz 
Avans 
Fazlad mehuz 

Meçhul 
Fazlai m'ehuz 

1946 

1944 
1945 
1948 

1935 
1955 

Muzaffer öztürkmen 
Nihat Merdan 

Kerim Aktaş 

Rüşdü özçelik 

Rahmi Gökçe 

18 mükellef namına ka
yıtlı 
Sunullah ve kefili Hü
seyin 
Emin Üç 
Cemalettin Turna 
Mehmet Sadık Yüee-
türk 
Mültezim Karabet 
Berma Paker 

Merkez Muhasebeciliği 
Hudut, Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 
Sivas Valiliği 

» » 

» » 

İzmir Valiliği 

İstanbul Sıhhi Müesse
seler Muhasebeciliği 
Hatay Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 
İstanbul Valiliği 

-Ünye Malmüdürlüğü 
İzmir Gümrük Başmü-

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
2> 

» 

» 
» 

161 264 39 Askerî eşya be
deli Muhtelif 

7. şahıs namına kayıtlı 
dürlüğü Muhaesbeciliği 
İzmir Valiliği 



400 
12 
37 

9 
10 
30 

136 
15 
16 

160 

62 
58 
19 

5 
38 
15 
25 
64 
75 
59 
13 
80 
55 

16 
167 

43 
143 
190 
27 
23 

127 
60 

31 
50 
97 
59 
86 
00 
67 
45 
03 
90 

36 
95 
35 
05 
25 
00 
00 
35 
00 
63 
00 
00 
38 
75 
25 
19 

53 
97 
00 
88 
24 
04 
00 

Pazlai mehaz » 
Askerî eşya bedeli 1950 

> » 
Avans 
Pazlai mehuz 
Aynî yardım 
Avans 
Fazlai mehuz 

» 
Aynî yardım 

Fazlai mehuz 
> 

1944 
1947 
1934 
1946 
1948 
1933 
1935 
1948 

1949 
1953 

Askerî eşya bedeli 1945 
» > 
» > 
» 2> 

» » 
Fazlai mehuz 
Elbise bedeli 

1946 
1949 
1951 
1946 
1947 
1948 

Askerî eşya bedleli 1947 
> » 
-» > 
» » 
» » 
•» » 

Avans 

Pazlai mehuz 
» 

Avans 
> 

Tâvizat 
Avans 
Zimmet 

1948 
1950 
1944 
1950 
1946 
1941 

1950 
1946 
1945 
1946 
1946 
1947 
1941 

7 şahıs namına kayıtlı 
Bekir Çam 
Şükrü Tur 
Nevzat Polat 
Hüsnü Çavuş 
Hasan Şirin 
Sebahattin Güzel 
Mahmut 
Ziya 
Mustafa Demir 

Hulusi Özalp 
Suzan ve Perihan 
Ahmet Çavuş 
Halil Karpuz 
Necip Hepsipahi 
Ahmet Günçüler 
Mustafa Çakmak 
Fikret Tanju 
Şakir Çetin 
Mustafa Çakmak 
Muzaffer Kızılşık 
Mehmet Çaldan 
Remzi Bayraktar 
Percan 
Cemal Bahsi 
Hasan Basri Hiçyılmaz 

Mehmet Morkaya 
Sadettin Şahinoğlu 
Emin Çığ 
Turhan Yorulmaz 
Ahmet Uçar 
Sait Süner 
Necati Kaşıkçı 

istanbul Valiliği 
İzmir Valiliği 

» » 
Merkez Muhasebeciliği 
Balıkesir Valiliği 
İzmir Valiliği 
Ankara Valiliği 
Adana Valiliği 

» » 
29. Tümen Muhasebe
ciliği 
Ankara Valiliği 
Siird Valiliği 
Kastamonu Valiliği 
İzmir Valiliği 

» » 
İzmir Valiliği 

» » 
Bursa Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 
İzmir Valiliği 

» » 
» » 
» » 
i» » 

Bingöl Valiliği 
Trabzon Gümrük Mu
hasebeciliği 
Merkez Muhasebeciliği 

» » 
Çankırı Valiliği 

» » 
Çanakkale Valiliği 
Konya Valiliği 

» » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
• » 

•» 
» 
X 

• » 
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214 173 18 Fazlai mehuz 1951 Nejdet Doğan Öker 
215 226 38 Askerî eşya bedeli 1945 Mehmet Arpayer 
216 17 26 Fazlai mehuz 1946 Lütfiye Erbae 
217 121 50 Askerî eşya bedfeli 1948 Niyazi Kahraman 
218 95 02 Avans 1950 Nâzım Akkor 

219 
220 
221 

200 00 Askerî eşya bedeli 1949 Haydar Şahin 
98 66 » 
48 77 Avans 

1948 İsmail Karsh 
1943 Murat Konmaz 

222 30 00 Fazlai mehuz 1946 Abdurrahman K.oershm 
lan 

Say: 

£ 

t-» 
00 

223 
224 

225 

226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

236 
237 
238 

239 
240 

67 
15 

14 

17 
410 
179 
431 
178 
320 

72 
100 
50 

109 

196 
10 

294 

103 
560 

75 
00 

76 

24 
34 
50 
49 
30 
49 
04 
14 
58 
18 

77 
40 
07 

10 
59 

» 
» 

İdare hesabı 

Fazlai mehuz 
» 
» 

Faiz 
Tazminat 
Avans 
Fazlai mehuz 
Fazlai mehuz 
İdare hesabı 
Eşya bedeli 

Fazlai mehuz 
Avans 
Tazminat 

İdare hesabı 
İhtilas 

1951 
1946 

1941 

1931 
1954 
1927 
1952 
1943 
1953 
1949 
1946 
1938 
1950 

1934-1936 
1944 
1938 

1932 
1948 

Mazhar Şen 
Nuriye öztürk 

Saip Sunay ve tahak
kuk memuru 

.Halit Sezgil 
Ali Yılmaz 
Mithat 
İsmail İzzettin Öztüzün 
Abdurrahman 
Galip Şener 
Ali Süer 
Fuat Akgün 
Mustafa Tarım 
İhsan Ergin 

Hediye 
Bahaettin Sabuncu 
Şerafettin ve kefili 
Mehmet 
Nâzım Kaleci 
Halil Sarı 

İzmir Valiliği 
Sivas Valiliği 
Kocaeli Valiliği 
Çorum Valiliği 
İstanbul Gümrük 
müdürlüğü Muh. 
Çorum Valiliği 

» » 

Baş 

10. Tümen Muhasebe
ciliği 
Hatay Valiliği 

Siird Valiliği 
Amasya Valiliği 

» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 

• » 

» 
» 

Merkez Muhasebeciliği 

Ağrı Valiliği 
Konya Valiliği 
Bursa Valiliği 
İslimimi Valiliği 
Balıkesir Valiliği 
Antalya Valiliği 
Ankara Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Mardin Valiliği • 
İslahiye Gümrük Say
manlığı 
Adana Valiliği 
Edirne Valiluri 

Siird Valiliği 
Muğla .Valiliği 

Bu alaca 
de borçlunu 
maması has 
mediğinden 

» 
» 
» • 

» 
» 
» 

» 
» 



2 ee 

Terkinine karar d § ^ 
verilen paranın g -^ >Sp 

Sıra miktarı 1 &Ü 
No: Lira K. Zimmetinnev'i N > rö3 Borçlunun adı 

241 510 56 

242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 

68 
145 
339 

10 
60 

450 
217 

18 
7 

77 
46 
25 

200 
276 

45 
7 

57 
5 

35 
4 

140 
25 

83 
02 
24 
96 
00 
72 
94 
10 
50 
00 
93 
83 
00 
99 
00 
50 
60 
00 
00 
50 
72 
72 

Fazla i mehuz 1942 

Avans 1932 
Askerî eşya bedeli 1946 
Avans 1947 
Eşya bedeli 1942 

» 1944 
Fazlai mehuz 1950 

* 1944 
İdare hesabı 1929 
Askerî eşya bedeli 1953 

.» » 1944 
Zimmet 1931-1933 
Askerî eşya bedeli 1947 
Avans 1947 
Fazlai miehuz 1952 
Askerî eşya 1928 

» » 1951 
Avans 1942 
Askerî eşya bedeli 1939 

» » 1937 
Avans 1954 
Fazlai mehuz 1942 

» 1930 

İdris Külap 

Hayrullah 
Turhan Keser 
İsa Tüzün 
Cemal Kaya 
Hüseyin Yıldırım 
Cemali Nurönlü 
Ethem Ruhi 
İsmail Hakkı 
Şaban Bayraktar 
Seyfullah To-ktaş 
Mehmet Sıtkı 
İbrahim Kibar 
Kâzım öztekin 
Zekiye Bayır 
Mustafa oğlu Ali 
Mustafa Taşahmet 
Talât Barayurt 
Hasan 
İbrahim 
Cezmi Işık 
Ahmet Fevzi Gültekin 
Cemal 

Terkin isteğinde 
bulunan yer Ter 

29. Tümen Muhasebe- Bu alacakl 
ciliği de borçlunun 

lunmaması ha 
rülemediğinde 
tir. 

Adana Valiliği 
Sivas Valiliği 
Balıkesir Valiliği 
Sinob Valiliği 

» » 
İstanbul Valiliği 
İzmir Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Sivas Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Afyon Valiliği 
Rize Valiliği 
Orman Umum Md. 
Merkez Muhasebeciliği 
Amasya Valiliği 

» ». 
Ordu Valiliği 
Amasya Valiliği 

» » 
Balıkesir Valiliği 
İstanbul Valiliği 
Ankara Valiliği 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 



264 2 187 53 ihtilas 1928 Mehmet Denem 

265 
266 

267 
268 

269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

5 941 
127 

67 
302 

22 
5 
6 
6 

35 
55 

152 
52 

396 
204 

81 
38 

30 
315 
242 
315 
315 

38 
24 

- 141 
14 

3 975 

30 
30 

83 
77 

03 
00 
60 
87 
00 
00 
69 
00 
42 
00 
74 
83 

00 
26 
00 
26 
26 
23 
26 
67 
60 
22 

Taahhüt 136(1611 
Avans 

» 
» 

Askerî eşya bedeli 
> » 
» » 
» » 
'» » 
» » 
» » 

Fazlai mchuz 
ihtilas 
Tazminat 
Fazlai mehuz 
Avans 

Fazlai mehuz 
Tazminat 

» 
» 
» 

Fazlai mehuz 
Tazminat 
Fazlai mehuz 
Tazminat 
Avans 

1340 
1943 

1947 
1944 

i 1943 
1943 
1938 
1936 
1944 
1944 
1944 
1944 
1944 
1943 
1943 
1944 

1942 
1941-
1945 
1944 
1944 
1946 
1950 
1947 
1942 
1931 

Abdiilvehap 
Yaşar Atamert 

İhsan Tan 
Y'akup Akdemir 

Fevzi Akkoe 
Kâmil Güeüyener 
Hasan 
Ömer 
Murat Gökmen 
Mehmet Yağar 
Sadık Karat aş 
Ahmet Sülük 
Müftüoğlu Mehmet 
Zülfükâr Bağcı 
Nazmi inal 
Sait Gürtuna 

Ayşe 
Dursun Moy 
Mehmet Or:ıi 
Kamazan Bakar 
Selim Seven 
Ahmet Doğruyor 
Orhan 
Emil Saylan 
İsmail Değirmenci 
.Zeki Arifoğlu 

Ağrı- Valiliği 

Merkez Muhasebeciliği 
14. Sv. Tümen Muhase
beciliği 
Merkez Muhasebeciliği 
14. Sv. Tümen Muhase
beciliği 
Bolu Valiliği 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
:» 
» 
» 
» 
» 

Ankara. Valiliği 
Balıkesir Valiliği 

» » 
İzmir Valiliği 
14. Sv. Tümen Muhase
beciliği 
Ünye Malmüdüıiüğü 
Çanakkale Valiliği 

» » 
» » 
» » 

Merkez Muhasebceiîiği 
İzmir Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 
Çanakkale Valiliği 
Hatay Valiliği 

Alacağın ta 
kânlara başv 
aciz halinde b 
devanı etmesi 
tan müspet b 
neticesine var 
ruri bulunmu 

» » 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

"S-
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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305 1 311 41 ihtilas 1926 Emrullah 

306 
307 
308 

309 

503 
497 
883 

928 

40 
35 
16 

16 

Fazlai mtehuz 1942 
Askerî eşya bedeli 1944 
Ambar açığı 

Okul tazminatı 

1926 

1929 

Yahya Sezai Aktimur 
ibrahim Çolak 
Sadık Muammer ve 
Hasan 

Abdülkadir ve kefili 
îlhami ^ 

310 
311 
312 
313 
314 
315 

316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 

324 
325 
326 

22 
897 

35 
314 
218 

11 

106 
519 
643 
163 
60 
18 

110 
294 

28 
63 

7 

38 
88 
54 
25 
24 
01 

02 
23 
27 
55 
00 
00 
04 
40 

00 
36 
18 

Faiz 
Okul tazminatı 
Fazlai mehuz 

1928 
1935 
1944 

idare hesabı 1928-1929 
> > 

Avans 

Tazminat 
Zimmet 
idare hesabı 

» 
Avans 
Fazlai mehuz 
Pul bedeli 
Avans ve idare 

1914 
1939 

1943 
1938 
1928 
1936 
1948 
1936 
1936 

hesabı 1931-1933 
idare hesabı 
Fazlai mehuz 
Avans 

1930 
1943 
1943 

Mustafa Çetiner 
Mümin Kangal 
Yegane Turan 
Nejat Tüzün 
Kemal ve kefili Hasa 
Abdullah Çıldıran 

Esat, Ahmet Dinçer 
Osman Güven 
Remzi Sümer 
Hakkı Doğan 
Nizamettin Ataman 
Niyazi Dikbaş 
Hikmet 
Mustafa Şükrü 

Mehmet Ali Yaman 
M. Kemal Aday 
Kemal Baran 

• 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti 
Çankırı Valiliği 
Sivas Valiliği 
istanbul Giriş Gümrü
ğü Saymanlığı 

•Sivas Valiliği Alacağın 
borçluların 
bulunması 
müspet net 
sebebiyet 
mucip sebe 
faide mem 
zaruri bulu 

Konya Valiliği 
Sivas Valiliği 
Manisa Valiliği 
Sakarya Valiliği 
Malatya Valiliği 
islahiye Gümrük Mu
hasebeciliği 
Edirne Valiliği 
Trabzon Valiliği 
Muş Valiliği 
Adana Valiliği 
Muş Valiliği 
istanbul Valiliği 
Samsun Valiliği 
Çanakkale Valiliği 

Adıyaman Valiliği 
Ankara Valiliği 
10. Tümen Muhasebe
ciliği 

» 
» 
» 
> 
» 
> 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 



Terkinine karar 
yerilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

327 

Zimmetin nev'i 

140 95 Fazlai mehuz 

M iS M 
1 &*£ 

r C3 cS 

Borçlunun adı 

1930 Kemal Atamer 

JJl 328 101 00 Avans 

Say 

g 
H» 
OO 

329 
330 
331 
332 
333, 
334 
335 

39 
431 

39 
44 
17 
79 

7 

20 
55 
71 
82 
65 
34 
00 

Tazmin 
Askerî eşya lx 

» » 
Faiz 
Fazlai mehuz 

» 
Avans 

1942 Sabri Kandemir 

1950 Mustafa Tamer 
1945 İbrahim Ardahaı 
1931 Yahya 
1930 Fikret Briç 
1937 Mehmet Özgen 
1952 Kadri Göreli 
1944 Danyal Vural 

336 45 00 Askerî eşya bedeli 1928 Ali 

337 750 00 Harcırah 1950 Necip Banko 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Ordu Valiliği 

10. Tümen Muhasebe

ciliği 
Antalya Valiliği 
Denizli Valiliği 
Amasya Valiliği 
Konya Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
Ordu Valiliği 
10. Tümen Muhasebe
ciliği 
Amasya Valiliği 

Konya Muhasebe Mü
dürlüğü 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

Iı 
har 

Alacağ 
borçlular 
bulunma 
müspet n 
sebebiyet 
mucip se 
ya takib 
binaen t 

Isviçre 
hara yu 
nebi bir 
ya kaçtı 
verilmişt 

Muma 
malı ol 
hasebiyl 
lememişt 



338 4 012 86 Kredi 1936 Muhittin Üstündağ 
Ali Rıza Çevik 

yi 
fa 

339 1 005 11 Fazlai mehuz 1946 Esat Yunatcı 

Bu par 
müfettişli 
eski Valis 
Ali Rıza 
bakiyedir 
üstündağ 
Rıza Çevi 

Muhitti 
terilen 1 
emanetten 
diğer tar 
nin böyle 
ve ifade 
1930 ve m 
ler valile 
bu suretl 
mış ve uz 
tetkikat i 
müfettişli 
evrak ve 
mur Şere 
sattıkları 
ları, bu s 
larının te 
ortadan k 
fazla bir 
muamelel 
ce yapıla 
elde edile 
ruri görü 

Bu ala 
tm iptali 
metin sâ 
Muhaseba 
paranın i 
çıkarılma 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

340 5 112 25 

Zimmetin 

Zimmet 

M
Î 

Z
im

m
et

in
 v

uk
uu

 
ve

ya
 

he
sa

pl
ar

a 
al

ın
dı

ğı
 t

ar
ih

 

1930-1931 

Borçlunun a< 

Sırrı înan 

in 

co 

341 494 00 Hasar bedeli 1953 İrfan Şahin 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Erzurum Valiliği 

Manisa Valiliği 

karar altın 
siline imk 

Bu para 
hanesi Mu 
lâsı olarak 
lağvı üzer 
tur. 

Borçlu 
mak üzer 
tevdi edil 
det hiçbir 
zimmetin 
yangınınd 
takibatına 
ğü hiçbir 
risi hakkı 
Hazine al 
incelemed 
renler hak 
bir faide 
metin terk 

Kore'de 
layı zimm 
Şahin'in h 
bit ve ask 
si hasebiy 
tir. 



342 247 53 Tamir bedeli 1949 ingiliz Sefareti 

343 469 82 Fazlai mehuz 1952 Suphiye Candaş 

zn 

op 344 203 601 41 Tazmin 1937 İhsan Duru 

Hazine Umum Müdür- Bu para m 
lüğü edilen otom 

na zimmet k 
rin tamiri t 
cihet tevsik 
paranın iste 
dan terkini 

Malatya Valiliği . Bu para 
35,40 ve 50 
tirilmiş olma 
dilmiştir. T 
alınmış ise 
rar Hazine 

Yapılan i 
yerinde ve 
ticelenmesin 
laşılarak tak 
nun mucibin 
siline imkân 
zaruri bulun 

istanbul Valiliği Firari Ad 
yan Emaşvl 
lara geçmes 
susta vekâle 
sında saklıy 
lira zarar ik 
ihsan Duru 
ra kılınarak 
den tahsilin 

istihsal ol 
dilmiş zimm 
edilmiş ise 
ruşun borçlu 
maması, mi 
fında reddi 
lemeleri has 
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(S. Sayısı : 18 ) 



348. 238 54 Zimmet 1943 Mustafa Özkan 

349 800 00 Komiser ücreti Emtea ve yol eşyası, 
1933-1934 sigorta şirketi 

m 

00 

350 33 50 Fazlai mehuz 1952 Suphiye Candan 

351 48 48 îdare hesabından 1949 Tevfık Sözen 

Yozgad Valiliği 

Gelirler Umum Mü
dürlüğü 

Elâzığ Valiliği 

Afyon Valiliği 

ması ve yen 
imkân görü 
muamelesi 

' geçenden ta 
ğrrıdan terki 

Sorgun M 
lı bu para t 
sel baskınınd 
amelesine im 
zaruri bulun 

Bu para E 
namına tah 
tinden doğm 
küm alınmı 
zararla tasf 
sikası verilm 
olarak çalış 
iktisabetmes 
hasebiyle ic 

. nunun 28 n 
çilmiş olduğ 
ri görülmüş 

Bu para u 
vellittir. Ta 
ten Hazin 
Temyiz Mah 
bozulmuştur 
hâdiseler d 
çıkmış olan 
nın takibin 
takibinden 
vazgeçildiği 
bulunmuştu 

Bu para 
nist Lûtfi 
yen Kazanç 



Ih 
Terkinine karar ö M S 
verilen paranın ÎS ^ >§> 

Sıra miktarı I ^la 
No: Lira K. Zimmetinnev'i S * *3 

Terkin isteğinde 
Borçlunun adı bulunan yer 

sibe zimme 
at işlerinde 
renin Kaza 
takarrür et 
sipten bu 
rülmemişti 

Terbini 
14 .12 . 1 
cık kazası 
yanan pul 
da Vezned 
ve Başkâtip 
leri olmadı 
sonunda te 
çen paranı 
ğinden ter 

Bu para 
Tangök'e y 
fuzuli tedi 
ise de bor 
duğu bilâh 
naen zimm 
miştir. 

Bu para 
lında İstan 
sahte redd 
zimmetine 
suçundan 
mahkûm o 

352 42 781 33 Yanan pul vto 
para 1953 Veznedar Tahsin, icra • Sinob Valiliği 

memuru Kemal, başkâ
tip özdemir 

353 503 24 Fazlai mehuz 1945 Muharrem Tangök İzmir Valiliği 

354 32 390 65 Zimmet ve ihtilas 1944 Sahabettin özgenç istanbul îcra Muha
sipliği 



355 500 00 tdare hesabmdan 1948 Nedim öğüt 

İ5° 

356 300 00 îdare hesabmdan 1946 Nedim öğüt 

mal ederek 
tahliyeden 
da çalıştığ 
sonradan 
Borçlunun 
şubesince, 
cil muhafı 
bu durum 
binde bir 
tahsiline i 
zaruri bul 

Balıkesir Valiliği Bu para 
Müdürlüğü 
Tugay Mu 
sabiyle Di 

Bu para 
alınmış ve 
muş ise d 
sahibinin 
le ibrazına 

Malın a 
Muha'sebat 
sahibinin 
alınması m 
metin tahs 
biyle terk 

Balıkesir Valiliği Bu para 
Müdürlüğ 
Tugay Mu 
sabiyle Di 
ra ile 50 
Devlet hiz 
evrakı ara 
nin bulun 
kan zimm 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. Zimmetin nev'i 

n 
vu

la
m

 
es

ap
la

ra
 

ta
rih

 

43 ,rj ^ 

i cS't 
N £ ^ Borçlunun adı 

357 5 835 96 Tamir ücreti 1926 Rıfat Kaptan 

358 4 456 00 Çocuk zammı ve Vasfi Çelik, Hayati 
doğum ikrami- Ocak, Muzaffer Kara-
yesi 1953-1954 oğuz 

Terkin isteğinde 
bulunan yer Ter 

Malın alın 
Muhasebatça 
sahibmin öl 
masının müm 
metin tahsilin 
biyle terkini 

îstanbul Valiliği Bu para m 
devredilmiştir 
dır. 1926 yılı 
tahsili takibe 
bir mal bırak 
talak hasta v 
başkaları tar 
mekte olması 
meye müraca 
tağrak olarak 
miras ilâmı i 
kip ve tahsil 

5. Zırhlı Tugay Mu- 5 nei Zırhl 
hasipliği 3 makiniste ç 

miyesi olarak 
mete alınmış 
tahsili ciheti 
tarafından 
açılmıştır. C 
nunda (veril 
ancak iptal t 
rın idarece te 
bulunduğu g 



359 272 98 Avans 1949 Sedat Zeki ö r s 

ç? 360 500 00 Okul tazminatı 1930 Ahmet Fazıl ve kefili 
E Ali Rıza 

00 

361 155 89 Radyo bedeli 1945 Celâl, Naciye, Fikri 

nin iptaline 
tashihi karar 
ğer taraftan 
müracaatle i 
cihetle takib 
34 ncü madd 
melesi de ya 
zaruri bulun 

Hazine Umum Müdür- Bu para, M 
lüğü neticesinde 

Aziz Çiçekçi 
« mesi için sar 

bitesinin zıya 
Konsolos Sed 
nan paranın 
tahsiline mah 
kini zaruri 

Sivas Valiliği Bu para ö 
1930 yılında 
Ahmet Fazıl 
tahakkuk et 
den tahsili h 
Maarif daire 
sonra intikal 
dar yıl geçt 
eden bu alac 
linden tahsil 
yine müruru 
biyle de zim 
kal ettirmiye 
yapılamadığı 
miştir. 

Orman Umum Müdür- Bu para E 
lüğü lüğünün 194 

Muhasebatça 
rılmıştır. , An 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

Ö eö 
ö h '%£'** 
> eö 5 
r-l % +3 

' • J 3 - ^ cî. 
<u >bo 
3 «"S s | a Zimmetin nev'i NJ > 73 Borçlunun adı 

20 362 602 79 Ayniyat açığı 1949 Zeki Ünaldılar 

oo 

363 1 221 41 Kur farkı 1947 Selim Sarper 

364 139 18 Avans 1945 Yzb. Selim Bilgin 

Terkin isteğinde 
bulunan yer Ter 

Ankara Okullar Muh. 

Hazine Muhasebeciliği 

10. Tümen Muhasebe 
elliği 

sebatça ittih 
rarında bu k 
hetine gidilm 
münün katiy 
larının kap 
mümkün gör 
rifinden istir 
kımından ter 

Bu para P 
Muhasibi Ze 
açığı olarak 
ğı tevsik ede 
oimaması ha 
lemiyen mes 
cak takibatta 
ce vazgeçilin 
tür. 

Bu para İt 
malzeme için 
Sarper adına 
zimmet kur 
lan kredinin 
sarf edilmiş 
dan doğma 
ve mahsubun 
terkini cihet 

Bu para S 
olarak verilm 



365 1 143 00 Çalman pul İbedeli Sabit Yılmaz 
1956 

in 

366 971 45 Kredi bakiyesi Devlet Malzeme Ofisi 
1943-1944 

367 12 423 87 Avans, krtedi ba- Müteveffa Münir Er-
kıyesi 1943-1945 tegün 

geçen tar 
uğratıldığ 
nıış yenis 
zaman he 
mini sure 
Bu sebep 
olan para 
dan terki 

Maraş Valiliği Bu par 
Sabit Yıl 
dir. Başk 
cesi kırıl 
umumisi 
tahkikata 
ğu tesbit 
çalınması 
dığı taha 
zü geçen 
mahal bu 
sül edilm 

Merkez Muhasebeciliği Emniy 
1943 - 19 
için muh 
krediden 
ciliği hes 
mukabilin 
mahsup 
kapatılam 
bakiye ta 
ben yapı 
tahsili i 
bakımınd 

Hariciye Muhasebe Md. Bu par 
ton Büy 
gün nam 
den kayd 
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r Pı'fJ 

Terkinine karar «-. » .2 
verilen paranın 'l£ ^ )5c 

Sıra miktarı | * Ü 
No: Lira K. Zimmetin nev'i tq £ "3 Borçlunun adı 

m 
m 
o» 

co 

368 706 91 Faiz 1941-1943 Tevfik Gökbudakoğlu 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

1 330 lira 
masraflar 
yılmda m 
468 lira 9 
raflarına, 
masraflar 
yılında m 
edilmiştir 

Bu par 
metine sa 
nir Erte g 
yapılan 
de edilem 
de imkân 
suretiyle 
diğer tar 
dolmuş 
vârislerin 
neticesine 
seneleri i 
sine varıl 
rülmüştür 

istanbul Sıhhi Mües- Bu zim 
seseler Muhasebeciliği tahsil ma 

borcunun 
tir. Zim 
borçlunun 
bir kayd 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. Zimmetin nev'i N > Ü 

371 2 918 17 İdare hesabından 
1934-1936 

Borçlunun a< 

Cevat Atalay 

09 

372 1 074 85 Zimmet 1932 Veli Araş 

373 1 270 31 Fazlai mehuz 1949 Aziz Ronabar 

Terkin isteğinde 
bulunan yer T 

Siird Valiliği Bu para 
1936 yıllar 
olup evrak 
zına talika 
çıkarılmıştı 

Sonradan 
rilerek Div 
ise de 5 se 
geçtiğinden 
mış ve Div 
kini için M 
rar verilmi 
kak mukab 
len bu par 
noktasında 

Kars Valiliği 1932 yılı 
ne giren 3 
edilmiştir. 
mahkûm o 
ra tahliye 
çalman bu 
için kanun 
zaman seb 
vaktiyle p 
haklarında 
kân görüle 

Hazine Umum Müdür- Bu para 
lüğü Ronabar'm 

zulen tediy 



374 216 35 Pul bedeli 1956 Hakkı Kentli 

375 107 55 Fazlai mehuz 1953 Sıtkı Gergin 

376 645 57 Usulsüz tediye Mithat Berktan 
1944-1945 

Hariciye Vekâleti Mu
hasebe Müdürlüğü 

Siird Valiliği 

Deniz Filoları ve Mü-
eseseleri Muh. 

ve hükmen 
bidayeten m 
ve hüküm n 
incelemede d 
faati görüle 
imkânının m 
sayılı Kanu 
ce dâvanın 
ve zimmetin 
lunmuştur. 

Kudüs Ko 
tarihinde te 
vüz sırasınd 
ve kullanıla 
pul bedeli 
ranın tahsil 

Bu alacağ 
kibatının 
hukuki seb 
mahal görü 
geçilmesi h 
müştür. . 

Bu para 
Müdürü Mi 
met avansı 
deniz gedik 
çocuk zam 
zimmete alı 
lara da çoc 
uygun görü 
bulü iktiza 
zıyaı, yenis 
biyle zimm 
ve tahsiline 
zaruri görü 



•S »s d g &•£ 
Terkinine karar -, s 5 

•S ® 
verilen paranın ^ ^ ^ 

Sıra miktarı | « ' S 
S o p 

No: Lira K. Zimmetinnev'i csj t>Ü' Borçlunun adı 

S 
o» 

577 5 300 00 Askerî eşya bedeli 1947 Sadık Sağın 

O* 378 359 30 îdare hesabından 1947 Cemil An 

379 219 131 91 Kredi bakiyesi Enver Ak ve Cemal 
1946-1947 Sancak 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Valiliği 

Te 

Trabzon Valiliği 

Hazine Umum Müdür
lümü 

Askerî eşy 
layı 5 300 
Sadık Sağın 
re ile Bulga 
hilinde kabi 
cihetle tahs 
müruru zam 
terkini zaru 

Bu para e 
layı ibrazına 
zimmet çıka 
rak bulunar 
edilmiş ise d 
iadei muhak 
metin terkin 
ması uygun 

Bu para 
Kuvvetleri i 
larında Lond 
Cemal San 
766 601 lira 
suz kalmıştı 
baüğe ait 6 
narak muhte 
mahsup evra 
rakı müsbite 
birlikte kald 
geçmiş olma 
kredi hesabı 



380 318 26 Tayın bedeli 1954 Raha Masara 

?* 3S1 1 695 00 İdare hesabından 1945 Mehmet Şenay, Dur-
g* sun Aray, Salih Gür-
jğ can, Pertev Atakan 

00 

382 239 16 Fazla tediye 1947-1950 Mustafa Göran 

mediği anla 
edildiği ibra 
için tevsik o 
görülmüştür 

Merkez Muhasebeciliği Bu para y 
leri karariy 
lıştırılan Re 
den doğma 
dolayısiyle 
neticelenmiş 
dik edildiği 
zimmetin d 
takibattan 
biyle takibi 
bince vazge 
muştur. 

Orman Umum Müdür- Bu para 
lüğü liginin 1945 

müsbite no 
rılmıştır. B 
istenilen ev 
ise de 2514 
5 yıllık ia 
ğinden zim 
miş, Devlet 
dolayı tahs 
terkini zaru 

Zonguldak Valiliği 5017 say 
verilmekte 
rildikten s 
Muvazene 
kanuna ay 
sayılı tefsi 
kıp 1 Mar 
kadar hesa 
olarak öde 



2 o! 

I * s 
Terkinine karar Z m J 

.S s> verilen paranın *« ^ >S> 
Sıra miktarı | ^'f 
No: Lira K. Zimmetin nev'i Kİ kÜ Borçlunun adı 

çc 

4 

00 

Terkin isteğinde 
bulunan yer T 

yanlış anlaş 
natlarından 
kanaatiyle 
nuna kadar 
Buhran Ver 
16 kuruş da 

Sonradan 
10 şahsa bu 
lerin istird 
dan birisi 
lerden mu 
rekçesiyle 
görülmüştür 

Açılan dâ 
ceği göz ön 
rin müsebb 
hükmü için 
racaat üzer 
nan 9. I I I . 
dak Muhas 
idare hesab 
yılı tefsir u 
ait fazlalığı 
dan tesbit v 
ödemeler do 
tirilerek ilâ 
muhakeme 
na imkân g 

Bu durum 
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Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. Zimmetin nevi S >Ü Borçlunun adı 

742 395 28 Yekûn 

w 

00 

A> 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

dıkça öd 
tahsiline 
yılı Kanu 
mesi has 
tur. 



Malî Müşavere Komisyonunca 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 133 ncü maddesi gereğince te 
ait eatveldir 

Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

M . S JÜ 
ri rS TP 

35 

İ^ .0 
1 * s Zimmetin nev'i N £ r İ ı Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

26 50 Askerî eşya taz- Nuramp Aytun 
minatı 1949 

Çanakkale Valiliği Tapıla 
lusunun 
dana faz 
görüleme 
verilmişt 

2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

U 

124 

30 

46 
14 

24 
25 

20 
44 

3 

12 

73 

105 

SO 

25 

00 

00 
03 

21 
2,5 

75 
65 
00 

60 

05 

00 

00 

Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz
minatı 
Faalai mehuz 
Askerî eşya taz
minatı 
Pazlai mehuz 
Askerî eşya taz
minatı 
Fazlai mehuz 

» 
Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz
minatı 
Askerî eşya taz
minatı 
Pazlai mehu* 

1949 

1946 
1944 

1950 
1947 

1951 
1951 
1945 

1951 

1952 

1946 

Abdullah Bayram 

Ali Savuran 

Emin Nuri Kutlak 
Hüseyin Eretün 

Aziz Aktuna 
Orhan Gazozcu 

Abdullah özdemir 
Hüseyin A n 
Ali Yılmaz 

Ethem öztürk 

Seyfettin Bal 

Mustafa Uygar 
19&W~~< 
1SÖ1 Kutsi Sirürmee 

Ordu Valiliği 

İzmir Valiliği 

Adana Valiliği 
İzmir Valiliği 

Gaziaııteb Valiliği 
İzmir Valiliği 

Sivas Valiliği 
Tunceli Valiliği 
Gazianteb Valiliği 

Sivas Valiliği 

Çanakkale Valiliği 

Gazianteb Valiliği 

Merkez Muhasebeciliği 

* 

» 

» 
S> 

» 
a 

7> 

» 
•» 

> 

» 

» 

» 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. 

.s 1 -
f * & 
.S >» S 

Zimmetin nev'i isi j> "23 Borçlunun adı 

15 50 00 Askerî eşya taz
minatı 1946 

Yusuf Gubay 

16 

17 

İS 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
M 

5 

72 

1 027 

24 
50 
57 
15 
36 
11 
8 

12 
19 

150 
82 

317 

15 
120 
175 
46 

50 

98 

94 

16 
01 
38 
70 
29 
91 
00 
28 
39 
00 
50 
90 

70 
79 
72 
31 

Askerî 
minatı 
Avans 

eşya taz» 

Okul tazminatı 

Fazlai 
» 

Fazlai 
Avans 
Fazlai 
Avans 
Fazlai 
Avans 

» 
* 

Fazlai 
Avans 

» 

mehuz 

mehuz 

mehuz 

mehuz 

mehuz 

Zimmet 
Avans 

> 

1946 
1949 

1948 

1939 
1943 
1944 
1953 
1946 
1948 
1955 
1944 
-1946 
1945 
1952 
1951 

1952 
1943 
1945 
1946 

Sadettin ün 

Hâlis Yücel 

Abdurrahman kızı Me
lek 
Hüdayi Sarsan 
Necati Saltıkalp 
Sakip Yeşim 
Hüseyin özmen 
Ali Arıkan 
Kemal Takaönlü 
Cevdet Özalp 
Kemal Meram 
Kâzım Çamlıbel 
Necati Sönmez 
Fehmi Soykan 
Hakkı, Erdoğan, Ebu-
zer, Cihat, Nevzat, 
Ragıp, Oğuz 
Nail Nar 
Ali Erman 
Kemal Süel 
Besim Aksöz 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

İzmir Muhasebeciliği 

Sivas Muhasebeciliği 

Yapılan 
lusunun a 
daha fazl 
görülemem 
verilmiştir 

1. Hava Kuvvetleri 
Muhasebeciliği 
Edirne Valiliği 

İçel Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 
Erzurum Valiliği 
28. Tüm. Muhasebeciliği 
İstanbul Valiliği 
Samsun Valiliği 
Adana Valiliği 
Çorum Valiliği 
Manisa Valiliği 
Ordu Valiliği 
Hozat Kaymakamlığı 
28. Tüm. Muhasebeciliği 

» » 
Beykoz Kaymakamlığı 
10. Tüm. Muhasebeciliği 

» » 

» 

•» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
3» 

» 
» 
» 
» 



109 51 » 1946 Muhsin Kurutlu 

60 00 Askerî eşya taz- Mahmut Güloğlu 
minatı 1946 

3 60 Avans 1943 Fethi Özalp 
106 10 Fazlai mtehuz 1945 Fethi özalpmam 

5 00 Askerî eşya taz- Hanifi Sarıca , 
minatı 1950 

5 00 Askerî eşya taz- Seydo Akıncı 
minatı 1954 

83 00 Askerî eşya taz- Cemil Erkoç 
minatı 1952 

27 50 Askerî eşya taz- Ramazan Nural 
minatı 1955 

116 45 Askerî eşya taz- Hasan Ertuğrul 
minatı 1944-1946 Nejdet Hergün 

93 75 Avans 1946 Faruk Tepegün 
13 00 Askerî eşya taz- Sadık Yıldırım 

minatı 1951 
18 00 Askerî eşya taz- Metin îlteri 

minatı 1951 
47 00 Askerî eşya taz- Ahmet Rifat Koruk 

minatı 1951 
36 20 Fazlai mehuz 1955 Bahri Toktamiş 

17 50 Askerî eşya taz- Durmuş Dinler 
minatı 1946 

33 19 Avans 1951 Hikmet Sancer 
15 00 Tazminat 1951 Sait Uygun 
34 46 Avans 1942 Şükrü Trakya 

213 79 » 1942 Nevzat Güleç 

> 1947 Muzaffer Gürhan 

14. Süvari Tüm. Mu- • » 
hasebeciliği 
İzmir Valiliği > 

10. Tüm Muhasebeciliği » 
İstanbul Valiliği » 
Gazianteb Valiliği » 

» s> » 

» » » 

Tekirdağ Valiliği » 

10. Tüm Muhasebeciliği » 
İzmir Muhasebeciliği » 

Mahmudiye Malmüdür- » 
lüğü 
Bolu Valiliği » 

Merkez Muhasebeciliği > 
Adıyaman Valiliği » 
Ankara Lev. Amirliği > 
Muh. 
Ankara Lev. Amirliği » 
Muh. 
Ankara Lev. Amirliği » 
Muh. 



Sıra 
No: 

Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. Zimmetin nev'i 

ıe
tin

 v
uk

uu
 

he
sa

pl
ar

a 
ığ

ı 
ta

ri
h 

•rH b , 2 Borçlunun adı 
Terkin isteğinde 

bulunan yer 

£>D 

56 
57 
58 

59 

60 

61 
62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

39 17 Fazlai mlehuz 1941 Hilmi Denizgezer İstanbul Valiliği 

15 62 
39 86 
87 00 

365 76 

75 00 

101 61 
75 00 

34 10 

47 70 

1 26 

.9 30 

51 00 

71 00 

27 86 

/s 

Askerî eşya taz-

1944 
1943 

minatı 
Avans 

1943 
1941-42 

1947 

İdare hesabından 1934 
Askerî eşya taz
minatı 1951 
Fazlai mehuz 1944 
Kıymetli evrak 
bedeli 1941 
Askerî eşya taz
minatı 1944 
Askerî eşya taz
minatı 1946 
Askerî eşya taz
minatı 1944 
Askerî eşya taz
minatı 1945 
Askerî eşya taz
minatı 1944 

İhsan Barlas 
Mustafa Tombas 
Muhsin Sevim 

Krawf ort Lyiz Hosket 

Teğm. Fazıl Anal 

Müteveffa Mustafa 
Fikri Demir 

Tevfik Turgut 
İbrahim Üster 

Rıdvan 

Sadık özkahraman 

Ahmet Armağan 

Muhittin Karabulut 

Mehmet Fidan 

Yapılan 
lusunun 
daha fazl 
görüleme 
verilmişti 

Erzurum Valiliği 
Amasya Valiliği 
Çanakkale Valiliği 

Ankara Lev. Amirliği 
•Muh. 
Ankara Lev. Amirliği 
Muh. 
İzmir Valiliği 

İstanbul Valiliği 
Çanakkale Valiliği 

Edirne Valiliği 



146 70 Fazlai melıuz 1948 Halit Özalp 
90 74 Avans 1949 Celal özgür 

70 55 » 1946 Nuri Undu 
125 68 Askerî eşya taz- Ahmet Yalın 

minatı 1952 
16 00 Askerî eşya taz- İsmet Uluğ 

minatı 1944 
4 50 Askerî eşya taz- Mehmet Sönmez 

minatı 1943 
35 32 Askerî eşya taz- Ahmet Kiraz 

minatı 1944 
387 50 Okul tazminatı 1932 Hüseyin Avni kızı Ül 

ker 

66 86 As. eşya tazminatı 1946 Ali Pekgenç 

62 
28 
19 

138 

100 

03 
00 
80 

00 

00 

» 
» 

Avans 

» 

» 

» 1953 
» 1951 

1946 

1946 

1946 

Nurettin Küçük 
Yusuf Türkeli 
Cihat Hütük 

Ahmet 

İrfan Arslan 

22 95 Fazlai mehuz 1951 Zühre Kozaklı 
25 25 As. eşya tazminatı 1951 Yusuf öz 
41 00 » » 1946 Ömer Doğan 
2 17 Fazlai mehuz 1939 İhsan Ömer 

67 81 Aidat 1933 Tevfik 
10 80 As. eşya tazminatı 1945 Bif at Çulcu 
80 00 Avans 1955 Celal Gezbay 

930 00 Okul tazminatı 1932 Fethi 

Merkez Muhasebeciliği 
Ankara Lev. Amirliği 
Muh. 
Merkez Muhasebeciliği 
İzmir Valiliği 

Edirne Valiliği 

» 
» 

» 
» 

. » 

Edirne Valiliği Yapılan 
lunun ad 
ha fazla 
rülememe 
rilmiştir. 

Urfa Valiliği 
Ordu Valiliği ı 

10. Tüm. Muhasebeci
liği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
Adana Valiliği 
Bilecik Valiliği 

» » 
Adana Valiliği 
Balıkesir Valiliği 
Bilecik Valiliği 
Ergani Malmüdürlüğü 
Edirne Valiliği 

» 
» 
» 

» 

» 

» 
> 
> " 
» 
> 
» 
» 
T> 



Terkinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: *Lira K. 

92 400 00 

93 310 00 
94 40 00 
95 142 20 

96 50 73 
97 100 00 

98 32 47 

99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

287 
937 
100 
49 
42 
4 

952 
114 

88 
50 
18 
64 
07 
39 
00 
32 

Zimmetin nevi c3 > Ü 

As. eşya tazminatı 1954 

Avans 1954 
As. eşya tazminatı 1949 
Fazlai mtehuz 1953 

îdare hesabından 1941 
Avans 1944 

îdare hesabından 1945 

Fazlai mehuz 1934 
Okul tazminatı 1931 
Zimmet 1938-1939 
Fazlai mehuz 1955 
Avans 1943 
Fazlai mehuz 1939 
Avans 1932 

İdare hesabından 1937 

Borçlunun adı 

Selhattin Taştemel 

Muammer Tonger 
Nazif Akea 
Yusuf Şeker 

Kemal Oktay 
Fuat Ertekin 

Cemil Uzman 

Tapu Memuru Raif 
Ibrahimoğlu Mehti 
Salih Karagöz 
Semih Ulusan 
Faik Kılavuz 
Mahmut Celâlettin 
Nail Kavaklı 

Nafi özmen 

107 60 36 Meçhul 1946 Âdil Kurtaran 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Ordu Valiliği 

Denizli Valiliği 
Sivas Valiliği 
48. Tüm. Muhasebeci
liği 
Ankara Valiliği» 
Orman Umum Müdür
lüğü 
4. Piyade Tüm. Muha
sebeciliği 
Erciş Kaymakamlığı 
Edirne Valiliği 
Erzincan Valiliği 
Merkez Muhasebeciliği 
Ergani Malmüdürlüğü 
Adana Valiliği 
Amasya Valiliği 

Amasya Valiliği 

Alacağ 
borçlunun 
vârisi olm 
ve imkân 

3. Kuv. Ku. Muhasebe
ciliği 

» 
» 
Alacağ 

borçlunun 
dermeyan 
na etmes 
verenler 
bir fayda 
zaruri bu 

» 



108 
109 

33 86 Fazlai mehuz 1931 Ragıp 
63 15 Avans 1946 Saeit Tuğlu 

110 144 00 Fazlai mehuz 1930 Kâmil 
111 192 00 Avans 1946 Ali Rıza Aksu 

112 120 19 » 1953 Bedii Peker 
113 20 00 » 1934 Sırrı öçal 
114 254 88 Fazlai mehuz 1937 Halil Beziki 
115 100 00 Avans 1946 Fuat Tüker 

116 133 90 » 1943 Ziya Satır 
117 19 80 » 1946 Harun Torun 

118 90 00 > 1946 Vecdi Gökçe 
* - N 

OQ 

'M 

•-» 
00 

119 
120 
121 
122 

123 

97 
56 
12 
4 

675 

30 
61 
00 
99 

87 

124 813 23 

125 11 960 01 

126 937 50 
127 1 914 75 
128 75 00 

As. eşya tazminatı 1946 
Fazlai mehuz 1938 

» 1947 
> 1948 

Tazminat 1948 

İdare hesabından 1946 

Taahhüt bedeli 1935 

As. eşya tazminatı 1952 
Okul tazminatı 1948 
Fazlai mehuz 1947 

Ali Bayram 
Tahir Söylemez 
Bedri Pamukçu 
Esat Şener 

Abdurrahman Dursun 

Hüseyin Avni Yurda 
kul 
Fırıncı Hüseyin 

Ali Munzur 
Sabriye 
Muhittin Çelik 

Edirne Valiliği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
Mardin Valiliği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
Artvin Valiliği 
Çoruh Valiliği 
Çanakkale Valiliği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
Ordu Valiliği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
10. Tüm. Muhasebeci
liği 
İzmir Valiliği 
Urfa Valiliği 
Çermik Malmüdürlüğü 

> > 

Artvin Valiliği 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

> 
> 

> 
» 

» 
> 
> 
» 

> 
» 

» 

» 
» 
> 
> 

Alacağın 
(borçlunun h 
vârisin mir 
line im!kân 

Merkez Muhasebeciliği » » 

İstanbul Valiliği 

Erzincan Valiliği 
Edirne Valiliği 
Ankara Valiliği 

Alacağın 
(borçlunun v 
ması sebebi 
miştir. 

» » 
> » 
» > 



Tea'kinine karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. Zimmetin nev'i 

129 88 24 Zimmet 

nv
uk

uu
 

as
ap

la
ra

 
ta

ri
h 

^ > S > 

Zi
m

m
 

ve
ya

 
al

m
d]

 

1941 

Borçlunun adı 

Halil Çivieioğlu 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

137 
138 

139 
140 
141 
142 

143 

144 

100 00 As. eşya tazminatı 1947 
94 96 Fazlai mehuz 1946 

110 00 Tazminat 1945 
621 99 As. eşya tazminatı 1950 
125 00 Okul tazminatı 1948 
136 28 As. eşya tazminatı 1949 
28 31 İhtilas 1937 

Ali Saatçi 
Hasan Dumrul 
İbrahim Güler 
Veli Koçak 
Hamza İbrahim 
Mehmet Ünlü 
Kadri Selvi 

48 04 As. eşya tazminatı 1943 Ali Akçaköy 
257 50 Mermi bedeli 1945-1949 14 mükellef namına ka

yıtlı 
87 22 Fazlai mehuz 1946 Kadri 
55 65 » 1946 Nuri Uzman 
25 00 Ayni yardım 1946 * Hatice Söğötlü 

933 50 Avans 1949 Leman Akçam 

307 36 As. eşya tazminatı 1953 Şükrü Kılıç 

119 45 Fazlai mehuz 1946 Sabri Atakan 

145 400 46 » 1945 Fevzi Arman 
146 210 00 » 1952 İbrahim Karatajş 
147- 25 35 As. eşya tazminatı 1947 Nuri Filibe 
148 50 00 Fazlai mehuz 1946 Feride Sözeri 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

Diyarbakır Valiliği Alacağın 
borçlunun v 
ması sebebiy 
miştir. 

Çorum Valiliği 
Zara Malmüdürlüğü 
Çanakkale Valiliği 
Samsun Valiliği 
Edirne Valiliği 
Çorum Valiliği 
İstanbul Giriş Gümrü
ğü 
îzmir Valiliği 
Trabzon Valiliği 

Balıkesir Valiliği 
» » 
» » 

Ankara Lev. Â. Muha
sebeciliği 
23. Tüm. Muhasebeci
liği 
Orman Umum Müdür
lüğü 
Merkez Muhasebeciliği 
Konya Valiliği 
Edirne Valiliği 
Adana Valiliği 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 



za 
Vs 

149 229 38 İdare hesabı 1934 Rifat Akın 

150 4 701 01 Zimmfet 1926 Tahsildar Mustafa 
151 117 00 Ae. eşya tazminatı 1954 Kâmil Kûçûkbekir 
152 14 862 56 İdare hesabından Hamdi Oğuz 

1929-1940 
153 77 32 Fazla ödeme, 1951 ihsan Koksal 

İstanbul Valiliği 

Muğla Valiliği 
Kastamonu Valiliği 
Rize Valiliği 

Alacağın 
•borçlunun in 
risinin miras 
siline imkân 

Zonguldak Valiliği 5017 sayılı 
verilmekte o 
rildikten Son 
Muvazene ve 
nuna aykırı 
yılı tefsir k 
1 Mart 1947 
dar hesabedi 
rak ödenmiş, 
lış anlaşılma 
rından Buhr 
naatiyle Mar 
kadar ödene 
Vergisi aslın 
ruş da iade e 

Sonradan 
10 şahsa bu 
lerin istirdad 
dan T>irM (b 
den muaf o 
siyle Hazine 
müştür. 

Acılan dâ 
ceği göz önü 
müsebbibi m 
için Divanı 
üzerine 4 nc 
9 . I I I . 1955 



Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. İRI 

Zimmetinnev'i S * ^ 
Borçlunun adı 

63 06 Fazla tediye 1951 Abdullah Köklerinoglu 

90 23 Faiz 1949 Rasim Gümüsel 

Muhasebe M 
hesabının te 
sir uyarınca 
lığın .her na 
bit ve rapor 
ler dolayısiy 
rek ilâm ver 
•keme yoliyle 
<kân görülem 

Bu durum 
dolayısiyle H 
me müstenid 
zimmetlerin 
lisi Kararı m 
hükm'e «bağl 
yılı Kanun 
tulduğundan 
*bu zimmetin 
nununun 13 
kini zaruri g 

» » 

Bu para 
damga pulu 
aslı tahsil ed 
tutulmamış 
na etmiştir. 
bepler yerin 
tahsili cihet 



156 90 00 Avans 1948 Ertuğrul Kunt 

157 6 14 Fazlai mehuz 1935 Mustafa Alican 

158 126 79 » 1954 Nazım. Bükel 

607 932 77 Kredi bakiyesi Fethi Okyar 
1937-1938 

«2 
159 

Kanun muc 
zaruri bulu 

Merkez Muhasebeciliği Bu para 
miştir. Mük 
tarafından 
sebebiyle b 
lunun adre 
naen yenisi 
kân görüle 
rülmüştür. 

Ordu Valiliği Bu alaca 
t a dosyasın 
aradan uzu 
tahsiline im 

Merkez Muhasebeciliği Bu alaca 
cak takiba 
lemiyeceğin 
binden 435 
gfeçildiğind 

Hazine Umum Müdür- Bu para 
lüğü Hükümetin 

malzemesi 
elçi Fethi 
diden bak 

Açılan 
olunan ha 
lerek alâk 
ve bu bikt 
dairelerce 
ise de bâz 
yılları için 
mamış ve 
müsbitenin 
edilen diğ 
likte 1941 
tesbit olun 



I Terkinine karar 
verilen paranın 

Ştra miktarı § £% 
No: Lira K. Zimmetinnev'i sj tSU Borçlunun adı 

^ İSO 7 723 70 Kredi bakiyesi 1940 Mahmut Yonat 

02 

oo 

161 1 400 96 Zimmet 1944 Ahmet Çopuroğlu 

Terkin isteğinde 
bulunan yer Te 

Hazine Umum Müdür
lüğü 

Ankara Lev. Â. Muha
sebeciliği 

Devlet hiz 
sup evrakın 
fından gön 
işbu paranın 
temini suret 
lememiş bul 
mahal olmam 
ridir. 

Bu para 1 
dürü Mahm 
leti tarafınd 
den doğmad 
bin liradan 
iade edilmiş 
hizmetine s 

Usulü dai 
yapılmak üz 
ve fakat bâ 
edilememesin 
17 sene evv 
ve istihkak 
len bu para 
olamıyacağı 
bulunmamas 
gidilmiştir. 

Bu para Ç 
darı iken An 
sebeciliği V 
edilmiş olan 



pp 

3 

£ 

162 599 37 Kredi bakiyesi Nureddiû Alpkartal 
1943-1946 

f 

smdan noks 
tan bakiyed 

Bu noksa 
hakkında y 
kara ağır .c 
miştir. Cere 
noksan zuh 
geçene isna 
zimmete g 
madığı, bir 
pıldığı tesb 
etine karar 
kesbetmişti 

Yapılan 
metten 6 5 
subedilmiş 
lira 96 kur 
tir. 

Borçlunu 
zimmetin h 
gidilemiyec 
ağır ceza m 
beraet kar 
nın takibin 
diğinden ta 
geçen para 
tur. 

Bu para 
silde bulun 
deki tercüm 
üzere Vaşin 
Alpkartal n 
yedir. 330 
ne mukabil 
uğradığında 
lirada verg 



Terkinine karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. Zimmetin nevi Borçlunun adı 

Terkin isteğinde 
bulunan yer 

T 511 54 Kredi bakiyesi 
1931-1932 

Gümrükler Umum Mü
dürlüğü 

Merkez Muhasebeciliği 

1 800 00 Komiser ücreti 
1929-1930 

Kavacık Efen Çukuru 
Maden Şirketi 

Gelirler Umum Müdür-

48 98 Meçhul 1944 Borçlusu meçhul Adıyaman Valiliği 

hakkuk etti 
metin evrak 
ve tahsiline 
terkini zaru 

Bu para 
Vekâletince 
namına açıla 
1932 yılların 
olması sebeb 
hesaplarda 
banka ile y 
bankaca 15 
ait kuyudat 
hiçbir tetkik 
hasebatça ta 
tahsiline vey 
bulunmıyan 
zaruri görül 

Bu para a 
retinden do 
menkul ve g 
dığından bu 
takibatından 
hetle terkini 

Bu para 1 
Malmüdürlüğ 
edilmiştir. M 
sebebiyle ma 
memiş ve fu 



166 295 00 Yanan para 1953 Veznedar vekili Ali 
Topcuoğln 

681 418 70 Yekûn 

oo 

da kesin 
tenzili m 

Seneler 
len tahsi 
paranın t 

Bu pa 
Hükümet 
tevsik ed 
vekilinin 
şılması h 
görüleme 



Blalî Müşavere Komisyonunca 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 131 nei maddesi gereğince af 
ait cetveldir 

Affına karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. Zimmetin nev'i fcq >tt Borçlunun adı 

Af isteğinde 
bulunan yer 

60 00 İdare hesabından 1949 Sabri Bayazıt Afyon Valiliği 

406 63 1950 Halil Sezik ve 
Kılıç 

Tahsin Merkez Muhasebeciliği 

Bu para 
nek üstü 
Muhasebat 

1949 yılı 
edilen müt 
edilmediği 
borçlar bö 
dan istihk 
paranın k 
ten tazimin 
gun görül 
miştir. 

Bu zimm 
şeflerinden 
lira maaşl 
maaşla tây 
littir. Bu 
tevessül ed 
müracaatle 
duğunu ile 
da istirdat 
verilmiştir 
sıf atiyle m 
Dîvanı Mu 
zimmet ka 
miştir. 



3 413 18 > » 1946 Hikmet Birol re Meh
met İncesulu 

9 

oo 

4 12 089 90 îdare hesabından 1946 Mursel Topeaofht 

Ancak, 
dadı cihe 
len ve içt 
unda muh 
kusuru b 
den taihsİ 
olamıyaea 
tur. 

Bu zim 
Erden öz 
miş ve D 
nunsuz g 
iniştir. 

Diğer t 
meşince m 
zımgelece 
retle zim 
imkânı k 

Mülga 
ncd Tütme 
zimanertfin 
tasına dü 
da bir ka 
sen rücu 
olduğu ci 
hakkaniye 

Bu par 
lere gönd 
Müdürü K 
Şube Müd 
mahsuben 
littir. 

9 . EX . 
memleket 
dövîz ola 
I&ylûl -946 



Affına karar 
verilen paranın 

Sıra miktarı 
No: Lira K. Zimmetin nev'i NJ > Ü Borçlunun adı 

Af isteğinde 
bulunan yer 

len fiyatla 
cak faikın 
ederken m 
heti nazar 
Muhaseba 
namına zi 

Divanın 
İdaresi he 
line teves 
da yapılm 
zil Zobo D 
dat muam 
nu iddia 
eden muh 
muameles 
paraların 

Âhizler 
karardan 
metin ref 
sebat Mü 
zimmete i 
met çıkar 
edilmesine 
reddediler 
tasdik: edi 

Bunun 
oğlu, âza 
ettiği veçh 
île Maliye 
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(S. Sayısı: 18) 



Affına karar 
verilen paranın 

miktarı 
Lira K. 

g «e 

a i*3 

1 Rİ 
Zimmetin neyi; bq l*^ 

Borçlunun adı 
Af isteğinde 
bulunan yer 

57 25 îdare hesabından 1953 Muhittin Akdik ve Tev-
f ik Demiroğlu 

İaanbul VaMği 

980 22 > Hamdi Barış ve Na&-
1949-1954 rullah Erdem ve Cesmi 

Mayteri, Ulvi Day, Arif 
Hikmet özel 

Merkez Muhasebeciliği 

Bu pa 
müddetin 
öğretim 
farkıdır. 
zinden ta 
kemece ö 
olmadığı 
karara b 
kemesime 
raftan sa 
hasip ve 
karılmış 
kuk mem 
tediyeye 
sına (bina 
lunmuştu 

Bu par 
dürü Ari 
ettirilen m 
liradan b 
müracaat 
karar alm 
nın tahsil 

Diğer t 
hasip ve 
karılmıştı 
muameles 
nrarlarım 



kasda mak 
cesine va 
istihsal et 
hakları d 
metin aff 



Malî Müşavere Komisyonunca 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 131 nci madd 
affına karar verilen paralara ait cetveldir 

Affına karar 
verilen paranın 

miktarı 

0 03 

1 . 3 -

1 tf^ 
Lira K. Zimmetin nev'i c«q > Ü Borçlunun adı 

Af isteğinde 
bulunan yer 

561 40 İdare hesabından 1949 İbrahim 
düz 

Ethem Gün- Balıkesir Valiliği 

4 358 14 İdare hesabından Saffet Doğruig 
1942-1948 

Malatya Valiliği 

Bu par 
salat kayd 
5 numaral 
rak merk 
ve ibrazın 
Müdürü İ 
borç çıka 

Yapılan 
ları hami 
vefatından 
yaptığı m 
hâmil ola 
şekil ve t 
men uyg 
sun'u tak 
mahal ver 

Yapılan 
sede kasd 
madığı ka 
timlerinde 
yete uygu 
tine gidil 

Bu par 
sarf edilm 
resinin ib 
miştir. Sa 



3 60 00 tdare hesabından 1949 İsmail Karagöz Sivas Valiliği 

— 4 6 212 30 » » 1947 Enver Kotanç Orman Umum Müdür
ce r . . ~ 

lugu 
m 

OO 

5 4 382 09 » » 1949 Saim Önen Ankara Valüiği 

batça imha 
tesbit edile 
mediği gibi 
mamış, Dev 
masına bina 

Bu para 
1949 yılı id 
sarf edilmiş 
mıştır. 

Yakacak 
kabili verilm 
la karşılan 
kapatılmasın 
hasipten tah 
eağı cihetle 

Bu para 
Muhasipliği 
tetkiki sonu 
dan dolayı 

Muhasip 
temin edile 
edilmiş ise 
maddesinde 
miş olmasın 
görülememi 
sik edilen b 
adalet ve h 
mesi hasebi 

Bu para 
yılı idare h 
tetkiki sonu 
miş olmasın 
tır. 

Mütemmi 
karşılanmam 
sarf edilmiş 



Affına karar ^ | 2 
verilen paranın '•§ ^ >& 

Sıra miktarı 1 « ' § 
No: Lira K. Zimmetinnev'i sj £ Ü Borçlunun adı 

DQ 

02 

50 00 îdane hesabından 1949 thsan Buğra 

lâ 7 30 00 » > 1949 Mehmet Ünlü 
t -

8 2 390 35 » > 1950 Naci özkul 
o» 

9 70 00 » > 1949 îbrahim Bthem Gün
düz 

Af isteğinde 
bulunan yer 

Ordu Valiliği 

Erzurum Valiliği 

Hakkâri Valiliği 

Balıkesir Valiliği 

basip Saka 
dilmesi ma 
affı uygun 

Bu para 1 
rak tahsisat 
dan divanca 
kufatla ka 
kabili sarf e 
sipten tahsi 
gun görülem 
rilmiştir. 

» » 

Bu para 
edilmiş olm 
batça zimm 
şılanamadığ 
gidilememiş 

Diğer tar 
edilmiş oldu 
adalet ve h 
miştir. 

Bu para 
rak tahsisat 
yı müteveff 
Gündüz'e D 
karılmıştır. 
ayı o:te.rak 
letçe muhas 
sat aranmal 



10 22 632 87 » » 1950 Mazhar Müfit Bosbora 

m 

tebliğ edikn 
uyularak ic 

Bilâihare 
nekle karşı 
dırılmasına 
mufkalbili ve 
teveffa muh 
ve hakkaniy 
affı cihetine 

Bu para 1 
ve muhakem 
Tcâleti dendz 
•ücreti faslın 
diğinden do 
Müfit ©ozfo 

Bu miüfota 
mevikuf atla 
seJbata zimim 
miş ise de 1 
miz bütçeler 
çesinden tem 
çesinden ya 
mümkün ol 
talep redded 

Devlet hi 
sarfîyesii Di 
bu paranın 
sili öihetine 
yetle kalbilî 
selbei Umum 
desti tmucübi 



Affına karar fl m S 
verilen paranın "•§ ^ ,3> 

miktarı | g » | 
Lira K. Zimmetin nev'i Ki > *3 

137 00 Faiz 1944 

40 885 15 Yekûn 

Af isteğinde 
Borçlunun adı bulunan yer 

Mustafa Ünal Samsun Valiliği Bu para 
tazminine 'h 
miş olan 90 
nılan faizin 
ziım metin t 
la iberalber 
mana uğra 

Hâdisede 
fiil ve hare 
men ödenen 
bir de faiz 
niyetle ıkalb 
cihetine gid 



Devre: XI I û 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : \XJ 

Vakfıkebir'in Ballı köyünden Selvi Hacıfettah ve Havva Hacıfet
tah hakkında Adliye ve Arzuhal encümenleri mazbataları (5 /15 ) 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Arzuhal Encümeni 
Zat ve Evrak No: 277 
Arzuhal En. No: 277 

13 . III . 1958 

Adliye Encümeni Reisliğine 

Vakfıkebir kazasının Ballı köyünden Yusuf 
Sağlam'ı kan gütme saikile öldürmekten maz
nun Hasan Sağlam'm kız kardeşleri olup suç 
tarihinde aynı yerde oturan Selvi Hacifettâh ve' 
Havva Hacifettâh adlarındaki kadınların 3236 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri gereğince, 
500 kilo metre uzakta istedikleri bir mahalle 
sürgün edilmelerine dair Trabzon Ağır Ceza 
Mahkemesinden verilen 13 . IX . 1956 gün ve 
200/128 sayılı kararın Temyizen tasdik edilmek 
suretiyle kesinleşmesinden sonra, adları geçen 
iki kadın tarafından, Büyük Millet Meclisine 
müştereken sunulan istidada; muhakemenin de
vamı sırasında evlenerek, diğer bir köyde başka 
bir aileye intisabettikleri ve sürgün kararının 
infazı halinde kocalarından ve çocuklarından ay
rılmak zorunda kalacakları ve bu halin ise. ken
dileri için bir fecaat ve felâket teşkil edeceği 
ileri sürülerek, sürgünden istisna edilmeleri rica 
olunmaktadır. 

Bu yoldaki müracaati bir af talebi mahiye
tinde gören encümenimiz, dilekçiler hakkında 
Dahilî Nizamnamenin 54 ncü maddesinin sara
hati dairesinde tetkikat yaparak neticede; müs-
tedilerin durumlarındaki vahamet ve ağırlığı ve 
kanunda bu durumda olanları himaye eden hü

kümlerin mevcut bulunmayışını nazara alarak 
ve bu boşluğu da doldurmak gibi bir maksat ta-
kibederek, her iki dilekçinin sürgün cezalarının 
hususi af ve atıfet yolu ile kaldırılmasının içti
mai adalet mefhumuna ve cezaların şahsiliği pren
sibine uygun düşeceğini, bu inha mazbatasiyle 
yüksek encümenlerine bildirmeyi ekseriyetle ka
rarlaştırmıştır. 

Keyfiyeti, iktizasının ifası ricası ile ve saygı 
ile arz ederiz. 
Arzuhal Encümeni fteisi Mazbata Muharriri 

Konya Çorum 
A. F. Ağaoğlu H. Ortakcıoğlu 
Kâtip 

Antalya Ankara 
Y. Yazıcı B. Bengin 

Çanakkale Diyarbakır 
Muhalifim N. Onur 

A. ilamdı Sezen 
Erzurum îçel 

Muhalifim Y. Karabulut 
M. Eyüboğlu 

Siird Urfa 
Muhalifim Jtf. Ya§ar Alhas 
F. Şendur 

Bolu 
Muhalifim 

M. Dayıoğlu 
Elâzığ 

M. Altındoğatı 

Samsun 
Muhalifim 
N. TJlusoy 

Yozgad 
Müstenkifim 
S. Er onat 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 277/277 

Arzuhal Encümeni Reisliğine 

i . VI. 1958 

Encümenimizin 13.111.1958 tarih ve 277/277 
sayılı mazbatasiyle gönderilmiş olan dosyada 
adı geçen Vakfıkebir'in Deregözü köyünden 
Hakkı karısı Selvi Hacıfettah ve Halim karıdı 
Havva Hacıfettah'm af dilekleri encümenimiz-

ce tetkik ve müzakere olundu: 
Mezkûr af ' talebinin 30 . V . 1958 tarih ve 

184/184 esas, 41 karar sayılı mazbatamızla dtı 
ilgili ve cezanın aynı hükme müstenit bulunmuş 
olması sebebiyle ? bu mazbatada belirtilen mucip 



sebeplere binam af talebi iki muhalife karsı 
encümenimizee reddedilmiştir. 

ilgili dosya ilişik olarak takdim kılınmıştır. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Aydın îzmir 
Cevat Ülkü E. Kavur 

Aydın Bursa İçel 
N. Geveci H. Bayrı M. Dölek 

İzmir 
İV. Davran 

Rize 
M. önal 

Kütahya 

Mardin 
Muhalifim 

M. K. Baran 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 
Gazianteb 

S. S. Nasuhoğlu Muhalifim 
A. Şahin 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Yozgad 
M. Ataman 

İsparta 
S. Bilgiç 

Arzuhal Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Arzuhal Encümeni 
Zat ve Evrak No. 277 
Arzuhal En. No. 277 

Esas No. 13 

18 . XII . 1958 

Vakfıkebir kazasının Ballı köyünden 
Sağlam'ı kan gütme saikiyle öldürmekten maz
nun Hasan Sağlam'm kızkardeşleri olup suç ta
rihinde aynı yeride oturan Selvi Hacıfcttah ve 
Havva Hacıfettah'm, 3236 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri gereğince, 500 kilometre uzakta 
istedikleri bir yere nakledilmelerine dair Trabzon 
Ağır Ceza Malıkemesinden verilen 13 . IX . 1956 
gün ve 200/128 sayılı Kararın Temyizen tasdik 
edilmek suretiyle kesinleşmesinden sonra, adları 
geçen iki kadın, Büyük Millet Meclisine müşte
reken sundukları istidada; muhakemenin devamı 
sırasında evlenerek diğer bir köyde başka bir aile
ye intisabettiklerini ve mezkûr kararın infazı 
halinde kocalarından ve çocuklarından ayrılmak 
zorunda kalacaklarını ve bu halin ise kendileri 
için bir fecaat ve felâket teşkil edeceğini ileri sü
rerek, sürgünden istisna edilmelerini istemişler
dir. , 

Yüksek Reisliğe 
Yusuf gün ve 277/277 sayılı mazbata ile Alliye Encü

meninden rica etmişti. 
Müşarünileyh Encümen, bu hususta yaptı

ğı inceleme sonunda; 184 - .184 esas ve 41 ka
rar sayılı mazbatasmdaki mucip sebepten, ya
ni mezkûn nakil kararının cezai mahiyette ol
mayıp alâkalıların hayatlarını himayeye ma
tuf bir tedbir bulunduğundan bahsile, af ta
lebini mücerret bu noktadan kabule şayan gör
memiştir. 

26 . XI . 1958 tarihinde toplanan encüme
nimiz ise, Adliye Encümeninin bu görüşüne iş
tirak etmiyerek eski kararında ısrar eylemeyi, 
azadan Mahmut Ataman'm muhalif kalmasına 
karşı mevcudun mutlak ekseriyeti ile karar al
tına almıştır. 

Keyfiyeti, Umumi Heyetin Yüksek tasvibi
ne sunulmak üzere, saygı ile arz ederiz. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Bu yoldaki müracaati bir af talebi mahiye
tinde gören encümenimiz, dilekçiler hakkında Da
hilî Nizamnamenin 54 ncü maddesinin sarahati 
dairesinde tetkikat yaparak neticede: Müstedile-
rin durumlarındaki vahamet ve ağırlığı ve kanun
da, bu durumda olanları himaye eden hükümle
rin bulunmayışını nazara alarak ve bu boşluğu da 
doldurmak gibi bir maksat takibederek, her iki 
dilekçinin af ve atıfet yolu ile nakilden istisna 
edilmelerinin içtimai adalet mefhumuna uygun 
düşeceğini kararlaştırmış ve gereğinin sözü geçen 
54 ncü madde mucibince yapılmasını, 13.111,1958 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Adana 
H. öner 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Hatay 
/. Mursaloğlu 

Niğde 
/. Güven 

Samsun 
N. JJlusoy 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

Elâzığ 
M. Altmdoğan 

Konya 
S. Sayın 
Yozgad 

Muhalifim 
M. Ataman 

Yozgad 
8. Eronat 

(S. Sayısı: 19) 



Devre: XI A A 
tçtima:2 S. SAYISI : Zil 

Avanos'un Sarılar köyünden Zekeriyaoğlu Şefika'dan doğma 29 
Temmuz 1934 doğumlu Ziya Şimşek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

(3/237) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . VI .1958 

Zat ve Yazıişleri 
Umum Müdürlüğü 

H. No ': 5/4 - 1402 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

18 . III . 1957 tarihinde Elâzığ'da Fatma Gül'ü parasına taınaan boğarak öldürmekten maz
nun Avanos'un, Sarılar köyü nüfusunda kayıtlı olup Genezin köyünde mukim ve suçu işlerken 
Elâzığ'da 10 ncıı Tümen 243 neü Piyade Alayı 3 ncü Tabur 10 ncu Bölükte askerliğini yap
makta bulunan Zekeriyaoğlu, Şefika'dan doğma 29 . VII . 1934 doğumlu Ziya Şimşek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Elâzığ Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine 
ve sonraki kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 
21 . V . 1958 tarih ve 15588 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 5 . II . 1958 gün 
ve esas : 1831, karar : 273 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin 53 parçadan ibaret dosyanın bağlı olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 19 . XII . 1958 
Esas No. 3/237 

Karar No. 

Yüksek Reisliğe 

18 . III . 1957 tarihinde Elâzığ'da Fatma 
Gül'ü parasına taınaan boğarak öldürmekten hü
kümlü aslen Avanos kazasının Sarılar köyü nü
fusunda kayıtlı olup, Genezin köyünde mukim 
ve suçu işlerken Elâzığ'da 10 ncu tümen 243 pi
yade alayı üçüncü tabur 10 ncu bölükte askerli
ğini yapmakta bulunan Zekeriyaoğlu, Şefikadan 

doğma 29 . VII . 1934 doğumlu Ziya Şimşek'in 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 7 nci 
bendi gereğince idamına dair, Elâzığ Ağır Ceza 
Mahkemesinin 8 . IV . 1957 tarih ve 957/44 
esas, 957/24 karar sayılı hüküm, Temyiz Mahke
mesi Birinci Ceza Dairesinin 5 . II . 1958 tarih 
ve 1831 esas, 273 karar ve 1946 tebliğname sayılı -



— 2 — 
üâmiyle tasdik olunmuş ve mütaakıp kanuni mu
amelelerin ifası için dosya Başvekâletin 24 . VI . 
1958 tarih ve 5/4 - 1402 numaralı tezkeresiyle 
Yüksek Kiyasetçe encümenimize havale edilmiş 
bulunmakla muhtevası birer, birer tetkik edildi: 

Dosya münderecatına, duruşma safahatı ile 
kararda gösterilen mucip sebeplere nazaran, Fat
ma Gül'ü parasına tamaan boğarak öldürmek
ten hükümlü Ziya Şimşek'e verilen idam cezası
nın Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı madde
si gereğince tahfifini veya kaldırılmasını gerek
tirir sebeplerin bulunmadığı anlaşıldığından 
mezkûr cezanın infazı hususunun Umumi Heye
tin yüksek tasvibine arz edilmesine encümeni-

mizce 15 . X I I . 1958 tarihinde ittifakla karar 
verildi. 
Adliye En. Reisvekili Bu M. Muharriri 

Çorum 
M. Kemal Biberöğtlu 

Balıkesir Aydın 
V. Asena N. Geveci 
Kastamonu Maraş 

Çanakkale 
S. Sezgin 

İsparta 
8. Bilgiç 
Ordu 

H. Dura H. F. Evliya Z. Kumrulu 
Siird Sakarya 

F> Şendur T. Banş 
Mardin 

M. A. Arikan 
îçel 

M. Dölek 

Uşak 
A. R.fAkbıyıkoğlu 

İzmir 
N. Davran 
Yozgad 

M. Ataman 

mum» - • * « 

( S . Sayısı : 20) 



Devre : XI 
içtima : 2 S. SAYISI 24 

Mardin'in Daşiyan köyünden Bedirhanoglu Hıdır Çaça'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3 /242) 

T. a 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı tşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4-1423 

16 . Yİ . 1958 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

13 . XII . 1957 tarih ve 4563 - 855 sayılı tezkereye karşılıktır : 
Adam öldürmekten Mersin Ağır Ceza Mahkemesince idam cezasına mahkûm edilen Hıdır 

Çaçan vekili Avukat Ruhi Sucularlıoğlu'nun vâki tashihi karar talebinin Temyiz Mahkemesi Bi
rinci Ceza Dairesince reddolunduğundan bahsile Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi hük
mü dairesinde muktazasınm Büyük Mület Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinden 
alınan 5 . VI . 1958 tarih ve 17471 sayılı tezkere suretiyle adı geçenin mahkûmiyetine dair hükmü 
havi dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
* A. Menderes 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/242 
Karar No. 15 

Adliye Encümeni mazbatası 

j&3 . XII . 1958 

Yüksek Reisliğe 

15 . XI . 1951 tarihinde Mersin'in Pug kö
yünden Mehmetoğlu 1928 doğumlu ihsan Tu-
racı'yı malına ve parasına tamaan öldürmekten 
ve Mustafa Ertonk ile Mustafa Cengiz ve İs
mail Uysal'm para ve eşyalarını gaspetmeye 
teşebbüsten hükümlü Mardin'in Daşiyan köyü
nün 131 No. lı hanesinde kayıtlı olup Mansur 
köyünde oturan Bedirhanoglu," Nazo diğer adı 
Nazh'dan doğma 7 . VII . 1927 doğumlu Hıdır 
Çaça'nm Türk Ceza Kanununun 450 nci mad
desinin 7 nci bendi gereğince ölüm cezasına 
dair Mersin Ağır Ceza Mahkemesinin 23 . XII . 
1955 tarih ve 954/49 esas ve 955/149 karar sa
yılı hükmü, Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinin 28 . II . 1957 tarih ve 1231 esas, 

719 karar, 864 tebliğname sayılı ilâmiyle tasdik 
olunmuş ve mütaakıp kanuni muamelelerin ifası 
için dosya Başvekâletin 16 . VI . 1958 tarih ve 
5/4 -1423 No. lı tezkeresiyle, Yüksek Riyasetçe 
encümenimize havale edilmiş bulunmakla muh
tevası birer birer tetkik ve müzakere edildi : 

Dosya münderecatına, duruşma safahatı ile 
kararda gösterilen mucip sebeplere nazaran ih
san Turacı'yı parasına tamaan öldürmekten hü
kümlü Hıdır Çaça'ya verilen ölüm cezasının, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi 
gereğince tahfifini veya kaldırılmasını gerekti
rir sebeplerin bulunmadığı anlaşıldığından 
mezkûr cezanın infazı hususuna encümenimizce 



2 
22 . XI I . 1958 tarihinde ittifakla karar ve- Aydın 
rildi. N. Geveci 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arz edil- îzmir 
inek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. E. Kavur 

Adliye Encümeni Siird 
Reisi Bu M. Muharriri F. Şendur 

Aydın Ordu Balıkesir 
C. Ülkü Z. Kumrulu V. Asena 

Çanakkale Gazianteb 
S. Sezgin A. Şahin 

Maraş Sakarya 
II. F. Evliya N Kirişcioğlu 

Urfa İçel 
A. Akan M. Dölek 

Uşak 
A. B. Akbıyıkoğlu 
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