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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Doktor tbrahim Tali Ongoren, Erzurum saylavi Gene

ral Pertev Demirhan ve Doktor Saim Ali Dilemre ve 

Zonguldak saylavi Raif Dinq, intihab mazbatalan tas-

dik edildikten somra and igtiler. 

1935 mali yili muvazene kanununa bagh biitce ve 

cetvellerde degisjklik yapilmasina dair kanun layihasi 

kabul olundu. 

Layihalar 
1 — Askeri mektepler talebesi ile ihtiyat subay 

namzetlerine verilecek maas. ve tahsisati fevkaladeye 
dair olan kanuna ek kanun layihasi (1/400) (Milli Mii-
dafaa ve Biitge enciimenlerine) 
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4 — tktisad vekaleti 1935 yili biitcesinde 4 300 lira
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kanun layihasmi bir maddesinden maadasile, 

Pamuk islahi kanunu layihasmm birinci miizakere-
leri yapildi ve cuma giinii toplamlmak iizere inikad 
bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Tokad Balikesir 

Siireyya Tevfik Genca Sabiha Gokciil 
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Agilma saati : 15 

BALKAN — Refet Canitez 

KATlBLER : Nasid Ulug (Kiitahya), Ali Zirh (goruh) 

BALKAN — Celse agilmistir. 

3 — RtYASET DlVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Aydin ve Qoruh mebusluklarina segilen 
Dr. Hulusi Alatasla Ihsan Kurtkan ve llyas Sami 
Musun intihab mazbatalan 

BALKAN — Yeni intihab olunan bazi arka-
daslara aid intihab mazbatalan gelmistir. Bun-
lar hakkmda itiraz yoktur. Birer birer reye ko-
yacagim. 

1 — Aydin ve Qoruh mebusluklarina segilen 
Dr. Hulusi Alatasla, Ihsan Kurtkan ve llyas 
Sami Musun and igmeleri 

BALKAN — Bu arkadaslardan burada bulu-

BASKAN — Miizakere olunacak maddelere 
gegiyoruz. 

1 — Askeri ve miilki tekaild kanununun 23 
ncii maddesinin tefsiri hakkmda Basvekdlet tez-
keresi ve Milli Miidafaa, Maliye ve Biltge encii-
menleri mazbatalan (3/37) [1] 

REFlK 1N0E (Manisa) — Mevzu sudur : 
Askeri ve miilki tekaiid kanununun 23 ncii mad-
desi, miilki kisma aid hukumler dahilinde imis. 
ve o madde, mazuliyet veya agikta bulunmak 
suretile maas alan miilkiye memurlarmm bu 
suretle gegirdikleri zamanm nisfmin bilfiil hiz-
met etmis gibi tekaiid maasma esas olacagma 
dair kaydi ihtiva ediyor, fakat zabitanm da 
kadro miinasebetile kitasi basmda bulunmadigi 
zamanda maas aldiklari halde ge§irdikleri za
man, miilkiye memurlarmda oldugu gibi te-
kaiidliiklerinin hesabmda yari miiddet ilave edi-
lecek mi, edilmeyecek mi' keyfiyetine dair 
kanunda bir sarahat bulunmadigmdan dolayi 
isin tefsiren hallini Maliye vekaleti Biiyiik Mil-

[1] 92 say ill basma yazi zaptm sonundadir. 

Aydm mebusluguna secilen Hulusi Alata^m 
mazbatasim reyinize arzediyorum. Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Ihsan Kurtkanm mazbatasmi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Qoruh mebusluguna segilen llyas Sami Musa 
aid mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

nanlarm tahlifleri icra edilmek iizere kursiiye 
tesrif lerini rica ederim 

(Aydm) Dr. Hulusi Alatas, (goruh) Ihsan 
Kurtkan ve llyas Sami Mus and igmislerdir) 
(Alkislar). 

let Meclisinden soruyor. Mesele Maliye ve But-
ce encumenlerine gidiyor. 

Bir defa sunu sormak aklima geliyor : 1683 
sayili miilki ve askeri tekaiid kanunu, zannede-
rim ki, 1929 senesinde cikti. Bes seneyi bitirdi, 
altmci senesine giriyor. Acaba bu gibi zabitan 
hakkmda simdiye kadar ne muamele yapiliyor? 
Divani muhasebatm itiraz ettigi soyleniyor. 
Divam muhasebatm itiraz tarihi nedir? ve Di
vani muhasebatm itiraz tarihinde, bu gibi zabi-
tana aid tekaiid muamelesi cereyan etmisse ne 
sekilde cereyan etmistir? Bunun hakkmda ve-
kili aidinin ve enciimenin izahat vermesi la-
zimgelir. 

Maliye enciimeni diyor ki, esasli olarak bir 
kaide var. Mali meselelerde mutlak sarahat la-
zimdir. Kryas cari olmaz. Binaenaleyh, haddi 
zatinde zabitanm kadro sebebile, hatta diger me-
murlar gibi azil veya baska sebeblerle degil, 
zaruretten miitevellid acrkta kalmis olanlari, 
iizerinde durulacak miihim bir meseledir. Bu, 
kanunun bir eksikligindendir. Fakat hig bir 
zaman bu mevzuun dogrudan dogruya kanuni 

4 — AND IgMELER 

5 — MUZAKERE EDlLEN MADDELER 
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sarahat olmadikga kryas yolile halledilmesi la-
zmigelmez. 

Hakikaten istirak ettigim bu noktai naza-
ra muhalif olarak Biitge enciimeni diyor ki, 
kanunda zabitanm bu gibi hizmetlerinin fill 
hizmet sayilamryacagma dair bir sarahat yok
tur. Dogrusu Biitge enciimeni arkadaslanmi-
zm gok hassas olan ve simdiye kadar hassasi-
yetlerini defaatle isbat ettiklerine gore israr 
ettikleri noktai nazari nig muvafik bulmam. 
Kanun, her hangi bir meseleyi tasrih etti mi, 
maadasmi behemehal selbeder; sunlar olmaya-
cak dedigi zaman maadasi olacaktir, deniek-
tir. Binaenalyh, kanuna bbyle bir hiikiim koy-
maga esasen ihtiyag yoktur. Bundan maada, 
bunlarm hizmet olarak kita ba^mda bulunma-
salar bile, maaslarmi almis olmalari fill hiz-
mettir, diyor. Gene biz tekaud kanununun 
bir maddesini tefsir ederken, fill hizmetin ne 
oldugunu dahi tayin etmis ve onun, vazife ba-
§mda fill hizmet olmasi lazimgeldigini tayin 
etmistik. Binaenaleyh esasta mutabikiz. Fa-
kat bu, mevzu olarak tefsir mevzuu degildir. 
Dogrudan dogruya tesis mevzuudur. Tensib 
buyurursaniz, bilhassa gerek mali kanunlarda 
kryas yolile yapilmamak sartma ve gerekse 
Maliye ve Biitge enciimenlerinin simdiye ka
dar mudafaa ettikleri hukuki teze de riayet et
mis olmak igin tensib buyurursaniz bu nokta-
nm bir tesis mevzuu oldugu keyfiyetini ve ev-
velce ittihaz ettigimiz tefsirin de muvafik ol
dugunu nazara alarak Dahiliye, Maliye en-
ciimeninin prensibi dairesinde ve askeri teka
ud kanununun askeri kismma bir madde veya 
fikra ilavesile zabitanm agikta gegirdigi miid-
detler fill hizmet addedilir ve miilkiyeliler 
gibi tekaiide sevkolunduklan zaman nisif ola
rak zammolunur, diyerek hukuku muhafaza 
etmis olalrm. Yoksa tefsir mahalli olmayan bir 
mevzua, bir tefsirdir diye bir yol agmayahm. 

Ogrenmek istedigim bir sey varsa, bu gi
bi zabitan hakkmda simdiye kadar ne mua-
mele yapildigi hakkmda izahat verilmesidir. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Esasen askerlikte agikta kalmak, agikta 
hizmet yoktur. Bir kag sene evvel bazi zabi
tanm yeniden ordumuza iltihaklarmda fili kad-
roda agik yer kalmadigmdan 2 - 3 ay emre 
amade bulunduruluyorlar ve Mudafaa vekale-
tinin verdigi yerlerde vazife goruyorlar, hig 
bir yere kipirdamak imkanmi bulamryorlar. 
Bunlara agifc denilmistir. Yoksa filiyatta agik 
bir vaziyet olmamistir. Esasen askerlikte bu 
esas cari oldugundan Divani muhasebata bun
larm dosya ve tercumei halleri gittigi zaman 
agik kaydi goruliiyor. Nasilsa Divani muhase
bata son zamanlarda tekaud maasi hakkmda 
gelen bir iki zabitin sicillerinde 2 - 3 ay agik 
goruliiyor. Tekaud miiddetinde bu miiddetin 

yansi mi, yoksa hepsi mi fili hizmetten sayi-
lacaktir; bu nakta, Divan ile vekalet ara-
sinda ihtilafi mucib olmustur ve bu suretle 
Meclisi Aliye intikal etmistir. §imdiye kadar 
bu hususta bir teamiil yoktur ve bu defa da 
her hangi bir sahis hakkmda bir ha-
dise olmamistir. Bu, ilk defa vaki ol-
mus bir seydir. Filhakika tekaud ka-
nununu tetkik ettigimiz zaman mazbatada 
arzedilen 23 ncii maddenin son fikrasi, 
pek sarih olarak memurini miilkiye hakkmdadir. 
Zabitana big siimulii yoktur. Zaten 1683 numa-
rali kanun da zabitanm agikta kalmasmi der-
pis etmis degildir. Binaenaleyh enciimenin nok
tai nazari, daha ziyade fili hizmettir, agiklik 
mevzubahs degildir. Bizim karanmizi bu nok-
taya sevkeden amiller, arzettigim noktalardn*. 
Bu itibarla meseleyi tefsir mevzuu gbrmedik, te
sis mevzuu da hig degildir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Anlryorum ki, si-
zin noktai nazarmiz, zabitanm bu suretle gegir-
mekte olduklan bu vaziyeti fili hizmet telakki-
dir. Peki yine bu Mecliste fili hizmet nedir ve 
neye derler yolundaki tefsirle mesgul oldunuz 
mu? 

BUTgE ENOtJMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bununla me§gul olmadim, bu mii-
nasebetle bu karari tetkik etmedim. Zaten bu za
bitan emre miiheyyadir ve kendisine tevdi edi-
len vazif eyi if a etmek igin iki ay intizar devre-
sinde bulunuyor. 

REFlK 1N0E (Manisa) — 0 halde, tensib 
ederseniz; hakikate daha ziyade ulasmak igin, 
tetkik etmediginizi soylediginiz mesele ile kar-
silastirmak iizere bunun muzakeresini biraz te-
hir edelim. Qiinkii biz fili hizmeti tesbit ettik. 

BtJTgE E. M. M. SIRRI DAY — Heyeti 
umumiyeye teklif edersiniz, kabul ederse mesele 
yoktur. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Siz, Encumen 
mazbata muharriri sifatile Heyeti umumiyeden 
isterseniz ben de takrir yazmaktan kurtulurum. 

BUTgE ENCUMENl RElSI MUSTAFA §E-
REF OZKAN (Burdur) — Bendeniz bu mesele-
nin miizakeresinde maalesef bulunamadrm. Fa-
kat enciimenin umumi fikrinin su oldugu kanaa-
tindeyim: Askeri zabitan ve memurlari hakkm
da kullanilan agikta tabiri ile sivil memurlar 
hakkmda kullanilan agikta tabiri arasmda hu-
kukan esasli bir fark vardir. Sivil memurlarda, 
kadro kaldirilirsa memur agrtka kalrr. Fakat o 
memur istedigi zaman istedigi sanat ve mesleke 
girebilir ve istedigi surette kazang yolunu tuta-
bilir. Fakat askeri memurlarda boyle degildir. 
Mesela 100 tane yiizbasi, 50 tane binbasi vardir 
denmis. Bunlar agikta tabirile yiizbasilik'tan, bin-
basiliktan gikmi§ olmazlar ve daima emre ama
de bir vaziyette bulunurlar. Bunun igindir ki, 
bilfiil vazifeyi goriiyor gibidir. Hatta agikta 
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bulunanlara vazii kanun tarn maas vermektedir. 
0 halde sivillerle farki olmasi igin vazn kanun 
burilara tarn maas vermiyor. Sonra bunlar, iste-
nilen vazafede tavzif edilebilir. Askeri memur 
ve zabitlerin agikta bulunmasmda biiyiik fark 
ta vardir. Vazn kanun, sivil memurlan big va-
zife gormemis addeder. Sivil memurlar serbest 
bulunduklari vakit taleb vaziyetinde bulundugu-
nu nazari itibare alarak sana 1/3 nisbetinde ma
as verebilirim, yeniden memuriyete tayin olu-
nunca teklif ettigim memuriyeti kabul etmezsen 
bu maasi keserim. Bu memurun buradaki vazi-
yeti fili hizmette bulunmamak vaziyetinden is-
tifade edip gekilebilmesidir. Iki vaziyet arasm-
da hukuki ve ehemmiyetli fark vardir. Bu sebeb-
le enciimen, askeri memurlarla zabitlerin agik
ta bulunmalan keyfiyetini fili hizmet addetmis-
tir, bu itibarla mesele tesis mevzuu degildir. 

REFlK tNCE (Manisa) — Fili hizmetten 
oldugunu inkar edemem. Boyle zabitanm teka-
iidiyesine zam edilmesin de demedim. Bir nokta 
var ki bunlarin tefsirlerinin iki sekilde olma-
sma vaziyet musaid degildir. Ortada daha ev-
vel yapilmis bir tefsir vardir. Onun tetkik edil-
medigini soyluyorlar. Tezad olmasm ve bu mu-
essesei tesriiyeden yekdigerine miinafi bir karai 
gikmasm diye sdyliiyorum. Bunu iki giin son
ra da miizakere edebiliriz. 

MlLLl MttDAFAA En. M. M. 01. KAZIM 
SEVttKTEKLN (Diyarbekir) — Askerlikte a-
gik yoktur. Vaktile muharebeler olmus ve mu-
harebe neticesinde ordular kiigiilmiis, bundan 
dolayi zabitan agikta kalmistn*. Bundan evvel 
Divani muhasebata bu agikta kalan zabitanm 
birisinin muamelesi gitmis. Agik meselesi mev-
zubahs olmustur. §imdi zabit agikta kalmaz. 
Agiga gikacak vaziyeti olursa tekaiid edilir. 
Binaenaleyh agik mevzubahs degildir. Agik me
selesi yoktur. 

REFlK LNCE (Manisa) — Fakat bu agigm 
bilfiil hizmet telakkisine dair hangi kanuni kay-
di gosteriyorsunuz? 

MlLLl MUDAFAA En. M. M. 01. KAZIM 
SEVtJKTEKLN (Diyarbekir) — Bunu fili hiz
metten addederiz. Maasmi alryor. O da ug ayda. 

Bu adam agikta bulunursa bir yere verilir 
ve oradan izinsiz baska bir yere gidemez, hiz-
mete mecburdur, hizmet ettirilir. 

EEFlK 1NCE (Manisa) — Bir takrir takdim 
edecegim. 

Yuksek Reislige 
Arzettigim sebeblere binaen keyfiyetin eski 

tefsir ile tezad teskil etmemesi igin bir defa 
daha Biitge enciimenine havalesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik luce 

SIRRI 1Q5Z (Yozgad) — Mevzubahs tefsir; 
fili hizmet, maas alarak gegen miiddettir. diye 

soyler. Askeri ve miilki tekaiid kanununda as-
kerlige aid olan kisimda, asker igin agik tabiii 
kullanilmamissa, asker igin agiklik tasawur 
edilmedigindendir. Asker igin agiklik yoktur. 
Kadrodan fazla olur, maas alir. Binaenaleyh bu 
takdirde iig aydan fazla zaten agikta birakilmi-
yor. Bu gegen miiddet de tekaiid miiddetine 
mahsup edilir. Yani askerlikte agik yoktur. 
bu tefsir gelmezdi. 

REFlK INOE (Manisa) — Agik olmasaydi 
SIRRI 1Q0Z (Yozgad) — Sivil igindir. 
BALKAN — Okunan takriri reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Tak
rir kabul edilmemistir. 

Mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

2 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi ka-
nununun 1252, 1494 ve 2753 saytlt kanunlarla 
degistirilen ikinci inaddesinin degistirilmesi 
hakkinda kanun layihast ve MUM Mtudafaa en-
encumeni mazbatasi (1/379) [1] 

BASKAN — Bu layihanm ikinci miizakere-
sidir. 

REFIK INCE (Manisa) — Tadil teklifim 
vardir. 

Bu kanunu birinci muzakeresinde okuyama-
mistim. Arkadaslarimizdan General Ali Hikmet 
bazi noktai nazar dermeyan etti. Onun iizerine 
ikinci muzakeresinde, bu noktai nazarlar Jiati-
rimda kaldigmdan dolayi mesgul oldum. Grdr-
diim ki, Milli Miidafaa encumenindeki arkadas-
larmiizm, iizerinde esasli olarak durmasi lazim-
gelen bir mevzudur. Hemen soyleyeyim ki, 
kanunun tadilini mucib olan hava zabitlerine 
aid kanunun muhafazasmda beraberiz. Yalniz 
tanzimde biiyiik bir hata vardir. Mesela: kanu
nun ismi esas can noktasidir. « 863 sayili subay-
lar heyetine mahsus terfi kanununun 1252, 1494 
ve 2753 sayili kanunlarla degistirilen ikinci mad-
denin degistirilmesine dair kanun layihasi ». 

Arkadaslar toptan olarak soyleyeyim ki, 
zabitanm terfiine aid olan 863 numarali kanu
nun ikinci maddesini degistiren 1252 ve 1494 ve 
2753 numarali kanun yoktur. Yani boyle bir 
kanunla esas kanunun ikinci maddesi degistiril-
mis degildir. Bu kanunlarm ihtiva ettigi hii-
kiimler vardir. Tertib ve tanziminde ihtimal 
aceleden olarak yapilan ufacik ziihullerin tas-
hihi igin, esbabi mucibem uzunca ve tasniflidir, 
maddelere birer birer tesir de ediyor. Maksadi-
miz, zabitlerin hukukuna miiessir, olmak degil
dir, fakat mevcud olmayan hiikiimleri mevcud-
mus gibi gostermek, vazn kanun olarak; degil 
yanlisliga; numara ve noktalarma kadar dikkat 
etmemiz lazimgeldigi igin bunu Miidafaai Milli-

[1] Birinci muzakeresi 28 nci inikad zaptm-
dadir. 
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ye enciimeni arkadaslanmiz alsmlar, tashih et-
sinler. Elimizdeki hiikum hatadan salim olarak 
giksm. 

MlLLI MUDAFAA E. M. M. Gl. KAZIM 
SEVttKTEKlN (Diyarbekir) — Kanunun ilk 
miizakeresinde Gl. Ali Hikmet, 2 nci maddeyi 
bulamadim demislerdi. 1252, 1494 numarali 
kanunlarda, memuru sifriromen yazilan 11 i 2 
gibi gormus. 0 zaman burada bu dermeyan 
edilince bunu tashih ettik. 2753 numarali ka
nunun ikinci maddesinin degistirilmesme dair 
kanun layihasi, dedik. Refik Ince arkadasimiz 
bunu okumamis olacaklar ki, yeniden mevzubahs 
ediyorlar. Kanunun adi soyledir: ( Subaylar 
heyetine mahsus terfi kanununun bazi madde-
lerini degistiren 2753 sayili kanunun 2 nci mad
desinin degistirillmesine dair kanun ) . Hulasa 
madde diizeltilmistir, baska sekli de yoktur. Mii-
saade buyurursaniz kanunun muzakeresine de-
vam edilsin. 

REFIK INCE (Manisa) — Hakikaten muhte-
rem heyeti sikacak bir vaziyettir. Qiinkii, rakam-
lar uzerinde ugrasiyoruz. Anladigima gore 1252, 
1494 rakamlari kaldirilmistir. 0 halde kanunun 
adi (Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
bazi maddelerini degistiren 2753 sayili kanunun 
ikinci maddesinin degistirilmesme dair kanun) 
dur. 2753 numarali kanunu okuyalim. 2753 nu
marali kanun, iki kanunu tadil eder. Birincisi, 
1494 numarali kanunun birinci maddesidir. 
Ikincisi, 2018 numarali kanunun ikinci maddesi
dir. §imdi 2753 numarali kanunun 2 nci mad-
desi olunca bu sefer vaziyet tamamlasryor. Eger 
ikinci muzakerelerde tashih edilen sekiller tevzi 
edilmis olsaydi - ki bazan bu yapilryor - bu hata-
ya diismez ve Heyeti Celilenizi rahatsiz etmez-
dim. 

BA§KAN — Takrire luzum kaldi mi? 
REFlK INCE (Manisa) — Kalmadi. 
BALKAN — Birinci maddeyi okuyoruz: 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
bazi maddelerini degistiren 2753 sayili kanu
nun 2 nci maddesinin degistirilmesine dair 

kanun 

MADDE 1 — 863 sayili subaylar heyetine 
mahsus terfi kanununun bazi maddelerini degis
tiren 2753 sayili kanunun 2 nci maddesi asagi-
daki gibi degistirilmistir: 

Hig bir subay mensub oldugu sinifmm ki-
tasmda rutbesine aid asgari miiddetin en az 
iigte biri kadar bilfiil hizmet etmedikge terfi 
edemez. Bu miiddetler kurmay subaylan igin 
harpte hasil olacak ihtiyaca gore Ba^buglukga 
liizumu kadar, azaltilabilir. 

Astegmen ve tegmen riitbesinde olan hava-
ci subaylarm terfileri igin rutbelerine mahsus 

asgari miiddetin hesabinda kara ve hava smif-
lari kitalarmda yapacaklan hizmet miiddetleri-
nin mecmuu bilfiil kita hizmetlerinden sayilrr. 

Sinifmda kadro mucibince riitbesinin muka-
bili kitaat bulunmayan subaylarm terfileri ma-
fevklerinden alacaklan siciller iizerine yapliir. 

Harp akademisi ve Yiiksek levazim mektebi 
tahsilinde bulunan subaylara kurmay stajiyer-
leri ve kurmay subaylarla Akademiye ve Yiik
sek levazim mektebine gireceklerin de bu mek-
tebe girmezden evvel tahsil esnasmda ve tahsil-
den sonra memur edilecekleri muhtelif muha-
rib kita komutanliklarmda ve levazim smifi igin 
kita sayilan yerlerdeki hizmetleri dahi esas smif-
lari kita hizmetlerinden sayilrr. 

Alelumum muavin smiflar mensublarmdan 
Harb akademisini muvaffakiyetle itmam eden-
ler, piyade sinifma nakledilirler. Isbu nakil-
den evvel muavin smif kitalarmda gegen hiz
metleri, kita hizmetinden sayilrr. Ancak terfi 
igin piyade sinifmda sicil miiddeti olan 6 ay 
bulunup muvafik sicil almak mesruttur. 

Miitehassis tabib ve baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyoloji ve serolojihanelerde-
ki ihtisas hizmetleri kita hizmeti olarak kabul 
edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sinirlarma mensub 
subaylar smiflarma aid kadro dahilinde mafevk-
lerinden alacaklan sicil iizerine terfi ederler. 
Ancak birinci fikrada mezkur kita subaylarm-
dan gayrimezkur fikradaki emsali nasiblilardan 
evvel terfi edemezler. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes-
rinden evvel hava smifina rutbelerine aid asga
ri kita hizmetini dolduramadiklarmdan terfileri 
gecikmis olan havaci astegmen ve tegmenler de 
bu kanunun hiikumlerine tabi tutulurlar. Eger 
emsalleri terfi etmis ise ve kendileri de diger 
terfi sartlarmi haiz iseler terfi ettirilirler ve 
bunlarm yapilacak olan terfileri emsallerinin 
terfi tarihinden itibar edilir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini Milli 
Mudafaa vekili yerine getirir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 
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3 — Arazinin acele tahriri Jiakkmda kanun 

layihasi ve Dahiliye ve Maliye enciimenlerinden 
murekkeb Muhtelit enciimenle Adliye ve Biitge 
encilmenleri mazbatalari (1/295) [1] 

MALtYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Yiiksek heyetin tasvibine arzolunan bu layiha, 
arazi vergisindeki tesettutiin baslica sebebi 
olan noksanm ikmali maksadile takdim edilmis-
tir. Arazi vergisindeki tezebzubiin esasi, tah-
ririii yapihnis olmamasidir ve buna dair de bir 
kanunun olmamasidir. Bu noksanm ikmali 
maksadile, acele olarak bir tahrir yapmak, ver-
gi iizerinde lazim gelen islahati temin etmek 
igin, lazrm gelen teskilatm bir an evvel mevkii 
tatbika konulmasi igin. layihanm miistacelen 
miizakeresini rica ediyorum. 

BALKAN — Maliye vekili bu layihanm miis
tacelen miizakeresini teklif ediyor. Reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Bendeniz 
bir sey rica edecegim. 

Bu layiha ara^i hakkmda bir krymet ko-
yarken, bu krymet her tiirlii resmi satislara 
esas olsun. Bir mail belediye satar, olciisii 
baska, Maliye vergi almak igin krymet takdir 
eder, onun olcusii baska, icra dairesi satar, 61-
giisu baska, ne bilevim, Ziraat bankasi para 
verirken onun blciisu baska. Bu kadar cok olcii 
diinyada hig bir yerde yoktur. Adeta buna 61-
gusiiz diyoruz. Madem ki simdi bir sey yapa-
cagiz, bu olciiniin resmi satislarda esas tutulma-
smi Qok rica ediyorum; Bu hususta bir de takrir 
veriyorum. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska soz isteyen var mi? 

Yiiksek Reislige 
Yeni tahrir vesilesile tahrir edilecek arazi 

krymetlerinin resmi her tiirlii satislarda esas 
tntulmasmm kanuna bir madde olarak ilavesini 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Sami Erkman 

BALKAN — Bu miistakil bir tekliftir Heye
ti umumiyeye taalluk etmez. Kanunun nihayeti-
ne bir madde olarak ilave olunur. §imdi bunu 
reye arzedecegim. 

SAMI ERKMAN (Kastamonu) — Takriri-
mi g"eri istiyorum. 

BASKAN. — Maddelere gecilmesini reye ar-
zediyorum. Maddelere gecilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere ge§ilmistir. 

Arazinin acele tahriri hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1833 numarah ve 27-VI-1931 

[1] 89 say ill basmayazi zaptm sonundadir. 

tarihli kanun mucibince arazi vergisine tabi bu-
lunan arazi ve arsalarm tahriri ve krymetleri
nin takdiri bu kanun hukiimleri dairesinde ya-
pilir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmistir. 

MADDE 2 — Her kazada arazinin tahriri 
ve krymetlerinin tahmini iiger kisilik komisyon
lar tarafmdan yapilir. Bu komisyonlar valiler 
tarafmdan tayin olunacak bir reisin riyasetin-
de biri, tahriri yapilan kazanm bagli bulundugu 
vilayet umumi meclisince kendi azasi haricin-
den, digeri belediye meclisince kendi azasi ara-
smdan veya harigten segilecek iki zatten terek-
kiip eder. Bunlardan, vali tarafmdan tayin 
olunacak biri ayni zamanda komisyonun katib-
lik vazifesini yapar. 

Istanbulda bu komisyonlara Istanbul umu
mi meclisi tarafmdan biri umumi meclis, dige
ri belediye namma olmak iizere iki aza tayin 
olunur. 

Koylerde yapilacak tahrirlerde koy muhtari 
aza olarak komisyona iltihak eder. 

Kazanm genisligine gore bir kaza dahilinde 
miiteaddid komisyon teskil olunabilir. 

Komisyonlara umumi meclislerce ve beledi-
yelerce segilecek azanm tercihan tahriri yapila
cak kaza halkindan secilmeleri ve komisyon 
azalarmm arazi alim ve satimmdan ve ziraat 
islerinden anlamalari ve agir hapis veya muhilli 
seref ve haysiyet bir suctan dolayi hapis ceza-
sina mahkum olmamis bulunmalan ve husnii 
ahlak sahibi olarak tanmmalan sarttir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? 
RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Diger 

enciimenlerde, koylerde yapilacak tahrirlerdeki 
komisyonlarm iig kisilik olmasi kabul edildigi 
halde, Biitge enciimeni bunu dord kisilik 
komisyonlar haline getirmistir. Bunun hakkmda 
esbabi mucibe mazbatasmda izahat yoktur. Bunu 
izah ederler mi ? 

BtJTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bina vergisi tahriri layihasmda Biitge 
enciimeni diger encumenler gibi dusunmustiir. 
Yani belediye azasi yerine koyde muhtar 
bulunur. Malumu aliniz, arazi bilhassa koy-
lerdedir. Bu, koy igin ehemmiyetli bir mevzu-
dur. Binaenaleyh orada belediye azasi bulun-
masm, bir muhtar bulunsun, bunu kafi gorme-
dik. Muhtarm da dordiincii aza olarak bulun-
masmi daha muvafik bulduk. Bu suretle her 
hangi bir meselede ihtilaf vukuu binnisbe azal-
tilmis olur. Mesele budur. 

ALI RlZA TttREL (Konya) — Heyet ara-
smda ihtilaf zuhur eder ve tesavii ara hasil olur-
sa vaziyet ne olacaktir? 

SIRRI DAY — Tesavii ara vukuunda ekse-
riyet reisin bulundugu taraftadir, 
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RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Bir defa 

kbylerde dord kisilik komisyon tarafindan ara-
ziye kiymet konuhnasi meselesi tamamile ihti-
lafi mucib olabilecegi igin ekseriyet nasil bu-
lunacak ? Arkadasim reisin bulundugu taraf ter-
cih olunur, diyor. Reisin tipki aza gibi bir reyi 
vardir. Daima komisyonlar, nisab kararmda bu-
lunacak azanm adedi 3, 5, 7 gibi miktarda olur. 
Fakat boyle bir vaziyet karsismda yine bir tesa-
vii ara husule gelirse bir hal garesi olarak reisin 
bulundugu taraf tercih olunur, denmistir. Yoksa 
esasinda hig bir zaman reise iki rey veren bir 
hukuk kaidesi yoktur. 0, ancak garesizlikten 
dolayi tipki kura gibi reisin bulundugu taraf 
tercih edilir, denmistir. Binaenaleyh kanunu ya-
parken mutlaka ya tig, ya bes yapmalidir. Di
ger taraftan sehirlerde ve kasabalarda tiger kisi
lik komisyonlar bu tahriri yaparken kbylerde 
dort kisi olacaktir. Bunda bir baskalik vardir ve 
sonra muhtari iltihak ettirmek. Bizatihi koyde 
asil komisyonun unsuru aslisi muhtar olmasi 
lazimdir, denmek yerine, heyete iltihak eder 
denilmis, ve diger heyet daha kuvvetli kilmmis-
tir. Onlar ki, kby hayatmi bilmezler ve kbytin 
tarlalarmin degerini ve verdigi hasilati iyi tak-
dir edemezler. 

tJgtincti bir sebebi de masraf meselesidir. 
Bunlar bedava girmeyeceklerdir. Muhtarlar da 
diger azalar da para alacaklardrr. Biitiin bu mas-
raflar, arazinin tahriri isinden gikacaktrr. Bina
enaleyh Biitge encumeninin bu degistirisi gbrti-
liiyor ki, hig bir bakimdan yeri olmayan bir de-
gistiristir. Hiikumet, bu heyetin iig kisi olma-
sini teklif etmistir. Muhtelit enciimen muvafa-
kat etmis ve Adliye enciimeni de bu sekli ipka 
etmistir. Yani kbylerdeki tahrir heyetleri tiger 
kisiden terekkiib edecekler, yalniz belediyeden 
segilecek aza yerine bu defa kby muhtari bulu-
nacak. Biitge encumeninin baska bir degistirisi 
yoktur. Mtisaade buyurursaniz Adliye encume
ninin ikinci maddesini miizakere edelim. 

BtTTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu madde enciimende konusulurken, bazi arka-
daslar dediler ki; arazi tahriri kbyde gok miihim-
dir. Kbyliinun esas miikellefiyeti buna istinad 
edecektir. Yani mektum arazinin haber veril-
mesi veya krymetlerinin az veya gok olmasi nok-
tasinda ihtilaf gikmasi muhtemeldir. Bu heyet-
te kby muhtarlarmi aza olarak bulundurmaya-
lim. Bu bina vergisi gibi degildir. Enciimen, 
bilhassa arazi tahriri, gerek miikellefleri ve ge-
rekse idarei hususiyeyi alakadar ettigi igin be-
lediye azasi da dahil oldugu halde dbrd kisi
lik bir heyet tarafindan yapilmasmi muvafik 
gbrdii. Maamafih, takdir Yuksek Heyetinizindir. 

Dikkat edemedim, zannediyorum, bir nokta-
miz daha vardir; vali tarafindan intihab edile-
cek zat heyete riyaset eder, diyoruz. Boyle bir 

fark da varsa bu kaydin de nazan itibara alm-
masi lazimdir. 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Bu, Adli
ye encumeninin maddesinde de var. 

BALKAN — Bas.ka sbz isteyen var mi? 

Yuksek Baskanliga 
Adliye encumeninin ikinci maddesinin mtiza-

keresini teklif ederim. 
Raif Karadeniz 

BALKAN — Biitge enciimeni ne diyor, muvafa-
kat ediyor mu? 

SIRRI DAY — Muvafakat ediyoruz. 
BALKAN— Enciimende muvafakat ediyor. 

Adliye encumeninin hazrrlamis oldugu ikinci 
maddeyi okuyacagiz. 

MADDE 2 — Her kazada arazinin tahriri 
ve krymetlerinin tahmini tiger kisilik komisyon
lar tarafmdan yepilrr. Bu komisyonlar valiler 
tarafmdan tayin olunacak bir zat ile vilayet 
umumi meclisince harigten ve belediyelerce 
kendi azalan arasmdan segilecek birer zattan 
terekkiib eder. 

Istanbul vilayetinin belediye hududu dahi-
lindeki kazalarmda belediyelerce segilmesi la-
zimgelen aza dahi umumi meclisce kendi azasi 
haricinden segilir. 

Kbylerde yapilacak tahrirlerde belediye aza
si yerine kby muhtari aza olarak bulunur. Ko-
misyona azadan kimin riyaset edecegi ve hangi 
azanm katiblik yapacagi vali tarafmdan tayin 
olunur. 

Kazanm genisligine gore bir kaza dahilin-
de miiteaddid komisyon teskil oHnabilir. 

Komisyonlara umumi meclislerce intihab 
olunacak azanm tercihan tahriri yapilacak ka
za halkmdan secilmeleri ve komisyon azalari-
nm arazi alim ve satrmmdan ve ziraat islerin-
den anlamalan ve agir hat)is veya muhilli se-
ref ve haysiyet bir sugtan dolayi hapis cezasi-
na mahkum olmamalan ve husnii ahlak sahi-
bi olarak tanmmalari sarttir. 

REFtK tNCE (Manisa) — Gegen gun bina 
vergisi kanununa bir fikra ilave etmistik. Bele
diye ve meclisi umumiler miinakid olmadigi 
zamanlarda komisyonlarda inhilal vuku bulursa 
aza intihabi igin enciimenler yapar demistik. 
Bu da avni vaziyettir. 0 sekilde vapilamaz mi? 

BttTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Asagidaki maddelerde yedek azaya aid ka-
yrtlar vardir. 

BASKAN — Adliye encumeninin ikinci mad
desini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Tahrire baslanmadan ewel 
vali ve kaymakamlarm reisligi altmda en bii-
yiik malmemuru ile en btiytik hususi muhase-
be memuru ve komisyon reis ve azalan top-
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lanarak, tahriri yapilacak mahalle ve koylerin 
isimlerile tahrir siralarmi ve takriben hangi 
tarihlerde oralarm tahririne baslanacagmi gos-
teren bir cetvel tanzim ederler. Bu cetvel vali 
ve kaymakamlar tarafmdan her mahalle ve 
koyde mutad vasitalarla ilan ettirilir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Arazi ve arsalarm mutasarrif 
veya sagilleri ikinci maddede yazili komisyona 
arazi ve arsalarm hududunu, var ise tasarrufun 
veya isgalin mustenid oldugu vesikalan gbster-
mege, komisyonca liizum gorulecek malumati 
vermege, arazi ve arsanm ne igin kullanildigmi 
beyan eylemege mecburdurlar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Tahrir komisyonlan her ma
halle veya koyde bulunan vergiye tabi araziyi 
bizzat gorerek: 

1) Mutasarrif mm veya kanuni intifa hak-
ki sahibinin veya filen tasarruf ve isgal edenin 
admi, soy admi, ikametgah ve meslegini; 

2) Bir numarali fikrada yazili olan kimse-
ler velayet veya vesayet altmda iseler veli veya 
vasisinin de admi, soy admi, ikametgah ve mes
legini ; 

3) §fayian tasarruf edilmekte ise her hisseda-
rm ayri ayri admi, soy admi, ikametgah ve 
meslegini; 

4) Her hissedarm hissesi miktarmi; 
5) Mevkiini, hududunu, viisat ve miktari ile 

cinsini; 
6) Arsa ise, sanat ve ticarette kullanilrp kul-

lanilmadigmi; 
7) Yedinci madde mucibince takdir oluna-

cak krymetini; 
Tahrir cetvellerine yazarlar. 
Arazi ve arsalarm vergisi mutasarrif i ve var-

sa kanuni intifa hakki sahibi, bunlar yoksa o 
arazi ve arsayi filen isgal edenler namlarma ya-
zilir. 

Zemin ile uzerindeki a*ag ve kutukler bas-
ka sahislara aid ise vergi mahsullerden istifa-
de eden namma kaydolunur. 

Arazi ve arsalarm miktarmi tayinde ihtilaf 
hasil olursa basit bir sekilde blguiiir. 

REFtK INCE (Manisa) —Enciimen arkadas-
lanmizdan bir sey rica edecegim; 6 nci fikrada 
(Arsa ise sanat ve ticarette kullanilrp kullanil-
madigmi) deniyor. Fakat bazi biiyiik arsalar 
olur. Parca parca satilrr, fakat bir kismi da 
ziraatte kullanilabilir. Nitekim, benim de Ode-
mis icerisinde bbyle bir arsacigim vardrr. Tica-
ret ve sanat igin kullanilmamakla beraber ufak 
tefek fidan yetistirmekte ise yaramaktadrr. Bu-
nun faidesi ne sanat ve ne de ticarettir. An-
cak Ziraattir. Binaenaleyh, buraya ziraat ta-
birinin de konulmasi lazimdir. 

BtTTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Miisaade buyurursaniz arzedeyim. Zannediyo-
rum ki, bu maddenin bu sekilde yazilmis olma-
smm amili bilhassa sudur: 

Eger arsa sanat ve ticarette kullanilrrsa bu-
nun mukellefiyet nisbeti yiiksektir. Ziraatte 
kullandrr veya hali olursa vergisi yaridan ya-
rrya azalrr. Bunun sanat veya ticarette kulla
nilrp kullanilmadigmi tesbitten faide budur. 
Digerleri icin ayrica sehir dahilinde bulunan 
arsalar denilecektir. 

§UKRtJ YA§IN (Qanakkale) — Yedinci 
fikra biraz miibhem goriiliiyor. Zannederim ki, 
maksadi tavzih igin ufak bir ilave yapmak la-
zrmgelecektir. (.... arazi ve arsalarm vergisi ka
nuni intifa hakki sahibi namma, o da yoksa 
mutasarrif gibi kullananlar veya sagilleri nami-
na yazilir) diyor. Halbuki, projenin maksadi, 
malum olan mutasarrrf namma, mutasarrif or-
tada yoksa o vakit kanuni intifa sahibi namma 
yazilmasidir. (Hayrr, hayrr sesleri). 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Kanunu 
medeni mucibince bir malm grplak miilkiyeti ta-
bir olunan asil miilkiyeti yani rakabesi bir 
adama, onun intifa hakki baska bir adama in-
tikal edebilir. Bu surette vergiyi kim verecek-
tir? 0 intifa hakki sahibi olan oliinceye kadar 
ondan intifa edecektir. Oldukten sonra malm 
asil grplak miilkiyetine kim sahib ise mal ona 
diisecektir. Bu itibarla buradaki vergiyi kim 
verecektir? Kanunu medeni mucibince vergi, 
intifa hakki sahibine diiser. Yani vergiyi ver-
mek onun borcudur. Bundan dolayi yedinci 
fikrada mutasarrif ve intifa hakki sahibi diye 
her ikisinin de cetvellere kayid edilmelerini lu-
zumlu bulduk. ve onun igin degistirdik. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 6 — Tahrirde cuziitam sehir, kasaba 
ve koydiir. Bir kag cuziitam ile rabrtasi olan 
veya dogrudan dogruya kaza merkezine bagk 
bulunan giftlikler ile hususi ormanlar mtinase-
betine gore sehir ve kasaba veya komsu koyler-
den birine kaydolunur. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 7 — Tahrir olunan arazi ve arsa
larm krymetleri, 2 nci maddede yazili komis-
yonlar tarafmdan takdir olunur. 

Krymet takdirinde alelade alim, satrm kry
metleri esastrr. Alrm, satrm krymetlerinin tayi-
ni miimkiin olmazsa kiymeti takdir olunacak 
yerin kiraya verilmesi halinde getirecegi kira 
bedeli bulunarak bunun 10 misli, o yerin kiyme
ti itibar olunur. 

Isbu sartlarm mevcud bulunmadigi yerlerde 
krymet takdir edilir iken arazi ve arsalarm mev-

— 139 — 



t : 31 24-1-1936 C : 1 
kii, yetiijftirme kuweti, sulak olup olmadigr, 
ziraatin nevi, sehir ve iskele ve istasyonlara 
yakmligi goz bniinde tutulur. 

Komisyonlar liizum goriirlerse mahallin tapu 
idaresinden, ziraat ve ticaret odalarmdan, Zira-
at bankasmdan ve diger vukuf sahibi sahislar-
dan ve muesseselerden de malumat istemege 
salahiyetlidirler. Bunlar en kisa zamanda iste-
nilen malumati vermege mecburdurlar. 

§UKRU GtfLEZ ( Bolu ) — Bu maddede, 
komisyonlar, kiymet takdirinde, alelade alim 
satim krymetlerini esas tutuyorlar. Halbuki bu 
kiymetler arasmda, emvali metruke ve icradan 
ve suradan, buradan alman arazinin krymeti de 
dahildir. Burada sarahat olmadigr icin hali 
hazrr alim satim krymetleri tabirini ithal eder-
sek daha iyi olur ve iltibastan kurtulmus olur. 

Sonra, bendeniz kiymet takdirini tayin eden 
bu maddede bir eksiklik goriiyorum. Bunu 
arzetmeyi bir borg bilirim. Anadolunun ekser 
yerlerinde mesela yiiz elli doniim tarlasi olan 
bir rengber bunun yiiz dbnumimii ekerse kala-
nmi nadasa brrakrr. Fakat yine bu elli donii-
miin vergisini veriyor ki bu, sermayeden vergi 
almak demektir. Onun igin nadas payi olarak 
vergiden yuzde otuz tenzil etmek lazimdir. Ben
deniz bu kanaattayim. Bunun icin de bir tak-
rir veriyorum, Kabuliinii rica ederim. 

SAMl ERKMAN (Kastamonu) — Bendeniz 
de arzettigim hususlar hakkmdaki takririmi 
takdim ediyorum. 

DAHlLlYE E. M. M. SttKRtJ YA§IN (Qa-
nakkale) — Buradaki alelade alim satimdan 
maksad, fevkalade alim satimlarm esas tutul-
masmi temin etmektir. Bu, arkadasimizm 
maksadini daha ziyade temin maksadile kon-
mustur. Hali hazrr denecek olursa, mesela 
hali hazirda bir iddia yiiziinden bir satis ola-
bilir ve hakiki fiatin u§ misline gikmis olabi-
lir. Bu, esas ittihaz olunamaz. Alelade za-
manlarda ve alelade alim satimlar nazari iti-

§UKRtf GtTLEZ (Bolu) — 0 halde oyle di-
yelim. 

DAHlLlYE E. M. M. ^KHV YA^IN (De-
vamla) — Bu, hali hazfrdaki kiymet, tabir-
den daha iyidir. 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Kanun giizel, 
adilane, yani hie bir tarafa gadir olmayacak 
surette tertib edilmistir. §iikrii arkadasimizm 
teklifi gibi hali hazrr denilmesi yerindedir. Bu 
tabir girdikten sonra nadas paymi manasiz bu-
luyorum. Hali hazrr kiymet denince Anadolu-
daki topraklarm yarisi ekilir, di^er yarisi na
das bulunur. Halihazrr krymeti deyince nadas 
ilavesine liizum kalmaz. Bazi yerlerde fenali-
ga mahal kalmamak icin halihazrr krvmeti di-
yelim veyahud hiq olmazsa senelendirelim, 2 se-
ne, 3 sene diyelim. Her halde krymetin esasm-
da bir hudud tayin etmek lazrmdrr. 

BALKAN — Baska sbz isteyen var mi? 
Bu maddeye aid iki takrir var, okutuyorum: 

Yiiksek Reislige 
Komisyonlar kiymet takdirinde hali hazir-

daki alim satim krymetlerini esas tutarlar. 
Bolu 

Jjfiikrii Giilez 

Yiiksek Reislige 
Yedinci maddenin sonuna atideki fikranm 

ilavesini arzederim. Yeni tahrirde takdir edile-
cek krymetle her tiirlii resmi sati^lara esas 
tutulur. 

Kastamonu 
Sami Erkman 

BA§KAN — Takrirler bunlardrr. §imdi bun-
lari reye arzedecegim. 

(§ukrii Gulezin takriri tekrar okundu) 
BALKAN — Reye arzediyorum. Takriri na

zari dikkate alanlar.... Nazari dikkate almayan-
lar... Nazari dikkate almmi§trr. 

BUTgE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Sami arkadasimizm temas ettikleri mesele, 
zannediyorum ki bu s,ekildeki madde ile iyi bir 
§ekli halle sokulmu^ olmaz. Diyorlar ki, anla-
digrmiza gore, bu kiymetler icranm sati^lari-
na, Ziraat bankasmm ikrazatrna her §eye esas 
olsun. Malumu aliniz, kiymet her vakit tahav-
viil eder. Bu krymeti esas ittihaz ederek bun-
dan 3, 5, 10 sene sonra bu suretle satmak ba-
zan saticmm ve bazan da ahemm aleyhine 
olur. Kezalik bu mallarm ipotek edilmeleri ih-
timali vardrr. Bu itibarla bunu yalniz vergiye 
esas olarak brrakmak dogru olur. 

SAMI ERKMAN (Kastamonu) — Bir defa 
Srrn Day ipotekten bahsettiler. Ipotek iki ca-
his arasmda resmi olmayan bir muameledir. 
Bunu ben mevzubahs etmedim. Bir adam mali-
ni Hiikumete mi ipotek edecektir? 0, mevzu
bahs degildir. Her hangi bir bankaya ipotek 
edecek, bir kiymet tayin edecekler. Banka 
isterse ipotek edecek, istemezse etmeyecek. 
Fakat belediye orada bir sinema binasi yap-
trrmak ister. Bu gun arsanm 5 bin lira iizerin-
den vergisini verirken belediye bir komisyon 
teskil ederek bunu bin lira ile Qirak gikarir. 
Bunun gibi icra, assermente yeminli iki sim-
sar yani ehli hibre gbsterir. Ehli hibreler em-
lak ve arazi simsarlandrr. Bizzat sahid oldu-
gum bir hadisede simsarm birisi geldi, senin 
evine 7 500 liraya musteri var dedi. On bes giin 
sonra ayni simsar icra namina gelerek ayni 
eve bes bin lira kiymet takdir etti. Billahila-
zim boyle oldu. Mai sahibi icraya miiracaat 
etti. Icra mal sahibine, bu yeminlidir, yemi-
nine karsi hig bir sey yapamayiz, dedi. Bu is-
ler bir olgii ile olmalidir. Bilhassa arazinin tak
dirinde blgti yoktur. Binaenaleyh cok rica ede
rim bu, gok miihimdir ve bir cok kisi bundan 
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magdur, mutazarnr olmustur. Takririmi lut-
fen kabul edin. 

(Kastamonu Sami Erkmanm takriri tekrar 
okundu) 

BALKAN — Reye arzediyorum. Nazari dik-
kate alanlar... Almayanlar... Almmamistir. 

Yuksek Reislige 
(Hali hazirdaki alelade satis) i teklif ede-

rim. 
Isparta 

Kamal t)nal 
KAMAL UNAL (Isparta) — Arazi tahriri 

en ziyade koylerde olacaktir. Halbuki bir kby-
de aile rekabeti veya her hangi bir sebeble 
tahrire yakm bir zamanda fevkalade satis, ola-
bilir. Maksadimiz, bbyle satislarm tahrire mik
yas olmamasmi temin etmekdir. 

Bunlar fevaladedir. Hukumetin de, biitiin 
encumenlerin de diisundugu, alelade normal sa
tislarm esas olmasidir. Binaenaleyh alelade ke-
limesinin kalmasi faydalidir. Hali hazirda ke-
limesi de dursun. Fakat aleladeyi kaldirir-
sak her hangi bir kbyde anormal bir satis bii
tiin kbyiin satismda mikyas olacaktir. Biz 
bundan gekiniyoruz. (Dogru. dogru sesleri). 

BASKAN — Maddeyi takrirle beraber en-
ciimene gbnderiyoruz. 

MttKERREM ttNSAL (Isparta) — Encume-
ne gitmesine hacet yok. 

BALKAN — Degisen fikrayi okutuyorum : 
(Krymet takdirinde halihazirdaki alelade alim, 
satim kiymetleri esastir). 

Degisiklik bundan ibarettir. Reye arzediyo
rum. Maddeyi bu sekilde kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmisftir. 

MADDE 8 — Her mahalle veya kbyiin tah
riri hitam buldukga tahrir cetvelleri makbuz 
mukabilinde vali veya kaymakama tevdi olu
nur. Hususi idarelerce bu cetvellerdeki malu-
mat esas tutularak arazinin nevi, miktari, 
kiymeti, vergi nisbeti ve miktari bir ihbarna-
me ile alakadarlara teblig olunur. 

Alakadarlar bu ihbarnamelerin tebligini ve 
hususi idareler tahakkuk memurlan da tahrir 
ve tahmin cetvellerinin vali veya kaymakama 
verildigi giinii takib eden giinden itibaren bir 
ay iginde mahalle veya kbyiin bagli bulundugu 
kaza veya vilayet idare heyetleri nazdinde iti-
raz edebilirler. 

Hususi idareler tahakkuk memurlan tara-
fmdan yapilan itirazlar, kisa esbabi mucibesile 
alakadarlara teblig olunur. Alakadarlar bu teb-
lige karsi bir diyecekleri varsa tebligi takib 
eden giinden itibaren on bes giin iginde yazi ile 
idare heyetine bildirlir ve isteyenlere bir mak
buz verilir. Bu itirazlara miiteallik evrak her 
tiirlii rusumdan muaftir. 

BA§KAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 

kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 9 — tdare heyetleri, itirazlarm tet-
kikinde tarn salahiyeti haiz olup komisyonlarm 
buldugu neticeleri incelemek ve icabi halinde 
azasmdan birini mahalline gbndererek tahkikat 
yapmakla miikelleftirler. tdare heyetleri bu tet-
kikat sirasmda bilciimle Devlet dairelerinden 
ziraat ve ticaret odalarile belediyelerden, Zi-
raat bankasmdan ve sair vukuf sahibi e§has ve 
muesseselerden malumat istemege salahiyet-
lidir. Bunlar da istenilen malumati vermege 
mecburdurlar. 

Idare heyetleri, tetidkat sirasmda yazi ile 
istenilir veya heyetge liizum gbriilurse alakadar-
lari yahud ihtiyar heyeti mazbatasile veya he-
yet huzurunda sifahen tevkil edecekleri kim-
seleri dinlerler. Tayin ve teblig olunan giinde 
hazir bulunmayan muterizlerin hakki dii^er. 

Idare heyetleri, itiraznameleri viirudlari 
sirasile en gok iki ay iginde tetkik eder ve ka-
rara baglarlar. Bu kararlar nihai olup alaka
darlara yazi ile teblig olunur. Bu kararlar aley-
hine Devlet surasma miiracaat hakki mahfuzdur. 

BA§KAN — Soz isteyen var mi? Reye arze
diyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Yeni tahrir neticeleri her cii-
ziitamda, itirazlarm tetkikati hitam buldugu 
giin vali veya kaymakam tarafmdan ilan etti-
rilir. Vergi bu ilan yilmi takibeden mali yil-
dan itibaren meriyete konulur. 

BALKAN — Sbz isteyen var mi? Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince yapila-
cak tahrirler, arazi vergisi matrah ve mukellef-
lerinin tayini igindir. Bu tahrire musteniden 
tasarruf hakki iddia olunamaz. 

BALKAN — Sbz isteyen var mi? Reye arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 12 — Bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazili komisyonlarm muntehab azasi vali ve kay-
makamlar tarafmdan vaki olacak tebligat iize-
rine salahiyetli meclisler tarafmdan nihayet on 
giin iginde segilir ve isimleri bildirlir. Meclis-
lerce asli azadan baska iki§er yedek aza da 
segilir. Asli azanm miicbir bir sebeble vazifesi-
ne devam edememesi halinde yedek aza komis-
yona istirak eder. Mazeretsiz biribirini miiteakib 
iig giin vazifesine gelmeyen aza vali veya kay
makam tarafmdan komisyondan gikarilir. Bu 
takdirde yedek azadan en gok rey almis olan ko-
misyona asli aza yapilir. Koylerde yapilacak 
tahrirlerde kby muhtari miicbir bir sebeble ko-
misyona istirak edemedigi takdirde yerine ko-
misyonca ihtiyar heyeti azasmm biri segilerek 
vazifeye devam olunur. Mazeretsiz biribirini mti-
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teakib tig defa komisyona istirak etmeyen muh-
tarlar vali veya kaymakam tarafindan komis-
yon azaligrndan cikarilrr ve yerine koy ihtiyar 
heyetince iclerinden veya koy halkmdan biri 
secilir. 

Komisyonlar azanm miiretteb adedinin tama-
mi ile igtima eder. Kararlar ekseriyetle verile-
bilir. 

BASK AN — Soz isteyen var mi? Reye arze-
diyorum. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ter ... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Tahrir islerile alakali olan 
memurlar bu kanun mucibince yapilacak tah
ririn en gabuk bir surette icrasi icin kendisine 
terettiib eden vazifeyi yapmakla miikelleftir. Va
li ve kaymakamlar vilayet ve kaza dahilindeki 
tahrir komisyonlarimn faaliyet ve mesailerile 
bizzat ve yakindan alakadar olmaga ve tahririn 
kisa bir zamanda bitirilmesini temin edecek ted-
birleri almaga mecburdurlar. 

Bu maddede yazili mecburiyetlere riayet et-
meyenler haklarmda cezai takibat yapilmakla 
beraber bunlar aid oldugu merciler tarafindan 
usulii dairesinde derhal vekalet emrine alinir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Reye arze
diyorum. Maddeyi kabul edenler ... Etmey en
ter ... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Bu kanunun 4 ncii maddesin-
de yazili mecburiyetlere riayet etmeyenlerden 
komisyonca tutulacak zabit varakasrna miisteni-
den bes liradan yirmi bes liraya kadar ve kas-
den yanks malumat verenlerden yirmi bes lira-
dan iki yiiz liraya kadar hafif para cezasi almir. 

7 nci ve 9 ncu maddelerde yazili malumati ko-
misyon ve idare heyetlerince tayin olunacak 
muddet icinde miicbir bir sebeb olmaksizrn ver-
meyen veya komisyon yahud idare heyetlerince 
malumatina miiracaat edilmek iizere zaruri mas-
raflarmin verilecegi beyanile usulii dairesinde 
davet edildigi halde gelmeyen memur ve vukuf 
sahibi kimselerle miiesseselerin salahiyetli mii-
dur, miimessil ve memurlan komisyon ve idare 
heyetlerince tutulacak zabit varakalanna miis-
teniden on liradan yiiz liraya kadar hafif para 
cezasma mahkum edilir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmey enter... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Bu kanun mucibince teskil 
olunacak tahrir komisyonlari reislerine 60 lira
dan 100 liraya kadar iicret, koy muhtan ile ih
tiyar heyetince secttecek azaya yarrm liradan 
1 liraya ve diger azaya 1 liradan 2 liraya ka
dar yevmiye verilir. 

Bu iicret ve yevmiyelerin miktari vilayet 
idare heyetlerince tayin olunur. Komisyonda 
katiblik vazifesini gorecek azanm yevmiyesine 

tayin olunan miktarm yiizde yirmisi kadar zam 
yapilrr. 

Komisyon reis ve azalarma vazifeye gide-
cekleri sehir, kasaba ve koyler arasmda kilo
metre basma otuz kurusu gecmemek iizere mu-
tad nakil vasitalan iicreti olarak sarfedecekleri 
hakiki miktar derecesinde nakil vasitasi iicreti 
verilerek baskaca harcrrah verilmez. Hayvanla 
gidilen mahaller ve muayyen tarifeli nakil va
sitalan miistesna olmak iizere komisyon reis ve 
azalarmin ayni nakil vasitasi ile ve beraberce 
seyahat etmeleri mecburidir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmey enter... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Bu kanun mucibince yapila
cak tahrirlerde evvelce kayid harici kaldigi go-
riilen araziden tahririn meriyetinden evvelki 
seneler icin vergi aranmaz. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Her vilayet, tahririn nihayet 
iki sene icinde bitirilmesinin miitevakkrf oldugu 
teskilati tesbit ve bu teskilatin istilzam ettigi 
masrafi hesab ile Maliye vekaletine bildirir. Mik
tari tesbit edilen bu parayi Maliye vekaleti her 
sene hususi idarelere temin ve tesviye eder. 

Her vilayette yeni tahririn tatbika baslan-
digmdan itibaren arazi vergisi tahsilatmda 1934 
yili tahsilatina nazaran vukua gelecek fazlali-
gin iki seneligi o vilayet tahrir masrafi olarak 
Maliye vekaletine odenir. Bu muddet zarfinda 
inkisaf olmazsa tahrir masrafmm tamami ve in-
kisaf olup ta tahrir masrafmm tamamma teka-
biil etmezse fazlasi umumi biitceden odenir. 

Bu masraflan ve tahrir islerini takib ve mu-
rakabe icin merkezde yapilacak teskilat mas-
raflarmi karsilamak ve yukarida gbsterildigi 
sekilde mahsubu icra edilmek iizere Maliye ve
kaleti muvakkat sarfiyat suretile bir milyon li
raya kadar tediyat icrasma ve icabmda istik-
raz akdine izinlidir. 

BtJTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu maddenin altmci satirmdaki (temin ve) ke-
limesi cikacaktir. 

BASKAN — Maddeyi tashih edilen sekilde 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

BttTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Nesri tarihinden muteberdir, deyelim. Bu bir ha-
zirlik kanunudur. Idarei hususiyeler bir mas-
raf yapmayacaklardir. Bunu Hukumet temin 
edecektir. Bu itibarla nesri tarihinden mute
berdir, demek maksadi temin eder. 
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MALlYE VEKlLt FUAD AGRALI (Ela-

ziz) — Ben de kabul ediyorum. 
§UKRtJ YA§IN (Qanakkale) — Hususi bir 

tahsisat yoktur. 
B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Var-

dir. Maliye vekaleti muvakkat sarfiyat suretile 
bir milyon lira sarfedebilir diye bir kayid vardir. 

BALKAN — Maddeyi tashihi veghile reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

KAMAL UNAL (Isparta) — Kanunun heye
ti umumiyesi hakkmda soz istiyorum. Arazi ver-
gisinin kadastroya miistenid olmasi medeni mem-
leketlerde esastrr. 
Bizde de arazi kadastroya baglanrp vergi alm-
mali idi. Fakat bunun gecikmesi ve basanlmasi-
nm uzun senelere miitevakkif olmasi bizi bu 
kanunu kabul etmege mecbur etmistir. Lakin 
kanunun kabulii ile de kadastronun durma-
masi lazimdir. Kadastro isi para ve teknik 
adanilarm yardimi ile basarilacak bir istir. 
Bunun igin Maliye vekaleti, lise ve orta tahsilini 
bitirmis gengler igin kurslar agarsa, hem onlara 
bir is, hem de memleketin en miihim ihtiyacmm 
bir an evvel teminine zemin hazrrlamis olur. 
Bu sekilde az masrafla bu giinden daha gok is 
yapmak ve kadastro elemani yetistirmek im-
kani hasil olur zannmdaynn. Bu fikrimi, temen-
ni mahiyetinde, arzediyorum. 

MALIYE V. FUAD A6RALI (Elaziz) — 
Kadastro hakkmda izah olunan temenninin 
ehemmiyetini tavzih igin soz soyleme^e ihtiyao 
gormem. Bunu miimkiin oldugu kadar tesri 
igin kadastro hususunda ba^lica noktalan na-
zari dikkate aldik. Kadastro mektebini agtik ve 
bu mektebi Ankaraya naklettik. Kadroyu tez-
yid ettik. 

Her sene buradan 2 - 5 kisi almakta iken 
bugiin bunun oniine bir srfir ilave ederek me-
zun adedini 30 - 40 a hatta 50 - 60 a kadar gi-
kardik. Diger taraftan teknik kisimda da ehem-
miyetli tedbirler aldik. Gerek ilme miisteniden 
tayyare ile havadan, daha gabuk kadastro yap
mak imkanmi elde etmek igin harita subesile 
ve diger bu isle alakadar miiessesatla temas 
ettik ve bu hususlan tesbit etmekte bulunu-
yoruz. Hiilasa kadastronun siiratle kurulmasi 
icin lazim gelen tedbirleri ittihaz ettik ve te-
mennileri de nazari dikkate aldik. Buna iti-
mad buyurmalarmi rica ederim. 

BA&KAN — Kanunun heyeti umumiyesini 
agik reye arzediyorum. 

4 — NebatlariKastahk ve zararli boceklerden 
koruma hakkmda kanun layihasi ve Ziraat, Giim-

rilk ve inhisarlar, Adliye ve Butqe encumerileri 
mazbatalan (1/125) 

BALKAN — Bu layihanm 14 ncii maddesi 
encumene gitmi^ti. Enciimen maddeyi hazirla-
yarak gondermi§tir, okutuyorum: 

MADDE 14 — 13 ncii maddenin D fikrasi-
na gore yok edilecek mevad ve pargalarile uriin-
lerine takdir olunacak krymetin yarisi Ziraat 
vekilligi biitgesindeM miicadele tahsisatmdan 
sahiblerine odenir. 

Bu krymetler Ziraat vekilligince segilecek 
iki zat ile koylerde ihtiyar meclislerinden, sehir 
ve kasabalarda ziraat odalarmdan ve oda bulun-
mayan yerlerde belediyelerden, segilecek ikiser 
azadan miirekkeb bir heyet tarafmdan takdir 
olunur. 

Ziraat vekilligi gerekli gordiigii takdirde 
ayni maddenin (F) fikrasma gore yok edilmek 
iizere toplattiracagi bocek, yumurta, kurd veya 
tirtil, krizalit ve kahillerini kararlastiracagi bir 
fiat iizerinden satm alir. 

BALKAN — Soz isteyen var mi? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 29 — Bu kanun hiikiimlerini yu-
rutmege tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun birinci muzakeresi bitmistir. 

5 — Turkiye ile Yunanistan arasmda miina-
kid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve 
seyrisefain mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 
tarihinde imza olunan muzeyyel anlasmanm tas-
dikina dair kanun layihasi ve Hariciye ve Ikh-
sad eneiimenleri mazbatalan [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? Maddelere gegilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Turkiye ile Yunanistan arasmda miinakid 30 
ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyri
sefain mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 
te imzalanan muzeyyel anlasmanm tasdikina 

dair kanun 

MADDE 1 — Turkiye ile Yunanistan ara
smda miinakid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, 
ticaret ve seyrisefain mukavelesine ek olarak 
26 eylul 1935 te imzalanan ve 1 birinci tesrin 
1935 tarihinden itibaren meriyete konulan mii-
zeyyel anlasma kabul ve tasdik edilmistir. 

[1] 90 wyili basmayazi zaphn sonundadir. 
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BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Madeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiijstir. 

Bu kanun layihasmm birinci miizakeresi bit-
mi^tir. 

Vergi kanunu igin rey vermeyen var mi? 
Rey toplama muamelesi bitmi^tir. 

6" — Askeri ve mullet tekaild kanununun 45 
nci maddesine bir fikra eklenmesine dair kanun 
Idyihast ve MUM Mudafaa, Maltye ve Butge en-
ciimenleri mazbatalart (1/306) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

REFlK INOE (Manisa) — Miizakere edilen 
bu kanunun ruhunu tezviratm oniine gegmek 
te^kil ettigi igin gok §ayani takdirdir. Harb 
miinasebetile her ha.ia.gi bir askerimizin §ehid 
olmasmi icab ettiren bir musademe halinde 
^ehid olupolmadigmi tayin igin, simdiye kadar 
devam eden formiil, kendi krtasi zabitinin 
tasdiki idi. Fakat bazan oyle meseleler olu-
yordu ki, zabiti de, kitasi da ^eh.id oluyor. 
Bu takdirde yanmda bulunan ve §ehadetini 
goren en yakm kitalarm §ahadetine miiracaat 
etmek yolu kalryor. Nitekim Qanakkale gibi 
ana baba giinlerinde bu gibi vakalar gok ol-
mu^tur ve boylece sehid olan kimsenin resmen 
sehadetinin tesbiti kabil olamaz. Bu takdirde 
yam basjnda bulunan kimselerin §ehadetine mii
racaat edilirdi. §ehid olanm mirasi vardir, ka-
risi vardir. Bunlar hep birer meselei hukukiye-
dir. Burada oliiniin §ehid olup olmadigi kayfi-
yeti mevzubahstir. Qiinkii sehid olunca mulki 
ve askeri tekaiid kanunu mucibince bunlara yiik-
sek dereceden maas ve ikramiye vermek lazim-
gelir. Bu yiizden agik gozliiliik yapmak iste-
yenler bulunur. §>ehid ailelerinin fazla maas al-
diklarmi gbren bazi agik gozlerin, sehid olmadik-
lari halde su veya bu dalavereye kagmalarmm 
oniine gegmek iizere teklif edilen bu layihada iig 
noktai nazar vardir: 

Birisi, Hiikumetin noktai nazandn*. Diyor 
ki, sehitligi ancak Mill! Mudafaa vekaleti tesbit 
eder. 

Ikincisi; Milli Mudafaa enciimeninin noktai 
nazandir. Diyor ki; huzuru hakimde, §ehid olan-
lari ispat etmek salahiyetini haiz olan adamlar, 
mahkemeye geldikleri zaman, kar§riarma kimse 

[1] 93 say tit basmayazt zapttn sonundadtr. 

gelmiyor, yalniz ntifus memuru bulunuyor. Ma-
demki §ehitlige taalluk ediyor, ahzi asker reis-
leri de bulunsun. Bu suretle Hiikumetin teklifi-
ne ba§ka s,ekilde, kazai mahiyette i§tirak ediyor. 

Ugiinciisii; Maliye enciimeni diyor ki; bu me
selenin mahiyeti sehitlik maa§i almak ve binaen-
aleyh Hazineden intifa etmek olduguna gore, bu-
nu vermemekle miikellef olan Hazinedir, Hazi
neden fazla para gikmamasmi isteyen yine o mii-
essesedir. 0 takdirde, ^ehitlerin oliimlerinin 
muhakemesi esnasmda, isbat sirasmda, kars> 
larmda Hazinenin de vekili bulunsun. Maliye 
enciimeninin noktai nazarlari budur. 

BttT£ E. REtS VEKlLt MttKERREM UN-
SAL (Isparta) — Faydasi nedir? 

REFlK INCE (Devamla) — Faydasi $udur: 
Malumu aliniz bir vefatm ispati igin, alehtlak 
vef atm ispati igin, vef at sebebi verilebilmek igin, 
mutlaka bulundugu yerden ilmiihaber getirilme-
si ve ayni zamanda iki §ahidin bunu ispati la-
zimdir. §imdi bu $ekilde bir ilmiihaber iki de 
$ahid gelmis ve hakimin soracagi sualler olmak-
la beraber Hazinenin hukukunu muhafaza ede-
cek birisi de bulunursa elbette $u veya bu zatin 
tertiblerinin oniine gegecek tedbirleri almakta, 
ahzi asker §ube reisinden daha iyi hukuku Ha-
zineyi miidaf aa ile miikellef avukatm yapacagi is, 
daha kanuni, tecriibeye miistenid bir §ekilde 
olur. 

Onun igindir ki, ben Milli Mudafaa enciimeni
nin esas itibarile mii^terek oldugum, bilmiiha-
keme sabit olmak, kaydini kabul etmekle bera
ber neticeye vusulii daha emin sekle koyan, Mali
ye enciimeninin noktai nazarmm miizakere edil-
mesini, muhterem heyetten rica ederim. 

ADLIYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — Maliye enciimeninin tertib ettigi mad
deyi gdrdukten sonra biz, Adliye enciimeni na-
mma bu meselenin tetkiki igin layihanm bize 
verilmesini istemedik. Fakat zaten kisa bir 
maddedir. Meseleyi uzun boylu incelemeye lii-
zum yoktur, denilebilir. Miisaade buyurursaniz 
bir iki ciimle ile maksadimizi arzedeyim. Tabii 
sehitlik dolayisile fazla bir maas. veya fazla bir 
menfaat teminini isteyebilenlerin, talebine karsi 
mahkemede Hazine avukatmm bulunmasi dogru-
dur. Qiinkii gegen sene kabul ettigimiz bir ka-
nunla, biitiin Devlete aid islerde Devlet avukat-
ligmm Hazine vekilleri tarafmdan yapilmasmi 
kabul ettik. Bu suretle biitiin i§lere onlar girer. 
Dairelerde hukuk miisavirleri vardir. Ayrica 
avukatlan yoktur. §imdi bu mesele Milli Miida-
faaya taalluk eden bir mesele olduguna gore, Ha
zine avukati da bu taleb te bulunanm karsjsma 
giktigi zaman §iiphesiz, Milli Miidafaa ve onun 
te^kilatindan olan ve bu mesele ile alakadar 
ahzi asker §ubesinden veya ba§ka bir makamdan 
malumat alarak kar^isindakinin dermeyan ede-
cegi iddiaya cevab verir veya tasdik eder. Her 
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ne ise, hiikiim verilmesi igin icab eden beyanat-
ta bulunur. Neticede meselenin hakimin hukmii 
ile halledilmesi zaruridir. Nihayet oliim mesele-
sini, sehitlik suretile de olsa, bir hukme rap-
tetmektir. Bu noktalardan her halde Maliye 
encumeninin hazirlamis oldugu madde, esasa da, 
kanuna da muvafiktir. Bunun kabul edilmesini 
rica ederiz. Meselenin daha fazla tetkiki nokta-
sindan, arzettigim gibi, enciimene istemek zaru-
retinde bulunacagiz (Enciimene aim, enciimene 
gitsin sesleri). 

BALKAN — Miisaadenizle bir defa madde-
lere gegilmesini reyinize arzedeyim. Kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 
45 nci maddesine bir fikra ilavesine dair kanun 

MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve miilki 
tekaiid kanununun 45 nci maddesine a^agidaki 
fikra ilave edilmistir: 

§ehitligin vukuu yalniz Milli Miidafaa ve-
kaletince tesbit olunur. 

BtJTQE E. RElS VEKlLl MttKERREM UN-
SAL (Isparta) — 1683 numarali askeri ve miilki 
tekaiid kanununun 45 nci maddesinde bir gok 
hiikiimler var. Birinci hiikiim, harpte veya e§-
krya musademesinde sehiden vefat eden; ikinci 
hiikiim, hazarda kendi sunu taksiri olmaksizm 
kazaen vefat eden memur; iiciincii vaziyet, al-
digi ceriha tedavi edilirken veya her hangi bir 
ameliyei cerrahiye yapdirken vefat eden memur. 
Bu vaziyetlerin hepsinde de kendilerine yiiksek 
dereceden tekaiid maasi yani yetim ve dul ma-
as.i tahsisine cevaz veren bir tiiikumdiir. §ehid 
vaziyetinin Milli Miidafaa vekaletince tesbit edil
mesini, enciimenimizin mutlaka israrla heyeti 
muhteremeden rica etmesi, bu hususta 
vaktile ordu basmda bulunmus, bu gun 
Biitge enciimeninde kendilerile s,erefyab 
oldugumuz arkadaslarimizm verdikleri ve 
fill vaziyeti hikaye eder misaller ve layiha mii-
zakere edilirken Hiikumet tarafmdan verilen 
izahlar, hakikaten §ehid vaziyetinde fazla has-
sas olmakhgimiza saik olmustur. Hakikaten ba-
zi aqik gozliiler koy koy dolasarak s,ehid olma-
yanlari sehid gostermisler. Mahkeme huzuruna 
giderek sahid ve saire ile isbat ederek sehid ol-
mayanlar i§in hem yiiksek maas, tahsis ettir-
mis,ler hem de sehidler igin kanunen verilen m-
hisar beyiyelerine hissemend olduklari anlasildi. 
Bu suretle siiheda meselelerini mahkemelere in-
tikal ettirmekten ise, idareten, Milli Miidafaa ka-
nalmdan halledilmesini daha faydali bulduk. 
Bu islerin mahkemelere biisbiitiin gitmelerine 
taraftar olmamamiza imkan yoktur. Sehid ol-
mus bir askerin karisi evlenmek i§in ahvali sah-
siyesini tebariiz ettirmek igin mahkemeve miira-
caat edebilir. Mahkemede kocasmm oliimiinii 
isbat ederek bir ilam alir. Bundan sonra da 

evlenebilir. Bizim demek is+edioimiz, mahke-
mevi sehid is,ine kanstirmamaktir. Bu husvs-
Milli Miidafaa vekaletine birakilmasmm fayda
li olaca^i kanaatindeyiz. 

Milli Miidafaa enciimeni, bu isi mahkemeye 
gitsin yalniz mahkemede mahalli ahzi asker 
subesinden memur bulunsun diyorlar. Bende-
nizce bunun kiymeti yoktur. Mahalli ahzi asker 
subesinin bu hususta malumati olsaydi bu malii-
mat, Milli Miidafaa vekaletine intikal ederdi. 
Bu suretle resen Hiikumetce miisahede ve tesbit 
edilmis olurdu. Bu muhakeme cerevan ederken 
ahzi asker subesinden memur celbinde fayda 
yoktur. Maliye enciimeni Hazine vekili bulun
sun diyor. Bunun da faydasi yoktur. Qiinkii 
Hazine vekili vaziyetten haberdar degildir. Sa
hid ikamesile is isuat edilmis sayilir. ^ehidlere 
mahsus maasi ve inhisar beyiyelerini alirlar. 
Binaenaleyh, bunlarm muhakeme cereyan eder
ken mahkemede bulunmalarmda fayda yoktur. 
Hiikumetin tesbit ettigi s,ekli onun igin kabul 
ediyoruz. 

MlLLt MtJDAFAA VEKlLt 01. KlZIM 
OZALP (Balikesir) — Arkadaslar, bu mesele
nin Meclisi Alinize arzedilmesine saik olan se-
beb hakkmda kisaca malumat arzedeyim. Mem-
leketimizde bir cok seneler devam etmis olan 
muharebelerden dolayi sehid aile, akraba ve ta-
allukati pek coktur. Bu muharebelerde sehid 
olanlarm bir kismi kayidlere gegmemistir. Ne-
zaman ve nerede sehid olduklari belli olmamis-
tir. 

Bir coklari da tahakkuk etmistir. Bunlar 
bazi harp ceridelerinden alman malumat ve ki-
talardan tonlanan vesaikten meydana cika-
rilmislardir. Eytama verilen sehid maasi farkli 
oldugundan muharebede keudilerinin kaybol-
rau? adamlarmi sehid gostererek bu kanundan 
istifade etmek isteyenler de zuhur etmistir. Bu 
gibiler de epey bir yekun tes.kil eder. Malum-
dur ki, muharebelerin sonunda muharebe zayi-
ati tesbit edilirken oradakilerin sehid oldu-
gunu kitalan yazarlar. Bazi yazilmadigi zaman-
lar da bulunur. Fakat. onlari arkadaslarmda,n 
o zaman kitaya kumanda edenlerden tahkik 
ederek cikarmak miimkiindiir. Bilhassa sehid 
zabitani tahkik etmek o kadar miiskiil bir sey 
degildir. 

§imdi 800 kadar evrak Milli Miidafaada-
dir, muamelesiz duruyor. Bu 800 evrak. falan 
yerde, falan Msi sehid oldu, muhtaci muavenet 
ailesine maas verilsin mealindedirler. Bakili-
yor ki o tarihte o yerde muharebe bile oln».*v 
mistir. Sonra falan kisi falan yerde sehid oldu, 
diye bir hiikiim aldier halde bu adamm olmedi-
gi sabit oluyor. Hakikaten bizim bazi koylii-
lerimiz ve halkimiz. boyle iizerinden uzun za
man gegen bir muharebenin tarihlerini zihin-
lerinde tesbit ve haMki bir zamana isabet etti-
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recek kadar hafizaya malik degildir. Binaena-
leyh sui maksada atfedilmese bile, tarihlerde 
§ok aldanryorlar. Mesela bir koylii gitmis gel-
memistir. Ne olmus? olmus mii, kaybolmus mu, 
yoksa sehid mi olmus? bu bilinemiyor. Tarihi 
soruldugu zaman iste Qlanakkaleye gitmisti, 
gelmedi, orada sehid oldu diyorlar. Hangi ta-
rihte sehid oldugu soruldugu zaman, bir tarih 
soyliiyorlar. Halbuki o tarihte Qanakkale mu-
harebesi»bitmisti. Binaenaleyh Miidafaai Mil-
liye de bu tarih katiyetle tesbit edilmedik^e 
maa<* tahakkuk ettirilemiyecegini bildiriyor. 

^irndi eS-er biz, boyle muharebe vesaikine, 
harp ceridelerine istinaden yapilacak tetkikat 
ve tahkikata miiracaat etmeksizin bu maaslarm 
tahsis cihetine gidecek olursak bu gun eldeki 
seMz bin miiracaat, seksen bine cikar ve bu-
nun altmdan kalkamayiz ve bu hal dogrudan 
dogruya vergi veren ve bu verdigi vergi ile 
memlekete mlismir is goriilmesini isteven hal-
>TTI ve Ha-sine lebi-ne olmaz. Binaenalevh se-
hidlerin hakiki tarihlerini tesbit etmek ve ona 
p-ore man.* tahsis etmek liizumlu ve en makul 
bir sekildir. 

Hazine vekili tabii Hazinenin hukukunu mii-
dafaa eder, amma muharebe nerede ve hanoi 
tarihte blmustur. bunu bilernez ki. B«inn i^n 
vine miiracaat edeceoi ver Miidafaai Millivedir. 
Sonra mahVemede miidafaasmi ona g-ore yairar. 
Fakat esas Milli Miidafaanm kavidleri olmalHir. 
Amma mahkeme ancak kanunlarm verdioi hu-
dudlar dairesinde is yapar. Bu kavdi kanuna 
sarahaten sokmazsak, mahkemfivi takvid ede-
meviz. Kanuna girerse. vani Milli Miidafaanm 
dosvasmdan alacagi malumata istinad e^erek 
karar verir dersek. o zaman Hazine vekili b^ 
esas iizerinde miidafaa yapabilir ve mahkeme de 
kabul eder. En doo-ru yol da budur. Yoksa 
sa.hidle, sundan bundan sorarak bu is halle ca-
lisriirsa bunun arkasi pebnez. Binaenalevh, 
kanunun bu sekilde, arzettieim maVsadi temin 
e^ebilecek sekilde yazilmasi ve Hiikumetin tek-
lifi mi bunu iyi temin eder, yoksa bunu daha 
acik ifade edecek bir ifade mi ilave etmek la-
zimdir. ona ^ore hie bir tereddude maha.I birak-
mayacak sekilde tesbiti ve yazilmasi lazmiffe-
lir. Bu cibeti bu suret.le Heveti aliyenize arzet-
meyi cok liizumlu goriiyorum. 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Adliye encumeni, diger arkadaslarm istirakile 
encumen namma bu verilen izahata gore tanzimi 
icin maddenin tetkikini istiyor ve havalesini ri-
ca ediyor. 

BASKAN — Dio-er enciimenler de muvafa-
kat ediyor. Qiinkii Heyeti umumiveye Hiiku
metin teklifi mal olmustur. Heveti umumiye 
muvafakat ettiqi takdirde gondeririz. 

REFlK 1N0E (Manisa) — Nizamname, en-
ciimen isteyebilir, diyor. 

BALKAN — Evvelce de Adliye enciimenine 
gitmisti (Gitmemistir, sesleri). 

BALKAN — 0 halde Adliye enciimenine 
gbnderiyoruz. 

GENERAL §EPlK TttRSAN (Denizli) — 
Bu miinasebetle bir sey rica edecegim. Arzuhal 
encumeninde bir cok istidalar vardir. Kanun 
da nesri tarihinden muteberdir. Bundan evvel 
hukiim geymis, fakat tatbik edilmiyen muame-
leler var. Encumen bunlari da nazari dikkate 
alsm. 

7 — Askerlik kanununun 36 nci maddesinin 
degistirilmesine dair kanun layihasi ve Milli Mii
dafaa encumeni mazbatasi (1/384) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

Maddelere gecilmesini kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

1111 sayili askerlik kanununun 36 nci madde
sinin tadili hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik kanununun 
36 nci maddesi asagidaki gibi degistirilmistir : 

Madde 36 — Ertesi seneye birakilanlarm 
her sene toplanacak askerlik meclislerinde ah-
vali tekrar yoklanir. Ertesi seneye terklerini 
mucib olan sebeb veya illetleri hangi sene gey
mis ve bitmis olursa o senenin son yoklama go-
ren veya gorecek olan eratile asker edilerek on-
larla beraber gagmlir ve askerliklerini yaptik-
tan sonra yasitlarmm bulundugu sinifa geciri-
lir. Bunlardan ihtiyat subayi yetisme sartlarmi 
haiz olanlar, birlikte muameleye tabi olduklan 
dogumlularm celbi beklenmeksizin ilk acilacak 
hazirlik krtasi veya ihtiyat subay mektebi dev-
resi baslangicmda bu krta veya mektebde bu-
lunmak iizere sevkedilirler. 

BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 13-XII-1934 tarih ve 2607 
sayili kanun miilgadir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikumlerini yii-
rutmege tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 

[1] 91 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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Reylerin neticesini arzediyorum: 
Arazinin acele tahriri hakkmdaki kanun 

igin, layihayi kabul etmek suretile (221) zat 
reye istirak etmistir. Muamele tamamdrr. Bi-
naenaleyh kanun (221) reyle kabul edilmistir. 

Ruznamemizde miizakere edecek baska bir 
sey kalmamistrr. Pazartesi giinii saat 15 te top-
lanmak iizere celseyi tatil ediyorum, 

Kapanma saati : 17 

>v«n̂ < 

Arazinin acele tahriri hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmistir) 

Afyon Karahisar 
Cemal Ak^m 
tzzet Akosman 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Miimtaz Okmen 
Miisfik Ayasli 
Rif at Araz 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Anean 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alatas; 
Tahsin San 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasrf Som-
yiirek 
Enver Adakan 
Ismail Hakki Uzungar-
$ili 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selcuk 

Aza adedi : 39Q 
Reye i§tirak edenler : 221 

Kabul edenler : 221 
Reddedenler : o 
Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 177 
Munhaller : l 

/ Kabul edenler ] 

Sabiha Gokcjil 
Bayaztd 

Halid Bayrak 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alin 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif AkgiiQ 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Ger^eker 
Refet Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe tnsel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
§ukru. Ya^m 
Ziya Gevher Etili 

Qankirx 
Hatice Ozgener 
Mustafa Onsay 
Rifat tfnur 

Ziya Esen 
Qoruh 

AM Zirh 
Asim Us 
Atrf Tiizun 
Fuad Bulca 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Nabi "Riza Yildirim 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Mazhar Mtifid Kansu 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Sevuktekin 
Huriye Oniz 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Agrali 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Frrat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirkan 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nakiye Elgiin 
§ukrii Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Remzi Giires 

Oiresun 
General Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumusane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

tgel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
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Fakihe Oymen 
General §iikrii Gokberk 
Haradi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki Sinasi 
Erel 
Yasar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
Halil Mentese 
Hiisnii Qakiv 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal tlnal 
Miikerrem TTnsal 

Ka^s 
Baha Ongoren 
Esad Ozognz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. Siikrii §enozan 
Nuri Tamac, 
Tahsin Coskun 
Sitki §erif Eken 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalae 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nabid Kerven 
Salih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Ktrklareli 
Sevket Odffl 

I : 31 24-1 
Ziihtii Akin 

Ktrsehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekci 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ge. Ziya Nuri Birgi 
Tx'edim Bozatik 
Ragib Akea 
Salah Yargi 

Kony& 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Sevki Ulu-
dag 
Kazrm Okay 
Mustafa Halid tTner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Besim Ataiay 
Memed Somer 
Nasid Ulug 
Omer Ding 

Malatya 
Abdul muttalih Oker 
Dr. Hilmi Ortac, 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektas 

Manisa 
Kazrm Nami Durn 
Kenan Orer 
Osman Ercin 
Refik Tnce 
Tahir Hitit 

1936 C : 1 
Yasar Ozey 

Mara$ 
Mi tad Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak Satana 
Osman Dinqer 
Riza Erten 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Siikrii Kay a 

Naki Yiicekok 
$evki Qiioglu 

Nigde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Kamil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tunrcl 
Mel ilia Ulas 
Ruseni Barkm 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biecr 
Tevfik Tarman 

Siird 
$evki Siisoy 

Rinob 
Cevdet Kerim Incedayr 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orueoglu 
Hiisamettiu Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 

Mitat Siikrii Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§cmsettin G iinaltay 
Yasfi Kasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genea 

Trdbzon 
Danis Eyiiboglu 
Haiti Nihad Boztepc 
Mitat Ay dm 
Raif Karadeniz 
Seniha Ilizal 
Sirri Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
General Ahmed Yazgan 
Muhiddin Dinqsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakkr Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Em in Draman 
Omer Evci 
Sirri Tqoz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Ragib Ozdemiroglu 
Rnif Dine 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Berc Tiirker 
Haydar Qergel 

[Reye i$tirah etmeyenter] 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Esref Demirel 
Falih Rifki Atay 

Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rasim Aktar 
$akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 
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Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tiirkan Bastug 

Aydin 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoglu 
Nuri Goktepe 

Balikesir 
General Kazrm Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Orge Evreu 

Bayazid 
thsan Tav 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 
(tzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gurer 
Hasan Cemil Qambel 
Mitat Denli 
§iikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
(tzinli) 
Dr. Sadi Konuk 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Qanhiri 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda (Baskan) 

(Joruh 
Akif Akyiiz 
Hasan Cavid 
tlyas Sami Mus 

Qorurr. 
Ali Riza Ozeng 
Miinir Qagil 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

Dr. Kazim Samanli 
Ilaydar Riistii Oktem 
Necib Ali Ku<jiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Elaziz 
Fazrl Ahmed Aykac, 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan . 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskisehir 
tstemat Ozdamar 
Osman Tsin 
Yusuf Ziya Ozer 

Oazi Anteb 
Ali KTINJ 

Rekir Kaleli 
Nuri Conkei 
Omer Asrm Aksoy 

Giresun 
Hakki Tank XTs 
tsmail Sabuncu 
Talat Onay 

Gumu$ane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Atac, 

hel 
Emin Tnankur 
Ferid Celal Giiven 
Hakki Saydam 

0 : 1 
Istanbul 

Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmei 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
General Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimeoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Araa 
(Bakan) 
General Kazim Inane, 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Mahmud Esad Bozkurd 
^iikrii Saracoglu (BakanN| 

Ears 
Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
$erif Ilden 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Yasm 

KirJclareli 
Dr. Fuad Umay 

Kirsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Giirel 
Ressam §evket Dag 

KiitaJiya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Ibrahim Dalkilic. 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Receb Peker 

Malatya 
General Ismet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel ((I. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Sabri Toprak 
Turgud Turkoglu 

Maras 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 

(t- A.) 
Mugla 

Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kilicoglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik UluQay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
tsmail Qama? 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Giinesdogdu 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arikoglu 
Hilmi Uran 

— 149 — 



1 : 31 24-1-1936 0 : 1 
Siird 

Hulki Aydm 
Ismail Mustak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Necmettin Sadik 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Paik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Gl. Sitki like 
Nazim Poroy 

Trabzon 

Hamdi Ulkumen 
Hasan Saka 
S. Sirri Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Fuad Gokbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Receb Zuhtii Soyak 

~.*~ t>m<( • « . . 

T, B. M. M. Matbaast 



S. Sayisi: 92 
Askeri ve mulk? tekaud kanununun 23 ncii maddesinin tef-

siri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Mill? mtidafaa, Ma 
liye ve Biit?e encumenleri mazbata*an (3/73) 

T. C. 
Ba§vekalet 11-XI-193 4 

Kararlar miidurliigii 

Sayi : 6/3026 
B. M. M. Yttksek Reisligine 

Zabitan ve askeri memurlann kadro sebebile agikta gecjrdikleri miiddetin fill hizmetten 
sayihb sayilmayacaginm tefsireii tayini hakkinda Maliye vekilliginden yazilan 6-X-1934 tarih 
ve 137/24158 sayih tezkere sureti yiiksek huzurlanna sunulmu§tur. 

l§in tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine mesaadelerini dilerim efendim. 
Ba§vekil 

Is/net 

Maliye vckilliginin 24/158 sayili ve 6 - X - 934 tarihli tezkeresi suretidir 

Basvekalet Yiiksek makamina 

1683 sayili askeri ve miilki tekaud kanununun miilki kismina aid hiikiimlcri meyanmda bulunan 
23 ncii maddesinde, mazuliyet ve aeik maasi alniak suretile gecirilen miiddetin yarisinm yalniz te-
kaiid maasinin hcsabuida nazan dikkate almaeagi tasrih edilmis ve fakat zabitan ve askeri memur
lann kadro harici olarak gecirdikleri miiddetin tamammin tckaiid maaslarmm hesabmda fill hiz
metten sayihb sayilmayacagr veyaliud niiilki memurlarda oldugu gibi bu miiddetin yalniz yarisi-
11111 mi nazarr dikkate ahnacagr hakkinda me/kur kanunun askeri hiikiimleri sakit bulunmnstur. 

Talebi iizerine tekaiide sevkedilen bir- zabite baglanaeak tekaud maasi miinasebetile tabsis uni-
amelesinin Divani muhasebatea tescilinde; 1683 sayili kanunun 23 ncii maddesi, kanunun (miilki 
kisma aid hiikiimler) bashgi altmdaki kisminda buhmdugundan ve maddenin tarzi tahririnin bu 
hiikmiin miilki memurlara taallvik etmekte oldugunu gosterdigindcn bahislc mezkur maddenin za
bitan ve askeri memurlar hakkinda tatbik edilemcyecegi miitalea edilmis ve bu zabitin kadro 
dolayisile ac,rkta gecirdigi miiddetin tamami fili hizmetten addomnmustur. 

Gercji tekaud kanununun 23 ncii maddesi bu kanunun (miilki kisma aid hukumler) bashgi al
tmdaki maddeleri arasinda bulunmakta ise de ayni baslrk altmdaki 25 nci maddede (Istiklal har-
binde orduya ve kolordudan biiyiik cobheye filen kumanda etmis olanlardan tekaud olmus bulu-
nanlarm almakta olduklari tekaud tahsisatlarrna ayda 150 lira zam olunur) diye bir fikra ve bu 
itibarla miilki kisimda askerlere aid hukiim mcvcud bulunmaktadir. Bnndan da anlasilryor ki ka
nunun tertibinde mutlak bir tefrik yapilmamistir. Binaenaleyh fasil serlevhasi nazarr dikkate ahna-
rak 23 ncii maddenin yalnrz miilki memurlara hasri vekaletimizce muvafik gorulmemektedir. 

Esasen tekaud kanununun, zabitan ve askeri memurlann tekaiide istihkak miiddetlerini gos-
tcren 14 ncii maddesile, niirliva ve bnndan kiieuk riitheli zabitlerle askeri memurlann bilfiil 
25 sene hizmet if a etmis olmalari mecburi kilinmis ve 11 nei maddesinin (A, B, C) fikralarm-
da da bilfiil hizmetten baska tekaiide esas tutulaeak hizmetler sarahaten gosterilmistir. Bim-
larm haricinde kalan ve bilfiil yapilmayaii hizmet miiddetlerinin fili hizmetten sayilmamasi 



l£zimgeleeeginden; tekaiid kanununun 23 ncii maddesi zabitan ve askeri memurlar hakkinda 
tatbik edilmedigi takdirde, bunlarm agik maasi almak suretile gecjrdikleri miiddotin tekaiid 
maaslarinin hesabinda hie, nazari dikkate almmamasi icab eder. Halbuki miilki memurlarla za
bitan ve askeri memurlar hakkinda ayri ayri sekilde muamele yapilmasi caiz olamiyacagmdan 
mezkiir 23 ncii maddedeki (Mazuliyet ve aqik maasi almak suretile gegirilen miiddetin msi'i yal-
niz tekaiid maasmin hesabinda itibare alinip diger nisfi alinmaz) diye yazili olan hiikmiin za
bitan ve askeri memurlar hakkinda da ayri en tatbiki zaruri goriilmektedir. 

Yalniz Divant muhasebat riyasetince bu noktai nazara istirak edilmemekte oldugundan; 
zabitan ve askeri memurlarm kadro sebebile agikta geejrdikleri miiddetin tamammin. i'ili hiz-
metten sayilip sayilmayacaginm ve kanunun 23 ncii maddesinde yazili buhinan hiikmiin zabi-
tan ve askeri memurlar hakkinda da tatbiki lazimgelip gelmeyeceginin tefsiren tayini icjn key-
fiyetin Biiyiik Millet Meclisine arzina miisaade buyurulmasini istirham eylerirn efendim . 

Mill! Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. enciimeni 22 - TV -1935 
Karar No. 10 
Esas No. 3/73 

Yuksek Reislige 

Biiyiik Millet Meclisinin 4 ncii devresinin 
son ictima yilinda bitmeyen ve bu kere encii-
meniinize gonderilen Basvekaletin 6/3026 sa-
yili ve 11 te^rinievvel 1934 tarihli tezkeresine 
bagh olan Maliye vekaletinin dilegi ve dnceki 
Milli Miidafaa enciimeninin mazbatasi encii-
menimizce okundu ve bu is, gorii^iildii. 

Dilek : Kadro sebebile agikta kalmi$ zabit-
lerin ve askeri memurlarm agikta gegirdikleri 
miiddetin fill hizmetten sayilip sayilmayacagi
nm tefsir yolu ile halli ve sonunun bildirilme-
sidir. 

Zabitlere ve askeri memurlara kadrodan 
otiirii agikta kaldiklari zaman tam maas, ve-
rilmesini 678 sayili kanun agikcca yazmakta-
dir. Tam maas almak ise agikta gegen miid
detin fili hizmetten sayilmasi demektir. 1683 
sayili tekaiid kanununun 11 nci maddesi ise 
kadrodan otiirii olmayarak diger suretle agik
ta kalmis. zabitlere ve askeri memurlara ne 
veghile muamele edildigini gostermektedir. 
Bu madde hiikmiine gore o gibilerin agikta ge-
girdikleri miiddet hizmet miiddetlerinden sa-
yilmaz. 

Orduda vekalet emrine almma, mazuliyet 
gibi durumlarm olmadigi bilinmektedir. Bun-
dan otiirii 1683 sayili kanunun 23 ncii madde-
sinin son fikrasi ki, (Mazuliyet veya agik ma

asi almak suretile gegirilen....) hiikmii zabit ve 
askeri memurlara tatbik edilmez. Bu itibarla 
da kanunun 23 ncii maddesi miilki memurlara 
aiddir. 

Maliye vekaletinin tezkeresinde yazili 1683 
sayili kanunun 25 nci maddesinin son fikrasi, 
Istiklal harbi esnasmda orduya veya kolordu-
dan biiyiik cepheye kumanda etmislerden teka
iid olmus. bulunanlara verilen bir hakki ifade 
ettiginden, dilekle bir ilisigi yoktur. 

t§te bu gbriis ve diisiiniisten otiirii ve yuka-
rida yazili kanun hiikiimlerinin sorulan isi 
apagik bildirmis olmasma giivenerek dilegin 
tefsir yolu ile halline enciimenimizce mahal go-
riilmemistir. 

Keyfiyet Yuksek heyete arzolunur. 

M. M. En. Rs. M. M. Katib 
Istanbul Giresun Erzurmn 

$iikru Gokberk t. Sokmcn 

Antalya Balikesir Diyarbekir 

C. Mengiliborii Carnal Esener K. Seviiktekin 

Elaziz Erzurum Istanbul 
A. S. Ohkay Z. Soydemir Dr. Hakki §. Erie 

Kirsehir Koeaeli Samsun 
L. M. Ozde§ N. Bozatih Bu§eni 

Seyhan Urfa 
Naci Eldeniz Ahmed Yazgan 

( S. Sayisi : 92 ) 
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Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 8 - I - 1936 
Karat No. 27 
Esas No. 3/73 

Yiiksek Reislige 

Zabitan ve askeri memurlarm kadro sebebile 
agikta gegirdikleri miiddetin tamammm tekaiid 
maaslarmm hesabmda fill hizmetten sayilip sa-
yilmayacagmm ve askeri ve miilki tekaiid ka
nununun 23 ncii maddesinde yazili bulunan 
kiikmiin zabitan ve askeri memurlar hakkmda 
da tatbiki lazmigelip gelmeyeceginin tefsiren ta-
yini igin Maliye vekaletinden yazilip Basvekale-
tin 11 tesrinievvel 1934 tarihli ve 6/3026 numa-
rali tezkeresile Yiiksek Reislige gbnderilen tez-
kere enciimenimize havale buyurulmus, olmakla 
Divani muhasebat reisi ile Maliye vekaleti miis-
tesari hazir olduklan halde okundu ve icabi dii-
siinuldii. 

1683 numarali tekaiid kanununda zabitan ve 
askeri memurlarm kadro sebebile agikta gegir-
dikleri miiddetin tekaiid maasmm hesabmda fi
ll miiddetten addedilip edilmeyecegi hakkmda 
hig bir hiikiim yoktur. Milli miidafaa .enciime
ni mezkflr kanunun 11 nci maddesindeki istis-
nai hiikiimlere kryasen kadrolarmm ilgasi sebe
bile agikta kalan mensubini askeriyenin agikta 
kaldiklari miiddetin de fili hizmet miiddeti sa
yilmasi lazimgelecegi igtihadmda bulunmus ise 
de askeri ve miilki memurlar hakkmda miisterek 
bir hiikiim ihtiva etmekte olan mezkur 11 nci 
madde, muhakeme olunmak iizere agiga gikari-
lanlarm meni muhakeme veya ademi mesuliyet 
veyahud beraetleri halinde agikta gegirdikleri 
miiddetler ile 10 temmuz 1324 tarihinden ewel 
siyaseten mahkiim olanlarm mahkiimiyet miid-
detlerine miiteallik cezai bir meseleden dolayi 
agikta kalmi§ olanlara munhasir olup memuri-
yetinin lagvi dolayisile agikta kalacaklar hak
kmda bir hiikmii tazammun etmemektedir. 

1683 numarali tekaiid kanununun miilki me-
murlara aid hiikiimler serlevhasi altinda bulunan 
23 ncii maddesinde miilki memurlarm mazuli-
yet veya agik maasi almak suretile gegirdikleri 

muddetin msfi yalniz tekaiid maasmm hesa
bmda nazari itibare almacagi gosterilmektedir 
ki bu madde hiikmii de zabitan ve mensubini 
askeriyenin kadro sebebile agikta gegirdikleri 
miiddeti dairei sumuliine almamistir. 

678 numarali kanunda agikta kalan zabitan 
hakkmda bir hiikiim mevcud ise de bu hiikiim, 
mensubini askeriyenin agikta kaldiklari miiddet-
ge kendilerine verilecek maas miktarlarma aid 
olup fili hizmetin hesabmda agikta bulunduk-
lari miiddetin de nazari itibare almmasi lazim 
gelecegine dair bir hiikiim yoktur. 

Filhakika kendi sun'u taksirlerinden miite-
vellid olmayarak miicerred kadro sebebile agik
ta kalan mensubini askeriyenin daima hiz-
mete hazir bulunarak askerlikten baska isle 
istigalden menedilmis olmalan itibarile agikta 
kaldiklari miiddetin fili hizmetten sayilmasi 
adil ve mantik kaidelerine muvafik olursa da 
enciimenimiz 1683 numarali tekaiid kanununun 
tekaiid maasma istihkak igin koydugu fili hiz
met esasmdan vine o kanunun istisna ettigi hal-
ler haricine gikmak imkanmi gorememi^ ve 
binaenaleyh keyfiyetin tefsir veya kiyas tari-
kile halli cihetine imkan olmadigma karar 
vermistir. Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Katib 
Bayazid Isparta Qankin 

Ihsan Tav Kamal final M. Onsay 
Aza Aza Aza 

Aydm Afyon K. Istanbul 
Adnan Izzet Akosman Y. Yazict 

Aza Aza Aza 
Yozgad Diyarbekir Giimusane 

Emin Draman Huriye Oniz S. Ondcrsev 
Aza Aza Aza 

Izmir Kars Malatya 
K. Bur sun 0. Kuntay M. N. Zalci 
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Btitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitce encumeni 
Mazbata No. 74 
Esas No. 3/73 

21-1-1936 

Yiiksek Reislige 

Zabitan ve askeri memurlarm kadro sebebile 
agikta gegirdikleri miiddetin fili hizmetten sayi-
hb sayilmayacagmm tefsirine dair olan Bas-
vekaletin 11 tesrinievvel 1934 tarih ve 6/3026 
numarali tezkeresi Milli Miidafaa ve Maliye en-
ciimenlerinin mazbatalarile birlikte Enciimeni-
mize verilmis olmakla Divani muhasebat reisi 
Seyfi Oran, Maliye vekaleti Muhasebat umum 
miidiir vekili Cemal Yesil ve Milli Miidafaa ve-
kaletinden Yarbay §erafettin hazrr bulundukla-
ri halde okundu ve konusuldu: 

Mesele; zabitan ve askeri memurlarm kadro 
sebebile agikta gegirdikleri miiddetin tamammm 
fili hizmetten sayilip sayilmayacagmm ve 1683 
sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 23 ncii 
maddesinin memurlarm mazuliyet veya agik 
maasi almak suretile gegirilen miiddetin nisfi te
kaiid maasmin hesabmda nazari itibare almaca-
gina dair bulunan son fikrasr hukmiiniin zabi
tan ve askeri memurlar hakkmda da tatbiki la-
zimgelip gelmeyeceginin tefsir yolile tayininden 
ibarettir. 

Maliye vekaletinin bagli tezkeresi miinderica-
tina ve alakadar zevatm Enciimende verdikleri 
izahata gore bu mesele hakkmda Maliye veka
leti ile Divani muhasebat dairesi ve Milli mii
dafaa vekaleti arasmda goriis ve dusunus ayriligr 
bulunmaktadrr. Divani muhasebat mezkur ka-
nunun 23 ncii maddesinin subaylar ve askeri me-
murlara samil olmadigr ve subaylarrti kadro do-
layisile agikta gecirdigi miiddetin tamami fili ] 
hizmetten addolunacagi hususunda Milli Miida
faa vekaleti ile hemfikir bulunmakta ve Maliye 
vekaleti ise, aksi mutaleada yani yukarida ya-
zili fikra hiikmiiniin subaylar ve askeri memur
lar hakkmda da tatbiki icab edecegi miitaleasm-
da bulunmaktadrr. 

Milli Miidafaa encumeni, Divani muhaseba-
tm goriis tarzmi kanuna uygun bularak buna 
dair olan kanuni hukiimlerin tefsire muhtag ol-
mayacak kadar agik bulundugunu mazbatasmda 
gostermis, Maliye encumeni ise, kadro sebebile 
agikta kalan zabit ve askeri memurlarm agikta 

( S . Sayisi 

kaldiklari miiddetin fili hizmetten sayilmasi adil 
ve mantik kaidelerine muvafik olmakla bera-
ber 1683 sayili kanunun tekaiid maa -
sma istihkak igin koydugu fili hizmet esasmdan 
yine o kanunun istisna ettigi haller haricine gik-
mak miimkiin olmayacagi miilahazasile Milli Mii
dafaa enciimeninin miitaleasmdan ayrilmaktadir. 

Encumenimizin diisiincesine gelince : 
Yukarida yazili 23 ncii maddenin son fikra-

si munhasiran miilkiye memurlarmi alakadar 
ettigi gerek metinden ve gerek kanunun miil
ki kisimlara aid olan hukiimleri meyanmda zik-
redilmis olmasmdan anlasilmasma mebni bu 
fikranm subaylaria askeri memurlar hakkinda 
tatbiki imkani gorulememistir. §u halde bunla-
rin kadro miinasebetile ve maasli olarak agikta 
kaldigi miiddetin fili hizmet sayilmayacagma 
dair kanunda hig bir hiikiim bulunmadigma ve 
bunlarm agikta kaldiklari muddetge dahi res-
mi iiniformalarile her zaman hizmete amade bu-
lunmalari ve yerlerinden ayrilmamalan gibi se-
bebler kendilerinin agiktaki miilkiye memurla-
ri gibi telakkilerine miisaid olmadigma mebni 
bu miiddetin tekaiid hesabmda fili hizmet sayil
masi lazimgelecegine ve meselenin tefsirine ma-
hal olmadigma ittifakla karar verildi. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Hois V. 

Tsparta 

Uii J,1 err em Unsa! 

Coram 

Ej/yiih Sabri 

(liimiisano. 

T). SaJcarya 

Krrklaroli 

S. Odul 

Mus 

S. Ciloglu 

Seyhan 

Naci Eldeniz 

Yozgad 

8. Icoz 

Al 'cfjiii 

A 

T. 

$ • 

M. M. 

TrabzoTi 

Sim Day 

I F. 

Oazi Ante!) 
. / / . Ayerdem 

Manisa 
Turkoejlu 

MILS 

Ataman 

Srvas 

R. Bamra 

KTitib 

Istanbul 

F. Oymen 

TCdmie 

KaltakJnra-n 

Izmir 

IT. Ca.Jf.ir 

Mardin 

R. Erdem 

Ordn 

TT. Yalmmi 
STVOS 

Remzi (Jiner 
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S. Sayisi. 89 
Arazinin acele tahriri hakkinda kanun layihasi ve Dahiliye 
ve Maliye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit enctimenle 

Adliyeve Btit?e enctimenleri mazbatalan (1/295) 

T. C. 
Ba§vektilet 31-X-J935 

Kararlar mudiirlugii 
Sayi: 6j2309 

B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Arazinin acele tahriri hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
26 - X - 1935 de Yuksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikde 
sunulmu§dur. 

Ba§vekil 
/. Inonu 

Esbabi mucibe 

Arazi vergisi, §ahsi vergi sistemine giren devletlerden bazilan haric olmak iizere, umumiyetle kadas-
troya miisteniden tesbit olunan matrahlara gore almmaktadir. Bizde bu vergiye aid matrah ayni usul 
ile tesbit olunmak lazimgelir. §u kadar ki, memleketimizde kadastro faaliyeti Qok geg baslamis ve 
kadastronun hukuki veya kern hukuki hem mali olmasi eereyanlari heniiz kat nizamini bulmamis ol-
dugundan arazi vergisinin matrahi, iptidai bir kadastro mahiyetinde telafekisi caiz goriileni tahrir 
usulile bulunan kiymetlere gore tayin kilinmaktadir. Tahrir usulile vergi almaga baslandigi tarihten-
beri, bu usul idame ettirilmektedir. 

Arazinin tahriri tasarruf cihetile alakadar olmaksizin, basliea, biri olgiilmesi, digeri kiymet takdiri 
olmak iizere iki ameliyeyi ihtiva eyler. Bu meyanda tapu sicilline kayidli mutasarrifi varsa onun, yok-
sa intifa eden, bu da yoksa araziyi mutasarrif gibi istimal eden §ahsm yani mukellefin adi da kaydo-
lunur. Mevcud tahrir kayidlerinin eskiligi nazari dikkate alinarak bunlarm giiniin rayielerine gore 
yenilestirilmesi cereyani 1340 senesindenberi baslamis, mezkur seneden itibaren iic, dord sene kadar 
olc,iiye miisteniden tahrir usulii tatbik edilmis, bunun agir yiiriidugu. ve maksadi temin etmedigi goriile-
rek daiha basit bir sekil tercihi maksadile 1651 numarali tahrir tecriibe kanunu hazirlanmis ise de bu 
kanunun verdigi netayie de ne mukellefleri ne Hazineyi memnun edemediginden tatbikatindan sarfi na-
zar edilmistir. 

Bu suretle yeni bir tahrir yapilamamasmdan dolayi arazi vergisi matrahlarinda bu giine kadar bir 
ittirad ve tecanus temin edilememistir. Bu giinkii vaziyete gore, arazi vergisi memleketin muhtelif 
'kisimlarinda, dord muhtelif esas uzerinden almmaktadir: 1) 340 senesinden sonra tahrir gormemis olan 
yerlerde eski tahrir kayidlerinde yazili 331 kiymetleri alti misle Qikanlmak suretile vergi istifa edilmek-
tedir. 2) 340 senesinden sonra arazisi yazilan yerlerde yeni tahrir kiymetleri uzerinden zamsiz ola-
rak almmaktadir. 3) Vergi kayidleri istila kesabile ziyaa ugrayan yerlerden vergi tevzii ve takdiri 
sekilde tahakkuk ettirilmektedir. 4) Elviyei selasede hususi kanunlara gore maktu sekilde almmak
tadir. 

Diger taraftan arazi, senelerden beri elden ele intikal etmis oldugu halde, tahrir kayidleri 
tadil edilmediginden vergi miikelleflerinin tesbitinde de musjikulata ugramaktadir. Bu yiizden 
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miikelleflerin hukukuna miiessir vaziyetler hasil oldugu gibi verginin tahsil kabiliyeti de azal-
mistir. Bazi yerlerde arazi vergisi tahsilat nisbetinin yiizde otuza kadar inmesi kismen de bu 
miiskiilattan ileri gelmektedir. 

Arazinin tasarrufuna ve vergisine aid bozukluklari kati surette halledecek gare kadastro-
dur. OBu ciheti mumkiin olan siiratle ve yeni vesaitle hazirlamak mukarrer olmakla beraber no 
kadar seri hareket edilirse edilsin Tiirkiyenin arazi kadastrosunun on bes seneden evvel ikmali 
miimkun goriilememektedir. Bu itibarla tasarruf mesailine temas edilmemek sartile arazinin 
tahririni bir an evvel yapmak lazimdir. Ancak mesahali bir tahrir icrasina, vaziyetin taham-
mulii olmadigmdan evvelki tecriibe tahririnin miisbet netice vermesine saik olan sebebler goz 
oniinde tutularak arazi kadastrosu viicude getirilinceye kadar acele bir tahrir seklinin tesbit 
ve tatbiki da zaruri bulunmus ve Yiiksek Kamutaya sunulan layiha bu maksadla tanzim olun-
mustur. 

1931 tarihli tecriibe tahrir kanunu, iki yeni esas ihtiva etmekte idi : 1) Arazi, tarla, fi-
danlik, bag ve bahge gibi muhtelif nevilere gore yiiksek, orta, asagi olmak iizere tie, derece-
ye ayriliyor ve her nevin dereeesinin doniimune bir kiymet bigilerek bu kiymet vahidi kiyasi 
addolunuyor, bilahare bu vahid kiymet, miktari ve dereceleri tayin edilen araziye tatbik edil-
mek suretile arazinin kiymeti mecmuu bulunuyordu. 2) Arazi, tahrir heyetleri marifetile ya-
zilmayarak tipki hayvanlar vergisinde oldugu gibi koyliiye imzasi altinda beyan ettiriliyordu. 
Her nevi arazinin her derecesi iqin tayin olunan vahidi kiyasi kiymetlerin bir arazinin muhtelif 
kisimlarma tatbikinda, bazan fahis kiymet yekunlari hasil oldugu gibi koyliiniin beyan ettigi 
doniim miktari da hakikate uymadigmdan daima beyannamelerin dogrulugunun mesaha icrasr 
suretile tetkikina liizum hasil oluyordu. Biitiin beyannameleri bu sekilde tetkika tabi tutmak, 
mesahali bir tahrir yapmak demek oldugundan bu tecriibeden vaz gegilmek sureti hasil olmustu. 
Binaenaleyh yeni yapilacak tahrirde, ayni mahzurlarla karsilasmamak iqin, vahidi kiyasisi kiy
met ve beyanlarin tesbiti usullerinden sarfi nazar edilmis ve arazinin tahrir heyetleri tarafindan 
goriilerek yazilmasi muvafik bulunmustur. 

Mesaha yapilmasi tahriri uzatacagmdan arazinin miktarini tayin hususunda mesahaya gi-
dilmeyerek tahrirde hazir bulunaeak arazi mutasarrif ve sagilinin ifadesi ve muhtar ve koyliile-
rin malumat ve tahminleri ile iktifa olunmasi, ism siiratin temin noktasmdan zaruri bulundu-
§u gibi yapilacak tahrir, tasarruf haklarma miiessir olmayacagi ve munhasiran vergiye. esas tes-
kil edecegi igin bu yola gidilmekte mahzur da goriilmemistir. 

Arazi vergisi tamamen hususi idarelere devredildigi cihetle tahrir isinin vali ve kaymakam-
lar tarafindan bizzat idaresi tahririn muvaffakryetini temin edecek en miihim bir zaman ol
makla beraber vazifede ihmali gorulenlerin cezalandirilmasi iqin kanuni miieyyideler de kon-
mustur. 

Usuldeki sadelik ve vali ve kaymakamlann tahririn idaresinde gostereeegi gayret ve dikkat 
sayesinde, bu tahririn en gee, bir buguk senede bitirilecegi timid edilmektedir. 

( S. Sayisi : 89 ) 
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Dahiliye ve Maliye encumenlerinden miirekkeb Muhtelit enoiimen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Da. ve Mai. Muhtelit 6-1 -1936 

encumeni 
Karar No. 3 
Easas No. 1/295 

Yiiksek Baskanliga 

Arazinin aeele tahriri hakkinda Maliye ve-
kaletince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetin-
ce 26 - X -1935 te Yiiksek Meclise arzi karar-
lastirilan kanun layihasinm esbabi mucibesile 
birlikte gonderildigini bildiren Basvekaletin 
31-X-1935 tarih ve 6/3209 sayili tezkeresi 
Umumi heyetin kararile tesekkiil eden, Da
hiliye ve Maliye encumenlerinden miirekkeb 
Muhtelit eneiimene verilmekle Maliye vekili-
le Dahiliye vekilligi miimessilinin bulundugu 
toplantimizda okundu ve tezkereye bagli kanun 
layihasi iizerine konusuldu: 

Arazi vergisinin agir bir nisbette olmamasi-
na ragmen tahsilatmin yiizde elli dereceden ile-
ri gegmemesi, hatta bazi yerlerde tahsilat nis-
betinin yiizde otuza kadar diismesi, iizerinde 
durulmasi lazmigelen bir mesele teskil etmek-
tedir. 

Maliye vekilliginin esbabi mucibe tezkere-
sinde kayidlerin eskiligi ve simdiye kadar ya-
pilmak istenilen tahrirlerden iyi netieeler ali-
namamasi ve senelerden beri arazinin mabeyn 
senedile satilmak suretile kayid hariei olarak 
ele geqmesi yuziinden bu neticenin hasil oldu-
gu beyan edilmekte ve simdilik basit ve seri 
usullerle yalniz verginin tahakkuku ve mukel-
lefin tayini bakimmdan bir tahrir yapilarak 
tahsilat vaziyetinin islah edilmesi zaruri oldugu 
ileri suriilmektedir. 

Filhakika, memleketin muhtelif yerlerinde 
muhtelif usullerle tahakkuk ettirilen arazi ver
gisinin yeni yapilacak acele bir tahrirle tesbit 
edilecek kiymetlere gore her tarafta ayni usulle 
tahakkuk ettirilmesi enciimenimizce de gok lii-
zumlu ve faydali gorulmiis ve simdiye kadar ta-
kib edilen tahrir usullerinden de istifade edile-
medigi anlasilnns olmakla daha basit usullerle 
acele bir tahrir yapilmasi maksadile tanzim ve 
sevkolunan kanun layihasinm esas itibarile ka-
bulii muvafik gorulmiistur. 

Tahrir komisyonlarina umumi meclislerin 

kendi azasi arasmdan birini segmeleri, meclisin 
vazifesini sekteye ugratabilecegi dusiincesile, eaiz 
gorulmediginden umumi meelislerce cegilecek 
azanin harig.ten sec,ilmesi hususunda ikinci mad-
deye bir kayid konmus ve Istanbulda Belediye 
meclisi vazifesi de umumi meclis tarafindan go-
riilmesine binaen belediyelerce segilecek aza ye-
rine dahi bu meclis tarafindan birinin segilmesi-
ne dair maddeye bir fikra eklenmisitir. 

tmkan bulundugu takdirde vilayetlerce ko-
imisyonlara tayin olunacak memurun tahrir ve he-
sab islerinden anlayanlar arasindan se§ilmesi ta-
bii bulundugundan maddedeki kayid kaldirilimis-
tir. 

Arazi vergisinin hususi idarelere devrolunma-
sina binaen uguncii maddede yazili heyete husu
si idareler miidiir veya memurlannin istiraki za
ruri gorulmiistur. 

Arazi kiymetlerinin alelade alim, satim kiy-
metlerine gore tayini verginin adilane bir suret-
te takib ettirilmesi i§in en ziyade goz oniinde 
tutulaeak bir esas oldugundan yedinci madde bu 
imaksadla daha acjk bir surette yazilmistir. 

Arazilerinin hududlan hakkinda kasden yan
ks malumat verenler hakkinda umumi hukumler 
dahilinde takibat yapilmasi tabii olub sakladikla-
ri yerin taayyiin eden vergisinin iig kat olarak 
iki sene muddetle almmasi muvafik goriildiigun-
den 14 ncii madde bu esas dairesinde yazilmis
tir. 

Arzolunan isbu miilahazalara gore eneumen-
ce tadilen tanzim kilinan layihanin Ulu heyete 
arzolunmak iizere Yiiksek Baskanliga sunuknasi-
na 25 - XI I - 1935 tarihinde karar verilmistir. 

Muhtelit E. R. Na. M. M. Katib 
Tekirdag Qanakkale Isparta 
$. Ya§m §. Ya§m 

Aza Aza Aza 
Kars Urfa Afyon K. 

E. Ozoguz Behget Tfnay 1. N. Aykut 
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Aza 
Istanbul 
Y. Yazici 

Aza 
Bayazid 
Ihsan Tav 

Aza 
Kiitahya 
M. Some?* 

Aza 
Samsun 
E. Tuned 

Aza 
Erzurum 

N. Elgun 
Aza 
Urfa 

Y. Dincsosy 

Aza 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza 
Afyon K. 

Izzet Altos1)man 
Aza 
Sivas 

Mitat #. #ZerZ« 

Aza 
Mardin 

Edib Ergin 

Aza 
Sivas 

$. Gorkey 
Aza 

Zonguldak 
E. Far^ar 

Aza 
Koeaeli 

AZi Dikme7i 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 
Aza 

Samsun 
Z. Durukan 

Aza, 
Samsun 

Vasfi R. Sevig 

Aza 
Qanakkale 

/ / . Ergeneli 

Adliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye enciimeni 

Karar No. 21 
Ems No. 1/295 

10-I-1936 

Yiiksek Reislige 

Arazinin acele tahriri hakkinda Maliye vekale-
tinee hazirlanan ve tera Vekilleri Heyetinoe 
26 - X -1935 tarihinde Yiiksek Meclise arzi karar-
lastinlan kanun layihasi, Dahiliye ve Maliye 
enciimenierinden miitesekkil Mulxtclit encumenin 
6 -1 -1936 tarihli mazbatasile birlikte Enciimeni-
mize verilmekle Maliye vekili ve Varidat umum 
mudiirii hazir oldugu halde 8 -1 -1936 tarihli top-
lantimizda gariisuldii: 

Enciimenimizee layihanm basligindaki aeele 
kelimesi liizumsuz goriilerek layihanini adi (Ara
zinin taliriri hakkinda kanun layihasi) seklinde 
degistirildi. 

Bu layiha, esasen vergiye matrah olan bilu-
mmn arazi ve arsalarin tahririnc dair oldugun-
dan layihanm birinci maddesindeki « 1833 numa-
rali kanun mueibince » ibaresi liizumsuz goriile
rek maddeden erkarilmisitir. Layihanm ikinci mad-
desinde yazili komisyona gireceklerde bazi mane-
vi evsafin aranmasi liizumuna kani olan Enciime-
nimiz, bu maddeye: « Bu komisyonda bulunacak-
larm agir hapis veya muhilli seref ve haysiyet bir 
suctan dolayi hapis cezasile mahkiim edilmis ol-
mamalari ve hiismi ahlak sahibi olarak taninmis 
bulunmalari sarttir » yolunda miistakil bir fikra 
ilave edilmistir. 

Besinci maddenin 1 ve 2 numarali fikralari-
nm yazilis tarzmda, esasa miiessir olmayacak 
sekilde degisiklikler yapilmis, diger fikralar 
aynen kabul edilmistir. 

Verginin kimin namina yazilacagmdan bahis 
bulunan, sonradan bir evvelki fikra kezalik esa
sa miiessir olmayacak sekilde yeniden yazilmis-
tir. 

6 ve 7 nci maddeler aynen kabul edilmis, 8 nci 
maddenin birinci fikrasmdaki « viisat » kelimesi 
liizumsuzluguna binaen kaldinlmistir. 

Bu maddenin son fikrasinda itirazlara miite-
allik evrakin damga ve tayyare resiml erinden 
muaf tutulacagma dair olan hukumden maksad 
halen sadece bu resimlere tabi olan bu gibi ev-
raki bilciimle riisumdan muaf tutmak oldugu 
nazara almarak fikra o sekilde degistirilmistir. 

9 ncu maddenin son fikrasinda, itiraz iize-
rine idare heyetlerinin verdigi kararlarm (Ka-
ti) yerine (Nihai) oldugu yazilraistir. Bundan 
maksad, bu kararlar aleyhine umumi hiikiim-
ler dairesinde Devlet siirasina idari dava yo-
lile miiracaat edilebilecegine isaret ve bu yol-
da husule gelebilecek tereddiidleri izale etmek-
tir. Bu kararlar aleyhine kati mahiyetteki di
ger idari mukarrerat gibi Devlet surasma mii
racaat olunabilecegi siiphesizdir. 

Layihanm 12 nci maddesinde, lie, gun ma-
zeretsiz olarak vazifeye gelmeyen azanin be-
lediye ve meclisi umumi azaligmdan da sakit 
olacagi hakkmdaki hiikiim gok agir goriilmus 
ve maddedeki (Belediye ve meclisi umumi aza
ligmdan sakit olur) ibaresi kaldirilarak bu iba-
re (Mazeretsiz birbirini miiteakib tig gun va-
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zifesine gelmeyen aza, vali veya kaymakam ta-
rafindan komisyondan gikarilir) seklinde tes-
bit edilmis, bu suretle,, ayni zamanda otoma-
tik bir siikut yerine bir merci tarafmdan iskat 
sekli kabnl olunmustur. Ayni sebebden dola-
yi, mazeretsiz UQ defa komisyona i^tirak et-
meyen muhtarlarin da muhtarliktan gikanlma-
si kabul edilmemis, sadece komisyon azaligm-
dan Qikarilmasi ve yerine koy ihtiyar heyetin-
ce iglerinden veya koy halkmdan birinin se-
gilmesi miinasib goriilerek fikra o yolda tesbit 
olunmustur. 

12 nei maddedeki ( Bilumum memurlar ) 
ibaresi tatbikatta yanlis muamelelere mahal 
verebileeegi ve bundan maksadin sadece tahvir 
islerile alakali olan memurlar oldugu Hiiku-
met miimessili tarafmdan enciimene bildirildi-
gi cihetle, ibare o yolda degistirilmistir. 

Bu maddede yapilan diger degisiklikler §ek-
le aiddir. 

14 ncii maddenin birinci fikrasinda isaret 
oilman mecburiyetlere riayet etmeyenlerden 
5 liradan 25 liraya kadar ve kasten yanlis ma-
lumat verenlerden 25 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezasi almmakla iktifa olunmasi mii
nasib goriilmustiir. 

Bu maddede yazili siiQlar kabahat nevindon 
oldugu cihetle faillerinin durusmasi bittabi sulh. 
mahkemelerinee yapilacak ve zikredilen para ce-
zalarma da sulh hakimlerinee hiikmedileeektir. 
Umumi hukiimlere gore vazifeli mahkeme bu su
retle zaten muayyen oldugundan maddedeki lii-
zumsuz goriilen (Sulh mahkemesi kararile) ibare
si kaldinlmistir. 

Maddede yazili zabit varakalarmin idare he-
yetlerince de tutulabilecegine gore maddeye « ve
ya idare heyetlerince » kelimeleri Have edilmis ve 
ikinci fikr&daki (Komisyon veya idare heyoflerin-

( S . 

ce malumatma miiraeaat olunmak iizere) davet 
edilen memurlarla vukuf sahiblerine zaruri mas-
raflarmm verilmesi lazimgelecegini, gostermek 
icin de fikraya « Zaruri masraflarmm verilece-
gi beyanile » kelimeleri ilave olunmustur. 

Ayni fikrada yazili para cezasinin miktari da 
fazla goruldugiinden bu ceza 10 liradan 100 li
raya kadar olarak indirilmis ve yukarida izah 
olunan sebebden dolayi « Sulh mahkemesi kara
rile » kelimeleri kaldinlmistir. 

Tekerriir halinde tatbik edilecegi yazili olan 
hafif hapis eezasi teadul itibarile, mukerrir olma-
yanlara tatbik edilecek olan hafif para cezasin-
dan daha hafif goriilmesine ve bu suc/larin hur-
riycti tahdid edici bir ceza ile cezalandinlmasi 
esas itibarile muvafrk gorulmemesine binaen, te
kerriir hakkinda bu hiikiim tamamen kaldinlmis
tir. 

Maddenin son fikrasmin yazilis sekli degisti
rilmistir. 

15 nci maddede yazili ueret ve yevmiyelerin 
miktari iizerinde bazi degisiklikler yapilmis ve 
bunlarin miktannin vali tarafmdan tayin oluna-
cagi esasi kabul olunmustur. 

Umumi Heyotin tasvibine arzolanmak iizere 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Oorum 

Miinur Qagil 
Aza 

Ankara 
M. Okmen 

Aza 
Erzincan 
A. Fir at 

Aza 
Konya 

R. Turd 

M. M. 
Kocaeli 

Salah Yargi 
Aza 

Bursa 
Atif Akgiig 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirmen 

Katib 
Trabzon 

R. KaradeMiz 
Aza 

Bursa 
Sadettin F. Talay 

Aza 
Kayseri 

H. Ferid Perlcer 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
M. No. 72 
Esas No. 1/295 

18-1-1936 

Yiiksek Reislige 

Arazinin acele tahririne dair olup Dahiliye 
ve Maliye enciimenlerinden miirekkeb Muhte-
lit enciimenin mazbatasile birlikte enciimeni-
mize verilen layiha, bazi maddeleri cezai hii-
kiimleri ihtiva etmek itibarile Adliye eneii-
meninin miitaleasi alindiktan sonra Maliye ve-
kili Fuad Agrali bulundugu halde enciimeni-
mizde okundu ve konusuldu: 

Teklif olunan layiha esbabi mucibesine bi-
naen esas itibarile eneiimenimizee de kabul 
edilmistir. Ancak arazinin tahrir ve tahmini 
igin teskil edilecek komisyonlara belediye mec-
lisince segilecek azanm hem harigten ve hem 
de kendi azalari arasmdan segilmesi ve koy-
lerde yapilacak tahrirlerde koy muhtarlarmm 
bu komisyonlara, mevcud azalara ilaveten ve 
aza olarak iltihak etmesi muvafik goriilerek 
2 nci madde bu esasa gore degistirilmistir. 
Bundan baska idare heyetlerinin nihai olarak 
ittihaz eyledikleri karar aleyhine Devlet su-
rasina miiracaat hakkinm mahfuz bulundugu-
nun 9 ncu maddede tebariiz ettirilmesi faydali 
gorulmiistur. 

Arazi veya arsasini kismen veya tamamen 
tahrirden kagirmis olanlardan tarholunacak 
verginin iki sene muddetle iig kat olarak tah-
sil olunmasina dair Adliye enciimenince 14 ncii 
maddeye ilave olunan fikra iizerinde durul-
mus, tahrir, mahallinde yapilacagma ve koy-
lerde yapilan tahrirlerde koy muhtarlari da 
aza olarak komisyonlara istirak edecegine ve 
arsa ve arazi sahiblerinden beyanname alinma-
yaeagma ve tahririn sahibinin giyabmda ve 
malumati haricinde yapilmasi da miimkiin ola-
cagina binaen bu fikranin gikarilmasi muva

fik gorulmiistur. 
Azalarla kiiy muhtarlarma verilecek yevmi-

yelerin Vilayet idare heyetleri tarafindan tayi-
ni encumenimizce tensib edilerek 15 nci mad-
dedeki kayid bu yolda tadil edilmistir. 

Layihanm 17 nci maddesinde gosterilen 
masraflan ve tahrir islerini murakabe igin mer-
kezde yapilacak teskilat masraflarmi karsila-
mak ve bilahare mahsubu icra edilmek iizere 
bir milyon liraya kadar muvakkat sarfiyat su-
retile tediyat icrasi ve icabinda istikraz akti 
i<un Maliye vekaletine mezuniyet verilmesini 
tazammun edecek sekilde bu maddeye bir fik
ra ilavesi Maliye vekili tarafindan teklif edil-
mis ve bu teklif, layihanm kabulii halinde 
tatbikata gegilebilmesi igin zaruri bulunmus 
oldugundan encumenimizce de muvafik gorii-
lerek 17 nci maddeye bir fikra eklenmistir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

Milkerrem tfnsal Strrt Day F. Oymen 
Qorum Edirne 

Eyub Sabri Akgol F. Kaltakktran 
Oazi Anteb Gumiisane Izmir 

A. H. Ayerdem D. Sakarya K. Inanq. 
Kirklareli Manisa Mardin 

$. Odill T. Tilrkoglu R. Erten 
Mus Mus Ordu 

$. Qiloglu $. Ataman H. Yalman 
Seyhan Siird Sivas 

Naci Eldeniz M. Mayakon R. Basara 
Sivas Yozgad 

Remzi Qiner S. Igoz 
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HttKfltMETtN TEKLlFl 

Arazinin acele tahriri hakkmda kanun 
Idyihasi 

MADDE 1 — 1833 numarali ve 27 - VI -1931 
tarihli kanun mucibince arazi vergisine tabi bu-
lunan arazi ve arsalarin tahriri ve kiymetlerinin 
takdiri bu kanun hiikiimleri dairesinde yapilir. 

MADDE 2 — Her kazada arazinin tahriri ve 
krymetlerinin tahmini tig kisilik komisyonlar ta-
rafindan yapilir. Bu komisyonlar vilayetlerce 
tayin olunacak bir memur ile vilayet umumi mec-
lisince ve belediyelerce kendi azalari arasmdan 
secilecek birer zatten terekkiib eder. Kbylerde 
yapilacak tahrirlerde belediye azasi yerine koy 
muhtan aza olarak bulunur. Komisyona azadan 
Mmin riyaset edecegi vali tarafmdan tayin 
olunur. Komisyonlarm vilayetlerce tayin oluna
cak memur azasi ayni zamanda komisyonun ya-
zi islerini de yapar. Ayni kaza dahilinde rnute-
addid komjsyon teskil olunabilir. 

Komisyonlara vilayetge tayin olunacak me
mur azanm tercihan Maliye veya tahrir islerin-
de bulunmus olanlar arasmdan ve umumi meclis-
lerce intihab olunacak azanm da tercihan tah
riri yapilacak kaza halkmdan olan aza arsmdan 
segilmeleri ve komisyon azalarmm arazi alim ve 
satimmdan ve ziraat islerinden anlamalari sart-
tir. 

MADDE 3 — Tahrire baslanmiadan ewel en 
biiyiik miilkiye memurunun reisligi altmda en 
biiyiik malmemuru ve komisyon reis ve azalari 
toplanarak, tahriri yapilacak mahalle ve koyle-
rin isimlerile tahrir siralarmi ve takriben hangi 
tarihlerde oralarm tahririne baslanacagmi gos-
teren bir cetvel tanzim ederler. Bu cetvel en 
biiyiik miilkiye memjurlarmca her mahalle ve 
koyde mutad vasrtalarla ilan olunur. 

8 — 
DAHlLtYE VE MALlYE ENCtlMENLERlN-
DEN MtfREKKEB MUHTELtT ENCttMENlN 

DEGt§TtRl§l 

Arazinin acele tahriri hakkmda kanun 
Idyihasi 

MADDE 1 — 1833 numarak ve 27 - VI -1931 
tarihli kanun mucibince arazi vergisine tabi bu-
lunan arazi ve arsalarm tahriri ve kiymetleri
nin takdiri bu kanun hiikiimleri dairesinde ya
pilir. 

MADDE 2 — Her kazada arazinin tahriri ve 
kiymetlerinin tahmini iicer kisilik komisyonlar 
tarafmdan yapiln. Bu komisyonlar vilayetler
ce tayin olunacak bir memur ile vilayet umumi 
meclisince haricten ve belediyelerce kendi aza
lari arasmdan segilecek birer zatten terekkiib 
eder. 

Istanbul vilayetinin belediye hududu dahilin-
deki kazalarmda belediyelerce segilmesi lazim-
gelen aza dahi umumi meclisge kendi azasi hari-
cinden segilir. 

Kbylerde yapilacak tahrirlerde belediye azasi 
yerine koy muhtan aza olarak bulunur. Komis
yona azadan kimin riyaset edecegi ve hangi aza
nm katiplik yapacagi vali tarafmdan tayin olu
nur. 

Bir kaza dahilinde miiteaddid komsiyon tes
kil olunabilir. 

Komisyonlara umumi meclislerce intihab olu
nacak azanm tercihan tahriri yapilacak kaza hal
kmdan segilmeleri ve komisyon azalarmm arazi 
alim ve satimmdan ve ziraat islerinden anlama
lari sarttn*. 

MADDE 3 — Tahrire baslanmadan ewel va
li ve kaymakamlarm reisligi altmda en biiyiik 
malmemuru ile en biiyiik hususi muhasebe me-
muru ve komisyon reis ve azalari toplanarak, 
tahriri yapilacak mahalle ve koylerin isimlerile 
tahrir siralarmi ve takriben hangi tarihlerde 
oralarm tahririne baslanacagmi gosteren bir cet
vel tanzim ederler. Bu cetvel vali ve kaymakam-
lar tarafmdan her mahalle ve koyde mutad va
srtalarla ilan ettirilir. 
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ADLlYE ENCtlMENlNlN DE&lSTtRlSt 

Arazi tahrir kanunu 

MADDE 1 — Arazi yergisine tabi bulunan 
arazi ve arsalarm tahriri ve kiymetlerinin tak-
diri bu kanun hukiimleri dairesinde yapilir. 

MADDE 2 — Her kazada arazinin tahriri 
ve krymetlerinin tahmini iicer kisilik komisyon
lar tarafmdan yapilir. Bu komisyonlar valiler 
tarafmdan tayin olunacak bir zat ile vilayet 
umumi meclisince harigten ve belediyelerce 
kendi azalari arasmdan segilecek birer zattan 
terekkiib eder. 

Istanbul vilayetirin belediye hududu dahi-
lindeki kazalarmda belediyelerce secilmesi la-
zimgelen aza dahi umumi meclisce kendi azasi 
haricinden segilir. 

Kbylerde yapilacak tahrirlerde belediye aza
si yerine koy muhtan aza olarak bulunur. Ko-
misyona azadan kimin riyaset edecegi ve hangi 
azanm katiblik yapacagi vali tarafmdan tayin 
olunur. 

Kazanm genisligine gore bir kaza dahilin-
de miiteaddid komisyon teskil olunabilir. 

Komisyonlara umumi meclislerce intihab 
olunacak azanm tercihan tahriri yapilacak ka
za halkmdan seoilmeleri ve komisyon azalan-
nm arazi alim ve satimmdan ve ziraat islerin-
den anlamalan ve agir hapis veya muhilli se-
ref ve haysiyet bir suctan dolayi hapis cezasi-
na mahkum olmamalan ve hiisnu ahlak sahi-
bi olarak tanmmalari sarttrr. 

MADDE 3 — Dahiliye - Maliye Muhtelit en-
ciimeninin 3 ncii maddesi aynen. 

Bt)TQE ENCtlMENlNtN DEGI§TlRt§I 

Arazi tahrir kanunu layihasi 

MADDE 1 — Muhtelit enciimenin birinci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Her kazada arazinin tahriri 
ve krymetlerinin tahmini tiger kisilik komisyon
lar tarafmdan yapilir. Bu komisyonlar valiler 
tarafmdan tayin olunacak bir reisin riya-
setinde biri, tahriri yapilan kazanm bagli bu-
lundugu vilayet umumi meclisince kendi azasi 
haricinden, digeri belediye meclisince kendti 
azasi arasmdan veya harigten segilecek iki zat-
ten terekkup eder. Bunlardan, vali tarafmdan 
tayin olunacak biri ayni zamanda komisyonun 
katiblik vazifesini yapar. 

Istanbulda bu komisyonlara Istanbul umu
mi meclisi tarafmdan biri umumi meclis, dige
ri belediye namma olmak tizere iki aza tayin 
olunur. 

Koylerde yapilacak tahrirlerde koy muhta-
n aza olarak komisyona iltihak eder. 

Kazanm genisligine gore bir kaza dahilinde 
miiteaddid komisyon teskil olunabilir. 

Komisyonlara umumi meclislerce ve beledi
yelerce secilecek azanm tercihan tahriri yapila
cak kaza halkmdan segilnieleri ve komisyon 
azalarmm arazi alrni ve satimmdan ve ziraat is-
lerinden anlamalan ve agir hapis veya muhilli 
seref ve haysiyet bir sugtan dolayi hapis ceza-
sma mahkum olmamis bulunmalan ve hiisnti 
ahlak sahibi olarak tanmmalari sarttir. 

MADDE 3 — Muhtelit enciimenin 3 ncii 
maddesi aynen 
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MADDE 4 — Arazi ve arsalarin mutasarrrf 
veya sag'illeri ikinci mpiddede yazili komisyona 
arazi ve arsalarm huduiiunu, var ise tasarru-
fun veya isgalin miistenid oldugu vesikalan 
gostermege komisyonca liizum goriilecek malii-
mati vermege, arazi ve arsanm nevi istimalini 
beyan eylemege mecburdurlar. 

MADDE 5 — Tahrir komisyonlari her ma-
halle veya koyde bulunan vergiye tabi araziyi 
bizzat gbrerek: 

1) Mutasarrifinm adrni, soy adnn, ikametgah 
ve meslegini; 

2) Mutasarnfi, vilayet veya vesayet altmda 
ise veli veya vasisinin admi, soy admi, ikamet
gah ve meslegini; 

3) §ayian tasarruf edilmekte ise her hisse-
darin ayri ayri admi, soy admi, ikametgah ve 
meslegini; 

4) Her hissedarm hissesi miktarmi; 
5)Mevkini, hududunu, viisat ve miktarile cin-

sini; 
6) Arsa ise, sanat ve ticarette kullanilib kul-

lanilmadigmi; 
7) Ve yedinci madde mucibince takdir olu-

nacak kiymetini, tahrir cetvellerine yazarlar. 
Mutasarnfi malum olmayan arazi ve arsalar ka-
nuni intifa hakki sahibi namina, o da yoksa mu
tasarrrf gibi kullananlar veya sag'illeri namina 
yazilir. Zemini ve iizerindeki agaolar ve kiitiik-
ler baska baska eshasa aid arazi, mahsulatindan 
intifa eden namina kaydolunur. 

MADDE 6 — Tahrirde ciiziitam sehir, kasaba 
ve koydiir. Bir kag ciiziitam ile rabrtasi olan ve 
ya odgrudan dogruya kazaya bagli bulunan 
ciftlikler ile hususi ormanlar miinasebetine gore 
komsu koylerden birine kaydolunur. 

MADDE 7 — Tahrir olunan arazi ve arsala
rin krymetleri ikinci maddede yazili komisyonlar 
tarafindan takdir olunur. Kiymetlerin takdirin-

( S. Sa 
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MADDE 4 — Arazi ve arsalarm mutasarrif 
veya sagilleri ikinci maddede yazili komisyona 
arazi ve arsalarm hududunu,var ise tasarrufun 
veya isgalin miistenid oldugu vesikalan goster
mege, komisyonca liizum goriilecek malumati 
vermege, arazi ve arsanm ne igin kullanildigmi 
beyan eylemege mecburdurlar. 

MADDE 5 — Tahrir komisyonlari her raa-
halle veya koyde bulunan vergiye tabi araziyi 
bizzat gorerek: 

1) Mutasarrif in admi, soy admi, ikamet
gah ve meslegini; 

2) Mutasarnfi, vilayet veya vesayet altmda 
ise veli veya vasisinin de admi; soy admi, ika
metgah ve meslegini; 

3) §>ayian tasarruf edilmekte ise her hisse
darm ayri ayri admi, soy admi, ikametgah ve 
meslegini; 

4) Her hissedarm hissesi mikdarmi; 
5) Mevkimi, hududunu, viisat ve miktarile 

cinsini; 
6) Arsa ise, sanat ve ticarette kullanilib kul-

lamlmadigrni; 
7) Yedinci madde mucibince takdir olunacak 

kiymetini, tahrir cedvellerine yazarlar. Mutasar
nfi malum olmayan arazi ve arsalarm vergisi 
kanuni intifa hakki sahibi namina, o da yoksa 
mutasarrif gibi kullananlar veya sagilleri nami
na yazilrr. Zemini ve iizerindeki agaclar ve kii-
tiikler baska baska eshasa aid arazinin vergisi 
mahsulatindan intifa eden namma kayid olu
nur. 

Arazi ve arsalarm mikdarmi tayinde ihtilaf 
hasil olur ise basit bir sekilde olculiir. 

MADDE 6 — Tahrirde ciiziitam sehir, kasaba 
ve koydiir. Bir kac ciiziitam ile rabrtasi olan 
veya dogrudan dogruya kaza merkezine bagli 
bulunan ciftlikler ile hususi ormanlar miinase
betine gore sehir ve kasaba veya komsu koy
lerden birine kayid olunur. 

MADDE 7 — Tahrir olunan arazi ve arsa
larm krymetleri, 2 nci maddede yazili komis
yonlar tarafindan takdir olunur. 
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MADDE 4 — Dahiliye - Maliye Muhtelit en-
ciimeninin 4 ncii maddesi aynen. 

MADDE 5 — Tahrir komisyonlari her ma-
halle veya kbyde bulunan vergiye tabi araziyi 
bizzat gbrerek: 

1) Mutasarnfmin veya kanuni intiia hak-
ki sahibinin veya filen tasarruf ve isgal edenin 
admi, soy admi, ikametgah ve meslegini; 

2) Bir numarali fikrada yazili olan kimse-
ler velayet veya vesayet altmda iseler veli veya 
vasisinin de admi, soy admi, ikametgah ve mes
legini; 

3)§>ayian tasarruf edilmekte ise her hisseda-
rm ayri ayri admi, soy admi, ikametgah ve 
meslegini; 

4) Her hissedarm hissesi miktarini; 
5) Mevkiini, hududunu, viisat ve miktari ile 

cinsini; 
6) Arsa ise, sanat ve ticarette kullanilip kul-

lanilmadigmi; 
7) Yedinci madde mucibince takdir olunacak 

krymetini; . 
Tahrir cetvellerine yazarlar. 
Arazi ve arsalarm vergisi mutasarrrfi ve var-

sa kanuni intifa hakki sahibi, bunlar yoksa o 
arazi ve arsayi filen isgal edenler namlarma ya-
zilrr. 

Zemin ile iizerindeki agag ve kutiikler bas-
baska sahislara aid ise vergi mahsullerden isti-
fade eden namina kaydolunur. 

Arazi ve arsalarm miktarini tayinde ihtilaf 
hasil olursa sabit bir sekilde blgiiliir. 

MADDE 6 — Dahiliye - Maliye muhtelit en- I MADDE 6 — Muhtelit enciimenin 6 nci 
ciimeninin 6 nci maddesi aynen maddesi aynen 

MADDE 7 — Dahiliye - Maliye muhtelit en- MADDE 7 — Muhtelit enciimenin 7 nci 
ciimeninin 7 nci maddesi aynen I maddesi aynen 
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MADDE 4 — Muhtelit enciimenin 4 ncii 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Adliye enciimeninin 5 nci 
maddesi aynen 



Hu. 

de arazinin mevkii, yetistirme kuvveti, sulak 
olub olmamasi nevi ziraati sehir, iskele ve is-
tasyonlara yakmligi nazari dikkate almir. Ko-
misyon liizum goriirse mahalli tapu idaresinden, 
ziraat ve ticaret odalarmdan, Ziraat bankasmdan 
ve diger vukuf sahibi eshas ve miiesseselerden de 
malumat istemege salahiyetli ve bunlar da en 
kisa zamanda istenilen malumati vermege mec-
burdurlar. 

Krymet takdirinde aleade zamanlardaki alim, 
satmi krymetleri esastir. Alim satim krymetinin 
tayini miimkun olmayan hallerde arazi kiraya 
verildigi takdirde getirecegi kira bedeli bulu-
narak bunun on misli kiyniet itibar olunur. 

MADDE 8 — Her mahalle veya koyiin tah-
riri hitam buldukga tahrir vetvelleri makbuz 
mukabilinde mahallin en biiyiik miilkiye me-
muruna tevdi olunur. Hususi idarelerce bu cet-
vellerdeki malumat esas tutularak arazinin ne
vi, viisat ve miktari, krymeti, vergi nisbeti ve 
miktan bir ihbarname ile alakadarlara teblig 
olunur. 

Alakadarlar bu ihbarnamelerin tebligini ve 
hususi idareler tahakkuk memurlan da tahrir 
ve tahmin cetvellerinin en biiyiik miilkiye me-
muruna verildigi giinii takib eden giinden itiba-
ren bir ay icinde mahalle veya koyiin bagli bu-
lundugu kaza veya vilayet idare heyetleri nez-
dinde itiraz edebilirler. 

Hususi idareler tahakkuk memurlan tara-
fmdan yapilan itirazlar, kisa esbabi mucibesile 
alakadarlara teblig olunur. Alakadarlar bu teb-
lige karsi bir diyecekleri varsa tebligi takibe-
den giinden itibaren on bes giin iginde yazi ile 
idare heyetine bildirirler. Bu itirazlara miite-

allik her tiirlii evrak damga ve tayyare resimle-
rinden muaftrr. 

MADDE 9 — Idare heyetleri, itirazlarm tet-
kikinde tarn salahiyeti haiz olub komisyonlarm 
buldugu neticeleri incelemek ve icabi halinde 
azasmdan birini mahalline gondererek tahkikat 
yapmakla mukelleftirler. Idare heyetleri bu 
tetkikat sirasinda bilciimle Devlet dairelerin-
den, Ziraat ve Ticaret odalarile belediyelerden, 

12 — 
I Muhtelit B. 

I Krymet takdirinde alelade alim, satim kiy-
metleri esastir. Alim satim krymetlerinin tayi
ni miimkun olmazsa krymeti takdir olunacak 
yerin kiraya verilmesi halinde getirecegi kira 
bedeli bulunarak bunun 10 misli, o yerin kryme
ti itibar olunur. 

Isbu sartlann mevcud bulunmadigi yerlerde 
kiymet takdir edilir iken arazi ve arsalarm mev
kii, yetistirme kuvveti, sulak olup olmadigi, 
ziraatin nevi, sehir ve iskele ve istasyonlara 
yakmligi gbz oniinde tutulur. 

Komisyonlar liizum goriirlerse mahallin tapu 
idaresinden, ziraat ve ticaret odalarmdan, Zira
at bankasmdan ve diger vukuf sahibi sahislar-
dan ve miiesseselerden de malumat istemege 
salahiyetlidirler. Bunlar en kisa zamanda iste
nilen malumati vermege mecburdurlar. 

MADDE 8 — Her mahalle veya koyiin tan-
riri hitam buldukga tahrir cetvelleri makbuz 
mukabilinde vali veya kaymakama tevdi olunur. 
Hususi idarelerce bu cetvellerdeki malumat esas 
tutularak arazinin nevi, viisat ve miktari, kry
meti, vergi nisbeti ve miktari bir ihbarname ile 
alakadarlara teblig olunur. 

Alakadarlar bu ihbarnamelerin tebligini ve 
hususi idareler tahakkuk memurlan da tahrir 
ve tahmin cetvellerinin vali veya kaymakama 
verildigi giinii takib eden giinden itibaren bir 
ay iginde mahalle veya koyiin bagli bulundugu 
kaza veya vilayet idare heyetleri nezdinde iti
raz edebilirler. 

Hususi idareler tahakkuk memurlan tarafin-
dan yapilan itirazlar, kisa esbabi mucibesile ala
kadarlara teblig olunur. Alakadarlar bu teblige 
karsi bir diyecekleri varsa tebligi takib eden 
giinden itibaren on bes gii niginde yazi ile idare 
heyetine bildirirler ve isteyenlere bir makbuz 
verilir. Bu itirazlara miiteallik her tiirlii evrak 
damga ve tayyare resimlerinden muaftrr. 

MADDE 9 — Idare heyetleri, itirazlarm tet-
kikinde tarn salahiyeti haiz olub komisyonlarm 
buldugu neticeleri incelemek ve icabi halinde 
azasmdan birini mahalline gondererek tahkikat 
yapmakla mukelleftirler. Idare heyetleri bu tet
kikat sirasinda bilciimle Devlet dairelerinden 

I ziraat ve ticaret odalarile belediyelerden, Ziraat 
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MADDE 8 — Her mahalle veya koyiin tah-
riri hitam buldukga tahrir cetvelleri makbuz 
mukabilinde vali veya kaymakama tevdi olu-
nur. Hususi idarelerce bu cetvellerdeki malumat 
esas tutularak arazinin nevi, miktari, kiymeti, 
vergi nisbeti ve miktari bir ihbarname ile alaka-
darlara teblig olunur. 

Alakadarlar bu ihbarnamelerin tebligini ve 
hususi idareler tahakkuk memurlari da tahrir 
ve tahmin cetvellerinin vali veya kaymakama 
verildigi giinii takib eden giinden itibaren bir 
ay iginde mahalle veya koyiin bagli bulundugu 
kaza veya vilayet idare heyetleri nezdinde iti-
raz edebilirler. 

Hususi idareler tahakkuk memurlari tara-
fmdan yapilan itirazlar, kisa esbabi mucibesile 
alakadarlara teblig olunur. Alakadarlar bu teb-
lige karsi bir diyecekleri varsa tebligi takib 
eden giinden itibaren on bes giin icinde yazi ile 
idare heyetine bildirilir ve isteyenlere bir mak
buz verilir. Bu itirazlara miiteallik evrak her 
tiirlii riisumdan muaftrr. 

MADDE 9 — tdare heyetleri, itirazlarm tct-
kikinde tarn salahiyeti haiz olub komisyonlarin 
buldugu neticeleri incelemek ve icabi halinde 
azasmdan birini mahalline gondererek tahkikat 
yapmakla miikelleftirler. idare heyetleri bu tet-
kikat sirasmda bilciimle Devlet dairelerinden 
ziraat ve ticaret odalarile belediyelerden, Ziraat 

B. E. 

MADDE 8 — Adliye encumeninin 8 nci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — Idare heyetleri, itirazlarm tet-
kikinde tarn salahiyeti haiz olup komisyonlarm 
buldugu neticeleri incelemek ve icabi halinde 
azasmdan birini mahalline gondererek tahkikat 
yapmakla miikelleftirler. idare heyetleri bu tet-
kikat sirasmda bilciimle Devlet dairelerinden zi
raat ve ticaret odalarile belediyelerden, Ziraat 
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Ziraat bankasmdan ve sair vukuf sahibi eshas 
ve miiesseselerden malumat istemege salahiyetli 
ve bunlarda vermege mecburdurlar. 

Idare heyetleri, tetkikat sirasmda yazi ile 
istenilir veya heyetce liizum goriiliirse alaka-
darlari veya ihtiyar heyeti mazbatasile veya 
heyet huzurunda sifahen tevkil edecekleri 
kimseleri dinlerler. Tayin ve teblig oilman giin-
de hazir bulunmayan muterizlerin dinlenme 
hakki diiser. 

idare heyetleri, itiraznameleri vurudlari si-
rasile en gok iki ay iginde tetkik eder ve ka-
rara baglarlar. Kararlar en geg bir ay iginde 
alakadarlara teblig olunur. Bu kararlar katidir. 

MADDE 10 — Yeni tahrir neticeleri her 
tfiiziitamda, itirazlarm tetkikati hitam buidu-
gu yili takib eden mali yildan itibaren meriye-
te konulur. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince yapila
cak tahrirler arazi vergisi matrah ve mukellef-
lerinin tayini igindir. Bu tahrire musteniden 
tasarruf hakki iddia olunamaz ve bu tahrir ta-
sarrufun delili sayilamaz. 

MADDE 12 — Bu kanunun ikinci madde-
sinde yazili komisyonlann miintahab azasi, 
en biiyiik miilkiye memuru tarafindan vaki 
olacak tebligat iizerine salahiyetli meclisler 
tarafmdan nihayet bir hafta iginde segilir ve 
isimleri bildirilir. Meclislerce asli azadan baska 
ikiser yedek aza da segilir. Asli azanm miic-
bir bir sebeble vazifesine devam edememesi ha-
linde yedek aza komisyona istirak eder. Ma-
zeretsiz iig giin vazifesine gelmeyen aza gerek 
tahrir komisyonu azaligmdan ve gerek umumi 
meclis veya belediye azaligmdan sakit olur. 
Bu takdirde yedek azadan en gok rey almis 
olani komisyona asli aza yapilir. Bunlardan 
agilan umumi meclis ve belediye azaliklanna 
da hususi kanun hukumleri dairesinde yenileri 
getirilir. Kbylerde yapilacak tahrirlerde koy 
muhtan miicbir bir sebeble komisyona istirak 
edemedigi takdirde yerine komisyonca ihtiyar 
heyeti azasmdan biri segilerek vazifeye devam 
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bankasmdan vesair vukuf sahibi eshas ve mii
esseselerden malumat istemege salahiyetlidir. 
Bunlar da istenilen malumati vermege mecbur
durlar. 

Idare heyetleri, tetkikat sirasmda yazi ile is
tenilir, veya heyetce liizum goriiliirse alaka-
darlari, yahud, ihtiyar heyeti mazbatasile veya 
heyet huzurunda sifahen tevkil edecekleri kim
seleri, dinlerler. Tayin ve teblig oilman giinde 
hazir bulunmayan muterizlerin dinleme hakki 
diiser. 

idare heyetleri, itiraznameleri viirutlari si-
rasile en gok iki ay iginde tetkik eder ve ka-
rara baglarlar. Kararlar en gee bir ay iginde 
alakadarlara teblig olunur. Bu kararlar kati
dir. 

MADDE 10 — Yeni tahrir neticeleri her cii-
ziitamda, itirazlarm tetkikati hitam buldugu 
giin vali veya kaymakam tarafindan ilan et-
tirilir. Vergi bu ilan yilmi takibeden mali yil
dan itibaren meriyete konulur. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince yapila
cak tahrirler arazi vergisi matrah ve rniikellef-
lerinin tayini igindir. Bu tahrire musteniden 
tasarruf hakki iddia olunamaz ve bu tahrir ta-
sarrufun delili sayilamaz. 

MADDE 12 — Bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazili komisyonlann mimtehab azasi vali ve 
kaymakamlar tarafindan vaki olacak tebligat 
iizerine salahiyetli meclisler tarafindan nihayet 
on giin iginde serilir. Ve isimleri bildirilir. 
Meclislerce asli azadan baska ikiser yedek aza 
da segilir. Asli azanm miicbir bir sebeble vazife
sine devam edememesi halinde yedek aza komis-
yina istirak eder. Mazeretsiz bir birini iig miite-
akib giin vazifesine gelmeyen aza gerek tahrir 
komisyonu azaligmdan ve gerek belediye azali
gmdan sakrt olur. Bu takdirde yedek azadan en 
gok rey almis olani komisyona asli aza yapilir 
Kbylerde yapilacak tahrirlerde koy muhtan 
miicbir bir sebeble komisyona istirak edemedigi 
takdirde yerine komisyonca ihtiyar heyeti aza
smdan biri segilerek vazifeye devam olunur. Ma
zeretsiz ve bir birini miiteakib iig defa komisyo
na istirak etmeyen muhtarlar muhtarliktan gika-
nlir . 
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bankasmdan ve sair vukuf sahibi eshas ve mii-
esseselerden malumat istemege salahiyetlidir. 
Bunlarda istenilen malumati vermege mecbur-
durlar. 

Idare heyetleri, tetkikat srrasmda yazi ile 
istenilir, veya heyetce liizum goriilurae alaka-
darlari yahud ihtiyar heyeti mazbatasile veya 
heyet huzurunda sifahen tevkil edecekleri kim-
seleri, dinlerler. Tayin ve teblig olunan gunde 
hazrr bulunmayan muterizlerin hakki duser. 

Idare heyetleri itiraznameleri viirudlan si-
rasile en 50k iki ay i§inde tetkik eder ve kara-
ra baglarlar. 

Bu kararlar nihai olub alakadarlara yazi ile 
teblig olunur. 

MADDE 10 — Dahiliye, Maliye, Muhtelid 
enciimeninin 10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince yapila-
cak tahrirler arazi vergisi matrah ve mukellef-
lerinin tayini ipindir. Bu tahrire miisteniden ta-
sarruf hakki iddia olunamaz. 

MADDE 12 — Bu kanunun 2 nci maddesmde 
yazili komisyonlarrn miintehab azasi vali ve kay-
makamlar tarafmdan vaki olacak tebli^at iize-
rine salahiyetli meclisler tarafmdan nihayet on 
gun iginde secilir. Ve isimleri bildirilir. Meclis-
lerce asli azadan baska ikiser yedek aza da 
se§ilir. Asli azanm miicbir bir sebeble vazifesi-
ne devam edememesi halinde yedek aza komisyo-
na istirak eder. Mazeretsiz birbirini miiteakib 
iic giin vazifesine gelmeyen aza vali veya kay-
makam tarafmdan komisyondan cjkarilir. Bu 
takdirde yedek azadan en cok rey almis olan ko-
misyona asli aza yapilrr. Koylerde yapilacak 
tahrirlerde koy muhtari miicbir bir sebeble ko-
misyona istirak edemedigi takdirde yerine ko-
misyonca ihtiyar heyeti azasinm biri segilerek 
vazifeye devam olunur. Mazeretsiz birbirini mii
teakib iig defa komisyona istirak etmeyen muh-
tarlar vali veya kaymakam tarafmdan komis-
yon azaligmdan gikanlir ve yerine koy ihtiyar 
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bankasmdan ve sair vukuf sahibi eshas ve mu-
esseselerden malumat istemege salahiyetlidir. 
Bunlar da istenilen malumati vermege mecbur-
durlar. 

Idare heyetleri, tetkikat sirasmda yazi ile 
istenilir veya heyetge liizum goriiliirse alakadar-
lari yahud ihtiyar heyeti mazbatasile veya heyet 
huzurunda sifahen tevkil edecekleri kimseleri 
dinlerler. Tayin ve teblig olunan gunde hazir 
bulunmayan muterizlerin hakki duser. 

Idare heyetleri, itiraznameleri viirudlan sira-
sile en 50k iki ay iginde tetkik eder ve karara 
baglarlar. Bu kararlar nihai olup alakadarlara 
yazi ile teblig olunur. Bu kararlar aleyhine Dev-
let surasma miiracaat hakki mahfuzdur. 

MADDE 10 — Muhtelit enciimenin 10 ncu 
maddesi aynen 

MADDE 11 — Adliye enciimeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Adliye enciimeninin 12 nci 
maddesi aynen 
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olunur. Mazeretsiz komisyona istirak etmeyen 
muhtarlar muhtarliktan gikariln* ve yerine hu-
susi kanunun hiikimi dairesinde yenisi getirilir. 

Komisyonlar azanin miiretteb adedinin tama-
mile igtima eder, kararlar ekseriyetle verilir. 

MADDE 13 — Bilumum memurlar, bu kanun 
mucibince yapilacak tahririn en gabuk bir suret-
te icrasi igin kendisine terettiib eden yardimi 
yapmakla miikelleftir. Vali ve kaymakamlar vi
layet ve kaza dahilindeki tahrir komisyonlari-
nm faaliyet ve mesailerile bizzat ve yakradan 
alakadar olmaga ve tahririn kisa bir zamanda 
bitirilmesini temin edecek tedbirleri almaga mec-
bur ve bundan mesuldiirler. 

Bu maddede yazili mecburiyetlere riayet et-
meyenler aid oldugu merciler tarafmdan usulii 
dairesinde derhal vekalet emrine almmakla be-
raber haklarmda ihmal ve terahi sugundan taki-
bat yapiln*. 

MADDE 14 — Bu kanunun ddrdiincu madde-
sinde yazili mecburiyete riayet etmeyen veya 
kasten yanlis malumat verenlerden komisyonca 
yapilacak zabit varakasma miisteniden sulh mah-
kemesi kararile 25 liradan 200 liraya kadar ha-
fif para cezasi almir. 

Bu kanunun 7 nci ve 9 ncu maddelerinde ya
zili malumati komisyonlarca tayin olunacak miid-
det iginde miicbir bir sebeb olmaksizin vermeyen 
veya komisyonca malumatma miiracaat edilmek 
iizere usulii dairesinde davet edildigi halde g-el-
meyen memurlarla vukuf sahibi eshas ve miies-
seselerin salahiyetli miidiir, miimessil ve memur-
lan komisyonca tutulacak zabrt varakasma miis
teniden sulh mahkemesi kararile birinci defasm-
da 25 liradan 200 liraya kadar hafif para cezasi 
ve ayni sene iginde tekerrurii halinde iig gunden 
bir aya kadar hafif hapis cezasile tecziye olu-
nurlar. 

Arazinin hududlan ve viisat ve miktari hak-
kinda komisyona kasden yanlis malumat veren 
mutasarrif veya sagillerile koy muhtarlan hak-
kinda bir haftadan iig aya kadar hafif hapis ce
zasi verilir. Komisyonca tutulacak zabrt va-
rakalari hilafi sabit oluncaya kadar muteber tu-
tulur. 

Bu kanunun 9 ncu maddesinde yazili muddet 
iginde itiraz evrakmi intag etmeyen idare he-

( S . Sayj 
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Komisyonlar azanin miiretteb adedinin tama 
mile Ictima eder, kararlar ekseriyetle verilir. 

MADDE 13 — Bilumum memurlar, bu kanun 
mucibince yapilacak tahririn en gabuk bir suret-
te icrasi igin kendisine terettiib eden yardimi 
yapmakla miikelleftir. Vali ve kaymakamlar vi
layet ve kaza dahilindeki tahrir komisyonlarmin 
faaliyet ve mesailerile bizzat ve yakmdan ala
kadar olmaga ve tahririn kisa bir zamanda biti
rilmesini temin edecek tedbirleri almaga mec-
bur ve bundan mesuldiirler. 

Bu maddede yazili mecburiyetlere riayet et-
niedigi anlasilanlar aid oldugu merciler tarafm
dan usulii dairesinde derhal vekalet emrine 
almmakla beraber haklarmda ihmal ve terahi su
gundan takibat yapiln*. 

MADE 14 — Bu kanunun 4 ncii maddesinde 
yasih mecburiyete riayet etmeyen veya kasden 
yanlis malumat verenlerden komisyonca yapila
cak zabit varakasma miisteniden sulh mahkemesi 
kararile 25 liradan 200 liraya kadar hafif para 
cezasi almir. 

Bu kanunun 7 nci ve 9 ncu maddelerinde ya
zili malumati komisyonlarca tayin olunacak 
miiddet iginde miicbir bir sebeb olmaksizm ver-
meyem veya komisyonca malumatma miiracaat 
edilmek iizere usulii dairesinde davet edildigi 
halde gelmeyen memurlarla vukuf sahibi eshas 
ve miiesseselerin salahiyetli miidiir, miimessil ve 
memurlari komisyonca tutulacak zabrt varaka
sma miisteniden sulh mahkemesi kararile birin
ci defasmda 25 liradan 200 liraya kadar hafif pa
ra cezasi: ve ayni sene iginde tekerriirii halinde 
iig giinden bir aya kadar hafif hapis cezasile tec
ziye olunurlar. 

Arazinin hudutlari hakkmda komisyona kas
den yanlis malumat veren mutasarrif veya sagil-
lerin sattiklari arazi vergisinin iki sene miid-
detle iig kat olarak tahsil edilmesine idare heyet-
lerince karar verilir. 
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heyetince iglerinden veya koy halkmdan biri 
segilir. 

Komisyonlar azanm miiretteb adedinin tama-
mi ile igtima eder, Kararlar ekseriyetle verile-
bilir. 

MADDE 13 — Tahrir islerile alakali olan 
memurlar bu kanun mucibince yapilacak tah-
ririn en gabuk bir surette icrasi igin kendisine 
terettub eden vazifeyi yapmakla miikelleftir. Va-
li ve kaymakamlar vilayet ve kaza dahilindeki 
tahrir komisyonlarmm faaliyet ve mesailerile 
bizzat ve yakmdan alakadar olmaga ve tahririn 
kisa bir zamanda bitirilmesini temin edecek ted-
birleri almaga mecburdurlar. 

Bu maddede yazili mecburiyetlere riayet et-
meyenler haklarmda cezai takibat yapilmakla 
beraber bunlar aid oldugu merciler tarafmdan 
usulii dairesinde derhal vekalet emrine almir, 

MADDE 14 — Bu kanunun 4 ncii maddesin-
de yazili mecburiyetlere riayet etmeyenlerden 
komisyonca tutulacak zabrt varakasma miiste-
niden bes liradan yirmi bes liraya kadar ve kas-
ten yanlis maliimat verenlerden yirmi bes lira-
dan iki yiiz liraya kadar hafif para cezasi almir. 

7 nci ve 9 ncu maddelerde yazili malumati, 
komisyon ve idare heyetlerince tayin oluna-
cak miiddet iginde miicbir bir sebeb olmaksi-
zin vermeyen veya komisyon yahud idare he
yetlerince malumatma muracaat edilmek iize-
re zaruri masraflarmin verilecegi beyanile 
usulii dairesinde davet edildigi halde gelmeyen 
memur ve vukuf sahibi kimselerle miiessesele-
rin salahiyetli miidiir, mumessil ve memurlari 
komisyon ve idare heyetlerince tutulacak zabrt 
varakalarma musteniden on liradan yiiz liraya 
kadar hafif para cezasma mahkum edilir. 

Arazi veya arsasmi kismen veya tamamen 
tahrirden kagirmis olanlardan bu arazi ve ar-
saya tarholunacak vergi iki sene miiddetle tic, 
kat olarak tahsil olunur, 

B. E. 

MADDE 13 
maddesi aynen 

Adliye encumeninin 13 ncii 

MADDE 14 — Bu kanunun 4 ncii maddesin-
de yazili mecburiyetlere riayet etmeyenlerden 
komisyonca tutulacak zabrt varakasma miiste-
niden bes liradan yirmi bes liraya kadar ve kas-
den yanlis malumat verenlerden yirmi bes lira
dan iki yiiz liraya kadar hafif para cezasi almir. 

7 nci ve 9 ncu maddelerde yazili malumati ko
misyon ve idare heyetlerince tayin olunacak 
muddet iginde miicbir bir sebeb olmaksizm 

vermiyen veya komisyon yahud idare heyetle
rince malumatma miiracaat edilmek iizere za
ruri masraflarmin verilecegi beyanile usulii da
iresinde davet edildigi halde gelmiyen memur 
ve vukuf sahibi kimselerle miiesseselerin sala
hiyetli miidiir, mumessil ve memurlari komis
yon ve idare heyetlerince tutulacak zabrt va
rakalarma musteniden on liradan yiiz liraya ka
dar hafif para cezasma mahkum edilir. 
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yetleri reis ve azasi hakkmda ihmal ve terahi su-
<jundan takibat yapilir. 

MADDE 15 — Bu kanun mucibince teskil olu-
nacak tahrir komisyonlan reislerine 60 liradan 
100 liraya kadar iicret ve koy muhtarmdan 
maada azasina 1 - 2 lira ve koy mluhtarlarina 
elliser kurus yevmiye verilir. 

Koy muhtarmdan maada azalarm yevmi-
yesi ile reise verilecek iicret miktari valilerce 
tayin olunur. Komisyon reisligine vilayet umu-
mi meclisi azasi tayin olundugu takdirde me-
mur azaya 60 lira iicret verilir. 

Komisyon reis ve azalarma vazifeye gidecek-
leri sehir, kasaba ve koyler arasinda kilometre 
basma 30 kurusu gecmemek iizere mutat nakil 
vasrtalan iicreti olarak sarfedecekleri hakiki 
miktar derecesinde nakil vasitasi iicreti verilerek 
baskaca harcirah verilmez. Hayvanla gidilen 
mahaller ve muayyen tarifeli nakil vasrtalan 
miistesna olmak iizere komisyon reis ve azalari-
nm ayni nakil vasitasile ve beraberce seyahat 
etmeleri rojecburidir. 

MADDE 16 — Bu kanun mucibince yapila-
cak tahrirlerde evvelce kayid harici kaldigi go-
riilen araziden tahririn meriyetinden evvelki 
seneler icin vergi aranmaz, 

Muhbelit E. 

MADDE 15 — Bu kanun mucibince teskil olu-
nacak tahrir komisyonlan reislerine 60 liradan 
100 liraya kadar iicret ve koy muhtarlarmdan 
maada azasina 1 - 2 lira ve koy muhtarlarma 50 -
100 kurus yevmiye verilir. 

Koy muhtarmdan maada azalarm yevmiyesi 
ile reise verilecek iicret miktari valilerce tayin 
olunur ve komisyonda katiplik vazifesini if a ede-
cek olan azaya verilecek miktarm yiizde yir-
misi nisbetinde zam yapilir. 

Komisyon reis ve azalanna vazifeye gidecek-
leri sehir, kasaba ve koyler arasmda kilometre 
basma 30 kurusu gecmemek iizere mutad nakil 
vasrtalan iicreti olarak sarfedecekleri hakiki 
miktar derecesinde nakil vasitasi iicreti verile
rek baiskaca haricarah verilmez. Hayvanla gidi
len mahaller ve muayyen tarifeli nakil vasitala-
n miistesna olmak iizere komisyon reis ve azala-
rmm ayni nakil vasitasile ve beraberce seyahat 
etmeleri mecburidir. 

MADDE 16 — Bu kanun mucibince yapila-
cak tahrirlerde evvelce kayid harici kaldigi go-
riilen araziden tahririn meriyetinden evvelki 
seneler igin vergi aranmaz. 

MADDE 17 — Her vilayet, tahririn niha-
yet iki sene iginde bitirilmesinin miitevakkif 
oldugu teskilati tesbit ve bu teskilatm istil-
zam ettigi masrafi hesab ile Maliye vekaletine 
bildirir. Miktari tesbit edilen bu parayi Mali
ye vekaleti her sene hususi idarelere temin ve 
tesviye eder. 

Her vilayette yeni tahririn tatbika baslan-
digmdan itibaren arazi vergisi tahsilatmda 
1934 senesi tahsilatina nazaran vukua gelecek 
faslaligm iki seneligi o vilayet tahrir masTafi 
olarak Maliye vekaletine odenir. Bu miiddet 
zarfmda inkisaf olmazsa tahrir masrafmin ta-
mami ve inkisaf olup ta tahrir masrafmm ta-
mamma tekabiil etmezse fazlasi umumi biitQe 
den odenir. 
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Ad. E. I B. B. 

MADDE 15 — Bu kanun mucibince teskil 
olunacak tahrir komisyonlan reislerine altmis 
liradan yiiz liraya kadar iicret, kby muhtari 
ile ihtiyar heyetince segilecek azaya 50 - 100 
kurus ve diger azaya bir liradan iki liraya ka
dar yevmiye verilir ve bu iicret ve yevmiyele-
rin miktari vali tarafmdan tayin olunur. Ko-
misyonda katib vazifesini gbrecek azanrn yev-
miyesine tayin olunan miktarm yiizde yirmisi 
kadar zam 'yapilir. 

Komisyon reis ve azalarma, vazifeye gide-
cekleri sehir, kasaba ve kbyler arasmda kilo
metre basina otuz kurusu gegmemek iizere mu-
tad nakil vasitalari iicreti olarak sarfedecekleri 
hakiki miktar derecesinde nakil vasrtasi iicre
ti verilerek baskaca harcirah verilmez. Hay-
vanla gidilen mahaller ve muayyen tarifeli na
kil vasitalari miistesna olmak iizere komisyon 
reis ve azalarmm ayni nakil vasrtasile ve bera-
berce seyahat etmeleri mecburidir. 

MADDE 16 — Dahiliye - Maliye Muhtelit 
enciimenin 16 nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Dahiliye - Maliye Muhtelit 
enciimeninin 17 nci maddesi aynen. 

(S. 

MADDE 15 — Bu kanun mucibince teskil 
olunacak tahrir komisyonlan reislerine 60 lira
dan 100 liraya kadar iicret, kby muhtari ile ih
tiyar heyetince segilecek azaya yarim liradan 
1 liraya ve diger azaya 1 lirada^n 2 liraya ka
dar yevmiye verilir. 

Bu iicret ve yevmiyelerin miktari vilayet 
idare heyetlerince tayin olunur. Komisyonda 
katiblik vazifesini gbrecek azanm yevmiyesine 
tayin olunan miktarm yiizde yirmisi kadar zam 
yapilir. 

Komisyon reis ve azalarma vazifeye gide-
cekleri sehir, kasaba ve kbyler arasmda kilo
metre basma otuz kurusu gecmemek iizere mu-
tad nakil vasitalari iicreti olarak sarfedecekleri 
hakiki miktar derecesinde nakil vasrtasi iicreti 
verilerek baskaca harcirah verilmez. Hayvanla 
gidilen mahaller ve muayyen tarifeli nakil va
sitalari miistesna olmak iizere komisyon reis ve 
azalarmm ayni nakil vasrtasi ile ve beraberce 
seyahat etmeleri mecburidir. 

MADDE 16 — Muhtelit enciimenin 16 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 17 — Her vilayet, tahririn nihayet 
iki sene iginde bitirilmesinin miitevakkrf oldugu 
teskilati tesbit ve bu teskilatm istilzam ettigi 
masrafi hesab ile Maliye vekaletine bildirir. 
Miktari tesbit edilen bu parayi Maliye vekaleti 
her sene hususi idarelere temin ve tesviye eder. 

Her vilayette yeni tahririn tatbika baslan-
digmdan itibaren arazi vergisi tahsilatmda 1934 
yili tahsilatma nazaran vukua gelecek fazlali-
gm iki seneligi o vilayet tahrir masrafi olarak 
Maliye vekaletine bdenir. Bu miiddet zarfmda 
inkisaf olmazsa tahrir masrafmm tamami ve in-
kisaf club ta tahrir masrafmm tamamma teka-
biil etmezse fazlasi umumi biitgeden bdenir. 

Bu masraflari ve tahrir islerini takib ve mu-
rakabe igin merkezde yapilacak teskilat mas-
raflarmi karsilamak ve yukarida gbsterildigi 
sekilde mahsubu icra edilmek iizere Maliye ve
kaleti muvakkat sarfiyat suretile bir milyon li-
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Mulitelit E. 

MADDE 17 — Bu kanun 1 haziran 1936 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hiikiimlerini ye- | 
rine getirmege Icra Vekilleri Heyeti mem/urdur. I 

26 - X -1935 
B$. V. Ad. V. M. M. V. 

/. Inonii §. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha, V. V. Mai. V. 

$. Kaya §. Kaya F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Arikan A. (Jetinkaya (L Bayar 
S. I. M. V. Cf. 1. V. Zr. V. 

Dr. R. Say dam Rana Tarhan Muhlis Erlnnv.n j 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-. 
rihinden muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-. 
raya, Icra Vekilleri Heyeti memurdur, 
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Ad. E, 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya, Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

raya kadar tediyat icrasma ve icabmda istik* 
raz akdine izinlidir. 

MADDE 18 — Aynen. 

MADDE 19 — Aynen. 

»m~a -r><^«»«-

(S. Sayisi : 89 ) 





S. Sayisi: 90 
Turkiye ile Yunanistan arasinda munakid 30 ilk te?rin 1930 
tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelesine ek ola-
rak 26 eylul 1935 tarihinde imza olunan muzeyyel anla§-
manin tasdikma dair kanun layihasi ve Haricive ve Iktisad 

enciimenleri mazbatalan (1/284) 

T. C. 
BafveMlet 7-X-1935 

Kararlar miidurWgti, 
Sayt : 6/3039 

Biiyiik Millet Meclisisi Yiiksek Reisligine 

Turkiye ile Yunanistan arasinda munakid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 te imzalanan muzeyyel anlasmanm tasdiki ihakkinda Hariciye 
Vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 2 - X -1935 te Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan 
kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 2294 sayili kanunun verdigi salahiyete istina-
den bu anlasmanm Icra Vekilleri Heyetince 1 - X -1935 tarihinden itibaren muvakkaten meriyete 

girmek uzere tasdiki kararlastirilmis oldugunu da arzederim. 
Basvekil 

, 1. Inonic 

Gerefctiren sebebler 

A — Kisa tarih: 
Yunanistanla 30 ilk tesrin 1930 tarihinde Atnkarada imzalanmis olan ticaret - ikamet - seyriisefer 

mukavelenamesinin bazi hukiimleri, evrensel buhranm her iki iilke tecimel durumunda yaptigi degi-
siklik ve arsralusal tecim gidisinin gerektirdigi icablara uyularak, 9 mayis 1933 tarihli anlasma 
ve ilisigi avenanla degistirilmisti. 

10 son tesrin 1934 tarihinde ayni anlasmalar bazi tadillerle yenilendi ve 6 aya munhasir olan 
miiddeti yapilan temididlerle 1 ilk tesrin 1935 tarihine kadar uzatildi. 

Anla^malarm miisterek esaslan : 
Bu anlasmalarm rciiisterek esaslan: kismen serbest doviz halinde tesviye sartli kliringdi. Tiirkiye-

nin, 9 mayis 1933 tarihinden onceye aid, her yil fasilasiz siirmiis kuwetli aktif durumuna ve mese-
la 1931 yilmda Turkiye ihracatinm 10 milyon Turk lirasmi gegmis olmasma karsi, Yunanistanm an-
cak 200 000 liralik ihracat yapabilmis olmasma ragmen, 9 mayis 1933 anlasmasile % 70 olarak tes-
bit edilmis olan serbest doviz nisbeti de, Yunanistanm buhran ve kendi ekonomsel durumuna daya-
nan israrlan ve bu iilke ile dost^a normal tecim munasebetlerimizi idameye galismak dilegimiz do-
layisile tedricen indirilmisti. 

1 ilk tesrin 1935 te meriyetten kalkan anlasmada bu nisbet muhtelif gruplar vasatisi itibarile 
% 35 idi. Serbest doviz nisbeti harieindeki kisrm igin Yunan bankasi Tiirk ihracatei emrine, Tiir-
kiyeye sokulacak Yunan mali aliminda kullanilabilecek, bono veriyordu. 

Tatbikatta 
Yunanistanm Tiirkiyeye vaki ihracati 1929 rakamlarma nazaran 1934 sonunda 5 misli artmis ol

masma ragmen Turkiye ihracatmdan bilhassa: 
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1) Yunanistanda almmis bazi tedbirler ve anlasma tatbikatini sevkettigi istikamet, 
2) Bazi yunan ticaret evleri elinde bonolarm: iirutmen ve ihracatcjlanmiz aleyhine bir ispekiilas-

yon aleti, Turk parasinm istabl kiymeti aleyhine Yunanistanin her tarafmda bir kara marse metai 
haline getirilmis olmasi yiiziinden, siddetle mutazarrir olmaya basladigi goruldu ve Ekonomi bakan-
liginm dilegi iizerine, sartlan dahilinde denonse edilerek yeniden miizakerelere baslandi. 

B — Yeni anlasma: 
Atinada cereyan etmis olan muzakereler sonueunda imza edilmis olan yeni anlasmanin, ilisik 

asillaarinda tafsilatile goriilecek baslica karakteristikleri sunlardir: 
Eski bono usulii: Qetin ve siirekli muzakereler netieesinde bono usulii kaldianlmis ve yerine 

bu giinkii genel anlasma politikamiz olan Banka Kliringi sistemi konmustur. 
Qikit mallarimizm gruplari: Son anlasmada, her biri ayri muameleye tabi olarak tesis olunmus 

5 grupa mukabil maden komiiru ve maden komiiruniin gayri olarak ikiye ayrilmis ve maden ko
miiru ihracatimiz bedellerinin ihracatgilarimizm dilegi ve bu madenin ulusal durumu noktasmdan 
icabi veghile tripartit yolile tesviyesi esasi konulmus olmasma mukabil diger mallanmiz i<jin % 50 
serbest doviz temin olunmustur. Komiiriin gayri ihracatQilarimiz umumiyetle kiigiik sermayeli, 
dogrudan iiretmenle temasta teeimerlerden ibaret olduguna gore bu seklin uygunlugu ve temin 
edecegi menfaatler asikardir. 

Geriye kalan % 50, anlasmanm 3 ncii maddesinde tafsil edildigi iizere: Yunanistandan yurdumuza 
gireeek yunan mallari bedellerinin odenmesinde, Yunanistana giden yolcularimiza kambiyo 
kararlarimiz dairesinde verilecek doviz tediyatinda, Yunan limanlarina ugrayan gemilerimizin Tnasraf-
larinda, Selanik fuvarina istirak dolayisile vaki olaeak tediyelerimizde kuUanilacak ve anlasmaya bagh 
gizli mektub mucibince, anlasma muddeti sonunda yine sold kaldigi goriilurse Triparti yolile tes-
viye ve tasfiyesi istenebilecektir. Bu sold yekunu % 20 sinden asagi bulundugu takdirde derhal tri
partit yolile tasfiyesi diger bir mahrem kayid ile Yunanistan simdiden teabhiid ve kabul etmis bu-
lunmaktadir. Bu suretle 1934 rakamlari iizerinden yapilmis hesaplara nazaran Yunan mali sokma 
mecburiyeti yuvarlak hesaba % 30 a diismektedir. 

Kliring A hesabi Yunan bankasinca Tiirk lirasi iizerinden tutulaeagindan Cumhuriyet Merkez ban-
kamizca alakadarlanmiza avans ve tediyat kabil olacagi gibi, Tripartit tediyatta otomatikman de-
vir sekli kabul ettirilmis oldugundan Tiirkiye - Yunanistan - Almanya Kliring hesaplarinin vaziyetine 
nazaran, komiir ihracatcilarrmiza da seri ve muntazam tediyat kabil olacaktir. 

Fransiz frangi olarak tutulacak olan % 50 serbest doviz yekunu, Yunan bankasi nezdinde Ciimhu-
riyet Merkez bankamiz serbest dispozisyonunda bulunaeaktir. Bundan ewelki anlasmalar devresi zar-
finda, Yunanli ithalatQilarcn bono sistemi ve kagak olarak Yunanistana sokulmus Tiirk liralarinin te
sis edilmis karamarsesi dolayisile, memleketimize beklenen dovizi getirmemis olduguna gore bu ne-
ticenin maddi kiymeti asikardir. 

Fatura tetkik komisyonlan: Yunan fatura tetkik komisyonlarinin, yeni §ekil dolayisile zararlart 
azalmis olmakla beraber, mense sahadetnamesi esasi kabul ettirilmek suretile ehemmiyetli surette 
aleyhimize faaliyetlerinin onii almmistri. 

Avenanda degisiklik: 1930 mukavelesinin 16 nci ve imza protokoliiniin de 10 ncu maddeleri kaldi-
rilmis ve birincisile en ziyade miisaadeye mazhar millet klozuna bu giinkii politikamiz dahilinde 
verdigimiz mana, ikincisile dahili kanunlarimiza uygun sekilde tarife otonomimiz temin olunmustur. 

Tarife tenzilati: Yunanistana ihracatimizm en miihim kalemi olan ve umum ihracatimizm muhtelif 
yillar ortalamasi olarak % 50 sine yaklasan kasaplik hayvanlarimizdan en miihim grupunu teskil 
eden kismmin siklet ve tarife itibarile son derece lehimize specifique tenzilati elde edilmistir. Bu 
tenzilat 1934 rakamlarma nazaran 10 milyon drahmiye tekabiil etmektedir ki, hayvan satislarimiza 
yapacagi tesir asikardir. 

Listelerde: Son kontenjan kararnamemiz, umumi ithal rejimimiz ve politikamiz ve anlasmalara 
bagli listeler prensiplerimiz noktasmdan lehimize degisiklikler yapilmistir. 

Teknik, genel hiikiimler ve tecriibe bakimmdan yeni anlasma dikkatle islenmis bulunmaktadir. 
Bu cihetleri de nazara alinarak, en miihim cephesi olan doviz nisbeti nazara alinir ve 1934 rakam-
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Ian esasi iizerinden hesaba vurulursa, bundan evvelki anlasmadaki heyeti umumiye itibarile %35 nis-
betine mukabil % 40,3 rakami bulunur ki, menf aatlerimize ve Yunanistanla vaki miibadele durumumuz 
ieaplarma ne derecelerde uygun bulundugunu gosterir. 

Miiddet : 1 ilk tesrin 1935 ten itibaren 6 ay olarak tesbit olunmustur. Bir ay once denonse edil-
medigi takdirde kendiliginden 6 ay daha uzatilacaktir. 

Tiearet anlasmalan sistemimizde, ulusal tecim ve ekonomimiz ve arsiulusal islerin gidisile mii-
tenaziran tahakkuk ettirilmis olan ilerlemeye ragmen, Yimanistanin bir imtiyaz halinde muhafaza 
igin galistigi sistem, yeni anlasma ile kaldirilmis ve Yunanistanla teeimsel miinasebetlerimizde umu-
mi prensiplerimizden ayrilmayan ve bununla beraber iki tarafin gesitli bakimlardan hususiyetlerine 
de uyan hale girmis bulundugu kanaatile Hiikumet mezkur anlasmanm kabul ve tasdikmi Yiik-
sek Kamutaym reyine arzeder. 

Hariciye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encumeni 6 -XII -1935 

Karar No. 9 
Esas No. 1/284 

Yiiksek Reislige 

Tiirkiye ile Yunanistan arasinda 30 ilk tes
rin 1930 tarihinde aktedilmis olan ikamet, ti
earet ve seyrisefain mukavelesine ek olarak 
bu kere 26 eylul 1935 te imzalanan (Miizeyyel 
anlasma) nin tasdiki zimnmda Hariciye vekil-
ligince hazirlanip tcra Vekilleri Heyetince 
Yiiksek Meclise arzi 2 - X -1935 tarihinde ka-
rarlastirilan kanun layihasi ve esbabi mucibesi 
5 - XII -1935 giinu Hariciye vekilligi Katibi 
umumisi hazir oldugu halde eneumenimizce 
tetkik edildi: 

Yunanistanla oteden beri aktif olan ticare-
timizle tediye alanmda cari olan eskalin isbu 
miizeyyel anlasma ile yeni bastan teyid ve tak-
viye edilmis oldugu goriildu ve Yunanistanm 
ahiren Ciimhuriyet rejimini terk ile Kirallik 
rejimine avdet etmis olmasmm hukukan bu 
kabil anlasmalarm ahkamma bir guna tesiri 

olamiyaeagi da miinakasa sonucunda anlasil-
makla Hiikumetimizin 2 - X -1935 tarihli kanun 
layihasi aynen kabul edildi. 

Havalesi vec,hile Iktisad encumenine tevdi 
kilinmak iizere Yiiksek katmiza sunuldu. 

Hariciye E. Rs. M. M. Katib 
Trabzon Kastamonu 

Hasan Saka $f. llden §. tlden 

Aza Aza Aza 
Nigde Antalya Istanbul 

Kdmil trdelp Dr. C. Tunca Saldh Cimcoz 

Aza Aza Aza 
Izmir Kars Kocaeli 
HalU M. Akyiiz Siireyya Yigit 

Aza Aza 
Sivas Tokad 

R. Husrev Gerede N. Poroy 
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tktisad enctimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ikhsad encumeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/284 

20 -I - 1936 

Yiiksek Reislige 

Tiirkiye ile Yunanistan arasinda miinakid 
30 - X - 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefa-
in mukavelesine ek olarak 26 - IX - 1935 te im-
zalanan ve 2294 numarali kanunun verdigi sala-
hiyete istinaden Icra Vekilleri Heyetinee 1 tesri-
nievvel 1935 tarihinden itibaren meriyte girme-
sine karar verilen isbu miizeyyel anlasmanin tas-
diki hakkinda Basvekaletten Yiiksek Meclise su-
nulan kanun layihasi enciimenimize verilmekle 
tktisad vekili hazir oldugu halde tetkik ve mii-
zakere olundu. 

Layihaya bagli mucib sebeblerin incelenmesin-
den ve tktisad vekilinin verdigi izahattan an-
lasildjgma gore tasdiki istenen bu mukavele ile 
esas ticaret mukavelesi arasinda ewelki anuka-
velenin tediye sartlarmda goriilen bazi mahzurla-
ri ortadan kaldirmaga imatuf esasli degisiklikler 
yapildigi gibi Yunanistana en biiyiik ihracatimi-
zi teskil eden sigir hayvanati iizerinde Yunan 
giimruk tarifesi noktasindan lehimize muhim ta-
dilat yapilmisti. Buna mukabil Yunan istanin 
memleketimize sattigi malalrdan anilli sanayi ve 
ziraatimizi miiteessir etmeyecek bir kac, kalem 
esyanin giimriik resminden tenzilat kabul edil-
mistir. Bu mahiyetine gore yeni anlasma esas 
itibarile Biiyiik Meclisin tasdikma layrk goriil-
mekte ve 2294 sayili kanun mucibince miiddeti 
zarfinda Biiyiik Meclise arzedilmis bulunmakta-
dir. Tasdiki istenen kanun layihasinin birinci 
madesi isbu miizeyyel anlasmanin kabul edildigini 

bildiren .madde olup encumenimiz mukavelenin 1 
tesrinievvel 1935 tarihinden itibaren meriyete 
girdigini ifade eden hiikmiin ikinci meriyet mad-
desinden almarak buraya konulmasini hem ma-
kable tesmilden sakmmak prensibine uygunluk 
hem de daha kolay anlasilmak itibarile daha mu-
vafik bulmustur. 

Birinci maddede yapilan yukaridaki bu de-
gisiklige nazaran ikinci maddede kanunun nes-
rinden itibaren meriyete girecegi tarzinda degi§-
tirilmis ve sekle aid olan 3 ncii madde aynen ka
bul edilmistir. 

Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere 
Yiiksek Reislige sunulur. 

tktisad E. R. 
Tekirdag 

#. Kesebir 

Aza 
Ankara 

E. Demirel 

Aza 
Eskisehir 
E. Sazak 

Aza 
Izmir 

Benal Arman Y 

Aza 
Zonkuldak 

Bagib 

M. M. 
Giresun 

Is. Sabuncu 

Aza 
Gikmisane 

Edip S. Tor 

Aza 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Aza 
Sinob 

Katib 
Nigde 

Dr. R. F. Talay 

Aza 
Konya 

H. Dikmen 

Aza 
Kayseri 

Suleyman 

Aza 
Somsun 

. Kemal Tengirsenk Ali Tunah 
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HttKtTMETtN TEKLlFl 

Tilrkiye He Yunanistan arastnda munakid 30 ilk 
te§rin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 te imzalanan 

muzeyyel anlastnanm tasdikma dair kanun 
layihast 

MADDE 1 —Tiirkiye ile Yunanistan arasm-
da munakid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, ti
caret ve seyrisefain mukavelesine ek olarak 26 
eylul 1935 te imzalanan muzeyyel anla$ma kabul 
ve tasdik edilmigtir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 te§rinievvel 1935 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukumlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 - X -1935 
B8. V. 

/ Inonu 
Da. V. 

Da. V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
8. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
#. Saracoglu 

Ha. V. 
Ha. V. V. 
§. Kaya 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
G. 1. V. 

Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. 
Mai. V. 

F. Agralt 
Ik. V. 

G. Bayar 
Zr. V. 

tKTISAD ENCttMENlNtN DEGt§TlRl§I 

Tilrkiye ile Yunanistan arasinda munakid 30 ilk 
tesrin 1930 tarihli ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelesine ek olarak 26 eylul 1935 te imzalanan 

muzeyyel anlasmawm tasdiktna dair kanun 
layihast 

MADDE 1 — Tiirkiye ile Yunanistan ara
sinda munakid 30 ilk tesrin 1930 tarihli ikamet, 
ticaret ve seyrisefain mukavelesine ek olarak 
26 eylul 1935 te imzalanan ve 1 birinci te§rin 
1935 tarihinden itibaren meriyete konulan mii-
zeyyel anla§ma kabul ve tasdik edilmi?tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne^ri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hukumlerini icraya 
Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayisi : 90 ) 
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30 I L K T E § R ! N 1930 D A A N K A R A D A I M Z A L A N A N T D R K I Y E I L E Y U N A N I S T A N A R A -

SINDAKt IKAMET, TlCARET VE SEYRlSEFAlN MUKAVELESlNE ZEYlLDlR 

Bir taraftan 
Tiirkiye Cumhuriyeti Reisi 

ile 
Diger taraftan 

Yunanistan Cumhuriyeti Reisi; 
Iki memleket arasmdaki mal mubadelelerini miimkiin mertebe inkisaf ettirmek arzusile 

miitehassis olduklarmdan, 30 ilk tesrin 1930 da Ankarada imzalanan ikamet, ticaret ve seyri-
sefain mukavelesinde bazi tadilat yapmagi kararlastirmislar ve bu maksadla sahibi salahiyet 
murahhaslari olarak: 

Tiirkiye Cumhuriyeti Reisi; 
Turkiyenin Yunanistandaki f evkalade murahhas ve orta elgisi Ekselans Rusen Esref Unaydm, 
Ekonomi bakanligi Miistesan Ekselans Faik Kurdoglunu 

ve 
Yunanistan Cumhuriyeti Reisi; 

Milli Ekonomi bakani S. Stephanopolos'u 
sahibi salahiyet murahhaslari olarak tayin etmislerdir. 

Kendilerine usulii veghile salahiyet verilmis olan murahhaslar atideki hiikumleri kararlastir-
mislardir: 

Madde — 1 

30 ilk tesrin 1930 da Ankarada imzalanan ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavelesinin 16 nci 
maddesi ve isbu mukavelenin imza protokoluniin 10 ncu maddesine miitefcrri hiikiimler hazfedil-
mistir. 

Madde — 2 

Yunanistana tenzilat % deleri verilmis olan giimriik resimleri Tiirkiye tarafindan arttiril-
digi takdirde, bu arttirmanm, ticari menfaatlerini miimkiin mertebe az haleldar etmesini temin 

etmek iizere Yunanistan yeniden miizakereye girisilmesini taleb edebilecektir, 

Madde — 3 

Yukanda sozii geqen mukaveleye miilhak A listesi asagidaki tadilat ile ibka edilmistir. 

Yunanistan 
giimriik ta- Madeni drahmi iizerinden 

rifesi 

E X 1 

a 1 
b 1 
c 1 
E X 2 

Mallarm isimleri 

Sikleti 225 kiloyu geQmeyen eanli 
hayvanlar 
Okiiz ve buga 
Inek 
Manda 
Yaban domuzu 

ila 4 mukerrer 

Vahidi kiyasi 

Bas 
» 
> 

100 kilo 

giimriik resmi 

7 
7 
7 

15 
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Madde — 4 

Turk gumruk tarifesinin 494 A 1, A 2, B 1 pozisyonu miistesna olmak uzere, yukarda sozii geQen 
mukaveleye miilhak «B» listesi atideki tadilat ile ibka edilmistir: 

Turk gum-
riik tarifesi 

E X 179 
231 
277 B 
277 H 
754 Y 
754 K 
754 L 

Mallann ismi 

Mandalina, agac, kavunu 
Terebentin yagi (nebati naft esansi dahil oldugu halde) 
Sakiz 
Kolofan 
Asit nitrik 
Asit kloridrik, siilfirik 
Asit kloridrik, siilfirik 

Bahsedilen tenzi-
lat % desi 

% 35 
% 60 
% 30 
% 45 
% 50 
% 50 
% 50 

Madde — 5 

Isbu anlasma 10 son tesrin 1934 te Ankarada imzalanan avenantin yerine kaim olub 30 ilk 
tesrin 1930 da Ynnanistan ile Tiirkiye arasinda Ankarada imza edilmis olan ti caret ve seyrisefa-
in mukavelesinin layenfek bir cuziidur. 

Isbu Avenant tasdik edilecek ve tasdik edilen niishalar Ankarada teati edilecektir. Avenant 
muvakkaten 1 ilk tesrin 1935 ten itibaren meriyet mevkiine girecektir. 

26 eylul 1935 te Atinada iki nusha olarak tanzim edilmistir. 
Hasiye : Maamafih, Turk gumruk tarifesinin 494 A 1 pozisyonunun konsolidasyonu, 26 eylul 

1935 tarihli kliring anlasmasile ayni giinde imza edilen buna aid mektupla Yunanistana verilmis olan 
kontenjan tiikeninceye kadar tatbik edilecektir. 

Imza : Stephanopoulus Rusen E§ref tfnaydin 
F. Kurdoglu 

»-©-« 
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S. Sayisi: 93 
Askeri ve mulk? tekaud kanununun 45 nci maddesine bir 
fikra eklenmesine dair kanun layihasi ve Mill? Miidafaa, 

Maliye ve Biitge eneumenleri mazbatalan (1/306) 

T. C. 
Baqvekalet 7 - XI - 1935 

Kararlar mudiirlugu 
Sayi: 6}3 291 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1683 sayih Askeri ve Mulk! tekaud kanununun 45 nci maddesine bir fikra eklenmesi 
hakkinda Milli Miidafaa Vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince l-XI-935 tarihinde 
Yuksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. inonii 

Esbabi mucibe 

SMh altmda iken §ehiden vefat eden subay ve eratin yetimlerine hazirlanmi§ olan talimat-
nameye gore §ehidligin vukuu tevsik olunarak 1683 sayih Askeri ve mulki tekaud kanununun 
45 nci maddesi mucibince maa§ baglanmakta isede, isimleri zayiat kaydinda yazili olmayan, 
diriligi veya oliimii meghul kalan ve hatta askerlik §ubelerinde askere sevkleri malum olma
yan veyakud firar goriinen kimselerin ana,, kan veya cocuklan mahkemelere miiracaat ede-
rek §ahid ikamesi suretile oglunun, kocasimn veya babalannin §ehidliklerini iltma r'apteyle-
dikten sonra maa§ tahsisi talebinde bulunmakta ve bu ilama musteniden kendilerine maa§ 
baglanmaktadir. Ancak tekaud vesair maa§larda oldugu gibi §ehid maa§ina aid tahsis muame-
lesinin de Devletin resmi kayidlanna mustenid olmasi Hiikumetge yapilmasi ve bu idari 
muameleden haksizliga ugradigini iddia edeceklerin §urayi Devlete miiracaat etmeleri icap 
edecegi cihetle hem bu maksadin temini ve hem de resmi kayidlara mustenid olmayan §ehid 
maa§i tahsislerine mani olunmasimn temini icjn bu kanun layihasinin tanzimine zaruret hasil 
olmu§tur. 
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Milli Miidafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. enciimeni 
Karar No. 9 
Esas No. 1/306 

7 - XII -1935 

Yiiksek Baskanli&a 

1083 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu-
nun 45 nei raaddesinc bir fikra eklenmesi hak-
kinda Milli Miidafaa vekilligince hazirlanan 
kanun layihasimn esbabi mucibesile gondcril-
digine dair olup enciimenimize havale edilen 
Basvekaletin 7 son tesrin 1935 tarilili ve 0/3291 
sayili tezkeresile mucib sebebleri, enciimenimi
ze Milli Miidafaa vekilli&inden gonderilen mc-
muru ile okundu ve goriisiildii: 

Milli Miidafaa vckilliginden gonderilen mc-
murunim bayanati ve kanun projesinin hazir-
lanmasrna sebeb olan vakalarr eneumenimiz 
inceleyerek, muharebelerde sehid olan ve kay 
di, zayiat eetvelinde bulunmaynu ve seneler-
ce raeraleketine gelmemis olanlarm k a n veya 
oocuklari mahkemeye miiracaat ederek goster-
digi sahidlerin sahadetile sehidligi tahakkuk 
ve ilaraa baglryarak sehid maasi tahsisi isten-
mekte ve bu gibi mahkemeye miiraeaat eden-
lerin ancak yiizde ikisini sahidlerinin muhare-
be ettiklerini beyan eyledikleri kitada bulun-
madiklari gibi ismini soyledikleri kitanin da 
o eepheye sevkedilmedigi Milli Miidafaa veka-
letinin resirii kuyudatmdan anlasildigi ve mah-
kemeler niifus idarelerini miiddei aleyh ola-

rak tauimakta olduklan ve Milli Miidafaa- ve-
kaletlmlen bir sey sorulmadigi cihetle bu hu-
suslara raani olinak i<jin kanun projesi haztr-
1 a n digi anlasilmistir. 

Vatandaslarin sehidlik hakkinda mahkeme-
lere miiracaat etinemesi dogru olmadigi kana-
atinde bulunan eneumenimiz, sehidlik davala-
rini riiyetinde, inahkemelerin Milli Miidafaa 
vekilliginin de malumatina miiracaat etmesi-
nin usul ittihazi ile beyan edilen mahzurlarin 
onii ahnmis olacagindan, birinci maddenin de-
gist irilerek kabuliine karar vermistir. 

Yiiksek Baskanliga sunulmustur . 

M. M. E. Rs. N. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 

Antalya 
C. Mcngiliboru 

Elaziz 
A. S. Ohkay 

Kocaeli 
N. Bozatik 

Sam sun 
R. BarJmi 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 

Balikesir 
Hacim Kezer 

Erzurum 
A. Akyiirek 

Manisa 
K. N. Duru 

Tokad 
/ / . Konay 

Katib 
Erzurum 
S. Kocak 
Balikesi r 
C. Esener 
Istanbul 

Dr. II. S. Erel 
Mugla 

N. Tuna 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

T. B. M. M. 
Maliyc enciimeni 

Karar No. 29 
Esas No. 1/306 

Maliye enciimeni mazbatasi 

Yiiksek Reislige 

8-1-1936 

1683 sayili tekaiid kanunimuu 45 nei madde-
sine bir fikra eklenmesi hakkinda Basvekaletin 
7-XI-1935 tarih ve 6/3291 sayili tezkeresile Bu-
yiik Mecliso suniilan ve Milli Miidafaa enciime-
nince miizakereden sonra Enciimenimize havale 
cdilmis olan kanun layibasi Milli Miidafaa veka-

letinden gonderilen memur bulundugu halde tet-
kik ve miizakere olundu: 

Layihadan ve Milli Miidafaa vekaleti namina 
hazir bulunan memurun verdigi izahattan anla-
sildigma nazaran silah altinda iken vefat eden 
subaylarla eratin yetimlerine olbaptaki taliinat-
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namesine gore, sehidligin vukuu tevsik olunarak 
1683 numarali kanunun 45 nci maddesi mucibince 
maas baglamnaktadir. Ancak isimleri zayiat liste-
lerinde yazili bulunmayan ve diriligi veya oliimii 
bile meQhul kalan ve hatta bazan da firari diye 
kayitli veya askere seVkleri bile mecjml bulunan 
kimselerin kari, (jocuk ve analari, niahkemeye mii-
raeaatle ve ciheti askeriye veya Hazineyi davet 
daihi etmeksizin sahid ikamesi suretile koea, ba-
ba veya ogullarmin sehiden vef at etmis olduguna 
dair ilam alryorlar ve buna istinaden maasi tah-
sisi talebinde bulunuyorlar. Gerc;i ciheti askeriye 
bu ilamlar a miisteniden maas tahsisi icab etmeye-
cegi f ikrinde ise de, talepleri tervig edilmis bu gi-
bi eshas §urayi devlete dabi miiracaatle ilamlara 
istinad suretile maas tahsisine hukiim almaktadir-
lar. Layiha bu gibilere karsi Hazine bukukunu 
muhafaza igin tanzim edilmistir. 

Her hangi bir ilamin o davada taraf eynden ol-
mayanlar hakkinda hiikum ve tesiri olamayacgma 
binaen veraset senedi denilen bu gibi ilamlann 
dabi §urayi devletge Hazine aleyhine yetim ma
asi verilmesi i§in bir sebeb ve mesned olmamasi 
muktazi olup Hiikumetin bu yiizden bir kanun 
tanzimi zaruretinde birakilmasi §ayani nazar ve 
teemmul gorulmiis ve ancak Milli Mudafaa ve-
kaleti namina hazir bulunan memurun beyanat ve 
izahati karsisinda Enciimenimiz dahi boyle bir 
kanunun luzumuna kail olarak kanun layihasi-
nm tetkikine girismistir. 

Hiikumetin layihasmin birinei maddesine na-
zaran Hukumetge sehidligin munhasiran Mill! 
Mudafaa vekaletrn.ee tesbiti icap edecegi iltizam 
edilmis ise de tiirlii sebeblerle Milli MMafaanin 
vukuf ve ittilai haricinde kalabilmis sehidlik va-
kialari olabileceginden Enciimenimiz dabi Milli 
Mudafaa encumeni gibi dusiinmusi ve sehidligin 
ispati hakkinm yetimler igin dahi taninmasmin 

(S . 

muvafiki madelet olacagini kabul etmis ve Hazi-
ne hukukunun yine Hazine vekilleri tarafmdan 
miidafaasi liizumuna binaen maddeyi yeniden 
yazmistir. 

Alakadarlann Hazine aleyhine agaeaklari da
vanin Surayi devlette mi yoksa mehakimi adli-
yede mi acjlmasi icab edecegi dahi goriislerek 
her ne kadar Encumenin bir ksnm azasi isbu da-
valarin, idari bir makamdan verilmis kararlar 
aleyhindeki davalar kabilinden oldugu ve bina-
enaleyh §urayi devlette riiyeti lazimgelecegi re-
yinde bulunmuslarsa da Encumenin Qokluk aza
si kanun layihasmin sebebi tanzimi esasen umu-
mi mahkemelerden Hazine davet edilmeksizin 
alinmakta olan ve bilahare Surayi devlette sehid
ligin delil ve mesnedi olarak kabul edilmekte bu
lunan ilamlar oldugunu ve idari davanin ise ilam-
dan sonra agilmakta bulundugunu nazari dikka-
te alarak sehidligin ispatrna dair davalarm mer-
cii riiyetinin umumi mahkemeler olmasmi, ge-
rek zati madde itibarile ve gerek halkin muskii-
lata ugratilmamasi noktasmdan muvafik olaeagi 
rey ve kanaatinde bulunmus ve madde ona gore 
yazilmistrr. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Mailiye E. Reisi 
Bayazid 

Ihsan Tav 

Aza 
Afyon 

tzzet Akosina7i 

Aza, 
Gumiisane 

IS. Ondersev 

Aza 
Antalya 

M. Nedim Zobci 

M. M. 
Isparta 

Kamtil tfnal 

Aza 
Istanbul 
Y. Yazici 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 

Aza 
Aydm 
Adnan 

Katib 
Qankiri 

M. Onsay 

Aza 
Yozgad 

Emin Draman 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 
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Biitge enciimeni masbatasi 

T. B. Id. M. 
Biitge enciimeni 21 - 1 - 1936 

Hazbata No. 75 
Esas No. 1/306 

Yuksek Reislige 

1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 
45 nci maddesine bir fikra eklenmesine dair 
olub Basvekaletin 7 - XI - 1935 tarih ve 6/3291 
sayili tezkeresi ile Yuksek Meclise sunulan ka-
nun layihasi Milli Miidafaa ve Maliye enciimen-
lerinin mazbatalarile birlikte encumenimk'e ve-
rilmis olmakla muhasebei umumiye miidiir vekili 
Cemal Yesil ve Milli Miidafaa vckaletinden gon-
derilen memur hazir oldugu halde okundu ve ko-
nu§uldu: 

Bu layihanin hazirlanmasini icab ettiren se-
bebler hakkinda esbabi mucibede yazdi bulunan 
ve alakadar memur tarafindan enciimende ay-
rica izah olunan miilahazalara nazaran teklifin 
esasi enciimenimizce de muvafik goriilmustur. 
Aneak Milli Miidafaa vckaleti kayidlcrile sehi-
den vefat keyfiyetinin taayyiin edemedigi ah-
valde alakadarlarin mahkemelere giderek - bazi 
kayid ve sartlarla da olsa - sehidlik hakkinda 
ilam almalari icin agik kapi birakilmasi, bu la-
yiha ile bertaraf edilmesi diisiiniilen mahzurlarm 
devamina mani olamiyaeagindan buna mahal 
kalmamak iizere sohiden vefat keyfiyetinin miin-
hasiran Milli Miidafaa vekaletince tesbit edil
mesi esasi enciimenimizce maksada daha uygun 
goriilerek HiikumetQe bu esas dairesinde hazir-
lanan layihanin kabulii ekseriyetle kararlastiril-
inistir. 

Azadan bir kismi 45 nci madde hukmunun 

yalniz sehidlere aid olmayip sef erde veya hazard a 
yaralanarak vefat edenlerin yetimlerine de samil 
bulunduguna binaen Hukumetin esbabi mucibe-
sinde izah edilen vaziyetin ve bu yolda vukua 
gelmekte oldugu sif alien bildirilen suiistimal-
ierin online gegebilmek ic/m bu layiha hiikmu-
niiri 45 nci maddedeki biitiin hallere tesmili 
yolunda birinci maddeye bir fikra ve ayni za-
manda miiruru zamana tabi tutulmayan zat 
maaslari iq'm bir miiruru zaman haddinin ta-
yini hakkinda da layihaya bir madde ilavesi 
lazimgelecegi miitalea ve teklifinde bulunmus-
larsa da Hukumetin bu maksadlan teminen ay-
nca bir kanun layihasi tanzim ve takdim et-
mek iizere bulundugu anlasilmakla tekliflerin-
de israra mahal gormemislerdir. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Beis V. 
Isparta 

Miilcerrem Unsal 
Qorum 

Eyub Sabri Akgol 
Oazi Anteb 

A. II. Ayerdem 
Mus 

§. Ataman 
Sivas 

Remzi Qiner 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

Edirne 
F. Kaltakkir 
Manisa 

T. Turkoglu 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 
S. Igoz 

Katib 
Istanbul 
F. Oymen 

Izmir 
an H. Qakt 

Mardin 
R. Erdem 

Seyhan 
Nad Eldeniz 

Giimiisane 
D. Sakarya 
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HtfrrtilMETtN TEKLlFl 

1683 sayili askeri ve mulki tekaiid kanimunun 
45 nci madesine bir fikra ildvesine dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve mulki 
tekaiid kanimunun 45 nci madesine asagidaki 
fikra ilave edilmistir. 

§ehidligin vukuu yalniz Milli Mudafaa ve-
kaletince tesbit olunur). 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii tcra 
VeMUeri Heyeti yiirutur. 

1 - XI - 1935 
Bs. V. Ad. V. M. M. V. 

/ Inonii §. Saracoglu K. OzaXp 
Da.V. Ha.V. Mai. V. 
#. Kaya Br. T. R. Aras F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. R. Swydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MlLLl MUDAFAA ENCtlMENlNtN 
DE&t§TtRl§t 

1683 sayili askeri ve mulki tekaiid kanununun 
45 nci madesine bir fikra ildvesine dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — 1683 sayili askeri ve mulki te
kaiid kanununun 45 nci maddesine asagidaki 
fikra ilave edilmistir : 

(§ehidligin vukuu, Milli Mudafaa vekilligi-
nin kuyud ve vesaiki ile taayyiin edemeyen ah-
valde yapilacak davalarda niifus memurlan gi-
bi mahallinin Askerlik subesi reislerinin veya 
gonderecegi memurun huzuru mesruttur). 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen 

( O a y i s i : ^ ) 
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MALlYE ENCUMENlNlN D E G I § T I R I § I I 

1683 sayth tekaud kanununun 45 nci mad-
desine bir fikra eklenmesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1683 sayili tekaud kanununun 
45 nci maddesine asagrda yazili fikra eklen-
mi^tir: 

« §ehiden vefat keyfiyeti Milli Miidafaa ve-
kaletinin kayidlerile taayyiin edemiyen ahvalde, 
alakadarlar Hazine aleyhine umumi mahkeme-
lerde dava ikamesile ve Hazine miimessil veya 
vekilinin davetile sehidligi hiikmen isbat ede-
bilirler. Bu suretle almmis olmayan sehidlik 
ilamlari sehidlige miiteallik yetim maasi tahsi- | 
sine esas olamaz » . 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmisftir. 

BttTQE ENCttMENlNtN DE&t§TtRl§I 

MADDE 1 — Hiikumetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

( S. Sayisi : 93 ) 
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S.Sayisi:91 
Askerlik kanununun 36 nci maddesinin degi§tirilmesine 

dair kanun layihasi ve Mill! Mudafaa encumeni 
mazbatasi (i 384) 

7*. C. 
Baqvekdlet 131-1936 

Kararlar mudurliigu 
Say i 6/115 

T. B. M. M. Yiiksek Reisligine 

1111 sayili Askerlik kanununun 36 nci maddesinin degistirilmesi hakkinda Milli Mudafaa 
Vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8-1-036 da Yiiksek Meclise arzi kararlas-
tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile biriikte &unulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. InopJl 

Esbabi muciibe 

Memurin kanuntinun 4 ncii maddesinin (F) fikrasma gore memur olacaklarm askerliklerini 
yapmrs olmalan mesrut bulundugundan ihtiyat si) bay yetisecek kadar okumus olanlarm, biriikte mu-
ameleye tabi olduklari dogumlularm celbi beklenmeksizin taleb ve miiraeaat vukuunda ilk acjlacak 
hazirlik kitasi veya ihtiyat subay mektebi devresi baslangrcmda isbu kita veya mektebde bulun-
mak iizere sevkedilmeleri hakkinda 1111 sayili askerlik kanununun 36 nci maddesi sonuna bir frkra 
eklenmisdi. Askerlik Qagma girmis ve ihtiyat subay mektebine gonderilmeleri i<jin kanunen tecil 
haklan kalmamis olan mlikelleflerin bazilan kanunun eklenmis fikrasindaki (Taleb ve miiraeaat vu
kuunda) kaydine istinaden hemen miiraeaat eylciri ekte ve bir kismi da miiraeaat etmeksizin muame-
leye tabi bulunduklari dogumlularm celbini beklemektedirler. Taleb ve miiraeaatin miktan evvel-
den malum olmadigmdan kadro sebebile mekteb idaresi muskiil vaziyette kalmakta ve tahsillerini 
bitirenlerdcn bir an evvel istifade etmek imkani bulunmamaktadir. Bu mahzurlari ortadan kaldir-
mak igin isbu fikrada bulunan (Taleb ve miiraeaat vukuunda) kaydi kaldirilmak suretile askerlik 
kanununun 36 nci maddesi tadil edilmistir. 

Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi 

20-1-1936 

Yiiksek Reislige 

1111 sayili askerlik kanununun 36 nci madde- hazirlanan kanun layihasi esbabi mucibesile bir-
sinin degistirilmesi hakkinda M. M. Vekilligince lifcte ^gonderildigme dair olup Enciimenimize ve-

T. B. M. M. 
M. M. Encumeni 
Karar No. 18 
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rilen Basvekaletin 13 son kanun 1936 tarihli ve 
6/115 sayili tezkeresi M. M. Vekilliginden gonde-
rilen memurile okundu ve gorusiildii: 

Ihtiyat subayi yetisecek derecede tahsil gor-
miis ve hem dogumlularile asker edilmis olanla-
rin tahsilleri esnasmda aldiklari ehliyetnameye 
gore asker edilen hem dogumlularimn celbi bek-
lenilmeksizin ya hazirlik kitasrna veya ihtiyat 
subay okuluna sevkedilerek bir an ewel askerli-
gini bitirip Devlet hizmetine girmelerini ve fou 
suretle hem fazla masraf edilmemesini ve hem de 
muvakkat bir zaman iginde olsa luzumlu memuri-
yet mahallerinin bos kalmamalarmi temin igin 
1111 sayili askerlik kanununun 36 nci maddesi-

nin teklif edilen yeni seklini yerinde goren En-
ciimeimiz kanun layihasmi aynen kabul etmis-
tir. Umumi Heyetin tasvib nazanna arzedilmek 
iizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Istanbul 
£. Gokherk 

Antalya 
C. Mengiliboru 

Istanbul 
Dr. H. $. Erel 

Tekirdag 
R. Apak 

M.M. 
Diyarbekir 

K. Seviiktekin 

Balikesir 
C. Esener 

Kirsehir 
L. M. Ozdes 

Samsun 
R. Barktn 

Katib 
Erzurum 

Elaziz 
Ahmed S. Ohkay 

Kocaeli 
N. Bozatik 

Urfa 
Ahmed Tazgan 

HttKtJMETtN TEKLtFt 

1111 sayili askerlik kanununun 36 nci maddesi-
nin tadili hakkinda kanun layihasi 

MADDE 1 — 1111 sayili askerlik kanununun 
36 nci maddesi asag'idaki gibi degistirilmistir: 

Madde 36 — Ertesi seneye birakilanlarm 
her sene toplanacak askerlik meclislerinde ah-
vali tekrar yoklanrr. Ertesi seneye terklerini mu-
cib olan sebeb veya illetleri hangi sene gee-
mis ve bitmis olursa o senenin son yoklama go
ren veya gorecek olan eratile asker edilerek on-
larla beraber gaginlir ve askerliklerini yaptik-
tan sonra yasitlarmm bulundugu smifa gegiri-
lir. Bunlardan ihtiyat subayi yetisme sartlarmi 
haiz olanlar, birlikte muameleye tabi olduklan 
dogumlularm celbi beklenmeksizin ilk agilacak 
hazirlik krtasi veya ihtiyat subay mektebi dev-
resi baslangicmda bu kita veya mektepte bulun-
mak iizere sevkedilirler. 

MADDE 2 — 13 - XII -1934 tarih ve 2607 
sayili kanun miilgadn*. 

MADDE 3 —Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hukumlerini yii-
riitmege tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8-1-1936 
Bs. V. 

/ . tnonu 
Da.V. 

#. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 

S. 1. M. V. 
Dr. R. Say dam 

Ad. V. 
§. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Aras 

Na. V. 
A. Qetirikaya 

G. 1. V. 
Rama, Tarhan 

M. M. V. 
K, Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

G. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
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(S. Sayisi : 91) 


