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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Orman kanunu lâyihasının müzakeresi için muh
telit bir encümen teşkili karargir olduktan sonra, 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına, 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye memurlarına yem 
bedeli verilmesine dair kanun lâyihaları müzakere ve 
kabul edildi. 

Gümrük memurlarından vazifei memurelerini sui
istimal edenlerle vazife veya mesleklerinde kendile-

Lâyihalar 
1 — Zabıta memurlarının tahdidi sinnine dair ka

nun lâyihası (Dahiliye encümenine) 
Tezkereler 

2 — .Sark mıntakaları dahilinde muhtaç zürraa 
tevzi edilecek araziye dair olan kanunun 4 üncü mad-

REİS — Celse açılmıştır efendim. Müsaade 
buyurursanız arzedeyim efendim. Gelen evrakın 
üçüncü numarasında, memurin kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanunun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi vardır. Malûmu âliniz dahilî nizamna
menin 124 üncü maddesi mucibince bu tefsir tez
keresi, bu kanun hangi encümende tetkik edil
mişse oraya havalesi lâzımgeliyor. Dahilî nizam
namenin 124 üncü maddesi mucibince vekâletler -

REİS — Şimdi ruznameye geçiyoruz efendim. 
I - Yozçjat mebusu Siilcijnıan rfırrı ilenin, 

Hazineden tahsille mfil alınış olanların taksit be
dellerinin tecili hakkındaki kanunun elee/iştiril
mesine dair olan kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkında takriri. 

4 - X I I - 1933 
Büyük Meclisin Yüksek Reisliğine 

Hazineden taksitle satın alman gayrimenkul 

rinden istifade edilmeyenler hakkında yapılacak mua
meleye dair kanuna müzeyyel ve 

Tababet ve şua batı sanatlarının tarzı icrasına dair 
kanuna eklenecek kanun lâyihalarının birinci müzake
releri yapıldıktan sonra perşembe günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Iîcis Vekili Kâtip Kâtip 
Uefet Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Dahi
liye ve Maliye encümenlerine) 

3 — Memurin kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tef. 
şirine dair Başvekâlet tezkeresi. 

le mütenazır olan encümenlerden on beş kişilik 
bir muhtelit encümen seçilmesi lâzımgeliyor. Ma
lûmu âlileri 11 vekâlet vardır, buna nazaran 
4 aza noksan kalıyor. Eğer tensip buyurursa
nız Adliye ve Dahiliye encümenlerinden üçer kişi 
alalım (Muvafık sesleri). 

O halde Adliye ve Dalıiliye encümenlerinden 
üçer kişi olmak üzere bu tefsir hakkındaki tek
lifi .15 kişiden mürekkep muhtelit bir encümene 
havrle ediyoruz. 

Yozgat 
S. Sırrı 

REİS — Bu teklifi geri veriyoruz. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Hamdi B. (Mersin) 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

| er.ıvalm taksit müddetlerinin yirmi seneye iblâğı 
l hakkında Yüksek Reisliğe takdim etmiş olduğum 
I 12 - XII - 1932 tarihli teklifi kanunim, ahiren 

Büyük Meclisten çıkan 28-V-1933 tarih ve 2222 
numaralı kanunla halledilmiştir. Teklifin iade-
sine müsaadelerini rica eylerim efendim. 
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4 — SUALLER 

/ (liresını mebusa Hakkı Tarık îietfin. köif-
lii sinarası hakkında C-ıiunr'ük ve inhisarlar rekâ
tı! inden şifahi sn.<dinc (li'nnri'ı!: re inhisarlar nleili 
Ali. Kana Beyin eevahı. 

REİS — Sual takririni okutuyorum: 

Ankara: 29 - XI - 933 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ucuz sigara çıkarmak Meclisimizde uzun mü
zakerelere mevzu olan işlerden biridir. Son gün
lerde bu ucuz kövlü sigaralarının kasaba ve şe
hirlerde kaçak sayılması aleyhinde bir gazete 
neşriyatı başladı ki bu neşriyatın kasabalıları 
ve şehirlileri sigara istihlâkinde köylüden farklı 
ve pahalı sigara içmeğe resmen icbar etmemiz 
gibi prensiplerimizle tearuz halinde gösterilen bir 
noktası bana da bunun düzeltilmesi lâzım bir şe
kil olduğu duygusunu veriyor. 

Neticesi kasabalar ve şehirlerde oturanları 
tütün istihlâki dolayısile köylerde oturanlardan 
fazla bir resim ödemekle mükellef tutmaktan 
ibaret olan bir esasın icabında daha salim bir tat
bik şekline bağlanması mümkün değil midir? 
Belli ki şehirler, kasabalarda da köylerin fakir
leri gibi fakirler az değildir. 

Büyük bir kısım sigara müstehliklerini alâ
kalandıran bu münakaşa üzerinde ne düşündük
lerini Meclise söylemek lûtfunda bulunmalarını 
Gümrükler ve inhisarlar vekili Beyefendiden ri
ca ederim efendim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Efendim, Muhterem Gi
resun mebusu köylü sigaralarının şehirlerde ka
çak addedildiği hakkında vaki neşriyattan bahis 
buyuruyorlar ve vekâletin bu neşriyat hakkında 
ne düşündüklerini soruyorlar. 

Köylü sigaralarını şehirlerde satanların ka
çakçı addedildiği, yani bunlar hakkında sırf bu 
yüzden kaçakçılığın menü takibine dair olan 1918 
numaralı kanunun tatbik edildiği vaki değildir. 
Yalnız, tütün inhisar kanunu, inhisar muamelâ
tının satışını bazı kayit ve şartlara bağlamıştır. 
Bu kayit ve şartlara riayet etmeyen satıcıları, bu 
kanunun hükümlerine tevfikan takip etmek zaru
reti vardır. İnhisar idaresinin yaptığı bundan 
ibarettir. 

Müsaade buyurursanız bu kanunun ve bu ka
nuna dair nizamnamenin bazı maddelerini arze-
deyim: 

Kanunun 52 nci maddesi : « Bu kanunun ce
za hükümlerinde yazılı memur tabirinden mak
sat Türk ceza kanununun 279 uncu maddesile as
kerî ceza kanununun 13 üncü maddesinde sayı
lan şahıslardır » . 

VE CEVAPLAR 

MADDE QQ — Adlî ihtisas mahkemeleri. Ad
liye vekâletince sırf kaçakçılık davalarını gör
mek üzere teşkil edilecek münferit hakimli asliye 
mahkemeleridir. 

Ölüm ve on sene veya daha fazla ağır hapis 
cezalarını müstelzim işlerde bu hâkimlerin riya
seti altında, bulundukları yerdeki veya en yakın 
mahkemedeki hâkimlerden ikisinin inzimam ve 
iştirakile heyet teşkil olunur. 

Nizamnamenin maddelerini okuyorum: 

«MADDE 60 — Satıcılara verilen satış tez
keresi şahsa mahsus olup ahara devrolunamaz. 
Dükkânda satış yapacakların tezkeresi yalnız 
tezkerede gösterilen mahal ve seyyar satıcıların 
satış tezkeresi dahi tezkerede tayin olunan daire 

ve mevki için muteberdir » 

«MADDE 67 — Bayiler inhisar idaresinin kon
trolüne tâbi ve idarece ittihaz olunan usullere ri
ayete mecburdurlar Seyyar satıcılar dahi 
İnhisar idaresi memurlarının icra etmek isteye
cekleri her türlü teftişlere tebaiyet etmeğe mec
burdurlar » 

İşte bu hükümlere binaen izinsiz satıcılar, İn
hisar idaresi tarafından takip ve cezalandırıl
maktadır. Malûmu âlileri, bu hal kaçak mua
melesi değildir ve kaçakçılık hakkındaki 1918 
numaralı kanun kaçak addedilen mevaddı tasrih 
ettiği için bu nevi satışlarda o kanun ahkâmı tat
bik edilemez. O kanuna göre bunlar kaçak ad
dedilmiyor. Yalnız Büyük Meclisin gösterdiği ar
zuya binaen vekâlet, köylerde ucuz sigara sat
tırmağa başladı. Fakat köylüye ait olan bu sigara
ların şehirlerde de satışı vasatı satış fiatini tah
minin haricinde düşürdü. Varidat ta bundan mü
teessir oldu. Bittabi İnhisar idaresi buna lakayt 
kalamazdı. İnhisar idaresi, demin arzettiğim ka
nun ve nizamname hükümlerine istinaden, vari
datı korumak için vazifesini yapmaktadır. Köy
de ve şehirde ayni f iatle tütün satmak meselesine 
gelince: tütünün mühim bir varidat membai olu
şuna nazaran hem köyde, hem şehirde ayni fi-
atle tütün satmak, varidatı düşürmemek şartile, 
şöyle kabil olur: Köylülere daha pahalı tütün 
satmak! Bundan başka türlü muamele ise vari
datı müteessir edeceğinden dolayı, mümkün ola
mıyor. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, Ve
kil Beyefendinin cevapları, bu neşriyatta bir ke
limenin yanlış yerde kullanıldığını meydana çı
karıyor. Bu neşriyat, yani doğrudan doğruya, 
köylü cigarasmı şehirlerde satmak veya satma
mak bahsi üzerinde vekâleti aşağı yukarı yeni 
bir tedbir almağa sevkedici neşriyat, bazı haber
lere ve hâdiselere müstenit neşriyattır: Darıca 
ile Eskişehir arasında muhafaza motörü 2 300 
paket köylü cıgarası tutmuştur. Derince lima-
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nında Af itap motöründe zerzevat altından 2 250 
paket köylü cigarası çıkarılmıştır. Bu haberler, 
okunduğu vakit, okuyanın üzerindeki tesiri, 
zannediyorum ki Heyeti Celilenize arzettiğim 
tesirden başka bir şey olamaz. Teşekkür ederim 
ki mesele bendenizin arzu ettiğim ve şüphe
siz sislerin de iştirak edeceğinizi tahmin etti
ğim şeklü surette Meclisi Âlinin malûmatına, 
ıttılaına dahil olmuş bulunuyor. Kaçakçılık ve 
kaçak yoktur, ama satış tezkeresi almadan ya
pılmış bazı işler vardır. Bilmiyorum, bir motor 
içinde bulunan bir cigara, hakikaten satış mese
lesi midir, yahut alış meselesi midir?... Nasıl ta
yin ve tatbik olunur, nasıl bir müsadereye mev
zu olur?... bilmiyorum. Ne cigara içiyorum ne 
de hakikaten bu meseleyi tetkik etmiş bulunu
yorum. Ancak Vekil Beyefendi ne söylerlerse 
onu olduğu gibi kabul etmiş bulunuyorum. 

Bendenizin sual takririmde asıl üzerinde dur
mak istediğim nokta var ki o da Vekil Beyefen
dinin, son cümlelerile karşılaşmış bulunuyor: 
Köylerde daha ucuz sigara yaptık, şehirlere 
yolsuz olarak geçti; varidat müteessir oldu, 
lâzimsa köyde, şehirde ayni fiatle cigara sata
lım, bu da ancak bir şekilde kabil olabilir: Köy
deki ucuz cig-arayı kaldırmak... Arzetmiştim ki, 
cigara bahsine hemen hiç temas etmiş bir halde 
bulunmuyorum. Halka satmak istediğimiz ciga
ra] arın, zannediyorum ki, bedelini tayin edecek 
şey, onun keyfiyeti olmak lâzımgelir. Bunu fi
lân mıntakada oturanlara bu şeklü surette ucuz 
fiatle satacak, filân mıntakada şu fiatle satacak. 
Belki hakikaten mevcut olan nizamlar bunu hak
lı gösterebilir, vekâleti böyle bir tedbir almağa 
sevkedebilir. Fakat hiç zannetmiyorum ki, bu 
muamele doğru ve hakka yakın bir muamele ol
sun. 

Ben Bakırköyünde oturuyorum, yahut ne bi
leyim Bulgurluda oturuyorum; İstanbul vilâyeti 
veya belediye mıntakası dahilinde bir köy. Ora
da köylü sigarasını içemiyorum amma yaptığım 
iş işte burada Ankaranın yanında her hangi bir 
köyde oturan bir köylüden daha farklı bir iş de
ğildir. Kazançlarımız arasında hiç fark yoktur. 
İyi ise iyi, fena ise fena, kemmiyet ve keyfiye
tine göre üzerine bir maliyet fiati konması lâ-
zımgelen bir cigarayı alamıyorum. Köylerde böy
le bir sınıf; bir fakir tabaka vardır. Acaba ay
ni tabaka, şehirde veya bir kasabada oturmuyor 
mu? Bunun yanında köyde oturan öyle zengin
ler vardır ki köylü sigarası içmek imkânını bulu
yorlar, böyle bir lûtfe mazhar olmuşlardır. Halkı 

köylere yerleştirmeği istiyorsak ittihaz edilmiş 
olan tedbirin isabetini müdafaa edebilirler. Fakat 
bu büsbütün ayrı bir şeydir. Bilmiyorum, tekrar 
etmek istiyorum, cigaralann satış fiatini tayin 
eden şey, kemmiyet ve keyfiyetler değil midir? 
Başka bir şey midir?. Bendeniz bu köylü ciga-
raları çıkmazdan evvel yapılmış olan müzakere
leri hatırlar gibi oluyorum. Köylünün daha ucuz 
cigara içebilmesi için, daha ucuza mal olacak 
cigara yapılsm denmişti. Onun için Vekil Beye
fendi, mevcut nizamlara ve ittihaz ettikleri ka
rarlara gayet mutabık hareket etmiş olabilirler. 
Amma zatı mesele zannederim ki mahlûl bir hal
de değildir. Mutlaka üzerinde yeni bir tedbir 
alınması icap eden bir mahiyet arzetmektedir. 
Yapılan neşriyat - onun için bu takrirde öyle işa
ret etmek istemiştim - aşağı yukan bizim asla sı
nıf gütmeyen, sınıf peydasına mahal verecek olan 
her hareketten çekmen bu Meclisin nazarı dik
katini mutlaka davet edecek bir mahiyette idi. 
Şehirlerde oturanları aristokrat, kasabalardaki-
leri burjuva ve köylerdekileri avam saymağı, bu 
neşriyat tevlit ediyordu. Vakıa bunu sağlam bir 
mantığa istinat ediyor demem. Fakat her hal
de zannederim ki üzerinde söz söylenebilecek 
olan bu mevzuu, huzuru âlinize arzetmiş oluyo
rum. Bu arada varidatın müteessir olması nok
tasına temas etmişlerdir. Benim aldığım malû
mat, daha başka bir noktayı huzuru âlinizde 
bahsetmek fırsatını vermiş oluyor. Köylerdeki 
satış, işittiğimize göre % 12 beyiyeye tâbi imiş, 
yani köydeki bayiler % 12 beyiye alıyorlarmış, 
bir köy bayii köy cigarasını sattığından dolayı 
% 12 alıyormuş. Fakat şehirlerdeki bayilere 
% 5 iskonto veriliyormuş. Salahiyetli olan kim
seler bana diyorlar ki bu köy cigaralannın şe
hirlerde satılmasına İnhisar idaresi müsaade 
etmiş olsa ara yerdeki % 7,5 fark hemen hemen 
bir, bir buçuk milyon lira kadar bir şey tutar. 
Belki İnhisar idaresi, kaybedeceğim diye çekin
diği varidatım, burada telâfi imkânını temin 
edebilir. Hususile şehirde herkes behemehal köy
lü cigarasına doğru gidiyorsa, bildiğime göre 
keyfiyet ve kemmiyeti daha dun olmak lâzımge
lir. Ucuz cigaralara temayül gösteriyorsa Mec
lis te halkın bu vaziyetini göz önünde tutmağa 
mecburdur. Bendenizin maksadım bunu böyle 
bir vesile ile arkadaşlarımın nazarı dik
katine arzetmekti, maksadım hâsıl oldu. Asıl 
salahiyetli arkadaşlar bunlar üzerinde lâzımgelen 
vazife ve mesuliyeti deruhde ederlerse zannede
rim memlekete hizmet etmiş olurlar. 

REİS — Adliye encümeninin bir mazbatası 
vardır, okunacaktır: 

/ -• Mikdudoğlu Omerin. ölüm rrzasrna ear-
inhnas-ı hakkında 3/333 numaralı Başvekâlet tez-

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

krresi re Adline nıeiimcvi mazbatası İl I 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) Muhterem 

/ / / 33 namaralı matbaa zaptın sorumdadır. 
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efendiler, Adliye encümeninin mazbatasını din
lediniz. Adliye encümeni mazbatasında büyük 
bir şey denmiyor. Biri birini öldürmüş, iki kadın 
bunların şeriki cürmü imiş, taammüt varmış, 
tahfif veya tahvili cezayi mucip bir şey görüle
memiş. Bizim bildiğimiz şudur: Heyeti Celi-
lenizi doğrudan doğruya hakkı hakimiyetini ifa
ya ve büyük bir insanî vazife ifasma davet edi
yorlar. Doğrusunu söyleyim şu kadar çok az 
bir malûmat üzerine bendeniz elimi kaldıracak 
vaziyette değilim (Gürültüler). 

KÂZIM Ps. (Diyarbekir) — Biz kaldırırız. 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SALÂHATTlN B. (Kocaeli) — Prensibi
niz o.. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Merhamet bu
yurunuz. Prensibimi uzun uzadıya söyleyeyim. 
Adliye encümeninin muhterem mazbata muhar
riri cevabmı versin. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTlN B. — Münaka
şaya hazırız. 

CELÂL NURİ B. — Daha hiç bir şey söyle
meden başladınız. 

Şu fırsattan bilistifade bazı düşündüklerimi 
arzetmek istiyordum. Bunun için uzun boylu ça
lıştım, çalıştıklarımı söyleyeceğim. 

REİS — Mevzua ait olsun, yani ölüm kara
rının kabul veya ademi kabulü hakkında olsun. 

CELÂL NURİ B. — Sadet dahilinde söyleye
ceğim (Devam sesleri). 

BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Aynca bir 
idam cezası lâzım mıdır; değil midir bahsi açı
lırsa söylersiniz. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Sadetten çık
mıyorum. Bunun dahilinde söyleyeceğim. Bu 
hususta Adliye encümeninin ittihaz ettiği ve Mec
lisi Âli tarafından ittihaz edilmesi lâzımgelen 
prensip etrafında söyleyeceğim. 

Her hüküm ait olduğu mahkemeden verilen 
karar üzerine infaz edilir. Bunun bir tek istis
nası vardır. Onu da teşkilâtı esasiyemizin 26 ncı 
maddesi şöyle ifade ediyor: «.... Mehakimden sa
dır olup katiyet kesbetmiş olan idam hükümle
rinin » bazı başka şeyleri tadat ettikten sonra 
« gibi vezaifi Meclis bizzat ifa eder » diyor. 
Bunun küçük bir istisnası vardır ki o da Reisi
cumhur Hazretlerine verilen ufak bir haktır, bü
yük bir hak değildir. Niçin her hüküm, mahke
meden sadır olan bir karar derhal infaz olunur
da bu olunmaz? Çünkü efendiler, malûmu ih-
sanınızdır ki idam hükmü kabili iade olmayan 
bir cezayi müstelzimdir. Ulema, hukukşinaslar 
bununla pek çok uğraşmışlardır. Yalnız bizim 
Meclisin kütüphanesinde buna dair bir çok asar 
vardır. Hangi umumî ansiklopedi açılacak olur
sa buna dair bir çok emsale tesadüf edilir, ha
kimiyetler de mütezattır. Kimi böyle söyler, 
kimi şöyle söyler. Devletlerden bazısı idam ce
zasını ilgaya kadar varmışlardır. Ben bu kür
süde ilga veya ademi ilga hakkında bir şey söy

lemeyeceğim, sadet o değildir. Eğer öyle olması 
lâzımgelse Reis Beyefendi beni bihakkın sustur-
malı idi. Burada bizim vazifemiz bu yüksek 
udûl vazifesini ifa etmektir. Her maddede, her 
sadette bir esbabı muhaffefe aramak mecburi
yetindeyiz. Eğer öyle olmasaydı bu işlerin bu
raya gelmemesi lâzımgelirdi, Adliyenin verdiği 
hükümler doğrudan doğruya icra olunmak lâzım
gelirdi. Mikdadoğlu olsun, ne oğlu olursa olsun, 
behemehal bunu aynca tetkik etmek ve aynca 
esbabı mucibesini bilmek, affe medar olacak bir 
milyonda bir sebep var mıdır, yok mudur, ara
mak mecburiyetindeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — İle de
ğen, saman çuvalma değer. 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Efendim, sa
man çuvalına benzemez. Bu heyet, Türk milleti
nin hakkı hayatına tasarruf eden bir Meclistir. 
Bu Meclis bunu uzun boylu, inceden inceye 
tetkik eder, uzun boylu tetkika vabeste ise bek
ler, hattâ aradan seneler geçer. Nitekim her dev
letin adliye sicillâtında> böyle şeyler pek çoktur 
(Gürültüler, devam sesleri). 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Bunun 
müstesnalan da bulunabilir. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Zannedilme
sin ki her idam hükmünün infazında bir masla
hat, bir içtimaî menfaat vardır. Fransada 1789 
inkılâbında giyotinler işlerken giyotinlerin altın
da katil fili irtikâp edildiği vardır. Bu; fennî 
hukukta insaniyete taallûk eden ibret işidir. Esa
sen bu gibi idamlar ibreti temin ediyor mu? 
Binaenaleyh prensip itibarile her temyiz kara-
n infaz olunur denemez. Bir de meclislerin bir 
vazifei merhameti vardır. Bu vazifei merhamet 
başka memleketlerde.... 

RASİH B. (Antalya) — Daha evvel ölen
lere merhamet etmez mi Meclis?! 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Lütfen, devam 
edeyim efendim. Onun için bu işi müşikâfane 
tetkik etmek üzere her yerde gerek Reisicumhur 
ve gerek Hükümdar var. Bu vazife bunlara tef-
fiz edilmiştir. Bizim teşkilâtı esasiye kanunu
muza da böyle bir hakkın Reisicumhura veril
mesine dair bir madde konulmuştu, o vakit bazı 
muhalif arkadaşlar böyle bir hakkm verilmeme
sinde ısrar ettiler ve madde bu şekle girdi. Her 
halde böyle bir hakkın yüksek bir zatin elinde 
bulunması daha doğrudur. Burada teşkilâtı esa
siye kanunundan bahsetmiyorum. Çünkü mevzu-
umuz o değildir, sırası gelirse o tezimi de müda
faa etmeğe muktedirim ve zannederim ki bir Rei
sicumhur bu işi daha iyi yapabilir, tarafeyni 
çağmr ve işi tamamile anlayabilir. Misal isti
yorsanız en yeni bir misalden bahsedeyim: 

Geçenlerde M. Dumergi öldürmüşlerdi ve 
Gurgulof isminde bir beyaz Rus öldürmüştü. Me
hakimden, derecattan geçti, idam kesbi kati
yet etti, Fransız Reisicumhuru bu karan aldı. 
Bu sırada Reisicumhura bir çok af istidaları ve-
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rildi. Gerek katilin karısı, gerek bir çokları ta
rafından affi talep edildi. Reisicumhur ise avu
katları, hâkimleri ve bir çok esbabı mucibeleri 
dinledi. Ağır başlılıkla, soğuk kanlılıkla idam 
kararını tasdik etti (Gürültüler). Bu nokta üze
rinde benim de bir tezim var. Müsaade buyurun, 
söyleyeyim: Kabul veya reddetmek sizin, söy
lemek te benim hakkımdır. Burada mühim bir 
adlî tezden bahsediyorum. Her Alber Löbrün bu 
kadar tetkikten sonra bu kararı verdi. Halbuki 
bizim Adliye encümeni şöyle karar veriyor: Gece 
yansı taammüden katlettiğinden tahvili cezaya 
sebep görülmedi.... gibi esbabı mucibeden sonra 
tasdik edilmek üzere Meclise arzediyor. Ben bu 
kadar esbabı mucibe ile bu hükmü kabul ede
mem. Eğer her taammüt için hükmün infazı lâ-
zımgelseydi, teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesine bu hükmün konması lâzımgelmezdi. 
Taammüden katillerin cezası behemehal idam
dır denirdi ve Heyeti Âliye bunu, hiç bir suretle 
tetkik edemez, denirdi. Burada ben ne sebep, 
ne bir şey g*örmüyorum. 

Bir çok yerlerde Adliye vekâletinin adı yal
nız Adliye vekâleti değil, ayni zamanda af ve
kâletidir (Nerede sesleri). Bir çok yerlerde, me
selâ İtalyada.. Orada adaletle ne kadar iştigal 
edilirse; af meselesile de o derece iştigal edilir. 
Adliye vekâleti adeta bir merhamet müddeiumu
misi yerine geçer. Bu suretle vazifesini de ya
par. Sonra her şeyden evvel bir maslahat gö
zetmek lâzımgelir. Bundan maksat, bir ibreti 
müessire olmaktır, değil mi efendim? Acaba bu
na hacet var mıdır, yok mudur? Bizim memle
ketimizde ihsaiyat ne diyor? İstatistiklere naza
ran cürüm fazla mıdır, az mıdır? Bu istatistik
lerin neticesinde böyle bir siyaset kabul edilir, 
alelıtlak bu hükümler ağır cürümlerde infaz edi
lir. Nitekim biz de eski zamanda böyle idi, idam 
hükümleri infaz edilmezdi. Pek ağır cürümler, 
şedit bir ibret olmak üzere bu muameleye uğratı-
İırdı. Binaenaleyh bu hususta Adliye encümeni
nin daha ziyade atıfet ve refetle mütehalli olma
sını pek rica ederim. Heyeti Celileye gelen ka
rarların da bu kadar kısa gelmemesini ve daha 
uzun gelmesini isterim. Aksi takdirde bütün va
tandaşlarımızın hakkı zayi olur. Eğer bu Jürisi 
olan bir memlekette olsa idi ne olurdu? 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Meçhulât 
üzerine söz söylemeyiniz. 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Ben bildiğimi 
söylüyorum. Yalnız benim istediğim, daha ziya
de esbabı muhtevi bir mazbata ile gelinmesidir. 
Rica ederim Mazbata muharriri Beyefendi haz
retleri, bundan dolayı kızmasınlar. Ben bura
da insanî bir vazife ifa ediyorum (Bravo sesleri). 
Meclisi Âliye böyle değil, daha etraflı malûmat
la gelsinler. Binaenaleyh acizane bir takrir tak
dim ediyorum. Bunu geri alsınlar ve bize esbabı 
mucibeli mazbata getirsinler. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Dosyası vardır, 
buna hacet yoktur. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Hayır, dos
yaya hacet yoktur, bizi ikna edecek derecede ke
lime kullanmalıdırlar. Yoksa dört kelime yaz
makla maksat hâsıl olmaz. Maksadım idam ceza
sının ilgasını istemek değildir. Yalnız Meclisi 
daha ziyade refet ve adalete davet ediyorum. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Encümenden ge
len kâğıda itimadınız yok mu? 

CELÂL NURİ B, (Devamla) — Adliye encü
meni azayi kiramına pek büyük emniyetimiz ola
bilir. Fakat bir hususta encümen de hata edebi
lir. Encümenlerin mazbatalarını bir çok defalar 
geri çevirdiğimiz olmuştur. Eğer encümen ha
ta yapmaz diye her dediğini dinleyecek olursak 
bu Heyeti Celileye lüzum kalmaz. 

KAZIM Pş. (Diyarbekir) — Temyizden de 
geçmiştir. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Temyizden 
geçen her kararın ifası lâzımgelseydi gene bu He
yeti celileye ihtiyaç kalmazdı. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — Efendim, Adliye encümeninin 
şimdi okunan mazbatasına ait icap ederse tafsi
lâtı, bu mazbatanın muharriri Raif Bey arkada
şımız olduğu için, kendileri izah ederler. Yal
nız bu mazbataya münhasır olmak kaydi Riyaset 
makamından ihtar edildiği halde ve Celâl Nuri 
Beyin de bunu teinin buyurmalarına rağmen bü
tün mütalealan umumî mahiyettedir. O cihet
ten ölüm cezalarının infazına ait muamelenin Ad 
liye encümenince ne suretle yapıldığı hakkında 
biraz malûmat arzetmeme müsaadenizi rica ede
ceğim : 

Bizim ölüm cezalan hakkındaki mazbataları
mız bu günkü okunan gibidir, hemen hemen ay
ni mahiyettedir. Fakat bunu Adliye encümeni 
Heyeti Celilenize temin eder ki; bu bir kilise ma
hiyetinde her ölüm cezasının infazını Heyeti 
umumiyeye arzederken yazdığımız şey değildir. 
Ölüm cezasına ait olan dosyaları evvel emirde bir 
arkadaşımıza veririz. Bu arkadaş değil yalnız 
Mahkemei temyiz zabıtnamesini bazı kere hazır
lık tahkikatına taallûk eden jandarma ve polis 
fezlekelerine kadar okur ve müzakereye başladı
ğımız zaman kendisinin hulâsa raporunu tama-
mile izah eder. Bir ufak noktadan yeniden tet
kike lüzum görülecek olursa ikinci defa bir ar
kadaşımıza verip o noktalar hakkında tetkikat 
tamik edilir. Onun da diğer bir celsede neticei 
mütaleası alınır ve ondan sonra karar ittihaz 
edilir. Biz salâhiyetimizi kullanırken Meclisi Âli
nin hukuku hükümranisi cümlesinden olan ölüm 
cezalannın infazına karar vermeye bilâ sebep, 
hattâ bir ceza tebdiline kâfi ufak bir hata varsa, 
cidden telâfisi nakabil olacak böyle bir cezanın 
infazına Heyeti Celilenizi sevketmeyiz ve bu 
baptaki noktai nazarlarımızı Heyeti Celileye ar-
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zederiz. Bunun bir çok emsali vardır. Yalnız 
bir misal ile hatırlatayım ki Menemen hâdisesi 
gibi irticaî bir harekette orada idarei örfiye ilân 
edilmiş ve divanı harbi örfî teşekkül etmiş. Şüp
hesiz ki bu idarenin en büyük farikası müstace-
len, bir hakkı ihlâl eder değil, formaliteye ait 
merasimden azade olarak muhakemeyi yapıp hü
küm vermek olduğu malûmu âlinizdir. Böyle bir 
hüküm geldiği zaman biz oradaki ölüm cezasına 
mahkûm edilenlerden iki tanesinin cezasmm teb
dilini arzettik ve esbabı mucibe gösterdik. 

Tabiî biz tetkikatrmızda her hangi bir hissi
yata kapılmayız. Fakat biz yine âcizane encü
men şunu biliriz ki atifet eseri yalnız şu adamm 
ölümden kurtulması değil, biz mahzı adaletin ic-
rasrm nazarı dikkate alınz ve onu da bihakkın 
müdrikiz ki bir ölüm cezasının infazı, her halde 
af ve atıfet ile o cezanm bertaraf edilmesinden 
daha mühim tesir icra eder. Çünkü heyeti içti
maiye arasında artık bulunmasının lüzumsuz 
olduğuna ve onda bir salâh ihtimali olmadığına 
kail olarak ceza kanununun verdiği salâhiyetle 
hâkim onun ölümle cezalanmasını lâyik görmüş 
ve bu cezayi vermiştir. Bu adamm, haklı bir se
bep olmadığı takdirde yaşamasında sırf merha
met hissi ile bir faide tasavvur edemeyiz. Ken
dilerine rica ederim; sözlerini biraz daha eyi 
muhakeme ederek ve muvazene ile söylemelerini 
çok beklerim. Ben kenddlerile hususî konuşma
larımla bilirim ki Celâl Nuri Beyefendi ölüm 
cezasının aleyhtarıdırlar. Bu bir fikirdir, bir 
prensiptir. Fikirlerine hürmet ederim. Ken
dilerinin fikrine uygun bir takım ulema ve hüke-
manın mütalealarmı da misal gösterebilirler. Fa
kat ölüm cezasını bir çok zaman evvel ilg-a etmiş 
olan îtalyanın bu gün neden buna tekrar rücu 
ettiğinin elbette bir çok sebepleri vardır. Ölüm 
cezasını kabul etmeyenler bile bilâhare buna ri
cat etmişlerdir. Bunun bir çok sebepleri vardır. 
Fransa Reisicumhuru, ahiren bir beyaz Rusun 
ölüm cezasma çarpılması hakkında karısının, şu
nun ve bunun müracaatlerini dinlemiş, aynca 
tetkikat yapmış, kanaat getirmiştir, diye çok 
rica ederim, Fransa Reisicumhuruna karşı gös
termiş oldukları bu iltifatı, Büyük Millet Mecli
sinin mütehassıs bir encümeni olan Adliye encü
meninden diriğ buyurmasmlar. Adliye encüme
ni kendi uhdesine düşen vazifeyi yapar ve yap
tığına kaildir. Mazbatayı Heyeti Celilenizin 
tasvibine arzediyoruz. Mazbata, meselenin en 
ufak teferruatına varıncaya kadar yazılacak de
ğildir. Eğer mazbatanın zahirî vaziyeti kendi
lerini tatmin edecek mahiyette değilse dosvasmı 
tetkika her zaman salâhiyetleri vardır. Tetkik 
etsinler, madde tesbit etsinler ve bizim tetkikatr
mızda noksanımızı burada tashih etsinler. Buna 
katiyen kızmayız, bilâkis buna teşekkürle mu
kabele ederiz. Celâl Nuri B. ölüm cezasına esa
sen fikren aleyhtardır. Celâl Nuri Beyin bura
daki itirazı bu fikrini bilvesile burada izah et

mekten ibarettir. Yoksa hâdiseye müteallik haklı 
sebepler beyan edebilecek ve maddeye müstenit 
bir mütalealan yoktur. Raif B. arkadaşımız da 
bu mazbatanın muharriri olmak dolayısile lâ-
zımgelen izahatı verirler. Heyeti Celile bunu bu 
şekilde nazan dikkate almalıdır. Nitekim bende
niz ve diğer mazbata muharrirleri bütün ölüm 
cezalarına ait olan hususatta teferruata ait tafsi
lâtı arzetmişizdir. Bundan hiç bir vakit çekin
medik, çünkü vazifemizdir. Bunu biliriz. Her 
mazbatada bunlara vâkıf olarak neticeyi Heyeti 
Celilenin tasvibine arzediyoruz (Alkışlar). 

REtS — Buyurun Raif Bey! 
ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA RAÎF B. 

(Trabzon) — Efendim, bir mektep hademesi olan 
Miktadoğlu Ömer Bulanık kasabasmda Muho is
minde bir şahsın kansı Nazife ile ötedenberi se-
vişiyormuş. Bu sevişme devam etmiş ve en ni
hayet bu işe delâlet eden ve bu sevişmeden ha
berdar olup işlerine vâkıf olan Sevişoğlu Ömer 
kızı Hediye nammda bir kadm işe karıştırılarak 
Muhonun vücudunu ortadan kaldırmağa karar 
vermişler. Bir gece Muho karısile beraber evde 
yatağında yatacak ve Hediyenin delâletile bu 
adam eve girecek ve yatağında uyurken Muho-
yu öldürecekler. Aralarında bu şekilde kararlaş
tırılan bu iş nihayet icra edilmiştir. Yani konuş
tukları gibi daha evvelden Hediye eve girmiş ve 
onu müteakip Mikdadoğlu Ömer açık bulunan 
kapıdan girerek uykuda bulunan ve yatağmda 
yatmakta olan Muhoyu muhtelif yerlerinden bi-
çakla kanımdan ve boğazından yaralamak su-
retile öldürmüştür. Bu hâdise Muş ağır ceza 
mahkemesinde, kan izleri ve âleti katil olan bi-
çakla ve itiraflarile ve bilhassa maktulün kü
çük oğlunun vakayı safiyetle izah etmiş bulun-
masüe sabit oluyor ve Mahkemei temyiz de bu 
sübut üzerine idam kararım tasdik etmiş bulu
nuyor. Bu şekilde taammüden ve kansile ortak 
olarak geceleyin bir adamı birisi öldürürse Ad
liye encümeni o adamın cezasmı tahvil veya ten
zil edecek bir sebep görebilir mi? Ceza kanunu, 
katil şu şekilde yapılır, bu şekilde icra edilirse 
onun cezası idamdır; diyor. Binaenaleyh bu ve
rilen hüküm hem kanuna ve hem de refet ve 
merhamet hissile mütehalli olduğunu teslim bu
yuracağınız Adliye encümeninin hissiyatına uy
gun bulunmuştur ve o şekilde mazbata yazıl
mıştır. ı 'T 

Mazbatanın tarzı tahririne gelince; şimdiye 
kadar bütün mazbatalar daima bu şekilde yazıl
mıştır. Heyeti Celileniz vaziyetin tavzihini arzu 
buyurduğu takdirde izahat istemekte ve o şekil
de izahat verilegelmektedir. Binaenaleyh asıl for
mül dairesinde ve icap eden nikatm derci sure-
tile mazbata yazılmış ve Heyeti Celilenize arze-
dilmiştir. • " •* :~*r 

CELÂL N U R İ B. (Teki rdağ) — Efendim, Ad
liye encümeni mazbata muhar r i r i muhterem Sa-
lâhat t in Beyefendiye hem beyanı teessür, hem de 
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beyanı teşekkür ederim (îyi, iyi sesleri). 

Beyanı teessür ederim; çünkü söylediğim söz
lere cevap vermediler, yalnız usul cihetinden bah
settiler. Ben burada gayet yüksek bir insaniyet, 
merhamet meselesinden bahsetmiştim. 

Teşekkür de ederim çünkü maksadım hâsıl 
olmuştur. Şöyle ki; bu verilen mazbatada dört 
kelime yazılmıştı. 

Efendiler, tekrar ediyorum bilmem kimin mu-
avenetile geceleyin, eve girmiş, taammüden öl
dürmüş.... Altında cezanın tahfifi için esbabı 
mucibe yoktur. Bu kadar kuru, bu kadar soğuk 
bir lâyiha üzerinde (Gürültüler).... Lütfen müsa
ade ediniz, bunun üzerinde ikinci mazbata mu
harriri, raportör olan beyefendi buraya çıkıp es
babı mucibesini söyledi ve Heyeti Celilenizi ten
vir etti. 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Bunu bu
rada öğrenebilirdin, niçin bizi bu kadar işgal 
ettin? 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Usule mü-
nafi olan aşağıdan söz söyleyerek bir arkadaşın 
sözünü kesmek ne kadar gariptir. Reis Beye
fendi dikkat buyurunuz! 

BESÎM ATALAY B. (Aksaray) — Kendini 
yukarıda zannetme; aşağı ineceksin. 

CELÂL NURÎ B. (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu kürsüden söz söylemeğe hakkım yok mu? 
(Hakkınızdır, her vakit söyleyebilirsiniz ses
leri). Buradan kinayeli sözler söylemek... 

BESİM ATALAY B. — Kinayeli sözü siz söy
lediniz. 

CELÂL NURÎ B. (Devamla) — Rica ederim, 
söylediğiniz sözü biliniz. Evvelâ kinayeli sözü 
siz söylediniz ve cevabını da aldınız (Devam, de
vam sesleri). 

Efendim, burası en yüksek bir kürsüdür, her 
şey buradan söylenebilir, fakat aşağıdan söyle
meğe hakkımız yoktur. 

Maksadım bundan ibaretti, nitekim Adliye 
encümeni mazbata muharriri bu kürsüden söy
lediler, bizi tenvir ettiler. Mazbataların böyle 
müdellel gelmesini ve iki kuru cümle içerisine vic
danımızın sıkrştırılmamasmı rica ediyorum. Mak
sat hâsıl olduğu için bu hususta verdiğim takriri 
geri alıyorum. 

REÎS — Adliye encümeni mazbatasını reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Polis teşkilâtı kanununun 39 uncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında 1/649 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz

batası fil 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz var 

mı efendim? (Hayır sesleri). Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 
2049 sayılı polis teşkilâtı kanununun 39 uncu 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Polis teşkilâtı kanununun 39 

uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
« Memurin kanununun 22, 23, 24 ve 25 inci 

maddesi ve 1475 sayılı kanunun hükümlerinden 
başka aşağıdaki hallerde de naktî mükâfat ve
rilir. 

A) Memleketin emniyet ve asayişini ve Dev
letin menfaatlerini ve efradın, mal, can ve iffe
tini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere tam 
bir maaş nisbetinde, 

B) Fevkalâde ahvalde hayatını tehlikeye ko
yarak büyük yararlıklar gösterenlere iki maaş
tan bir senelik maaş miktarına kadar». 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Birinci fıkrada 
(maddesi) yerine (maddeleri) olacaktır tashihini 
rica ederim. 

REİS — Birinci maddeyi tashihi veçhile ya
ni (memurin kanununun 22, 23, 24 ve 25 inci 
maddesi) yerine (maddeleri) şeklinde reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
BESİM ATALAY B. (Aksaray) — Aşağıdan 

söz söylemek meselesinin izahını istiyorum. 
Arkadaşlar, (Gürültüler) müsaade buyurun 

arkadaşlar, (Gürültüler), Meclis müsavidir, aşağı 
yukarı yoktur (Gürültüler). Ben millet vekili
yim (Gürültüler). Sözünü ona iade ederim (Gü
rültüler). Ben İtalyan dostu değilim (Gürül
tüler) 

REÎS — Ruznamede başka müzakere edile
cek madde yoktur. Cumartesi günü saat 14 te 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

fil 3 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonun-
d fidir. 

mm^ 
TASHİH " 

20 nci sayıfanm ikinci sütunundaki (4) numaralı (Istanbulda ve vilâyetlerde.... ilâh ) başlığı
nın altına (1) işareti konacak ve o sütunun sonuna da ayni işaret konduktan sonra «(19) numaralı 
matbua zaptın sonuna merbuttur» ibaresi yazılacaktır. 

»o<* 
T. B. M. M. Maibaan 



Sıra Ng 22 
Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 50 0 0 0 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/769, Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 
senesi bütçesinde 17 0 0 0 liralık münakale yapılması hakkında 1/797, 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 3 0 0 0 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/803, Millî müdafaa vekâleti 1933 senesi deniz 
bütçesinde 13500 liralık münakale yapılması hakkında 1,804 , Başvekâlet 
ve Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 5 0 0 0 liralık münakale 
yapılması hakkında, 1/807 ve gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi • 
bütçelinde 2 6 857 liralık münakale yapllması hakkında 1/809 numaralı 

kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

Maliye vekâletile Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 50 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/796 numaralı kanun lâyihası 

T C. 
Başvekâlet 9-XI-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3139 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 senesi Maliye ve Düyunu umumiye bütçelerinin bazı fasılları arasında elli bin liralık 
münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
5-XI-i933 te Yüksek Meclise sunulması kararlştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve 
münakale cetveli ile birlikte arzolunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

2265 numaralı kanun mucibince Maliye teftiş heyeti refakatinde bulunacak yeni tetkik me
murlarının dolaştıkları müddetçe sene nihayetine kadar kendilerine verilecek harcırahlar için 
12 000 liralık tahsisata ihtiyaç varsa da Maliye bütçesine mevzu harcırah tahsisatından mühim 
bir kısmı İstanbul maliye teşkilâtı dolayısile açıkta kalıp merkez ve taşradaki münhal memurluk

lara tayin ve nakilleri icra kılınan memurlar hamrahlarile vekâlet emrine alınan ve tekaütlükleri 
icra kılınan memurların harcırahlarına sarfedilerek elde cüzî bir miktar kalmış olduğundan tetkik 

memurları harcırahı için lüzumu olan 12 000 lira ile sene nihayetine kadar Maliye memurları ara
sında vaki olacak tahviller, tayinler ve tebdiller dolayısile tahakkuk edecek harcırahlar için mez
kûr fasla daha 30 000 liranın ilâvesine ve keza Maliye bütçesindeki 162 nci spor cemiyetlerine yar
dım faslına 50 000 liralık tahsisat konulmuş ise deişbu tahsisatın büyük bir inkişaf arzeden spor 
işlerine kifayet etmeyeceği anlaşıldığından bu fasla da 20 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl ol
muştur. Bu iki fasıl için lüzumu olan ceman 50 000 liranın tahsisatı müsait olan düyunu umumi
ye bütçesinin 196 nci faslından tenzili ve bu fasıllara ilâvesi suret ile ihtiyaçların karşılanması za
rurî görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. 
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1983 senesi Maliye ve Düyunu umumiye bütçelerinin bazı fasılları arasında elli bin liralık münakale 

yapılmam hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 senesi Maliye vekâleti ve Düyunu umumiye bütçelerinin bağlı cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasında 50 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 
MADDE 3 

Bş. V. 
îsmet 
Ut V. 
Hikmet 

Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 

Ad. V. 
Ş. Saraecğhı 

Na. V. 
Fuat 

M. M. V. 
Zekâi 

tk. V. 
M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 
S. î. M. Y. 
Dr. Refik 

Ha. V. 

Q. t. V. 

5 - XI - 1933 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Zr. V. 
Muhlis 

F. M. 

134 1 
162 
10r) 

Münakale Cetveli 
Nevi ınuhassasat 

Memurlar harcırahı 
Sporu himaye eden cemiyetlere yardım 
664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mu
cibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki borçlar 

Yekini 

Tenzil Zam 

50 000 
50 0 0 0 

30 000 
20 000 

50 0 0 0 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 17 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/797 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3157 

13-XI-J933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Oümrük ve İnhisarlar Vikilliği 1933 bütçesinin 226 ncı memurlar maaşı faslından 17 000 
liranın tenzihle 231 nci muvakkat tazminat faslına ilâvesine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 5-XI-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Mucip sebepler lâyihası 

1 — Gümrük ve -inihisarlar vekâletinin 1933 senesi bütçesinin 231 inci muvakkat ta21111 inat fas
lına konubnıış olan (29 520) lira tahsisat, vekâletin ımenkez teşkilâtına ait Tetkik müdürlüğü 
memurları Istambulda ve Ibıı müdürlüğün idaresinde bulunan tetkik grupları da vilâyat gümrük
lerinde ifayi vazife eyledikleri cihetle yalnız Anıkarada bulunan memurlar için hesap edilmişti. 

2 — Bütçenin kabulü sıralarında Tetkik müdürlüğünün Ankaraya nakli takarrür ettirilmiş ve 
69 ımemıır merkeze nakledilmiştir. 

3 — Muhtelif taşra günırüıkleri kadrosunda çalıştırılan 21 tetkik anemuru da umumî tetkikin 



- 3 -
merkezde yapılması dolayısile Ankara gümrüğü kadrosuna alınarak burada çalıştırılmaları ka
rarlaştırılmış ve nakilleri yapılmıştır. 

4 — Binaenaleyh Anlkaraya getirilmiş olan ıbu memurlar dolayisile 1933 senesi bütçesine mu
vakkat tazminat olarafe ıkonulmuş olan tahsisata nazaran arada (17 000) lira bir açık hâsıl ol
muştur. 

5 — Bu sebepledir k i bütçedeki tahsisat ancak teşrinisani 1933 aylığile verilecek olan mu
vakkat tazminatı koruyabileceği ve ondan sonraki aylarda tediyeye imkân kalmayacağı cihet
le bütçenin 226 ncı memurlar maaşı faslından ıtasa-rruf edilen (17 000) Uranın, 231 inci mu
vafakat tazminat faslma nakline zaruret hasıl olmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği 1933 bütçesinde 17 000 liralık münakale yapûmasma dair 
kanun lâyihası 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1933 malî yılı bütçesinin 226 ncı memurlar maaşı fas-
bndan 17 000 lira tenzil edilerek 231 inci muvakkat tazminat faslına nakledilmiştir. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. , 
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

5 -XI -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
îsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalil Hikmet 

Na. V. Ik. V. S. I. M. V. ö . î . V. Zr. V. 
Fuat M. Celâl Dr. Refik Ali Rana ' Muhlis 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/803 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 14-Xf- / 933 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/3167 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapıl

ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-XI-1933 topla
nışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 sene si bütçesinde yapılacak 3 000 liralık mü
nakaleye dair esbabı mucibe muhtırasıdır. f 

1 — Bütçeye konulan merkez tenvir ve merkez müteferrika tahsisatı mutat ihtiyaeata aneak te
kabül edecek miktarda olup Cumhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulamak için bu fasıllardan 
sarfiyat yapmak lâzımgeldiğine göre bu tahsisatın donanma masarifüe beraber sene nihayetine ka
dar mutat ihtiyaeata kâfi gelmiyeceğinden katı nazar Cumhuriyet bayramı için yapılmış olan 
tenviratm istilzam ettiği masarife ancak kifayet edebilmiştir. Buna mukabil 2304 numaralı kanunla 
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meccaniye kalbedilmiş olan muhafız alayı telefonlarının mükâleme bedeli için bütçeye konmuş olan 
tahsisatın mahalli sarfı kanunen ortadan kalkmış olduğundan bu tahsisat tamamen tasarruf edilmiş
tir Binaenaleyh 1933 senesi bütçesinin 327 inci faslrnrn birinci merkez tenvir maddesine 2 000 lira 
328 inci merkez müteferrikası faslından 1 000 liranın zammına ve mukabilinde 337 inci muhafız ala
yı telefonları faslından 3 000 liranm işbu fasıllara zammedilmek üzere tenziline dair esbabı mucibe 
muhtırasıdır. 

Emniyet işleri umum müdürlğü 1933 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Emniyet işleri ııınum müdürlüğü bütçesinin merbut cetvelde ya
zılı fasılları arasında ceıman 3 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ıhükmünü icrava Maliye vekili memundıır. 

Bş. V. 
ismet 

Ik. V. 
M. CeUl 

Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Zekât Ş. Kaya 

S. î . M. V. G. î . V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

12-XI-1933 
Mf. V. Na. V. 

Hikmet Fuat 

M. 

337 
327 
328 

Münakale cetveli 
Muhassasatın nevi 

Muhafız alayı telefon mükâleme ve tesis masrafı 
Tenvir 
Merkez müteferrikası 

Tenzil edilen 

3 000 

3 OOO 

Zammedilen 

2 000 
1 000 

3 OOO 

yapılması hakkmda 

14X1-1933 

Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi denk bütçesinde 13 500 liralık münakale 
1/804 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3169 

B. M. M, Yüksek Reisliğine 

1933 malî yılı Millî müdafaa vekilliği Deniz bütçesinde 13 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-XI-ı933 toplanı-
şında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arz-
olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Deniz bütçesinde yapılacak münakale hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Deniz ordusu teşkilâtı dahilinde bulunan deniz gedikli küçük zabit hazırlama mektebi ilk 
mektep derecesinde ve eski Turgutreis zırhlısında bulunmakta idi. Cumhuriyetin ilânında memleket 
gençliği ilmen pek geride bulunduğundan, Cumhuriyetimizin mühim bir kuvveti olan donanmada 
muhtaç bulunduğu teknik personali ilmen kifayetsiz olan bu gençler meyanında yetiştirilmek karşı
sında kalarak bu mektebi ilk derece tahsili neticesinde açmak zaruretinde kalmıştır. 

ilk seneler miektebe ekseriyetle okumaz yazmazlar müracaat etmekte iken Cumhuriyet idare
sinin her sahada olduğu gibi maarifte de sekiz on sene içinde göstermiş olduğu yüksek kifayet; son 
seneler zarfında bu mektebe müracaat edenlerin dörtte üçünü ilk tahsili bitirmiş gençler teşkil etme

ğe başlamış ve bu vaziyet karşısında deniz ordusunun teknik personelini ilmen daha yüksek genç
lerden tertip etmek için mektebin derecesini yükseltmek imkânı elde edilmiştir. 

Donanmamızın yukarıdan aşağı ancak iyi bir tahsil ve kifayet ile idare edilebilecek olan cihaz
larını, bu suretle daha büyük ehliyet ve kifayetle kullanmak imkânı hâsıl olacağından, Cumhuriyet 
donanması ehemmiyetli surette kıymetini artırmış olacaktır. 

Bu yüksek gaye ve maksatla 1933 - 1934 ders senesi bidayetinden itibaren mektebin tahsil de
recesi ortaya yükseltilmesi ve artık mektebin bu eski gemide kalması caiz ve mümkün olamayaca
ğından evvelce deniz harp mektebi olarak kullanılmış olan Kasımpaşadaki Divanhane binasma nakli 
B. E. H. Rs. ile foilittifak takarrür etmiş ve bu sene bu şerait dahilinde talebe almağa ve nakil 
işine başlanmıştır. 

Ancak; evvelce asma yataklarda yatan ve gemicilerce sofra namı verilen asma masalarda ders 
.okuyan bu talebenin, yeni binasında bu tarzda yatırılması ve okutulmasına imkân olmadığın
dan , bir orta mektep için lüzumu olan eşya ve levazım temini zarureti hâsıl olmuş, esasen pek dar 
.olan deniz bütçesi ile bu maksadın temini de mümkün görülemeyerek Maliye vekâletinin tahsisa
tından yardım istenmişse de o da mümkün olmadığından deniz bütçesinin fasıllarından münakale lü-
^umıı hâsıl olmuştur. 

Mektebin Cumhuriyetin onuncu yıl dönümüne tesadüf eden büyük günde kuşat resmi yapılacak 
ve 1. ikinci teşrin 1933 ten itibaren derslerine bu binada başlanılabilmesi ve donanmanın son yaptı
ğı müteaddit seferlerden dolayı pek daralmış olan nakliyat faslının zarurî ihtiyaçları karşılayabil
mesini teminen deniz bütçesinin 786 (staj ve tahsil ve masrafı) faslının birinci maddesinden 13 500 
liranın mektebin bu mübrem ihtiyaçlarını karşılamak için deniz bütçesinin ilişik listede gösterilen 
muhtelif fasıllarına münakalesine zaruret hâsıl olmuştur. Bu bapta tanzim olunan kanunun ka
bulünü teklif ederim. 

Millî Müdafaa vekilliği 1933 senesi deniz bütçesinde 13 500 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 imalı yılı Millî Müdafaa vekâleti Deniz (kısmı bütçesinin ıbağlı cetvelde ya
pılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 13 500 liralık münakale yapılmıştır . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mmtuberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

12-XI-1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
îsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhdlik Hikmet Fuat 

tk. V. S. î . M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Tenzil 
edilen 

Zammı 
istenilen F. M. 

Münakale cetveli 

2 460 
1 040 
1*500 
3 500 
1 000 
4 000 

13 500 

767 
769 
776 
780 
781 
783 

0 
0 
2 
0 
0 
0 

Muhassasatın nevi 
13 500 786 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve 

memurlar harcırahları ve laboratuar ve mektep üc
retleri ve tedavi ve kitap masrafları ve dahilde lisan 
tahsil ettirileceklerin tahsil masrafı 
Mefruşat ve demirbaş 
Müteferrika 
Teçhizat 
Nakliyat 
Kitap ve mecmua ve risale masrafı 
İnşaat ve tamirat 

13 500 

Başvekâlet ve Düyunu umumiye 1933 senesi bütçelerinde 5 000 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/807 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 15-X/-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3285 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1933 senesi Düyunu umumiye bütçesinin 169 uncu faslından beş bin liranın, Başvekâlet 
bütçesinde ( Muvakkat müstahdemler ) namile yeniden açılacak mükerrer 53 üncü fasla tah
sisat olarak münakalesi hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13-XI - 933 topla
nışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Ç" Esbabı mucibe lâyihası 

Bu günkü Âli iktisat meclisi umumî kâtiplik kadrosunun mühim bir kısmı 1933 muvazene! umu 
miye kanununa merbut (L) c.etvelile mevkuf tutulmuş olduğundan günden güne iştigal sabası 
genişleyen Âli iktisat meclisinin temmuz 1933 toplantısında bu kadronun ihtiyaca gayrikâfi gelmek
te olduğu anlaşılmış olmakla kânunusani 1933 te ikinci toplantısını yapacak olan mezkûr meclisin 
çalışabilmesi için umumî kâtiplik kadrosunun bu malî sene nihayetine kadar muvazenei umumiye 
kanununun 6 inci maddesine tevfikan ücretle istihdam olunmak üzere müstaceldi bir kaç mütehassıs 
memurla takviyesi düşünülmüş ve bunun için de 1933 senesi Düyunu umumiye bütçesinin 196 inci 
( 664, 1013, 1077, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar ve bu mahiyetteki 
borçlar) faslından 5 000 lira tenzil olunarak Başvekâlet bütçesinde ( Muvakkat müstahdemler ) 
namile yeniden açılacak mükerrer 53 üncü fasla tahsisat olarak vazı zarureti hâsıl olmuş ve ilişik 
kanun lâyihası bu esasa göre tanzim kılınmıştır. 



Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Düyunu umumiye bütçesinin 196 neı ( 664, 1013, 1077, 1244, 1550 
numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar Âe bu mahiyetteki borçlar ) faslından 5 000 lira 
tenzil olunarak Başvekâlet 'bütçesinde ( muvakkat müstahdemler ) namile yeniden 'açılan müker
rer 53 üncü fasla tahsisat olarak konmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

13 - XI -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
tsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 
îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi bütçesinde 26 857 liralık münakale yapılması hak
kında 1/809 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 18-X/-1Ç33 
Sayı 6/3343 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği 1933 malî senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri ara
sında ( 26 857 ) liralık münakale yapılması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
13-XI-1Q33 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun layihası esbabı mu
cibe ve münakale cetvelile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 — 260 inci mefruşat faslı: 
Grümrük muhafaza kıtaatının ve yeniden teşkil edilen muhafaza müdür muavinliklerinin ve mu

hafaza mevkilerinin soba ve teferruatile mangal ihtiyaçları 1933 senesine konulan tahsisatla kıs
men temin edilebilmiş ise de bazı muhafaza mevkilerile dört muhafaza müdür muavinliğinin, alay ve 
tabur levazım memurluklarının mefruşatı, dosya dolapları ile Urfa, izmir gümrük muhafaza alay
larının ve Trabzon taburunun ve Kızıldize, Mersin, Samsun, Marmara - Trakya muhafaza müdür 
muavinlerinin noksan bulunan yazı makinalarmın ikmali için bu fasla 2857 iki bin sekiz yüz elli 
yedi liranın nakline ihtiyaç vardır. 

2 — 261 inci faslm birinci tenvir ve teshin maddesi: 
1933 kadrosuna göre alay, tabur, levazım memurluklar ile Gümrük muhafaza müdür muavinlik

leri ve yeniden açılan muhafaza kadroları için bu fasla daha 2 000 iki bin liranın nakline ihtiyaç 
vardır. 

3 — 263 üncü faslm birinci icar bedeli maddesi: 
1933 senesi kadrosu mucibince muhafaza müdür muavinlikleri için tutulan binalarla görülen 

lüzum üzerine yeniden açılan muhafaza kadroları nm icar bedeline 1933 senesi bütçesine konulan 
para kâfi gelmediğinden bu fasla 5 000 beş bin liranın nakline ihtiyaç vardır. 
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4 — 264 üncü harcırah faslı: 

Millî Müdafaa vekâletinden ihtisas mabkenıelerile gümrük muhafaza kıtaatına tayin edilen ve 
buralardan Millî Müdafaa vekâleti emrine alınan ümera, zabitan ve memurların ve gedikli küçük 
zabitlerin gelip gitme zatî ve aile harcırahları ve 1933 senesi kadrosu ile yeniden tayin edilen mu
hafaza müdür muavinleri, alay ve tabur levazım memurları alay ve taburlara tayin edilen doktor, he
sap memuru, muhabere makinisti ve tüfekçi ustalarının zatî ve aile harcırahlarile tekaüde sevkedi-
len ve edilecek olan mıntaka ve muhafaza memurlarının ikamet edecekleri yerlere kadar zatî ve 
aile harcırahları için 1933 senesi bütçesine konulan para kâfi gelmediğinden bu fasla daha 9 000 do
kuz bin liranın nakline ihtiyaç vardır. 

5 - 273 üncü nakliyat faslı: 
1932 senesi nihayetinde alman telefon direkleri le 1933 senesi zarfında satın alınan muhabere mal

zemesi ve telefon direklerinin yerlerine kadar şevki ve 1933 kadrosu ile Millî Müdafaa vekâletinden 
verilen efradın bölüklerine ve terhis efradının memleketlerine kadar şevki için bu fasla daha 8 000 
sekiz bin liranın nakline ihtiyaç vardır. 

6 — 267 inci faslın ikinci tamirat bedeli maddesinden 5 000 beş bin lira, üçüncü işletme madde
sinden 16 000 on altı bin lira satın alınan benzin ve kömür malzeme bedelinin farkı fiatındaıı, 1933 
malî senesi iptidasından eylül nihayetine kadar dört ay zarfında 268 inci faslın birinci yemeklik 
bedeli maddesinden 2 000 iki bin lira, süvari mıntaka ve muhafaza memurlarının hayvan yem be-' 
deli maddesinden 2857 iki bin sekiz yüz elli yedi lira ki ceman 26 857 yirmi altı bin sekiz yüz elli yedi 
lira tasarruf edildiği cihetle bu paranın yukarıda müfredatı arzedilen fasıl ve maddelere nakline 
ihtiyaç vardır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vetkâletinin 1933 senesi bütçesinin bağlı cetvelde yazılı fa
sıl ve maddeleri arasında ceman (26 857) liralık aııüııakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

13 - XI -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet Fuat 

î k . V . S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



F. 

267 
267 

268 

Münakale cetveli 

M. Muhassasatın nevi 

2 Tamirat bedeli ve tamirhane masarifi umumiyesi 
3 Vesaitin işletme tahlisiye ve nakliyesi 

Fasıl yekûnu 
Muayyenat: 

1 1615 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince 
verilecek yemeklik bedeli. 

2 1615 numaralı kanunun birinci maddesile 1931 senesi 
bütçe kanununun 8 inci maddesi mucibince gümrük 
süvari mıntaka ve muhafaza memurlarına verilecek 
hayvan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

260 
261 
263 
264 
273 

Mefruşat ve demirbaş 
1 Tenvir ve teshin 
1 icar bedeli 

Harcırah 
Nakliyat ' 

Tenzil 
olunan 

5 000 
16 000 

Zammo-
lunan 

21 000 

3 000 

2 857 

Umumî yekun 

5 857 

2 6 857 

2 857 
2 000 
5 000 
9 000 
8 000 

26 857 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
.Bütçe encümeni 

M. No. 15 
Esas No. 1/796,797,803,80^,807,809 

Yüksek Reisliğe 

- X/ - 1933 

Umumî muvazeneye dahil bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair olup muhtelif ta
rihlerde encümenimize havale buyurulaıı altı adet kanun lâyihası Muhasebat umum müdürü Me-
met Ali Beyle alâkadar memurlar hazır oldukları hakle ayrı ayrı tetkik ve müzakere edildi. 

Bu lâyihalarla yapılması teklif olunan münakale miktarlarının yekûnu 115 357 liradan ibaret 
olup bundan 60 357 lirası ayni bütçenin fasılları arasında yapılacak münakaleye ve 55 000 lirası 
da Düyunu umumiye bütçesi tasarrufatından Başvekâlet ve Maliye bütçelerine nakledilecek tah
sisata aittir. Lâyihaların tetkiki esnasında Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesinin kumandan
lık kısmındaki 264 üncü harcırah faslına yapılması istenilen münakale üzerinde tevakkuf edil
miştir. Bu fasla 1933 malî senesi için 11 000 liralık tahsisat verilmişti. Malî senenin henüz altıncı 
ayı içinde bulunulduğu halde, senelik ihtiyacı karşılamak üzere verilmiş olan tahsisatın bir 
misle yakın derecede tezyidi istenilmesinin başlıca sebepleri hakkında alınan malûmattan; Millî 
Müdafaa vekâletinden ihtisas mahkemelerine ve muhafaza kumandanlığı teşkilâtına verilen za
bitlerin sık sık ordu emrine alındıkları veya tekaüde sevkedildikleri cihetle gidip gelme zatî 
ve aile harcırahlarının verilmesi dolayısile harcırah tertibinin arttırılması zarureti karşısında bu
lunulduğu anlaşıldı. 

Gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensik edilmesi hakkındaki 1841 numaralı 
kanun ile bu kanuna nıüzeyyel 1917 numaralı kanunda ordudan kumandanlık teşkilâtına verilecek 



- 1 0 -
zabitlerin tefrik ve intihap şartları ve bunlardan bir kısmının kumandanlık teşkilâtında hizmette 
bulunacakları müddetler tayin edilmiştir. 

Encümenimiz kumandanlık teşkilâtından beklenen işlerin elde edilebilmesi için ordudan bu 
teşkilâta verilecek zabitlerin, kanunlarında gösterilen şartlar dahilinde tefrik ve intihap edil
mesi lüzumuna işaret ederek münakale lâyihasını teklif veçhile kabul eylemiştir. 

Bu lâyihalardan biri de Âli iktisat meclisi kadrosunun takviyesi için alınmasına zaruret görülen 
mütehassıs memurlara 1933 malî senesi nihayetine kadar verilecek^ ücretlerin karşılığı için is
tenilen tahsisattır. Ali iktisat meclisinin memlekete daha nafi bir surette hizmet edebilecek şe
kilde İslah ve ikmali yolunda Hükümetçe bazı tedbirler düşünüldüğü ve bu bapta bir kanun lâ
yihasının Yüksek Meclise takdim edilmesinin mutasavver olduğu verilen izahattan anlaşılmakla 
bu lâyihanın müzakeresinde Âli iktisat meclisinin bütün büro teşkilâtının nazarı itibare alına
rak tahsisatının verileceği tabiî görülerek istenilen 5 000 liraya karşı şimdilik 1933 senesine mak-
sur olmak üzere 2 500 liralık tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Diğer lâyihalar esbabı mucibe!erine ve ayrıca alınan izahat üzerine esas itibarile kabul edil
miş ve Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 17 000 liralık münakale lâyihasından dairesinin teklifi 
üzerine 3 400 lira indirilmiştir. 

Teklif lâyihaları birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibi
ne arzolımmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis R, V. M. M. Kâtii) 
Burdur Konya İsparta Tokat Bayazıt Bursa Çorum Elâziz 

M. Şeref K..Hüsnü Mükerrenı Süreyya İhsan Dr. Galip Mustafa H. Tahsin 

Erzurum Erzurum (îazi Antep Giresun İstanbul İzmir Kayseri 
Asını Aziz M. Nuri Kâzım Sadettin Kâzım A. Hilmi 

Manisa Sivas Sivas 
M. Turgut Rasim M. Remzi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİ Fi 

1933 malî senesi muvazeuei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair 
lamın lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî senesi ımuvazenei umumiyesine dahil daire bütçelerinin (1) numaralı 
cetvelde yazılı fasıllarından 109 457 lira tenzil edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tenzil olunan mebaliğden 106 957 lirası (2) numaralı 
cetvelde gösterilen tertiplere ilâve edilmiş ve 2 500 lirası da Başvekâlet bütçesinde (Âli ikti
sat meclisinde kullanılacak muvakkat mütehassıslar ücreti) adı altında yeniden açılan 71 inci fas
la fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur, 
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Muıhassasatın nevi Lira 

DÜYUNU UMUMİYE 

664, 1013, 1177, 1244, 1550 numaralı kanunlar mucibince çıkarılan bonolar 
ve bu mahiyetteki borçlar . 5 2 50Q 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ. 

Memurlar maaşı 13 600 

Tamirat bedeli ve tamirhane masarifi umumiyesi . 5 000;. 
Vesaitin işletme, tahlisiye ve nakliyesi 16 000 

Fasıl yekûnu 21 000 

Muayyenat 
1615 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince verilecek yemeklik 
bedeli 3 000 
1615 numaralı kanunun birinci maddesile 1931 senesi bütçe kanununun 
8 inci maddesi mucitoinee gümrük süvari mıntaka ve muhafaza memurla
rına verilecek hayvan yem bedeli 2 857 

Fasıl yektfcu 5 857 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Muhafız alayı telefon mükâleme ve tesis masrafı 3 000 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 

Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurlar harcırah
ları ve laboratuar ve mektep ücretleri ve tedavi ve kitap masrafları ve 
dahilde lisan tahsil ettirileceklerin tahsil masrafı 13 500 

UMUMÎ YEKÛN 109 457 
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Mjuıhassasatet -nevi Lira 

30 000 
20 000 

13 600 
2 857 
2 000 
5 000 
9 000 
8 000 

MALİYLE VEKÂLETt 

Memurlar (hürcnıahı v ' i 

Sporu himaye eden cemiyetlere yardım 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

Muvakkat tazminat : 

Mefruşat ve demirbaş 

Tenvir ve teshin 

İcar bedeli 

Harcırah-

Nakliyat 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tenvir " 2 000 

Merkez müteferrikası 

MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLmt ( DENİZ KISMI) 

Mefruşat ve demirbaş 

Müteferrika 

Teçhizat 

Nakliyat 

Kitap ve mecmua ve risale masrafı 

İnşaat ve tamirat 

UMUMİ YEKÛN 106 957 

1 000 

5 960 
1 040 
2 500 
2 000 
1 000 
1 000 



Sıra No 17 

Gümrük memurlarından vazHei memurcsrni suiistimal 
edenlerle vazife veya mesleklerinde kendilerinden istifade 
edilemiyenler hakkında yapılacak muameleye dair olan ka
nuna müzeyyel 1/759 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük 

ve İnhisarlar ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7-^-1933 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı 6/2823 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

10-1-932 tarih ve 1920 sayılı kanuna zeylen Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince l-X-933 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile bir
likte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Gümrük memurlarından vazifelerini sui istimal edenlerin tasfiyesi hakkındaki 1920 numa
ralı kanun, bahşiş alan gümrük memurlarının tasfiyesine yer vermemiştir. 

Bahşiş, Devlet memurlarının huyunu bozan, haysiyetini kıran bir vasıta olduğu gibi, ferdi 
- umumî vergi ve tekliflerden başka olarak - âmme hizmetleri masraflarına sokması itibarilede 
şiddetli takibatı müstelzim olmalıdır. 

İş gördükten sonra ve sözleşilmeden alınıp verilmesi dolayısile, mahkemelerce rüşvet sayıl
mayan bu kötü suç, müeyyidesiz kalmakta ve bu yüzden önü tamamile alınamamaktadır. O 
halde ki, bugün bir iş sahibi az veya çok bir parayı memura vermekte ayıp görmez ve bu 
paranın tutarı aylığı derecesini bulduğu veya geçtiği için bir kısım seciyesiz memurlar da 
bahşiş almaktan çekinmez. Bu kısım memurlar, artık bunun-haysiyeti kıran bir şey olduğunu 
duymaz olmuştur, ve bütçesini aylığından başka olarak gelen bu gelire göre yapmıştır. Onun 
bu huyunu - ceza korkusu olmadıkça - bırakması mümkün değildir. 

Kötülük töre kılığını ve genişliğini almış olduğundan bazı iş sahipleri gümrük vergisi 
verir gibi - hiç bir hususî maksat olmaksızın dahi bahşiş vermeye kendini mecbur saymakta 
ve vermediğinde işinin güçleştirileceği inanına sapmaktadır. 

Bundan başka, bahşişin memurla iş sahibi arasında, ileride yapılması düşünülen yolsuz
luklar etrafında anlaşmağa bir başlangıç olarak verildiği de bazı müşahedelerden anlaşılmak
tadır. Hakikaten bazı işler için, iş sahiplerinin verdikleri bahşişin, o iş için verilmesi lâzım 
gelen gümrük resminden çok olduğu görülmüştür. Bunun ilerisi için bir yol açmaikasdına 
delâlet etmesi ve memuru elde etmek arzusundan ileri gelmesi tabiidir . İleride yürütülmesi 
istenen bir (meramın) ( ivazını ) önceden vererek bir rüşvet suçu unsurlarını dağıtmak ve 
toplanmasına mâni olmak gibi kasıtları da taşıyan bu verişte, iş sahibinin de kötü düşünceleri 
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olduğu, hadiselerin tahlili ve neticelerin muhakemesi ile anlaşılmaktadır. 

Bu mülâhazalarla hazırlanan kanun lâyihasında bahşiş alan ve verenin cezalandırılması 
esası konuldu ve memurlarla gümrük komusyoncularının suçu daha ağır görülerek meslekle
rinden çıkarılmalarına da yol açılması düşünüldü. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Güm. ve İn. Encümeni 24 - X - 1933 
Esas No. 1/759 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

10 - I - 1932 tarih ve 1920 sayılı kanuna zeyleıı Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp îcra 
Vekilleri Heyetinin 1 - X - 1933 tarihli kararına iktiran ettirildikten sonra Başvekâletin 7-X-1933 
tarih ve 6/2823 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihasile esbabı mucibe maz
batası encümenimize havale olmakla Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Beyefendi huzurilc tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı .mucibesinde: Gümrük momui'larmdan vazifelerini suiistimal edenlerin tasfiyesi 
hakkındaki 1920 numaralı kanun bahşiş alan memulların tecziyesine dair bir kayit olmaması hasebile 
bahşiş alan bu gibi memuraların tecziyesinin de kanunî imkân irine alınması istenilmektedir. 

Encümenimiz Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında serdettlği mütaleata tamamile iştirak ederek 
teklif olunan kanun lâyihasını aynen kabul etmiş ve Adliye encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdimine karar vermiş olduğu arzolunur. 

Güm. ve în. E. Reisi Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Ordu Ordu Cebelibereket Bursa. Kırşehir 

A. Şevket A. Şevket H. Basri Rüştü Serdar 

Aza Aza 
Trabzon Cebelibereket 
Daniş İbrahim-

Adliye enoümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 27-Xl-1933 
Karar No. 3 
Esas No. 1/759 

Yüksek Reisliğe 

1920 sayrlı kanuna zeyil olmak üzere Gümrük ve inhisarlar vekâletince hazırlanıp icra Vekilleri 
Heyetinin kararma iktiran ettikten ssoura Başvekâletin 7-X-1933 tarih ve 6/1823 numaralı tezkere
sile Yüksek Meclise gönderilen kanım lâyihası Gümrük ve inhisarlar encümenine havale edilmiş ve 
bu encümen tarafından tetkik edildikten sonra encümenimize gönderilmiş olup Başvekâlet tezkere
sile merbutatı ve encümen mazbatası Gümrük ve inhisarlar Müsteşarı ve Hukuk müşaviri Beyler 
hazır olduğu halde mütalea ve lâyiha tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesile kanun teklifi sebebi izah olunarak gümrüklerde âmir ve memur 
olanlardan bir kısmı yaptığı veya yapacağı işlerden dolayı bahşiş namile iş sahiplerinden para al-
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makta ve alâkadarlar da parayı vere|gelmekte olup bu kötülük âdet halini almış ve genişlemiş 
olduğundan önünü almak için verenlerle alanları cezalandırmak ve bu şekilde bahşiş alan memur
ları vazifelerinden çıkarmak için bu kanunun teklif olunduğu beyan olunmaktadır. 

Filhakika gümrüklerde tesadüf edilen ve nazarı dikkati celbedecek derecede vüsat peyda eden bu 
kötülüğe karşı tedbir alınması lüzumlu görülmekle lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak lâyihanın birinci maddesi bu şekilde para veya hediye alan memurların memuriyetten 
cıkaıilmakla beraber haklarında oeza kanununun rüşvet alanlara ait olan 212 nci maddesinin tatbik 
olunacağını beyan etmekte bu suretle hem inzibatî ve hem de adlî cezayi tayin etmekte ise de hareket
leri adlî takibatı müstelzem olanlar hakkında kanunî icapların yapılacağını şüphesiz gören encü
menimiz alelûmum rüşvet suçunu ihtiva eden ceza kanununun 112 nci maddesinin yalnız gümrük 
memurlarının bu hareketleri noktasından mütalea etmenin doğru olamiyacağmı ve keyfiyet ceza 
kanununun tadili mevzuu olduğunu derpiş ederek maddeden bu hükmü çıkarmış ve lâyihada Mu
hafaza müdürleri ye mmtaka ve muhafaza memurları dahi gösterilmemiş olduğundan bu memurlar 
ilâve edilmek suretile bu gibiler haklçmda yapılacak inzibatî muameleyi irae eden hükmü tavzih ve 
ipka eylemiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi bu kabil bahşiş ve hediye veren kimseler hakkında yapılacak muame
leyi irae eylemekte olup mezkûr madde dahi bu esas dairesinde yazılarak bunlar hakkında tayin olu
nacak inzibatî cezanın ve yapılacak muamelenin de nelerden ibaret olacağı gösterilmiştir. 

Lâyihanın bu şekilde tadilen Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla karar verilmekle Yüksek Reis
liğe takdim olunur. < 

Ad. En. Rs. Bu M. M. 7 Kâ. "? Aza Aza Aza Aza Aza 
Çorum Trabzon î "• Antalya Antalya Erzincan Kocaeli Balıkesir 

Münir Raif J / Haydar Nımıan Abdülhak Ragıp Vasfı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1 ' 

10-I-1932 tarih ve 1920 sayılı kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1920 numaralı kanunda sayılı 
gümrük âmir ve memurlarından, vazifesi olarak 
yaptığı veya yapacağı işlerden dolayı veya her 
hangi bir sebep ve bahane ile, iş sahiplerinden, 
gümrük komusyoncularmdan veya bunların 
adamlarından bahşiş olarak veya başka atlarla 
para veya hediye isteyen veya alan veya her 
hangi bir menfaat kabul edenler, vazifelerini 
yolunda ve zamanında yapsalar da adı gecen 
kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası da
iresinde memurluktan çıkarılmakla beraber 
haklarında Türk ceza kanununun muaddel 212 
nci maddesi hükmü tatbik edilir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı memur
lara, gerek bu memurların istemeleri üzerine ve 
gerek kendiliklerinden bahşiş namile veya baş-

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

10-I-1933 tarih ve 1920 sayılı kanuna müzeyyel 
kanun lâyihası 

MADDE* 1 — 1920 numaralı kanunda sayılı 
gümrük âmir ve memurlarından ve muhafaza 
müdürleri ve muhafaza ve mmtaka me
murlarından vazifesi olarak yaptığı veya 
yapacağı işlerden dolayı veya her hangi-
sebep ve bahane ile iş sahiplerinden güm
rük komusyoncularmdan veya bunların adam
larından bahşiş olarak veya başka adlarla para 
veya hediye isteyen veya alan veya her hangi 
bir menfaat kabul edenler vazifelerini yolunda 
ve zamanında yapmış olsalar bile adı geçen ka
nunun birinci maddesinin birinci fıkrası daire
sinde salahiyetli inzibat komisyonları tarafından 
memurluktan çıkarılır ve haklarında o kanun 
dairesinde muamele yapılır. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı memur
lara gerek bu memurların istemeleri üzerine ve 
gerek kendiliklerinden bahşiş namile veya başka 



ka atlarla para veya hediye veren veya bir men
faat vait ve taahhüt eden gümrük komusyon-
culan, iş sahipleri ve bunların adamları hakkın
da fiillerinin vasıf ve derecesine göre Türk ce
za kanununun muaddel 220 inci ve 222 nci 
maddeleri tatbik olunur. Bu suretle hareketleri 
anlaşılan gümrük komusyonculan, Gümrük ve 
inhisarlar vekaletince komusyonculuktan katı 
olarak çıkarılırlar ve tüccar memuru sıfatile 
dahi gerek bizzat ve gerek bilvasıta gümrükler
de iş takip edemezler. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri yerine ge
tirir. 

1-X-1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. V. 
Ş. Kaya 8. Kaya Hilmi 
Mf. V. V. Na. V. Ik. V. 
Dr. Refik Hilmi M. Celâl 
S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Mııhlis 

adlarla para veya lıediye veren veya bir men
faat vait ve taahhüt eden gümrük komusyon
culan veya bunların adamlan inzibat komisyon-
lannm karan üzerine Gümrük ve inhisarlar ve
killiğince komusyonculuktan ve komusyoncular 
yanında çalışmaktan kati olarak çıkarılırlar ve 
tüccar memuru sıfatile dahi gerek bizzat ve ge
rek bilvasıta gümrüklerde iş takip edemezler. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihindsn mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini Adliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine getirir. 

....>... >»>m<< ....... 



Sıra No 18 
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan ka
nuna müzeyyel İ/808 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve 

İçtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 15-^.1-1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/3287 

, B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 2 nisan 928 tarih ve 1219 sayılı 
kanuna zeylen Sıhhat ve İçtimaî muavenet Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12-XI-933 toplanışında tadilen Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1928 senesi kabul buyurulan 1219 numaralı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına 

dair kanunun birinci maddesi mucibince Türkiyede tababet icrası ve hasta tedavisi; 
Türkiye Darülfünunu tıp fakültesinden mezun Türk tabiplerine hasredilmiş bulunduğundan 
ve 2252 numaralı kanunla lağvolunan İstanbul Darülfünunu yerine kurulan İstanbul 
Üniversitesinin diğer fakültelerinde olduğu gibi tıp fakültesine de ecnebi müderris tabip 
getirilmesi mukarrer olduğundan işbu kanun lâvihası tanzim ve takdim kılındı. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

22 - XI -1933 

Yüksek Reisliğe 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 2 nisan 1928 tarilı ve 1219 sayılı kanuna 
zeyleıı Sıhlıat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve Başvekâleti Celilenin 15 - XI - 1933 
tarih ve 6/3289 sayılı tezkeresile gönderilip encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası müta-
lea ve müzakere olundu: 

İstanbul Üniversitesinin Tıp fakültesine, dışarıda doktorluk etmemek, hususî hastanelerde çalış
mamak ve hizmet müddetleri beş seneyi geçmemek şartile mensup oldukları seririyat ve hastaneler 
ile radyoloji laboratuarında ders vermek, hasta muayene ve tedavi etmek ve poliklinik yapmak 

T. B. M. M. 
8. t. M. Encümeni 

Karar No. 3 
Esas No. 1/808 
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S. t M. E. Reisi 
Erzurum 

Dr. Ahmet Fikri 

M. M. 
Bursa 

Dr. Refik 

üzere dahilî . ve haricî hastalıklar ve göz ve kulak, boğaz, burun ve kadın, doğum hastalıkları ile 
radyolozi için altı ecnebi profesörü getirilmesi muvafık görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Heyetin tasvibine arzolııranak üzere takdim olunur. 

Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Manisa Bolu Erzurum Kastamonu Muğla 
Dr. Saim Dr. Emin Cemal Necip Asım Dr. Suat H. Avni 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tababet ve şuahatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 2 nisan 1928 tarih ve 1219 sayılı kanuna 
eklenecek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan kanuna aşağı
daki madde konulmuştur: 

(istanbul Üniversitesi Tıp fakültesi üçüncü dahilî hastalıklar ve seririyatmda ve birinci haricî has
talıklar ve seririyatmda, göz hastalıkları ve seririyatmda, kulak, boğaz, burun hastalıkları ve seri
riyatmda, kadın ve doğum hastalıkları ve seririyatmda ve radyoloji laboratuannda ders vermek 
ve mensup olduklan hastanelerde hasta tedavi etmek ve poliklinik yapmak ve dışanda serbest 
doktorluk etmemek, hususî hastanelerde çalışmamak ve hizmet müddetleri beş seneyi geçmemek 
şartile altı ecnebi müderris tabip getirilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu yürütmeğe Adliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

12 - XI - 1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Hikmet 

Na. V. • Ik. V. S. î. M. V. O. t. V. Zr. V. 
Fuat M. Celâl Dr. Refik Ali Kana Muhlis 

*>**<* 



Sıra NQ 19 
İstanbulda ve vilâyetlerde belediye daireleri namına istimlâk 
olunacak mahallerin istimlâk sureti hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 1430 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 26^-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/2573 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İstanbulda ve vilâyetlerde deva iri belediye namına istimlâk olunacak mahallerin sureti 
istimlâki hakkındaki 21 kânunusani 329 tarihli kanunun bazı maddelerini tadilen Dahiliye 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-IX-i932 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Dahiliye vekâletinin esbabı mucibesi suretidir 
İstanbul ve vilâyetlerde belediyeler namına istimlâk olunacak mahallerin sureti istimlâkine 

dair kanunun üçüncü maddesi istimlâk olunacak mahallerin kıymetini tayin ve tesbitte tahmin 
usulünü kabul etmiş olduğundan bu usule tevfikan yapılan istimlâklerde belediyeler ve efradın 
mütekabil haklarının telifi tatbikatta müşkülât arzetmekte ve bu yüzden belediyelerin imar te
şebbüsleri de müteessir olmaktadır. Bu mahzurların önüne geçilmesi için tahmin gibi gayri 
ilmî bir esas yerine 1833 numaralı arazi vergisi kanunile 1836 numaralı bina vergisi kanun
larının tesbit ettiği kıymetler alınmış ve istimlâkin bidayeten bu kıymetlere istinat ettirilmesi 
ve bu kıymetlere itiraz vukuunda efrat ve belediyelerin menfaat ve haklarını mütekabilen 
müemmen hal ve tesviye suretlerini muhtevi esaslar dairesinde emri istimlâkin kolayca biti
rilmesi esbabı düşünülerek Belediyelere ait istimlâk kanununun üçüncü maddesi yerine kaim 
olmak üzere yeni bir madde kaleme alınmış ve mezkûr kanunun altıncı maddesi tadil ve 
lâğv ve tadili teklif edilen üçüncü ve altıncı maddelerle alâkadar olan 2,8,9 ve 15 inci 
maddelerin hükümleri de lağvedilmiştir. 

Bundan başka bu kanunun verdiği kolaylıklardan belediye ile birleştirilmiş hususî idarele-
ne ve imar müdüriyetinin de istifadesini temin için kanun projesine bu maksatla bir madde 
ilâve olunmuştur, 
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Şûra yi devlet tanzimat dairesi 1932/17 esas numaralı mazbata suretidir. 

istanbul ye vilâyetlerde belediye namına istimlâk olunacak mahallerin sureti istimlâki hak
kındaki 21 kânunusani 1329 tarihli kanunu muvakkatin bazı maddelerini tadil için Dahiliye vekâ
letince tanzim edilen teklif lâyihası üzerine dairemizce düşünülen ve esbabı mucibe mazbatasına 
dercedilen sebeplere ve mülâhazalara istinaden kanunu muvakkatin yalnız teklif edilen madde
lerinin değil, kanunun heyeti umumi yesin in yeni baştan tedvini cihetine gidilerek vücude getiri
len kamun lâyihasın m Heyeti umumiyede müzakeresi sırasında « tadilâtın münhasıran Hüküme
tin teklif ettiği hususata ait olması icap edeceği» karar altına alınarak bu karardaki esasa göre tek
rar tetkikat yapılmak üzere kanun dosyası dairemize tevdi kılındığından takarrür eden esasa binaen 
keyfiyet yeniden müzakere edildi. 

Menafii umumiye için bir islimi âk kanunu mevcut iken belediyeleri imar vazifesinde daha fazla 
suhuletlere mazhar kılmak gayesile münhasıran belediyeler için 1329 tarihinde ye muvakkat kanun 
şeddinde vücude getirilmiş olan mevzuatta mülkiyet ve tasaruf hakkını takyit edici maddelerinin 
tatbiki tecviz edilmiş olmasına ve meselâ bir yolun geniş]ettirilmesi halinde genişlettirilecek mik
tardan fazla olarak yolun her iki tarafından ebniyeli, ebniyesiz yirmişer metre kadar mahalleri 
de belediyelerin kendilerine irat olmak üzere istimlâk edebilmeleri veyahut menfaati umumiyenin 
mevcudiyeti kararına mukabil mülk sahiplerine müdafaa mercii gösterilmemesi gibi vâsi salâhiyetle
rin belediyelerden esirgen memesi, amme hizmetlerinin kolaylıkla ifası noktai nazarından halen de 
muktüzi ad ve telâkki edilmekte bulunmasına göre istimlâk bedellerinin tahmin ve takdir ve tediye
sinde belediyeleri bir çok müşkülata ve değerinden pek fazla kiymet itasına maruz kılmakta olduğu 
emsalde işhat edilen muhammin heyetlerinin takdirleri üzerine ita edilecek mahkeme hükümlerinin 
tasiratmda.li kurtarmaık maksadile istimlâk edilecek mahallerin tapuda yazılı ve verginin matrahı 
olan kiymetlere yapılacak nisbî bir zammın o mahallin değer bahası olarak kabul edilmesi esasını 
ihtiva eden Dahiliye vekâleti teklifinin belediye teşekküllerinin menfaatleri ve faicleleri icabı ola
rak kabulü ekseriyetle muvafık görülmüş ve Edip Cemil Bey vergi kiymetlerinin değer bahayı gös
termeyeceğine nazaran hali hazır mevzuatının değiştirilmesine lüzum olmadığı ve binaenaleyh Hü- C 
kûmetçe vaki teklifin kabulü muvafık bulunmadığı mütaleasile akalliyette kalmıştır. 

Binaenaleyh teklif lâyihasının birinci maddesinde yazılı olan muvakkat kanunun 3 üncü madde
sinin tadil şekli müzakere ve aynen kabul edilmiştir. 

Teklif lâyihasının 2 nci maddesinde yazılı olan muvakkat kanunun 6 ncı maddesinin tadil şekli 
üzerinde aşağıdaki küçük tashihler yapıldı. 

A - İfade tarzında takdim ve tehirler, 
B - Mülk kelimesini mahal kelimesine tahvil, 
O - Emlâk ve arazi sahipleri kelimelerini mülk sahipleri ibaresine tahvil, 
D - Yüzde on beş zam icrası kabul edilen binalar hakkındaki hükme, binaya tâbi müştemilâtı da 

ilâve, 
E - İstimlâk edilen mahallin teslim müddetini otuz güne iblâğ, 
F - İstimlâk bedellerini, millî bankalara değil, yalnız Ziraat bank şubelerin tevdi, 
(r - Mühendis mekteb : muallimlerinin ancak İstanbulda mevcut olabileceğine göre umumî ma

hiyeti haiz olan kanun hükmünün, fen erbabından seçilecek heyete icra ettirilmesi için bu bap
taki kayitler ilga, 

H - Tasarruf senedi kelimesi tapu senedi kelimesine tahvil edildi. 
Bu maddenin muhteviyatına nazaran istimlâk edilecek bir mahallin bedeli için evvel emirde 

belediyece müntehap muhamminler tarafından takdir edilecek bir miktara lüzum kalmamış olacağı 
için muvakkat kanunun ikinci maddesindeki « bu mahalle belediyece müntehap muhamminler 
tarafından takdir edilmiş olan bedeli » cümlesinin tay ve ilga edilmesi muktazi bulunmuştur. ^ 

Bundan başka ayni sebepten dolayı muvakkat kanunun 5 inci maddesi dahi hükümden ıskat 
edilmek icap eylemektedir. 

Bu itibarla teklif edilen 4 üncü maddeye 'bu iki ciheti temin eden kayitler ilâve edilmiştir. 
Bu kanunun makable teşmili esasata mugayir görüldüğünden ve belediyelere muhtas olan bir 

http://tasiratmda.li
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kanunun idarei hususiye istimlâklerine de teşmili çok vüsatli bir icrayi tazammuıı edeceği düşünül
düğünden teklif edilen 5 inci maddedeki bu kısımlar tayyedilmiştir. 

Kanunun esaslı bir tadili muhtevi olmasına nazaran bütün halkın malûmu olmak ve kendi hak
larına taallûk eden icabatı derpiş ve teemmül edebilmek için meriyet tarihinin, neşri takip etme
yerek araya üç aylık bir mühlet konulması esasatı hukukiyeye muvafık mütalea kılınmıştn. 

Evrakı müteferriasile birlikte Yüksek Riyasete takdimine 12-VI-1932 tarihinde ittifakla ka
rar verildi. 

Şûrayi Devlet heyeti umumiyesi mazbatası 

İstanbul'da ve vilâyetlerde belediyeler namma istimlâk olunacak mahallerin sureti istimlâki 
hakkıdnaiki 21 kânunusani 1329 tarihli kanunumuvakkaıtin ıbazı maddelerini tadil için Dahiliye 
vekâletince ^kaleme alman teklif lâyihasının tetkikma mütedair taıızimat dairesinin 17 -17 numaralı 
ve 12 - VI -1932 tarihli mazbatası ve mezkûr lâyihanın muaddel şekli Heyeti umumiyede okunmuş 
ve esas hakkında, Tanzimat dairesi reisi İsmail Hakkı Beyefendi tarafından verilen izahat muva 
fık ve lâyihanın unvanı münasip görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve icra edilen tetkikat 
ve cereyan eden müzakere neticesinde, kelime ve cümlelerde bazı noktaların tadilinden sonra, me-
nafii umumiye için vukubulan istimlâk muamelâtında vergi kıymetinin istimlâk 'bedeline esas itti
haz edilmesi meselesinde; Mülkiye dairesi reisi Mitat ve azadan Asaf Talât Beyler, mıenafii umumiye 
için vukubulan istimlâk muamelâtında vergi kıymetinin istimlâk bedeline esas ittihaz edilmesinin 
teşkilâtı esasiye kanununun 74 üncü maddesine muhalif olmadığı ve çünkü mezkûr maddeye 
nazaran «değer baha» takdir ve tesbitinin kanunu mahsus ile değişebileceği ve diğer taraftan vergi 
kıymetinin tespitinde kanunun mükellefe hakkı itirazı verdiği gibi istinaf ve temyiz komisyonla
rına ve hatta Şûrayi devlet deavi dairesine müracaat hakkını bahşeylediği ve vergi verinken mülk 
sahibinin menfaat ve rızasına tevafuk eden bir kıymetin istimlâk edilirken tevafuk etmemesi 
makul ve mantıkî olamayacağına ve nimet külfet mukabili bulunduğuna nazaran Hükümet teklifi
ne müstenit bulunan tanzimat dairesi lâyihasındaki ekseriyet reyinin kabulü muvafık olacağı ve 
azadan Hüsnü Bey, istimlâk muamelelerinde vergi kıymetinin esas ittihaz edilmesi teşkilâ
tı esasiye kanununun 74 ünoü maddesi ruhuna muhalif olduğu ve alelhusus bu madde
de menafii umumiye için istimlâk lüzumu usulen tahakkuk etmedikçe ve değer bahası da 
peşin verilmedikçe hiç bir kimsenin malı istimval ve mülkü istimlâk edilemeyeceği 
sarahaten yazılı bulunduğu ve bu maddenin değer bahayı şart olarak zikretmiş ıbulunduğuna 
göre istimlâk hakkında tedvin edilecek bir kanunda bu şartın nazarı dikkate alınması lâznn-
geleceği ve halbuki on sene gibi bir müddet için tahakkuk ettirilen vergi kıymeti daima tahav-
vül ve temevvüce maruz bir kiymet olduğundan bir malin değer bahasın^ ifade edemeyeceği ve 
binaenaleyh bir sene ve hattâ bir kaç ay içinde bile tahavvül edebilen vergi kıymetinin istim
lâk muamelelerinde esas olması mezkûr maddenin ruhuna muhalif .olduğundan bu hususta tara
feynin hukuku nazarı dikkate alınarak değer bahanın tesbitini temin edecek bir miyar ve 
kıstas bulmak zarureti karşısında bulunduğu ve bunun bulunmasına da imkân olduğu ve Tan
zimat dairesi reisi İsmail Hakkı ve azadan Kemal Atıf Beyler, teşkilâtı esasiye kanununun 74 
üncü maddesinde menafii umumiye için lüzumu usulen tahakkuk etmedikçe ve kanunu mahsus 
mucibince değer baihası peşin verilmedikçe hiç bir kimsenin mali istimval ve mülkü istimlâk 
olunamayacağının musarrah bulunduğu ve menafii umumiyenin sureti tahakkuku hakkındaki 
usul heyetçe tadiien vareste bırakıldığı cihetle o kısmın mevzubahs olmayıp tadilâtı ımevzu-
bahs olması lâzımgelen noktanın değer bahanın tayinine münhasır olduğu ve arazi ve bina vergi
leri kanunları icabınca veagilerin tarhında arazi ve mebaninin kıymetinin takdirine ehem
miyeti mahsusa atfedilmiş ve tahrir ve takdir heyetlerinin hakikate vâsd olmak için ne gibi 
esasat derpiş eylemeleri icap edeceği gösterilmiş olup konan kıymetlerin tahrir sıralarında ha
kikate mütekarrip olduğu şayanı kabul olmakla beraber tahririn on senede bir yapılması k*-
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nunun ' hükmü icabından ölüp bu müddet zarfında arsa ve bina kıymetlerinde mühim tahavvül-
ler husule gelmesi ve saire gibi ihtimalât karşısında vergi kıymetlerinin her zaman için 
katı değer baha telâkkisine imkân görülememeğine ve belediyeleri, istimlâk edecekleri mahal
ler için her defa ayrı ayrı takdiri kıymet gibi bir külfetten azade bulundurmak için vergi kiymet-
lerinin istimlâk için esas ittihazı muvafık olup bu kıymetin mülk sahibi tarafından kabulü ha
linde o kıymetüı mülkün değer bahası olduğuna rızayı tarafeyn hâsıl olmuş bulunacağı cihetle 
münakaşaya mahal kalmayacağı ve şukadar ki mülkün sahibi bu kıymeti değer baha addetmedi
ği takdirde teşkilâtı esasiye kanununun sarahati dairesinde değer bahası neden ibaret olduğunun 
tesbiti için merci gösterilmesi -muktazi olup mülkün değer bahasına, taallûk eden bu iddianın hu
kuku hususiye sahasına aidiyeti hasebile merciin mehakimi umumiye olması tabiî bulunduğun
dan salıibinin ademi muvafakati halinde belediyelerin değer bahasının tesbiti zımnında mahallî 
mahkemesine müracaat etmeleri lüzumunun ilâvesi temini maksada kâfi olacağı mütaleasında 
bulunmuş ve bin netice Reis Reşat; Mülkiye dairesi resi M it at ve azadan Asaf Talât Beylerin mu
halif reylerine karşı bu esas ekseriyete iktiran etmiştir. 

Maddelerin bu esas dairesinde tadili icra edilerek birinci maddede istimlâk olunacak mahallin 
kıymeti 1833 ve 1837 numaralı kanunlara tevfikan ne suretle tesbit olunacağı gösterildiği gibi vergi
de mukayyet olmayan mahaller için de o kanunlar mucibince yeniden kıymet takdir ettirilerek 
o kıymetin esas ittihaz edileceği ve kısmen istimlâk olunacak mahallerin kıymeti o mahallin he
yeti umumiyesine mevzu vergi kıymetinden ne suretle tefrik edileceği gösterilmiştir. 

Bundan başka istimlâk keyfiyetinin alâkadarların ıttılaına vâsıl olması için nasıl ilân ve. teb
liğ edileceği ve alâkadarların ne kadar müddet zarfında itiraz edebilecekleri ve bu itirazlar 
üzerine ne suretle tetkikat icra edileceği bu maddede irae edilmiştir. 

İkinci maddede, mülk sahibi razı olmadığı takdirde, kabul edilen esasa tevfikan belediyenin 
mahkemeye müracaat mecburiyeti tasrih kılınmış ve mahkemece teşkil olunacak ıha kem heyetinin 
kimlerden teşkil olunacağı ve bu heyetin neleri nazarı dikkate alarak kıymeti tesbit edeceği zikre
dilmiştir. 

Üçüncü maddede mahkemeye müracaat edilmesi belediyelerin teşebbüslerini uzun müddet teah-
hura uğratmamak için kıymetin yüzde yirmi fazlası ile bir bankaya yatınlarak makbuzun mahke
me riyasetine tevdii halinde tapuca kaydinin icrası ve en büyük mülkiye memuru tarafından 
tahliyesinin temini gibi belediyeler için matlup olan tesri gayesini istihsal edecek hükümler ko
nulmuştur. 

Mahkemeye intikal eden keyfiyet ancak değer bahanın tayininden ibaret olmasile mahkemece bu 
hususta sadır olacak hükme göre aradaki farkm belediyelerce tesviyesi tabiî bulunmasına ve bu 
muamelenin belediyenin teşebbüsünü teahhura uğratmamak icap edeceği mütaleasma binaen yukarı-
ki hükümler konulmakla beraber bu gibi ahvalde mülk sahibinin mahkemece tayin olunacak istim
lâk bedeline taallûk eden hakkının mahfuz bulunacağı da ayrıca tasrih edilmiştir. 

İstimlâk olunacak mahal hakkındaki muamelâtı evveliye sırasında vuku bulan itiraz üzerine ko
misyonca icra edilen tetkikat neticesine mülk sahibinin muvafakat etmeyerek mahkemeye müracaati 
gibi ihtimaller karşısında istimlâk muamelesini teahhurdaıı kurtarmak için mahkemeye müracaa-
tin istimlâk işlerini tehire uğratmayacağı yolunda bir madde ilâve edilmiştir. 

Borçlar kanununun 254 üncü maddesinde icarın aktinden sonra mecurun ahare temliki halinde 
müstecirin mucirden tazminat talebinde bulunabileceği gösterilmekle beraber menafii umumiye için 
istimlâke dair olan hususî hükümlerin mahfuz bulunduğu yazılı bulunduğuna göre istimlâk kanu
nuna buna mütenazır bir hükmün derci muvafık olacağı düşünülerek elinden mülkü alınan şahsa 
bu yüzden bir de tazminat itasına maruz kalmamak üzere bir madde tedvin edilmiş şu kadar ki 
müstecirin henüz konturat müddeti bitmemiş olduğu takdirde istimlâk sebebile maruz kaldığı fazla 
nakil masrafının belediyece tesviyesi cihetine gidilmek üzere menafii umumiye için istimlâk hakkın
daki kararnamede mevcut hükmün aynen bu kanımda da kabulü muvafık görülerek bu cihet de tas
rih edilmiştir. ; •<. 

Bu esaslar dairesinde lâyihanın heyeti umumiyece aldığı şekli lef fen takdim kılınmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 31 -V -1933 

Karar No. 39 
Esas No. 1/430 

Yüksek Reisliğe 

Istanbulda ve vilâyetlerde belediye namına istimlâk olunacak mahallerin istimlâki hakkındaki 
21-1-1929 tarihli kanunun bazı maddelerini ta dilen Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 22- IX-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabr mueibesile encümenimize tevdi buy ur almakla Dahiliye vekili Beyefendi ve mahsus memuru 
huzurile tetkik ve müzakere olunduı 

Dahiliye vekâletinin esbabı mucibesinde: İstimlâk kanununun 3 üncü maddesi mucibince istim
lâk olunacak mahallerin kıymetini tayin ve tesibitte tahmin usulü kabul edilmiş ve bu usule tevfi
kan yapılan istimlâklerde belediyeler ve halkın karşılıklı haklarının uzaklaştırılmasında güçlü;k~ 
çekilmekte ve bu yüzden belediyelerin imar teşebbüsleri de müteessir olmakta bulunduğundan bu 
güçlük ve engelin tahmin gibi ilmi olmayan bir esas yerine 1833 numaralı arazi ve 1836 numaralı 
bina vergileri kanunlarında tesbit olunan kıymetler almarak ve istimlâkin önceden bu kıymetlere 
istinat ettirilmesi ve bu kıymetlere itiraz vukuunda halk ve belediyelerin menfaat ve haklarının 
karşılıklı olarak hal ve tesviye edilmesi ve istimlâk muamelelerinin çabuk bitirilmesi ve hususî 
idarelerle birleşen (belediyelerin ve İmar müdürlüğünün de bu kolaylıktan pay alması ve bunun 
için istimlâk kanununda bazı maddelerin tadil ve bazılarının tayyedilmesi düşünüldüğü bildiril
miştir. 

Filhakika eldeki istimlâk kanununa göre bu gün yapılan istimlâk muameleleri gerek halkı 
ve gerek belediyeleri üzüp sıkmakta ve istimlâkten beklenen gaye gerçi akamete uğramamakta ise 
de neticeyi uzatmaktadır. Bundan dolayı kanunda yapılan tadil ve taylar ve bundan hususî idare
lerle birleşen belediyelerin ve İmar müdürlüğününpaylandırılması encüanenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

İşbu lâyihanın 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki (fen memurlarının) ibaresinden sonra 
muamelenin kolaylaştırılması için (ve bunların bulunmadığı yerde belediye kalfalarının) ibaresi 
ilâve olunmuştur. 

Beşinci fıkradaki (mahalle heyeti ihtiyariyesinde) kaydi, memurlara mesuliyeti üzerlerine alarak 
ciddî tahkikat yapmalarını temin maksadile tayyedilmiştir. 

Yedinci fıkra istihkak yerine (müstahik) denilmek suretile tadil edilmiştir. 
Sekizinci fıkradaki (bir hafta nın (sekiz gün) olması ve alâka sahiplerini bu muameleden haber

dar etmek için 10 uncu fıkra olarak: 
(Bu raporda yazılı kıymet belediyece itiraz eden kimseye yukarıdaki usul dairesinde bildiri

lir) hükmü ilâve olunmuştur. 
2 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki (ikisi mimar veya mühendis) ibaresindeki (ikisi) (en az biri

si) olarak ve (bir hafta) (sekiz gün) olarak 3 üncü fıkraya bir (ya) ilâ vesile (eksik veya düşünül
meyen) tarzında tadil edilmiştir. 

3 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki (en çok on beş gün) hükmü (bir ay) suretinde tadil ve 
diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Tasvip, ve kabulü Yüksek Heyetin iradesine bağlıdır. 

Da. En. Reisi Reis V. M. M. Kâtip Aza Aza 
Tekirdağ Giresun Adana Kütahya 
-Cemil A. Münir Ali Münif Memet 
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Aza Aza Aza Aza Aza 

Zonguldak Elâziz Niğde Ordu Muş 
Rıfat Hüseyin Ali Galip İsmail Hasan Reşit 

Maliye encümeni mazbatası 

10 - VI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Belediyeler namına istimlâk olunacak mahallerin istimlâk sureti hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair Başvekâletin 26 - X - 1932 tarih ve 6/2573 numaralı tezkeresi ve 
merbutu esbabı mucibe lâyihasile Dahiliye encümeni mazbatası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendi huzur il e tetkik ve müzakere olundu. 

1 - 21 kânunusani 1329 tarihli kanunun (2) nci maddesi mucibince istimlâk olunacak mahallin 
kıymeti belediye muhamminleri tarafından tayin edilmekte idi. Bu usulün tatbikatta bir müşkü
lâtı görüldüğünden mezkûr kanunun yeni ihtiyaçlara ve gayrimenkul kıymetlerini tesbit için yeni 
kanunlarla kabul edilen esaslara göre tadili hususundaki Hükümetin esbabı mucibesi kabul olun
muştur. 

Bu esaslar arazide 1833 numaralı kanun mucibince vergiye matrah olmak üzere tayin olunan 
miktarın, bina ve arsalarda 1837 numaralı kanuna tevfikan tayin olunan irada nazaran kanunda 
gösterilen safi iradın on mislinin kıymet addedilmesi şeklinde olduğundan istimlâk kıymetinin 
ona göre tayini muvafık görülmüştür. Ancak istimlâk kanununun 2 nci maddesi de tahmine ait 
hükümleri muhtevi bulunduğundan bu maddenin de tadiline lüzum görülmüştür. 

Binaenaleyh eski kanunun 2 nci maddesinde: 
(Ve bu mahalle belediyece müntehap muhamminler tarafından takdir edilmiş olan bedeli tayin) 

fıkrası tayyedilerek maddenin sonuna Dahiliye encümenince 3 üncü maddenin tadili için hazır
lanan maddenin ilk üç fıkrasının ilâvesi daha muvafık görülmüştür. 

2 - Eski kanunun 3 üncü maddesi mucibince istimlâkin eşkâli usulen ilân olunduktan sonra mal-
sahiplerinin tasarruf cihetine ve hisse miktarlarile mesaha veya bedele ait olmak üzere yapacak
ları itirazlar mülga meclisi idarelerin müntehap azasile mühendis ve tapu memurlarından mürek
kep bir komisyonda tetkik edilirdi. 

Halbuki meclisi idarenin müntehap azasına ait vazifeler ayrı bir. kanunla belediyelere verilmiş 
olduğundan belediyece yapılacak istimlâke vaki olacak itirazları tetkik edecek komisyonda bele
diyelerin aza bulundurmaları muvafaık olmadığından bu komisyonların tapu memuru ile bir ma
liye memurundan ve haritayı tanzim eden bir mühendisten mürekkep olması şeklindeki Dahiliye 
encümeninin eski kanunun 3 üncü maddesinin tadili suretinde tesbit ettiği maddenin 4 üncü fık
rasından itibaren 3 üncü maddenin tadili mahiyetine konulması teemmül edilmiştir. 

3 - Eski kanunun 6 nci maddesine göre itiraz komisyonunun kararına da mal sahibi razı olma-
dığr takdirde belediyece mahallî mahkemesine müracaat olunurdu ve mahkeme eski kanunun 
4 üncü maddesine göre her sene vilâyet umumî meclislerince tanzim olunan hakemler listesinden 
seçeceği üçten ona kadar zatten bir hakem heyeti teşkil ederdi. 

6 nci maddenin tadilinde mahkeme tarafından mimar ve mühendis gibi ihtisas sahiplerinden 
teşkil edilecek üç kişilik bir heyete bu vazifenin tevdi edilmek istenildiği anlaşılmaktadır. Fakat 
maddenin tadilinde umumî meclislerce intihap edilen hakem listesinin hangi malın istimlâk edi
leceği malûm olmadan tanzimi sisteminden elde edilen fayda ve menfaatleri terketmiş olmamak için 
mahkemelerin vücude getirecekleri hakem heyetlerinin üçten az ve beşten çok olmamak üzere bu 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 6i 

Esas No. 1/4S0 



- 7 -
listelerden alınması ve üç aza alındığı takdirde birisinin, beş aza alındığı takdirde ikisinin hariç
ten mimar veya mühendis gibi ihtisas sahiplerinden tefriki düşünülmüş ve o surette tadilât yapıl
mıştır. 

4 - Dokunzuncu maddenin tadili hakkındaki Dahiliye encümeninin noktai nazarı aynen muvafık 
görülmüş olmakla havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. E. Reisi 
B u r d u r 
M. Şeref 

M. M. 
Bayazı t 

Kâ . 
İspar ta 

Kemal Turan 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

Aza 
îçcl 

Emin 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - XI - 1933 

M. No. 14 
Esas No. 1/430 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul ve vilâyetlerde belediye' daireleri namına istimlâk olunacak mahallerin istimlâk sureti 
hakkmda olup Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan 
kanun lâyihası Dahiliye vekâleti Mahallî idareler umum müdürü Naci Bey hazır olduğu halde cn-
cümenimizce de okundu. 

Menafii umumiye namına belediyeler tarafından istimlâk edilecek mahaller hakkında yapılacak 
muameleyi tayin eden 21 kânunusani 1329 tarihli muvakkat kanunun bazı maddelerinde icrası za
rurî tadillere ait olan bu lâyihada encümenimizi alâkadar eder bir hükme tesadüf edilemediği cihetle 
mezkûr lâyiha üzerinde salâhiyettar encümenler tarafından tanzim edilmiş olan mazbata ve tadillerin 
Umumî heyetçe müzakere buyurulnıak üzere Yüksek Reisliğe arzına karar verildi. 

Reis 
B u r d u r 

M. Şeref 

Kayseri 
A. Hilmi 

M. M. 
İ spar ta 

Milli e rr em 

M. 

£ 

Sivas 
Renizi 

Kât ip 
Tokat 

lüreyya 
Bursa İstanbul 

T). Galip Had ettin 

İmar müdüriyet ine ait ah kâim 
ettiğinden dolayı muvazeuei 

îzmir 
Kâzım 

ihtiva 
ıımı.ımi-

yeyi alâkadar edeceği reyindeykn. 
Çorum 

Mustafa 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Istanbulda ve vilâyatta devairi belediye namına 
istimlâk olunacak mahallerin sureti istimlâki 
hakkında 21 kânunusani 1329 tarihli kanunun 

bazı maddelerini muaddil kanmı lâyihası 

MADDE 1 — Kanunun üçüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur: G-eçen madde 
mucibince istimlâki kararlaşan mahallin kıyme
ti aşağıda gösterilen tarzda tayin olunur: 

İstimlâk olunacak mahal arazi ise kıymeti 
1833 numaralı arazi vergisi kanununa tevfikan 
vergiye matrah olmak üzere tayin olunan kıy 
mettir. Bina veya arsa ise 1837 numaralı bina 
vergisi kanunu mucibince vergiye matrah olmak 
üzere tayin olunan irada nazaran kanunda gös
terilen usul dairesinde safi iradın on misli kıy
met addolunur. 

Vergide mukayyet olmayan mahaller için 
yukarıda yazılı kanunların hükümleri dairesin
de yeniden kıymet takdir olunur. Kısmen istim
lâk olunacak mahaller için belediye fen işleri 
müdüriyetince veya belediye başmühendis ve 
mühendislerinin ve belediye mühendisi bulun
mayan yerlerde nafıa mühendisi veya fen me
murlarının o mahallin heyeti mecmuasına mev
zu vergi kıymetine nazaran tefrik ve takdir 
edecekleri kıymet esas ittihaz olunur. 

İstimlâki kararlaşan mahallin cinsi ve nevi 
ve mahalle ve sokağı ve numarası, mesahası, 
sahibinin ismi ve kıymeti gazete olan yerlerde 
gazetelerle, gazete olmayan yerlerde mutat ve
sait ile ilân olunmakla beraber istimlâk oluna
cak mahallin münasip bir tarafına ve belediye 
dairesine asılır. 

Bundan başka eshabının ikametgâhı mahal
le heyeti ihtiyariyesinden tahkik olunarak ika
metgâhlarına da usulen tebligat icra edilir. 
Mahalle heyeti ihtiyariyesince ikametgâhı ma
lûm olmayanlar için keyfiyet bir zabıt varaka-
sile tesbit olunarak ilân ile iktifa olunur. 

Bu varakalar asıldıkları mahallerde sekiz 
gün müddet kalır. Mülk sahibinin ikametgâha 
tebliğ tarihinden ve ilân ile iktifa olunan ahval
de ilânların indirildiği tarihten itibaren 30 gün 
zarfmda - resmî tatil günleri hariç - itiraza hak
kı vardır. 

Ancak itiraz istimlâk edilen mahallin cinsine 

8 ~ 
DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devairi belediye umuma istimlâk olu
nacak mahallerin sureti istimlâki hak
kında 21 kânunusani 329 tarihli kanu

nun bazı maddelerini muaddil 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kanunun üçüncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur. Geçen madde 
mucibince istimlâki kararlaşan mahallin kıy
meti aşağıda gösterilen tarzda'tayin olunur: 

İstimlâk olunacak mahal arazi ise kıymeti 
1833 numaralı arazi vergisi kanununa tevfikan 
vergiye matrah olmak üzere tayin olunan 
kıymettir. Bina veya arsa ise 1837 numaralı 
bina vergisi kanunu mucibince vergiye matrah 
olmak üzere tayin olunan irada nazaran ka
nunda gösterilen usul dairesinde safi iradın 
;>n misli kıymet addolunur. 

Vergide mukayyet olmayan mahaller için 
yukarıda yazılı kanunların hükümleri daire
sinde yeniden kıymet takdir olunur. Kısmen 
istimlâk olunacak mahaller için Belediye fen 
işleri müdüriyetince veya belediye başmühen
dis ve mühendislerinin ve belediye mühendisi 
bulunmayan yerlerde Nafıa mühendisi veya fen 
memurlarının ve bunların bulunmadığı yerler
de belediye kalfalarının o mahallin heyeti mec
muasına mevzu vergi kıymetine nazaran tef
rik ve takdir edecekleri kıymet esas ittihaz 
olunur. 

İstimlâki kararlaşan mahallin cinsi ve ne
vi ve mahalle ve sokağı ve numarası, mesaha
sı, sahibinin ismi ve kıymeti gazete olan yer
lerde gazetelerle, gazete olmayan yerlerde mu
tat vesait ile ilân olunmakla beraber istimlâk 
olunacak mahallin münasip bir tarafma ve bele
diye dairesine asılır. 

Bundan başka eshabının ikametgâhı hahkik 
olunarak ikametgâhlarına da usulen tebligat icra 
edilir. İkametgâhı bulunmayanlar için keyfiyet 
bir zabıt varakasile tesbit olunarak ilân ile ik
tifa olunur. 

Bu varakalar asıldıkları mahallerde sekiz gün 
müddetle kalır. Mülk sahibinin ikametgâhı teb
liğ tarihinden ve ilân ile iktifa olunan ahval
de ilânların indirildiği tarihten itibaren 30 gün 
zarfında resmî tatil günleri hariç - itiraza hakkı 
vardır. 

Ancak itiraz istimlâk edilen mahallin cinsine 



MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Belediyeler namına istimlâk olunacak mahallerin 
istimlâk sureti hakkındaki 21 kânunusani 1329 
tairhli muvakkat kanunun bazı maddelerini mu-

addil kanun lâyihası 

MADDE 1 — 21 kânunusani 1329 tarihli mu
vakkat (kanunun 14 şubat 1340 tarih ve 413 nu
maralı kanunla tadil edilen ikinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Belediyeler namına icrası iktiza eden istim-
lâkâta müteallik muamelâtın ifası belediye en
cümenlerine aittir. Belediye fen işleri müdür
lüğü veya belediye başmühendis ve mühendisle
ri ve belediye müehndisi bulunmayan yerlerde 
Nafıa mühendisi veya fen memurları ve bun
ların bulunmadığı yerlerde dahi belediye kal
faları tarafından istimlâki iktiza eden mahallin 
cins ve nevi ile miktarı mesahasını ve sahibinin 
ismile ciheti tasarrufiyesini tayin ve irae eden 
mükemmel ve mufassal bir harita tanzim oluna
cak ve bu harita belediye encümenlerince tetkik 
ve tasdik olunduktan sonra lüzumu istimlâki 
mutazammın bir kıta müzekkere ile birlikte 
en büyük mülkiye memuruna takdim kılınacak
tır. En büyük mülkiye memuru evrakın vusu
lünden itibaren nihayet on gün zarfmda emri 
istimlâkin menafii umumiye icabatından olup 
olmadığına dair karan kati ittihaz ederek keyfi
yeti belediyeye tebliğ eyliyecektir. îşbu men
faati umumiye kararlan kabili istinaf ve temyiz 
değildir. 

İstimlâki kararlaştırılan mahallin kiymeti 
aşağıda gösterilen tarzda olur: İstimlâk oluna
cak mahal arazi ise kıymeti 1833 numaralı arazi 
vergisi kanununa tevfikan vergiye matrah oknak 
üzere tayin olunan kiymettir. Bina veya arsa 
ise 1837 numaralı bina vergisi kanunu mucibin
ce vergiye matrah olmak üzere tayin olunan 
irada nazaran kanunda gösterilen usul dairesin
de safi iradın on misli kiymet addolunur. 

Vergide yazılı olmayan mahaller için yeni
den kiymet takdir olunur. Kısmen istimlâk 
olunacak mahaller için belediye fen işleri mü
dürlüğü veya belediye başmühendis ve mühen
disleri ve belediye mühendisi bulunmayan yer
lerde Nafıa mühendisi veya fen memurlan veya 
bunların bulunmadığı yerlerde belediye kalfa-
lan tarafından o mahallin heyeti mecmuasına 
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ve nevine ve müstehik ve müştereklerin hissesi
ne ve mesahaya ve kıymetine münhasır olabilir. 

îtirazname mahallin en büyük mülkiye me
muruna verilir. îtirazname üzerine haritayı tan
zim eden mühendis ve tapu memuru ve bir ma
liye memurundan mürekkep bir tetkik komisyo
nu teşkil olunur. Bu komisyon icap eden tetki-
katı yaptıktan sonra bir hafta zarfında bir maz
bata tanzim ederek en büyük mülkiye memuru
na verir. 

En büyük mülkiye memuru da belediye riya
setine tebliğ eder. 

MADDE 2 — Kanunun altıncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

itiraz vukuu üzerine komisyonca yapılan 
tetkikat neticesinde kıymet hakkında verilen 
karara mülk sahipleri razi olmadığı takdirde 
istimlâk bedelinin tayini için belediye riyaseti 
tarafından o mahal mahkemesine müracaat 
olunur. 

Mahkeme tarafından, müracaat tarihinden 
itibaren nihayet üç gün zarfında mevcut olan 
yerlerde ikisi mimar veya mühendis gibi ihtisas 
erbabından olmak üzere üç kişilik bir hakem he
yeti teşkil ve vazifeye başlamadan evvel heyet 
azası tahlif edilir. Bu heyet istimlâk edilecek 
mahallin kıymetini tahkik ve tayin ederek key
fiyeti esbabı mucibeli bir mazbata ile nihayet 
bir hafta zarfmda mahkeme riyasetine bildirir. 
Hakem heyeti arsa ve arazinin emsaline 
nazaran kiymetini ve binanın tarzı inşasına gö
re maliyet fiatını ve civarındaki emsalinin sa
tış kiymetini ve irat takdirinde bina vergisi ka
nununun işaret ettiği kayitleri göz önünde bu
lundurarak kıymeti takdir eder ve bu cihetleri 
mazbatada tasrih eyler. 

Bu heyetin esbabı mucibeli mazbatası mah
keme tarafından kanaat husulüne kâfi görülme
diği takdirde eksik veya gayri varit noktalar 
gösterilerek ikmal ve tashih olunmak üzere ay
ni heyete iade cihetine gidilir. Mahkemece ka
bul edilen hakem mazbatası tasdik ve tescil edi
lerek birer sureti belediye ile mülk sahiplerine 
tebliğ edilir. 

Bu kararlar tebliğ tarihinden itibaren sekiz 
gün içinde ancak kabili temyizdir. 

ve nevine ve müstehik ve müştereklerin hissesine 
ve mesahaya ve kıymetine münhasır olabilir. 

îtirazname mahallin en büyük mülkiye me
muruna verilir. îtirazname üzerine haritayı tan
zim eden mühendis ve tapu memuru ve bir ma
liye memurundan mürekkep bir tetkik komisyo
nu teşkil olunur. Bu komisyon icap eden tetki-
katı yaptıktan sonra sekiz gün zarfmda bir maz
bata tanzim ederek en büyük mülkiye memuru
na verir. 

En büyük mülkiye memuru da belediye riya
setine tebliğ eder. (Bu raporda yazılı kıymet be
lediyece itiraz eden kimseye yukarıdaki usul da
iresinde bildirilir.) 

MADDE 2 — Kanunun altıncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

itiraz vukuu üzerine komisyonca yapılan tet
kikat neticesinde kiymet hakkmda verilen ka
rara mülk sahipleri razi olmadığı takdirde istim
lâk bedelinin tayini için belediye riyaseti tara
fından o mahal mahkemesine müracaat olunur. 

Mahkeme tarafından, müracaat tarihinden 
itibaren nihayet üç gün zarfında mevcut olan 
yerlerde birisi ( mimar veya mühendis gibi ih
tisas erbabından olmak üzere ) üç kişilik bir ha
kem heyeti teşkil ve vazifeye başlamadan evvel 
heyet azası tahlif edilir. Bu heyet istimlâk edi
lecek mahallin kiymetini tahkik ve tayin ederek 
keyfiyeti esbabı mucibeli bir mazbata ile niha
yet (sekiz gün) zarfında mahkeme riyasetine bil
dirir. Hakem heyeti arsa ve arazinin emsaline 
nazaran kiymetini ve binanın tarzı inşasma göre 
maliyet fiatini ve civarındaki emsalinin satış 
kıymetini ve irat takdirinde bina vergisi kanu
nunun işaret ettiği kayitleri göz önünde bulundu
rarak kıymeti takdir eder ve bu cihetleri mazba
tada tasrih eyler. 

Bu heyetin esbabı mucibeli mazbatası mahke
me tarafından kanaat husulüne kâfi görülmediği 
takdirde eksik ve gayrivarit noktalar gösterile
rek ikmal ve tashih olunmak üzere ayni heyete 
iade edilir. Mahkemece kabul edilen hakem maz
batası tasdik ve tescil edilerek birer sureti bele
diye ile mülk sahiplerine tebliğ edilir. 

Bu kararlar tebliğ tarihinden itibaren ancak 
sekiz gün içinde kabili temyizdir. 



konmuş vergiye nazaran takdir ve tefrik ede
cekleri Mymet esas ittihaz olunur. 

MADDE 2 — Kanunun 3 üncü maddesi aşa
ğıdaki tarzda tadil edilmiştir: 

istimlaki kararlaşan mahallin cins ve 
nevi ve kıymeti mahalle ve sokağı ve numarası, 
mesahası ve sahibinin ismi gazete olan yerlerde 
gazetelerle gazete olmayan yerlerde mutat va
sıtalarla ilân olunmakla beraber istimlâk olu
nacak mahallin münasip bir tarafına ve beledi
ye dairesine asılır. 

Bundan başka, sahiplerinin ikametgahı tah
kik olunarak ikametgahlarına da usulen tebli
gat yapılır, ikametgâhı bulunmayanlar için 
keyfiyet bir zabıt varakasile tesbit olunarak ve 
ilân ile iktifa edilir. Bu ilân kâğıtları asıldıkla
rı yerlerde sekiz gün müddetle kalır. Mülk sa
hibinin, ikametgâhına tebliğ tarihinden ve ilân 
ile iktifa olunduğu ahvalde ilânların indirildiği 
tarihten itibaren outz gün zarfmda (resmî tatil 
günleri hariç) itiraza hakkı vardır. 

Ancak bu itiraz istimlâk edilen mahallin cin
sine ve nevine ve müstahik ve müştereklerin 
hissesine ve mesahaya ve kıymetine münhasır 
olabilir. 

îtirazname mahallin en büyük mülkiye me
muruna verilir. Itirazname üzerine tapu memu
ru ve bir malmemuru ile haritayı yapan mühen
disten mürekkep bir tetkik komisyonu teşkil 
olunur. Bu komisyon icap eden tetkikatı yaptık
tan sonra sekiz gün zarfında bir mazbata yapa
rak en büyük mülkiye memuruna verir. 

En büyük mülkiye memuru da belediye reis
liğine tebliğ eder. Bu mazbatada yazdı kıymet 
belediyece, itiraz eden kimseye yukarıdaki usul 
dairesinde bildirilir. 
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MADDE 3 — Kanunun dokuzuncu maddesi 

aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 
Mülk sahiplerinin kıymete razı olmayıpta be

lediye riyasetince mahkemeye müracaat mecbu
riyeti hâsıl olan hallerde kıymeti yüzde yirmi 
fazlasile belediyece millî bankalardan birine 
mülk sahibi namına yatırılarak makbuzu mahke
meye tevdi olunduğu takdirde mahkemece icra 
kılınacak tebligata müsteniden sahibinin rızasına 
bakılmaksızın tapu memurları tarafından o ma
hallin kaydi belediye namına tashih ve tapu se
nedi ita olunur. Bu gibi ahvalde mülk sahibi
nin mahkemece tayin olunacak istimlâk bedeli
ne taallûk eden hakkı mahfuzdur. Makbuzun 
mahkemeye tevdii tarihinden itibaren tapu sene
dinin itasına kadar iktiza eden bütün muamele
ler on beş gün zarfında behemehal ikmal olunur. 

Bu suretle tapu senedi alınan mahal hakkın
da belediyece vaki olan müracaat üzerine mahal
lin en büyük mülkiye memuru tarafından en çok 
on beş gün zarfında o mahal tahliye ve belediye
ye teslim edilir. 

MADDE 4 — 13 üncü madde aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

Masarifi muhakeme ile ehli hibrenin zarurî 
masrafları evvelemirde belediyelerce tesviye olu
nur. Şu kadar ki hakem heyeti tarafından ita 
olunup mahkemece tasdik ve tescil kılınan tah-
kimnamede tayin ve takdir olunan miktar ver-

MADDE 3 — Kanunun 9 uncu maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Mülk sahiplerinin kiymete razı olmayıpta be
lediye riyasetince mahkemeye müracaat mecburi
yeti hâsıl olan hallerde kiymeti yüzde yirmi faz
lasile belediyece millî bankalardan birine mülk 
sahibi namına yatırılarak makbuzu mahkemeye 
tevdi olunduğu takdirde mahkemece icra kılına
cak tebligata müsteniden sahibinin rızasına ba
kılmaksızın tapu memurları tarafından o ma
hallin kaydi belediye namına tashih ve tapu se
nedi ita olunur. Bu gibi ahvalde mülk sahibi-
nin mahkemece tayin olunacak istimlâk bedeline 
taallûk eden hakkı mahfuzdur. Makbuzun mah
kemeye tevdii tarihinden itibaren tapu senedi
nin itasına kadar iktiza eden bütün muameleler 
on beş gün zarfında behemehal ikmal olunur. 

Bu suretle tapu senedi alınan mahal hakkın
da belediyece vaki olan müracaat üzerine ma
hallin en büyük mülkiye memuru tarafından 
bir ay zarfında o mahal tahliye ve belediyeye 
teslim edilir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 



MADDE 3 — Mezkûr kanunun 6 inci mad- ı 
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

İtiraz vukuu üzerine komisyonca yapılan tet
kikler neticesinde kıymet hakkında verilen ka
rara mülk sahipleri razi olmadığı takdirde is
timlâk bedelinin tayini için belediye reisliği ta
rafından o mahal mahkemesine müracaat olunur. 

Mahkeme tarafından, müracaat tarihinden 
itibaren en çok üç gün zarfında üçten az ve beş- I 
ten yukan olmamak üzere bir hakem heyeti teş
kil ve vazifeye başlamazdan evvel tahlif olunur. 
Bu heyet üç kişilik olduğuna göre bunlardan | 
ikisi her sene umumî meclislerce kanunun 4 üncü I 
maddesi mucibince tertip olunacak hakemi lis- ] 
tesi arasından alınır. Hakem heyeti beş kişi- t 
lik olduğuna göre bunlardan üçü yukarıda zik. ! 
redilen hakem listesi arasından almır. Üç ki- j 
silik hakem heyetinden biri ve beş kişilik ha- I 
kem heyetinden ikisi mimar veya mühendis ! 
gibi ihtisas erbabından olmak üzere mahkeme- | 
ce tayin olunur. 

Bu heyet istimlâk edilecek mahallin kıy
metini tahkik ve tayin ederek keyfiyeti esba
bı mucibeli bir mazbata ile nihayet (sekiz gün) 
zarfında, mahkeme riyasetine bildirir. Ha
kem heyeti arsa ve arazinin emsaline nazaran 
kıymetini ve binanın tarzı inşasına göre ma
liyet fiatını ve civardaki emsalinin satış kıy
metini ve irat takdirinde bina vergisi kanunu
nun işaret ettiği kayitleri göz önünde bulundu
rarak kıymeti takdir eder ve bu cihetleri maz
batada tasrih eyler. 

Bu heyetin esbabı mucibeli mazbatası mah
keme tarafından kanaat husulüne kâfi görül
mediği takdirde eksik ve gayrivarit noktalar 
gösterilerek ikmal ve tasrih olunmak üzere ay
ni heyete iade edilir. Mahkemece kabul edilen 
hakem mazbatası tasdik ve tescil edilerek bi
rer sureti belediye ile mülk sahiplerine tebliğ 
edilir. 

Bu kararlar tebliğ tarihinden itibaren an
cak sekiz gün içinde kabili temyizdir. 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen. 
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gi kanunlanna tevfikan kabul ve evvelce ilân I 
edilen kiymete müsavi ise bu masraflar mülk ' 
sahiplerinden tahsil olunur. 

MADDE 5 — İstimlâk işlerinde, her ne se
beple olursa olsun, mahkemeye müracaat mua
melâtın tehirini istilzam etmez. ı 

MADDE 7 — İşbu kanun hükümleri Anka
ra İmar müdürlüğünce yapılacak istimlâk mu
ameleleri hakkmda dahi caridir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Nafıa vekilleri 
memurdur. 

22 - IX - 1932 
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Hilmi M. Celâl Dr. Refik 
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MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 6 — İstimlâk olunacak mahallin 
kontratosu müddeti hitam bulmayan müsteci-
rine belediyece nakil masrafı tahmin ve ita. 
olunur. Şu kadar ki müstecirin mucirden tazmi
nat talebine hakkı olamaz. 

MADDE 8 — İkinci maddenin (Belediyece 
müntahap muhamminler tarafından takdir edil
miş olan) fıkrası tay ve kanunun dördüncji ve 
beşinci, sekizinci, 15 inci maddeleri ilga edil
miştir. 



MADDE 5 — Hükümetin 4 üncü maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Hükümetin 5 inci maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9 — 21 kânunusani j 1329 tarihli 
muvakkat kanunun dördüncü, beşinci, seki
zinci ve on beşinci maddeleri ilg-a edilmiştir. 

MADDE 10 — Hükümetin 9 uncu maddesi 
aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 10 uncu maddesi 
aynen. 




