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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sihhat ve i^timai muavenet vekili Dr. Refik Say-
damm Ba§vekalet vekilligini ve Kayseri mebusu Faik 
Baysalm Maliye vekaleti vekillgini yapacaklari hak-
kmdaki tezkere okunduktan sonra Bagvekalet tesjki-
latma, 

Radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve diger 

Layihalar 
1 — Askerlik kanununun besjnci maddesine bir 

fikra ilavesine dair kanun layihasi (1/773) (Milli Mii-
dafaa enciimenine). 

2 — Askeri fabrikalar harb sanayi kitalari erle-
rine verilecek yevmiye hakkmda kanun layihasi 
(1/775) (Milli Mudafaa ve Btit?e enciimenlerine). 

3 — Posta, telgraf ve telefon idaresi te?kilat ve 
vazifeleri hakkmdaki 2822 sayih kanuna ek kanun la
yihasi (1/774) (Nafia ve Btitce enciimenlerine). 

Teklifler 
4 — Manisa mebusu Sabri Topragm, yabanci 

memleketlerden gelecek Tiirk olmayan yabanci giig-
menler hakkmda kanun teklifi (2/52) (Hariciye, Sih
hat ve icjiimai muavenet ve Dahiliye enciimenlerine). 

Tezkereler 
5 — Ankara Yiiksek Ziraat enstitiisti hakkmdaki 

2291 sayih kanunun 19 ncu maddesinin tefsiri hak
kmda Ba§vekalet tezkeresi (3/358) (Ziraat ve Btitce 
enciimenlerine) 

1 — Istanbul mebusu Abdulhah Hamid Tar-
hanin vefat ettigine dair Basvelcdlet tezkeresi 

BASKAN — Hiikumetin bir tezkeresi var, 
okunacaktir: 

Buyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
Istanbul mebusu Abdiilhak Hamid Tarhan'm 

13 - IV -1937 de tstanbulda vefat ettigi Dahi
liye vekilliginden 15-IV-1937 tarihli tezkere 

fizyotrapi miiesseselerine dair kanun layihalarmm 
birinci miizakereleri yapildi ve cuma giinii toplanil-
mak iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Tokad Coruh 

S. Tevfik Genca Ali Zirh 

6 •— Gazi Anteb mebusu Remzi Giiresin te§rii 
masuniyetinin kaldirilmasi hakkmda Ba^vekalet tez
keresi (3/361) (Adliye ve Te§kilati esasiye enctimen-
lerinden miirekkeb Muhtelit enciimene). 

7 — Hapishane ve tevkifhanelerin idaresi hak
kmdaki 1721 sayih kanunun 8 nci maddesinin tefsirine 
dair Ba§vekalet tezkeresi (3/359) (Adliye, Sihhat 
ve ietimai muavenet ve Btitce enciimenlerine). 

8 — Tiitiin inhisari hakkmdaki 1701 sayih ka
nunun 82 nci maddesinin tefsirine dair Bagvekalet 
tezkeresi (3/360) (Giimrtik ve inhisarlar, tktisad, 
Maliye, Dahiliye ve Adliye enciimenlerine). 

Mazbatalar 
9 —• Jandarma efradi hakkmdaki 1861 numarali 

kanunun bazi maddelerini degigtiren kanun layihasi 
ye Milli Mudafaa, Dahiliye ve Btitce enciimenleri 
mazbatalan (1/677) (Ruznameye). 

10 — §ark demiryollari imtiyazi ile sjrkete aid 
mallarm satin almmasma dair olan mukavelenin tas-
diki hakkmda kanun layihasi ve Nafia ve Btitce en
ciimenleri mazbatalan (1/758) (Ruznameye). 

ile bildirilmistir. Arzederim. 
15-IV-1937 

Ba§vekil vekili 
D. Refik Saydam 

BALKAN — Tiirk edebiyatma, Tiirk kiil-
tiiriine biiyiik hizmet eden, memleketin, par-
timizin ve inkilabin biiyiik §airi Tarhan'm 
iifuliinden dolayi, Divani Riyaset namma, ta-
ziyetlerimizi arzederim. 

.2 —HA VALE EDILEN EVRAK 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Tevfik Fikret Silay 

KATlBLER : Na§id Ulug- (Kiitahya), Ali Zirh (Ooruh) 

BA§KAN — Meclis agilmi§tir. 

3 — RIYASET DlVANININ HEYETI UMUMlYEYE MARUZATI 

— 58 — 
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Tarhan'm saym hatirasma hiirmeten bir 

dakika ayakta durulmasmi rica ederim. 
(Bir dakika ayakta duruldu). 
BASKAN — Bu hususta verilmig bir takrir 

var. 

2 — Mugla mebusu giikrii Kayanm, Istan
bul mebusu merhum Abdihlhak Hdmid Tarha-
nm aziz hatirasma hiirmeten bir geyrek saat 
celsenin tatiline dair iakriri 

Btiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
Biiyuk §airimiz ve Parti uyemiz Abdulhak 

1 .— Giresun mebusu Hakki Tank J]sun, mu-
amele vergisi kanunu mucibince un degirmen-
leri mamuldhndan yapilacak tenzildta dair Ma-
liye ve Iktisad vekdletlerinden sifahi sual takriri 

BA§KAN — Sahibi takrir var mi? (Yok 
sesleri). 

0 halde nizamname mucibince gelecek ruz-
nameye birakryoruz. 

2 — Diyarbekir mebusu General kdzim Se-
viiktekinin, askeri malullerin her iig senede bir 
tdbi tutuldugu muayeneye, millkiye malulleri-
nin de tdbi tutulup tutulmadiklarina dair Mali-
ye vekdletinden sualine Maliye vekili Fuad Ag-
rahnin sifahi cevabi 

BALKAN — Takriri okutuyoruz. 
6 - IV -1937 

Yiiksek Baskanliga 

1683 numarali askeri ve miilki tekaiid ka-
nununun 37 ve 38 nci maddeleri mucibince as
keri malullerin her iig senede bir muayene edi-
lerek maluliyetlerinin azalip gogalmasma gore 
yapilan muamelenin miilkiyeden malulen teka
iid olanlar hakkmda da tatbik edilip edilmedi-
ginin, edilmiyorsa bu musavata miigayir mua
melenin icrasi mumkiin olup olmadigmm Ma
liye vekilliginden bildirilmesini arz vericaede-

-1937 0 : 2 
Hamid Tarhanm aziz hatirasma hurmetle cel
senin bir gekrek saat tatilini teklif ve rica ede
rim. 

Mugla mebusu 
ve C. H. P. Genel sekreteri 

§. Kaya 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

Celse 15 dakika sonraya talik edilmi§tir. 

Kapanma saati : 15,5 

rim. 
Kazrm Seviiktekin 

Diyarbekir mebusu 
MALIYE BAKANI FUAD AGRALI (Ela-

ziz) — Tekaiid kanununun askeri malullere ver
mis oldugu hak ile miilki malullere vermis oldu
gu hak arasmda biiyuk bir fark vardrr. Eimraz 
cetvelinde tasrih olundugu vegihle vazife icabi 
olarak birinci yahud ikilnci derecede askeri ma-
iullerden bir zate tahsis olunan tekaiid maasi, 
hizmet miiddetine gore hesab olunacak tekaiid 
maasma, tekaiid olmadan ewel aldigi maa^m 
emsal hasili ile tekaiid maa§i arasmdaM farka 
% 90 zamolunur. Boylece bir askeri maliile 
hemen hemen asli maas derecesine yakm bir 
maas tahsis olunur. Mesela 100 lira asli maa§i 
olan ve 20 seme hizmet etmis birinci derece askeri 
maluliyetten tekaiid olmasi lazrm gelen bir za-
tm evvelce emsali hasili ile almakta oldugu 
maas, 300 lira oldug- halde tekaiid maa^i ile em
sali hasili arasmdaki farkm % 90 i zamolunca 
275 lira kadar tekaiid maasi verilmis olur, diger 

taraftan 20 sene hizmet eden miilki malullere bah-
solunan hakise25 sene hizmet etmis hesabile 
tahsis olunacak tekaiid maasma ancak % 50 
derecesinde bir zamdrr. Kezalik daha asagi de-
recelere inecek olursak daha biiyiik far*dara 
tesadiif ederiz. Bununla beraber askeri malul
lere verilen bu fark gayet yeriadedir. miilki me-

1K1NC1 CELSE 
Agilma saati : 15, 20 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATtBLER: Na§id Ulug (Kutahya), Ali Zrrh (Qoruh) 

BALKAN — Celse agdmi§trr. 

4 — SUALLER VE CEVABLAR 

— 59 -
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murlara verilen fark masa basrnda galismak 
suretile Devlete hizmet igin gegirdigi senelerin 
bir ikramiyesidir. Askeri malul ise harpte, darp-
ta, bayirda, dagda, binbir tehlike karsisinda 
Devlete hizmet igin viicudunu yipratmistrr. Bu 
itibarla iki smif malul arasmda miihim bir fark 
olmasi gayet tabiidir. Boyle bir fark olmasma 
gore dir kiaskerlerin maluliyet derecesirii iig 
senede bir yoklayarak eger az dereceden yukari 
dereceye gikmissa terfihlerinin gbzetilmesini vazii 
kanun istihdaf etmistir. Miilki memurlardan 
malul olanlar igin ise kanunda bu yolda bir esas 
konmamistrr. Boyle bir esasm dahi konmasma 
mahal olmadigi kanaatindeyim. 

Gl. KAZIM SEVUKTEKIN (Diyarbekir) — | 
Bendeniz, Maliye vekili muhteremi gibi diisjiin- j 
miiyorum. Memurin kanununun 84 ncii mad- ; 
desi, 1683 numarali askeri ve miilki tekaiid | 
kanununun 27 ve 28 nci maddeleri, malul \ 
kimdir, tasrih ediyor ve kanunun diger mad- ! 
delerile de maa§ tahsis ediyor. Memurini miil- j 
kiye birinci, ikinci, iiciincu derecede maas, alir i 
ki bu, 551 numarali kanuna bagli olan emraz 
cetveline gore olur. §imdi bunlarm da askeri 
maluller gibi her ug senede bir muayene edi-
lip, maluliyeti ziyadele§mi§ ise nigin daha yiik-
sek dereceden maa§ almasin veyahud malu
liyeti zail oldugu fenni raporlarla sabit olursa 
nigin maluliyet maa§i alsm? §ayet bunlar da 
iig senede bir askeri malullerin tabi olduklan 
muayeneye tabi olmazlarsa maluliyetleri geg-
tigi halde miitemadiyen kendilerine bu maa§ 
verilecektir. Biz, birinci derecede malul ola-
nm, subaylarm bile maluliyetinin zail oldugu-
nu gbrduk. Bu vaziyette nigin Devlet hazinesi 
mutazarrrr olsun? Goriiliiyor ki bunda her iki 
taraf igin fayda vardir. Kanun, bu mesele-
nin mutlak muayeneye tabi oldugu kanaatini 
bendenize vermi§tir. Adaletin bbyle oldugu 
kanaatile bunu sordum. 

MALIYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Biz oyle anliyoruz ki, kanunun gozettigi fark 
arzettigim esbabdan dolayidir. Bunun aksi mii-
taleada bulunurlarsa bu hususta bir teklifi ka-
nunide bulunmalan daha muvafik olur. 

BALKAN — Diger suale gegiyoruz. 
3 -— Diyarbekir mcbum General Kazwi tfe-

viiktekinin, 2283 ve 2125 say ill kaminlarla veri
len tahsviat He neler yapilehgina ve Ankarada 
Mr kisla insasi luikkmda bir tesebbiis olup ol-
madigma dair Mill! Mildafaa vekdletinden sna-
line Siyasi miistemr Necib Ali KiiguJMnm sifti
ll i - ceiUibi. 

Yuksek Ba§kanliga 
Askeri emlakin in§a ve tamiri igin 2283 ve 

2425 numarali kanunlar ile verilen tahsisat 
ile neler yapildigmin ve Ciimhuriyet Hiiku-
metimizin ba§ sehri olan Ankarada bir kisla 
in§asi hakkmda bir te§ebbus olup olmadigmin 

— 60 

Milli Mudafaa vekillig-inden bildirilmesini arz 
ve rica ederim. 

Diyarbekir mebusu 
K. Seviiktekin 

MILLI MUDAFAA VEKALETl SlYASt 
MUSTE§ARI NECIB ALI KUQUKA (Denizli) 
— Mlilli Mudafaa vekili bir vazife zimnmda 
bu gun istanbula hareket etmek mecburiyetinde 
oldugu igin musaade ederseniz sualin cevabini 
ben verecegim. 

Saym saylav Gl. Kazim Seviiktekinin sor-
mus oldugu sual iki kanun mevzuuna taalluk 
etmektedir. Birisi, 2283 numarali, digeri de 2425 
numarali kanun mevzularidrr. Birinci kanun 
mevzuunun taalluk ettigi hiikiimler sunlardrr: 

Birisi, Konya ile Sille arasmda dekovil hat-
tinin tesviyesile bunun altindaki arazinin alm-
masi, Konyada otedenberi askeri isgal altmda 
bulunan niimune hastanesinin teferriiatile ve 
miistemilatile beraber yani oradaki diikkanlar ve 
sairelerle beraber satin almmasi ve halen Kon-
yadaki ordu mufettisligi tarafmdan isgal edilen 
binanm satin almmasi igin 110 000 liranm kon-
masi ve sonra Merzifondaki Amerikan kolleji 
Bovart miiessesesinin kirk bin liraya satin al-
maktrr. 

Ugiinciisii, Ankarada Muhafiz alayi igin yet-
mis bin liralik bir kisla insasi hususudur. 

Bunlardan ikincisi tamamile yapilmistrr. Ya
ni Merzifondaki Bovart miiessesesine aid olan 
kisim tamamen almmistrr. 

Konyadaki mesele: Konya belediyesi ile Mii-
dafaai Milliye vekaleti arasmda uyusmak imka-
m bulunamamis ve sonradan gikan ikinci kanun 
birinci kanunun hiikumlerini esasen ortadan kal-
dirmistir. Ikinci kanun gikarken, her gun daha zi-
yade artmakta olan askeri insaat ihtiyacini daha 
ziyade tevsi etmek, insaati daha planli ve daha 
programli bir sekilde inkisaf ettirmek maksadile, 
bir senede bes yiiz bin lirayi tecaviiz etmemek 
sartile Miidafaai Milliye vekaletine iig milyon 
liralik taahhiidat icrasma mezuniyet veriyor. 

Bu ikinci kanun mucibince, birinci kanun 
hukiimleri miinfesih oldugundan, ikinci kanuna 
gore vekaletin insaat hakkmda aldigi tedbir ve 
plan sudur: 

Rkrb okulu, revir, merbut kita, hangar ve 
ahrrlari, 757 000 kiisur lira kesif bedeli, 

Krrikkalede sanat okulu, Cebeci hastanesi 
Harici kismi, bunlar kamilen ikmal edilmistir. 
Cebeci hastanesi dahili ve servis kismi 1937 de ik
mal edilecektir. Qorlu hastanesi 1938 de ikmal 
edilecektir. Haydarpasa hastanesinin esasli ta
miri 1937 de bitecektir. Amerikan Bovart he-
yetinden satin alman binalarm mukavelesi ya-
pildi. Muhafiz alayi kislasi ve ahirlan, 1937 de 
baslamak iizere, iki senede ikmal edilecektir. 
32 nci alaym kislasi da ayni suretle yapilacaktir. 
Bundan baska daha bir gok noksanlar vardir. 
Program 1940 senesine kadar realize edilecek 



I : 48 16-4-1937 ! C : 2 
ve daha biiyiik bir ingaat programi ile huzuru i dolayi, f^ekkiir eder, programm bir an ewel 
alinize gelinecektir . ! ikmalint 4 i i l e rmi-

Gl. KAZIM SEVttKTEKlN (Diyarbekir) — B A $ ? A N — Sualin cevabi verilmi§tir. Ruz-
Malli Miidafaa vekaletine, verdigi bu izahattan | nameninj d i g e r maddesine gegiyoruz: 

i 
5 — MttZAKERE EDlLEN ]$ADELER 

•* — Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkm-
daki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna mu-
fsyyel 935 sayili kanunun 1 nci maddesinin de-
c/i§tirilmesine ve bu kanuna bazi maddeler eklen-
mesine dair kanun layihasi ve Dahiliye, Maliye 
ve Biltce cncumenleri mazbatalari (1/616) [1] 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

BERg TttRKER (Afyon Karahisar) — Saym 
arkada§lar; ecnebilerin seyahat ve ikametleri 
hakkindaki muvakkat kanunun birinci madde
sinin degistirilmesine ve bu kanuna bazi mad
deler eklenmesine dair saym Hukumetimiz Ka-
mutaya bir kanun layihasi teklif ediyor. 

Bu' kanunun maksadi ba§ka bir kag memle-
ketlerde oldugu gibi, memleketimize gelecek ec-
nebilerden ikamet tezkeresi harci almak ve bu-
nu yapmakla hem Hazineye bir gelir temin et-
mek ve hem de emniyeti umumiye noktai nza-
rmdan yabancilari bir kontrol altma almak mak-
sadile teklif edilen bir kanundur. 

Ben bu kanunun aleyhinde soz soylemek is-
temem. Ancak ( kag yapayim derken goz gik-
masm ) diyecegim. Yani Hazineye bir gelir 
temin edelim derken, kanunun ahkami tatbik 
edilirken ecnebileri dilgir edecek bir vaziyet 
ihdas edilmesin, onlarm memleketimize gelme-
lerine mani olunmasm. 

Bu giin, Avrupadaki memleketler, ecnebi tu-
ristleri celbetmek icin azami suhulet yapmaga 
karar vermi§lerdir. Turistler igin ucuz kam-
biyo, ucuz ikametgah, memleketleri dahilinde 
ucuz seyahat ettirmek gibi karar ittihaz etmi§-
lerdir. 

Lisanimizi bilmeyen ve bu kanundan haber-
dar olmayan bir yabanci memleketimize gelin-
ce, ne gerait tahtmda ikamet edebilecegini kim 
onlara soyleylecektir? Otelciler mi? 

Bazi otelciler her i§te bir menfaat temin et-
mek isterler Belki kanunun tesbit ettigi har-
cin bir kag mislini komusyon ve muamele har
ci olarak koparmaga calisanlar olabilir. Zaten 
bir ecnebi, vapurdan gikarken hamallarm ve 
sandalcilarm tazyikinden mii§tekidir. Bir de 
otele gider gitmez bir takim gerait tahtmda ika
met edeceklerini miibalagali surette otelci on
lara soylerse memleketimize agiktan bir gelir 
temin edecek yabanci seyyah; bir daha buraya 
gelmez ve aleyhimize propaganda yapar. Bu 
mugkulatm oniine gegilmek iizere, kanun ahka-

[1] 137 sayiii basmayazi zabtm sonundadir. 

mmin iifi lisana yani Ingilizce, Fransizca ve Al-
mancay^ terciime edilmig brogiirler tabettirme-
liyiz ve* her gelen seyyaha, polis memurlan ta-
rafmdari meccanen tevzi edilmelidir. 

Bir &&> kanunda, bir takim muafiyetlerden 
bahsedilyor. Mesela; talebe Gifatile ilmi ara§-
tirmalail a bulunmak igin gelenlerden, resmi 
idarelerf tarafmdan celbedilenlerden, ve grub 
halinde sirf seyahat maksadile gelenlerden, harg 
alinmayfrcaktir. Bu gok gtizel bir tedbir. Fakat 
arzettigini gerait tahtmda gelenler, ne maksadla 
geldiklefini kime anlatacaklardir, nereye mii-
racaat edeceklerdir? Bunu nigin kanunda hig bir 
kayid y&ktur. 

Sonra, kanunda bir de ceza ahkami vardrr. 
Yani filan ve filan muameleyi vaktinde yapmi-
yan bir ecne'biden, hususi kanunlardaki cezai 
hukumlerin tatbiki salahiyeti mjahfuz kalmakla 
beraber, miiddeti bitip de tezkerenin temdidi 
muamelesi yapilmamis ise iki, tig ve hatta dort 
misli ceza olarak harg almacakiir. Bu gibi ce-
salar, kanaatimce hem oldukga agir hem de bir 
ecnebiyi dilgir edecek mahiyettedir. 

Qok saym Hukumetimizden rica ederim, bu 
kanuna zeyil olarak bir talimatname yapilsm 
ve memleketimize gelecek olan ecnebilere ve 
turistlere, azami suhulet gosterilsin ve ikamet 
seraiti hafif olsun. Mutalealarmi bundan ibaret-
tir. 

AHMED tHSAN T0K60Z (Ordu) — Ecne
bilerin ikametine aid olanbu kanunu okudum. 
Bu is, bir gok yerden turizme tealluk ediyor. 
Yalniz maliyecilik noktasmdan yazrlmis oldugu-
nu bir eksiklik olarak gordum. Halbuki bu 
iktisad igidir. Iktisad enciimeninden gegmemig-
tir. Bu giin, Avrupanin iktisadi hayati seyyah 
gekmekle istigal eder. Seyyah igeri gelsin, do-
viz getirsin, harcasm diye ugrasryorlar. Daha 
gegen giin buradan bir kanun gegti. Seyyahlara 
aid ilanlari, otomobilleri vergiden harig tuttuk, 
otomobil kazalan vesair bazi isleri o kanunda-
ki kayidlar dairesinde hususi hukiimlere bagla-
dik. Bunun arkasmdan gelen yeni kanunla ma
il bir irad alabilmek igin bize gelen yolculan 
gelmekten gekindirecek htikumler koymayalnn. 
Ben, arkadasmi Turkerin dedigi gibi, ecnebiyi 
dilgir etmekten korkmam, ecnebinin cebindeki 
parayi almak igin onu memnun etmek isteriz. 
Avrupanm hayati hep bbyledir. Hukumetten 
gelen layihaya baktim, yabanci memleketlerde 
tatbik edilen usullerden bahsediliyor. 0 arada 
evvela ttalyayi gormek isterdim. Bu hususta 

— 61 — 
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ttalya biitiin memleketlerden ilerdedirj. En bas-
ta vizeyi kaldirdi. Yabanci memleketien gelen 
ecnebinin elindeki hiiviyet kagidi bank kafidir, 
konsolosumun vizesi fazladir diyor. Aifadigi bir 
sey var, gelene sorar, cebinde kag liran var? 

Ingiliz lirasi veya fransiz frang^. Bunu 
kaydeder. Imza ettirir. Cikarken, ;ne kadar 
yedin diye sorar, ona gore pasaport imza olu
nur. Ondan sonra italyaya gelen ofiiomobille-
re sorulur. Ne kadar benzin yakacaicsin. 2, 3 
yuz litre yakacak. Yarim fiatte elin^ makbuz 
verir. (Jiktigi zaman sarfettigi benzjjnin mak-
buzlarmi gosterir. Geri kalan para Tfarsa iade 
olunur. I 

Sonra, ecnebilere, girerken parafema gore 
otel bonolan (% 40 tenzilatla), simeridifer bo-
nolan (% 50 tenzilatla) verilir. Bu'vasitalar 
varken gelen ecnebiden ikamet hakkx alacagiz 
diye (15 giinden fazla oturursa) bu, eenebi icin 
biiyiik bir mii§kulattir. Bunun daha kolay yol-
lan vardir. Mesela; gelecek ecnebilerin pa-
saportlarma bakanz. We kadar kalacaktir. ua-
raza bir ay kalacak. Daha hududda al parayi. 
Buna mukabil buyurun makbusu diyelim. Yok-
sa bir takim beyanname tanzimi, Emniyeti 
umumiyeye gidip gelmek mecburiyeti gibi mii§-
kiilatm iginden eenebi nasil gikar? Onun igin 
istirham ederim. Pasapoftlar alimrken nakid 
i§leri, dedigim basit §ekilde halledilsin. Son
ra, bakryorum ki Isvigre de para almiyor, de-
niyor. Isvigrede 30 kanton vardir, seyyahin 
her kantonda 6 ay oturmak hakki vardir. Ya-
ni 6 ay sonra ondan para da alinmaz ve sey-
yah kantondan kantona gezer. 

Burada bir §ey daha var : Yeni gelenleri 
Emniyeti umumiyenin tarassud etmesi ciheti. 
Bu, hakikaten gok miihim bir meseledir. Fa-
kat bunu daha ziyade yerli olarak oturan ec
nebilerin iginde arayalim. Yeni gelenler igin 
degil. Yeni gelenlerin pasaportunu goriin, pa-
rasini alirsiniz. Otelde yanina adam katmak, 
dola§mak, biirolari aramak, onlara yardim. Son
ra bunlar kanunda tedvin olunacak. Bunlari 
nereden ogrenecekler? Bu noktalardan sonra 
diyecegim §udur : Ecnebilerin gelmesini teshil 
etmek igin bir ba§ka §ey dii§iinmek, mali ci-
hetten degil, biraz da iktisadi cihetten tetkik 
edilmek iizere, arkada§lanm muvafakat eder-
lerse, bu kanunu bir deia da iktisad encume-
nine verelim. Orada da bu bakimdan muayene 
olunur. 

DAHlLtYE VEKILt StJKRU KAYA (Mug-
la) — Arkada|lari dinledikten sonra bize, ya-
pacak bir i§ kaldi demektir: Ecneoileri memie-
kete getirmek igin biitiin bu kuyudati kaldir-
diktan ba§ka kendilerine mahsus modern, gii-
zel, bedava oteller, bedava lokantalar agmak, 
f odlalar vermek ve memleketi dola§tirmak, mem-
leketimizin gozelligini gostermek, yaptigimiz in-

kdablan kendilerine ogretmek igin hakikaten gok 

eyi olurdu. Fakat bu gun buna mali vaziyeti-
miz miisaid olmadigi gibi, idari vaziyetimiz de 
musaid degildir. 

« Eenebi » kelimesinden; memleketi gezmek, 
ogrenmek igin gelenler anlasilir ki bunlara 
« turist » denir ve onlar bu kanunun haricm-
dedirler. 

Bir de gelib benimle beraber bu memlekette 
ya§ayan, oturan, kazanan bir kisim ecnebiler 
vardir ki, benim verdigim vergiyi vermemekte-
dirler. 0 da kan vergisidir. I§te bu kan ver-
gisine mukabil kendilerinden utacik bir vergi 
almak istiyoruz. Bunu her memleket almakta-
dir. Isvigre dahi almaktadir. Oraaan gelen ar-
kada§lanmiz otellerde, ecnebilerin bir gun igin 
yemek paralarma ilave edilerek alman vergiyi 
pek ala bilirler. 

Eenebi getirme propagandasi igin, turizm 
propagandasi igin kiirsuye gikan arkada§imiz, 
polislerin, memleket otellerine gelen ecnebilerin 
pe§lermden ko§tugu, bunlari urkiittugu kanati-
ni lziiar etmi§t;ir. Turk polisi adli ve mann va-
ziielerini kendi usulleri ve kanun dairesinde 
yapar. Hig bir kimsenin hayati hususiyesine 
karigmaz. Guriim i§lemedikge hig kimseyi ra-
hatsiz etmez. 

Vatandaslarm verdikleri en agtr ve en pa-
hali kan vergisine muKaoil her yerde ecneoi-
lenn ae bir rniKtar vergi vermelen beynelinilel 
kaoul edilmis bir Kaideuir. Iviemleiiecimizcle otu
ran ve yasayan ecne oiler den ae oir miKtar ver

gi almamiz, yaptigimiz iKamet muKaveleierine 
ve milletler arasi usullere tamamile muvaliKtir. 

§iipheli kimseleri, her medeni memlekette 
oldu^u gioi, poiis usulleri dauesmde taKio eaer. 
Ecnebiler bu memlekette, tiirk kanunlarmin, 
ttirk mahkemelerinin himayesi altmda, emni-
yetle oturmaKtadirlar. 'liirk mahkemeieri misa-
lirperverliklerini, Tiirklere yani yerli liirklere 
gbsterdiginden iazla ecnebilere gostermektedir-
ler ve gostereceklerdir. Binaenaieyh bu, kanu
nun maadelerinin miizakeresine gegildigi zaman 
konusulur. onu arzetmek isterim ki, turizm de-
nilen sey bir hikayedir, bir masaldir. Bazi mem-
leketler vardir ki oraya gidilmesi mecburidir. 
Hastalar ve oraya alisanlar itiyat halinde o 
memleketlere giderler. Ingilizlerin Nise gitmesi 
iste boyle bir itiyattir. Orada akarlari vardir; 
veya herhangi bir miilkleri vardir. Bazi Tiirk-
ler de Isvigreye giderler ki bu da itiyatlan yii-
ziindendir. 

Tiirkiyeye iki nevi turist geliyor. Ya asari 
irfani, bediiyati gbrmek igin ki onlar kemakan 
gelanektedirler. Bunlarm miktari 100 bine vasil 
olmaktadir. Kendilerine icabeden kolayligi gos-
termekteyiz. 

Bir kisim da vardir ki memleketimizin iklim 
cihetinden gok musaid ve giizel yerlerinden is-
tifade igin geliyorlar. Mesela Istanbulda Bo-
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gazici, Yalova, Florya, Bursa yaz igin 50k gii-
zel yerlerdir. Buralara ecnebiler gelmektedir. 
Fakat ecnebilerin gelmesini icabettiren sebeb; 
kanunlardaki vergiler degildir. Bir takim huzur 
ve keyfi icabettiren meseleler vardrr ki bunlar 
memlekette bazi adet ve ahlaklarm degismesine 
baglidir. Bugiin igin bu seraiti haiz degiliz. 

Ondan sonra, memleketimiz mesafe itibarile 
differ bazi yerlerden daha uzak ve uzundur. 
Turizm denildigi vakit turist bize gelmiyor diye 
memleketin, memleket halkmin kalbine hicran 
vermemelidir. Turizm gelmiyorsa bu kabahat 
ne Hiikumetin, ne memleketin, ne milletindir. 
Bir takim eski itiyadlann neticesi olarak akin-
larm baska tarafa gitmelerinden ibarettir. Yok-
sa Tiirkive Hiikumeti Ciimhuriyeti kurduktan 
sonra hakikaten turizmi getirmek icin gerek ka-
nunlarinda ve gerek idaresinde icab eden biitiin 
teshilati gostermistir. Misal olarak giimriik 
muamelatradaki tatbikati grosterebilirim. Gene 
misal olarak polisin hie kimseyi indirmeden ve-
sikalarmm muavenesini; gerek denizden ve ge-
rek karadan gelsin; yol iizerinde yaptiklarmi 
soyliyebilirkri. Bazi memleketler vardir ki, bu 
isler daha giic ve daha gee oluyor ve takibat 
daha yakinden yapildio-i halde hie bir turist 
oralara gitmekten kendini menetmiyor. Qiinkii 
ihtivacmi ona gore tesbit etmistir. ve orada da 
turizm icin ecnebiler icin yapilan kanunlar tu
rizm aleyhindedir dive memlekette propaganda 
yapilmaz. Kanunlarda olur ki her vakit arzet-

tioim gibi bazi ileri atilmis adimlar vevahud 
tereddiidu mucib olacak hukumler ve ciimleler 
bulunabilir. Her Iranun gibi Biiyiik Millet Mec-
lisi onu ihtiyacma en muvafik ve menfaatine en 
mutabik bir sekilde tadil eder. Bu kanun 
hakikaten Iktisad enciimenini de alakadar ede-
bilir ve eder. 
Arkadasjmin teklifini kabul ederek iktisad en-
ciimenine gitmesine ben de taraftarim. Gider 
gbriisulur tekrar gelir. Zaten biz de biitiin en-
ciimenlerden gecirerek huzurunuza tarn bir ka
nun olarak getirmekle miikellefiz. Bizim ge-
tirdigimiz kanunlardaki noksanlan Biiyiik 
Meclis ikmal eder ve en muvafik sekli verir. 

AHMED 1HSAN TOKGOZ (Ordu) — Qok 
muhterem ve sevkili vekilimizin sozlerini dik-
katle dinledim. Noktai nazarlarm hepsi olgun 

ve piskin bir devlet adammin agzindan Qikan 
sozlerdir. Bunlan agikca beyan ederim. Ben 
cok eski bir adamim, tereddudsuz burada da 
soyliiyorum, ben, biraz ecnebigirizim. Onlar-
dan 50k bela g6rmu§iizdur. Kapitiilasyondan 
basimiza gelen belalar hep ecnebiler yiiziin-
den gelmistir, Istanbulda outrup bunlan go-
renler ecnebi muhibbi olamazlar. Memlekette 
yiyip, icip cebinde de pasaportu hazir olan, bi
zim lavanten dedigimiz, tatli su frenklerini se-
vemeyiz. Yerli ecnebilerin zaten % 70 i bu ne-
videndir. Soziin haricinde amma, Suriyede 
bizim aleyhimizde bulunanlar burada eski kari 
bulamayip gidenlerdir. Onun icin vekilin soz
lerini canii goniilden takdir ediyorum ve za-
man gectikge bizde, polisimiz ve giimrugiimiiz 
iyile§iyor. Bunu, diizelmiyor gibi bir diisiin-
ceyi hatirimdan bile gecirmedim. Bilakis Inhi-
sar vekaletini takdir ederim. Bizim polislerimiz 
de gittikge degisiyor. Hududdan gelirken go-
riiyoruz. Bazan kendimi gostermeden tetkik 
ederim. Ecnebi polisinin fevkinde tatli muame-
lelerile herkesin nazari dikkatini celbediyorlar. 

§imdi, benim ricam tathsu frenkleri icin de-
gildir. Asil frenkler gelsinler ve bize doviz 
getirsinler. Onun icin layiha Iktisad enciime-
nine gitsin, bu gibi noktalan oradaki arka-
daslar daha etrafli olarak nazari dikkate al-
sinlar. Bu vesile ile vekaletimizi candan teb-
rik ederim. 

BA§KAN — Bir takrir var, okunacaktir. 

Yiiksek Reislige 
Iktisadi ve turistik ve doviz gekme bakim-

larina gore bu bir vergi aramak i§i degildir. 
Yabanci yolculara kolaylik gostererek onlar-
dan bilvasita memleketi faydalandirmaktir. 
Kanunun bir de Iktisad enciimenine verilmesi-
ni teklif ederim. 

Ordu mebusu 
Ahmed ihsan Tokgbz 

BALKAN — Layihanm Iktisad enciimenine 
verilmesi teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Ruznamemizde miizakere edilecek ba§ka bir 
§ey olmadigmdan pazartesi giinii toplanilmak 
iizere celseyi kapatiyorum. 

Kapanma saati : 15,55 

. . . . > . . . > © < ..<.... 
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S.Sayisi:137 
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkindaki 2 mart 1331 
tarihii muvakkat kanuna muzeyyel 935 sayili kanunun 
I nci madiesinin degi§tirilmesine vebu kanuna bazi mad-
deler eklenmesine dair kanun layihasi ve Dahiliye, Maliye 

ve Butge encumenleri mazbatalan (1/616) 

T.C. 
Ba§vekalet 20 - VI - 1936 

Kararlar mudurlugil 
8ay% : 6/2135 

Biiyillv Millet Meclisi YUksek Reisligine 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkindaki 2 - I I I - 1331 tarihii muvakkat kanuna muzeyyel 
1935 sayili ve 27 - I I - 1926 tarihii kanunun birinci maddesinin tadili ve bu kanuna bazi maddeler 
eklenmesi hakkinda Maliye vekilligince hazrrlanan ve lera Vekilleri Heyetince 15 - VI - 1936 tari-
hinde Yliksek Meelise arzi kararlastrrilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba^vekil 
1. tnonii 

Esbabi mucibe layihasi 

2 mart 1331 tarihii olub halen ecnebilerin memleketimizde ikamet ve seyahatleri hakkinda cari 
bulunan biitun hukiim ve talimatlara esas olan ve zamanin inkisaflan itibarile esasli ve son ihtiyaQ-
larda, Avrupa mevzuatindan imilhem yeni bir kanunla degistirilmesinin her noktadan faideli ola-

oagi a§ikar bulunan ve bu hususta tetkiklere de girisilmis bulunan (ecnebilerin memaliki osmani-
yede seyahat ve ikametleri hakkindaki muvakkat kanun) un ikinei maddesile ortaya konulmus olan 
ikamet tezkeresi almak mecburiyeti ecnebilere bir defaya mahsus olmak iizere 50 kurus ciizdan ve 
15 kurus damga pulu bedeli olmak iizere 65 kurusluk bir nakti miikellefiyete mal olmaktadir. Bu 
suretle ayni zamanda aile sahibi olan yabancilarm aile efradini da §amil olmak iizere 65 kuru§ mu-
kabilinde bir ikamet tezkeresi alan bir ecnebi baskaca nakti hi§ bir tekellufe tabi olmaksizm is-
tedigi kadar memleketimizde oturabilmektedir. Halbuki vekaletimizce otedenberi yapilmis olan tet-
kikler neticesinde vaziyetleri ecnebiler hakkinda azami miisaadekarliga iktisadi ve mali noktadan 
musaid olan ve yahud ecnebiler hakkinda muhaceret ve iskan meselesi miistesna olmak iizere her-
hangi bir takyidi tedbirden kendilerini tamamile miistagni addeden Simali amerika, Hollanda, 
Danimarka gibi bir ka§ garp memleketinden baska biitiin diger garp medeni memleketlerinin basli-
calarmda yabancilarm mill! hududlar dahilinde ikametleri idari, hukuki ve mali bazi takyidata 
tabi tutulmus. bu suretle hem o yabancilarm memleket dahilindeki hal ve hareketlerinin; mevcudiyet-
lerinin mill! sosyal hayata yapabilecegi tesirlerinin daimi ve muntazam bir sekilde kontrol edilmesi 

temin edilmis, hem de ayni yabancilar bir c,ok nimetlerinden istif ade ettikleri memlekette ikametle-
rine miitedair mali mukellefiyetlerle mukayyed bulundurulmustur. 
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Bu meyanda: 
Almanyada 
Belgikada 
Bulgaristanda 
Fransada 
Macaristanda 
Yunanistanda 
tsvegde 
tsvigrede 
Suriyede 
Hare alrndigi 

ikamet etmek 

ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

fbu h 

isteyen bir 

arclann 

s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ekseriyet 

ecnebiden 5 ila 15 altm mark. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s 
» 

75 frank, 
223 leva, 
100 frank, 
20 ila 200 altm krun, 
35 ila 110 dralimi, 
8 tsvec, kronu, 

10 ila 20 tsvigre frangi, 
3 ila 8 Suriye lirasi, 

€ bir senelik olnb bu niMdetin hitaminda yenilendigi 
anlasilmistir. 

Bu vaziyet butiin hukiimleri yeniden ve kiil balinde hazirlanacak bir kanunla degistirilmesine 
ibtiyac, hissolunan 1331 taribli kanunun 2 nci maddesinin simdiden tadilindeki liizumu tebariiz 
ettirmis ve nihayet diger memleketlerin ekserisinde eari olan hukiimler gozoniinde tutularak suret-
leri ili^iik kanun projesi hazirlanmistir. 

Bu pro j eye gore Tiirkiyeye gelen eenebiler esas itibarile iki kisma ayrilmislar, bunlardan 
memleketimizde iki aydan az kalacaklar 3 lira ve iki aydan fazla kalacaklar da 6 lira bare, vermek 
suretile ikamet tezkeresi almakla mukellef tutulmuslardir. Aile reislerine 18 yasmdan asagi olan 
aile efradi igin iki ay veya fazla kalacagina gore 50 veya 100 kurus fharg farki vermek suretile 
onlardan her biri igin ayn bir ikamet tezkeresi almaga mecbur olmamak gibi bir kolaylik goste-
rildigi gibi talebeler ve ilim muntesibleri ve grup halinde seyahat edecek yabaneilar igin de dereee 
dereee kolaylik ve istinaiyetler gdsterilmek suretile memleketimizin ilme olan saygisi ve seyyah 
celbi hususundaki arzusu gozetilmis buluwmaktadir. i 

Diger taraftan simdiye kadar big bir miiddetle mukayyet olmayan ikamet tezkereleri yukari-
larda adlari ge§en memleketlerin bir goklarinda oldugu gibi, iki aylik ve ibirer senelik (muddetlere 
tabi tutulmus ve bu suretle yalnrz Hazineye fazlavaridat, degil, yabancilarin daha fili ve semereli 
bir sekilde takib ve murakabeleri temin edilmistir. 

§u foalde i^bu kanun projesi ile: 
A) Yaibancilarm diger yabanci iniemleketlerde oldugu gibi fili ve hakilki bir murakabe ve 

takib tisulilne baglanmalarc. 
B) Yabancilari gene diger memlefeetlerde tatbik edilmekte olan sekillerden aykin ve onlara ki-

yasla mubalegali olmayan bir hnrq tediyesine mecbur tutmakla Devlet Hazinesine mubimce bir gelir 
temin olunlmakta ve ikamet tezkerelerinin miiddetle mukayyet olmasi keyfiyeti ise sdmdiye kadar bir 
yabancidan yalnrz bir defa alinabilen pul ve eiizdan bedelini tezkerelerin her degistirilmesine tes-
mil etmek; suretile Hazine varidatmin artmasmi da intag eden devamli bir gelir temin edilmektedri. 

Keyfiyeti yuksek tasviblerine arzeder ve projenin kanun haline gelmesini temin igin gereginin 
yapilmasina yuksek niusaadelerini dilerim. 

( S. Sayisi : 127 \ 



Dahiliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye encumeni 23-XII-1936 

Esas No. 1/616 
Karar No. 10 

Yiiksek Reislige 

Eenebilerin seyahat ve ikainetleri hakkindaki 
2 mart 131 tarihli muvakkat kanuna miizey-
yel 935 sayili ve 27 - XI -1926 tarihli kanunun 
birinci maddesinin tadili ve bu kanuna bazi mad-
deler eklenmesi hakkinda Maliye vekilligince ha-
zirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince Yiiksek Mec-
lise arzi kararlagtirilan kanun layihasmin gonde-
rildigini bildiren Ba§vekaletin 20 haziran 1936 
tarih ve 6/2135 sayili tezkeresi encumenimize ve-
rilmis, olmakla Emniyet- i§leri umum mudiirunun 
de bulundugu 9 - X I I -1936 tarihindeki toplanti-
mxzda okundu ve is, konuguldu: 

Halen mevcud hukumlere gore memleketimi-
ze gelen eenebiler; bir defaya mahsus olmak iize-
re, 65 kuru§ gibi az bir para vererek istedikleri 
kadar ikamet etmekte ve ticaret ve sanayi saha-
larmda memleketin butiin menabiinden istif ade 
eylemektedirler. 

Altm esasma gore tesbit edilmig olan bilcum-
le vergi nisbetleri arttirilmig oldugu halde ecnebi-
lerden alinan bu harg §imdiye kadar oldugu gibi 
birakilmigtir. 

Yabanci memleketlerin ekserisinde; degil 
uzun mtiddet ikamet edenlerden, hatta bir giin 
kalan ecnebilerden dahi (ikamet harci) namile 
para alindigi gorulmektedir. 

Hukumetin yaptigi tetkikat bu hususu teyid 
eylemektedir. 

Bundan ba§ka memleketimize gelen yabancila-
rm daimi surette murakabe altinda bulundurul-
masi, emniyet ve inzibat bakimindan, Hiikiimet 
i§in ihmali caiz olmayan bir vazifedir. 

Bu miilahazalara binaen; uzun tetkiklerden 
sonra hazirlanmis bulunan isbu kanun lajdhasi 
esas itibarile kabule sayan goriilmustur. 

Saltanat devrinden kalma, hem de muvak
kat, bir kanun olan 2 mart 1331 tarihli eene
bilerin memaliki osmaniyede seyahat ve ikamet-
leri hakkindaki kanunun, simdiki ihtiyaglara 
uygun yeni bir kanunla istibdali ve teklif olu-

nan hukumlerin de mezkur kanuna konmasi 
siiphesiz sayani tercih ise de boyle bir layiha
nin hazirlanmasinin zamana miitevakkif olma-
si ve mevcud hukumlerden bir kisminin hemen 
tadilinde de, yukanda yazili sebeblerle, zaru-
ret bulunmasi hasebile isbu layihanin biran ev-
vel kanuniyet kesbetmesi hususu luzumlu goriil-
mustiir. Arzu olunan layihanin hazirianmakta 
oldugu gerek esbabi mucibe mazbatasi miinde-
ricatindan ve gerek Hiikumet mumessilinin be-
yanatindan anlasilmaktadir. 

2 mart 1331 tarihli kanuna miizeyyel kanu
nun birinci maddesi isbu layiha ile degistiril-
mek istenildiginden kalan bir tek maddesile me-
riyet mevkiinde kalmasi kansikligi mucib ola-
cagi dusunulerek o maddenin de isbu layihaya 
alinarak mezkur kanunun kaldinlmasi muvafik 
goriilmustur. 

Daha ziyade vuzuhu temin etmek ve tatbi-
katta kolayligi mucib olmak diisiincesile birin
ci madde hukumleri ayri ayn maddelerle ifade 
olunmustur. 

Memleketimizin irfan muesseselerinden isti-
fade i§in gelecek olan talebelerle ilmi galisma-
larda bulunmak iizere gelecek zatlarm adedini 
gogaltmak mucibi seref ve iftihar bir hal oldu-
gundan bunlardan ikamet tezkeresi harci alin-
masi muvafik goriilmemi§tir. 

Ancak bu gibiler tezkere harci vermemekle 
beraber bu kanuna gore ikamet tezkeresi al-
makla mukelleftirler. 

Hiikumet, belediye ve mahalli idareler tara-
findan celbolunan ecnebi miitehassislardan ika
met tezkeresi aranmamasi besinci maddede tes
bit olunmustur. Bunlara halen oldugu gibi bir 
vesika verilecektir. Tiirkiyede inikad edecek kon-
feranslara, beynelmilel sergilere ve kongrelere 
istirak igin gelecek ecnebilerden de ikamet tez
keresi aranmamasi memleketimiz menfaatine uy
gun olacagi mulahazasile yedinci ve yine ayni 

( S. Sayisi : 137 ) 



— 4 — 
miilahaza ile sekizinci madde Have olunmustur. 
Bazi miistesna vaziyetlerde bazi kimselerden 
bu harem alinmamasi zarureti hasil olabilece-
ginden bu hususta Hiikumete salahiyet verilme-
si faydali sayilarak 9 neu madde yazilmis ve 
935 sayili kanunun ikinci maddesi onuncu mad
de olarak layihaya dercolunmustur. 

tsbu tadilatla Ulu heyetin huzuruna arzolun-
mak iizere layihanin Yiiksek Reislige sunulma-
sina karar verilmistir. 
Da. En. Reisi Reis V. M. M. 

Tekirdag Tekirdag Qanakkale 
C. Uybadm Faik Oztrak §. Yasm 

Katib 
Mardin 

Edib Ergin 
Qanakkale 

/ / . Ergeneli 
Kars 

Antalya Bursa 
R. Kaplan F. Giivendiren 
Erzurum Erzurum 

Nakiye Elgiin Zeki Soydemir 
Malatya Samsun 

Esad Ozoguz Emrullah Barkan E. Tuncel 
Samsun Samsun Sivas 

M. Ali Yuruker Z. Durukan Mitat §. Bleda 

Sivas Tokad Tokad 
8. Gorkey Hiirrem Ergun Galib Pekel 
Afyon Karahisar Zonguldak 

t. TJ. Aykurd ' R. Vardar 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 

Karar No. 22 
Esas No. 1/616 

22-1 • 1937 

Yiiksek Reislige 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkindaki 
2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna miizeyyel 
27-XII -1926 tarihli kanunun birinci mad-
desinin tadili ve bu kanuna bazi maddeler eklen-
mesi hakkinda Maliye vekaletince hazirlanrb 
Basvekaletin 20 haziran 1936 tarih ve 6/2135 sa
yili tezkeresile Biiyiik Meclise sunulan ve Da
hiliye encumenince muzakere edildikten sonra en-
cumenimize tevdi edilen kanun layihasi Dahiliye 
vekaletinin mahsus memuru hazir oldugu halde 
tetkik ve miizakere olundu: 

Halen meri bulunan hiikiimlere gore memlc-
ketimize gelen ecnebilerden alinmakta olan ika
met harglarinin artttirilmasi hakkinda Hukumet-
ge serdedilen esbabi mucibeye ve Dahiliye encii
meni mazbatasinda izah edilen miitaleaya encu
menimizce de istirak edilerek layiha esas itibarile 
kabul olunmus, ancak maddelerde bazi tadiller 
yapilmistir. §6yle ki : 

Tiirkiyeye gelen ecnebilerin almaga meebur 
olduklari ikamet tezkeresini muddetle takyid eden 
birinci maddedeki « on bes giinden iki aya kadar» 
tabiri, « on alti giinden iki aya kadar » sekline 
konulmus ve bu miiddetin fazla ikamet edecekler 
icjn fazla ikamet edecekleri miiddet « bir seneye 
kadar » tabirile tahdid edilmistir. 

Ucjincii maddedeki « on bes gun », birinci 
maddede oldugu gibi « on alti gun » olarak de-
glstirilmistir. 

Memleketimizin ilim miiesseselerinden isti-
fade etmek veya ilmi arastirmalar yapanak mak-
sadile geiecek ecnebilerin cogalmasi igin bunlar-
dan hare, alinmamasi hususu encumenimizce de 
sayani arzu gorulmustur. Bu maksadlarla Tiir
kiyeye geiecek ecnebilerin kanlarile on sekiz 
yasini doldurmamis olan Qocuklarmin da harc,-
tan muaf tutulmasi tabii goriilerek bu cihet 
dordiineii maddede tasrih edilmistir. 

Besinei madde, tetkikat ve vazif e i<;in Hiiku-
•motj ibelediye ve idarei hususiyeler tarafndan 
celbedilecek miitehassislan ikamet tezkeresi 
aimaktan muaf tutmaktadir. Bunlara usulen ve-
rilecek ikamet vesikasmm bedehiz olmasi kaydi 
maddeye iHve edilmistir. 

Dahiliye enciimeninin 6, 7, 8 nci maddeleri 
aynen kabul olunmustur. 

Miiltecilerle hususi surette ilmi tetkikler yap-
mak iizere kendi arzularile Tiirkiyeye gelecek-
lere verilecek ikamet tezkeresinin miistesna va-
ziyet ve ahval karsisinda parasiz ve hargsiz ol
masi veya bu kanunda yazili hadlerden daha 
noksan haroa tazi olmasi hususu dokuizuncu 
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madde ile Vekiller Heyetinin salahiyetine bira-
kilmistir. 

Onuneu maddede miitekabiliyet sartile harg-
tan miistesna tutulan ecnebi sefaret ve konso-
losluklan resini memurlarinin aileleri de bu is-
tisnaya ithal edilmis ve madde tadilen yazilmis-
tir. 

Harei verilmis. ikamet tezkerelerini kaybe-
denlerle miiddeti bit en ikamet tezkerelerini mia-
dinda harcini vererek yenilemeyenlerin tabi 
olacaklari ahkami ifade eden 11 ve 12 nci mad-
delerde ufak ibare tadilleri yapilmis,tir. 

Enciimenimiz ikamet tezkeresi alarak miid
deti dolmadan tekrar avdet etmek iizere mem-
leket baricine gidecek olanlarla Tiirkiyeye gelib 
muayyen olan kanuni miiddet zarfmda tezkere 
almayanlar ic,in hususi hiikiimler konulmasmi 

gerekli buldugundan 13 ncii ve 14 ncii madde-
lerle bu hususta hiikiimler konulmu^tur. 

Tatbiki igin zaman ve imkan hazirlamak iize
re kanunun, ne§rinden iki ay sonra muteber ol-
masi kaydi 16 nei maddede i§aret edilmi^tir. 

Kanun, hiikiimleri itibarile Vekiller Heyetini 
alakalandirdigmdan tatbikina da Icra Vekilleri 
Heyetinin memur olmasi 17 nci maddede goste-
rilmistir. 

Layiha bu tadillerle Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. R. N. M. M. Katib 
Malatya Isparta Qankin 

M. N. Zabci K. Tfnal M. Onsay 
Giiniiisane Qoruh Bursa 

$. Gilvendiren t. Sabuncu Dr. G. Kahraman 
Izmir Diyarbekir Yozgad 

K. Dursun H. Oniz E. Draman 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 

M. No. 82 
Esas No. 1/616 

12-IV-1937 

Yiiksek Reislige 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkindaki 
2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek olarak 
hazirlanip Basvekaletin 20 haziran 1936 tarih ve 
6/2135 sayili tezkeresile Yiiksek Meelise sunulan 
kanun layihasi Dahiliye ve Maliye enciimenleri 
mazbatalarile birlikte enciimenimize havale edil-
mi§ olmakla Dahiliye vekaleti Siyasi miiste§an 
Abdiilmuttalib Oker ve Emniyet i§leri umum mii-
diirii hazir olduklari halde okundu ve konu§uldu. 

Cari mevzuata gore memleketimize gelen ya-
bancilar, 65 kuru§ gibi ciizi bir hare. mukabilinde 
aldiklan ikamet tezkerelerile senelerce ve biitiin 
aile efradile memlekette oturmak hakkini iktisab 
etmektedirler. 

Ecnebilerin ikamet ve seyahatleri hakkinda 
gerek mali ve gerek idari noktadan diger memle-
ketlerde takib edilen muhtelif usullerin tetkikin-
den alinan neticelere gore 2 mart 1331 tarihli mu
vakkat bir kanunla vazedilmig yukaridaki hiik-
miin bu giiniin ihtiyaglarini teminden §ok uzak 
bulunmakta oldugu goriilmiigtur. * 

Esasen ecnebilerin ikamet ve seyahatleri hak

kindaki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanun ye-
rine kaim olmak iizere hazirlanmakta olan kanun 
projesinin bir ciiziinii teskil eden, emniyet ve in-
zibat noktasindan da acilen tatbikinde zaruret bu-
lunan ve ayni zamanda Devlete miihim bir vari-
dat kaynagi teskil edecek surette hiikiim ve esas-
lari ihtiva etmek iizere hazirlanan bu layihanin 
halen 400 000 liraya yakin bir varidat ile ecne
bilerin daha mazbut esaslar dairesinde kontrolle-
rini mumkiin kilmak gibi idari ve mali faydalar-
da temin edecegi mucib sebeblerin tetkikinden 
ve alinan izahattan anla§ilmakla layiha esas iti
barile enciimenimizce de kabul edilerek Hiikume-
tin mutabik bulundugu Maliye enciimeni metni 
miizakereye esas tutulmustur. 

Grup halinde seyahat eden eenebilerden gru-
pu terkederek memlekette kalanlar hakkinda ka
nunun diger hukiimlerinin tatbiki icab edecegi-
nin tavzihi maksadile 6 nci maddeye bir fikra ila-
ve edilmigtir. 

12 nci madde, ikamet tezkerelerini miiddetleri 
hitammda tebdil etmeyenler hakkinda cezai mii-
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eyyedeleri ihtiva etmekte olup, bunlardan hususi 
kanunlarma gore yapilacak cezai takibatin mah-
kemelerce yapilacagi ve bu muhakeme esnasmda 
da teahhur sebebinin me§ru bir mazerete dayanip 
dayanmadiginin arastirilacagmin tabii bulunma-
sina gore ayni maddenin, harcin iki kat alinmasi 
hakkindaki ikinci mutlak hukiminun de bu cihe-
tin tevazzuhundan sonra yerine getirilmesinin ada-
lete uygun diisecegi takarriir ederek madde o 
yolda tashih edilmi§tir. 

Kanun, ne§ri tarihinden iki ay sonra meriyete 
girecegine gore muvakkat madde kukmiinun de 
meriyet tarihinden itibaren bir ay sonra ba§lama-
si tabii bulundugundan mezkur madde bu esas 
dairesinde tashih edilmistir. 

Diger maddeleri aynen kabul edilen kanun la-

Ht)K0METtN TEKLlFl 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkindaki 
2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna muzeyyel 
935 sayili ve 27 - XI - 1936 tarihli kanunun bi-
rinci maddesini tadil eden ve bu kanuna bazi 

maddeler ekleyen kanun projesi 

MADDE 1 — 2 mart 1331 tarihli kanunun 
ikinci maddesi mucibince ecnebilere beyanna-
aneleri mucibince verilecek miiteselsel numara-
li ctizdan seklindeki ikamet tezkereleri igin Tiir
kiyede on bes giinden fazla ve iki ay veya daha 
eksik ikamet edecek ecnebiler iig ve iki aydan 
fazla ikamet edecek ecnebiler alti Turk lirasi 
ikamet tezkeresi harci odemekle mukelleftir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin beraberlerinde 
bulunan karilan ile on sekiz yasmdan asagi olan 
gocuklarmdan her biri igin on bes giinden faz
la iki ay veya daha eksik ikamet edeceklerden 
elli ve iki aydan fazla ikamet edeceklerden yiiz 
kurus harg zammi almir. 

Bir seneden fazla ikamet etmek isteyen ec
nebilere bir senelik harem iki misli tediye edil-
mek sartile en gok iki sene igin ikamet tezkere
si verilebilir. 

MADDE 2 — Talebe sifatile veya resmi bir 
makamm tavsiyesi iizerine sirf ilmi arastirma 
ve galismalarda bulunmak maksadile Tiirkiyede 
ikamet edecek ecnebilerden birinci maddede ya-

(S. Sayisj 

yihasi bu degi§iklikler dairesinde yeniden yazila-
rak Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Reis R. Y. M. M. 
Burdur , Isparta Trabzon 

M. geref Ozkan Milkerrem Vnsal 
Katib 

Istanbul Qorum Diyarbekir 
F. Oymen M. Cantekin Ru§tu Bekit 

Izmir Kastamonu Malatya 
K. Inang T. Co§kan 0. Taner 
Manisa Mug Mu§ 

T. Turkoglu $evki Qiloglu $. Ataman 
Ordu Seyhan Sivas 

H. Yalman Nad Eldeniz Remzi Qiner 

DAHlLlYB ENCtlMENlNlN DEm§TtRt§t 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkindaki 2 
mart 1331 tarihli kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 2 mart 1331 tarihli kanunun 
ikinci maddesi mucibince ecnebilere verilecek 
ikamet tezkereleri igin Tiirkiyede on be§ giin
den iki aya kadar ikamet edecek ecnebiler iig 
ve iki aydan fazla ikamet edecek ecnebiler al
ti tiirk lirasi ikamet tezkeresi harci odemekle 
miikelleftirler. 

MADDE 2 — Bir seneden fazla ikamet et
mek isteyen ecnebilere, bir senelik harcin iki 
misli almarak en gok iki sene igin ikamet tez
keresi verilebilir. 
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MALlYE ENCUMENlNlN DEGt§TtRt§t 

EcnebUerin seyahat ve ikametleri hakktndaki 
2 mart 1331 tarihli kanuna ek kanun Idyihasi 

MADDE 1 — Hususi kanunlarma gore ec-
nebilere verilecek ikamet tezkereleri igin Tiir-
kiyede on alti giinden iki aya kadar ikamet 
edecek ecnebiler 3 ve iM aydan bir seneye kadar 
ikamet edecek ecnebiler 6 Tiirk lirasi ikamet 
tezkeresi harci odemekle miikelleftirler. 

MADDE 2 -
maddesi aynen. 

Dahiliye enciimeninin ikinci 

Bt)TQE ENCtlMENtNlN DEGt§TlRl§I 

EcnebUerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2 
mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek 

kanun Idyihasi 

MADDE 1 — Maliye enciimeninin birinci 
maddesi aynen kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Dahiliye enciimeninin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmigtir. 
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zili harglarm dordde biri almrr. 
Grup halinde ve srrf seyahat maksadile Tiir

kiyeye gelen ecnebiler ikamet tezkeresi almaz-
lar. 

Da, E. 

MADDE 3 — Aile sahibi olan ecnebilerin 
beraberlerinde bulunan kanlarmdan ve on se-
kiz yagmi ikmal etmemis, olan gocuklarmdan 
her biri igin on be§ giinden iki aya kadar ika
met edeceklerden elli ve iki aydan fazla ika
met edeceklerden ytiz kurug fazla harg almrr. 

MADDE 4 — Talebe sifatile Turk mekteb-
lerinde okumak veya resmi bir makamm tav-
siyesi iizerine srrf ilmi ara§tirma ve galismalar-
da bulunmak maksadile Tiirkiyede ikamet ede
cek ecnebilerden ikamet tezkeresi harci alm-
maz. 

MADDE 5 — Hiikumet, belediye, mahalli 
idareler tarafmdan tetkikat ve vazife igin eel-
bedilen ecnebiler ikamet tezkeresi almaktan 
muaftir. Bunlara Emniyet i§leri umum miidiir-
liigiince bir ikamet vesikasi verilir. 

MADDE 6 — Grup halinde ve sirf seyahat 
maksadile Tiirkiyeye gelen yabancilar ikamet 
tezkeresi almakla mukellef degildirler. 

MADDE 7 — Konferanslara, beynelmilel 
sergilere ve kongrelere istirak maksadile Tiir
kiyeye gelecek ecnebiler iki ay muddet igin ika
met tezkeresi almaktan muaftir. 

MADDE 8 — Triptik vesikalarile gelen ec
nebilerden iki aydan az muddet ikamet edecek 
olanlar ikamet tezkeresi almaktan muaftir. 

Iki ay ve daha ziyade ikamet edecek olan-
lardan birinci maddede yazili harem yarisi ali-
nir. 

MADDE 9 — Hukumet liizum gbrdugu tak-
dirde multecilerle hususi surette ilmi tetkikat 
igin Tiirkiyeye geleceklere kismen veya tama-
men ucretsiz ve hargsiz ikamet tezkeresi verme-
ge Dahiliye vekaletini mezun kilar. 
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MADDE 3 — Aile sahibi olan ecnebilerin 
beraberlerinde bulunan kardarmdan ve 18 ya-
§mi doldurmami§ gocuklarmdan her biri igin 
16 giinden iki aya kadar ikamet edeceklerden 
50 ve iki aydan fazla ikamet edeceklerden 100 
kuru? bare, zammi almir. 

MADDE 4 — Talebe sifatile Tiirk mekteb-
lerinde okumak veya resmi bir makamm tavsi-
yesi uzerine srrf ilmi arastrrma ve galismalarda 
bulunmak maksadile Turkiyede ikamet edecek 
ecnebilerle bunlarm kanlarmdan ve 18 ya§mi 
doldurmamis gocuklarmdan ikamet tezkeresi 
harci almmaz. 

MADDE 5 — Hukumet, belediye, mahalli 
idareler tarafmdan tetkikat ve vazife igin cel-
bedilen ecnebiler ikamet tezkeresi almaktan mu-
aftrr. Bunlara Emniyet i^leri umum miidurlu-
giince bedelsiz bir ikamet vesikasi verilir. 

MADDE 6 — Dahiliye encumeninin 6 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 7 — Dahiliye encumeninin 7 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 8 — Dahiliye encumeninin 8 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 9 — Multecilerle hususi surette ilmi 
tetkikler igin Tiirkiyeye geleceklere VeMUer 
Heyeti kararile parasiz ve hargsiz veya bu ka-
nunda yazili hadlerden noksan harglarla ikamet 
tezkeresi verilebilir. 

B. E. 

MADDE 3 — Maliye encumeninin iiguncu 
maddesi aynen kabul edilmigtir. 

MADDE 4 — Maliye encumeninin dbrduncii 
maddesi aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Maliye encumeninin be§inci 
maddesi aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Grup halinde ve srrf seyahat 
maksadile Tiirkiyeye gelen yabancilar ikamet 
tezkeresi almakla mukellef deglldirler. 

Ancak grup memleketten gittikten soma 
bunlardan ayrilarak memleket dahilinde kala-
caklar hakkinda bu kanunun diger hukiimleri 
dairesinde muamele yapilir. 

MADDE 7 — Dahiliye encumeninin yedinci 
maddesi aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 8 — Dahiliye encumeninin sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmi^tir. 

MADDE 9 — Maliye encumeninin dokuzun-
cu maddesi aynen kabul edilmi§tir. 
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3VIADDE 3 — Harci verilmi§ ikamet tezke-
relerini kaybeden ecnebilere asd tezkerenin 
muteber oldugn muddete munhasrr kalmak kay-
dile yeniden verilecek ikamet tezkerelerinden 
birinci macidede yazili harelarcn yamsi almir. 

MADDE 4 — Ikamet tezkereleri, bunlarda 
yazd imiiddetin hitamindan itibareu on bes giin 
iginde yenisi ile tebdil edilmek lazimdrr. Miid-
deti biten ikamet tezkeresini mezkur miiddet 
icinde harctau vererek yenilemeyen ecnebiler 
hakkmda ecnebilerin seyahat ve ikametleri hak-
kmdaki 2 mart 1331 tarihli kantinun cezai hii-
kiimleri tatbik olunur . 

MADDE 5 — Bu kanun hiiktimlerine aykiri 
hukiimler kaldirilmi§tir. 

MADDE 10 — TurMyede ecnebi sefaret ve 
konsolosluklan resmi memurlari, miitekabil 
muamele §artile, birinci madde hiikmiinden 
miistesnadir. 

MADDE 11 — HUMmetin 3 ncu maddesi 
aynen kabul edilmi^tir. 

MADDE 12 — Hlikftmetin 4 ncu maddesi 
aynen k&bul edilmi^tir. 

MADDE 13 — 27 tesrinfcaai 1926 taribU ve 
935 numarali kanun mulgadir. 
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MADDE 10 — Turkiyede ecnebi sefaret ve 
konsolosluklan resmi memurlan ve aileleri mii-
tekabil nmamele §artile birinci madde hulanun-
den miistesnadrr. 

MADDE 11 — Harci verilmi§ ikamet tezke-
relerini kaybeden ecnebilere asil tezkerenin mu-
teoer oldugu muttae&e munhasir kalmak ve hu
susi kanuniarmdaki ceza hukiimleri mahf uz bu-
lunmak kaydile yeniden verilecek ikamet tezke-
relerinden birinci maddede yazili harglarm ya-
risialmir. 

MADDE 12 — ikamet tezkereleri, bunlarda, 
yazm muddetin hitammdan itibaren on be§ 
gun iginde yenisi ile teodil edilmek lazimcur. 
itiuaaeti oiten ifcamefc tez&eresmi mezkur miid-
det iginde harcmi vererek yenilemeyen ecnebiler 
hakKmda hususi kanuniarmdaki cezai hulriimle-
rin tatbiki salahiyeti mahf uz kalmakla beraber 
bunlara yeniden ikamet tezkeresi verildigi tak-
dirde iki kat harg almir. 

MADDE 13 — ikamet tezkeresi alib da 
miiddeti dolmadan tekrar avdet etmek iizere 
memleket haricine gidecek ecnebiler mahalli 
emniyet miidurluklerine muracaatle kayidlerini 
yaptirip ikamet tezkerelerini ibu mudttrliige bi-
rakzrlar. Bir ay iginde ddndukleri takdirde bun
lara ikamet tezkereleri geri verilir. Bir aydan 
tazla kalanlar yeniden ikamet tezkeresi almaga 
mecburdurlar. 

Haber vermeden memleketten aynlan ecne
biler tekrar memlekete geli§lerinde yeniden ge-
lenler gibi ikamet tezkeresi almaga mecburdur
lar. 

MADDE 14 — Tiirkiyeye vurudlan tarihin-
den itibaren 15 gun zarfmda ikamet tezkeresi 
almaga mecbur bulunan ecnebiler muayyen 
olan bu miiddeti bir aya kadar tecaviiz ettir-
dikleri takdirde kendilerinden ikamet harci 
iig misli olarak almir. Eger bu miiddet bir ayi 
da tecaviiz ederse almacak harg dort misline 
iblag olunur. 

MADDE 15 — Dahiliye enciimeninin 13 ncii 
maddesi aynen. 

11 — 
B. E. 

MADDE 10 — Maliye enciimeninin onuncu 
maddesi aynen lrabul edilmistir. 

MADDE 11 — Maliye enciimeninin on bi
rinci maddesi aynen kabul edilmigtir. 

MADDE 12 — Ikamet tezkereleri, bunlarda 
yazili muddetin hitammdan itibaren on be§ gun 
iginde yenisi ile tebdil edilmek lazimdn*. Miid
deti biten ikamet tezkeresini me§ru bir mazeret 
olmaksizm mezkur miiddet iginde harcmi ve
rerek yenilemeyen ecnebiler hakkmda, hususi 
kanuniarmdaki cezai hukumlerin tatbiki sala
niyeti mahfuz kalmakla beraber, bunlara yeni
den ikamet tezkeresi verildigi takdirde iki kat 
harg almir. 

MADDE 13 — Maliye enciimeninin on iiciin-
cii maddesi aynen kabul edilmigtir. 

MADDE 14 — Maliye enciimeninin on dor-
diincii maddesi aynen kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Dahiliye enciimeninin on u-
giincii maddesi aynen kabul edilmigtir. 
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MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes,rin-
den ewel ikamet tezkeresi almis, ecnebiler kanu-
nunne§rii tarihinden itibaren bir ay iginde mii-
racaatle birinci maddede yazili hare, fark-
larmi odemek suretile yeniden ikamet tez
keresi almagu meoburdurlar. Bu suretle tez-
kere almayanlar hakkmda ecnebilerin seya-
hat ve ikametleri hakkmdaki 2 mart 1331 
tarihli kanunu muaddel dbrdiincii maddesi htik-
mii tatbik olunur . 

MADDE 6 — Bu kanun 
muteberdir . 

ne§ri tarihinden 

MADDE 7 — Bu kanunun hiikumlerini ye-
rine getirmege Adliye, Dahiliye ve Maliye ve-
killeri memurdur. 
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Da. E. 

MUVAKKAT MADDE — Hukumetin 
vakkat maddesi aynen kabul edilmi^tir. 

mu-

MADDE 14 — Hukumetin 6 nci maddesi ay. 
nen kabul edilmi§tir. 

MADDE 15 — Hukumetin 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmi§tir. 
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— 13 — 
Mai. E. 

MUVAKKAT MADDE — Hukumetin teklif 
ettigi muvakkat madde aynen. 

MADDE 16 — Bu kantm negri tarihinden 
iki ay soma muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanun htikumlerini yeri-
ne getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun ne§-
rinden ewel ikamet tezkeresi almig ecnebiler ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren bir ay iginde 
muracaatla birinci maddede yazili hare. farkla-
rmi bdemek suretile yeniden ikamet tezkeresi 
almaga mecburdurlar. Bu suretle tezkere alma-
yanlar hakkmda ecnebilerin seyahat ve ikamet-
leri hakkmdaki 2 mart 1331 tarihli kanunun 983 
sayili kanunla tadil edilen dorduncii maddesi 
hiikmu tatbik olunur. 

MADDE 16 — Maliye enciimeninin on altm-
ci maddesi aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 17 — Httkumetin yedinci madde
si aynen kabul edilmigtir. 
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