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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktolunarak üç şahsın 
ölüm cezasma çarptırılması hakkındaki mazbatalar kabul 
edildikten sonra îstern telgraf kumpanyasile münakit 
mukavelenin feshile Emperyal Ant Enternasyonal Ko
münikasyon limitet şirketile bir mukavele aktine, Re-
şitpaşa ve Marmara vapurlarının Millî Müdafaa vekâ
letine devrine mütedair kanun lâyihalarının birinci mü-

Reis — Meclis in ika t etmiştir . 
Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Efendim, 

pansiyon k a n u n u h a k k ı n d a bugün Heye t i Celi-
leye t akd im edilmiş olan bir lâyiha vard ı r . Büt
çe encümeni mazbatas ında, elimizdeki bütçe 
k a n u n u ile a l âkada r o lduğu için, pansiyon ka
n u n u n a bir m a d d e ilâvesi lüzumu serdedilmişt i r 
ve bu lâyihanın müstacelen müzakeresi teklif 
o lunmuştur . Eğe r Heye t i Celileleri müsaade bu-
yu ru r sa encümenin de riea ett iği gibi, lâyihanın 
müstacel iyet le müzakeres ini is t i rham edeceğim. 

Bütçe E . Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Encümen müstacelen ve tercih an müzakeresini 

1 -— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 
üncü maddesinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Y Ü K S E K R E İ S L İ Ğ İ N E 
Askerî ve mülkî t e k a ü t k a n u n u n u n 53 üncü 

zakereleri yapıldı. 
Müteakiben icra ve iflâs kanunu lâyihası kabul o lu

nup cumartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet: 
verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Yozgat 

A. Kâzım Ruşen Eşref Avni Doğan 

istiyor. 
Reis — Encümen ve Hükümet pansiyon kaniim* 

lâyihasının müstacelen müzakeresini teklif ed i 
yor lar . Kabu l edenler... Etmiyenler . . . Kabu l edil
miştir . 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, müstace
l iyet teklif ini kabu l et t ik. Bu meyanda t e rc ihan 
kayd i de kalbul edilmiş olacak mıdır? 

Reis — Şimdi müstacel iyet teklif edildi. Ruz-
nameye başlandığı zaman da te rc ihan müzakere-
teklif lerini yapar la r . 
V ) * ı •" i •• < 

maddesinin tefsirine müteda i r olup 15 - V -1932 
t a r ih ve 6/1284 numara l ı t ezkere ile Yüksek Mec
lise t akd im o lunan teklifin g«ri al ınması Mal iye 
vekâlet inin 6 - VI -1932 t a r i h ve 116 numara l ı tez-
keresile r ica edi lmektedir . 

Bahsi geçen teklif in iadesine emir ve müsaade -

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Takrirler 
1 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Meclis 

tahkikatı icrasında takip olunacak usul hakkında bir 
karar ittihazına dair takriri (Adliye ve Teşkilâtı esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
2 — Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arkadaşının, 

iktisadî buhran sebebile gayrimenkul ihaleleri hakkın
da bazı kayitler konmasına dair 2/42 numaralı kanun 
teklifi ve Adliye ve İktisat encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası (Ruznameye) 

3 — Barut ve mevaddı infilâkiye meselesine ait ev
rakın gönderildiğine dair 1/198 numaralı Başvekâlet. 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin
den mürekkep muhtelit encümen mazbatası (Ruzna
meye) 

4 — Türkiye Cümhuriyetile îran Hükümeti arasmda. 
aktedilen hudut hattının tayini hakkındaki itilâf namenin 
tasdikma dair 1/323 numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye, Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenleri mazbatala
rı (Ruznameye) 

B Î E Î N C t C E L S E 
Açılma saati : 14,20 

Reis — Kâzım Paşa 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( A F Y O N K A K A H İ S A R ), Haydar Rüştü B. ( D E N Î Z L Î ) 

3 — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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buvurulması rica olunur efendim. 

Reis — iade ediyoruz efendim. 

Başvekil 
İsmet 

2 — Çorum mebusu Dr. Mustafa Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki tezkirenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Vagonda cam kırdığından dolayı naktî cezaya 

hükmedilmek üzere hakkında takibat yapılması 
için teşriî masuniyetinin refi istenilen Çorum me

busu Mustafa Beyin meblâğı mezburu tesviye etti
ği Nafıa vekâletinin işarından anlaşıldığından ta
kibata mahal kalmadığı cihetle evvelki tezkerenin 
geri aldırılması Adliye vekâletinden yazılan 
6 - V -1932 tarihli ve C. î. 85/287 numaralı tezkere
de bildirilmiştir. 

Bu bapta yazılan 28-V-1932 tarih ve 6/1417 
numaralı tezkere ile merbutunun iadesine müsaade 
buyurulmasını arzederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Reis — Hükümetin talebi veçhile iade edilecek
tir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Barut ve mevaddı infilâkiye meselesine 

ait evrakın gönderildiğine dair 3/198 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakeresi havale buyurulan Başvekâlet tez

keresine merbut Adliye vekâleti tezkeresinde mev-
zubahs Ankara birinci müstantikliği kararnamesin
de yalnız Hasan Beyin vekâleti zamanına ait icra
atından dolayı tahkikat icrası Meclisi Âliye ait ol
duğu ifade edilmekte olup teşriî masuniyetin kal
dırılması meselesine temas olunmamakta ve bu vazi
yet karşısında Muhtelit encümenin vazifeleri cümle
sinden olan teşriî masuniyetin kaldırılması meselesi 
ile iştigale imkân görülememektedir. 

Meclis tahkikatı için ise Heyeti umumiyece ka
rar ittihazı dahilî nizamnamenin sarahati iktiza
sından bulunduğu ekseriyet kararile arzolunur 
efendim. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden M. M. Katip 
mürekkep Muh. E. Rs. Na. Muhalifim Zonguldak 

Hkkı Tarık Hakkı Tarık Celâl S ahir 
Aza Aza Aza Aza 

Yozgat Aydın Kars Kocaeli 
Ahmet Hamdi Mazhar Muhittin Salâhattin 

Aza Aza Aza Aza 
Antalya Konya Edirne Tekirdağ 
Haydar T. Fikret Şeref Celâl Nuri 

Aza Aza Aza Aza 
Erzincan Manisa Kars 

Abdülhak Refik Şevket Faik 
Aza 

Giresun 
Encümen, riyasetin havalesile, bazı me
buslara suç isnat olunduğuna muttali 
olmuştur. Bu noktadan teşriî masuniyetin 
kaldırılmasını müzakere mevzuu yapabi
leceği ve neticesine göre Meclis tahkika
tını veya adlî takibatı tahrik etmeğe 
salahiyetli olduğu gibi isnat olunan suçun 

i vekillik vazifesinden mütevellit olup ol

madığına da bu tetkik arasında bittabi 
kanaat hâsıl edebilir ve bir tahkikat ka
r a n için Heyeti umumiyeye ihzari ma

ruzatta bulunabilir kanaatindeyim. 
Hakkı Tarık 

Reis — Efendim, barut meselesi hakkmdaki 
evrak, bundan evvelki celsede Muhtelit encüme
ne tevdi edilmişti. Encümen bu yoldaki kararı
nı vermiş ve bu mazbatayı Meclisi Âliye gönder
miştir. Şimdi, dahilî nizamnamenin buna müteal
lik maddelerini okuyacağım ve usul hakkında ya
pılacak muameleyi arzedeeeğim. Ondan sonra 
Meclis usul hakkında müzakere eder ve kavarını 
verir. 

Madde 171 — Alâkadar vekil ve takriri veren, 
veya verenler dinlendikten sonra takririn nazarı 
dikkate alınıp alınmaması hakkında Meclis bilmü-
zakere işarî rey ile kararını verir. 

Madde 172 — Bunun üzerine Heyeti umumiye 
tahkikat icrasını ya Teşkilâtı esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene ve
yahut beşten on beşe kadar azadan teşekkül ede
cek hususî bir tahkikat encümenine havale eder. 

Nizaımnaanede bu iki madde vardır. Bu evrak 
malûm olduğu veçhile Meclise her hangi bir me
bus veya bir kaç mebus tarafından verilen bir tak
rir üzerine gelmemiştir, buna müstenit değildir. 
Halbuki nizamnamede gayet sarih olarak, bir ve
ya bir kaç mebusun vereceği takrir üzerine ve on
dan sonra her iki taraf dinlenerek müzakere cere
yan edeceği ve ondan sonra da rey verileceği 
yazılıdır. Bu evrak müstantıklıktan doğruca Mec
lise gelmiştir, nizamnameye uymuyor. Teamül
lere baktım, bundan evvel Âli divan meseleleri 
olmuştu. Bahriye vekili İhsan Bey için mebus 
sıfatile İsmet Paşa bir takrir vermiş diğeri de mü
dafaasını yapmış, ondan sonra Meclis tahkikatına 
Heyeti umumiye karar vermiştir. Diğer bir mua
mele de Ali Cenani Bey hakkında olmuştur. O da 
yine Meclis kararile olmuştur. Yani Mecliste ya
pılan bir mazbata üzerine burada müzakere cere
yan etmiştir. Mazbatayı yapan encümen ve Ali 
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(Vnaui Bey l)urada dinlendikten sonra tahkikat 
yapılmasına karar veri i iniştir. 

Kurada böyle bir mazbata yoktur. Binaenaleyh. 
nizamnamemizde buna dair bir sarahat olmadığı 
için Heyeti umumiyenin bu hususta başkaca bir 
karar vermesi iktiza etmektedir. Bunun için usule 
dair müzakere açacağım, arzu eden arkadaşlar söz 
söylesinler, bu hususta vaki olacak teklifleri reye 
koyarız ve usulü dairesinde muamele yapartz veya
hut bu günkü nizamname bunu mevkii muameleye 
koyup intaç ettirmeğe kâfi ise öyle yaparız. 

Recep B. (Kütahya) — Encümenin mütaleası 
nedir/ 

Reis — Encümen evvelâ mütaleasmı serdetsin. 
Çünkü encümenin evrak müudericatına vukufu 
vardır. Meclis ondan sonra kararını versin, zira 
işe vukufu yo'ktur. 

Muhtelit E. Reisi Yunus Nadi B. (Muğla) — E-
fendim, Reis Paşa Hazretlerinin izah ettikleri veç
hile; nizamnamei daıhilî; yalnrz Meclis dahilinde 
tahrik olunacak bu nevi tahkikat noktalarına mü
tedair olan ahkâmı havidir. Mevzubahs olan bu me
sele ise; adliyece yapılmakta olan tahkikat esna
sında Hasan Beyin zamanı memuriyetine ait bazı 
muamelâta tesadüf edilmiş; fakat Hasan "I-iey bir 
taraftan vekil ohmuk hasebile tâbi olacağı usulü 
tahkikat başka olduğundan ve diğer taraftan Ha
san Bey mebus olduğu için kendisine sual sorul
mak hususunda ademi salâhiyet kararile evrak bu
raya gönderilmiştir. Meclisi Âlice yapılacak mua-
mıele encümence müzakere edildi, nizamnamenin 
sarahati ile mukayyet olduğumuza nazaran encü
men hatta evrakı tetkik ederek her hangi bir mü-
•talea iradına dahi kendisini salâhiyettar görmedi. 
Çünkü bir vekil hakkında bu nevi tahkikat icrası 
için evvelemirde Meclisi Âlinin tahkikat icrasına ka
rar vermsi lâzımgeleceği sarihtir. Bu vaziyet karşı
sında encümen letkikata başlayıp, Hasan Beyin le
hinde, aleyhinde her hangi bir karar ittihaz etmek 
için, bilhassa tahkikat lâzımdır, kararına vâsıl ol
mak için, durup dururken her hangi bir arkadaş 
hakkında ittiham vazifesini deruhde edecek gibi 
bir hisse zaıhip olduğundan ve zaten nizamname
nin; bu nevi tahkikatı behemehal Meclisi Âlinin 
kararma talikında elbette bir hikmet olacağını na
zarı dikkate aldığından, nizanınamei dahilinin 
mevcut sarahatine nazaran keyfiyeti Heyeti umu-j 
m iyeye arzetmekten ibaret bir netayice varabildi. 
Şimdi ancak Meclisi Âlice verilecek karar dairesin-j 
de muamele yapılabilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, usul! 
meseleleri esasa çok müessir olduğu için bu mü
zakerenin -minküllülvücuh ehemmiyeti siyasiye ve 
adliyesi vardır. Onun içindir ki etraflı müzakere 
edilerek müsbet veya menfi bir karara raptedil
mek lâzımdır. Hâdise şudur: 

Hükümet tarafından, Adliye tarafından vazi
yet edilen bir hâdisenin tahkiki esnasında tahki
katın müstantıka verdiği kanaate göre bu işte biri 

I vekil arkadaşın müdahale ve alâkası varmış ve-
elbette müstantıkın, vekile ait olan tahkikatı 
yapnııya kanunî salâhiyeti olmadığından dolayı 
tutmuş kendi elindeki tahkikat evrakından vekile 
taallûk eden kısımları hulâsa ederek Adliye ve
kâletine vermiş. Adliye vekâleti de tabiatile Bü
yük Millet Meclisine göndermiştir, (ieçen gün 
burada cereyan eden müzakeresiz muamele üzeri
ne, bu evrak Makamı Riyaset tarafından Muhte-

[lit encümene gönderilmiştir. Muhtelit encüme
nin üzerinde meşgul olacağı iş acaba teşriî ma
suniyetin refi keyfiyeti midir, yoksa mustantık 

i tarafından verilen ve teferruatına henüz girmeğe 
salâhiyeti olmıyan mesele üzerine tahkikat mıdır? 
İttifakla kaimi edilmek lâzımdır ki, teşriî masu
niyetin refi keyfiyeti mebusluk sıfatı dolayısile, 
mehaıkimıi umumiye tarafından resen tahkikat 

'yapılamayacağından mebusların bu sıfatlarının 
refi hakkında Meclisçe bir karar ittihaz edilmek 
lâzımgelir. Binaenaleyh teşriî masuniyetin refi 
keyfiyeti burada mevzubahs olamaz. Çünkü vekil 
olan arkadaşın muhakemesi mehakinni umunıiyede 
yapılamaz. O halde nizamnamei dahilî ınueibinee 
masumiyetin refi meselesi Muhtelit encümence 
mevzubahs değildir. Çünkü buradaki sıfat mebus
luk değil vekilliktir. (.) halde istenen şey teşriî ma
suniyetinin refi keyfiyeti olmadığına göre ne ola
caktır? Bir vekil hakkında tahkikata iptidar ede
bilmek için elde mevcut kanunlara ittiba etmek 
lâzımgelir. Burada bir sarahat yoksa o zaman ica
bına bakmak lâzımıdır. Tamamen nizanınamei da
hiliye müteallik olan bu iş hakkında nizamname
mizin sakit kaldığı görülmektedir. Bir vekilin ; ge
rek sual ve gerek istizah neticesinde ve gerek ha
riçten her hangi bir fiil ve hareketinden dolayı 
takibat ve tahkikata alınması mutlaka bir mebus 
tarafından takrir itasına mütevakkıf bulunmakta
dır. Bu meselede hiç bir mebus takrir vermemiş
tir ve istizahın istilzam ettiği müzakere de olmamış 
ve vekille mebus karşı karşıya gelerek aşağı yuka
rı duruşmadan mütevellit kanaatlerini söyl iverek 
heyeti muhtereme de şahit olacaktır bu da olma
mış. Bir neticenin alınması için hem takrir sahibi 
dinlenecek ve hem de vekil dinlenecek. Ondan son
ra da meseleyi Heyeti umumiye halledecektir. Şim
di nizamnamei dahilide mastur olmasına göre bu 
gibi mesail için mebuslar tarafından her halde bir 
takrir verilmesi lâzımdır. Şu takdirde müstantiklik 
tarafıdan bildirilen veyahut Adliye vekâleti tara
fından, daha doğrusu Başvekâlet tarafından alet-
derecat bildirilen bu mütalea hiç. bir zamanda ni
zamnamei dahilimizin müeyyidesinden değildir, içi
mizden hiç birinuiız takrir vermiş değiliz o halde 
meseleyi sureti müstakillede halletmek ve muşta
ki 11 en bir karar vermek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, bendeniz tahkikata iptidar gibi 
hakikatte çok ehemmiyetli olan bir hâdisei adliye
ye bu günkü mevzuatı kanuniyemize göre o kadar 
kuvvetli kıymet vermiyorum. 

Eskiden tahkikata iptidar mutlaka tahkikata 

- 1 1 0 -



İ : 62 11-6-
çağrılanı maznun mevkiine koyuyordu. Halbuki 
bu gün usulü cezaiyemizde - ki nizamnamemizin de 
ona göre tadili lâzımgelir, hatta teşkilâtı esasiye-
mizde maznun tabiri vardır o tabirin de ona göre 
tadili veyahut anlaşılması lâzımgelir-'bu gün bu 
şekilde vıukuJbulan talebe verilecek cevap, usulü 
eezaiyemize göre sorgu mahiyetindedir. Yalnız bir 
müddeiumumilik vazifesini yapmak mahiyetinde
dir. Takibatı müddeiumumi tahrik etmiyor. Mec
lis tahnik ediyor. Onun için vekile sorulacak sual, 
maznuna sual değildir. Bu gün nazarı kanunda 
maznun daıha yoktur. Ancak sorgu bittikten ve ne-
ticei katiye anlaşıldıktan ve ona göre sual sorulan 
zatın bu işte alâkası talhakkuk ettikten sonradır ki, 
maznun diyeceğiz. Onun içindir ki bendeniz bu ya
zılan tezkerenin, mebus tarafından verilen bir tak
rir ma/niyetinde telâkkisine imkân ve ihtimal ol
madığını ve nizamnamenin filânıncı maddesi mu
cibince vekil de isticevap olunur, çünkü mebusla 
karşı karşıya bulunduğuna göre isticvap olunur, 
ondan sonra Heyeti umumiye tahkikat icrasına ka
rar verir şeklindeki maddenin daha başka türlü 
nazarı dikkate alınacağını bir an evvel Meclisi 
Âli namına ya Muhtelit encümen veya tensip ede
ceğiniz 5-15 kişilik bir encümen tarafından maz
nun olmamak şartile, yalnız meseleye vaziyet etmiş 
olmak, dinlemiş olmak, bir arkadaşın akibetine 
müsbet veya menfi müessir olacak hâdiseyi Meclis 
gözü ile vâkıf olmak için öyle zannediyorum ki He
yeti muihteremece vekilin bile dinlenmesine lüzum 
kalmaksızın, icap usulü vardır. Maamafih takdir 
Heyeti muhter-emenindir. 

Hasan B. (Trabzon) — Arkadaşlar, esas me
seleden bahsedecek değilim. Bu gün huzuru
nuzda istizah edilecek meselenin ne mahiyette 
olduğunu ben de bilmiyorum, encümeniniz de 
bilmiyor. Yalnız usul cephesinden işe baktığımı
za göre hakikaten tasvip olunan şekilde nizamna
memizin 171, 172 nci maddeleri ahkâmına bu 
şekil uymuyor. Fakat bendeniz zannediyorum 
ki ahkâmı umumiye itibarile nizamnamenin sakit 
olduğu yerlerde Meclisin teamülü nizamnamenin 
o maddesini itmam, ikmal mahiyetindedir. Za
manı vekâletimde cereyan eden bir takım mua
meleler dolayısile benden sorulacak suallere ce
vap verebilmem için bendeniz doğrudan doğruya 
bu tahkikatın bir an evvel Muhtelit encümen ta
rafından yapılmasını şahsan talep ediyorum (Bra
vo sesleri). 

Binaenaleyh sunî bir davacı arayıp onunla 
burada bidayeten murafaa olmaktansa benim 
talebimle, benim ricamla Tahkikat encümeninin 
gerek beni ve gerekse alâkadar göreceği bütün 
adamları çağırıp isticvap etmek üzere işe başla
masını hassatan Büyük Meclisten rica ederim 
( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Recep B. (Kütahya) — Müzakere, hem mil
letin menfaatine, hem de elimizdeki teşkilâtı esa-
siyeye ve dahilî nizamnamenin tam metnine de-

1932 C : 1 
ğilse bile onlarda hüküm süren ana fikirlere mu
tabık surette cereyan ediyordu. Fakat Hasan 
Beyefendi arkadaşımız söz söylemiş. Bu sözler 
kendileri için muvafık olsa bile usule, Devletin 
menfaatına uygun bulunmamış olduğu için fikir
lerinin tasvip buyurulmamasını rica ederim. 

Hasan Beyefendi arkadaşımızın kendisine ta
allûk eden bu meselede ıbu tarzda hareket etmesi, 
hem necibane bir hattı hareket, hem de bir gün 
bu milletin mesuliyetli işlerini tedvir etmiş olan
ların ruhlarında daima münakis olması lâzımgelen 
hissi mesuliyeti anlamak ve ayni zamanda nefsine 
itimat ettiğini anlatmak noktasından kıymetlidir, 

Fakat mesele bu değildir. Biz burada Devletin 
işlerini tedvir ederken her zaman, vaziyet ne 
olursa olsun, hakkın tamamile meydana 
çıkması için daima vaziyete en uygun usulleri bul
makla mükellefiz. Hasan Bey arkadaşımızın va
ziyeti budur: Her hangi bir münasebetle kendi 
zamanı vekâletlerine ait, fena addedilen bir takım 
mesaile temas edilmiş ve adliyece yapılan tahki
katta ismi geçmiş, ortaya çıkmış, adliye salâhi
yeti harici olan bu meselenin; Büyük Mecliste 
halledilecek bir mesele olduğunu nazarı itibara 
alarak buraya göndermiştir, i lk söz söyliyen Nadi 
Bey arkadaşımız bilhassa bu noktayı izah ettiler. 
Bu mesele şahıstan tecrit edilerek, akademik bir 
surette konuşulurken, bir vekilin mesuliyeti zama
nına ait bir işin Meclisçe tahkik edilmesi şekline 
kalbedilmesi mevzubahs oldu. Bu suretle Mecli
sin kanun mevzuatı içinde evvelce derpiş edilmi-
yen ve yeniden derpişi icap eden bir mesele hadis 
olmuştur. Çünkü bizim nizamnamemizdeki sarahat; 
bir vekil veya vekillik etmiş bir mebusun, ve yi
ne evvelce vekillik etmiş şimdi mesuliyet vazifesi 
bulunmıyan ve mebus ta olmıyan bir vatandaşın 
vekâleti zamanına ait bir mesuliyetin tebarüz et
tirilmesi şekline maksurdur ve bu şekil istizah 
veya Meclis tahkikatı şekilleri haricinde her han
gi bir mebusun veya mebusların tahkikat etme
leri tarzında izah olunmuştur. Refik Şevket Bey 
arkadaşımızın söylediği gibi tahkikat için mevcut 
şekle göre mutlaka bu Meclis uzuvlarından bir 
veya bir kaç kişi tarafından tahkikat yapılması 
hakkında bir takrir verilmesi lâzımdır. Vekillik 
etmiş zat hakkında tahkikat yapmak için bun
lardan başka bir usul yoktur. Adliyenin taki
batı müstelzim gördüğü bu meseleye, bir çok 
insanların isimleri karıştığı bu işe, bir eski ve
kilin de isminin karıştığı mevzubahs oluyor. Bi
naenaleyh bu umumî vaziyete göre hakikatin 
icabı şu olmak lâzımdır. Nizamnamemizde olmıyan 
fakat hakikatte vaki olacak bir vaziyete karşı 
usul koymak lâzımgeliyor. Bu vaziyette tahki
kat yapılması lâzım olup olmadığını tesbit etmek 
üzere Mecliste müzakere cereyan ederken, bu 
müzakere ile doğrudan doğruya alâkadar olan 
Hasan Beyefendi hemen tahkikat açılmasını isti
yorlar, halbuki nizamnamemizin ruhu yerine 
getirilmeden bu işin yapılması doğru değildir. 
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Arkadaşlarımın da tasvibine uğrıyacağını ümit 
ederek arzediyorum k i ; alelade adlî işlerde dahi, 
diğer vatandaşların işlerinde bile bir tahkikat 
vaziyeti mevzubahs olurken hemen tahkikat saf
hasına geçmek doğru değildir. Evvelâ ilk tah
kikat vardır. 

Bir eski vekil hakkında mensup olduğu züm-
rei siyasiyenin, Meclisin vukufu olmadan, mü
zakere ve kararı alınmadan tahkikat için Muhte
lit encümene sevk muamelesi doğru olamaz. 
Maamafih önümüzdeki meselede nizamnamede usul
de yoktur. Bu usul ne olmalıdır? Bu teklifi 
hulâsatan arzedeceğim: 

Evvelâ, mevcut usulümüze göre bir mebus 
arkadaşın takriri ile tahkikat istenirse hâlen 
mebus ve evvelce vekil olan bir zat hakkında 
tahkikata başlamadan evvel, Meclisin iki tarafı 
dinliyerek karar vermesi; yani bir taraftan tak
rir sahibi olarak iddiada bulunan mebusu veya 
mebusları diğer taraftan da vekil veyahut sabıkan 
vekil olan zatı dinliyerek alınan neticeye göre tah
kikata başlanıp başlanmamasının veya başlana
cakla ne yolda başlanması icap ettiğinin bilmüza-
kere karar altına alınması lâzımdır. Bu günkü 
meselede karşılıklı olan taraflardan birisi, sabık 
vekil Hasan Bey olduğuna göre, hâlen de mebus 
olan bu zat ile her hangi bir adliyeye mensup 
şahsiyet buraya gelerek, Meclis kürsüsünde, 
Adliye namına davayı derpiş etmek ve karşılaş
mak isterse bu, teşkilâtı esasiyenin ruhuna mu
halefet noktasından mümkün olamaz. Şu halde 
bu yolda, her hangi bir usulün vazı maksadı ile: 
bir encümen yapmak ve bu evrakı gözden geçi
rerek encümenin; nizamnamei dahilideki esas 
dahilinde meseleyi tetkik ederek, tahkikatın 
açılmasının lâznnıgelip gelmediğini berveçhi peşin 
derpiş edip buraya bir karar getirmesi lâzımdir. 
Bundan sonra Hasan Beyefendi de kendi hakkında 
verilen bu karar üzerinde ayrıca fikrini arzeder. 
Eğer bu söylediğim usul yolunu ihmal ederek, 
tahkikattan evvel yapılacak muamelenin nevi ve 
mahiyetini tayin etmeksizin, doğrudan doğruya 
tahkikata gidersek yanlış hareket etmiş oluruz. 

Arkadaşlar, bir vekil hakkında ilk tahkikatı 
yapmaksızın resmî tahkik safhasına geçilmesile, 
herkesin her gün filân vekil hakkında tahkikat 
istiyebilmesi fikri hasıl olacaktır. Bu öyle bir 
misal olur ki, bundan sonra herkes mukaddeme 
tahkikatına hacet kalmadan yaptığı teklifle tah
kikat yolunu açabilir ve bu hal mesuliyet başın
da çalışan vekillerin şeref ve mukadderatlarına 
dokunacak bir vaziyet teşkil ederek, onların ça
lışmalarında itimadı nefislerine zarar getirir ve 
binnetice Devlet bundan zarar eder. 

Binaenaleyh mesele aslında mühim olmakla be
raber, Refik Şevket Bey arkadaşımızın da söyle
dikleri gibi, usul meselesini tanzim için, yani 
Mecliste bir mebus arkadaşımızın teklifi olmaksı
zın bir vekilin ittihamını mucip bir muamele ge
lirse Mecliste resmen tahkikat açılmadan evvel va-1 

I ziyetin ne suretle mütalea olunacağını tayin için 
bu meselenin encümene havalesini muvafık görür 
ve bunu karan âlinize arzederim. 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray ) — Aziz arka
daşlar; benim anladığıma göre bendenizden evvel 
mütalealarmı serdeden bütün arkadaşlarla ara
mızda müttefakünaleyh olan bir nokta vardır. O 
da şudur: 

Mebus olmuş ve mebus olduğu için, mebus ol
duğu zaman zarfında, mevcut kanunlarımız ahkâ
mına göre vekil olabilmek imkânı vardır, Bu-
itibarla vekil olmuş her hangi bir vatandaş za
manı vekâletinde vekil sıfatile ika edebileceği 
her hangi bir fili memnudan sonra her hangi bir 
suretle hakkında takibatı kanuniye ifasına te
vessül olunabilmesinin yalnız bir yolu vardır. 
Müttefik olduğumuz nokta budur. Mukaddema 
makamı riyasetin de okuduğu gibi nizamnamei da
hilinin 171 ve 172 inci maddelerinde yani mebus 
veya mebuslar takririle, vekil olmuş bir vatanda
şın zamanı vekâletinde, vekil sıfatile ika ettiği 
fiilden dolayı hakkında takibatı kanuniye icrasma 
tevessül edilmek tarzıdır. 

Bunun haricinde vekiller hakkında takip me
selesinin yolu yoktur ve olamaz. Bence mevzuu 
müzakere olan meselenin en mühim noktası, vekil
lerin mesuliyeti esasına taallûk etmesi itibarile-
dir ve o da henüz şu arzettiğim sebepten dolayı 
mesele böyle olunca, Heyeti umumiyenizde mü
zakere edilmekte bulunan, şu veya bu arkadaşa ait. 
işin hususiyeti mürtefidir. Bunda biz tamamen, 
vekillerin mesuliyeti esasmı alâkadar eden bir me
selenin usulü cihetini hallediyoruz demektir. Me
sele bize nasıl gelmiştir? Adliye müstantıklığm-
dan bir daire, herhangi şu veya bu zat hakkmda 
kendinin adlî kanunlarla haiz olduğu salâhiyet da
iresinde tahkikat icra ederken bir vekilin zamanı 
vekâletinde, vekil sıfatile ika ettiği bir filin ka
nunen cürüm olacağı zehabına varmıştır. Vekil 
olmıyan diğer zevat hakkında kararını vermiş ve
ya vermemiş; vekil olan zat hakkında da Meclisi 
Âliye diyor ki ; ben bu maznunun içerisinde filân 
zatı da gördüm, maznun sıfatile hakkında tahki
kat icra edemiyorum, Meclisi Âli buna vaziyet ede
rek Divanı âliye sevketmek suretile kararını ver
sin. îşte arkadaşlar; hatalı olan karar budur. Bir 
müstantik, hiç bir vakit, bir vekilin vekil sıfatile 
yaptığı muamelâtından dolayı takibatı kanuniye ic
rasının lüzum veya ademi lüzumuna dair karar 
ittihaz edemez. 

Bu hususta sakit kalması iktiza eder. Karar ve
remez (Karar yoktur sesleri). Karar vardır. Müc
rimdir, maznundur diye karar değil. Benim vaziyet 
ettiğim ve talhkikat yaptığım şu iş hakkında şu, şu 
ve şu zatlar alâkadardır, buunlar hakkında tahkikat 
ve takibatımı üerlete-bilirkn. Ancak bu meyanda 
bir zat daha çıkıyor ki onun elan mebus olduğunu 
ve evvelce vekil bulunduğunu ve zamanı vekâle
tinde bu fiil ile alâkadar olduğunu gördüğümden 
bunun hakkmda kendimi salâhiyettar addetmiyo-
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Tum, Meclisi Âliye veriyorum diyor. Meclisi Âliye 
rııe diye veriliyor ve ifade edildiğine göre bu tahki-
\kat müşterek encümene verilmiş olduğuna göre 
masuniyeti tesmiyenin refi deniliyor. Fakat masu
niyetin refine dair bir talep olmadığından ve Muh
telit encümende, masuniyeti teşriiyenin recini alâ
kadar eden »bir fiil yoktur, olsa olsa Divanı âliye 
şevki meselesi vardır deniliyor. Makamı Riyaset; 
vekil ölmüş bir arkadaşın zamanı vekâletinde ika 
•ettiği iddia edilebilen her hangi bir fiilden dolayı 
-kendi hakfaaada tahkikat icrası şeraitini tarif eden 
171, 172 inci maddeleri bize okuyor. Bu ne demek
tir? Oradan gelen talebin mahiyetini müsbit bir va
riyet vardır. O vaziyet, buraya gitsin diyor. Bu, gi
demez. Bunun üzerine ne Tahkik encümeni ne de 
Muhtelit encümen bir karar alamaz ve şu vesile ile 
"usulü müzakere meselesinin tadili için bir takrir 
verilmedikçe tadil meselesine giremeyiz. Şu vesile 
ile Heyeti âliyeniz bir fiile muttali olmuştur, tet-
Tıik eder, teemmül eder, her zaman yapabileceği gi-
'"bi; bir kanaat hâsıl ederse, içimizden bir kaç arka
daş çıkar takrir verir ve bu ahkâm dairesinde bir 
neticeye vâsıl olunur. Bundan başka bir şekil icra
sını bendeniz hatalı addederim. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, bendeniz 
"Süreyya Beyefendinin müstantık kararnamesinden 
bahsettiği kısımların - ihtimal evrakı mütalea bu-
yurmadıklan için - bu şekilde olmadığım arzedece-
ğim ve sonra nizamnamei dahilinin tanzimi sıra
sında cari olan ceza usulü muhakemeleri bu gün teb
dil edilmiş olmasına göre, Recep Beyefendinin 
de işaret buyurdukları gibi, nizamnamei dahili
mizin de usulü ceza kanununa göre değiştirilmesi 
zaruridir. 

Bir kere müstantiklik; her hangi bir vekilin za
manı vekâletine ait bir suç görmüşte bunun hak
kında, nizamnamei dahilimizin 171 ve 172 nci mad
delerine göre muameleye tevessül ediniz, ben de 
öyle karar vereyim demiyor. Müstantık böyle hu-
susatı ihbar etmekle mükellef değildir. Yalnız 
müstantıkın vaziyet etmiş olduğu ve evvelce hakla
rında umumî surette tahkikat yapılması için kendi
sine müddeiumuminin talepnamesile havale edilen 
islerin tahkiki esnasında bir vekilin ismi geçiyor. 
O vekile müstantıkın ne bir sual sormak ve ne de 
istizah suretile bir muamele yapmak salâhiyeti yok
tur. Binaenaleyh muamele burada duruyor. Eğer 
o vekilin bilfarzı vettakdir suçlu olması ve her ne 
şekilde olursa olsun ufak bir hareketi iştirakiyesi 
görülürse o vekili muhakeme edecek merci başka
dır. Binaenaleyh ona tebaan bütün o eşhası adi-
yenin de birlikte o mahkeme huzuruna gitmesi icap 
eder. Bundan dolayı elinde vaziyet ettiği tahki
kat işini alâkadar eden eşhasın bütün muamelesi 
^durmuştur ve bu bapta bir karar vermedikçe bir 
hatve ileriye gitmek imkânı da yoktur. Bu itibar
la nizamnamemizin sakit bulunduğu ve bu ihtimali 
nasılsa derpiş efcmiyerek sarih hüküm koymadığı 
TŞU vaziyet karşısında mutlak bir karar vermek mec

buriyetindeyiz. Bu karar çok güzel olur. Nizam
namenin noksanını gördük. Vazıh maddeler ko
ruz. Olabilir ki bu meseleye ait olmak üzere şim
dilik bir karar verir, vaziyeti bir cereyana soka
rız. İleride de o noksanı ayrıca itmam ederiz. Fa
kat bu mecburiyete inzimam eden - demin de arzet-
tiğim gibi - ceza muhakemeleri usulünün bu günkü 
şekli çok haizi ehemmiyettir, eski bildiğimiz usul
de nezareti şahsiye denilen usulde, bir fert bir ada
mın maznuniyetini iddia eder, o adam hakkında 
tahkikat yapılmasını isterse o müştekinin müddei 
şahsî sıfatını alarak ileride haksız çıktığı takdirde 
müfteri cezasına uğratılması imkânile müddeiumu
mi derhal hakkında tahkikat istenilen adamı maz
nundur diye müstantık huzuruna sevkeder ve 
maznunen isticvabı yapılırdı. Yahut bazı ahvalde 
doğrudan doğruya mahkemey sevkedip tahtı mu
hakemeye aldırırdı. Bu usule nazariyatta (ne
zareti şahsiye) ismini verirlerdi. Fakat Alman 
kanunundan iktibas ettiğimiz bu günkü ceza muha
kemeleri usulünde müddeiumumi için katiyen böyle 
bir mecburiyet yoktur. Müddeiumumi hazırlık 
tahkikatı namı verilen bir tahkikatı kendisi yapar 
ve bu günkü tatbikatta da ekseriya zabıta marife-
tile yaptırabilir. Hâsıl ettiği kanaat neticesinde 
maznun sıfatile hakkında tahkikat istenileni isterse 
mahkeme huzuruna, ilk tahkikata tâbi ise müs
tantık huzuruna bir talepname veya iddianame ile 
sevkeder ve o şahıs maznun olur. Hatta, müşteki 
müddeiumumiye müddeişaJhsî sıfatile bir arzuhal 
vererek müddeiumumiyi tahrik etmiş ise müddei
umumi, ben kanaat etmedim, yaptığım hazırlık 
tahkikatına göre senin isnat ettiğin suçtan dolayı 
bu adama maznun denemez, der ve kararı kendisine 
tebliğ eder. Bu adamın mahkeme reisi nezdinde 
itiraz hakkı vardır. Vatandaşların hukukunu te
min noktasından pek güzel bir müdafaa teminatı 
olarak kabul edilmiş olan bu hususu zannederim 
ki ne bir mebustan ne de ıbir vekilden diriğ etmek 
caiz değildir. Bunlar yeni, muasır hukuk telâkki
lerinin icabatındandır. Biz bunu memleketimize 
faydalıdır diye naklettikten sonra, o kanunun ik
tibasından evvel tanzim edilmiş bir nizamnamenin 
hükümlerine kapılarak bu vaziyetten vekili vares
te bırakmağa imkân yoktur. Bu itibarla vakit var
sa ve mümkünse hakikaten nizamnamei dahiliye bu 
esaslara göre yeni maddeler ilâve edilmelidir. Vakit . 
yoksa Meclisi Âli bu hâdise hakkında bir karar ve
rerek mesele bu mecrada tetkik edilmelidir. Bir 
defa ilk tetkik, müddeiumuminin yaptığı hazırlık 
tahkikatı mahiyetinde olmalıdır, sonra ilk tahki
kat icap ediyorsa o zaman o safhaya intikal etmeli^ 
dir. Evvelki yapılacak muamele sırf bir hazırlık 
tahkikatıdır ki kendisine maznun denilebilsin mi; 
denmesin mi f 

Şeref B. (Edirne) — Efendim, biz bunu encür 
mende uzun uzadıya tetkik ettik. Meselenin üç safo-
hası var. Birisi, tertemiz bir arkadaşın üzerinde 
tahkikat esnasında vekil bulunduğu zamana ait sor. 
rulması iktiza eden bazı hususat var. Bunu bir ta* 
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rafa koruz. Orta yerde müstantığın ademi salâhi
yet kararı var. Müstantık bu işe vaziyet etmiş de
ğildir. Bakmış, bakmış bir yere gelmiş tıkanmış 
kalmış. Yani bu ademi salâhiyet kararın netice
sidir ki evrak buraya geliyor. Meseleyi halletmek 
için Salâhattin Bey arkadaşımızın ve Recep Be
yefendinin bu yolda söylediklerini doğru buluyor 
rum. Yalnız bir noktada taassup gösteriyorum. 

Nizamnamei dahiliyi yapan Meclisi Âlidir. Ni
zamnamei dahilî Meclisi Âli için mutadır. Onun 
manasını değiştirmek, imale etmek yolunu ararsak 
kendi nizamnamemizi bozmuş oluruz. Bunu yap
mamalıyız. Çünkü bu usule muvafık olmadığı gi
bi diğer taraftan da bu arkadaşımız ne maznun
dur ne de suçludur. Tabir caizse, kendisinden bir 
iş için, vekâlette bulunduğu zamana ait bir iş için 
bazı şeyler sorulacak. Bu gibi hâdisat diğer dev
letlerde de geçmiştir. 1877 senesinde zannederim 
Fransa Meclisinde Panama meselesi için cereyan 
eden bir hâdisede, bazı nazırların tahtı mesuliye
te alınmaları mevzuba'hs olmuş fakat o zaman ni
zamnamei dahililerinde bu kayit bulunduğu için 
bunu yapamamışlardır. Neticede Meclis ancak ih
zarı tahkikat kararını verebilmiştir. Bu hazırlık 
tahkikatını yapmak için Meclisten encümene veril
miştir. 

Şimdi Meclis hâkimdir. İsterse kendi nizamna
mesini değiştirebilir. Fakat biz nizamnameyi de-
ğştirip te oraya bir madde koyuncıya kadar, halk 
arasında dedi koduyu mucip olan bu çirkin hâdise
nin günlerce sürünüp durması doğru değildir. Bu
nun bir an evvel çıkması lâzımdır. 

Şu halde en basit çare; bir taraftan nizamnamei 
daHıiliyi ceza usulü muhakemeleri kanunu mucibin
ce tarvzih ve ikmal ederek lâzımgelen yolda yürür
ken, diğer taraftan bu işi yürütmek için hazırlık 
tahkikatı yapmak lâzımdır. Ayrılacak bir heyetin 
Meclisi Âliye bilgili bir malûmat vermesi lâzım
dır. Şöyle hir mesele vardır, tetkik ve tahkik ettik, 
bunda suçlu ve saire yoktur veya vardır demesi 
lâzımdır. 

Mûddeiumıımî isterse takibat yapar isterse yap
maz. Zorla yaptırılamaz. Evrakın münderi çatını 
•bilmiyoruz, bir sandık dolusu evrakı okuyamadık. 
Şu halde tertemiz bir arkadaş hakkında şimdi ne 
söz söyliyebiliriz? Buna imkân yoktur. Devlet te
şekkülünde bu işi yürütmek lâzımdır. Bunun için 
de Muhtelit encümenden, yahut arkadaşlar arasın
dan ayrılacak bir heyet tarafından evrak okunur, 
tetkik edilir ve binnetiee Meclisi Âli de netayiei 
hakkında malûmat hâsıl eder. Binaenaleyh en basit 
çare, gerek Salâhattin Bey ve gerek Refik Şevket 
Bey arkadaşlarımızın buyurdukları gilbi hareket 
edilerek bu işin Meclise gelmesi lâzımdır. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Bu işi müstan
tık salâMyeti haricinde görmüş Adliye ve Teşkilâ
tı esasiye encümenleri de; Makamı Riyasetten mu-" 
havvel -bir işe, Heyeti muhteremenin kararı mül
hak olmadan bakanııy a cağını beyanla Heyeti Celi-

lenin karar vermesi lâzımdır diyorlar: şu halde-
mesele Meclisi Âlinin şimdi muttali olduğu münfe
rit bir meseledir. Bu mesele ise nizamnamenin 177 
nci maddesi hükmüne göre halledilebilir. 

(Meclis bir madde hakkında resen malûmat 
edinmek isterse bir tahkikat encümeni teşkil edi
lir veyahut mevcut encümenlerden biri bu vazife 
ile mükellef olur. Bu katbîl tahkikatın icrasını aza 
veyahut bir encümen teklif edebilir), encümenin, 
tahkikatı icra edip etmiyeceğini istiza.n hakkında
ki şu teklifi, talep mahiyetinde telâkki olunarak 
tahkikatın icrasına mezuniyet verildi mi, mesele 
hallolunur. 

Celâl Nuri B. ( Tekirdağ ) — Muhterem efen
dilerim, zannederim ki pek münasip bir yoldan gi
dilmiyor. Bu hususta nizamname sakittir buyurul-
du. Hattâ muhterem Adliye encümeni mazbata 
kâtibi Salâhattin Beyefendi biraderimiz de, (Maz
bata kâtibi değil, mazbata muharriri sesleri). Hata 
ettim. Mazbata muharriri Salâhattin Beyefendi de 
bu hususta izahatta bulundular. Bu mesele zan-
nımca nizamnamei dahilî işi değilidir. Nizamname 
tahrir edilirken bu gibi meseleler mevzubahs oldu. 
O zaman bendeniz mazbata muharriri idim. (Maz
bata kâtibi değil mi idin sesleri). Teşkilâtı esasiye 
kanununun 47 nci maddesi mucibince vekillerin 
vazife ve mesuliyetini tayin edici bir kanunun tes-
biti muktazidir. O kanun şimdiye kadar yapılma
mıştır. Bu mesele asıl, o kadroya taallûk eden bir 
meseledir. Nizamnamei dahilî maksurdur. Nizam
namei dahilî ile mehakim ve saire mukayyet de
ğildir. O, yalnız Meclisin kendi işini tayin eder 
bir kanundur. Binaenaleyh evvelâ o kadroyu tes-
bit etmek! iğimiz lâzımgelir. Bu, asıl teşkilâtı 
esasiye kanununun 47 nci maddesinin emrettiği, 
vekillerin mesuliyetini tayin edici kanunun kadro
su dahilindedir. Bu konstitüsyonel kanunu, teş
kilâtı esasiye kendine bir zeyl addediyor. Halbuki 
nizamnamei dahilî bu mahiyette bir şey değildir 
ve mehakim onunla mukayyet olamaz. 

Binaenaleyh ortada Hasan Bey biraderimize 
ait bir mesele tahaddüs etmiştir. Bunun halli 
lâzımdır. Teşkilâtı esasiyenin emrettiği şey ya
pılmamıştır. Bu gün, bunun cezasını çekiyoruz. 
Şu halde buna dair bir veya iki organik maddenin 
yapılması iktiza eder. Başka türlü bu işin içinden 
çıkılmaz. Çünkü mürtebit m esail dendir. Bundan 
mehakim müteessir olur. Mehakime karşı nizamna
menin bu maddesi manıulünbih olamaz. Nizamna
mei dahilî ancak Meclis dahilinde cari bir kanun
dur, Meclis haricinde cari bir kanun değildir. Is
dar edilmemiştir, efrat bunu bilmez. 

Reis — Buyurun Süreyya Bey. 
Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — Celâl Nuri Be

yin 'son mütalealarını arzedecektim, hacet kalmadı 
efendim. 

Recep B. (Kütahya) — Arkadaşlar, bu iş üze
rinde ne kadar durulsa yeridir. Binaenaleyh Dev
letin temel işlerinden birisi üzerinde meşgul olur
ken vaktile derpiş edilmemiş bir eksik noktayı düzelt-
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Ttıek lâzımdır. Bu, iştigal payidar Devlet için do, Mec
lis için de eksik bir noktanın tamamlanmasına hiz
met etmiş olacaktır. Onun için zaman kaybetmeğe 
mahal yoktur. Muhterem arkadaşım Celâl Nuri 
Beyefendi, ııizamnamei dahilî tanzim olunurken 
o vakit mazhata muharriri bulunuyorlardı, beraber 
ealıştığmırzı hatırlıyorum. Bir defa bütün vekille
rin vazife ve mesuliyetleri hakkındaki kanunun bir 
an evvel yapılması hakkındaki temennilerinde 
yerden göke kadar haklan vardır. Bu nokta hak
kında bir şey arzetnıiyeceğim. Bir noksanın tamam
lanmamış olması bir çok eksiklikler tevlit edebi
lir, böyle olmakla beraber vekillerin ilk tahkikatları 
nasıl yapılacak, nasıl Divanı âliye verilecek ve ma
suniyeti teşriiyeleri nasıl refedilecek? Teşkilâtı 
esasiye kanununun medlullerinde bu hususlar ya
zılıdır. Nitekim vekil hakkındaki tahkikatın nasıl 
yapılacağı, nasıl Divanı âliye sevkedileceği ve sa
ire mizamnamei dahilinin - biraz eksik görülmekle 
raiber - hükümleri icabıdır, fakat bunu vekillerin va-, 
zife ve mesuliyeti kanununun tanzim ve neşrine ka
dar talik etmek doğru değildir. Teşkilâtı esasiye 
ve nizamnamede bu işlere ait hükümler vardır. 
Fakat mevzubahs olan şekilde bir mebus takri
rine istinat edilmeksizin başka yollardan, bir 
vekil hakkında tahkikat yapılmasını gösteren 
bir sarahat yoktur. Bu vesile ile bu eksikliği de 
izale etmeliyiz. Süreyya Bey arkadaşımın fik
rinde gayriamelî, bilhassa ruhî noktadan tat
bikatı çok müşkül mahiyet görüyorum. Buyur
dular ki ; mebus arkadaşlardan biri veya bir 
kaçı bunu üstüne alır, bu işi tetkik ederler ve 
neticeyi arzederler. Yani takrir vererek Hasan 
Beyin davacısı olmayı tekabbül ederlerse bu su
retle nizamname de satırı satırına tatbik edilmiş 
olur. Eğer içinizde böyle adliyenin uzun zaman
dan beri tetkik etmekte bulunduğu büyük bir 
dosyayı tetkik edipte Hasan Beyin leh ve aley
hinde karar vermeği müddei sıfatını üzerine ala
cak bir arkadaş çıkarsa el kaldırsın ve bu işi yap
sın. Faıkat takdirime göre bu işler sunî olamaz. 
Takrir veren zat işte fenalık olduğuna inanmış 
ve ciddî ve samimî olmalıdır. Her hangi bir ar
kadaş her hangi bir vesile ile şu vekil mesuldür 
binaenaleyh tahkikata, Divanı âliye sevkedin 
veya mesul değildir, sevketmeyin diyebilir. Fa
kat bilgi ve inanış ile olgunlaşmıyan bir işte bazı 
arkadaşların tahkikat işini yapmak lâzımdır, diye 
imzalarile bir teklif yapmalarını ruhî ve amelî 
noktai nazardan kabil görmüyorum. Simdi arka
daşlar, biliyoruz ki bu işin üzerinde gazeteler 
bir çok şeyler yazdılar. İrtişa vardır, irtikâp 
vardır diye kulaklarımız doluneıya kadar söylen
miştir. İşitilenlere göre bir takım rezaletler var
dır deniyor. Fena kanaat vermesi muhtemel olan 
neşriyat olmuştur. Meseleyi usulü dahilinde tet
kik etmeden ve usul ve nizama bağlamadan 
bu tesirler altında şu veya bu zatlar hakkında 
hemen tahkikat yapılsın demek doğru olamaz. 
Biz o adamlarız ki; yalnız hâkim huzuruna git-

mesile değil, hakkındaki ittiham kaziyei muh
keme dediğimiz dereceye gelinceye kadar naza
rımızda kimse fena değildir ve her vatandaş ma
sumdur. Meğerki Devlet usulü dairesinde teşekkül 
eden heyetleri, mahkemeleri tetkik, tahkik ve 
muhakemelerini bitirerek nihaî karar verilmiş 
olsun. 

Cürümler dediğim derecede sübut bulmayınca, 
bir vatandaşa bir leke isnat edemeyiz. Şimdi ha
vada bir iş var. Bu işe Hasan Beyin ismi karış
mıştır. Hasan Bey Maliye vekili idi. Hali ha
zırda Trabzon mebusudur ve Büyük Millet Mec
lisi Reisi vekilidir ve nihayet türk vatanının 
kubbesi altında ismi hürmetle anılan kendine mü
him işler emanet edilen bir adamdır. Vaziyete 
göre işin kitapta yeri yoktur. Hususile sunî ola
rak değil, arzettiğim gibi inanarak bilerek bu
rada bir arkadaş çıkıpta ben tahkikat yaptım, 
Hasan Bey müttehemdir diye iddia eden de yok. 
O halde ne olacaktır? İş havada mı kalacaktır? 
Millî muhitte akisler yapan bir mesele havada da 
kalamaz. Meseleyi tabiî, ruhî, amelî bir su
rette çıkarıp, bu milletin hüküm usulleri ne ise 
o şekilde, o tarzda bir neticeye bağlamak mec
buriyetindeyiz. Buna bir usul koymak lâzımdır. 
Bu usulü kim koyacak? Meclis koyar. Binaen
aleyh Meclis Teşkilâtı Esasiye encümeni ki, bu 
memleketin teşkilâtı esasiye işlerini yapar, Ad
liye encümeni ki, adlî icapları bilen arkadaş
lardan mürekkeptir. Nizamnamei dahilide en 
mühim bir mesele hakkında meskût kalan b i r 
vaziyeti tetkik ve ikmal etmek için ve bunun bir 
an evvel yapılması için ben de arkadaşlarıma il
tihak ediyorum. Uzun müddet sürüncemede kal
masın. Amelî yollardan gidilsin ve bu 
mesele arzettiğim gibi evvelâ usul nokta
sından, sonra da esastan mümkün mertebe 
süratle halledilsin. Maruzatımın başında da 
arzettiğim gibi bir Devletin hayatî işlerini böyle 
kendi kendine işlerden hâsıl olma teamül zincirle
rine bağlamak benim fikrimce doğru değildir. Bir 
vekilin mesuliyeti meselesinde usuller gayet vazih 
olmalıdır. Esasları tamamen bilmeliyiz. Bunlar 
kabul buyurulduktan sonra o usul mucibince mu
amele intaç edilir. 

Sonra Süleyman Sırrı Beyefendi arkadaşımın 
buyurdukları noktaya geliyorum: Buyurdukları 
maddenin vazı hikmeti kanaatimce büsbütün baş
kadır. 

Süleyman S i m B. (Yozgat ) — Meclis tahki
katını emreden babın en son maddesidir. 

Recep B. (Devamla ) — Müsaade buyurursa
nız arzedeyim: Hem bu vesile ile o maddenin ru
hunu da anlamış oluruz. Nizamname üzerinde 
böyle sırası geldikçe konuşmaların çok faidesi 
vardır. Malûmu âliniz nizamnamede murakabe, 
istizah ve sual bahisleri vardır. Vekiller için baş
lıca üç mesuliyet vardır. Birisi siyasî mesuliyet; 
bu iskat ile neticelenir. Bu mesuliyet şerefi zatiyi 
tahrip etmez. Bizde derler ki Vekil Bey düştü. 

- 1 1 5 -



İ : 6 2 1 1 - 6 - 1 9 3 2 C : 1 

Bunlar hiç bir şey ifade etmez. Bu sukut keyfi
yet i ; o günün siyasî şeraitine, icaplarına uymıyan 
bir keyfiyet neticesidir. Bu siyasî hal hatta bir kaç 
gün sonra değişir, bu ıskat edilen belki bîr kaç 
gün sonra bir kaç misli fazla reyle yine mevkii 
iktidara geçer, itimat alır. O halde mesuliyeti 
siyasiyenin şerefi zatî üzerinde hiç bir mü
nasebeti yoktur. Ancak Meclis tahkikatı
na müstenit olarak cezaî veya malî 
mesuliyet hakkında o adamın mahkemeye 
şevki lüzumuna bir kanaat hâsıl olmadıkça ve
kil hakkında Meclis tahkikatı yapılmaz. Meclis 
tahkikatına karar vermek demek, vekilin malî ve
ya cezaî yani az çok şerefi zatisine dokunan surette 
mesuliyetini mucip olacağa benzer bir hal vardır 
demektir. 

Süleyman Sırrı Beyefendinin buyurdukları 
maddeye gelince, o madde büsbütün başkadır. Hiç 
bir vakit vekil hakkında ne cezaî, ne siyasî, ne ma
lî hiç bir mesuliyet, hiç bir eksiklik derpiş etmek
sizin yalnız bizim Meclisin icraî ye teşriî Meclis ol
masına, teşkilâtı haşiyemizin ruhuna nazaran teş
riî vazifesini böyle yapar, icraî vazifesini böyle ya
par gibi hükümlerin bir. mütemmimi olmak üzere 
her hangi bir vekilden burada sorduğumuz sualler 
$ibi bir de meseleyi yerinde anlryalraı şeklindeki 
Meclis hakkını te&bit eden bir maddedir. Bu şekil
de msiyatiyo doğru Meclisten gelmelidir. Yoksa 
böyle adliyeden geçmiş, dallı budaklı, üzerinde 
dünya kadar lâf söylerumiş, Meclis tahkikatı yapı-
,.hp yapılmaması için buraya gelmiş bir mesele üze
rinde böyle hiç bir mesuliyeti mucip olmamak üze
re her hangi bir şekilde tahkikata Süleyman Sırrı 
Bey bu caddeden giremez, orası kapalıdır. 

Hulâsa arkadaşlar, çok mühim olaııı bu mesele
de bir usul yoktur, bunun halli lâzımdır, ihmal edi- j 
îemez. Ne yapmak icap eder? Hallolunacak usulü 
hemen koymak ve göstermek lâzımdır. 

Bir arkadaşımın, Şeref Beyin teklif buyurduğu 
gibi, biz yürüyelim, bir şey yapalım, hareket edelim, 
demek te olımaz. 

O safha teamül olur, çıkar. Bu da bir fikirdir. 
'Fikre hürmet ederim. Bence vekillerin mesuliyeti 
gibi Devlete taallûk enlen işleri, usulü dairesinde 
encümenimizde esaslı bir surette tetkik ettirip bu
rada bir usul vazettirdikten sonra görmek evlâdır. 
Encümen arkadaşlarımız fikirlerinden çıkan bir 
usul teklif etsinler, o usule göre mevzubahs mese
lenin halline gidelim. 

Süreyya B. (Aksaray) — Efendim, meselenin, 
Recep Beyefendi kardeşimizin ifade buyurdukları 
gibi üzerinde tevakkuf edildikçe daha ziyade saf
ihaları inkişaf etmektedir. Anlıyoruz ki kos koca 
"bir sandık vardır. İçerisi evrakla doludur. Yani tetki-
katı zamana mütevakkıf, belki mudil addedilecek 
kadar girift tahkikat evrakı Meclise gelmiştir. Fa
kat elimizdeki karara .güne Meclisin bu dosyayı 
tetkika kendini salâhiyet t ar addeden (bir encümeni 
yoktur. Sonra -elimizde Meclisin her şeyden evvel I 

ahkâmına ittüba etmek mecburiyetinde olduğu ni
zamnamesi vardır. Onun hükmüne göre her hangi 
bir arkadaşın zamanı vekâletinde cereyan eden mu
amelelerde ne suretle hareket edileceği kestirilmiş, 
atılmıştır. Onun için başka yoldan da gidilemez. 
Şu halde ne yapacaksınız ? Bu mesele için ciheti 
adliyenin talep ettiği şekilde karar alamayız, b 
şekilde karar almak mahzurludur. O halde mesele 
ne olacak? 

Recep Beyefendi kardeşimizin hatalı addettiği 
fikrimle şimdi buyurdukları arasmda bir iştirak 
ve tetabuk vardır. O da bu mesele üzerine müs-
bet, menfi katı bir karar almak mecburiyetimde 
olduğumuz halde alâhalihi terkedip eğer nizamna
me! dahilimizin bu işi muzmar veya ifade edilme
miş fikrimize veyahut muhtaç olduğumuz şekle gö
re hallini mümkün kılacak karara tevessül etmek 
lâzımdır. Böyle bir karar karşısında müsbet veya 
menfi bir neticeye varmak imkânı hâsıl olacak. Ben
denizin ilk arzettiğrm de budur. Yoksa arkadaşlar, 
bu gün Heyeti Vekilenin mesuliyeti manasından 
başka bir şey ifade etmiyen bu işin mahiyeti üze
rinde fena bir tesir ika edecek bir yola gitmiş olu
ruz. Onun fenalığı şundan çıkar: Her hangi bir 
vatandaş hakkında mevzuattı kanuniyeye göre tah
kikat icrasma salâhiyettar olan bir makamı resmî 
bu tahkikat esnasında tahkikata salâhiyettar olma
dığı diğer bir zata ait her hangi bir meseleye dair 
bu gibi mesailde, bütün memlekette muta ka
nunlar yapmak salâhiyetini haiz olan Büyük Mec
lisin salâhiyetine ait ve sarî bir karar vermiş olur. 
Karar yoktur buyurdular. Halbuki kararın ta 
kendisi vardır. Bizim mevcut ceza muhakemeleri 
usulü kanunu ahkâmından bahseden, son hukuk 
inkilâbatını öğreten, yeni hukuk nazariyelerile es
ki nazariyeler arasındaki farkları izah etmek sure-
tile bizi tenvir eden kıymettar arkadaşımız Salâ-
hattin Bey ifade ettiler ki; müstantık, ben demiş, 
bu fiille alâkadar addedilebilecek eşhas arasında 
elan mebus olan ve bu filin zamanı ikamda vekil 
bulunduğu bence anlaşılan filân beyin de ismi
nin geçtiği görüldüğünden diğer maznunlar hak
kında müsbot veya menfi karar alamıyorum, bunu 
intaç etmek üzere Büyük Millet Meclisi o zaman 
vekil olan ve şimdi de mebus bulunan bu zat hak
kında karar versin demiştir. Müstantrkın bu karan 
Meclisi Âlinizi karar vermek mecburiyetinde bı
rakan bir karar değil midir? 

Rasıh B. (Antalya) — Hayır, karar değildir. 
Süreyya B. (Devamla) — Karardır ve müstan

tık verilecek bu karar üzerine muamele yapabile
cektir, amma hiç bir vakit karardan başka mahi
yeti olmıyan bu şey üzerinde Meclisi Âliye bir 
mecburiyet tahmil etmez. Benim en çok temas et
mek istediğim ve kaçındığım cihet bu mecburiyet 
şemmesidir. Dosya vardır, tetkiki zamana muhtaç
tır, fakat teşkilâtı esasiye ve nizamnamemizin ah
kâmına göre bu gibi mevzubahs olan eşhas hak
kında karar kasına salâhiyettar bir encümenimiz 
yoktur. Burada müttefikiz. Maznun görüldüğü iddia 
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edilen vekil hakkında mevzuu müzakere olan şekle 
ai t hükmü sarih yoktur. Nizamname değiştirilir
se, bu vaziyete ait hükmü oedit konulursa ona isti
naden karar alınabilir. Bunu yapmadıkça bu me
sele böyle kalacaktır. Başka bir karar alınması ha
talıdır. 

îsmet B. ( Çorum ) — Efendim, bendeniz Re-
<jep Beyefendinin noktai nazarlarını kendi tecrü
be ve kanaatime tamamen muvafık buluyorum. 
Süreyya Bey arkadaşımız da bu noktada ittihat 
«etmişlerdir. Yalnız usul hakkındaki bu noksanın 
ikmalini gösterecek olan nokta hususunda müsa
ade buyurulursa bir hulâsa arzedeceğim: 

Meclisin kendinden gelen tahkikatı hakkında 
tenevvür ve müzakere mevzuu nizamnamede var
dır . Bu, takrirdir. Fakat hariçten gelen hâdise 
hakkında tenevvür ve müzakere mevzuu olan bir 
şey yoktur. Binaenaleyh bu noksanın ikmali usu
len lâzımdır. Recep Beyefendi bu nokta üzerin
d e ısrar etmişlerdir. Şu halde hariçten gelen hâ
diseyi arkadaşlardan birisi deruhde edemez. Bit
tabi Meclisin kendinden gelen tahkikatı, Mecli-
.sin istizah müzakereleri, bütçe müzakereleri ve 
mebusların hariçte yaptıkları tahkikat ve ihzar 
ettikleri vesaik üzerinde hazırlanmış takrirler bu 
mevzua istinat eder. 

Halbuki buradaki mevzuu ne mebus ne Meclis ha-
jzırlamamıştır. Şu halde asıl tenevvür ve hazırlık 
mevzuu yoktur. Binaenaleyh nizamnamede hariçten 
^elen tahkikat hakkında bir hüküm vazına ihtiyaç 
yoktur. Bu hususta benim teklifim; Teşkilâtı esa
miye, Adliye ve Nizamname encümenlerinin birle
şerek bu noksanın süratle halledilmesidir. 

Recep B. (Kütahya ) — Şimdi nizamname en
cümeni yoktur. Bu vazifeyi Teşkilâtı esasiye en
cümeni görür. 

îsmet B. ( Devamla ) — Bu meseleyi hal için 
Muhtelit encümenin vereceği kararın esas olaca
ğına kaniim. Onun için, bu işin noksanını ikmal 
için, bu encümenin teşkilini teklif ediyorum. (Çok j 
doğru, müzakere kâfi sesleri). I 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Bir takrir 
vardır, bunu okuyacağız. Başka takrir de yoktur, 
•onu reyi âlinize arzedeceğim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere mevzuu olan vaziyet hakkmda ni

zamnamenin sakıt olduğu görülen hususlarına dair 
usul tedvininin Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümene tevdii
ni teklif ederim. 

Giresun 
H. Tank 

Reis — Takriri kabul edenler . . . Efcmiyenler... 
Tak r i r kabul edilmiştir. 

Bu takriri Muhtelit encümene vereceğiz. Onlar 
;usulü tesbit edecekler. Ondan sonra müzakere 
olunacak. 

İbrahim Süreyya B. (Kocaeli) — Nizamnamei 
-dahilî tadil mi edilecek? I 

I Reis — Artık onlar nasıl muvafık görürlerse..* 
Ruznameye geçiyoruz efendim. 
Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Demin müsta

celiyetle müzakeresini rica ettiğim pansiyon kanu
nunun şimdi de tercihan ve müstacelen müzakere
sini rica edeceğim, bütçe ve bütçe kanununa taal
lûku vardır efendim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Maarif 
vekili muhteremi Beyefendinin bu pansiyon lâyi
hası hakkındaki takdim ve tercih talebi evvelâ usu
le muvafık değildir. Nizamname mucibince böyle 
bir takdim, tercih ve müstaceliyet taleplerinin 
mutlaka tahrirî olması lâzımdır. Saniyen Hükümet, 
bu lâyihayı bir madde halinde teklif etmiştir. En
cümen, bunu 9 maddeye çıkarmıştır. 

Nihayet bendeniz bu lâyihayı bu gün saat bir 
buçukta çekmeceden aldrm. İkide içtima ettik, bu 
kadar kısa bir zaman zarfında üzerine adeta bir göz 
atmak bile imkânı oimıyan bu mevzu üzerinde zan
nederim ki heyeti umumiyeniz ve vekil Bey iki 
gün için müsaade ederler. Kendilerine müfit ol
mak için biz de elimizden geldiği kadar çalışalım. 

Reis — Efendim, encümenin mazbatasında müs
taceliyet talebi vardır. Tercih kaydı de mevcut
tur. Mazbatada müstaceliyet teklifinin bulun
ması kâfidir. Tahrirî addedilebilir. Bunu Beye
fendiye hatırlatıyorum. Yalnız kabul edip etme
mek size aittir. 

I Refik Şevket B. (Manisa) — Okuyamadım ki, 
okusaydım söylemezdim. 

Reis — Müstaceliyeti kabul ettiniz. Buna göre 
üçüncü maddede müzakere edilecektir. Tercih tek
lifini de kabul ederseniz birinci maddeye alına
caktır. Tercih teklifini reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Tercihan müzakeresi 
kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu lâyihanın mü
zakeresine başlıyoruz. 

2 — Pansiyon kanununun 6 nc\ maddesine bir 
fıkra tezyili hakkında 1/228 numaralı kanun lâyi
hamı ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Okumadık, hiç. 
olmazsa izahat versinler. 

B. E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — Efen
dim, geçen sene Heyeti Celileniz tarafından ka
bul buyurulan pansiyon kanunu lise ve orta mek
teplerde bir ikilik hâsıl etmişti. Bir mektep da
hilinde bir aslî leylî talebe kısmı vardı, bir de 
pansiyoner talebe kısmı. Mektebin aslî talebesi ba
zı hukuktan istifade ediyordu, ezcümle memur 
çocukları için bu ücretten tenzilât yapılıyordu. 
Sonra kardeşlerin birincisinden tam, ikincisin
den sülüs, üçüncüsünden de nısıf nispetinde ten-

[1] 197 numaralı matbua za>ptın sonuna mer
buttur. 

- 1 1 7 -



İ : 6 2 1 1 - 6 - 1 9 3 2 G : 1 
zilât yapılıyordu. Halbuki pansiyoner talebede [ 
böyle bir tenzilât yoktu. 

Mekteplerin aslî leylî talebe kadrosu her seneı 
bütçeye konan tahsisatla mahdut ve mukayyet ol
mak itibarile kim evvel müracaat ederse aslî tale
be meyannıa giriyordu. Geç kalanlar yani bu kad
ro dolduktan sonra müracaat edenler pansiyon ta
lebesi meyanına alınıyordu. Ayni mektepte, ayni 
teşkilât dahilinde bulunan leylî talebeden bir kıs
mı bu tenzilâttan istifade ediyor, diğer kısmı isti
fade edemiyordu. Böyle bir vaziyet mevcuttu. Di
ğer taraftan mekteplerin leylî teşkilâtı, leylî bir 
mektep için aslolan bir teşkilât değildir. Nihayet 
mektep neharî teşkilâtı ve tedrisatile kurulmuş bir 
müesseseden ibarettir. Leylî kısmı uzaklardan ge
len talebe için kolaylık olmak üzere yapılmış 
bir teşkilâttır. Bu ikiliği bertaraf etmek için en
cümenimiz leylî teşkilâtı tamamen pansiyon haline 
kalbetmeği düşündü ve muvafık buldu. Maamafih 
mektep hayatı teşkilâtında esaslı bir tahavvül intaç 
edeceği için bu hususta Maarif encümeninin-
de mütaleasım aldık. Maarif encümeninin muvafık 
mütaleasile bu lâyihayi Heyeti Celilenize arzetmiş 
bulunuyoruz. Lâyihanın ihtiva ettiği hükümle
rin başlıeaları şunlardır: 

Evvelâ arzettiğim gibi mekteplere leylî olarak 
müracaat eden talebeye mahsus olmak üzere bir 
pansiyon teşkilâtının açılması ve tesis edilmesi, 
ondan sonra bu pansiyonlara alınacak talebe me-
yanında memur çocuklarından % 10 gibi bir ten
zilât yapılması. Yalnız bu tenzilâtın barem kanu
nuna dahil bulunan derecelerden 7 inci dereceye 
kadar maaş alan memur çocuklarma hasredilmesi, 
Ibundan başka ikinci kardeşten % 10, diğerlerinden 
% 15 tenzilât yapılması, memur çocuklarından hu
sule gelecek ücret farkının da Devlet tarafından 
tediye edilmesi, kardeşlerden husule gelecek ücret 
farkının da pansiyon hesabından yapılması. Me
mur çocukları için esasen böyle 'bir tenzilât mev
cut bulunmasından ve bu tenzilât farkını bütçelere 
konulan tahsisatla tesviye edilmiş olmasına göre 
bu tenzilât farkının ötedeııberi olduğu gibi yine 
Devlet bütçesine ait kalmasını muvafık gördük. 
Diğer kardeş tenzilâtının da - çok çocuklu aileler! 
vardır-- pansiyon hesabından yapılmasını muvafık 
gördük. Diğer hükümler daha ziyade idareye ta
allûk eden hükümlerdir. 

Bundan başka belli başlı bir hüküm daha var
dır. O ila, pansiyon varidatından yüzde nisbetinde 
her sene ayrılacak miktardan bir kısmının pansi
yonun tes'sai ve amortismanı mukabili olarak ay-
rihiiası, di^er bir kısııimm da pansiyon binalarında 
yangın veyaıhui diğer bazı afet dolayısile harap 
olan yerlerinin yeniden, inşaat ve tamirine hasre
dilmesi ve nihayet bir kısmının da tamiratı nıüte-
madiyeye hasrediîmesini derpiş eden bir maddedir. 
Bu maddeye nazara:; hemen umumiyetle Devlet 
emvalinden olan pansiyon binaları da bir nevi 
sigortaya tabi tutulmuş olacaklardır. Yani kendi 
kendilerini si^ırta eı.miş bulunacaklardır. Lâyihada! 

mevcut belli başlı hükümler bunlardan ibarettir. 
Diğerleri tatbikata ait ahkâmdır. Tenvire muhtaç 
görülen cihetler varsa onlar hakkında izahat 
veririz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Maarif Encüme
ninden geçti mil 

Kemal Ztim B. — Mütaleasım aldık, muvafık ol
duğunu bil dirdiler. 

Refik Şevket B. — O halde mutabıksınız. 
Kemal Zaim B. — Evet mutabıkız. 
Abdülhak B. (Erzincan) — Yedinci dereceye 

kadar olan memurların çocukları tenzilâta tâbidir. 
Mütekait çocukları da dahil midir? 

Kemal ZaimB.—Mütekait çocukları derpiş edi
lemedi. Yalnız çocuğu tenzilâttan istifade eden me
murlardan vefat eden veya tekaüt edilenlerin ço
cuklarının bundan istifadelerinin devanı etmesi 
derpiş edildi. 

Abdülhak B. — Hakkı müktesepler muhafaza, 
edildi demek? 

Kemal Zaim B. — Evet efendim. 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında başka 

mütalea yoktur. 
Maddelere geçil'mesini kaJbul edenler... Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkında 1838 numaralı kanu
nun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanu-

|na bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun 

MADDE 1 — Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 6 tem
muz 1931 tarih ve 1888 numaralı kanunun birinci. 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Liseler ve orta mekteplerle yüksek ve meslekî 
mekteplere alınacak ücretli leylî talebe için hu 
mekteplerde veya bunlara mülhak olarak pansi
yonlar tesis olunur. Bu pansiyonların idare usul
leri bir nizamname ile tayin edilir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, en
cümenden bir şey rica edeceğim. Bundan evvel. 
kendileri tarafından da kabul edilmiş bir usul 
vardır. Bu kanun 9 madde olarak çıkıyor. 7 si; 
mevcut maddeleri tadildir. Bir tanesi de tez-
yildir. Tezyil ile tadili ayıralım, bir serlâvha me~ 
selesidir. Kabul ederlerse usulü taknine de muva
fık olur. Kanunun ismi tezyil ve tadile aittir. 
Halbuki bunlar ayrı ayrı ahkâmdır. Bunları ayı
ralım. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Paşam, zaten tasnifi o suretle yapmışızdır. Evvelâ 
muaddel maddeleri diznıişizdir. Sonra ilâveleri 
ve zeylen konulacak ahkâmı koymuşuzdur. İkiye 
ayırmakta hiç bir mahzur yoktur. Serlâvhanm 
bir kısmı yukarıda kalır, bir kısmı aşağıya alı
nır. 

Reis — Birinci maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci maddesi 

aşağıda yazddığı gibi tadil edilmiştir: 
Pansiyon talebesinden alınacak ücret, mekte

bin bulunduğu mahallin rayici ve masrafların 
leylî ve neharî teşkilâtına ait bulunan kısımları na
zara alınarak her sene bütçe kanunile tesbit olu
nur. 

Müteaddit kardeşlerin ikincisinin ücretinden 
% 10 diğerlerinin ücretlerinden % 15 tenzilât ya
pılır. 

Maaşları 1452 numaralı kanunun 7 nci ve daha 
aşağı derecelerine tekabül eden miktarlarda bu
lunan Devlet, memurları çocuklarından % 10 ten
zilât yapılır ve bu tenzilât farkı Maarif vekâleti 
bütçesindeki tahsisatından ve Devlet tarafından 
tediye olunur. 

Pansiyonlarda tenzilâta tâbi çocuğu bulunan bu 
memurlardan vefat edenlerle tekaüt edilenlerin 
çocukları bulundukları tahsil devresini ( ilk veya 
orta veyahut lise ) ikmal edinciye kadar tenzi
lâttan istifade ederler. 

Halen leylî ve meccanî olarak Devlet mektep
lerinde okumakta bulunan talebe ile ileride kanu
nu' mahsusuna tevfikan leylî ve meccanî olarak 
okutulacak talebenin bulunacakları pansiyon ücre
tine kıyasen ücretleri ve sair masrafları Devlete 
aittir. Bu ücretlerle masraflar talebenin mensup 
bulundukları devair bütçelerinde açılacak faslı 
mahsuslarından pansiyonlar emrine tediye olu
nur. 

Pansiyonlara, Devletçe okutulacak talebeden 
başka, meccanî talebe kabul olunmaz. 

Abdülhak B. (Erzincan) — Efendim, burada 
bir mevzudan bahediliyor. Bizim mekteplerimiz
de memur çocuklarından evvelce de tenzilât yapılı
yordu. Bu usul ve prensiptir. Halbuki bu mem
leket içerisinde bir takım ecnebi mektepler vardır. 
Oraya giden vatandaşların çocuklarında ecnebi 
mektepler bu usule riayet ediyorlar mı, etmiyorlar 
mı? Etmiyorlarsa esbabı nedir ve bir teşebbüste 
bulunulmuş mudur? 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Abdülhak Be
yefendinin buyurdukları ecnebi mekteplerdeki üc
retlerin tenzilâtı meselesidir. Bununla geçen sene 
meşgul olmuştuk. Bu sene de yeniden kendilerine 
maarif müdüriyetleri vasıtasile tebligat yaptırdım. 
Geçen sene, vergileri ileri sürdüler, yapamadılar, 
ve en ziyade meccanî talebelerden bahsettiler. Ba
zı mekteplerde 7, 8, 10 kişi meccanilerimiz vardır. 
Bunların yekûnu şu kadar tutuyor. Binaenaleyh 
ayrıca tenzilât yapmak kudretimiz dahilinde değil
dir, dediler. Bu sene daha ziyade ucuzluk oldu
ğu için bundan iki ay evvel yeniden tebligatta 
bulundum. Geçen gün Robertkolejin müdürü ay
rılıyor,, Amerikaya gidiyormuş. Ayrıca bir tak
rirle müracaat etti. Takririnde; mekteplerin ka
panmak derecesine geldiğini^ kendilerini vergile
rin, fazla yük altına aldığını, binaenaleyh mual
limleri bu yükten kurtarmak için ücretleri tarafla
rından tediye mecburiyetinde kaldıklarını ve hat-1 

ta bu sene hiç bir meccanî dahi teklif ctmiyeeekle-
rini bendenize bildiriyor. Vekâletimiz mümkün ol
duğu kadar tenzilât icrası için meşguldür. Bu ce
vabı almakla beraber bu tatilde önümüzdeki devre 
için mekteplere tebligat yapacağız. Evvelki teb
ligatın neticesinde aldığım cevap budur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Burada Bütçe 
encümeni « pansiyon talebesinden alınacak ücret, 
mektebin bulunduğu mahallin rayici ve masraf
ların leylî ve neharî teşkilâtına ait bulunan kısım
ları nazara alınarak her sene bütçe kanunile tes
bit olunur » diyor. Yani Edirnedeki rayiçle, Ağ-
rıdağmdaki rayici, Türkiyenin her tarafındaki ra
yiçleri Bütçe encümeni nasıl toplıyacaktır, yani 
ücret nasıl tesbit edilecektir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim. B. (Konya) — 
Efendim, bu rayiçleri toplayıp Meclisi Âliye arze-
decek olan Maarif vekâletidir. Bunun tesbiti 
Bütçe encümeninde tabiî imkânsızdır. Fakat 
Maarif vekâleti bugün mekteplerden mütefavit 
ücretler almaktadır. Biz bu madde ile bu üc
retleri Meclisi Âlinin kontrolü altına alıyoruz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde bizim 
ödemişte, îzmirde alınacak pansiyon ücreti 200 
liradır; Erzurumda 300 liradır diye bütçe kanu
nuna merbut bir cetvel yapacağız ve onu tasdik 
edeceğiz demektir. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Evet böyle bir cetvel yapılacaktır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, bu 
kanunun müzakeresinde bendeniz encümende bu
lunmadım. Vekâlet, pansiyon binalarının tamiri 
için lâzımgelen para nereden sarfedilecektir, bu 
pansiyon kanunu bu hususta sakittir, pansiyoner 
talebeden alınan paranın fazlasile bu tamiratı 
yapalım; demiş. Maarif encümeni de tahkikatı 
neticesinde bunu muvafık görmüştür. Bütçe en
cümeninde kanunun esası müzakere edilirken ye
di sekiz madde daha ilâve edilmiş ve bu ikinci 
maddenin sonunda, pansiyonlara meccanî talebe 
alınmaz, demiş. 

Malûmu âlileri geçen sene bütçe kanununa 
bir kay it koyduk. Belki bu sene de devam ede
cektir. Devletin meccancn okuttuğu lise ve orta 
mektep talebelerinin adedi nısfına tenezzül edin
ciye kadîir. yani kanunun tayin ettiği haddi bu-
luncıya kadar meccanen talebe kabul etmiyeceğiz. 
Binaenaleyh meccanen talebe kabul edilmiyor. 
Bu kanun, parası olanın okuması gibi bir kanun 
mahiyetine gidiyor. Parası varsa verip okuya
cak, memursa tenzilât görecek, kimsesiz ve ye-
timse mahrum kalacaktır. 

Şimdi Maarif encümeninin esbabı mucibesin-
den ve Hükümetin teklifinden anlaşılıyor ki, 
alınan ücret fazla imiş, binaenaleyh maddenin 
sonundaki ibare, % 10 nisbetin.de meccanen ta
lebe alınır, suretinde tadil olunursa kenarda 
kalmış evlâdı vatanın da istifade etmesi temin 
edilmiş olur (Tine başkaları istifade eder sesleri)* 

- 1 1 9 -

http://nisbetin.de


İ : 6 2 1 1 - 6 - 1 9 3 2 C : 1 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya ) — 
Efendim, geçen sene pansiyon kanunu Heyeti 
Celileniz tarafından müzakere edilirken Hükü
metin teklif' lâyihasında pansiyon varidatından 
inşaat ve tamirata da sarfiyat icrası mevcuttu. 
Encümeniniz bu sekil sarfiyatı mahzurlu gör
dü ve Heyeti Celileniz encümenin bu fikrini ka
bul buyurmuştu. Mahzur şudur: Pansiyon, hu
susî bir teşekkül olmak dolayısile varidatı mura-
kabei umumiyeye tâbi değildir. Encümeniniz ise 
murakabesiz sarfiyata hiç, bir zaman taraftar de
ğildir. Bundan dolayı Hükümetten gelen şekil 
kabul olunmadı, pansiyon kanununun tadili ci
hetine gidildi. Buna nazaran pansiyon varidatı, 
varidat bütçesinde nâzım varidat namı altında 
bulunan hesa'bat mahiyetinde bulunacak ve diğer 
Devlet bütçesinde mevcut bulunan tahsisattan 
sarfiyat yapıldığı veçhile Divanı muhasebatın 
kontroluna tâbi bulunacaktır. Bu şekli vermekten 
belli başlı gaye, sarfiyatın murakabei umumiyeye 
tâbi bulunmasıdır. 

Meccani talebe meselesine gelince; geçen sene, 
Heyeti Celileniz bütçe kanunu ile böyle bir tah
didi hüküm kabul buyurmuştu. Fakat bütçe kanu
nu bir senelikti ve müddet de bitmiştir, önümüz
deki sene, eğer Devlet varidatı müsait bulunursa, 
tekrar Devlet hesabına okutturulmak üzere leylî 
ve meccani talebe almakta hiç bir müşkülât yok
tur. Esasen şimdi okunan madde; leylî ve meccani 
talebenin ücretleri talebe velileri tarafından veril
mek suretile pansiyonlara alınacağını derpiş et
mektedir. Devlet tarafından ücretleri verilmek 
suretile bunlardan pansiyoner talebe tefriki im
kân dahilinde değildir. Bunun neticesi şu olacak
t ı r : 

Pansiyona çocuğunu vernelerin tediye ettikleri 
ücret üzerinden meccani talebe kabul etmek.. Bu 
para, o velilerin kendi çocuklarının iaşe ve ibate
sini temin için verdikleri bir paradır. Bu para 
üzerinden tasarruf yaparak, meccani talebe alıp 
okutmak bize mantıkî görünmedi. Bu itibarladır 
ki o takyidi hüküm konulmuştur. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — Beyefendiler, ben
deniz memlekete çocuk yetiştiren babaları bu ka
nunda biraz sarsılmış görüyorum. Halbuki is
tikbal çocukların elindedir ve çocukları babala
rı yetiştirir. Eski kanunda bir baba, bir çocuğu 
olursa onu mektebe verdiği takdirde tam ücret 
veriyordu, iki oldu mu % 30, üç olursa % 60 
noksan ücrete tâbi tutuluyordu . Dört çocuğu 
olan baba dördüncü için hiç bir şey vermi
yordu. Şimdi bunların hepsini kaldırıyoruz. Ba
baya yaptığımız tenzilât, ikinci çocuğu için % 10, 
üçüncü için % 15, dördüncü için yine % 15 tir. 
Bundan başka, ihtiyacımız dolayısile, bir şey daha 
yaptık. Ayni babaların maaşlarından kestik Şim
di bir yandan babaların maaşlarından kesiyoruz, 
diğer taraftan çocukların adetlerine göre gördük
leri teşvikten mahrum ediyoruz. Memlekete çok 
çocuk yetiştiren ve onları okutmak için kendini 

her türlü rahat ve huzurdan mahrum eden baba
ları pek fena vaziyete koyduğumuz için bu iki va
ziyet arasında yani yeni kanunla eski kanun ara
sında bir mutavassıt şekil bulmağı, çok çocuklu' 
babaların korunmasını samimî bir baba hissile He
yeti Muhteremenize teklif ediyorum. 

Reis — Bu madde hakkında iki takrir vardır. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Burada tenzilât 

yapılmak için babanın memur olması şarttır, ço
cuğun babası memur olupta vefat etmiş ise ayni 
şerait altında tahsile devam ettirilir mi? Bu hu
sus zapta geçerse faydalı olur kanaatindeyim. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Evet, istifade edecektir. Eğer çocuk hali hazırda. 
mektepte bulunuyorsa ikmal edinciye kadar bu*. 
tenzilâttan istifade edecektir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maddenin sonundaki; meccani talebe kabul olun

maz ibaresi yerine « % 10 nisbetinde meccani ta
lebe kabul olunur » ibaresinin ilâvesini teklif ey
lerimi. 

Yozgat 
8. Sırrı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Vatana evlât yetiştiren fedakâr babalarm şim

diye kadar gördükleri geniş teşvik ile yeni kanun 
ahkâmı arasında babalar aleyhinde fark büyüktür. 
Hiç olmazsa eski miktar ile yeni teklifin mütevas-
sıt ücret tesbiti için maddenin encümene iadesini 
teklif ederim. 

Ordu 
Ahmet îhsan 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim, zannederim ki mesele iyi anlaşılmamış
tır. Hali hazırda Ahmet Ilışan Beyefendinin bu
yurduğu tenzilâttan istifade eden talebenin mec
muu 500 - 550 kadardır. Buna mukabil pansiyon
larda leylî olarak okumakta ve gerek memur ço
cuğu olsun ve gerek çak çocuklu bir babanın ev
lâdı bulunsun, hiç bir suretle tenzilâttan istifa
de edemiyen talebe adedi de (1500) ü bulmakta
dır. 

Bütçe E. Reisi H. Fehmi B. ( Gümüşane) — 
Bu madde ile hepsi istifade edecek. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Devamla) — 
Bu madde ile hepsi istifade edecek fakat bu tenzi
lâtı, bu hudut haricine teşmil etmeğe de Dev
let bütçesinin bu günkü vaziyeti müsait değildir 
ve yüzde on beş tenzilâtı da istisgar etmemek lâzım
dır. Ücretler yüzde elli, iki yüz hatta üç yüz olduğu
na göre yüzde on beşleri otuz - kırk beş lira tenzilât 
ifade ediyor ki istisgar edilecek bir miktar değil
dir - ve nihayet bazı babalara külfet tahmil ediyo
ruz, bu huduttan ileri gitmek doğru olamaz. 

Süleyman Srm B. (Yozgat) — Bu madde ile 
tahsisat nisbetinde meceanî talebe alınacak, deni
liyor. Halbuki geçen sene bütçe kanununda bir-
madde vardı. Bu maddeye göre miktar, kanunî 
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hadde ininciye kadar meccani talebe almmryacak-
tı. Şu halde geçen seneki bu madde bu sene kala
cak mı, kalmıyacak mı, söylemek lâzımdır? O 
madde kalkacaksa mesele yoktur. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Maddenin bütçe kanununda kalıp kalmıyacağı 
hakkında bir şey diyemem. Yalnız o madde ta
biî bu sene bu kanun kaibul edilecek olursa eski 
şekilde teklif edilemez. Bundan sonra her sene 
meccani talebe adedini Heyeti Celileniz tesbit ede
cektir ve Heyeti Celileniz bir hudut tayin edecek
tir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Muhterem arkadaş
lar, bendenizin söyliyeceğim şey çok çocuklu ba
balara aittir. Amma mektebin kendisinde okur-
muş, pansiyonlara gönderilirmiş, pansiyondakiler 
para vermiş ve saire... Bunlar birbirine karışıyor. 
Dört çocuklu babalardan çocuklarını pansiyonda 
okutan kaç tanedir, mektepte okutan kaç tane
dir? Mekteplerin tenzilâtı varmış, pansiyonda-
kilerin yokmuş, mektepte 4 çocuğunu okutan ve 
senede (700) lira veren (bir adam maaşından 
yüzde on kestiğimiz şu sırada 1400 lira mı vere
cek? Birisinden yüzde on indireceğiz. Bundan 
dört çocuklu babaya ne düşecek? Diyorum ki 
adaleti rakamiye yapacağız diyen çok çocuklu ba
balan heder ediyoruz. Bunu babalar nasıl yapa
bilirler? Birinin lehine, diğerinin aleyhinedir. 
Dört çocuklu babalar dördüncüye hiç para vermez
ken onu birden bire para vermeğe mahkûm etmek 
o çocukla beraber aileyi sokakta bırakır. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Diğeri hiç istifade «tmiyordu. Ona ne buyurur
sunuz? 

Ahmet İhsan B. (Devamla) — O bir iki istis
nadır. Ben, her hususta son derece ekonomi ari
yan, bir adamım, fakat maarif hususunda ekono-
milik zihnime girmiyor. Böyle umumî bir yüzde 
on yapacağız diye dört çocuklu babaları böyle 
bin liraya mahkûm etmek hiç doğru değildir. 
Takririmin kabulünü rica ederim. 

Reis — Efendim, takririn birisi maddenin en
cümene iadesi, diğeri de maddenin tadili hak
kındadır. Evvelâ encümene iadesi hakkındaki 
takriri reye arzedeceğim. Kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Encümene iadesi kabul edilmiştir. 

Süleyman SnTi B. (Yozgat) — Benim de tek
lifimi lütfen reye koyunuz. O da encümene gitsin. 

Reis — Maddeyi encçmene verdik, encümen 
tabiî takrirleri de alır. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Her pansiyonun idaresi tâbi bulunduğu mek
tebin müdürüne mevdudur. Pansiyonlarda idarî 
vazife ile gece vazifesi alan müdür ve muallimlere 
pansiyon varidatından ayrıca ücret verilir. Bun
lardan mektebin neharî teşkilâtında vazifesi bulu
nanlara pansiyondaki hizmetlerine mukabil yalnız 
bir ücret farkı verilir. Pansiyonlardaki sair va

zifelere hariçten memurluk evsafını haiz olan kim
selerden memur tayin olunabilir. Pansiyonların. 
ücretli memıur ve müstaihdemlerinin kadrosu her* 
sene Maarif vekâleti bütçesile birlikte büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzolunur, bütçeleri
nin tasdiki Maarif vekâletince yapılır. 

Pansiyonlarda vazife gören müdür, muallim ve 
memurlar meccanen yemek yerler. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bu memur ve mual
limlere zaten maaş veriliyor ve mektepte de ye
meklerini yiyorlar. Bir de ayrıca ücret verilme
sindeki maksat nedir, ben bunu anlıyamadım? 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya ) — 
Efendim, pansiyonda gece vazifesi gören mual
limlere aittir. Neharî mekteplerde tedrisat ya
pan hiç bir muallim gece vazifesile mükellef de
ğildir. Gece vazifesile meşgul olacakları için bu 
fark verilmiştir. 

Süleyman S n n B. (Yozgat) — Lâzımdır efen
dim. 

Reis — Madde hakkında başka söz istiyen yok.. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun beşinci mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyon talebesinden alınacak ücretler eylül,. 
kânunuevvel ve mart aylarında olmak üzere üç 
taksitte alınır. 

Birinci taksit talebenin pansiyona kaydolun-
duğu gün, ikinci ve üçüncü taksitler kânunuevvel 
ve mart aylarının başlarında tahakkuk ettirilir.. 
Birinci taksit tediye olunmadan pansiyona talebe 
alınmaz. İkinci ve üçüncü taksitlerin azamî on 
gün imhali caizdir. Bundan fazla imhal edilen 
taksitler mektep müdürünün zimmetinde sayılır. 

Senenin her zamanında pansiyonlara talebe 
kabul olunabilir. Anca'k her hangi bir taksit dev
resinde kabul olunan talebe o taksitin tamamını 
ödemiye mecburdur. 

Bir taksit devresi esnasında pansiyonla alâ
kasını kesen talebeye bu devreye ait taksitten 
bir şey iade olunmaz. Ancak bir mektep pansi
yonundan diğer bir mektep pansiyonuna naklen 
giden talebenin evvelki mektebinde tediye ettiği 
taksit miktarı naklettiği mektep pansiyonu tak
sitine mahsup edilir. Naklettiği mektebin pansi
yon ücreti evvelki mektebin pansiyon ücretinden 
fazla ise bu taksite ait fark alınır; noksan ise 
bir şey iade olunmaz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu 
maddenin içerisinde mektep müdürlerine büyük 
bir mesuliyet tahmil eden bir kayit vardır. Bu
nun tayymı teklif edeceğim. İkinci, üçüncü 
taksitlerini vermiyenler için azamî 10 gün müh
let veriliyor. İmhal ederse bu mektep müdürü
nün zimmetinde sayılıyor. Bu nasıl olur? Aca
ba parayı 10 gün zarfında tahsil etmesi ve etme
mesi keyfiyeti mektep müdürünün yedi iktida
rında mıdır ki bundan dolayı bu zavallı müdürü,. 
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memleketin kudreti icraiyesile asla münasebeti 
bıüıınmıyan bu zavallı müdürü taksitini getirmi-
yen bir çocuk yüzünden zaten kut lâyemut geçi
nen bu zavallı müdürü böyle bir vaziyet karşı
sında bırakalım. Onun için bendenizce yapılacak 
şey şudur ve zaten yapılmakta olan iş te budur; 
oraya evlâdını gönderen babalar mekteple bir 
mukavele aktetmiş vaziyettedirler. Sen benim 
çocuğuma bak, yatsın, kalksın, okusun, ben de 
'bunlara mukabil sana para vereyim ve en niha
yet bu kanunla taksit müddeti 10 gün imhal edi
liyor. Taksitini 10 gün zarfında göndermezse 
Devlet tarafından gösterilen müsaade on gündür, 
daha fazla müsaade Devletin parasından haksız 
olarak birisine sarfetmek demektir. Nitekim 
şimdi yapılan usul böyle talebeyi velilerine tes
limdir. Müdürü mücerret 10 gün zarfında tahsil 
etmedin diye yedi iktidarında olmıyan esbaptan 
dolayı mesuliyet altında bırakmak doğru değildir. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — 10 günlüğü kim ve
recek? 

Rüştü B. (Bursa) — Iskonto hesabından... 
Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — E-

fendim, mektep müdürünün zimmetinde sayılır
dan maksat, mektep müdürü on günden fazla im
ha] edemez, on gün zarfında mektep ücretini ver
miyen talebeyi velisine teslim eder demektir. 

Kasım Pş. (Diyarbekir) — Velisi yoksa? 
Kemal Zaim B. (Devamla) — Velisi yoksa her 

halde veli göstermeğe mecburdur. Veli göstermi-
yen bir talebenin esasen leyi iliğe kabulü caiz değil
dir. Bulunduğu şehirde behemehal bir veli göstere
cektir ki tatil zamanlarında onun mesuliyetini de-
ruhde edelbilsin. O mesuliyeti deruhde edebilecek 
bir şahıs lâzımdır. 

Netice itibarile bir fark yoktur. Yalnız arkada
şım buyuruyorlar ki; mektep müdürünün zimme
tinde sayılır denmesin de; bunun yerine on gün 
zarfında taksiti vermiyen talöbe velilerine teslim 
edilir, densin. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Erzurumlu bir 
talebenin velisi postaya parayı verse on gün zar
fında gelemez. Hiç olmazsa bu müddeti on beş gün 
yapalım. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — On 
•beş günü kaibul edemeyiz efendim. Çünkü pansiyor 
hesaibına gider. 

Reis — On beş günü encümen kabul etmiyor. 
Diğer teklifi kaibul etmişlerdir. 
Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — E-

fendim, ' 'bundan fazla imıhal edilen taksitler mek
tep müdürünün zimmetinde saydır,, fıkrası yerine 
« taksitini on gün zarfında vermiyen talebe velile
rine teslim olunur» denecektir. 

Reis —Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun altıncı maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyonlardan alınacak ücret ve mekûlât be

delleri nâzım hesaplar nıeyanında açılacak pansi
yonlar hesabına irat, pansiyonların tesisat, idare, 
iaşe ve sair «ıasraflarilc inşaat, tamirat ve sigorta 
karşılıkları ve kullanılacak memur ve müstahdem
lerin ücretleri Maarif vekâleti bütçesinde ayni ma
hiyette açılacak bir fasla masraf kaydolunur. 

Varidat ve masraflar için Ziraat bankası nezdin-
de karşılıklı faizli bir hesa'bı cari açılır. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı efen
dim? Kaibul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun yedinci maddesi 
aşağıda yazıldığı gi'bi tadil edilmiştir: 

Pansiyonların merbut bulundukları mekteplerin 
muallıimlerile ncharî talebesi beher öğün için tabelâ 
mucibince nüfus başına günde isabet edecek ücre
tin yarısından yüzde on fazlasını venmek şartile 
pansiyon tabelâsına dahil olarak yemek yiyebilirler. 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı efen
dim? Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

•Bundan hu ilâve maddeler nasıl tefrik edilecek
t in 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — Ka
nunun serlâvihasmı ikiye ayıracağız efendim. Bi
rine, Maarif vekâleti tarafından idare olunan pan
siyonlar hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası, diğerine pansiyonlar 
kanununa bazı maddeler tezyilıi hakkında kanun 
lâyihası diyeceğiz. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun dördüncü mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Pansiyonların tesisatı için lâzım olan eşya ve 
levazım Maarif vekâletince pansiyonlara bedelsiz 
ol a rak terkolun ah i lıir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 

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

Efendim, 'bu kanunun ıbir maddesi encümene 
verilmişti. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — En
cümene verilen madde hakkında maruzatta bulu
nacağım efendim 

Efendim, bu lâyihanın heyeti umumiyesi kabu
lünüze iktiran ettiği takdirde Maarif vekâleti 
bütçesinde buna ait olan fasdlarda bazı tadilât ve 
varidat bütçesinde bazı tenzilât yapılacaktır. 
Bütçe müzakeratı da bitmiş ve hesaplar bağlan
mak üzere olduğu için biraz vaktimiz dardır. Bu 
itibarla Heyeti Celilenizden encümenimize havale 
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buyurıılan madde hakkında ikinci kardeşlerden 
% 15 diğerlerinden % 20 tenzilât yapılmasını ve 
bu suretle kabulünü arz ve teklif ediyoruz. 

Bundan başka bir hata kalmıştır. Beşinci mad
dede nâzım hesaplar «meyanından» denmiş nâzım 
hesaplar « meyanında » olacaktır. 

Reis — Efendim, havale edilen madde için en
cümenin yaptığı tadil teklifi şudur: İkinci kar
deşten yüzde 15, diğerleri için de yüzde 20 dir. 
Bu, fazla çocuklu ailelerin çocuklarını okutabil-
meleri için yapılan bir teshilâttır. Bu kadarı büt
çeye göre de mümkün görülüyor. Binaenaleyh 
encümenin teklifini reyinize arzedeyim. Kabul 
edilmezse iade ederiz. 

Maddeyi encümenin bu tadili ile kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Yüzde 10 mec
cani talebe alınması hakkındaki ıııütaİcabın ne
dir? 

Reis — Takririnizi reye koymadım. 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim, Bu Heyeti Celilenin her sene bütçe ile 
tayin edeceği bir şeydir. Sonra bu yüzde 10 mec
caninin ücretleri pansiyoner talebenin ücretlerin
den temin olunsun diyorlarsa bu, doğru değildir. 
Yok eğer Devlet bütçesine muayyen bir tahsisat 
konulması ise Meclisi Âli her sene bütçede arzu 
edeceği rakamı koymak salâhiyetini her zaman 
haizdir. Onun için bunu ayrıca reye koymağa 
lüzum yoktur. 

Reis — KSİÜUÜ bu nıüzeyyel madde ayrı mü
zakere edilecek ve ayrı reye konacaktır. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Hepsi ayni mevzu, ayni hükümdür. 

Reis — Kanunun nihayetine nıüzeyyel madde 
diye bunu koyalım. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Müzeyyel, ya 
kanuna zeylolur, ya maddeye zeylolur. Hangi 
kanunun veya hangi maddeye müzeyyeJse tasrih 
edilmelidir. 

Reis — Kanunda yazılıdır. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Mevcut bir hük

mü tadil başkadır. Mevcut bir hükme yeni bir 
hüküm ilâve etmek başkadır. Zeylolunca esas 
kanuna taallûk eden bir madde olmak itibarile 
müstakili en yazılmalıdır. « Maarif vekâleti tara
fından idare edilecek mektep pansiyonları hakkın
daki kanuna müzeyyel kanun » denilirse ne çıkar. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Buna lüzum yoktur. Ayni hükümdür. 

Reis — Madde okunsun. 
Mezkûr kanuna aşağıdaki madde tezyil edilmiş

tir: 
MÜZEYYEL MADDE — Pansiyonlarda sene

si zarfında sarfolunmıyan varidat ertesi seneye 
devrolunur. 

Pansiyon tesisat ve amortismanları karşılığı ol
mak üzere varidatın (% 5) şi, yangın veya her han
gi bir afet neticesinde harap olan mektep ve pansi
yon binalarının yeniden inşası için varidatın (%l)i 

ihtiyaç üzerine yapılacak alelûmum tamirata ve 
münhasıran pansiyonun küçük inşaatına karşılık 
olmak üzere de varidatın (% 6) sı ihtiyat parası 
olarak bu namlar altında açılacak hususî hesaplara 
kayit ve bankada muhafaza olunur. 

Bu hesaplardan, Maarif vekâletinin göstereceği 
lüzum üzerine müh tas bulundukları mevzulara sar
fiyat yapılır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bütçe encümenin
den bir şey öğrenmek istiyorum. Elbette çocuk
larımızın ucuz okumasını istiyoruz. Fakat pansi
yonların müstahdemini, muallimler ve müdürleri 
ve onların beraber yiyecek ve içecek çoluk çocuk
larının masrafları ve ayrıca alacakları ücretlerden 
maada yangın ve saire gibi ihtiyaç görülen yer
lere de masraf yapacaktır. İzmirde, Ankarada ve
ya Erzurumda masarif tefrik olunacaktır. Acaba 
bize bir fikri icmali verebilirler mi? İzmirde, An
karada veya Erzurumda açılacak bir pansiyona, 
vasati olarak bir çocuk ne verecektir? Bu, bir 
lise talebesine nazaran aşağı mr, yukarı mı ola
caktır? 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Etendim, bütçe kanununa raptedilecek cetvelde 
ücretler görülecektir. O zaman ayrıca münakaşa 
edilebilir. Yalnız şimdiden muhterem arkadaşı
mızı temin edebiliriz ki gelecek sene alınacak üc
retler, bu sene alınmakta olan ücretlerden dun 
olacaktır; fazla olmıyacaktır. Bu cihet muhak
kaktır. 

Bina inşaatına bir fasıl ayırmak meselesine ge
lince; halihazırda bütçede inşaat tertiplerine 
tahsisat vazetmek için elimizde imkân yoktur. 
O kadar ki İzmirde yanmış bulunan orta mek
tebin yerine bir bina ikame etmenin'imkânı bulu
namamıştır. Bu binalar Devlet binalarıdır. Muh-
tas bulundukları hizmet dolayısile kazalara maruz
durlar. Bu kazalara yüzde bir para ayırmanın 
kabulü lâzımdır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Tabiî efendim; 
ona itiraz etmiyorum. Ben, yekûnunu öğrenmek 
istiyorum. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. (Konya) — 
Yekûnu şimdi arzedemem. Fakat bu günkü üc
retlerden daha dun olacağını söyliyebilirim. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Bankalara verilecek 
paranın emanet olacağını kaydetmişler. Acaba 
hesabı cari suretinde denirse daha iyi olmaz mı? 
Malûmu âliniz ancak hesabı carilerde faiz işler. 
Emanet olarak yatırılan para için böyle bir şey 
yoktur. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. — Hesabı cari 
kelimesi daha ileride vardır. Orada, hesabı caride 
kalmak üzere bankada hıfzolunıır denmektedir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umıımiyesini bu müzeyyel 
madde de. dahil olmak üzere ayrıca reye arzedece-
ğim. Kabul edenler . . . Etmiycnler . . . Kabul edil
miştir. 
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,V ----- Liüyük Millet Meclisinin 'kânunuevvel 1931: 

şubat 1032 aylan hesabalı halikında 5/12 'numara
lı Meclis hesaplarının l et kiki encümeni mazba
tası [I l 

Reis Malûmat hâsıl olmuştur. 

-i — Devlet memurları maaşatının tevhit ve te
adülü heıkkındeıki kanuna müzeyyel 1/331 ve Dev
let memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 
kemana bir madde tczyili halikında 1/381 numaralı 
kanun 'lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbata-
« w 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Deminde arzet-
miştim efendim. Bir saat evvel burada tevzi edi
len 8, 10 sabiteden ibaret bir lâyihadır. Bunun 
heyeti umumiyesini okuyabilmek için tensip bu
yurursanız talik edelim. 

Reis — Bumda tevzii tarihi 9 yani perşembe 
dır. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Bu hususla da 
Zati riyaseipenahilerinden bir ricada bulunaca
ğını. Tevzi tarihi 9 değildir, İÜ dut'. Yalnız bu 
iltibaslardan kurtulmuş olmak için emir buyu
rursanız tevzi tarihleri kalemle yazılsın. Perşembe 
günü burada idini. Kanun lâyihasını almadım, 
dün de e um a idi. Bu tarih matbaaya, verildiği ta
rihtir. 

Reis — Şimdiye kadar böyle yapılıyordu. Han
gi tarihte verildiği ruzuamede yazılıdır. Değiştir
mek icap ederse değiştiririz. Refik Şevket Bey, 
bu kanunun müzakeresinin tehirini teklif ediyor, 
hakkıdır. 

Kabul ederseniz tehir olunur etmezseniz müza
keresine başlarız. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, bu kanunun bütçe ile alâkası vardır. 
Esasen tevzi tarihinden, kırk sekiz saa.i. gecnışitir. 
Binaenaleyh ınLizaker olunabilir. Kanaat imleyim. 

Reis — Kabili müzakere olan bir madde hak
kında dahi bir mebus arkadaş tehir teklifinde 
bulunabilir. 

Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyetiler... .Anlaşılamamıştır. 

Kabul edenler lütfen, ayağa kalksınlar.. Et
miyenler... Kabul edilmemiştir . 

Kanunun heyeti umunıiyesi hakkında söz isti-
yen var JIU? ( Hayır sesleri). 

Encümen namına Kemal Zaim B. (Konya) — 
Efendim, bu kanun barem kanununun tadili ma
hiyetinde olduğundan bir defa müzakereye tâbidir. 
(jünkü barem bir defa, müzakere edilmiştir. 

Reis — Efendim, .bu kanun barem kanununun 
tadili mahiyetinde olduğundan bir defa müzake
reye tâbidir. Esasen ruznameye de hu şekilde 
konmuştur. 

[1, 2] 192, 196 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

Maddelere geçilmesini 
veııler... Kabul edilmiştir. 

kabul edenler... Etıııi-

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı 

tadilât icrasına dair kanun 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun 2 nei maddesine merbut cetvelde, aşağıda 
yazılı tadilât yapılmıştır: 

A) 1911 numaralı kanunun I inci ve 1925 nu
maralı kanunun 2 nei maddelerde yapılan ilâve
leri dahi ihtiva eden Rüsumat umum müdürlüğü 
teşkilâtı yerine merbut (1) numaralı cetvelde 
gösterilen (iümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilâtı 
ikame olunmuştur; 

B) Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün 
merkez ve vilâyet kısmından merbut (2) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen me
nim. iyetler tayyedilnıiştir; 

C) Merbut (3) numaralı cetvelde derece, adet 
ve maaşları gösterilen emlâk sicil teşkilâtı me
murları Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün 
vilâyet kısmına ilâve olunmuştur; 

!>) Merbut (4) numaralı cetvelde derece adet 
ve maaşları gösterilen Maliye müfettiş muavin
likleri Maliye vekâleti merkez kısmına ilâve edil
miştir. 

Reis — KTeııdim, bu (D) fıkrası sonradan ilâ-
edilmiştir. (4) numaralı cetvel şudur: V( 

(4) NUMARALI CETVEL 
Maliye vekâleti müfettiş muavinlikleri 

Derece 
10 Müfettiş muavini 

Adet 
3 

Maaş 
35 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza umum ku
mandanlığı kadrosunda bulunacak ordu ve jandar
ma, zabit, askeri memur ve efradının adedi her se
ne bütçe kanunlarile tayin edilir. 

Beis — Mütalea var mı efendim? (JJajpr sesle
ri) Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 ~- Bu kanun 1 temmuz 1932 tari
hinden muteberdir. 

- Kabul edenler . . . Etmivenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umunıiyesini kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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o — Türkiyede ecnebi tebaası tarafından yapıl- \ 

ması memnu olan .sanatlar 'hakkında 1/70 tiıumarah', 
kanun lâyihası ve îktıs.ıt. Hariciye ve Adliye encü
menleri mazbataları [1] 

Reis — Bıı kanunun ikinci müzakeresidir. 

Türkiyede türk vatandaşlarına tahsis edilen 
sanat ve hizmetler hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde 
aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münhasıran 
türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat ve 
hizmetlerin türk vatandaşı olmıyanlar tarafından 
yapılması memnudur: 

A) Ayak satıcılığı, çalgıcılık, fotoğrafçılık; 
berberlik, mürettiplik, simsarlık, elbise, kasket 
ve kundura imaleiliği, borsalarda mubayaacıkk; 
Devlet inhisarına tâbi maddelerin satıcılığı, sey
yahlara tercümanlık ve rehberlik, inşaat, de
mir ve ahşap sanayi işçilikleri, umumî nakliye 
vesaiti ile su ve tenvir ve teshin ve muhabere iş
lerinde daimî ve muvakkat işçilik, karada tah
mil ve tahliye işleri, şoförlük ve muavinliği, ale-
lûmum amelelik, her türlü müesseselerle ticaret
hane, apartıman, han, otel ve şirketlerde bekçilik, 
kapıcılık, odahaşılık, otel, han, hamam, kahve
hane, gazino, dansink ve barlarda kadın ve er
kek hizmetçilik (garson ve servant) , bar oyuncu 
ve şarkıcılığı. 

B) Baytarlık ve kimyagerlik, 
Reis — Madde hakkında tadil teklifi yoktur. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İcra Vekilleri Heyeti kararile 
ruhsatı mahsusa ita kuramadıkça aşağıda sayılan 
sanatlar ecnebiler tarafından icra edilmez: 

A) Tyyare makinistliği ve pilotluğu, 
B) Devlete veya vilâyetlere merbut müessesat 

veya belediyeler ile bunlara merbut tesisat hizmet
leri. 

Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi k&bul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunda t ürk vatandaşları
na tahsis edilmemiş olan sanat ve hizmetlerin ec
nebi tebaası tarafından icrası icabında İcra Vekil
leri Heyeti kararile menolunabilir. 

Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aşağıdaki hizmetlerde istihdam 
olunan ecnebiler bu kanun hükmünden müstesna
dır : 

Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bulunan ecnebi 
Devletlerin sefarethane ve konsoloshanelerinin ka
pıcıları, ve emirlerindeki nakliye vasıtalarını sevk 

[1] Birinci müzakeresi, 55 uncu inikat zabıt ce-
rüdesindedir. 

ve idare eden kendi veya diğer bir ecnebi Devlet 
tabiiyetindeki işçiler. 

Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun neşri tarihinde 
türk vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hiz
metleri yapmakta olan ecnebiler kanunun neşri 
tarihinden itibaren altı ay içinde işlerini terket-
meğe mecburdurlar. 

Reis — Bu madde hakkında bir tadil takriri 
vardır, okunacak : 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Türkiyede türk vatandaşlarına tahsis edilen 

sanat ve hizmetler hakkındaki kanun lâyihasının 
beşinci maddesindeki 6 ay müddetin bir seneye ib
lâğını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Tahsin 

iktisat E. M. M. Ali Rıza B. ( Mardin ) — 
Bu teklife encümen de iştirak ediyor efendim. 

Reis — Bu tadili kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

O halde maddeyi, bu tadille yani 6 ay yerine 
bir sene olarak reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Türk vatandaşlarına tahsis edi
len sanat ve hizmetleri 5 inci maddede tayin olu
nan müddetin hitamından sonra icra eden ecne
biler mahallî en büyük mülkiye memurunun em-
rile filen sanat ve hizmetlerinden menolunmakla 
beraber tanzim edilecek zabıt varakasile sulh 
mahkemesine verilir ve on liradan beş yüz liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Reis — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Türk vatandaşları hakkmda ida
rî ve kanunî kayitler koyan ecnebi Devletlerin te
baası Türkiyede yapabilecekleri sanat ve hizmet
lerin icrasından İcra Vekilleri Heyeti kararile 
menolunabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Vilâyet ve kaza merkezi olmıyan 
mahallerde ecnebilerin dükkân açması memnudur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 

-125 -



î : 62 11-6-1932 C : İ 
Etmiyenler ... Kanunun heyeti umumiyesi kabul I 
edilmiştir. ' I 

6 — Türkiye Cumhuriyeti ile İran Hükümeti i 
arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem ! 

muahedesinin tasdiki hakkında î/324 numaralı ha-1 
nun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri'' 
mazbataları [1] 

Reis — Kanunun müstaceliyeti hakkında bir 
talep yoktur. Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul, edilmiştir. 

Türkiye - İran Hükümetleri arasında aktedilen 
« uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesi» 

nin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile İran Şah

lığı arasında Tahranda imza edilmiş olan «uzlaş
ma, adlî tesviye vo hakem muahodenamesi » kabul , 
ve tasdik edilmiştir. j 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul. 
edilmiştir. 

I 

MADDE 2 — Bu kanun neşri, tarihinden mu- j 
teberdir. | 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul, 
edilmiştir. i 

MADDE 3 — liu kanunun icrasına. Hariciye 
vekili memurdur. j 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul1 

edilmiştir. I 
Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. Zamanı 

gelince ikinci müzakeresi yapılacaktır. Mütalea; 
var mı? ( Yok sesleri ) . j 

7 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç Kıratlığı ara- i 
smda aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve haken mu-\ 
ahedesinin tasdiki hakkında 1/327) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri maz
bataları [2] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı- Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etımiyeuler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile İsveç Hükümeti ara
sında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 

muahedesinin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç Hü

kümeti arasında Cinevrede imza edilmiş olan (uz
laşma, adlî tesviye ve hakem) muahedenamesi 
kabul ve tasdik edilmişi ir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
"vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. Vakti 
gelince ikinci müzakeresi yaprlacaktır. Mütalea 
var mı? (Yoktur sesleri). 

8 — Askerî fabrikalar umum müdürlüyü 1932 
senesi bütçesine 7,0 000 liralık tahsisat konulması
na dair t/270 numaralı kanun lâyihası ve flütçe 
encümeni mazbatası [il 

MADDE 2 
teberdir. 

liu kanun nesri tarihinden mu-

[1,2] 190, ll)i numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur, 

Reis —- İ-in da iki müzakereye tâbidir ve müs
taceliyet talebi yoktur. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz iistiyen var mı.' 

Refik Şevket B. (Manisa) —- Arkadaşlar, bu 
kanım iki nokta: nazardan çok ehemmiyetlidir. 
Millet p.'ü-asile yapılmış bir takını fabrikalarımız 
vardır. Bunların kuvvet ve kudreti başka gfına 
istimal surelile yine millete müfit olmak vaziye-
tindedir. 'Binaenaleyh o kuvveti atıl bira km a k-
tansa ondan istifade etmek yolunda, tutulan yol 

i çok doğru ve şayanı takdir bir yoldur. İçinde 
bulunduğumuz hayatın alameti i'arikası faaliyet 

.olduğuna göre o yolda yürümek suretile tutulan 
j hattı hareketi takdir etmemek kabil değildir. 
! ikinci kısmı, benden izce çok nazik bir kısım
dır. Bilmiyorum şimdiye kadar askerlik denilen 
ve dairei mesaisi ya kışlasının çerçevesi içerisine 
veyahut sahai harbe inhisar eden ve kendi mesle
kinden maada hiç bir şeyle iştigal etmemek sıfatı 
asliyesi bulunan bu meseleke, bu kanunla verdiği
miz ticaret yapmak salâhiyetini şimdiye kadar hiç 
vermiş miyiz? Tarihimizde bu gibi şeyler bulu
nup bulunmadığını bilmiyorum. Maamafih demin 
de arzettiğim sebebe binaen verilen bu salâhiyet 
bence mevcut fabrikaların ticaret getirecek mahi
yette istimaline medar olmak noktasından ayrı
ca Türkün kabiliyeti tieariyesini inkişaf ettirecek 
bir vasıta olacaktır. Ancak, üzerinde askerî eti
keti bulunan bir müessesenin ticaret gibi bir çok 
incelikleri ve yaptığı iş dolayısile bir çok rakip
leri bulunan ve bu rekabet dolayısile şu veya bu 
muarızları bulunmak ihtimali olduğuna göre çok 
temenni ediyorum ki askerî fabrikalarının yapa
cağı iş askerlik şan ve ulviyetile mütenasip, mun
tazam, seri ve onun unvanının, şerefinin yüksek-
Iiğile mütenasip derecede mazbut ve muvaffaki
yetli olsun. Onun içindir ki duyduğum takdir
idir ve ikinci derecede endişekâr noktai nazarla
rımı söylemek suretile iş başında bulunacakların 
ve yapılacak işin nezaketile mütenasip çalışacak 
arkadaşların, bu işte çok hassas ve nıüdekkik bu-

[1] 193 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Ilınmalarını ve her halde bize muvaffakiyet gös-1 
tererek Türkün bu sahadaki kabiliyetini de inki
şaf ettirmelerini sureti mahsusada temenni etme
ği vazife bilirim. 

Reis — Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne müte-
davil sermaye verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Esas bütçesile Millî Müdafaa ve 
kâletinin kemakân siparişlerini yapmakla beraber 
mezkûr vekâletin tayin edeceği esaslar dairesinde ı 
diğer Devlet dairelerinden veya hariçten sipariş 
olarak ticarî muamelâta girişmek ve bundan mü
tevellit taahhüdat ve ukudatta bulunmak için As
kerî fabrikalar umum müdürlüğüne salâhiyet ve
rilmiş ve bu iş iç.in şimdilik elli bin lira mütedavil 
sermaye tahsis olunmuştur. I^bu sermaye mezkûr 
umum müdürlüğün 1932 malî senesi bütçesinde | 
açılacak faslı mahsustan tesviye olunur. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, birinci maddenin metni de Refik Şevket 
Bey arkadaşımızın sualine kısmen cevap vermiş 
oluyor. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Sual yoktur. 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — 

Yahut izhar ettikleri temenniye. 
Askerî fabrikalar derhal faaliyeti ticariyeye ge

çecek, sanayii mahalliyeye rakip olacak, -böyle bir 
vaziyet mevcut değildir. Hariçten yapılacak en u-
fak bir sipariş için dahi esasen ne vaziyetleri ne de 
teşkilâtları müsait değildir. En ziyade yapacağı 
şeyler devairi resmiyeye lâzım olan bazı mevaddm 
imalidir. Bu da ray, travers, demir telgraf direk
leri gibi şeylerdir. Hurda demirleri toplayıp iş ya
pacaklardır. Maksut olan iş budur. Bunu hariçte 
yapacak bir müessesemiz olmadığı ve askerî fabri
kaların vaziyeti de buna müsait bulunduğu için u-
fak bir mütedavil sermaye tahsisile bu işlerin gö
rülmesi münasip görülmüştür. Bunda yerli sanayi 
eribaıbmııza hiç bir reka'bet yoktur. Binaenaleyh 
maddenin kabulü lâzımdır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Hasan 
Fehmi Beyin mütaleasının aksine bir madde var
dır. Devairi resmiyenin işlerini yapıyor. Bundan 
başka maddede: « veya hariçten sipariş olarak ti
carî muamelâta girişmek ve bundan mütevellit ta-
aıMıüdat ve ukudatta bulunmak için. . . » dedikten 
sonra yani hariçten iş almak için bir salâhiyet var
dır. Bunu bu gün yapmaz, fakat yarın yapar. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, şahsiyeti hükmiye verilince ona ticarî sa
hada serbesti vermek lâzımdır. Fakat maksat ve 
gaye onların diğer erbap sınıfına zarar vermiye-
rek kendi işlerini görmesi içindir. 

Esasen şahsiyeti hükmiye verilince yalnız deva
iri resmiyenin işini yapsın denilemez. Bu izahatı 
sırf zatı âlinize cevap olmak için arzetmedim. Bu 
hususta sizin gibi, belki başka surette bu endişeyi 

izhar eden vatandaşlar da olaibilir. Bu noktai na
zardan izah ettim. Bu gün için böyle bir teşebbüse 
girilecek değildir. Şahsiyeti hükmiye verilen bir 
müessesenin ticarî sahada her hangi bir işi yap
maktaki salâihiyeti mutlaktır. Çünkü şahsiyeti hük
miye verildikten sonra filân işi, yapacaksın, filân 
işi yapmıyacaksm denilemez. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Ben buna taraf
tarım. 

Reis — Madde hakkında başka söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mütedavil 
sermaye ile tedvir olunan muameleler Divanı mu
hasebatın vizesine ve müzayede ve münakaşa ve 
muhasebei umumiye kanunları hükümlerine tâhl 
değildir. 

Ancak mütedavil sermaye ile tedvir olunan mu
amelelerden mütevellit irat ve masraflar için malî 
senenin hitamından itibaren nihayet dört ay zarfın
da bir kıta blânço tanzim olunarak Divanı muha
sebata ve Maliye vekâletine bildirilir. Divanı muha
sebat ile Maliye vekâletince muvakkaten tayin 
olunacak mütehassıs birer murakıp marifetile işbu 
blânçolar nihayet dört ay zarfında tetkik olunduk
tan sonra birer sureti Umum müdürlüğün ati sene 
bütçe lâyihasına raptedilir. Millî Müdafaa ve Mali-
le vekâletleri lüzum gördükleri takdirde daimî bir 
murakıp tayinine de salahiyetlidirler. 

MADDE 3 — Mütedavil sermayenin devrinden 
hâsıl olan kazanç her sene nihayetinde sermayeye 
ilâve edilmek suretile ve sermaye ile beraber ertesi 
seneye devrolunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. İkinci 
müzakeresine geçilmesini reyinize arzediyoruz. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

9 — Tapu harçları kanununa müzeyyel 1/314 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen 
var mı efendim? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, bu 

[1] 194 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
I buttur. 

- 1 2 7 -
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kanun İâyihasmdaki Hükümetin esbabı ^nucibe-
sile, encümen tarafından yapılan lâyiha arasın
da çok fark vardır. Hükümet diyor ki ; tapu 
harçları hakkındaki kanunun muvakkat maddesi 
mucibince; gayrimenkulleriııi tescil ettirmiyen-
lere ait olmak üzere üç sene için müsaade verdi
niz. Üç sene zarfında her kim bu gayrimenkul-
lerini tescil ettirirse alınmakta olan harç alınnıı-
yacaktır. 29 mayısta bu üç sene müddet bitmiş
tir. Bunlardan harç almak lâzımgeliyor. Bunu 
da defaten alırsak doğru değil. Evvelce muaf 
olanlardan da parayı toptan istemek güç olur. 
Mükelleften bu parayı üç senede alalım deniyor. 
Maliye ve Bütçe encümenleri de bu sefer diyor
lar ki, vakıa üç sene müddet bitmiştir, amma, 
daha üç sene uzatalım. Şimdi bendeniz ruhî 
noktai nazardan bile bu encümen arkadaşlarımın 
mütalealarma iştirak etmiyorum. Uç sene zarfın
da vazifesini idrak etmemiş olanlara muvakkat 
surette yapılan temdidi bundan sonra daha üç 
sene temdit etmek doğru değildir. Kanunlarda 
ciddiyet ve istikrar lâzımdır. Bu müddet evvelce 
olduğu gibi yine bir defa daha temdit olunur 
diye mevcut fırsattan istifade etmiyenlere bu 
fikirlerini takviye eder gibi bizim de terviçkâr 
hareket etmemiz ve temdit etmemiz doğru değil
dir. Şimdiye kadar Büyük Millet Meclisinin size 
verdiği müsaadeyi nazarı dikkate almadınız diye 
ciddî hareket etmek; hem bir taraftan vergi al
mak noktai nazarından Bütçe encümeninin siya
seti olmak lâzımdır, hem de kanunların istediği 
mutlak yapılmak şeklinde ve mutlak tatbik olun
mak için vazolunmak yolunda haiz olduğu ruhu 
ifade noktasından mühimdir. Onun için bendeniz, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinin teklifini değil, 
Hükümetin teklifini daha muvafık buluyorum. 
Hükümetin teklifinde harç vardır; üç senede al
mak vardır. Fakat Maliye encümeni üç sene da
ha temdit istemektedir. Binaenaleyh Heyeti Celi-
leden Hükümetin teklifinin kabulünü rica ediyo
rum. 

Şükrü B. (Bolu) — Müsamahayı doğuran es
bap vardır. 

Refik Şevket B. ( Devamla) — Sonra, Hükü
metten öğrenmek istiyorum, acaba, şimdiye ka
dar verdiğimiz bu müsaadeden istifade edenlerin 
adedi ne kadardır; kaç yüz veya kaç bin va
tandaş bu kanundan istifade etmiştir; elyevm 
elde ne kadar iş vardır ve bundan sonra ne ol
ması melhuzdur? Buna ait malûmat verirlerse 
müsaade mi, temdit mi meselesi ayrıca mevzuu 
münakaşa olur. Fakat bendenizce, prensip nok
tasından üç sene için verilen bir müsaadeyi, tek
rar üç sene ve ondan sonra bir daha üç sene 
temdit etmek, kendi kendimize yaptığrmız ka
nunları zaiflatmak demektir. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Takrir veriniz, ka
bul edelim. 

Şükrü B. (Bolu) — Memleketin vaziyeti buna 
müsait değildir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bendenizin tek
lifim vardır. Fakat, tadil mahiyetinde değildir; 
usule aittir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Adet itibarile bir rakam arzedemiyeceğim. 
Yalnız, Para itibarile arzedeyim: (iecen sene 
zarfında, eğer harç almış olsaydık (300 000) 
lira kadar bir paranın bu harç alınmıyan kısım
dan elde edilmesi mümkündü. Bunun sülüsü ya
pılan muameleden ibaret olup geri kalan (200 000) 
lirası halktan alınmış olacaktı. 

Reis — Refik Şevket Bey, Hükümetin tekli
finin kabulünü talep ediyorlar ( Doğru değil ses
leri). 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Senetsiz tasarrufu kanunu medenî menetti. Fa
kat bizim memleketimizde ne kadastro yapılmış
t ı r ; ne de tapu için esaslı bir tadil icra edil
miştir. Binaenaleyh asırlardan beri harplere, 
istilâlara, yangınlara uğramış; herkesin âbâ ve 
ecdadından intikal eden ve mutasarrıf bulundu
ğu arazinin - bilhassa arazinin, belki emlâk te 
vardır - tapusu yoktur. Bunların tapuya raptı 
istense belki bir kısmı müşkülâtla muvaffak olur. 

Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Heyeti Celileniz 
evvelâ Devlet Hazinesine ait emval için bir maddei 
kanuniye iles müsaadatta bulundu. Dedi ki- Devlete 
intikal eden emvali gayrimenkul enin şu usul ile se
nede raptı tecviz edilmiştir. O kanun neşredildik
ten iki sene sonra vaki olan müracaatlar üzerine 
bu kolaylığın halka da gösterilmesi lüzumu hâsıl 
oldu. O lüzum üzerine idi ki ikinci bir kanun ile 
Hükümete verilen bu müsaadeyi Heyeti Celileniz 
ahaliye de teşmil etti. 

Memleketimizde tahrir muamelesi itinam edil
miş olsaydı ve hak ta bu geçmiş olan muharebele
rin, yangınların ve büyük badirelerin bütün neta-
yicini hukukî sahada kayit ve tescil ettirmek sure-
tile muamelâtını ikmal ettirmiş olsaydı esasen 
evvelce üç sene müddetle verilen bu müsaadeyi tek
rar temdide lüzum kalmazdı. Hükümet; müddet 
doldu, bunlardan alınacak harcı taksitle alayım di
ye bir teklifte bulunuyor. 

Maliye encümeni daha bir müddet devam etme
sinde fayda mülâhaza etti. Senenin tasarrufundan 
mütevellit net ay ic i mahallinde halletmek çok müş
küldür ve halkın belki asırlardaniberi mutasarrıf 
bulundukları emvalin ellerinden gitmesini intaç 
edecek neticeler hadis olabilir. Maliye encümeni
nin bu müsaadeyi daha üç sene müddetle temdit 
etmesini ve henüz senede raptedilmiyen emval var
sa bu müddet zarfında bunların da muamelelerinin 
ikmalini muvafık gördü ve maddenin bu şekilde ta
dili mütaleasına Bütçe encümeni de iştirak etti. 
Vakıa geçen sene yapılan bu muameleden harç al
mak lâzımgelseydi Maliye vekili Beyefendinin işa
ret ettikleri miktarda harç alınabilirdi. Fakat aca
ba harç. alınsaydı o muamelenin yarısı, dörtte biri 
yapılacak mı idi? (Hayır sesleri). Rakam dahi gös
teriyor ki halk istifade yolunu bulmuştur. Bari 
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daha bir iki sene mühlet verdimde mallanın tapuya 
raptetsinler. Halk lehine olan ve muamelâtı ta-
sarrufiyelerini ve bütün servetlerinin tescilini ta-
zammun eden bu işi bir vergi mevzun addetmedik. 
Buradan alacağımız paralarla halkın temin edeceği 
meııafii karşılaştırdığımız zaman menafiin çok bü
yük olacağını ve bunlar mallarını kendi namlarına 
tapuya kayit ve tescil ettirdikleri zaman vergi ola
rak alacağımızı da mülâhaza ettiğimiz için bütçeci-
lik noktai nazarından da bu fikri tercihte fayda 
gördük. 

Reis — Efendim, Refik Şevket Beyin teklifini 
reyinize arzediyorum. Hükümet lâyihasının mü
zakeresinden ibaret olan bu teklifi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

O halde Maliye encümeninin lâyihasını müza
kere ediyoruz. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

16 mayıs 1929 tarihli ve 1451 numaralı tapu 
harçları kanununa müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 16 mayıs 1929 tarihli ve 1451 
numaralı tapu harçları kanununun muvakkat mad
desi hükmü üç. sene daha temdit edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşrü ilânını müte
akiben, hükmü bir ay zarfında alâkadarlara ihti
yar heyetleri ve ilân varakaları vasıtasile tebliğ 
olunur. 

Refik Şevket B. ( Manisa) — Efendim, bu 
maddenin tarzı tahririne saik olan sebep şudur : 
Millete bir iyilik daha yapıyoruz, kendilerine üç 
senelik daha lütufkârlık yapıyoruz, binaenaleyh 
herkes işitsin, duysun ki bu üç seneden istifade 
etsin, şimdiye kadar tescil yaptıramıyanlar gel
sinler, tescil ettirsinler. Bir defa tarzı tahrir 
meselesine muterizim. İkinci madde: ( Bu ka
nunun neşir ve ilânını müteakiben hükmü bir ay 
zarfında alâkadarlara ihtiyar heyetleri ve ilân va
rakaları vasıtasile tebliğ olunur) şeklindedir. Bu 
maddeden memlekette ne kadar tapu tescilinde 
bulunmamış kimseler varsa bulunacak ve onlara 
kâğıt verilecek gibi bir mana çıkıyor. Binaenaleyh 
tarzı tahrirde maksat karıştırılmıştır. Hatta takit 
edilmiştir. Halbuki netice şudur: bu lütufkârlığı 
her kesin kulağına isal etmek ve bunun için yeni 
bir hüküm koymak lâzımgelmiştir. Bu ay zarfında 
alâkadarlara ihtiyar heyetleri ve ilân varakalarile 
teibliğ edilecektir deniyor. Bir defa ilân varakaları 
bizde yoktur. İhtiyar heyetlerine gelince, kanunla
rın neşir ve ilânına dair olan kanunun 3 üncü 
maddesinde: eczaya, vergiye, askerliğe ve halkı 

alâkalandıran diğer hususlara ait kanun, nizamna
me derhal şehirlerde gazeteler ve köylerde muhtar
lar vasıtasile ilân edilir ve keyfiyet zabıt varakasi-
le tesbit edilerek saklanır diyor. Binaenaleyh zaten 
bundan evvel ifası emrolunan bir işi burada tek-
rar etmeğe lüzum yoktur. Tensip ederseniz tayymı 
teklif ediyorum. 

Encümen namına Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Tayymı kabul ediyoruz. 

Reşit B. (Gazi Ântep) — Efendim, zaten bu 
yapılan kanun umuma tebliğ edilmiştir ve bilûmum 
halk malûmat almıştır. 

Yalnız erbabı mesaim tapu dairelerinde aylarca 
sürünüyor. 

İşleri görülmüyor. Onun için Maliye vekili Be
yefendiden rica ediyorum. Tapu umum müdüriye
tine şiddetli emir versinler. Eshabı mesalihin işle
rini bir an evvel gördürsünler. Yoksa halk zaten bun
dan malûmat almıştır. Ne ilâna, ne de saireye ha
cet vardır. Yalnız arzettiğim gibi iş süratle görül
memektedir. Hatta benim sicille kaydolmıyan iki 
arazim için üç. ay evvel müracaat ettim. Mahdum 
bendeniz yazıyor ki daha muamelesini bitireme-
dinı. diyor. Ben yaptıramazsam artık halk ne 
yapar, kıyas ediniz. 

Reis — Efendim, ikinci maddenin tayymı en
cümen de kabul ediyor. Tayyı kabul edenler . . . Et
miyenler . . . KaJbul edilmiştir. 

Şu halde üçüncü madde ikinci madde olacaktır. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 29 mayıs 
1932 tarihinden muteberdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Maliye vekili Bey
den bir sual soracağım. 

Şimdi bu kanunun hükmü 29 mayıstan muteber 
olacağına göre haziranın 11 idir. Nesri ve sairesi 
için de bir müddet geçecektir. 16 gün zarfında bir 
çok muameleler yapılmış olacaktır. Binaenaleyh 
bunların harçları alınması lâzımdır, alınmışsa iade 
edilecek midir? 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı ) — Alınmışsa iade edilecektir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye ve
kili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitti. Vaktinde 
ikinci müzakeresi yapılacaktır. 

Bu günkü müzakeremiz bitmiştir efendim. Mec
lis pazartesi günü saat 14 te inikat edecektir. 

Kapanma saati: 17,20 
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Pansiyon kanununun 6 inci maddesine bir fıkra tezyili hak
kında I/228 numaralr kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

7 1-1932 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

1838 numaralı pansiyon kanununa zeylen Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 3-1 1932 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulnıasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1838 numaralı mektep pansiyonları kanunu inşaat ve tamirat hakkında hiç bir kayıt ihtiva 
etmediğinden pansiyon binalarında hatta en zarurî tamirat bile yapmak mümkün olmamaktadır. 
Halbuki bu binalar umumiyetle millî emlâktendir ve en zarurî tamiratın yapılmaması millî 
serveti harabiye maruz kılmaktadır. Son fırtına ve yağmurların ika attiği zararları bu vaziyet 
karşısında telâfi etmek imkânı bulunmamıştır. Son defa İzmirde pansiyon varidatile yapılmış 
olan bir bina yanmış ve ikiyüz talebe yersiz kalmıştır. Halbuki bütün bu müşkülât pansiyon
lar kanununa yalnız iki kelime ilâvesile bertaraf edilebilir. Vekâletimiz bu maksatla mezkûr 
kanunun 6 inci maddesine pansiyon binalarında yapılacak inşaat ve tamiratın da diğer mas
raflar gibi pansiyon varidatile yapılabileceğini tasrih eden bir fıkranın tezyilini ihtiva eden 
merbut lâyihanın kanuniyet kesbetmesini teklif etmektedir. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 20 - III -1932 
Karar No. 6 
Esas No. 1/228 

Yüksek Reisliğe 

1838 numaralı mektep pansiyonları kanununun 6 inci maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi encümenimizde mütalea 
ve tetkik olundu: 

Leylî mekteplere merbut olmak üzere tesis olunan pansiyonlara kabul edilmekte olan talebe
den her sene başı Maliye ve Maarif vekâletlerinee müştereken tesbit edilen talebe ücretlerine 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 
Sayı 6J32 
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muadil olmak üzere alınmakta olan ücretlerden tasarruf vaki olduğu anlaşılmaktadır. 

Meri olan mektep pansiyonları kanununa tevfikan yapılan masraftan sonra tasarruf vaki 
olduğu takdirde bu meblâğın pansiyonların tamirat ve inşaatına sarfedilmesine müsait ahkâm 
konulması encümenimizee de muvafık mütalea edilerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir 
arzolunur. 

Maarif E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar Afyon Karahisar Urfa Şebin Karhisar 
Nafi Atuf t. Alâettin İzzet Ulvi Haydar Hefet Sadri Maksudi 

Aza Aza Aza 
Ordu Yozgt Konya 

ilamdı A. Cevdet Naim Hazım 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8 - VI - 1932 

M. No. 146 
Esas No. 1/228 

Yüksek Reisliğe 

1838 numaralı pansiyon kanununa zeylen Maarif vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetinin 3 - I - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile es
babı mucibesinin t akdim edildiğine dair Başvekâletin 7 - I - 1932 tarih ve 6/32 numaralı tezke-
resile Maarif encümeninin teklifini aynen kabulünü mutazammın mazbatası encümeninmize ha
vale buyurulmuş olduğundan mütalea ve tetkik edildi. 

Teklif olunan lâyiha, pansiyon varidatından bu müesseselerin bulundukları leylî mektep bina
larının tamirat ve inşaatına sarfiyatta bulunulması esasına müstenittir. Encümenimiz müteamel 
Devlet kontroluna tâbi olmaksızın pansiyon varidatından sarfiyat icrasında ne bir icap ve ne de 
bir fayda mülâhaza edemediğinden bu nevi sarfiyata ötedenberi taraftar bulunmamış ve bu itibar
la lâyihanın bu şekli ile kabulüne imkân görememiştir. 

Diğer taraftan Devlet bütçesinin son senelerindeki darlığı dolayısile inşaat ve tamirat tertip
lerine ihtiyaçlara tekabül edecek miktarda tahsisat konulamamakta bulunmasına binaen yeni
den orta mektep ve lise binalarının inşası şöyle dursun her hangi bir kaza veya âfet dolayısile harap 
olan mektep binalarını bile inşa ve tamir etmek imkânı bulunamamakta olduğu görülmüştür. 

Bu vaziyetler karşısında encümenimiz esasen mekteplerin tedrisi faaliyetlerile doğrudan doğ
ruya alâkadar olmayıp diğer şehirlerden veya uzak semtlerden gelen talebenin iaşe ve ibatesini te
min gayesine matuf bulunan leylî teşkilâtını mekteplerin esasını teşkil eden neharî kısmından fek-
ile pansiyon haline kalbetmeği ve pansiyon varidatını Devlet bütçesine mülhak olarak hesabı kati
lerde görülen nazım varidat meyanında açılacak bir hesaba almağı müreccah telâkki etmiştir. Bu 
suretle pansiyonlar varidatından yapdacak sarfiyat Devlet bütçesinden yapılmakta bulunan sarfi
yat gibi umumî murakabe usullerine tâbi bulunacak ve bu varidattan pansiyonların bulundukları 
binaların sigorta edilmesine de imkân hâsd olarak salifüzzikir kontrolsuz sarfiyatın ve binalardan 
kazaya uğnyanlarm inşa ve tamir edilememesi gibi mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu esasa göre ve 1838 numaralı pansiyon kanununu tadilen hazırladığımız lâyihayı Maarif en
cümeninin tetkik ve tasvibine de arzeyledik. Bu suretle tekarrür eylemiş bulunan metnin kısa bir 
tahlilini aşağıya dercediyoruz: 



Sıra No 197 
Pansiyon kanununun 6 ma maddesine bir fıkra tezyili hak
kında I 228 numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 7-1-1932 
Sayı 6/32 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1838 numaralı pansiyon kanununa zeylen Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 3-1-1032 tarihli ictimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 
1838 numaralı mektep pansiyonları kanunu inşaat ve tamirat hakkında hiç bir kayit ihtiva 

etmediğinden pansiyon binalarında hatta en zarurî tamirat bile yapmak mümkün olmamaktadır. 
Halbuki bu binalar umumiyetle millî emlâktendir ve en zarurî tamiratın yapılmaması millî 
serveti harabiye maruz kılmaktadır. Son fırtına ve yağmurların ika attiği zararları bu vaziyet 
karşısında telâfi etmek imkânı bulunmamıştır. Son defa İzmirde pansiyon varidatile yapılmış 
olan bir bina yanmış ve ikiyüz talebe yersiz kalmıştır. Halbuki bütün bu müşkülât pansiyon
lar kanununa yalnız iki kelime ilâvesile bertaraf edilebilir. Vekâletimiz bu maksatla mezkûr 
kanunun 6 inci maddesine pansiyon binalarında yapılacak inşaat ve tamiratın da diğer mas
raflar gibi pansiyon varidatile yapılabileceğini tasrih eden bir fıkranın tezyilini ihtiva eden 
merbut lâyihanın kanuniyet kesbetmesini teklif etmektedir. 

Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif encümeni 20-III-1932 
Karar No. 6 
Esas No. 1/228 

Yüksek Reisliğe 

1838 numaralı mektep pansiyonları kanununun 6 ıneı maddesine bir fıkra tezyili hakkında 
olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi encümenimizde mütalea 
ve tetkik olundu: 

Leylî mekteplere merbut olmak üzere tesis olunan pansiyonlara kabul edilmekte olan talebe
den her sene başı Maliye ve Maarif vekâietlerince müştereken tesbit edilen talebe ücretlerine 
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muadil olmak üzere alınmakta olan ücretlerden tasarruf vaki olduğu anlaşılmaktadır. 

Meri olan mektep pansiyonları kanununa tevfikan yapılan masraftan sonra tasarruf vaki 
olduğu takdirde bu meblâğın pansiyonların tamirat ve inşaatına sarfedilmesine müsait ahkâm 
konulması encümenimizce de muvafık mütalea edilerek kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir 
arzolunur. 

Maarif E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar Afyon Karahisar Urfa Şebin Karhisar 
Nafi Atuf İ. Alâettin İzzet Ulvi Haydar Kefet Sadri Maksudi 

Aza Aza Aza 
Ordu Yozgt Konya 

Hamdi A. Cevdet Naim Hazım, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8 - VI - 1932 

M. No. 146 
Esas No. 1/228 

Yüksek Reisliğe 

1838 numaralı pansiyon kanununa zeylen Maarif vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetinin 3 - I - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile es
babı mucibesinin t akdim edildiğine dair Başvekâletin 7 - I - 1932 tarih ve 6/32 numaralı tezke-
resile Maarif encümeninin teklifini aynen kabulünü mutazammın mazbatası encümeninmize ha
vale buyurulmuş olduğundan mütalea ve tetkik edildi. 

Teklif olunan lâyiha, pansiyon varidatından bu müesseselerin bulundukları leylî mektep bina
larının tamirat ve inşaatına sarfiyatta bulunulması esasına müstenittir. Encümenimiz müteamel 
Devlet kontroluna tâbi olmaksızın pansiyon varidatından sarfiyat icrasında ne bir icap ve ne de 
bir fayda mülâhaza edemediğinden bu nevi sarfiyata ötedenberi taraftar bulunmamış ve bu itibar
la lâyihanın bu şekli ile kabulüne imkân görememiştir. 

Diğer taraftan Devlet bütçesinin son senelerindeki darlığı dolayısile inşaat ve tamirat tertip
lerine ihtiyaçlara tekabül edecek miktarda tahsisat konulamamakta bulunmasına binaen yeni
den orta mektep ve lise binalarının inşası şöyle dursun her hangi bir kaza veya âfet dolayısile harap 
olan mektep binalarını bile inşa ve tamir etmek imkânı bulunamamakta olduğu görülmüştür. 

Bu vaziyetler karşısında encümenimiz esasen mekteplerin tedrisi faaliyetlerile doğrudan doğ
ruya alâkadar olmayıp diğer şehirlerden veya uzak semtlerden gelen talebenin iaşe ve ibatesini te
min gayesine matuf bulunan leylî teşkilâtını mekteplerin esasını teşkil eden neharî kısmından fek-
ile pansiyon haline kalbetmeği ve pansiyon varidatını Devlet bütçesine mülhak olarak hesabı kati
lerde görülen nazım varidat meyanında açılacak bir hesaba almağı müreccah telâkki etmiştir. Bu 
suretle pansiyonlar varidatından yapılacak sarfiyat Devlet bütçesinden yapdmakta bulunan sarfi
yat gibi umumî murakabe usullerine tâbi bulunacak ve bu varidattan pansiyonların bulundukları 
binaların sigorta edilmesine de imkân hâsıl olarak salifüzzikir kontrolsuz sarfiyatın ve binalardan 
kazaya uğrıyanların inşa ve tamir edilememesi gibi mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu esasa göre ve 1838 numaralı pansiyon kanununu tadilen hazırladığımız lâyihayı Maarif en
cümeninin tetkik ve tasvibine de arzeyledik. Bu suretle tekarrür eylemiş bulunan metnin kısa bir 
tahlilini aşağıya dercediyoruz; 
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Pansiyon kanununun 1 inci maddesi, yeni şeklin neticesi olarak cüzi tadilâtla kabul olunmuştur. 

Mezkûr kanunun ikinci maddesi esaslı tadilâta uğramıştır: 

Evvelâ, pansiyon talebesinden alınacak ücretlerin, müessesenin bulunduğu mahallin rayici ve 
bilhassa mülhak bulunduğu mektebin mahrukat, tenvirat ve sair hizmetleri dolayısile masarif 
arasında tedahül vaki olacağı için tedahül eden bu masraflardan mektebe ve pansiyona isabet edecek 
olan miktarlar bilhesap nazara alınarak bütçe kanunile tayin olunması muvafık bulunmuştur. 
Filhakika içinde bulunduğumuz senelerin pek mütehavvil bulunan yaşama şeraiti muvacehesinde 
bu ücretlerin her sene Yüksek Meclisin tetkikına arzedilmesinde büyük faydalar mevcuttur. Bu 
itibarla maddeye buna dair bir hüküm ilâve f3dilmiştir. 

Saniyen, pansiyonlara alınacak müteaddit kardeşlerden ikinci, üçüncü ve ilâahir kardeşlerin 
bir ücret tenzilâtına mazhar olmaları kabul olunmuştur. Halen dahi leylî mekteplerin talebei asli
yesi hakkında bu mahiyette ve fakat daha genişçe bir tenzilât tatbik edilmektedir. Vakıa pansiyon 
bir iaşe ve ibate müessesesi olmak dolayısile bu müesseseye kabul edilecek talebe hesabına diğer
lerine tenzilât bahşetmek velilerin rızasına mütevakkıf bulunmak icap eder gibi görünüyorsa da 
bütün cemiyetler tarafından kabul olunmuş bulunan içtimaî teavün esaslarının bu müesseselerde 
kabul olunmasında ve çok çocuklu ebeveyne bu suretle bir yardım temin edilmesinde mahzurdan 
ziyade fayda mülâhaza edilmiştir. Bu insanî ve içtimaî terbiyenin yetişmekte bulunan neslimizin, mek
tep hayatından itibaren, dimağlarında daha büyük kuvvetle yerleşmesini temin edeceğine kail olduğu
muz bu esası lâyihaya derceyledik. 

Bunun gibi filî hizmette bulunan ve ekseriya büyük merkezlerden uzak ve bilhassa şark vilâyet
lerinde bulunan küçük memurların çocuklarını tahsil ettirmek hususunda bir dereceye kadar suhulete 
mazhar olabilmelerini temin etmenin dahi bu günün zaruretlerinden addolunmuştur. Ancak bu hususta 
bahşedilecek suhuletin pansiyon varidatından temin edilmesine imkân görülememiş ve bu çocuklardan 
yapılması derpiş edilen % 10 tenzilâtın Devlet bütçesinden temin edilmesi kabul olunmuştur. 

Bundan başka Devlet hesabına olarak halen leylî ve meccani olarak okumakta ve ileride bu şerait 
altında okutulacak olan talebe ücret ve masarifi umumiyesinin ne suretle tediye edileceğini göster
mek üzere bu maddeye ayrıca hükümler ilâve edilmiştir. Pansiyon kanununu tadilen lâyihaya ithal 
edilmiş bulunan diğer ahkâm tatbikata ait hükümlerdir. Bunlar ve diğer teferruat hakkında icap ederse 
şifahen izahat arzeylemek üzere salifüzzikir maksat ve hedeflere matuf olmak üzere hazırladığımız ka
nun lâyihasını umumî bütçenin tertibile alâkadar olmak dolayısile tercih an ve müstacelen müzakere 
edilmek ricasile Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Tokat Bursa İstanbul Çorum Elâziz Erzurum 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya Dr. Galip Sadettin Mustafa H. Tahsin Aziz 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun İsparta Kayseri Kırklareli Niğde 
Kâzım Mükerrem. A. Hilmi M. Nahit Faik 
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HÜKÛMETlN TEKLİFİ 

1838 numaralı mektep pansiyonları kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1838 numaralı mektep pansiyon
ları 'kanununun 6 inci maddesine şu fıkra tezyil 
olunmuştur : 

Mebanii milliyeden bulunan pansiyon binaların
da yapılacak tamirat ve tadilât ve yeniden inşa edi
lecek pansiyon binaları masrafları da ayni suretle 
bu fasıldan tesviye olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı kanu

nun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanu
na bazı hükümler ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 6 temmuz 
1931 tarih ve 1838 numaralı kanunun birinci mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Liselere ve ortamekteplere yüksek ve meslekî 
mekteplere alınacak ücretli leylî talebe için bu mek
teplerde veya bunlara mülhak olarak pansiyonlar 
tesis olunur. Bu pansiyonların idare usulleri bir ni
zamname ile tayin edilir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyon talebesinden alınacak ücret, mektebin 
bulunduğu mahallin rayici ve masrafların leylî ve 
neharî teşkilâtına ait bulunan kısımları nazara alı
narak her sene bütçe kanunile tesbit olunur. 

Müteaddit kardeşlerin ikincisinin ücretinden % 
10, diğerlerinin ücretlerinden % 15 tenzilât yapılır. 

Maaşları 1452 numaralı kanunun yedinci ve da
ha aşağı derecelerine tekabül eden miktarlarda bu
lunan Devlet memurları çocuklarınndan % 10 ten
zilât yapılır ve bu tenzilât farkı Maarif vekâleti 
bütçesindeki tahsisatından ve Devlet tarafından te
diye olunur. 

Pansiyonlarda tenzilâta tâbi çocuğu bulunan 
bu memurlardan vefat edenlerle tekaüt edilenlerin 
çocukları bulundukları tahsil devresini (ilk veya 
orta veyahut lise) ikmal edinciye kadar tenzilât
tan istifade ederler. 

Halen leylî ve meccani olarak Devlet mektep
lerinde okumakta bulunan talebe ile ilerde kanunu 
mahsusuna tevfikan leylî ve meccani olarak okutu
lacak talebenin bulunacakları pansiyon ücretine 
kıyasen ücretleri ve sair masrafları Devlete aittir. 
Bu ücretlerle masraflar talebenin mensup bulun
dukları devair bütçelerinde açılacak faslı mahsus
larından pansiyonlar emrine tediye olunur. 

Pansiyonlara, Devletçe okutulacak talebeden 
başka meccani talebe kabul olunmaz. 

MADDE 3 —• Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Her pansiyonun idaresi tâbi bulunduğu mek
tebin müdürüne mevdudur. Pansiyonlarda idarî 
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Pansiyon kanununun 1 inci maddesi, yeni şeklin neticesi olarak cüzi tadilâtla kabul olunmuştur. 

Mezkûr kanunun ikinci maddesi esaslı tadilâta uğramıştır: 

Evvelâ, pansiyon talebesinden alınacak ücretlerin, müessesenin bulunduğu mahallin rayici ve 
bilhassa mülhak bulunduğu mektebin mahrukat, tenvirat ve sair hizmetleri dolayısile masarif 
arasında tedahül vaki olacağı için tedahül eden bu masraflardan mektebe ve pansiyona isabet edecek 
olan miktarlar bilhesap nazara alınarak bütçe kanunile tayin olunması muvafık bulunmuştur. 
Filhakika içinde bulunduğumuz senelerin pek mütehavvil bulunan yaşama şeraiti muvacehesinde 
bu ücretlerin her sene Yüksek Meclisin tetkikına arzedilmesinde büyük faydalar mevcuttur. Bu 
itibarla maddeye buna dair bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Saniyen, pansiyonlara alınacak müteaddit kardeşlerden ikinci, üçüncü ve ilâahir kardeşlerin 
bir ücret tenzilâtına mazhar olmaları kabul olunmuştur. Halen dahi leylî mekteplerin talebei asli
yesi hakkında bu mahiyette ve fakat daha genişçe bir tenzilât tatbik edilmektedir. Vakıa pansiyon 
bir iaşe ve ibate müessesesi olmak dolayısile bu müesseseye kabul edilecek talebe hesabına diğer
lerine tenzilât bahşetmek velilerin rızasına mütevakkıf bulunmak icap eder gibi görünüyorsa da 
bütün cemiyetler tarafından kabul olunmuş bulunan içtimaî teavün esaslarının bu müesseselerde 
kabul olunmasında ve çok çocuklu ebeveyne bu suretle bir yardım temin edilmesinde mahzurdan 
ziyade fayda mülâhaza edilmiştir. Bu insanî ve içtimaî terbiyenin yetişmekte bulunan neslimizin, mek
tep hayatından itibaren, dimağlarında daha büyük kuvvetle yerleşmesini temin edeceğine kail olduğu
muz bu esası lâyihaya derceyledik. 

Bunun gibi filî hizmette bulunan ve ekseriya büyük merkezlerden uzak ve bilhassa şark vilâyet
lerinde bulunan küçük memurların çocuklarını tahsil ettirmek hususunda bir dereceye kadar suhulete 
mazhar olabilmelerini temin etmenin dahi bu günün zaruretlerinden addolunmuştur. Ancak bu hususta 
bahşedilecek suhuletin pansiyon varidatından temin edilmesine imkân görülememiş ve bu çocuklardan 
yapılması derpiş edilen % 10 tenzilâtın Devlet bütçesinden temin edilmesi kabul olunmuştur. 

Bundan başka Devlet hesabına olarak halen leylî ve meccani olarak okumakta ve ileride bu şerait 
altında okutulacak olan talebe ücret ve masarifi umumiyesinin ne suretle tediye edileceğini göster
mek üzere bu maddeye ayrıca hükümler ilâve edilmiştir. Pansiyon kanununu tadilen lâyihaya ithal 
edilmiş bulunan diğer ahkâm tatbikata ait hükümlerdir. Bunlar ve diğer teferruat hakkında icap ederse 
şifahen izahat arzeylemek üzere salifüzzikir maksat ve hedeflere matuf olmak üzere hazırladığımız ka
nun lâyihasını umumî bütçenin tertibile alâkadar olmak dolayısile tercihan ve müstacelen müzakere 
edilmek ricasile Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Tokat Bursa İstanbul Çorum Elâziz Erzurum 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya Dr, Galip Sadettin Mustafa H. Tahsin Aziz 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun İsparta Kayseri Kırklareli Niğde 
Kâzım Mükerrem A. Hilmi M. Nahit Faik 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1838 numaralı mektep pansiyonları kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1838 numaralı mektep pansiyon
ları 'kanununun 6 inci maddesine şu fıkra tezyil 
olunmuştur: 

Mebanii milliyeden bulunan pansiyon binaların
da yapılacak tamirat ve tadilât ve yeniden inşa edi
lecek pansiyon binaları masrafları da ayni suretle 
bu fasıldan tesviye olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki 1838 numaralı kanu

nun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanu
na bazı hükümler ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 6 temmuz 
1931 tarih ve 1838 numaralı kanunun birinci mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Liselere ve ortamekteplere yüksek ve meslekî 
mekteplere alınacak ücretli leylî talebe için bu mek
teplerde veya bunlara mülhak olarak pansiyonlar 
tesis olunur. Bu pansiyonların idare usulleri bir ni
zamname ile tayin edilir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyon talebesinden alınacak ücret, mektebin 
bulunduğu mahallin rayici ve masrafların leylî ve 
neharî teşkilâtına ait bulunan kısımları nazara alı
narak her sene bütçe kanunile tesbit olunur. 

Müteaddit kardeşlerin ikincisinin ücretinden % 
10, diğerlerinin ücretlerinden % 15 tenzilât yapılır. 

Maaşları 1452 numaralı kanunun yedinci ve da
ha aşağı derecelerine tekabül eden miktarlarda bu
lunan Devlet memurları çocuklarınndan % 10 ten
zilât yapılır ve bu tenzilât farkı Maarif vekâleti 
bütçesindeki tahsisatından ve Devlet tarafından te
diye olunur. 

Pansiyonlarda tenzilâta tâbi çocuğu bulunan 
bu memurlardan vefat edenlerle tekaüt edilenlerin 
çocukları bulundukları tahsil devresini (ilk veya 
orta veyahut lise) ikmal edinciye kadar tenzilât
tan istifade ederler. 

Halen leylî ve meccani olarak Devlet mektep
lerinde okumakta bulunan talebe ile ilerde kanunu 
mahsusuna tevfikan leylî ve meccanî olarak okutu
lacak talebenin bulunacakları pansiyon ücretine 
kıyasen ücretleri ve sair masrafları Devlete aittir. 
Bu ücretlerle masraflar talebenin mensup bulun
dukları devair bütçelerinde açılacak faslı mahsus
larından pansiyonlar emrine tediye olunur. 

Pansiyonlara, Devletçe okutulacak talebeden 
başka meccanî talebe kabul olunmaz. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun üçüncü mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Her pansiyonun idaresi tâbi bulunduğu mek
tebin müdürüne mevdudur. Pansiyonlarda idarî 
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I vazife ile gece vazifesi alan müdür ve muallimlere 
I pansiyon varidatından ayrıca ücret verilir. Bun
lardan mektebin neharî teşkilâtında vazifesi bulu
nanlara pansiyondaki hizmetlerine mukabil yalnız 
bir ücret farkı verilir. Pansiyonlardaki sair va-

I zifelere hariçten memurluk evsafını haiz olan kim
selerden memur tayin olunabilir. Pansiyonların 
ücretli memur ve müstahdemlerinin kadrosu her 
sene Maarif vekâleti bütçesile birlikte Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzolunur, bütçeleri
nin tasdiki Maarif vekâletince yapılır. 

Pansiyonlarda vazife gören müdür, muallim ve 
memurlar meccanen yemek yerler. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun beşinci mad
desi aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyon talebesinden alınacak ücretler eylül, 
kânunuevvel ve mart aylarında olmak üzere üç 
taksitte alınır. 

Birinci taksit talebenin pansiyona kaydolun-
duğu gün, ikinci ve üçüncü taksitler kânunuevvel 
ve mart aylarının başlarında tahakkuk ettirilir. 
Birinci taksit tediye olunmadan pansiyona talebe 
alınmaz. İkinci ve üçüncü taksitlerin azamî on 
gün imhali caizdir. Bundan fazla imhal edilen 
taksitler mektep müdürünün zimmetinde sayılır. 

Senenin her zamanında pansiyonlara talebe 
kabul olunabilir. Ancak her hangi bir taksit dev
resinde kabul olunan talebe o taksitin tamamını 
ödemiye mecburdur. 

Bir taksit devresi esnasında pansiyonla alâ
kasını kesen talebeye bu devreye ait taksitten 
bir şey iade olunmaz. Ancak bir mektep; pansi
yonundan diğer bir mektep pansiyonuna naklen 
giden talebenin evvelki mektebinde tediye ettiği 

' taksit miktarı naklettiği mektep pansiyonu tak
sitine mahsup edilir; naklettiği mektebin pansi
yon ücreti evvelki mektebin pansiyon ücretinden 
fazla ise bu taksite ait fark alınır, noksan ise 
bir şey iad« olunmaz. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun altıncı maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyonlardan alınacak ücret ve mekûlât 
bedelleri nazım hesaplar meyanından açılacak 
pansiyonlar hesabına irat, pansiyonların tesisat, 
idare, iaşe ve sair masraflarile inşaat, tamirat ve 
sigorta karşılıkları ve kullanılacak memur ve 
müstahdemlerin ücretleri Maarif vekâleti bütçe
sinde ayni mahiyette açılacak bir fasla masraf 
kaydolunur, 



MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Ma
liye ve Maarif vekilleri memurdur. 

3 - I - 1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. V. Ma. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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I Varidat ve masraflar için Ziraat bankası nezdin-
de karşılıklı faizli bir hesabı cari açılır. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun yedinci maddesi 
aşağıda yazıldığı gibi tadil edilmiştir: 

Pansiyonların merbut bulundukları mekteplerin 
muallimlerde neharî talebesi beher öyün için tabelâ 
mucibince nüfus başına günde isabet edecek ücre
tin yarısından yüzde on fazlasını vermek şartile 
pansiyon talebesine dahil olarak yemek yiyebilirler. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun dördüncü mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Pansiyonların tesisatı için lâzım olan eşya ve 
levazım Maarif vekâletince pansiyonlara bedelsiz 
olarak terkolunabilir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanuna aşağıdaki madde 
tezyil edilmiştir: 

Müzeyyel madde — Pansiyonlarda senesi zarfın
da sarfohmmıyan varidat ertesi seneye devrolunur. 

. Pansiyon tesisat ve amortismanları karşılığı ol
mak ü-.ere varidatın (% 5 ) şi, yangın veya her han-

I gi bir âfet neticesinde harap olan mektep ve pansi
yon binalarının yeniden inşası için varidatın (% 1) 
ri ihtiyaç üzerine yapılacak alelûmum tamirata ve 
münhasıran pansiyonun küçük inşaatına karşılık 
olmak üzere de varidatın (% 6) sı ihtiyat parası 

j olarak bu namlar altında açılacak hususî hesaplara 
kay it ve bankada muhafaza olunur. 

Bu hesaplardan, Maarif vekâletinin göstereceği 
lüzum üzerine muhtas bulundukları mevzulara sar
fiyat yapılır. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Maarif vekilleri memurdur. 



Sıra NQ 192 
Büyük Millet Meclisinin kânunuevvel 1931 : şubat 1932 ay

ları hesabatı hakkında 5/12 numaralı Meclis hesaplan 
tetkik encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisinin 1031 senesi kânunuevvel ayile 1932 senesi kânunu
sani şubat ayları hesapları hakkında Meclis hesapları tetkik encümeni 

mazbatası 

6- VI- 1932 

Kânunuevvel iptidasındaki para 
Kânunuevvel kânunusani ve şubat aylarında alınan para 

O aylarda sarf edilen para 
4 052 68 Bankada kaldığı anlaşılan para 

Meclisi Âlinin 1931 senesi kânunuevvel ile 1932 senesi kânunusani ve şubat ayları hesap
ları tetkik olunarak alınan ve verilen paralarla şubat nihayetinde bankada kalmış olan para
ların miktarı yukarıda gösterilmiştir. Bunlara ait evrak ve bankanın hesabı katisi Meclis 
muhasebesi kaydine muvafık görülmekle Heyeti umumiyeye arzolunur. 

T. B. M. M. 
M. ti. T. Encümeni 

Karar J\? 4 

Lira 
284 60? 
626 685 
911 293 
907 240 

K. 
27 
03 
30 
62 

Meclis hesaplan T. E. R. 
Van 

Hakkı 

M. M. 
Ankara 

Rıfat 

Murakıp 
Denizli 

Mazhar Müfit 

Aza 
Ankara 

Halit Ferit 

Aza 
Balıkesir 
İbrahim 

Aza 
Çankırı 

Ziya 





Sıra No 196 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 

kanuna müzeyyel I 331 ve Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair kanuna bir madde tezyili hakkında 

I 381 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna rtıüzeyyel 
1/331 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 2-V-l932 
Sayı 6/1125 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
De Jet memulları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna zeylen 

Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin ı - V- 1932 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmaşını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyi ıası 
29-XII-iQ3l tarih ve 1909 numaralı kanunla teşkil ve ihdas edilmiş olan Gümrük 

ve inhisar 1ar vekâleti merkez teşkilâtı kadrosunun yeni vekâletin ihtiyaçları tetkik olunup ona 
göre teklif edilmesi muvafık görülmüş ve ancak işe başlamak için zarurî olan memuriyetler 
1911 numaralı kanunla Müsteşar, Hususî kalem müdürü ve birde Şifre memuru olmak üzere 
ihdas edilmişti. 

1932 bütçesi esbabı mucibe lâyihasında arzedildiği veçhile, vekâlet ile Gümrükler umum 
müdürlüğü, Gümrük muhafaza umum kumandanlığı ve İnhisar idareleri arasına hiç bir 
vasıta ve teşkilât sokmayıp her birile daimî ve doğrudan doğruya teması muhafaza etmek 
esasına müstenit olan teşkilât müsteşarlık, hususî kalem, hukuk müşavirliği, teftiş heyeti, 
evrak ile cereyanı zarurî olan muamele ve muhabereyi temin edecek ufak bir kalemden 
ibarettir. 

B ı teşkilâta göre tanzim edilmiş olan kadronun teadül kanununa bağlı iki numaralı cetvele 
ilâvesini temin etmek üzere merbut kanun lâyihası ihzar olunmuştur. 
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Dcvlet memurları maâşatrlım tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna 

merbut iki numaralı cetvele, Gümrük ve inhisarlar vekâleti merkez teşkilâtı memurlarının derece ve 
adetlerini gösteren merbut bir numaralı cetvel ilâve edilmiş ve 1911 numaralı kanunla yapılan teşki
lât ilga olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kantin 1 haziran 1932 târihinden muteberdir . 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 - V- 1932 
Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Na. V. Ik. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Hilmi M. Şeref Dr, Refik Ali Rana Muhlis 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 
Mf. V. 



- 3 -
OVETOt (i) 

£j Memuriyetin unvanı Adet Maâ ş 

Gütarak ve ftıhtsautea? vfekaieti 

Mtrkes ntemutiarı 
İf25, 

7 
12 
1-2-

3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 

10 
11 
14 

10 
12 
13 
14 

ıı, 
14 
15 
15 

4 
11 
14 

Hususî kalem 
Müdür 
Şifre-memupu-
Kâtip 

Ttftiş heyeti 
Reis 
Baş müfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » » 
Öçüncü » » 
Dördüncü sınıf » 
Beşinci » » 
Müfettiş muavini 
Mümeyyiz 
Kâtip 

Münıeyyiz 
Mçrruu; 
mm 
K&ip 

Dospa ve evrak kalemi 
Mfime^yiç 
Mukayyit 
Mukayyit 
Sevk memuru 

Müşavir 
Tetkik memuru 
Kfrttp 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
4 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
4 

U 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
1 

Üâ-
25 
25 

100 
m 
80 
7t) 

, 55 
55 
45 
35 
30 
20 

35 
25 
22 
20 

30 
2.0.Î 
17,5 
17,5 

90 
3Q 
20 
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frevİet memurları maasatının tevhit ve teadülüne dair kanuna l>îi» madde 

tezyili hakkında 1/381 numaralı kanun lâyihası 

T. C . ••• '•• ü :'r'' • 

Başvekâlet 28- V- 1932 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı 6/1460 
B. M. M; Vü^ek Reilliğine 

Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanlına zeyİeh 
Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23-V- 1932 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyi ıası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
' Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe 

1 - 1917 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince, rteşekkül eden'(Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığının hesap işleri!e meşgul olmak üzere, diğer emsali müessesatta olduğu gibi maliyeye 
merbut bir muhasebe teşkilâtı yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Esasen;salifülarz 1917 numaralı 
kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince mezkûr umum. kumandanlığın 1931 senesi kadro
sunun tera Vekilleri Heyetince tasdiki sırasında kumandanlık muhasebesinin teşkili maliyeye 
bırakılmıştı. •, & . . . 

Bu ihtiyacı karşılamak için Gümrük muhafaza umum kumandanlığının hesap işlerini lâyikıle 
tedvir edecek asgarî bir kadro tanzim ve ihtiyaca göre memuriyetler ihdas edilmiştir. 

2 - Gümrük muhafaza umum kumandanlığının teşkilinden sonra, Gümrükler umum müdür
lüğünün vilâyet teşkilâtı kadrosundan tefrik edilip kumandanlık kadrosuna ithal edilen memur
lardan olup İstanbulda, Muhafaza umum kumandanlığına merbut müessesatta, hesap slerinde 
istihdam edilen 30 lira maaşlı bir muhasiple 22 lira maaşlı bir veznedarın da yine ayni vazifeyi 
görmek üzere maliye kadrosuna alınması muktazigörülmüştür. Bu maksadı temin için mezkûr mu
hasiple veznedar Gümrük muhafaza umum kumandanlığı teşkilât kanunu lâyihasile Gümrükler 
umum müdürlüğü vilâyet teşkilâtı kadrosundan tenzil ettirilmiş ve lâyihaya merbut 2 numaralı 
cetvelle teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvelde Maliye vekâleti müessesat muhasebecilik-
leri meyanına ithali temin edilmiştir . 

Lâyiha salifülarz' teşkilâtın teadül kanununa merbut 2 numaralı cetvelin maliye kısmına ithalini 
temin maksadile tarizim ve takdim kılınmıştır. 

Devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzeyyel kanıttı 
lâyihası 

MADDE 1 — Merbut (1) numaralı cetvelde derece, adet ve maaş miktarları gösterilen memurlar 
devlet memurları maasatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 2 inci maddesine 
merbut (2) numaralı cetvelin Maliye vekâleti muhasebat umum müdürlüğü kısmına ve merbut (2) nu
maralı cetvelde derece, adet ve maaş miktarları gösterilen memurlar da ayni cetvelin Maliye vekâ
leti müessesat muhasebecilikleri kısmına ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihinden muteberdir. 
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MADÜE 3 — Bü kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur1. 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Dr. Refik lüsuf Kemal Zekâi 8. Kaya 
Mi. V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Emt Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

23 - V -1932 
Ha. V, V. Mal. V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalik 
U. t V. Zr. V. 
Ali Rana Muhlis 

1 NUMARALİ CETVEL 

D
er

ec
e 

7 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
14 
1Q 

Memuriyetin n 

Muhasebe müdürü 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Birinci » tetkik memuru 
İkinci JO » » 
Birinci » hesap memuru 
Evrak ve dosya memuru 
Kâtip 
Kâtip ve muakkkip 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

Maaş; 
Lira 

55 
35 
30 
30 
25 
25 
20 
20 
10 

2 NUMARALI CETVEL 
o 

& 

11 
13 

Memuriyetin nev'i 

Muhasebeci 
Veznedar 

Adet 

1 
1 

Maaş 
Lira 

30 
22 
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Bütçe encümeni mazbataâi 

T. B. d. M. 
Bütçe encümeni 6 - VÎ - 193% 

M-. No, 143 
Esas No. 1/331, 38İ . 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna zeylen tanzim olunup encü
menimize havale buyurulan iki adet kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihalardan biri Gümrük ve inhisarlar vekâleti merkez teşkilâtına diğeri de Gümrük muhafaza 
umum kumandanlığının muhasebe teşkilâtına dairdir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti ile Gümrük muhafaza umum kumandanlığının teşkili hakkındaki 
kanunların icap ettirdiği vezaifin ifası için 1932 senesi bütçesile kadroları ve umum teşkilâtı tesbit edil
mek üzere 1931 senesi ortalarında verilen mezuniyete istinaden teşkilât kısmen yapılmış ve kısmen-
de bütçe ile ikmal olunmuştur. 

Vekâletin teşekkül etmiş bulunması münasebetile Gümrük umum müdürünün baremdeki derecesi 
vekâletlere doğrudan doğruya merbut diğer umum müdürlerin derecesine tenzil edilmiş ve teklif 
edilen diğer teşkilâtta işin icabatına ve tasarruf esaslarına göre münasip hududa irca olunmuş
tur. Şöyleki vekâletin merkez teşkilâtı için teklif olunan teftiş heyeti riyasetinin biri başmüfet
tiş, ikisi birinci sınıf müfettiş ve biri de ikinci sınıf müfettiş olmak üzere bareme ilâve olunan 
dört müfettişten başmüfettişin bu vazifeyi ifa edebileceği mülâhazasile bareme ilâvesine lüzum gö
rülmemiştir. Keza merkez teşkilâtı için teklif edilen hukuk müşavirliği de inhisarlardan sorulan 
hukukî mütaleaları tetkik eylemek üzere ihdası derpiş edilmiş bir makam olduğuna ve halbuki in
hisar idarelerinin merkeze celbi mukarrer bulunduğuna nazaran bunların kendi işlerinde mütehas
sıs olan hukuk müşavirlerinin icap ederse müşavere heyeti halinde bu mevzuları daha salâhiyetle 
tetkik edebilecekleri mülâhazasile bu makamın ihdasına da lüzumu kati görülememiştir. 

Bundan başka yine merkez teşkilâtı meyanında Istanbuldaki inhisarlar vekâleti arasındaki irti
batı temin etmek üzere ihdası teklif edilen inhisarlar kalemi de bu günkü vaziyette lüzumlu ol
makla beraber geçici bir ihtiyaca cevap verecek bir mahiyette görülmüştür. Bu sebepten bu daire 
teşkilâtı ücretli kadrosuna alınmış ve inhisarların buraya naklinden sonra vekâlet makamının bun
lara ait işlerde hususî kâtipliğini ifa etmek üzere kalemi mahsus teşkilâtına bir mümeyyizliğin 
ilâvesi münasip görülmüştür. 

Muhasebe, zat işleri, istatistik, tarife gibi vekâletin diğer müteferrik teşkilâtı için teklif edilen 
ilâve ve tadilât işlerin icaplarını ve betahsis gümrük işlerinin daha eyi bir şekilde idaresini teminen 
kısmen kabul ve kısmen de tenkis veya takviye edilmiştir. 

Cetvellerin tetkiki esnasında bu hususta bir teklif bulunmamakla beraber gümrük muayene me
murlarının vaziyeti hassatan nazarı dikkati celp eylemiştir. Gümrüklerde muayene ile vazifedar olan 
bu memurların keyfiyeten takviyesi ve daha yüksek menşelerden yetişmiş anasırın rağbetini celp 
edecek bir vaziyete getirilmesi gümrük işlerinin bütün ehemmiyetinin tekasüf ettiği muayene 
işinin yolunda yürümesi için en esaslı ıslâhatı teşkil etmektedir. Bu itibarla encümenimiz ayni 
daireye ait barem cetvelleri tadil edilirken bu ıslâhatı yapmağı da elzem telâkki etmiş ve merkez 
teşkilâtının teklife nazaran daraltılması dolayısile elde edilen tasarruflarla sair ufak tefek tasarruf
ları bu teşkilâtın takviyesine hasreylemiş ve muayene memurlarının adedini dahi tenkis ederek 
teşkilâtı aşağıya derceylediğimiz cetveller üzerinde kolaylıkla mukayese edilebilecek vaziyete 
getirmiştir. 
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Yeni teşkilât 

Adet Aslî maaş 

25 40 
125 30 
200 20 

350-

Senevî tahsisatı 
302 400 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığı merkez teşkilâtı için teklif edilen ve umumiyetle 
ücretle istihdam edilecek memurlar cüzî tadilâtla kabul olunmuştur. Biri Karadeniz sahiline 
ve biri de Akdeniz sahiline ait olmak üzere teklif edilen muhafaza müdürlükleri de tatbikatın 
gösterdiği bir ihtiyaç olmak dolayısile kabul edilmiştir. 

Marmara ve Trakya mnitakalannı da ihtiva etmek üzere Istanbulda teşkili teklif edilen 
muhafaza başmüdürlüğü üzerinde tevakkuf edilmiştir. Neticede mıntakasmm genişliği, kara ve 
deniz vesaitini sevk ve idare etmesi dolayısile başmüdürlüğün teşkili %abul olunmuş ve bu 
makamın derecesi teadül kanununun 6 inci derecesi olmak üzere tesbit edilmiştir. Yalnız baş
müdürlüğe merbut olmak üzere teklif edilen kara ve deniz müdürlüklerinden kara müdürü
nün unvanı muavinliğe ve deniz müdürlüğünün unvanı da işletme amirliğine tebdil edilerek kara 
vesaiti ile deniz vesaitinin sevk ve idaresi doğrudan doğruya başmüdürün mesuliyeti altında bıra
kılmıştır. 

140 numaralı mazbatamızla Umumî heyete arzolunan emlâk sicilli tesis ve muhafazası teşkilât ka
nun lâyihasının 1 inci muvakkat maddesinde kanun hükmünün 1932 senesinde yalnız bir grupta tatbi
ki kabul edilmiş olduğundan şimdilik bu grupta yapılacak teşkilât için Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğünün teadül cetvelinin tadiline lüzum hâsıl olmuş ve bu tadilâtı tesbit ve ifade eden hükümlerin 
bu kanun lâyihasına ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığı emrinde bulunacak ordu ve jandarma zabit, askerî memur 
ve efradın maaşları esasen kanunlarile muayyen olduğundan bunların teadül cetveline alınmasına 
lüzum görülmemiş ve adetlerinin her sene bütçe kanunlarile tesbiti için ayrı bir madde tanzim edil
miştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihasını Umumî heyetin yüksek tasvibine arzederiz. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Tokat Bursa İstanbul Çorum Elâziz Erzurum 

/ / . Fehmi K. Zaim Süreyya Dr. Galip Sadettin Mustafa II. Tahsin Aziz 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Giresun İsparta Kayseri Kırklareli Manisa Kırklareli 

Kâzım Mükerrem A. Hilmi M. Nahit M. Turgut . Şevket 

„ 

Adet 
10 
23 
87 

134 
125 
379 

Eski teşkilat 

Senevî tahsisatı 
293 724 

Aslî maaş 
35 
30 
25 
20 
17,5 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna merbut cetvelde 
bazı tadilât icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunun 2 inci maddesine merbut cetvelde aşağıda yazılı tadilât yapılmıştır: 

A) 1911 numaralı kanunun 1 inci ve 1925 numaralı kanunun 2 inci maddelerile yapılan ilâve
leri dahi iKtiva eden Rüsumat umum müdürlüğü teşkilâtı yerine merbut (1) numaralı cetvelde 
gösterilen Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilâtı ikame olunmuştur. 

B) Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün merkez ve vilâyat kısmından merbut (2) numaralı 
cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memuriyetler tayyedilmiştir. 

C) Merbut (3) numaralı cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen emlâk sicil teşkilâtı me
murları Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün vilâyet kısmına ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza umum kumandanlığı kadrosunda bulunacak ordu ve, jandar
ma, zabit, askerî memur ve efradının adedi her sene bütçe kanunlarile tayin edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 temmuz 1932 tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Muhasebe müdürlüğü 

Grümrük ve inhisarlar vekâleti 

Merkez memurları 
2 Müsteşar 1 125 

Kalemi mahsus müdürlüğü 
7 Müdür 

10 Mümeyyiz 
12 Şifre memuru 

6 Müdür 
7 » muavini 

Merkez hesaplar şubesi 
10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
11 Birinci sınıf tetkik memuru 
12 İkinci » » » 
13 Hesap memuru 
14 Birinci sınıf kâtip 
9 Veznedar 

11 Evrak ve dosya memuru 
14 Evrak mukayyidi 
14 Sevk memuru 

Defterikebir, takibi muamelat, tetkik, bütçe şubeleri 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
11 Birinci sınıf tetkik memuru 
12 İkinci » » » 
13 Hesap memuru 
14 Birinci sınıf kâtip 
12 Evrakı müsbite memuru 

Zat işleri müdürlüğü 
7 Müdür 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Tetkik memuru 
14 Birinci sınıf kâtip 
15 İkinci » » 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

ıbele 
2 
2 
6 
8 
11 
5 
1 

1 
1 
2 
6 
7 
1 

55 
35 
25 

70 
55 

35 
30 
30 
25 
22 
20 
40 
30 
20 
20 

iri 

35 
30 
30 
25 
22 
20 
25 

55 
35 
30 
25 
20 
17,5 
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Derece 

7 
10 
10 
12 
12 
12 
11 
14 
11 
14 
11 
12 
14 

4 
5 
6 
7 
7 
8 

10 

10 
12 
14 
15 

6 
10 
11 
12 
12 
14 

9 
11 
13 
14 
15 

Memuriyetin nevi 

Levazım müdürlüğü 
Müdür 
Birinci mümeyyiz 
Ayniyat muhasibi 
Tahakkuk ve hesap memuru 
Mutemet ve depo memuru 
Levazım ve mubayaa memuru 
Birinci sınıf tetkik memuru 

» » kâtip 
Mimar 
Sevk memuru 
Gayrimamul eşya ambar memuru 
Mamul eşya ambar memuru 
Nümunehane ve kütüphane memuru 

Teftiş heyeti 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Beşinci » » 
Müfettiş muavini 

Teftiş heyeti kalemi 
Birinci mümeyyiz 
ikinci sımf tetkik memuru 
Birinci sınıf kâtip 
ikinci » » 

Hukuk müşavirliği 
Mşüavir 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Takip ve tenfizi ilâmat memuru 
ikinci sınıf tetkik memuru 
Birinci » kâtip 

Evrak müdürlüğü 
Müdür 
Ikmci mümeyyiz 
Masa memuru 
Birinci sınıf kâtip 
ikinci » » 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
5 
7 
7 
8 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
9 
1 

Maaş 

55 
35 
35 
25 
25 
25 
30 
20 
30 
20 
30 
25 
20 

90 
80 
70 
55 
55 
45 
35 

35 
25 
20 
17,5 

70 
35 
30 
25 
25 
20 

40 
30 
22 
20 
17,5 
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Derece Memuriyetin nevi 

3 Gümrükler umüm'müİiürü 

Muamelât müdürlüğü 
5 M%dür 
7 » muavini 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci » 
12 Masa memuru 
14 Birinci sınıf kâtip 
15 Evrak mukayyidi 

Tarife müdürlüğü 
5 Müdür 

10*- Birinci mümeyyiz 
12̂  ikinci sınıf tetkik memuru 
14 Birinci » kâtip 
15 ikinci » » 

İstatistik ve tetkik müdürlüğü 
6 MttÜür 
7 » muavini 

Tetkik heyeti 
8 Birinci sınıf tetkik âmiri 
9 ikinci » » » 

10 Tetkik âmiri muavini 
11 Birinci sınıf tetkik memuru 
12 ikinci » » » 
12̂  Dâsya memuru 
14: Birinci sınıf kâtip 
15 ikinci » » 

İstatistik kalemi 
10 Birinci smıf mümeyyiz 
11 ikinci » » 
12 Biîinci » istatistik meınürü 
14 ikinci » » » 
15 » » kâtip 

Muhabere kalemi 
10 Birinci smıf mümeyyiz 
11 Mnöi » » 
12; DÖsVa memuru 
14; Mukayyit 
15: IkÜici sınıf kâtip 
17 SeVk memuru 

Adet 

1 

1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 

3 
4 
7 
4 
6 
2 

iö! 12l 

1 
1 
3 
7 
11 

1 
1 
2 
3 
1 
1 

Maaş 

100 

8Ü 
53 
35 
30 
25 
20 
17;5 

8Cf 
3# 
2r 
20: 
17,5 

7(X 
55̂  

45' 
40 
35' 
30 
25 
25' 
20; 
17;5 

35 
30 
25 
20 
17,5 

35 
30 
25 
20 
17,5 
14: 
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Derece 

11 
12 
14 
15 

6 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
17 
18 
12 
13 
14 
6 
7 
7 
8 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
14 
9 
11 
14 
12 
13 
14 
10 

Memuriyetin nevi 

Evrakı müsbite halemi 
ikinci mümeyyiz 
Dosya memuru 
Birinci sınıf kâtip, 
ikinci » » 

Vilâyat memurları 
Birinci sınıf başmüdür 
ikinci » » 
Birinci sınıf müdür 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 
Müdür muavini 

» » 
Birinci sınıf muhasibi mesul 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » » » 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Birinci sımf veznedar 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Başkimyager 
Birinci sınıf kimyager 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Birinci sınıf merkez memuru 
ikinci » » 
Birinci sınıf idare 
ikinci » 
Birinci » 
ikinci » 

» 
» 

» » 
tetkik başmemuru 

» » 
Birinci sınıf tetkik memuru 
ikinci » » » 
Başmuayene memuru 
Birinci sınıf muayene memura 
ikinci » » » 
Birinci » ambar memuru 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 
Manifesto başmemuru 

Adet 

1 
2 
2 
2 

3 
4 
4 
3 
3 
6 
14 
3 
1 
2 
8 
7 
18 
16 
95 
126 
114 
4 
16 
29 
1 
1 
5 
8 
9 
16 
15 
88 
2 
2 
7 
10 
25 
125 
200 
34 
89 
157 
1 

Maaş 

30 
25 
20 
17,5 

70 
55 
55 
55 
45 
40 
35 
55 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
14 
12 
25 
22 
20 
70 
55 
55 
45 
30 
25 
22 
20 
35 
30 
25 
20 
40 
30 
20 
25 
22 
20 
35 



Derece 

12 
14 
16 
17 
18 
14 
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Memuriyetin nevi 

Birinci smıf manifesto memuru 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Telef on memuru 
Sevk memuru 
Takip ve tenfizi ilâmat memuru 

Adet 

3 
24 
58 
1 
2 
1 

Maaş 

25 
20 
16 
14 
12 
20 

Yekûn 1619 

Gümrük muhafaza umum kumandanlığı 
Başkâtip 
Zabıt kâtibi 

[1] 

11 
11 
12 » » 
19 Mübaşir 
6 Muhafaza başmüdürü 
7 » » muavini 
7 Muhafaza müdürü 

12 Mıntaka başmemuru 
13 Birmci smıf mıntaka memuru 
14 İkinci » » » 
17 Birinci sınıf piyade muhafaza memuru 
18 İkinci » » » 
14 Süvari mmtaka memuru 
17 » muhafaza » 
11 Muhasibi mesul 
14 Kâtip (mümeyyiz) 
15 Birinci sınıf kâtip 
17 İkinci » » 
18 Üçüncü •» » 
13 Yeznedar 
12 Birinci sımf ambar memuru 
13 İkinci » » » 
14 Üçüncü » » » 
12 Ayniyat muhasibi 
14 Kaptan 
15 Makinist 

3 
1 

11 
12 

1 
1 
1 
3 

14 
51 

muru 805 
» 656 

69 
737 

1 
1 
6 
8 

25 
1 
1 
1 

13 
1 
1 
4 

Yekûn 2428 

30 
30 
25 
10 
70 
55 
55 
25 
22 
20 
14 
12 
20 
14 
30 
20 
17,5 
14 
12 
22 
25 
22 
20 
25 
20 
17,5 

[1] ihtisas mahkemesi memurlan 
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[2] NTJMABALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Tapu fve kadastro umum müdürlüğü merkez ve vilâyat kısım
larından tayyedilecek memuriyetler 

15 
17 
15 
7 

10 
12 
İS 
11 
m 17 
17 
M 
15 
16 
18 
19 
X8 
İS 
12 
17 

Vilâyat kayit ve münakale kalemi kâtibi 
» » » » deftercisi 

Evrak kalemi kâtibi 
Birinci sınıf tapu müdürü 
Dördüncü sınıf tapu müdürü 
Altıncı » » » 
Yedinci » » » 
Başkâtip 

» 
» 

Kâtip 
Vilâyat ve kaza tapu memurları 

» » » » 
» » » » 

Kaza tapu kâtipleri 
» » » 

Muamele müracaat kâtibi 
istanbul kayit kalemi kâtibi 

» f eraiz memuru 
Dava vekilleri kâtibi 

Yekun 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2-

13 
2 
2 
1 
1 

^4Z 

17,5 
14 
17,5 
55 
35 
25 
22 
30 
20 
14 
14 
20 
17,5 
16 
12 
10 
12 
12 
25 
14 

[3] NUMARALI CETVEL 
Tapı ve kadastro umum müdürlüğü teşkilâtına ilâve edflec«k emlâk 

sicil memurları 

& 
8 

11 
12 
8 
9 

10 
11 
14 
15 
17 
18 

Emlâk sicil müdürü 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 
» 

» 
» 
» 
y> 
» 
» 
» 
» 

» muavini 
tetkik memurları 

» » 

muhafızı 
» 
» 
» 
» muavinleri 
» » 

kâtipleri 
» 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
4 
4 
7 

~3lT 

70 
45 ao 
25 
45 
40 
35 
30 
20 
17,5 
14 
12 

m >at]^VP*Wk * * Ç1 ^ - ^ B * 



Sıra No 190 
Türkiye Cürnhuriyetile İran Hükümeti arasında aktedilen 
uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki hak
kında 1/324 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30-IV-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1053 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye - îran Hükümetleri arasında aktedilen ''uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesi" nin 
tasdiki hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 27 - IV -1932 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyuruknasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 
Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyet Hükümetinin îran Şahlığı Hükûmetile aktetmiş olduğu uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesi Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 

tki devlet arasında mevcut olan dostluk bağlarını kuvvetlendirmek arzusuna istinat eden bu 
muahede Türkiye ile îran arasında zuhur edebilecek her nevi ihtilâfların, diplomasi yolile tesviye
sine imkân bulunamadığı hallerde, uzlaşma ve hakem usullerile hallini istihdaf etmekte ve bu hu
susta takip edilecek yolları göstermektedir. 

Beynelmilel ihtilâf lan sulh vasıtalarile halletmeği istihdaf eden Cumhuriyet Hükümeti diğer bazı 
devletler ile aktettiği hakem muahedelerine müşabih ve mümasil olan bu muahedeyi imza etmekle 
beynelmilel sulh vadisinde yeni bir adım daha atmış oluyor. 

îki komşu ve dost devlet arasındaki münasebetlerin hüsnü idamesini temin eden ve takip eyledi
ğimiz sulh gayesini müemmim bulunan bu vesikanın tasdiki yüksek takdirlerine arzolunur efendim. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 16 -V - 1932 

Karar No. 7 
Esas No. 1/324 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile îran Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mu
ahedesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince ihzar edilmiş ve encümenimize havale kılın-
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mış olan kanun lâyihası Hariciye vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasındaki mütaleata iştirak eden encümenimiz işbu mukavele
name ile tasdikma ait kanun lâyihasını kabul et-miş ve Heyeti umumiyenin tasdikma arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdimine karar vermiştir. 

Hariciye E. Reisi 
Siirt 

Mahmut 
Aza 

Elâziz 
Fazıl Ahmet 

M. M. Kâ. Aza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 

Aza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Aza, 
istanbul 

Salâh Cimcoz 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 37 
Esas No. 1/324 

5- VI -1932 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Iran Hükümeti arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahe
desinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 30 - IV -1932 tarih ve 6/1053 
numaralı tezkeresile encümenimize havale edilen kanun lâyihası Hariciye encümeninin mazbatasile 
birlikte tetkik ve müzakere olundu: 

Âkit devletler arasında mevcut dostluk rabıtalarına istinat ederek tanzim edilen muahedename, 
mündericatı itibarile beynelmilel hukukî esasata tamamile muvafık ve mümasil muahedeler ahkâmı
na uygun bulunduğu cihetle Hariciye encümeninin mütaleası veçhile Hükümetin esbabı mucibesi 
mus'p görülmüş olmağla bu muahedenin tasdikini mutazammın kanun lâyihasının tasdikma encüme-
nimizce de ittifakla karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi Na. M. M. Kâtip 
M. M. 

Salâhattin 

Aza Aza Aza 
Trabzon Erzincan Kayseri 

Raif Abdülhak S. Azmi 

Aza 
Edirne 

/ / . Hayri 

Aza 
Kars 

M. Nazif 

Aza 
Antalya 
Numan 

Aza 
Antalya 
Haydar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Iran Hükümetleri terasında aktedilen « uzlaşma, adili tesviye ve hakem muahedesi » nin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile İran Şahlığı arasında Tahranda imza edilmiş olan 
« uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedenamesi » kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur. 27 - IV -1932 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Dr. Refik Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. I. M. V. ' G. 1. V. Zr. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA UZLAŞMA, ADLÎ TESVİYE, VE HAKEM 

MUAHEDENAMESİ 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri; 
ve 

Haşmetlû îran Şahı Hazretleri; 

Milletlerini birleştiren mesut dostluk münasebetlerinden mülhem olarak, memleketleri arasında 
tahaddüs edecek ihtilâfların muslihane usullerle hallinin teminini samimiyetle arzu ettikleri cihetle, ' 
müşterek niyetlerini bir muahede ile fiile çıkarmağa karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Haşmetlû Iran Şahı Hazretleri : 
Hariciye nazırı Muhaınmed Ali Han Foroughi 'yi tayin etmişlerdir. 

Usulüne muvafık salâhiyeti haiz olan bu murahhaslar aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlar
dır: 

Madde — I 

Yüksek akitler arasında hadis olup ta diplomasi tarikile hal ve faslı mümkün olmıyan her türlü 
ihtilâflar işbu muahedede tesbit edilmiş olan şerait dahilinde uzlaşma, adlî tesviye veya hakem usul
lerine tâbi tutulacaktır. 

Madde —II 

Eğer bir ihtilâfın mevzuu iki taraftan birinin dahilî kanunlarınca makamatı adliyenin salâhiyeti
ne taallûk ediyorsa, bu taraf ait olduğu makamca makul mühletler zarfında, katî bir karar 
verilmeden evvel, bu ihtilâf hakkında işbu muahedede mezkûr muhtelif usullere müracaata muhale
fet edebilir. 

Madde — III 

İki âkit taraf, aralarında diplomasi tarikile halledilemiyen, ne mahiyette olursa olsun, bir ihti
lâf zuhurunda, atideki maddelerde derpiş olunan şekilde uzlaşma usulüne müracaat etmeyi taahhüt 
ederler. 

Madde — IV 

İhtilâf iki âkit tarafından teşkil edilecek olan daimî veya hususî bir uzlaşma komisyonuna tevdi 
olunacaktır. 

Madde — V 

Akitlerin biri tarafından diğerine yapılacak talep üzerine, altı ay zarfında teşkil edilecek dai
mî uzlaşma komisyonu, atide gösterildiği surette intihap edilecek olan üç azadan mürekkep ola
caktır : 

Yüksek Âkitlerden her biri mütekabilen kendi vatandaşları arasından intihap edilecek birer ko
miser tayin edecekler ve komisyon reisini de müttefikan bir üçüncü Devlet tebaasından intihap 
eyliyeceklerdir. 

Müttefikan tayin edilmiş olan komiser memuriyeti esnasında tarafeynin ittifakı ile istihlâf edile
bilir. Bundan maada âkitlerden her biri /kendisi tarafından tayin edilmiş olan komiseri daima de
ğiştirebilir. 
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îstihlâf edilmelerine rağmen komiserler elde olan işlerini nihayete erdirmek üzere mevkilerinde 

kalacaklardır. 
ölüm, istifa veya her hangi bir mâni dolayısile münhal kalacak yerler en kısa bir müddet zarfında 

mevzubahs tayinler usulüne tevfikan doldurulacaktır. 

Madde — VI 

Bir ihtilâfın hudusunda, Akitlerce tayin edilmiş bir daimî uzlaşma komisyonu mevcut bulun-
mıyorsa, ihtilâfın tetkiki için, Akitler başka türlü bir karar vermedikleri takdirde evvelki mad
dede mevzubahs tayin şeraitine tevfikan hususî bir komisyon teşkil edilecektir. 

Madde — VII 

Yüksek Âkitlerden birinin uzlaşma usulüne müracaat hususundaki niyet ve arzusunu diğerine 
iblâğından itibaren üç ay müddet zarfında Yüksek Akitlerce müttefikan komisyon reisi intihap 
olunmadığı takdirde İsviçre konfederasyonu reisinden lâzımgelen tayinin icrası rica olunacaktır. 

Madde — VIII 

1 - Uzlaşma komisyonuna müracaat keyfiyeti müttefikan hareket eden Akitlerin beraberce ve 
ittifak olunamadığı takdirde, Akitlerin biri veya diğeri tarafından, reise bir istida vermek sureti-
ledir. 

2 - istida; ihtilâf mevzuunu muhtasaran anlattıktan sonra komisyondan bir uzlaşmağa vardıra 
cak her türlü tedbirlere müracaat eylemesi talebini ihtiva edecektir. 

3 - istida, Âkitlerden yalnız biri canibinden verilmiş ise, müstedi tarafından derhal diğer ta
rafa tebliğ edilecektir. 

Madde — IX 

1 - İhtilâfın Âkitlerden biri tarafından Daimî uzlaşma komisyanuna havale edildiği tarihten 
itibaren 15 gün zarfında Âkitlerden her biri bu ihtilâfı tetkik için komiserin yerine bu işte, 
ihtisası olan bir kimseyi tayin edebilir. 

2 - Bu hakkından istifade eden taraf keyfiyeti derhal diğerine ihbar edecektir. Diğer taraf ta 
bu takdirde ihbarın vaki olduğu tarihten itibaren 15 gün zarfında ayni tarzda hareket etmekte 
muhtardır . 

Madde — X 

Uzlaşma komisyonu, Akitlerin muhalif bir kararı olmadığı takdirde, reisi tarafından tayin 
edilecek mahalde içtima edecektir . 

Madde — XI 

Uzlaşma komisyonu mesaisinin neşir ve ilânı, ancak Akitlerin muvafakati ile komisyon tara
fından ittihaz olunacak bir karara mütevakkıftır. 

Madde — XII 

1 - Hilâfında bir hüküm olmadıkça; Uzlaşma komisyonu, mesai usulünü bizzat tanzim edecek 
ve bu usul behemehal murafaa şeklinde olacaktır. Tahkikat hususunda, komisyon müttefikan 
başka türlü bir karar vermezse, beynelmilel ihtilâfların muslihane halline dair 18 teşrinievvel 
1907 La Haye mukavelenamesinin 3 üncü faslı ahkâmına ittiba eyliyeeektir. 

2 - Akitler Uzlaşma komisyonu nezdinde kendilerile komisyon arasında mutavassıt hizmetini 
gören ajanlar tarafından temsil edileceklerdir. Bundan maada Akitler kendileri tarafından bu 
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husus için tayin edilen müşavir ve mütehassısların yardımına müracaat edebilecekleri gibi şeha-
detlerini kendilerince faideli addettikleri her türlü eşhasın komisyonca istimamı talep eyliye-
bileceklerdir . 

3 - Komisyon dahi her iki tarafın ajanlarile müşavir ve mütehassıslardan şifahî izahat talep 
etmek ve herhangi bir şahsı Hükümetinin muvafakatile celp ve istima eylemek salâhiyetini haiz 
olacaktır . 

Madde — XIII 

Hilafında Akitlerin bir ihtilâfı olmadıkça Uzlaşma komisyonunun kararları ekseriyeti âra ile 
ittihaz olunacaktır ve komisyon da ihtilâfın esası hakkında ancak bütün azalan mevcut bulun
duğu takdirde hükmünü verebilecektir. Şu kadar ki komisyonun celselerinden muntazaman ha
berdar olan Yüksek Akitler kendilerini, komiserleri veya bunların bir manii zuhurunda, 5 inci 
madde ahkâmına tevfikan tayin olunmuş bir vekil tarafından, temsil ettireceklerdir. 

Madde — XIV 

Akitler, Uzlaşma komisyonunun mesaisini kolaylaştırmayı ve alelûsul mümkün olabilen 
en geniş mikyasta kendisine bütün vesaiki ve faideli malûmatı vermeyi ve komisyonun memle
ketleri dahilinde kanunlarına tevfikan müşahitler veya mütehassıslar ikame ve istimaı ile- vaka 
mahalline gitmesini temin için malik oldukları bütün vasıtaları kullanmayı taahhüt ederler. 

Madde — XV ' 

1 - Mesaileri müddetince komiserlerden her birine miktarı, Akitler tarafından müttefikan tesbit 
ve müsavi surette taksim edilecek olan, bir tazminat verilir. 

2 - Komisyonun faaliyeti dolayısile hâsıl olacak masarifi umumiye de ayni veçhile taksim edile
cektir. 

Madde — XVI 

1 - Uzlaşma komisyonunun vazifesi muhtelifünfih meseleleri tavzih etmek, bu uğurda faideli ma
lûmatı tahkikat yolile veya başka bir şekilde, toplamak ve tarafeyni uzlaştırmağa gayret etmektir. 
Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra, muvafık gördüğü hal tarzını Akitlere izah ve bu hususta 
fikirlerini beyan için kendilerine bir mühlet ita eyliyebilir. 

2 - Mesaisinin hitamında komisyon, ahvale göre, ya Akitlerin uzlaştığını gösteren, ve mevcut ise 
uzlaşma şartlarını ihtiva eden, veyahut uzlaşma imkânı bulunmadığını kaydeyliyen bir zabıtname 
tanzim eder. Zabıtname 'komisyon mukarreratınm ittifakı âra ile mi kabul edildiğinden veya edilme
diğinden bahsetmiyecektir. 

3 - Komisyonun masisi, Akitler başka türlü bir karar vermedikçe, muhtelifünfih meselenin tevdii 
gününden itibaren altı ay zarfında nihayete ermiş bulunacaktır. 

Madde — XVII 

Komisyonun zabıtnamesi ıbilâtehir Akitlere bildirilecektir. Bunun neşrü ilânı Akitlerin kararına 
vabestedir. 

Madde —XVIII 

Uzlaşma komisyonu mesaisinin hitamını takip eden ay zarfında Akitler uzlaşmamış bulunuyor
larsa, ihtilâf beynelmilel Divanı adalete tevdi olunacaktır; meğer ki tarafeyn hakeme müracaat hu
susunda mutabık kalmış olsun. 
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Madde — XIX 

18 inci maddenin ahkâmı, Yüksek Akitler beyninde meri muahedeler mucibince iki taraftan biri
nin salâhiyetine dahil olan meselelerde tatbik olunmıyacaktır. 

Mezkûr ahkâm, hakkı hâkimiyete taallûk eden meselelerde de tatbik edilmiyecektir. 
Yüksek Âkitlerden her biri, bir meselenin hakkı hakimiyete taallûk edip etmediğini tahrirî bir be

yanname ile tesbit etmek hakkına malik olacaktır. 
Maamafih diğer taraf bu meselenin hâkimiyet sahasına girdiğine itiraz ettiği takdirde mezkûr 

meselenin hakkı hâkimiyete taallûku olup olmadığını tayin ettirmek için hakeme müracaat edebile
cektir. 

Madde — XX 

Akitler ihtilâfı, hakeme tevdi hususunda, müttefik oldukları takdirde, bir tahkimname kaleme 
alarak bunda ihtilâfın mevzuunu, hakemlerin intihabını ve takip olunacak usulü tesbit edeceklerdir. 

Tahkimnamede kâfi derecede malûmat, vuzuh ve katiyet bulunmadığı takdirde, beynelmilel ihti
lâfların muslihane surette halline müteallik 18 teşrinievvel 1907 La Haye mukavelenamesi ahkâmı ken
diliğinden tatbik olunacaktır. 

Madde — XXI 

Evvelki maddede mevzubahs olan tahkimname hakkında Akitler itilâf edemezlerse veya hakem
ler tayin edilemezse, üç aylık bir mühletten sonra, Âkitlerden her hangi biri ihtilâfı doğrudan doğ
ruya, ve istida ile, beynelmilel daimî adalet divanına arzetmekte muhtar bulunacaktır. 

Madde — XXII 

Adlî veya hakemî karar, Âkitlerden birinin makamatı adliyesi veya herhangi diğer bir maka
mı tarafından verilen bir karar veya ittihaz olunan bir tedbirin hukuku düvele tamamen veya kıs
men muhalif olduğunu dermeyan eyler ve mevzubahs tarafın hukuku esasiyesi bu karar veya ted
birin netayiç ve avakıbinin iptaline cevaz vermez veya ancak gayrikâfi surette iptalini mümkün kı
lar ise, adlî veya hakemî hükümden dolayı mutazarrır olan tarafa muhik bir tazminat verilmesi 
hususunda Akitler müttefik kalmışlardır. 7 ı ' • • . . 

Madde — XXIII 

Bir ihtilâf Beynelmilel daimî divanı adalete intikal edince, eğer divan bunun hukukî mahiyette 
olmadığı reyinde bulunursa, iki Âkit taraf hakem usulüne müracaat hususunda itilâf edemedikleri 
ve bu ihtilâfa hukuku düvel kavaidinden biri tatbik edilmediği takdirde, ihtilâfın nisfet ve hakka
niyet dairesinde hallini Beynelmilel daimî adalet divanından talep etmek hususunda mutabık kal
mışlardır. 

Madde — XXIV 

1 - Akitler adlî ve hakemî kararların veya uzlaşma komisyonu tarafından teklif edilecek 
olan uzlaşma tarzlarının tatbikini ihlâl kabiliyetinde olan her gûna tedabirden tevakki ile sureti 
unmmiyede ihtilâfı teşdit veya tevsi edebilecek her türlü harekâttan içtinap eylemeği teahhüt ederler. 

2 - Uzlaşma komisyonu muvafık gördüğü muvakkat tedabiri Akitlere tavsiye edebilir. 

Madde — XXV 

İşbu muahedenin tefsir veya tatbikına ait ihtilâflar Beynelmilel daimî adalet divanına tevdi edile
cektir. 
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Madde — XXVI 

1 - İşbu muahede tasdik olunacak ve tasdiknameler Ankarada teati olunacaktır. 
2 - Mezkûr muahede, tasdiknamelerin teatisi tarihinden tibaren, beş sene müddet için aktolun-

muştur. 
3 - înkızası tarihinden asgarî altı ay evvel fesholunmazsa ikinci bir beş senelik bir müddet daha 

meri kalacak ve temdit şekli bir tarzda devam edecektir. 
4 - Akitlerin biri tarafından muahedename fesholunsa dahi müddetin hitamı esnasında, başlan

mış olan davalar netieeleninceye kadar, tabiî cereyanlarını takip edeceklerdir. 

Balâda isimleri zikredilen murahhaslar ifadelerini tasdik etmek için işubu muahedeyi imza et
mişlerdir. 

Tahranda 23 kânunusani 1932 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Dr. T. Rüştü M. A. Foroughi 





Sıra N2İ91 
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Türkiye Cümhuriyetile İsveç Kırallığı arasmda aktediten uz
laşma, adlî tesviye ve hakem muahedesinin tasdfkf hak
kında I 325 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye 

encümenleri mazbataları 

T.C 
Başvekâlet ' $0--• IY- - İ9&2 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1052 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

TürMye Cumhuriyeti ile İsveç Kıratlığı arasında aktedilen « uzlaşma, adlî tesviye ve hakem- mua
hedesi » nin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 27/1V/1982 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzr kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mudbesile birlikte tak
dim olunmuştur. 

Muktazasnıın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Pr. Refik 

Esbabı mucibe 

Cumhuriyet Hükümetinin İsveç Httkûmetile aktetmiş olduğu ( uzlaşma, adlî tesviye ve hakem) 
muahedesi Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzoltrnur. 

İki devlet arasında cari münasebatı haseneyi kuvvetlendirmek arzusuna istinat eden bu muahe
de Türkiye ile İsveç arasında zuhur edebilecek her nevi ihtilâfların, diplomasi yolile tesviyesine im
kân bulunmadığı hallerde, uzlaşma ve hakem usullerile hallini istihdaf ve bu hususta takip edilecek 
yollan irae eylemekte olduğu gibi, Hükümetimizce takip edilen umde ile yani devlet hakimiyet 
hukukunun tam manasile mahfuziyeti prensibi ile de tearuz etmemektedir. 

Beynelmilel ihtilâfları sulh vasıtaları ile halletmeği istihdaf eden Cumhuriyet Hükümeti diğer 
bazı devletlerle aktettiği hakem muahedenamelerine müşabih ve mümasil olan ve iki devlet arasın
daki münasebetlerin hüsnü idamesini ve takip eylediğimiz sulh gayesini temin eden bu vesikanın tas
diki yüksek takdirlerine arzolunur efendim. 

Hariciye enenmeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 16 - V -1932 

Karar No. 8 
Esas No. 1/325 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kırallığı arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahede
sinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince ihzar edilmiş ve encümenimize havale kılınmış olan ka-



mm lâyihası Hariciye vekili Beyefendinin huzur ile tetkik ve müzakere edildi: 
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasındaki mütaleata iştirak eden encümenimiz işbu mukavelena

me ile tasvibine ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti umumiyenin tasdikına arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Hariciye En. Reisi 
Siirt 

Mahmut 

M. M. Kâ. Aza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Aza 
İstanbul 

Salâh Cimcoz 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

Aza 
Kocaeli 

t. Süreyya 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye encümeni 

Karar No. 36 
Esas No. 1/325 

5 -VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile İsveç Kırallığı arasında aktedilen uzlaşma ve adlî tesviye ve hakem mua
hedesinin tasdikına mütedair Hariciye vekâletince tanzim edilen kanun lâyihası Başvekâletin 30 -
IV - 1932 tarih ve 6/1052 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale edilmekle Hariciye encü
meninin mazbatasile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Âkit Devletler arasındaki münasebatı takviye arzusuna müsteniden akit ve tanzim edilmiş olan 
muahedename mündericatı itibarile hukukî esasata tamamile muvafık ve emsali muahedelere müşabih 
hükümleri ihtiva eylediği anlaşılmış olmakla Hariciye encümeninin mütaleası veçhile bu muahedena-
menin tasdikini mutazammın kanun lâyihasının tasvip ve kabulüne encümenimizce ittifakla karar 
verilmiştir. Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur . 

Adliye E. Reisi Na. 
M. M. 

Salâhattin 

Aza Aza 
Antalya Edirne 
Numan II. Hayrı 

Kâtip 

Aza 
Kars 
Nazif 

Aza 
Erzincan 
Abdülhak 

Aza 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Eskişehir 

Ziya 

Aza 
Kayseri 
S, Azmi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cümhuriyetile isveç Hükümeti arasında aktedilen '"uzlaşma, adlı tesviye ve hakem mua
hedesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile İsveç Hükümeti arasında Cinevrede imza edilmiş olan (uz
laşma, adlî tesviye ve hakem) muahedenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur. 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 

Na. V. 
Hilmi 

Ad. \r. 

Ik. V. 
M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 

S. 
Dr, 

Da, V. 
Ş. Kaya 

1. M. V. 
. Refik 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

G. 1. V. 
Ali Rana 

27 - IV -1932 
Mal. V. Mf. V. 

M. Abdülhalik Esat 
Zr. V. 

Muh Us 
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^ÜRKİYI! CUMHURİYETİ ÎLE İSVEÇ KIR ALLIĞI ARACINDA, UYLAŞMA, ADLİ 

TESVİYE VE HAKEM MUAHEDESİ 

Türkiye ile isveç 
arasında mevcut olan dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve iki memleket arasında tahaddüs ede

cek ihtilâfları umumî Hukuku düvelin en yüksek esaslarına göre halletmek arzusunda bulunan Tür
kiye Reisicumhuru Hazretleri ve Hâşmetlû îsveç Kiralı Hazretleri bu bapta bir muahede aktifle 
karar vermişler ve murahhasları olarak: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekili ve izmir mebusu Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Hâşmetlû isveç Kiralı Hazretleri: 
Hariciye nazın Baron Ramel'i, 

tayin etmişler ve murahhaslar bu bapta mezuniyet vesikalarını yekdiğerine tebliğ ile usul ve kai
desine muvafık olarak âtideki hükümleri karalaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Akitler Türkiye ile isveç arasında tahaddüs edecek olan ve alelade diplomasi usullerile 
halledilmiyen her ne mahiyette olursa olsun bilcümle hukukî ve adlî ihtilâfları muslihane surette ve 
işbu muahede ile derpiş edilen usullere nazaran hal ve tanzim eylemeği mütekabilen taahhüt ederler. 

Madde — 2 

Üzerlerinde Akitlerin karşılıklı bir hakkı ret veya inkâr iddiasında bulundukları ve alelade diplo
masi usullerile muslihane halledemedikleri her nemahiyette olursa olsun Yüksek Akitler arasında
ki bütün hukukî ihtilâflar, ya Beynelmilel Daimî adalet divanına veyahut bir hakem mahkemesinin 
hükmüne arzedilecektir. 

Yüksek Akitler arasında meri diğer mukavelenamelerle, halleri için hususî bir usul derpiş edil
miş olan ihtilâflar işbu mukavelenameler ahkâmına tevfikan hallolunacaktır. 

Madde — 3 

Beynelmilel daimî adalet divanı huzurundaki veya hakem mahkemesi huzurundaki usul ve mu
ameleden evvel ihtilâf bir uzlaşmaya müncer olmak maksadile işbu muahedeye tevfikan teşkil edi
len daimî uzlaşma komisyonu unvanını haiz Beynelmilel daimî bir komisyona Akitler tarafından 
müttefikan tevdi olunabilecektir. 

Madde — 4 

Eğer bir ihtilâfın mevzuu Akitlerden birinin dahilî kanun ve nizamlarına nazaran millî malike* 
hıeİerin salâhiyetine taallûk ediyorsa, salâhiyettar adlî makam marifetile makul bir müddet zarfında 
kati bir hüküm verilmeden evvel ihtilâfın işbu muahede ile derpiş edilen usul ve muameleye arzolun-
masına bu Âkit itiraz edebilecektir. 

Madde — 5 

Daimî uzlaşma komisyonu beş azadan mürekkep olacaktır. Âkitlerden her biri istediği bir komi
seri tayin edecek ve Akitler müttefikan diğer" üç komiseri ve bu üç komiser arasında komisyon rei
sini intihap edeceklerdir. Bu üç komiser ne Âkit1 erin tebaasından olacak, ne ikametgâhı Akitler 
ülkesinde bulunacaktır. Her üçü ayrı tabiiyette bulunacaktır* 

Komiserler üç sene müddetle tayin olunacaktır. Komisyon azasından birinin memuriyeti müdde
tinin inkızasında yerine yeni bir komiser tayinine tevessül edilmemişse memuriyetleri üç senelik bir 
devre için temdit olunmuş ad ve telâkki olunacaktır; maahaza üç senelik müddetin inkızasında 
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Akitler reis vazifesini komisyonun müştereken intihap edilmiş üç azasından diğer birine devretmek hak
kını muhafaza ederler. 

Cereyan etmekte olan bir usul ve muamele esnasında memuriyet müddeti hıüilkazi olan bir âza, 
halefi tayin edilmiş olsa bile usul ve muamele hitam buluneıya kadar ihtilâfın tetkikına iştirake 
devanı eyliyeeektiı\ 

Uzlaşma komisyonu azasından birinin ölümü veya çekilmesi halinde mümkün olursa müteakip 
üç ay zarfında ve her hal ve takdirde komisyona bir'ihtilâl teyidi edilir edilmez, memuriyet müdde
tinin bakiyesi için yerine yeni bir aza tayinine tevessül olunacaktır; 

Madde — 6 

Daimî komisyon işbu muahede tasdiknamelerinin teatisini takip eden altı ay zarfında teşkil olu
nacaktır. 

Müttefikan intihap olunacak azalar işbu müddet -zarfında tayin olunamazca veya münhal ât a ye
niden aza intihabı halinde azaltğm inhilalinden itibaren üç ay müddet zarfında yeni aza tayin 
edilmezse, başka itilâflar olmadığı takdirde, ieabeden tayinlerin icrası İsviçre Konfederasyonu 
Reisinden ( veya Haşmetlû Felemenk Kıraliçesi Hazretlerinden ) rica edilecektir. 

Madde — T 

Daimî Uzlaşma komisyonuna müracaat keyfiyeti müttefikan hareket eden Akitlerin beraber* 
ce reise bir istida vermeleri suretiledir. 

İstida ihtilâf mevzuunu mühtasaran anlattıktan sonra komisyondan, bir uzlaşmağa vardıracak 
her türlü tedbirlere müracaat eylemesi talebini ihtiva edecektir. 

Madde — 8 

Bir ihtilâfın komisyona tevdi edildiği tarihten itibaren on beş gün zarfında Âkitlerden her 
biri kendisi tarafından tayin edilen daimî azayı bu ihtilâfın tetkiki için -bu işte ihtisası olan 
bir kimse ile istihlâf ettirebilecektir. Bu hakkından istifade eden Âkit keyfiyeti derhal diğer 
Âkide ihbar edecektir; diğer Âkit te bu takdirde ihbarnamenin kendisine vürudundan itibaren 
on beş jgüjı zarfımla ayni hakkı istimal etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Her Âkit kendi tarafından tayin olunup hastalık veya herhangi diğer ahval neticesinde ko-
misyon işlerine muvakkat surette iştirake mâni 'bulunan daimî aza yerine derhal muvakkaten 
bir aza muavini tayin etmek hakkını muhafaza eder . 

Uzlaşma komisyonunun Akitler tarafından müttefikan tayin olunmuş azalarından birinin 
hastalık veya diğer ahval neticesinde komisyon işlerine iştirakine muvakkat bir surette bir mânı 
olduğu halde muvakkaten yerine kaim olacak bir aza muavini tayin için anlaşacaklardır. İşbu aza 
muavini azalığm muvakkaten inhilalinden itibaren bir ay zarfında tayin olunmazsa işbu muahedenin 
altıncı maddesine tevfikan muamele olunacaktır. 

Madde — 9 

Daimî uzlaşma komisyonunun Vazifesi muhtelifünfih meseleleri tavzih edecek bu uğurda faydalı 
malûmatı tahkikat yolu île veya başka bir şekücn toplamak ve Akitleri uzlaştırmağa gayret eyle
mektir. Komisyon meseleyi -tetkik ettikten soiira muvafık gördüğü hal tarzlarını Akitlere izah 
edebilir ve bu hususta fikirlerini beyan için kendilerine bir mühlet verebilir. 

Komisyon mesaisini müteakip, ahvale göre ya Akitlerin uzlaştığını gösteren ve mevcut ise uzlaşma 
-şartlarını ihtiva eden veyahut Uzlaşma imkânı bulunmadığını kaydeyliyen bir zabıtname tanzim eder. 

Komisyon mesaisi, Akitler başka türlü bir karar vermedikçe, muhtelif ünfih meselelerin tevdii 
gününden itibaren altı ay zarfında nihayete ermiş bulunacaktır. 
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Madde — 10 

Hilâfına hususî bir hüküm olmadıkça Uzlaşma komisyonu mesai usulünü bizzat tanzim edecek 
ve bu usul behemehal murafaa şeklinde olacaktır. 

Tahkikat hususunda komisyon müttefikan başka türlü bir kaı'al' vöremezse beynelmilel ihtilâf
ların muslihane halline dair 18 teşrinievvel 1907 La Hey e mukavelenamesinin üçüncü faslı « Beynel
milel tahkikat komisyonları » ahkâmına ittiba eyliyecektir. 

Madde — İ l 

Akitler arasında hilâfına ittifak olmadığı takdirde uzlaşma komisyonu, reisinin irae ettiği ma
halde içtima eyliyecektir. 

Madde — 12 

Uzlaşma komisyonunun mesaîsi ancak Akitlerin muvafakatile komisyon tarafından ittihaz olun> 
muş bir karar üzerine alenî olabilir. 

Madde — 13 

Akitler uzlaşma komisyonu nezdinde kendilerde komisyon arasında mutavassıt hizmetini gören 
ajanlar tarafından temsil edileceklerdir; bundan maada, Akitler kendileri tarafından bu husus için 
tayin edilen müşavir ve mütehassısların yardımına müracaat edebilecekleri gibi şehadetini kendim 
lerinee faideli addettikleri her türlü eşhasın komisyonca istimaını talep eyliyeceklerdîr. 

Komisyon dahi her iki tarafın ajanlarile müşavir ve mütehassıslarından şifahî izahat talep etmek 
ve her hangi bir şahsı hükümetinin muvafakatile celp ve istima eylemek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 14 

İşbu muahede hilâfına hüküm olmadıkça uzlaşma komisyonunun mukarreratı ekseriyeti ara ile it
tihaz olunacaktır. Reylerin tesavisi takdirinde reisin reyi racih olacaktır. 

Madde — 15 

Akitler uzlaşma komisyonunun mesaisini kolaylaştırmağı ve alelhusUs mümkün olabilen en bü
yük mikyasta kendisine bütün vesaiki ve faydalı malûmatı vermeği ve komisyonun memleketleri da
hilinde kanunlarına tevfikan şahitler veya mütehassıslar celp ve istima eylemesini, vaka mahalline 
gitmesini temin için malik oldukları bütün vasıtaları kullanmağı taahhüt ederler. 

Madde — 16 

Uzlaşma komisyonunun mesaisinin devamı müddetince komiserlerin her birine miktarı Akitler 
arasında müttefikan tesbit edilecek bir tazminatverilecektir. 

Her Hükümet kendi masarifini ve birinci fıkrada derpiş edilen tazminat müşterek masraflar 
meyanmda dahil olmak üzere, Komisyonun müşterek masraflarşndan müsavi bir hisseyi deruhde 
edecektir. . < • 

Madde — 17 

İhtilâfı daimî uzlaşma komisyonu huzuruna sev.keden bir tesviye suretinin fikdam halinde ve 
böyle bir tesviye sureti meveut olup ta daimî uzlaşma komisyonu huzurunda uzlaşmadığı takdirde 
hukukî ihtilâf, tahkimname ile, gerek statüsünde derpiş edilen usul ve muameleler ve şartlar 
dairesinde Beynelmilel daimî adalet divalıma gerek beynelmilel ihtilâfların muslihane halli hak
kındaki 18 teşrinievvel 1907 tarihli lâ hey mukavelenamesile derpiş edilen usul ve muameleler ve 
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şartlar dairesinde bir hakem mahkemesine arzolunabilecektif, 

Adlî tesviye talebi Âkitlerden birine tebliğ edildiği günden itibaren üç ay zarfında tahkimnaıne 
tanzim edilmezse her Âkit bir ay evvel haber vermek şartile ihtilâfı istida ile Daimî beynelmilel ada
let divanı huzuruna doğrudan doğruya tevdi edebilecektir. 

Madde —18 

tki Yüksek âkit hükümet arasında münazaalı olupta alelade diplomasi usullerde halledileıııiye-
rek işbu muahedenin ikinci maddesinde derpiş edildiği veçhile bir hükümle halli çaresi araştırıla-
mıyan ve Akitler arasında meri bir muahede veya mukavele ile haklarında bir hal ve tesviye usulü 
şimdiye kadar derpiş edilmemiş bulunan bütün meseleler Daimî uzlaşma komisyonuna tevdi olunacaktır. 

İşbu muahedenin yedi ilâ on altıncı maddelerinde münderiç usul ve muamele tatbik olunacaktır. 
Maahaza komisyona takdim edilecek istida hakkında Akitler itilâf edemezlerse bunlardan biri ve

ya diğeri bir ay evvel haber vermek suretile meseleyi mezkûr komisyona doğrudan doğruya tevdi et
mekte muhtar olacaktır. 

istida Akitlerin yalnız birinden sadır oluyorsa bu âkit tarafından muhasım diğer âkide bilâmühlet 
tebliğ olunacaktır. 

Madde — 19 

Akitler uzlaştırılamazsa adi ihtilâf Âkitlerden birinin veya diğerinin istidasile, hakkında bir 
hukuku düvel kaidesi tatbik edilemedikçe, nısfet dairesinde hükmetmek salâhiyetini haiz olan bir 
hakem mahkemesinin kararına arzoiuııacaktır. 

Başka türlü kararlaştırılmamış ise bu mahkeme, Uzlaşma komisyonlarının teşkili için işbu muahe
denin beşinci ve altıncı maddelerinde derpiş edilen usule tevfikan tayin edilecek beş azadan mürek
kep olacaktır. Mahkeme hakem talebini takip eden altı ay zarfında teşkil edilecektir. 

Hakem mahkemesinin kararı Akitler için mecburî olacaktır. 

Madde — 20 

Aralarında hakeme müracaat lüzumu hâsıl olduğu takdirde Akitler ihtilâfın mevzuu ve usul ve mu
amelenin şekilleri hakkında hususî bir tahkimnameyi, hakem talebini takip eden altı ay zarfında, tan
zim etmeği taahhüt ederler. 

Bu tahkimname muayyen müddet zarfında tanzim edilmezse Âkitlerden birinin veya diğerinin 
alelade istida yol ile mahkemeye müracaat etmeğe hakkı olacaktır. Bu halde mahkeme usul ve mu
ameleyi bizzat kendisi tesbit edecektir. 

Madde — 21 

İşbu muahedenin hükümleri, Âkitlerden birinin fikrine göre Hukuku düvel kaidelerine nazaran 
münhasıran hakkı hâkimiyetine taallûk eden veya aralarında meriyülicra muahedeler mucibince sa
lâhiyeti münhasırasma dahil bulunan ihtilâflara tatbik olunamaz. Maahaza diğer Akit bu meselei 
mütekaddimeyi bir karara raptettirmek için Beynelmilel daimî adalet divanına müracaat edebilecektir. 

Madde — 22 

Uzlaşma usul ve muamelelerin, adlî tesviye usul ve muamelelerinin veyahut hakem usul ve 
muamelelerinin devam ettiği müddetçe Akitler, Uzlaşma komisyonu tekliflerinin kabulüne' veya 
Beynelmilel Daimî adalet divanı kararının veya Hakem mahkemesi hükmünün icrasına halel 
getirecek mahiyette olan herhangi bir tedbir ittihazından tevekki edeceklerdir. 
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Madde — 23 

Beynelmilel Daimî adalet divanı veya Hakem mahkemesi, Âkitlerden birinin adlî makamatı 
veya herhangi bir makamı tarafından verilen bir kararın Hukuku düvele tamamen veya kısmen 
muhalif olduğunu tesbit ederse ve bu Âkidin hukuku esasiyesi mevzubahs kararın netayiç ve 
avakibini idarî yollarla izaleye müsait olmaz veya ancak gayri kâfi surette müsait olursa, hukukî 
veya hükmî karar mutazarrır olan tarafa verilecek tazminatın nevini ve şümulünü tayin ede
cektir . 

Madde — 24 

Hilâfında bir anlaşma olmadıkça işbu muahedenin tefsir veya icrası hususunda tahaddüs 
edebilecek ihtilâflar alelade istida yolile Beynelmilel Adalet divanına doğrudan doğruya tevdi 
olunacaktır . 

Madde — 25 
işbu muahede Büyük Millet Meclisinin tasvibile Türkiye Reisicumhuru Hazretleri tarafından ve 

Riksdag'ın tasvibile Haşmetlû isveç Kiralı Hazretleri tarafından tasdik olunacaktır. 
Tasdiknameler en kısa bir müddet zarfında Ankarada teati olunacaktır. 

Madde — 26 

işbu muahede tasdiknamelerin teatisi tarihinden meriyete girecek ve meriyete girdiğinden itibaren 
on sene müddetle muteber olacaktır. Bu müddetin hitamından altı ay evvel mefsuhiyeti ilân edil
mezse yeniden diğer on sene bir müddet için temdit edilmiş addolunacak ve temdit şekli bu tarzda 

devam edecektir. 
işbu muahedenin inkızasmda muallâk bir uzlaşma, adlî tesviye veya hakem usulü ve muamelesi. 

mevcut ise bu usul ve muamele, neticeleniııciye kadar, seyrini takip edecektir. 

Balâdaki mevaddı tasdik etmek üzere isimleri yukarıda zikredilen murahhaslar işbu muahedeyi imza 
etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Cenevrede iki nüsha olarak bin dokuz yüz otuz iki senesi şubatının on dokuzuncu günü tanzim 
kılınmıştır. 

Dr. T. Rüştü Ramel 

Isvee Kırallığı Hükümeti, bu günkü tarihle imza edilen İsveç. - Türk uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesinde hakem makamatı tarafından ısdar olunacak muvakkat muhafaza tedbirlerine 
mütedair ahkâmın mefkudiyeti, Beynelmilel daimî adalet divanı tarafından, kendi dahilî nizam mi
sinin 41 inci maddesinin tatbikına mâni olmıyacağını ve ihtilâf sureti majısusada teşekkül etmiş bir 
hakem mahkemesine havale edilmiş olduğu takdirde bu mahkeme dahi kendisine arzedilmiş olan ih
tilâfın, bittabi isveç - Türk muahedesi ile tayin edilmiş hudutlar dahilinde olması şartile, mahiyeti 
ne olursa olsun, Divanı adalet dahilî nizamnamesinin 41 inci maddesi ahkâmına tevfikan mııhafazii 
tedbirleri tatbikini emretmek hususunda serbest olacağını beyan eder. 

Cenevre, 19 şubat 1932 

Ramel 





Sıra NQ 193 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 
50 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/270 numaralı 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 19 • M - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/637 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Askerî fabrikalar bütçesinin ticarî işletme unvanile açılacak faslına mütedavil sermaye 

olarak elli bin lira konulması hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 13-HI-1932 tarihli içtimında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Mujçtazasımn ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Askerî fabrikalar günden güne tevessü ve inkişaf etmektedir. Bu fabrikalar bütçe mülâhazasile 

tam kudretlerile çalıştırılamıyor. Büyük bir imal kudreti muattal bir vaziyette bulunuyor. Her sene 
verilen bütçesi dahilinde Millî Müdafaa vekâleti siparişlerini yapmakla beraber diğer Devlet devai* 
rinden ve hariçten sipariş alarak atıl kalan kudretinde çalıştırılması iktisadî ve sanayi erbabının ve 
mütehassısların yetiştirilmesi noktai nazarından çok faydalı görülüyor. 

Askerî fabrikalar harp sanayii noktai nazarından tesis.edilmiş olmalarına ve ordu için her va
kit keşfiyat, tetkikat ve tecrübeler icrasına ve ihtisas adamları yetiştirilmesi gibi daima Devlet 
bütçesinden masrafı istilzam ettiren bir Devlet hizmeti olması dolayısile bütün fabrikaların mü
tedavil sermaye veyahut mülhak bütçe ile işletilmesi Millî Müdafaa vekâletinin 
ihtiyaç ve arzularını ve harp sanayiini takip ve inkişafını ızrar etmesi muhtemeldir. 
Hatta 1341 senesinde yapılan tecrübe bunu teyit etmiştir. -.*- , 

Yüksek kudrette bulunan fabrikaları bütçe dolayısile az bir kudretle çalıştırmak masarifatı umu-
miyeyi yükselttiğinden ordu imalâtının maliyet fiatları bizzarur pahalı oluyor. Fabrikalar mem
leket iktisadiyat ve senayiinde yardım etmek ve diğer taraftan masarifatı umumiyesini koru
yacak işler bulmak suretile hariçten sermaye bulmak zarureti vardır. 

Şimdilik fabrikaların idare vaziyetini ihlâl etmeksizin tecrübe mahiyetinde olmak ve alınacak 
netayice göre bilâhare katî karar vermek üzere askerî fabrikalar bütçesine ticarî işletme unvanı ile 
açılacak bir faslın mütedavil sermaye olarak istimaline ve hariçten sipariş kabul etmesine mezuni
yet verilmesi hakkında 10 maddelik ihzar olunan kanun merbutan takdim kılınmıştır. 

Bu para 1932 bütçesinin 810 uncu faslının 1 inci maddesinden tenzil edilmek suretile tedarik 
edilmiştir. 
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Büt9e encümeni mazljatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
>/. No. 14i 
Sam No, 1/270 

6' - VI - im 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne mütedavil sermaye verilmesine dair Başvekâletin 
19 - III -1932 tarih ve 6/63Î numaralı tezkeresile encümenimize havale olunan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibe mazbatası Millî Müdafaa vekili Zekâi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Esbabı mucibe mazbatasında da dermeyan ve Vekil Bey tarafından da esnayi müzakerede 
izah olunduğu üzere fabrikaların hali hazırdaki kudreti fenniye ve kabiliyeti imaliyesi hayli 
yükselmiş bulunduğuna kani olan encümenimiz bu kudret ve kabiliyetlerden azamî derecede 
randman alınması lüzumunda ittifak ederek teklif olunan lâyihai kanuniyenin esas itibarile ka
bulünü muvafık görmüş ve tadileu tanzim kılman mevaddı kanuniye Heyet umuraiyenin nazarı 
tasvibine arzolunmuştur . 

Reis 
Gümüşane 
// . Fehmi 

Bursa 
Dr. Galip 

Bu M. M, Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Kayseri İsparta 
A. Hilmi Mükerrem 

Konya 
JK. Zairn 

Niğde 
Faik-

Çorum Elâziz 
Mustafa H. Tahsin 

Sivas 
M. Remzi 

Gire&un 
Kâzım 

İstanbul 
Sadettin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikalar bütçesinde ticarî işletme un-
vamle açılan faslın mütedavil sermaye olarak 

istimaline dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar bütçesinde 
ticarî işletme unvanıle yeni bir fasıl açılmıştır. 

MADDE 2 — Üç sene zarfında Hazineye iade 
edilmek ve mütedavil sermaye olarak kullanılmak 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askarî fabrikalar umum müdürlüğüne müte
davil sermaye verilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Esas bütçesile Millî Müdafaa ve
kâletinin kemakân siparişlerini yapmakla beraber 
mezkûr vekâletin tayin edeceği esaslar dairesinde 
diğer Devlet dairelerinden veya hariçten sipariş 
olarak ticarî muamelâta girişmek ve bundan mü
tevellit taahhüdat ve ukudatta bulunmak için As
kerî fabrikalar umum müdürlüğüne salâhiyet ve
rilmiş ve bu iş için şimdilik elli bin lira mütdeavil 
sermaye taihşis olunmuştur. İşbu sermaye mezkûr 
umum nıüdürliüğütt 1932 malî senesi bütçesinde 
açılacak faali mahsustan tesviye olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mütedavil 
sermaye ile tedvir olunan muameleler Divanı mu-

üzere 1932 bütçesinin 810 uncu faslının birinci mad- j hasebatın vizesine ve müzayede ve münakaşa ve 
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desinden (50 000) lira tenzil edilerek bu fasla. 
(50 000) lira vazedilmiştir. 

MADDE 3 —• Bu sermaye lüzumuna göre ilk 
senei maliye zarfında defaten veya ceste ceste Ha
zinece avans olarak verilir. 

MADDE 4 — Askerî fabrikalar esas bütçesile 
Millî Müdafaa vekâletinin siparişlerini kemakân 
yapmakla beraber Millî Müdafaa Vekâletinin vere
ceği mezuniyet hududu dahilinde ticarî işletme 
salâhiyetile diğer Devlet devairinden ve hariçten si
pariş ve avans almağa ve piyasada geçecek mamu-
lâtını ticarî şekilde satmağa mezundur. 

MADDE 5 — Askerî fabrikalar, ikinci madde
de beyan olunan mütedavil sermayeyi ticarî şekil
de sarfa mezundur. Bu sermaye Umum müdürlükte 
teşkil olunacak bir veznede muhafaza olunur. Bu 
muameleden mütevellit varidat ve sarfiyatı muha-
sebei umumiye, münakaşa, müzayede ve ihalât 
kanunlarının kuyudatından ve divanın vizesinden 
müstesnadır. 

MADDE 6 — Sermayenin işletilmesi, varidat 
ve masarifatııl sureti icrası Millî Müdafaa vekâle
tince tanzim ve Heyeti Vekilece tasdik olunacak 
bir talimatnameye tevfikan yapılır. 

MADDE 7 — İkinci maddede beyan olunan 
sermaye ile bir sene zarfında yapılan muameleye 
ait, hesabat ve blânçolar Millî Müdafaa vekâletine 
takdim ve senelik muamelâtı hesabiyesi Divanı mu-
hasabatın tetkikına arzolunur. 

MADDE 8 — Her senenin kazancı yeni seneye 
sermaye olarak devrolunur ve Millî Müdafaa ve
kâleti emrile harp imalâtına sarfedilir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. I 

mufrasebei umumiye kanunları hükümlerine tâbi 
d e ğ i l d i r . ' " - - " ••••^^ -,;>.•: ' - - - , 

Ancak mütedavît Se¥t»aye ile teöv.fo olunan mu
amelelerden mütevellit irat ve masraflar için malî 
senenin hitamından itibaren nihayet dört ay,3arfm-
da bir kıta blânço tanzim olunarak Divanı muha
sebata ve Maliye vekâletine bildirilir. Divanı mu
hasebat ile Maliye vekâletince muvakkaten tayin 
olunaeak mütehassıs birer murakıp marifetile işbu 
blânçolar nihayet dört ay zarfında tetkik olunduk
tan sonra birer sureti Umum müdürlüğün ati sene 
bütçe lâyihasına raptedilir. Millî Müdafaa ve Mali
ye vekâletleri lüzum gördükleri takdirde daimî bir 
murakıp tayinine de salahiyetlidirler. 

MADDE 3 — Mütedavil sermayenin devrinden 
hâsıl olan kazanç, her sene nihayetinde sermayeye 
ilâve edilmek suretile ve sermaye ile beraber ertesi 
seneye devrolunur. 

MADDE 4 
berdir. 

Bu kanun neşri tarihinden nıutc-
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MADDIp 10 — Bu kanunun hüj$$||i*}rini icraya 

Millî Müdafâa Vekili memurdur. 
13-111-1932 

Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. 
Ş, Kaya 
Ik. V. 

Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Mal. V. Mf. V. Na. V. 
M. Abdülhalik Esat Hilmi 
S. t. M. V. a. î. V. Zr. V. 

Af. Şeref Dr. Refik Ali Ram Muhlis 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 



Sıra-Naİ 9 4 
tapu harçları kanununa müzeyyel 1/314 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 24-1V-93 2 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/970 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1451 numaralı tapu harçları kanununa zeylen Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil

leri Heyetinin 20-IV-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur» 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Yeniden tescil olunacak veya malikleri namına kayitleri yürütülecek gayrimenkul mallarda binde 
yirmi beş nisbetinde harç alınmasını âmir olan tapu harçları kanununun 7 inci maddesinin hükmü 
mezkûr kanunun muvakkat maddesile üç sene müddetle tecil edilmişti. Bu müddet 29 mayıs 1932 
tarihinde bitecektir. Muhtelif tarihlerde neşrolunan bir çok kanunlarla harçtan muaf tutulmuş olan 
senetsiz tasarruf muamelelerinin harçtan istisnasına devam edilmesinde hakikî lüzum görülmemiştir. 

Şu kadar ki senelerdenberi tapuya merbut almadığı halde tasarruf edilegelen bir gayrimenkulun, 
tapusunu almak için müracaat eden sahibinden harem defaten alınması da muvafık görülmediğinden 
bu kabîl muamelelerden tahakkuk ettirilecek harcın üç sene zarfında ve müsavi taksitlerle vergile 
birlikte tahsil edilmesi hususu malikleri için harcın tesviyesi emrinde bir kolaylık temin edeceği 
düşünülerek bu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M> 
Maliye encümeni 16 * V - 1933 
Karar No. 55 
Esas No. 1/314 

Yüksek Reisliğe 

1451 numaralı tapu harçları kanununa zeylen Maliye vekâletince hazırlanan Beşvekâİetin 
24 nisan 1932 tarihli ve 6/970 numaralı tezkeresile gönderilmiş olan kanun lâyihası encümene 
havale edilmekle Tapu ve kadastro umum müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

Yeniden tescil olunacak veya malikleri namına kayitleri yürütülecek gayrimenkullerde binde 
yirmi beş nisbetinde harç alınmasını âmir olan tapu harçları kanununun 7 inci maddesinin hük
mü, mezkûr kanunun muvakkat maddesile ü<; sene tecil edilmiş idi, Bu muamelenin hitam bul-
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hiak üzere olmasına mebni bundan sonra tapusuz tasarruf olunan gayrimenkuller için tahakkuk 
edecek harcın istifası ve fakat bu harcın defaten alınmayıp üç sene zarfında ve müsavi taksitte 
tahsili esasma .müstenit olmak üzere mezkûr lâyihanın hazırlanmış olduğu anlaşıldı. 

Tapuya merbut olmadığı halde tasarruf olunagelen gayrimenkullerin bir müddet için harç
tan muaf tutulmasında istihdaf edilen gaye, bunların bir an evvel malikleri namına kaydedilerek 
tapuya raptmı.ve binâenaleyh bu gibi gayrimenkullerin tasarruf muamelelerinin intizam altına 
alınmasını temin noktasına matuf olmasına ve bu gibilerden her sene az çok bir kısmının müracaat 
ederek tasarruflarını tevsik ve tapularını istihsal ettikleri de verilen izahattan anlaşılmasına 
nazaran encümenimiz bu tecilin tatbikından beklenilen gayenin henüz zail olmadığını mütalea ede
rek, refini değil üç sene daha temdidini muvafık görmüştür. 

Şu kadar ki bu gibi tapusuz tasarruf edilen gayrimenkullerin harç vermeksizin tapuya raptmı 
maliklerinin de arzu edecekleri tabii olup bu işler matlup derecede alâka uyandırmaması ve mü
racaatların bin misle mahdut bir daireye inhisar etmekte bulunması bu baptaki istisnaya halkın 
lâyikile vukuf kesbetmemiş olmasından mütevellit alacağına ve keyfiyet münasip vasıtalarla alâka-
darana tefhim edildiği takdirde bunların bilâ tereddüt tapularını almğa şitap edecekleri de 
derkâr bulunduğuna binaen mezkûr tecilin hitamı müddetinden itibaren 3 sene daha temdidi ve 
fakat tecili vakiin köy ihtiyar heyetleri marif etile halka tefhimi münasip görülmüş ve encümenimiz 
bu maksada istinaden ve mezkûr lâyihai kanuniyeyi tadilen yeniden bir kartım lâyihası ihzar etmiştir. 

Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolımur: 

Maliye E. Rs. N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Konya İstanbul Malatya Mersin İsparta 
Refik M. Ziya M, Nedim A. Hamdi Kemal Turan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 6 - Vî - 1932 

Aza 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

M. No. 145 
Ssas No. 1/314 

Yüksek Reisliğe 

1451 numaralı tapu harçları kanununa zeylen tanzim olunup Başvekâletin 24 nisan 1332 tarih ve 
6/Ö7Ö numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilen kanun lâyihası Maliye encümeni mazbata* 
sile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Tapu ve kadastro umum müdürü Cemal Bey hazır ol
duğu halde tetkik ve müzıakere edildi. 

Bu bapta gerek Hükümetin esbabı mucibesinde ve gerek Maliye encümeni mazbatasında deme-
yan olunan mütalealara encümenimizee de iştirak edilerek kanun lâyihası mezkûr encümenin tadi* 
lâtı dairesinde aynen kabul olunmuştur. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Güıhüşatıe Konya Tokat Bursa Çorum Giresun İstanbul 
/ / . Fehmi K. Zaim Süreyya Dr .Galip Mustafa Kâktm Sadettin 

Kayseri Manisa Sivas 
A. Hilmi Turgut M. Bem»i 
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ÖÜKÛMETİN f EKLÎFt 

1451 numaralı tapu harçları kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yedinci maddeye tevfikan tahak
kuk ettirilen harç o gayrimenkulun vergi taksitle-
rile birlikte ve üç senede tahsil edilir. Gayrimen
kul satıldığı takdirde harem tahsil edilmiyen kısmı 
varsa defaten alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun 29 mayıs 1932 tarihin
de» muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
Maliye vekili memurdur. 

hükmünü icraya 

20/IV/1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na V. 
Ş. Kaya M. Abdiilhal-ik Esat Hilmi 
lk. V. S. t. M. V. G. t. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

MALİYE ENCÜMENİNİN fAÖİLİ 

16 mayıs 1929 tarihli ve 1451 numaralı tapu 
harçları kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mayıs 1929 tarihli ve 1451 
numaralı tapu harçları kanununun muvakkat mad
desi hükmü üç sene daha temdit edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri ilânını müte» 
akiben, hükmü bir ay zarfında alâkadarlara ihtiyar 
heyetleri ve ilân varakaları vasıtasile tebliğ olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 29 mayıs 932 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 




