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î : 18 20-12-1937 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının 
yasak «dilmesine ve satm alınmasına, 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı mad-
desile, 

Ayni kanunun 69 ncu maddesine bir fıkra eklen
mesine, 

Yalova kaplıcalarının idaresine dair kanun lâyiha
ları kabul edildi. 

ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 ncı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası mü
zakere ve, verilen tadil takriri ile encümene tevdi 
olundu. 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine 

verilecek yevmiyeye, 
Devlet hesablarında liranın esas ittihaz edilmesine, 
Müteaddid zevata hidematı vataniye tertibinden 

maaş tahsisi hakkındaki kanuna bir madde eklen
mesine, 

Türk hava kurumu tarafından Millî müdafaa ve
kâletine teberru edilen mebaliğin sureti sarfı hak
kındaki kanunun değiştirilmesine dair kanun lâyiha
larının birinci müzakereleri yapıldıktan sonra pazar
tesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. Fikret Sılay Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, Iran ve Irak 
Devletleri arasında tanzim olunan ademi tecavüz ve 
müşavere mıuahedenamesinin tasdikma dair kanun 
lâyihası, (1/917) (Hariciye encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Büyük Millet Meclisi 1937 yılı ikinci teşrin ayı 

hesabı hakkmda Meclis hesablarınm tetkiki encümeni 
mazbatası. (5/59) (Ruznameye) 

3 — Denizbank kanunu lâyihası ve Iktısad, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/847) (Ruzna
meye) 

KÂTÎBLER 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 

Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

« • » 

BAŞKAN — Celse açılmıştır, ruznameye baş- | lryoruz. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükamn, 
Arzuhal encümeninin 7 - VI - 1937 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 969 sayılı kararının Umu
mî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/53) [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? (Hayır sesleri). 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzu
hal encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1033 sayılı kararının Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal en

li] -33 sayılı baspıayazı zaptın sonundadır. 

cümeni mazbatası (4/60) [2] 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Mazbata kabul edilmiştir. 

3 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair olan 1976 sayılı kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/883) [ i ] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

|2] 34 scayüı basmayazı zaptın sonundadır. 
[1] Birinci müzakeresi 12 ve 15 nci inikad 

zabıtlarındadır, 
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I : 18 20-12-1937 O : 1 
3052 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin son fık
rasının değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad

de eklenmesine dâir kanun 
MADDE 1 — 3052 sayılı kanunun 3 ncü mad

desinin son fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiş
tir: 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî yüksek mühendis ve mühendis ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle ha
zırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese
lerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifa
yeti tasdik edilenler tahsil görecekleri yabancı 
memleketlere askerî talebe sıfatile gönderilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteblerinde en az iki senelik tahsilden sonra 
yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis mek
teblerinde buna tekabül eden devre imtihanla
rında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini 
ikmal edenler yedek yarsubay nasbolunurlar. 

Talebe sıfatile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamayanlar, memlekete ge
tirilerek askerî memur nasbedilmek üzere mes
lek tahsiline veya yedek subay mektebi tahsi
line tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedek subay mekteblerinde de muvaffak ola-
mayarak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıka
rılanlar kıtalara verilirler ve muvazzaflık hiz
metlerinden başka askerî mekteblerde meccanen 
okudukları müddetin yarısı kadar fazla hizmet 
ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek yar 
subay olduktan sonra tahsilde muvaffak olama
yanlar da memlekete getirilerek muayyen bir 
meslek kursuna tâbi tutularak askerî memur 
nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika veya müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis ve mühen
dislik tahsilini takibe kifayeti görülmiyenler 
talebe sıfatile Harbiye mektebine sevkedilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Askerî sanat lisesi mezunların
dan olubda askerî yüksek mühendis ve askerî 
mühendis yetiştirilmek üzere seçilmeyerek as

kerî sanatkâr yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay 
müddetle hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve 
smıflarile alâkadar askerî fabrikalarda veya sair 
müesseselerde iki sene çalıştıktan sonra liyakat 
ve kifayeti tasdik olunanlar ihtiyat yarsubay 
nasbedilirler ve ihtiyat yarsubay olanlar 1455 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan muvaz
zaf askerî sanatkâr muavini nasbedilerek kıta
lara sevkolunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1976 ve 2970 numaralı kanun
lar kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Lâyiha
nın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

4 — Maden nizamnamesile 608 sayılı kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 2818 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve İktısad ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/715) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mutalea var mı? Mladdelere geçilme
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kul
lanılan ecnebilere mukabil Türk memur ve 

mütehassıs yetiştirilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Hususî veya sermayesinde Dev

let iştiraki bulunan veya Devlet sermayesile ku
rulan imtiyazlı veya imtiyazsız bilûmum sınaî 
müesseselerle sigorta şirketleri her hangi bir iş
te istihdam edecekleri her ecnebi için İcra Ve
killeri Heyetince aylık olarak takdir olunacak 
bir mütehassıs yetiştirme ücretini tediyeye ve 
verecekleri bu ücretleri her altı ayda bir peşinen 
Hazineye yatırmağa ve mukabilinde alacakları 
makbuzların tarih ve numaralarını İktısad ve
kâletine bildirmeğe mecburdurlar. Hazine ken
disine tesviye edilen bu paraları Sümerbanka 
verir. Bu paralar gününde Hazineye yatırılma
dığı takdirde yüzde yirmi fazlasile mükellefler
den tahsil olunur. 

Madenler hakkmda 2818 sayılı kanunun ikin
ci maddesi hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sümerbank bu para ile memle
ket sanayiinin muhtaç olduğu anasırı yetiştir
mek üzere ecnebi memleketlere talebe göndere
rek bunların iyi bir surette yetişmelerini temin 
ile mükelleftir. 

Gönderilecek talebenin hangi meslek ve sa
natta ne mikdar yetiştirileceği ve yetiştirme 

[1] 35 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Mahlûlhisse.rbütüıt hissedarlar talih olduk
ları takdirde, bunlarm hepsine müştereken ve 
aksi halde yalnız istekli olanlara teffiz olunur. 
Ancak mahlûl hissenin tamamına hissedarlar ay
rı ayrı talib oldukları takdirde yalnız hissedar
lar arasında ve ilâna lüzum olmaksızın arttırma 
yapılır ve 4 ncü maddedeki bedelden az olma
mak üzere en çok bedel verene teffiz olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 3 — Umumî, hususî veya ıwi(Uh&k • 
bütçelerle «idare edilen »maî müesseseler-bu ka
nun hükümlerinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... ütâadde Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1055 sayılı teşviki sanayi kanu
nunun 28 nci maddesi mucibince ecnebi istih
dam eden sınaî müesseselerin bu ecnebiler ye
rine Türk yetiştİKçaeleri mecburiyeti kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 —r Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Iktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler,,. Madde Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hisse

darlarına ne suretle satılacağına dair kanun lâ
yihası ve Maliye ve-Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/844) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedar
larına ne suretle satılacağına dair kanun 
MADDE 1 — Mesken ve mütemmimatı ile 

mesken arsalarında Evkafa aid mahlûl hisseler 
aşağıda yazılı şartlar dairesinde hissedarla
rına tenzilâtla teffiz olunur. 

Altında dükkân bulunan meskenler dahi 
sahihleri ayni olduğu ve mahlûliyet de yalnız 
dükkâna aid bulunmadığı takdirde ayni hük
me tâbi tutulur. 

BAŞKAN —'Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki hissedar
lar kendilerine yapılacak tebligat üzerine mah

lûl hisseyi tefevvüze talib olduklarını üç ay içinde 
yazı ile bildirmekle beraber teffiz muamelesini 
de müteakib üç ay içinde yaptırmaları lâzımdır. 

Aksi halde mahlûl hisse umumî hükümler da-

[1] 32 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

MADDE 3 — Mahlûl hissenin kıymeti, mah-
lûlün mahiyetine göre bina veya arazi vergileri 
kanunlarındaki hükümlere göre tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince bu
lunan kıymetten yapılacak tenzilât nisbetleri 
şunlardır: 

Mahlûle aid hisse; dörtte üçten fazla oldu
ğu takdirde % 20, dörtte ikiden dörtte üçe (üç 
dahil) kadar olduğu takdirde % 30, dörtte bir
den dörtte ikiye (iki dahil) kadar olduğu tak
dirde % 40, dörtte bir ve daha aşağı olduğu 
takdirde % 50. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mahlûl hisselerin yukarıld 
madde mucibince yapılacak tenzilâttan sonra 
bulunacak bedeli, ilk taksiti ferağ anmda veril
mek üzere birer sene fasıla ile on müsavi tak
sitte ödenir. Peşin verenlere bedelin % 10 u 
nisbetinde başkaca tenzilât yapılır. Vadeleri hu
lul etmeyen taksitlerin hepsini peşin vermek 
isteyenlere de yalnız bu taksitlerin mütebaki 
seneleri için sene adedine göre % 1 tenzilât 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Taksitler faize tâbi değildir. 
Şu kadar ki, her hangi bir taksit vaktinde ve
rilmediği takdirde geçecek zamanlar için % 5 
faiz alınır. Ancak müteakib taksitin vadesi hu
lulünde de her iki taksit birden verilmediği 
takdirde borcun tamamı muacceliyet kesbeder 
ve ona göre takibat yapılarak alacak istifa 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bedeli taksite bağlanmış olan 
hisseler mütefevvize aid hisse ile beraber vakfa 
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teminat olarak birinci derece ve sırada ipotek 
gösterilir. Hissedarın kendi hissesinin bu derece 
veya sırası kapalı ise yalnız teffiz olunan mah
lul hisse birinci derece ve sırada ipotek göste-
rilib hissedarın kendi hissesi açık olan ilk dere
ce ve sırada ipotek gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun neşrinden evvel 
mahlûl hisse kendilerine veya başkalarına kira
lanmış değilse yukarıdaki maddeler uyarmca 
hissedarlara teffiz edilecek mahlûl hisselerin 
vergi, tamirat ve mevcud ise sigorta ve sair 
masarifi hissedarlara aid olmak kaydile mahlûl 
müddetlerine aid kiralar aranılmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Mağaza, dükkân, han, apartı-
man, hamam ve bostan gibi akar nevinden olan 
mahallerdeki mahlûl hisselerden satılmaları mu
vafık görülenler hakkında hissedarlara ikinci 
madde mucibince tebligat yapılır. Hissedarların 
hepsi veya bazısı mahlûl hisseye müştereken ta-
lib oldukları takdirde muhammen kıymet üze
rinden tenzilâtsız kendilerine teffiz olunur. His
sedarları müştereken almağa muvafakat etmeye
rek her birisi mahlûl hissenin tamamına talib 
bulundukları veya hiç talib olmadıkları veya-
hud muhammen bedeli kabul etmedikleri tak
dirde usulen arttırmaya konur. Şu kadar ki, pey 
sürülmeden talib oldukları takdirde arttırma
dan çıkarılarak muhammen kıymet üzerinden 
hissedarlarına teffiz olunur. 

îster hisedarlarma teffiz olunsun, ister art
tırma ile isteklisine satılsın muhammen kıy
meti (500) liradan yukarı olan hisseli mahlûl 
akar bedeli beşde biri peşin ve geri kalanı dört 
senede ve dört müsavi taksitte ödenir. Bu su
retle taksite bağlanmış olanlar yedinci madde 
hükümleri dairesinde ipoteğe raptedilir. Bede
lini peşin veya vakti gelmemiş taksitlerini ta
mamen verenlerden yalnız % 10 tenzilât yapı

lır. 

1-1937 C : 1 
BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 

(Trabzon) — Madde başlarken; mağaza, dük
kân, han, apartıman... tabirlerile başlıyor. Şu 
şekilde başlryacaktır: (Birinci madde haricinde 
kalan ve akar mahiyetinde bulunan mahallerde
ki mahlûl hisselerden satılmaları muvafık gö
rülenler....) 

Birinci ve ikinci satır tayyedilecek ve madde 
bu arzettiğim şekilde başlayacaktır. 

BAŞKAN — Maddenin bu şekilde tashihile 
kabulünü reye arzediyorum. Kabul edenler.». 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Yukarki maddelerde yazılı 
olanların haricinde kalan vakfa aid mahlûlât 
satışları 2490 numaralı kanun hükümleri muci
bince arttırmaya konur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Mahlûlâtı Evkafdan yalnız 
mesken ve menzil hakkındaki 16 şubat 1287 ta
rihli nizamname ile 24 muharrem 1297 tarihli 
zeyli, mahlûlâtın zevç ve zevcelere ve peder ve 
validelere sureti teffiz hakkındaki 17 mart 1300 
ve 16 nisan 1320 tarihli iradeler ve bu kanuna 
muhalif diğer bilûmum hükümler mülgadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

HADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede başka madde yoktur. Çarşamba 

günü 15 de toplanmak üzere celseyi kapatryo-
rum. 

Kapanma saati : 15, 25 
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S. Sayısı: 32 
Vakfa aid hisseli mahiûl yerlerin hissedarlarına ne suretle 
satılacağına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/844) 

T. C. - «• 
Başvekâlet 22 - T - İP57 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1784 

Büyük lVE.Het Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne suretle satılacağına dair Vakıflar umum mü
dürlüğünce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21 - V -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Bilhassa emvali gayrimenkule intikalât kanununun neşrinden evvel vakıflara intikal etmiş 
binlerce icareteynli mahlûl yerler vardır. Bunlardan temamı mahlûl olanlar daha kolaylıkla satıl
makta isede hisseli mahlûlâtm satışında güçlük çekilmektedir. Binlere baliğ olan bu ufaktefek 
hisseli mahlûlâtm tasfiyesi için 926 senesi Evkaf bütçe kanununun 4 ve 5 nci maddelerile alınan mü
saadat, ertesi sene bütçelerinin (H) işaretli cetveline konulmak suretile yürütülmüş isede 936 senesi 
Evkaf bütçesinin Bütçe encümeninde tetkiki sırasında yazılan esbabı mucibede görüleceği üzere yeni 
bir kanun lâyihasile teklif edilmek üzere bu cetvelden çıkarılmıştır. Elimizde mevcud binlere 
baliğ hisseli mahlûlâtm tasfiyesile satışlarının kolaylaştırılması ve hissedarlarına daha müsaid bir 

vaziyet verilebilmesi şu dar zamanda tarafeyn için çok faideli görüldüğünden bu itibarla yazılan 
kanun lâyihası iliştirilerek takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın 1 - 6 nci maddeleri mahlûlât hakkmda tatbik edilmiş veya edilmekte bulunmuş olan 
hükümleri tevsian vazolunmuştur. 

Her hangi bir mahallin mahlûlen vakfa rucu eden bir mikdar hissesi o mahallin mesken veya 
mesken arsası, akar veya akar arsası olduğuna göre ötedenlberi ayrı, ayrı hükümlere tâbi idi. Bu hü
kümler mesken veya mesken arsalarının muayyen bir müddet zarfında talib oldukları takdirde bazı 
tenzilât ile arttırmağa konmaksrzın hissedarlarına tefvizi ve diğerlerinin arttırmaya konarak satılması 
idi. Arz ve teklif edilen kanunun yukarıda gösterilen maddeleri mesken ve mesken arsaları hak
kındaki müsaadatı bir az daha tevsi ile beraber altmda dükkân mevcud olmasmdan dolayı üstü başka 
ve altı başka hükümlere tâbi tutulan mahallerde bu kısma ilâve edilmek suretile yazılmıştır. 

7 nci madde, mahlûl akar hisseleri hakkındadır. Bu kabilden olub da satılmaları muvafık görülen 
ve hissedarları tarafından tefevvüz edilmek istenilen mahlûl hisseler arttırmadan çıkarılarak hisse
darlarına verilmesini âmirdir. Mahlûlâtm bu noktadan dahi tasfiyesine çok ihtiyaç bulunmakta 
olmasına mebni hisseli mahlûl akar tefvizlerine de bazı müsaadat verilmesi muvafık görüldüğünden 
7 nci madde arz ve teklif edilmiştir. 

Mahlûl satışları ayrı bir ahkâma tâbi bulundukları cihetle bunların usul ve şeraiti müzayedesi 
de ayrı bir talimatnme ile yapılırdı. Ahkâım umumiyeye tevfikı hareket olunmak üzere vakfa aid 
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mahl|Cl*^nŞİatınîa^*5490 noaaralılcanun ihüikiimleri mucibince arttırmağa konulması daha anuvafık 
olacağı xttfe$iıralerek B nd umdde bn. maksadla arz ve teklif olunmuştur. 

Diğer maddeler meveud ahkâma göre vaz edilmiş olmakla bunlar hakkında izahat arzına lüzum 
görülmemiştir. . 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/844 
M&rar No. 64 

Vakfa aid hisseli mahlûl yeıdeıin 
larma ne suretle satılacağı hakkında olub Başve
kâletin 22 mayıs 1937 tarih ve 6/1785 numaralı 
tezkeresine bağlı olarak yüksek katınıza sunulan 
kanun lâyihası encümenimize tevdi edilmekle 
Vakıflar müdürü ve muavini hazır oldukları halde 
okundu ve görüşüldü. 

Mezkûr lâyihaya merbut esbabı mucibeden de 
anlaşılacağı üzere işbu kanunun şevki şimdiye 
kadar hisseli bulunması hasebile kendilerinden 
istifade edilmesi müşkül olan ve ekseriya hissedar
lar yedinde ibulunan gayri menkullerin paraya 
tahvili île hem vakfın haklarını tasfiye etmek ve 
hem de izalei şüyu gibi umumî hükümlere müra
caat halinde hissedarların mutazarrır olmalarına 
meydan vermemek mülâhazasına müstenid bulun
duğundan ve hu sebeble encümenimizce dahi ta
mamen varid görüldüğünden lâyiha esas itiha-
rile kabul edilerek maddeleria müzakeresine ge-

4 - VI - 1937 

Yüksek Reisliğe 

çikaiş ve hirittci, ikinci ve üçüncü maddeler vazıh 
görülemediğinden işbu maddeler yeniden yazıl
dığı-gibi teklif edilen beşinci madde dahi muhtevi 
bulunduğu ayrı ayn hükümler nazan dikkate 
alınarak beşinci, altıncı ve yedinci madde olmak 
üzere üç madde haline ifrağ edilmek suretile ye
niden yazılmış ve lâyihanın yedinci maddesi da
hi cüzî bir tadille 9 ncu madde olarak yeniden 
yazılmış ve diğer maddeler bu numara silsilesi 
dahilinde aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince bütçe encümenine tevdi 
teuymrulmak üzere yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi Bu M. M. 

Bayazıd Yozgad 
/. Tav E. Thatnan 
istanbul Bursa 

A. Bayındır Dr. G. Kahraman 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Konya 
K. Gfürel 

Diyarbekir Malatya 
Huriye öniz M. N. Zabm 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütge encümeni 

m Aıe. 23 
Mam Ne. â/844 

15-XII-1937 

Yüksek -Reisliğe 

Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarma 
ne suretle satılacağına dair Başvekâletin 22-V-1937 
tarih ve 6/1785 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla Va
kıflar umum müdürlüğü muavini hazır olduğu 

halde okundu ve konuşuldu: 
Vakıf mesken ve mesken arsalarındaki mahlûl 

hisselerin tasfiyesi için Umum müdürlüğün 1926 
malî yılı bütçe kanununun dördüncü ve beşinci 

maddelerile hissedarlar lehine tedvin edilen hüküm
ler, 1935 malî yıb nihayetine kadar meriyette bu

t a , Sa-yısı: 32) 
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lundurulduğu halde hem düşünülen tasfiyenin ya-
pıliösamasE hem d» tasfiye i^üıiıı daim amelî bir 
şekilde hüüini temin edeeek y«üi bir lâvihaiim dai
resince hazırlanmakta olduğu anlaşılması üzerine 
salîfüzzikir maddeler Yüksek Heyetin tasvibile 
1936 malî yılı başından itibaren meriyetten kal
dırılmıştır. 

Hisseli mahlûlâtm hissedarları tarafından ko
laylıkla satm alınmasını temin ve evvelce bütçe 
kanunlarile gösterilmiş olan müsaadatı tevsi et
mek suretîle tanzim ve teklif olunan bu lâyiha 
encümenimizce de esas itibarile kabul edilerek 
Maliye encümeni metni müzakereye esas tutul
muştur. 

Birimrl maddede \razHhai temin i^in kelime 
değişikliği yaıpıimı&, aüaMjfü bâsattere lograMA tak-
darijDİn lama, ve araza vergüeri kaımnL'vrHidiik'i bü-
kümkr dairesinde icraaıra. temin için üçüncü 
muide; yeniden yaadaaış re d&rdfiâeü madde da
ha kasabı bir şekle koanlmus ve 12 y® lâ aeü mad

delerde ibare cteğîşikEğî yapılmıştır. 
Di^r maddeleri aynen kabul edilen lâyiha bu 

şekilde yenide» hazırlanarak Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
du. 

Beis 
Bordur 

M. Şeref özkem 
Kâtib 

Istaabol 
F. örtmen 

Ganmşafi* 
D. Sakarya 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 

R. V. 
İsparta 

Miikerrem. Unsal 

Çorum 
M. Cmtekm 

İzmir 
K. înanç 

Muş 
Ş. Çüoğlu 

Siird 
M. Mayakon 

Yozgaâ 
S. tçöe 

M. M. 
Trabzon 

R, Karadetm 

Çorum. 
E. Sabun Akgvl 

Malatya 
$. Tane* 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas 
Remzi Çiner 

( & Sayısr: 32) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakfa aid hisseli mdhlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mağaza, dükkân, han, apar-
trman, hamam, bostan gibi akar nevinden 
olanlar müstesna olmak üzere sair bina ve arsa
larda evkafa aid mahlûl hisseler aşağıda ya
zılan şekilde tenzilât yapılarak arttırmağa kon-
maksızm hissedarlarına teffiz olunur. Altmda 
dükkân bulunan binalar dahi sahibleri bir 
olduğu ve mahlûliyet de yalnız bina altında
ki akara münhasır bulunmadığı takdirde bu 
hükme tâbidir. 

MADDE 2 — Hissedarların bu kanun ile 
verilen müsaadattan istifade edebilmeleri için 
kendilerine yeniden yapılacak tebligat daire
sinde ve üç ay içinde mahlûl hisseyi tefevvüze 
talib olduklarını yazı ile bildirmekle beraber, 
teffiz muamelesini de aşağıdaki hükümler da
iresinde müteakib üç ay içinde yaptırmaları 
lâzımdır. Ancak muamele resmî ve kanunî şe
beklerden dolayı bitmediği takdirde ikmaline 
kadar devam olunur. Aksi takdirde mahlûl 
hisseler arttırmaya konur veya şüyuu izale 
olunur. 

Mahlûl hisseye müştereken bütün hissedar
lar talib oldukları takdirde hepsine, aksi halde 
yalnız istekli olan teffiz olunur. Ancak mah
lûl hissenin tamamm hissedarlar ayrı ayrı ta
lib oldukları takdirde yalnız hissedarlar ara
sında ilâna konulmaksızm arttırma yapılarak 
bunlardan en çok bedel verene teffiz olunur. 

MADDE 3 — Mahlûl hissenin kıymeti o ma
hallin mecmuuna vergi için matrah ittihaz 
olunan gayri safi iraddan bulunacak kıymetten 
teffiz edilecek mahlûl hisseye isabet edecek 
mikdardır. Gayri safi iradı takdir olunmayan 
yerler için konulmuş olan kıymet esastır. 

MADDE 4 — Tenzilât nisbetleri şunlardır: 
Mahlûle aid hisse dörtte üçten fazla olduğu 

takdirde % 20, mahlûle aid hisse yarım veya 
yarımdan dörtte üçe kadar fazla olduğu tak
dirde % 30, 

Mahlûle aid hisse dörtte bir veya dörtte bir
den yarıma kadar olduğu takdirde % 40, 

Mahlûle aid hisse dörtte birden aşağı oldu
ğu takdirde % 50. 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTIRIŞI 

Vakfa aid hiAseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mesken ve mütemmimatı ile 
mesken arsalarında Evkafa aid mahlûl hisseler 
aşağıda yazılı şekilde hissedarlarına tenzilâtla 
tefviz olunur. 

Altmda dükkân bulunan meskenler dahi sa
hibleri bir olduğu ve mahlûliyette yalnız dük
kâna münhasır bulunmadığı takdirde aynı hük
me tâbi tutulur. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki hissedarlar 
kendilerine yapılacak tebligat üzerine mahlûl 
hisseyi tefevvüze talib olduklarını üç ay içinde 
yazı ile bildirmekle beraber teffiz muamelesini 
de müteakib üç ay içinde yaptırmaları lâzımdır. 

Aksi halde mahlûl hisse umumî hükümler da
hilinde arttırmaya konur veya şüyuu izale edi
lir. Şu kadarM teffiz muamelesinin üç ay zar
fında bitmemesi resmî ve kanunî sebeblerden mü-
tevellid ise muameleye devam edilerek teffiz 
intaç edilir. 

Mahlûl hisse; bütün hisedarlar talib oldukları 
takdirde, bunlarm hepsine müştereken ve aksi 
halde yalnız istekli olanlara teffiz olunur. An
cak mahlûl hissenin temamma hissedarlar ayrı 
ayrı talib oldukları takdirde yalnız hissedarlar 
arasmda ve ilân lüzum olmaksızın arttırma ya
pılır. Ve 4 ncü maddedeki bedelden az olmamak 
üzere en çok bedel verene teffiz olunur. 

MADDE 3 — Mahlûl hissenin krymeti, o 
gayri menkulün mecmuuna vergi tarhmda esas 
olan safi irad üzerinden bina vargisi kanunu 
muuibince hesab edilecek kıymetten mahlûl his
seye isabet eden miktardır, iradı takdir olun
mayan yerler için konulmuş olan krymet esastır. 

MADDE 4 — Tenzilât nisbetleri şunlardır : 
Mahlûle aid hisse dörtte üçden fazla olduğu 

takdirde % 20, 
Mahlûle aid hisse yarım veya yarımdan dört

te üçe kadar olduğu takdirde % 30, 
Mahlûle aid hisse dörtte bir veya dörtte 

birden yarıma kadar olduğu takdirde % 40, 
Mahlûle aid hisse dörtte birden aşağı olduğu 

takdirde % 50, 

{ S. Sayısı : 32) 



BÜTÇE EİNCÜMENÎNÎN 
— 5 

DEĞIŞTlRÎŞt 

MADDE 1 — Mesken ve mütemmimatı 
ile mesken arsalarında Evkafa aid mahlûl his
seler aşağıda yazdı şartlar dairesinde hissedar
larına tenziltla teffiz olunur. 

Altında dükkân bulunan meskenler dahi 
sahihleri ayni olduğu ve mahlûliyet de yalnız 
dükkâna aid bulunmadığı takdirde ayni hükme 
tâbi tutulur. 

MADDE 2 — Maliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Mahlûl hissenin kıymeti, mah-
lûlün mahiyetine göre bina veya arazi vergileri 
kanunlarındaki hükümlere göre tayin olunur. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince bu
lunan kıymetten yapılacak tenzilât nisbetleri 
şunlardır : 

Mahlûle aid hisse; dörtte üçten fazla olduğu 
takdirde % 20, dörtte ikiden dörtte üçe 
(üç dahil) kadar olduğu takdirde % 30, dört
te birden dörtte ikiye (iki dahil) kadar olduğu 
takdirde % 40, dörtte bir ve daha aşağı olduğu 
takdirde % 50. 

(S. Sayısı: 32) 
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MADDE 5 — Yukardaki madde mucibince 
yapılacak tenzilâttan sonra kalacak mahlûl his
seler bedeli on senede ve müsavi taksitlerle alın
mak üzere teffiz olunur. Ancak yapılacak ten
zilâttan sonra bedelini peşin verenlerden baş
kaca % 10 tenzil olunur. Hulul etmiyen taksit
leri birden peşin vermek isteyenlere yalnız bu 
taksitler mütebaki seneler için sene adedine gö
re yüzde bir tenzil edilir. Taksite bağlanmış 
olan hisseler mütefevvizine aid diğer hisse ile 
beraber vakfa teminat olarak 1 nci derece ve 
sırada ipotek gösterilir. Sahibine aid hissenin 
veya sırası kapak ise teffiz olunan mahlûl his
se birinci derece, bu derece ve sırada ipotek 
gösterilmek üzere yalnız sahibine aid hisse açık 
olan ilk derece ve sırada ipotek gösterilir. Tak
sitler muamele tarihine göre sene işledikçe alı
nır. Ve faize tâbi değildir. Şu kadar ki her han
gi bir taksit vaktinde verilmediği takdirde 
ikinci taksit müddeti dahilinde ödeninceye ka
dar % 5 faiz alnın*. İkinci taksit zamanı kelib 
de her iki taksit verilmediği takdirde borç mü-
ecceliyet kesbeder. Ve ona göre takibat yapıla
rak alacak istifa olunur. 

MADDE 6 — Bu kanunun neşrinden evvel 
mahlûl hisse kendilerine veya başkalarına ki
ralanmış değilse yukardaki maddeler uyarınca 
hissedarlara teffiz edilecek mahlûl hisselerin, 
vergi tamirat ve mevcud ise sigorta ve saire 
masarifi hissedarlara aid olmak kaydile mah
lûl müddetlerine aid kiralar aranılmaz. 

MADDE 7 — Akar nevinden olan mahaller
deki mahlûl hisselerden satılmaları muvafık 
görülenler hakkmda hissedarlara ikinci madde 
mucibince tebligat yapılır. Hissedarların hepsi 
veya bazdan mahlûl hisseye müştereken talib 
oldukları takdirde muhammen kıymet üzerin
den tenzilâtsız kendilerine teffiz olunur. His
sedarlar müştereken almağa muvafakat etme
yerek her birisi mahlûl hissenin tamamma talib 
bulundukları veya hiç talib olmadıkları ve ya-
hud muhammen bedeli kabul etmedikleri tak
dirde usulen arttırmaya konur. Şu kadar ki 
pey sürülmeden talib oldukları takdirde müza
yededen çıkarılarak muhammen kıymet üzerin
den hissedarlarına teffiz olunur. îster hissedar-

Bfeâ E. 

MADDE 5 — Mahlûl hisselerin yukarıki mad
de mucibince yapılacak tenzilâttan sonra bulu
nacak bedeli, ilk taksiti ferağ aranda verilmek 
üzere birer sene fasıla ile on müsavi taksitte 
ödenir. Peşin verenlere bedelin % 10 u nispe
tinde başkaca tenzilât yapılır. Vadeleri hulul 
etmeyen taksitlerin hepsini peşin vermek iste
yenlere de yalnız bu taksitlerin, mütebaki sene
leri işin sene adedine göre % 1 tenzilat yapdrr. 

MADDE 6 — Taksitler faize tâbi değildir. 
Şu kadar ki, her hangi bir taksit vaktinde ve
rilmediği takdirde geçecek zamanlar için % 5 
faiz almrr. Ancak müteaMb taksitin vadesi hu
lulünde de her iki taksit birden verilmediği tak
dirde borcun tamamı müacceliyet kesbeder ve 
ona göre takibat yapılarak alacak istifa olunur. 

MADDE 7 — Bedeli taksite bağlanmış olan 
hisseler mütefevvize aid hisse ile beraber vakfa 
teminat olarak birinci derece ve sırada ipotek 
gösterilir. Hissedarın kendi hissenin bu derece 
veya sırası kapalı ise yalnız teffiz olunan mah
lûl hisse birinci derece ve sırada ipotek göste-
rilib hissedarın kendi hissesi açık olan ilk dere
ce ve sırada ipotek gösterilir. 

MADDE 8 — Bu kanunun neşrinden evvel 
mahlûl hisse kendilerine veya başkalarına kira
lanmış değilse yukardaki maddeler uyarmca 
hissedarlara teffiz edilecek mahlûl hisselerin 
vergi, tamirat ve mevcud ise sigorta ve sair 
masarifi hissedarlara aid olmak kaydile mahlûl 
müddetlerine aid kiralar aranılmaz. 

MADDE 9 — Mağza, dükkân, han, apartman, 
hamam ve bostan gibi akar nevinden olan mahal
lerdeki mahlûl hisselerden satılmaları muvafık gö
rülenler hakkmda hissedarlara ikinci madde mu
cibince tebligat yapılır. Hissedarların hepsi veya 
bazısı mahlûl hisseye müştereken talib oldukları 
takdirde muhammen krymet üzerinden tenzilât
sız kendilerine teffiz olunur. Hissedarlar müş
tereken almağa muvafakat etmeyerek her birisi 
mahlûl hissenin tamamma talib bulundukları 
veya hiç talib olmadıkları veyahud muhammen 
bedeli kabul etmedikleri takdirde usulen art
tırmaya konur. Şukadar M, pey sürülmeden 
talib oldukları takdirde* arttırmadan çıkarılarak 
muhammen krymet üzerinden hissedariarma tef-
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MADDE 5 
aşrae» 

B.E. 

Maliye encümenâam 5 nci 

MADDE 6 — Maliye encümeninin 6 ncı 
maddesi -aynen 

MADDE 7 — Maliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen 

MADDE 8 — Maliye encümeninin 8 nci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — Maliye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen 
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lanna teffiz olunsun ister arttırma ile istekli
sine satılsın muhammen kıymeti 1000 liradan 
yukarı olan hisseli mahlûl akar bedeli beşte bi
ri peşin ve geri kalanı dört senede ve dört mü
savi taksitte ödenir. Bu suretle taksite bağlan
mış olanlar 5 nci madde hükümleri dairesinde 
ipoteğe rabtedilir. Bedelini peşin veya vakti gel
memiş taksitlerini tamamen verenlerden yalnız 
% 10 tenzilât yapılır. 

MADDE 8 — YukarıM maddelerde yazılı 
olanların haricinde kalan vakfa aid mahlûlât 
satışları 2490 numaralı kanun hükümleri muci
bince arttırmaya konur. 

MADDE 9 — Mahlûlatı evkaftan yalnız me-
sakin ve menazil hakkındaki 16 şubat 1287 ta
rihli nizamname ile 24 muharrem 297 tarihli 
zeyli, mahlûlatm zevç ve zevcelere ve peder 
ve validelere sureti teffizi hakkındaki 17 mart 
300 ve 16 nisan 320 tarihli iradeler ve bu kanu
na muhalif diğer bilûmum hükümler mülga
dır. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümleri resmî 
gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren 
yürümeğe başlar. 

MADDE 11 
vekil yürütür. 

Bş. V. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. t. M. V. 

Dr. R. Saydam 

— Bu kanun hükümlerini Baş-

21 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
H a. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarhan 

- V -1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

C. Bayer 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 13 
vekil yürütür. 

Mal. E. 

fiz olunur. 
tster hissedarlarına teffiz olunsun, ister art

tırma ile isteklisine satılsm muhammen kıy
meti (500) liradan yukarı olan hisseli mahlûl 
akar bedeli beşde biri peşin ve geri kalanı dört 
senede ve dört müsavi taksitte ödenir. Bu su
retle taksite bağlanmış olanlar yedinci madde 
hükümleri dairesinde ipoteğe raptedilir. Bede
lini peşin veya vakti gelmemiş taksitlerini ta
mamen verenlerden yalmız % 10 tenzilat yapdır. 

MADDE 10 — Yukarki maddelerde yazdı o-
lanlarm haricinde kalan vakfa aid mahlûlât sa
tışları 2490 numaralı kanun hükümleri muci
bince arttırmaya konur. 

MADDE 11 — Mahlûlatı Evkafdan yalnız 
mesken ve menzil hakkındaki 16 şubat 1287 ta-
rilhi nizamname ile 24 muharrem 1297 tarihli 
zeyli, mahlûlatm zevç ve zevcelere ve peder ve 
validelere sureti teffiz hakkındaki 17 mart 1300 
ve 16 nisan 1320 tarihli iradeler ve bu kanuna 
muhalif diğer bilûmum hükümler mülgadır. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümleri 
tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

neşri 

Bu kanunun hükümlerini Baş-
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B. E. 

MADDE 10 — Maliye encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen 

MADDE 11 — Maliye encümeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 

• m * 

İâ. âayısıjââ}, 





. Sayısı: 33 
Denizli mebusu Necib Ali Küçükanm, Arzuhal encümeninin 
7-VI-1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 969 sayılı kara
rının Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 

encümeni mazbatası (4/53) 

11 -VI -1937 
Yüksek Başkanlığa 

Arzuhal encümeninin 2704/2848 numaralı kararile 4. Kor. Kurmay başkanı Albay Hasan Ataka-
nın yarbaylık nasbinin düzeltilmesi hakkında verilen kararı tetkik eyledim. Kendisinin yarbaylık 
nasbi ve daha evvelki rütbeleri nasbi M. M. vekâletince düzeltilmiş ise de yarbaylıkta' geçirmek 
mecburiyetinde bulunduğu filî müddeti behemehal tamamlaması olbaptaki kanun iktizasından bu
lunması hasebile arkadaşlarından bir sene nasıb itibarile geri kalması hususunun albaylığa terfi et
tikten sonra tashih edilmesine vekâletçe imkân bulunamamıştır. Bunun üzerine Büyük Millet Mecli
sine istida ile mumaileyh tarafından vaki olan müracaat üzerine ve bu hususta gerek ihtisas encü
meni sıfatile rey ve mütaleasma müracaat edilen Millî Müdafaa encümeninin hafif bir ekseriyetle 
vermiş olduğu ve gerekse Arzuhal encümeninin iki müstenkif reye karşı ekseriyetle verdiği karar bu 
husustaki mevzuata aşağıdaki sebeblerden dolayı uygun değildir: 

1 — Albay Hasan Atakanın geçmiş rütbelerdeki nasıb tashihi, usulüne tevfikan yapılmış ise de 
albaylık rütbesine vâsıl olduğu zaman bu tashihin yapılması imkânsızdır. Çünkü terfi kanununun 
sarih hükümlerine binaen her subayın aid oldukları rütbelerin müddetlerini ikmal etmesi şart oldu
ğuna göre kendisinin de bu müddeti ikmal etmesi katî ve zaruridir. 

Bunun şahsî hukuk ile bir alâkası olmayıp amme hukukunun tevlid ettiği bir vecibedir. 
2 — Bundan dolayı arkadaşlarından bir sene sonra albay olan Hasan Atakanın bu rütbede dahi 

nasbinin tashihine imkân yoktur. 
Çünkü, Albaylıkla büyük komutan sınıfına girmiş olan bu rütbedekiler terfi kanununun 16 ncı 

maddesinin (D) fıkrası ve 197 No. 31 - V - 1934 tarihli kanunî tefsirin (D) fıkrası mucibince ter
fileri için muayyen bir müddete tâbi olmadıkları gibi kıdem zammı dahi alamazlar. Hasan Ata
kanın burada istediği nasıb tashihi kidem zamanıdır. Gerçi kıdem zammı ile nasıb 
tashihi arasmda bazı farklar var ise de ahkâtmı mnumiyemizde kanunların an
laşılmasında lafızlardan ziyade delâlet ettikleri mânayi nazarı itibare almak lâzım olduğuna 
nazaran kendisine yapılacak nasıb tashihi netice itibarile kıdem zamanının tevlid ettiği neticeden baş
ka hiç bir hüküm tevlid etmez. Şu hale göre mumaileyh hakkında evvelce müracaat ettiği Âli 
askerî şûra ve Askerî tetkik encümeninin verdikleri kararlar mevcudolan ahkâma tamamile uygun 
olduğunu ve arzuhal encümeninin verdiği kararın hakikate isabet noktasından yanlış bulunduğunu 
arz ile itiraz eylerim. 

Millî Müdafaa vekâleti Siyasî müsteşarı 
Denizli mebusu 
İV. Ali Küçüka 
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Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Arzuhal encümeni 
Karar No. 969 
Esas No. 4/53 

16-XI ir- 1937 

Yüksek Reisliğe 

Dördüncü kolordu Kurmay Başkanı Albay 
Hasan Atakanın yarbaylık nasbinin düzeltil
mesi hakkında encümenimizce verilen 969 nu
maralı ve 29-IV-1934 tarihli karara itirazı 
havi Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın 
Yüksek Reisliğe sunmuş olduğu esbabı müci-
beli takrir encümenimize tevdi kılınmakla da
hilî nizamnamemizin 57 nci maddesi hükmüne 
tevfikan bu mazbatamız yazılmıştır. Necib 
Ali Küçükanın itiraz ettiği mesele şudur: 

Albay Hasan Atakanın 929 senesinde aldı
ğı tez kıdeminden dolayı yarbaylığa nasbinin 
928 senesine tashihi iktiza ediyor. Millî Mü
dafaa vekâleti de bu tashihi sonradan yapı
yor. Ancak vekâletin encümene gönderdiği 
karşılıkta da yazılı olduğu üzere bu nasıblı 
yarbaylara 1933 yılında terfi derecesi verilmiş 
olduğu halde Atakanın filî hizmeti doldurma
mış olduğu ileri sürülerek benzerlerinden bir 
sene sonra yani 1934 tarihinde albaylığa terfii 
icra ediliyor. Bu ise aid olduğu dairece hak
kında daha evvel yapılan yanlış muameleden 
dolayı binbaşılığa nasbinin dokuz sene gibi 
uzun bir müddet sonra tashih edilmiş olma
sından ileri geliyor. Şimdi Hasan Atakan, bu 
yanlışlığın neticesi olarak ortada kaybolan bir 
sene hakkın verilmesini yani nasbinin o suret
le düzeltilmesini istiyor ve bunun temini için 
lâzmıgelen makamlar nezdinde yaptığı teşeb
büslerden bir semere hâsıl olmamasına mebni 
nihayet Yüksek Meclisin madeletine müracaat 
ediyor. 

Encümen meseleyi uzun uzadıya tetkik et
tikten sonra, bu albaym haklı olduğunu gö
rüyorsa da keyfiyeti bir kere de ihtisas en
cümeni olmak itibarile Millî Müdafaa encüme
ninden soruyor. Bu encümenin ekseriyeti de 
encümenimizin ayni kanaatinde bulunuyor. 

Necib Ali Küçüka, takririnde kıdem zammı 
ile nasıb tashihini bir gibi telâkki ederek bu tas
hihin, terfi kanununun 16 nci maddesi ile 197 

numaralı tefsirin (D) fıkrasına göre mümkün-
süz olduğunu beyan ediyor ve mütalealarmı bu 
esasa istinad ettirmek suretile yürütüyor. Halbu
ki bu hükümler sırf kıdem zammma taallûk et
mekte ve yarbaylıkta alman kıdem zammı faz
lasının albaylığa devrolunamayacağmı ve al
baylıkta kıdem zammı verilmiyeceğini göster
mektedir. Encümen de bunu tamamile kanuna 
uygun görmektedir. Ancak yukarıda arzedildiği 
üzere bahse mevzu olan mesele kıdem zammına 
taallûk etmeyip nasıb tashihine aiddir ve kıdem 
zammı ile nasıb tashihinin ayrı ayrı mahiyette 
olduğu da mevzuatta bunlara ayrı ayrı yer ve
rilmiş olmasile sabittir. 

Necib Ali Küçüka, terfilerin muayyen bir 
kıdeme tâbi oldukları üzerinde de tevakkuf 
etmiş ise de encümen, zaten bu ciheti takdir et
mekte olup hattâ albaylıktan sonraki terfilerin 
yüksek takdire göre emsali arasında tefrik sure
tile yapılmakta olduğu cihetle kararında Hasan 
Atakanm terfiine temas bile etmemiş ve ancak 
kendisinin hiç bir sunu taksiri olmaksızın mah-
za şubesince yapılan yanlış muameleden dolayı 
geri kalan bir senelik nasıb tarihinin düzeltilme
si hakkındaki dileğinin yerine getirilmesi ma-
delete uygun olduğunu mütalea ederek kararı
nı o suretle vermiştir. Bu mazbatamız Umumî 
Heyetin isabetli takdirine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Ar. E. Reisi 
Giresun 

î. Sökmen 
İstanbul 

A. Barlas 
Gümüşane 
Ş. Erdoğan 
Çoruh 

A. Akyüz 

M. M. 
İstanbul 

Ziya Karamursal 
Zonguldak 

R. Dinç M. 
Malatya 

O. Koptagel 
Gazi Anteb 
M. Şahin 

Siird 
Ş. Süsoy 

Kâtib 
Samsun 

Meliha Ulaş 
Bursa 

Fehmi Gerçeker 
Çoruh 

/. Kurtkan 
Ordu 

İsmail Çamaş 

»*<t . . < . . 
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.Sayısı: 34 
Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal encümeninin 
8-VM937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1033 sayılı ka

rarının Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encümeni mazbatası (4/60) 

20 ~ XI - 1937 
Yüksek Reisliğe 

Sıvasta inhisarlar başmüdürlüğü memurlarından Hayri tarafından yüksek makamınıza sunUİan 
arzuhal üzerine, Arzuhal encümenince ittihaz edilib 26 No. lu ve 8 - VI - 1937 tarihli haftalık ka

rarlar cetveline dercedilen 1033 No. lu kararda : (Kendisine tazminat verilmesine mevzuat müsaid 
olmadığı gibi dileği veçhile yeni bir hüküm vazına da mahal görülmemiş olmakla keyfiyetin kendisi
ne anlatılmasına karar verildiği) beyan olunmakta ise de; mumaileyh gibi mukaddema Devlet maaşlı 
hizmetlerinde bulunmuş olanların mezkûr maaşlı müddeti hizmetlerinden dolayı tekaüd ve tazminat 
hakları için 3028 numaralı kanunla hükümler vazedilmiş olub 22 - VI - 1936 danberi mevkii meri
yette bulunmasına göre, encümence berveçhi arz müttehaz karar kanaatbahş görülemediğinden da
hilî nizamnamenin 57 nci maddesi mucibince mezkûr karara aid mazbatanın tanzimde Umumî He
yette müzakeresini derin hürmetlerimle arz ve rica ederim. 

Yozgad mebusLI 
Emin Dramım 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni ' 16 - XII - 1937 
Karar No. 1033 
Esas No. 4/60 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimizin 26 numaralı Haftalık karar 
cetveline dercedilmiş olan 1033 numaralı kara
rımızın 3028 numaralı kanun hükümlerine göre 
kanaatbahş görülmediğinden bahsile bu kararı
mız hakkmda encümence yazılacak mazbatanın 
Umumî Heyette müzakeresine dair Yozgad me
busu Emin Dıramanm Yüksek Reisliğe sun
muş olduğu takrir encümene verilmekle Dahilî 
nzamnamemizin 57 nci maddesi hükmüne tevfi
kan bu mazbatamız yazılmıştır. Kararımızda 
arzedildiği üzere Sivas inhisarlar Başmüdürlüğü 
takibat şubesi memurlarından Hayrı inhisar
lar idaresine geçmeden evvel Devlet hizmetle
rinde geçirdiği müddetten dolayı tekaüd hak

kının tanınmasını veyahud bu müddetin her 
yılı için bir maaş nisbetinde ikramiye verilme
sini taleb etmiştir. 

Gergi bu gibi inhisarlar idaresinde müstah
dem olup ta evvelce tekaüd hakkını haiz Devlet 
memuriyetlerinde bulunmuş olanların bu hiz
met müddetlerine göre kendilerine tekaüd ma
aşı veya tazminat verileceği 3028 numaralı ka
nunla kabul buyurulmuş ise de bu kanunun 
11 - V - 1936 tarihinde neşredilmiş ve neşir ta
rihinden muteber olduğu da üçüncü maddesinde 
yazılmış olmasına ve Hayri ise bu kanunun neş
rinden evvel altmış yaşmı doldurmuş bulunma
sına mebni o vakit meri olan 2921 sayılı İnhi-
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sârlâr tefcaûd sandığı kanunu hükümlerine tev
fikan kendisinin 31 - III -1936 tarihinde hizme
tine nihayet verilerek hakkında bu kanuna gö
re muamele yapılmıştır. 

Encümenin mevcud ahkâmı tadil mahiyetin
de karar ittihaz edemiyeceği Yüksek Heyetin 
15 - XII - 1932 tarihli kararı iktizasından bu
lunmasına göre 3028 numaralı kanunun, neşri 
tarihinden evvelki hâdiselere teşmiline ve bu 
itibarla Hayrinin bu kanun hükümlerinden is
tifadesine encümence imkân görülmemiştir. 

Bu mazbatamız Umumî lîeyetin takdirine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Arzuhal En. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun 
İhsan Sökmen 
İstanbul 

A. Barlas 
Gazi Anteb 
M. Şahin 
Zonguldak 
Raif Dinç 

İstanbul 
Z. Karamursal 
Çoruh 

A. Akyüz 
Malatya 

0. Koptagel 

Samsun 
: u, vuş 

Siird 
Ş. Süsoy 

Çoruh 
î. Kurtkan 

\>m<i ~ .̂. 
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S. Sayısı: 35 
Maden nizamnamesile 608 sayılı kanunun bazı maddeleri

ni değiştiren 2818 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
İktısad ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/7(5) 

T. C. 
Başvekâlet 15 - III -1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/800 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2818 sayılı kanuna ek olarak iktısad vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
4 - I I I - 1 9 3 7 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
1. înönü 

Esbabı mucibe 

Teknik elemanları kâfi ve kuvvetli olmayan bir sanayi zayıf kalmağa, ilerlememeğe ve hat
ta atalete mahkûmdur. Bunun içindir ki büyük sanayi memleketleri ve sanayiini henüz kuran 
cemiyetler teknik eleman yetiştirme programlarını fabrika projelerile beraber tanzim etmekte
dirler. 

Memleketimizde teknik unsurların artışı sanayi inkişafımızın seyrini henüz takib edemiyor. 
Bu sebebledir ki sanayi müesseselerimiz fen ve ihtisas işlerinde ecnebi mütehassıs ve usta kul
lanmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

Her ne kadar teşviki sanayi gibi bazı kanunlarımız ecnebi mütehassıs ve usta kullanma iznini 
ancak yanlarında Türk işçisi yetiştirmek şartile vermekte iseler de bu suretle hareketin amelî 
ve müsbet neticeler temin etmediğini ve ihtiyacı tatminden uzak kaldığını tecrübeler göstermiştir. 

Sanayiimizin muhtaç olduğu teknik unsurları yetiştirmek maksadile alınan tedbirlerden biri
si de 2818 numaralı kanunla derpiş edilmiştir. Bu kanun mucibince madenlerde çalışan ecnebi
ler için maden sahibleri, miktarı Heyeti Vekile tarafından tayin edilecek bir meblâğı Hazineye 
yatırmağa mecburdurlar. Bu parayı Maden arama ve tetkik enstitüsü Türk mühendislerinin ye
tiştirilmesine sarfedecektir. 

Fakat ecnebi mütehassıs ve usta kullanan müesseseler yalnız madenler değildir. Diğer sanayi 
şubeleri daha çok fazla ecnebi mütehassıs ve usta kullanmaktadırlar. 

Binaenaleyh 2818 numaralı kanunun hükmünü madenlerden başka sanayi şubelerine de teş
mil etmekle bu kanunla madenlerimiz için elde edilen faydayı bütün sanayiimizde temin etmiş 
olabiliriz. İşte ilişik kanun lâyihası bu maksadla hazırlanmıştır, 



îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Esas No. 1/715 
Kurar No. 37 

24 - III - 1937 

Yüksek Reisliğe 

2818 sayılı kanuna ek olarak Îktısad vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetince 
4 - III - 1937 de Yüksek Meclise sunulmasına ka
rar verilen kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmekle Îktısad vekili hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu: 

2818 numaralı kanun maden nizamnamesile 
608 numaralı kanunun bazı maddelerini değiş
tiren kanun olub bu defa Hükümetçe bu kanuna 
ek olarak teklif edilen kanun lâyihası bunlardan 
608 numaralı kanunun 4 ncü maddesini değişti
ren 2818 numaralı kanunun ikinci maddesine 
ilâvesi istenen bir hükümden ibarettir. Verilen 
izahat ve teklifin mucib sebeblerine nazaran 
şimdiye kadar ecnebi mütehassıs istihdamı maden 
işlerinde düşünülmüş ve bu maksadla bu müte
hassısları kullanan müesseselerden alınan maktu 
paralar maden enstitüsüne yatırılarak bununla 
Avrupada Türk gençlerinden mütehassıs mühen
dis yetiştirilmeğe başlanmıştır. 

Mütehassıs yetiştirme ciheti memleketin ma
denleri kadar sanayiini de şiddetle alâkadar eden 
bir keyfiyet olduğundan Hükümetçe bu defa tek
lif edilen lâyiha ile bu ihtiyacın temini düşünül
müştür. Ancak müzakere sırasında sigortacılık 
meselesi de mevzubahs olduğundan birinci mad
deye sigortacılığın da ilâvesi suretile teklifin 
kabulüne encümenimizce karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Îktısad En. Reisi M. M. 
Tekirdağ Giresun 
Ş. Kesebir t. Sabuncu 

Seyhan 
Esma Nayman 

Zanguldak 
II. Karabacak 

Sinob 

Aydın 
II. Alataş 
Eskişehir 
E. Sazak 

Giresun 

Kâtib 
Niğde 

Dr. E. F. T alay 

İzmir 
Bcnal Anman 

Samsun 
Ali Tunalı 

Zonguldak 
T. Kemal Tengirşenk M. Kılıç Esad 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 25 
Esas No. 1/715 

16 - XII - 11)37 

Yüksek Reisliğe 

2818 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb Baş
vekâletin 15 - I I I - 1937 tarih ve 6/800 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Îktısad encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla îktısad vekili Şakir 
Kesebir hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

608 sayılı kanunun dördüncü ve 1055 sayılı 
teşviki sanayi kanununun 28 nci maddelerinde 
mütenazıran mevcud olan ve bu kanunlarda ta
rif edilen şekilde ecnebi istihdam, eden müesse
selere istihdam ettikleri ecnebilerin yanında birer 

Türk yetiştirmek mükellefiyetini tahmil eden hü
kümlerden tatbikat itibarile iyi bir netice alına
maması yüzünden 608 sayılı kanunun dördüncü 
maddesindeki hüküm 2818 sayılı kanunun ikinci 
maddesile değiştirilerek maden ve taşocağı sa-
hiblerile maden ve taşocağı işletenler, ecnebi 
olarak kullanacakları mühendis, fen memuru, 
mütehassıs, ustabaşı ve işçiler için İcra Vekilleri 
Heyetince takdir edilecek bir mütehasıs yetiştir
me ücretini her altı ayda bir peşinen Hazineye ya
tırmağa mecbur tutulmuş ve Hazinece Maden 
tetkik ve arama enstitüsüne verilen bu paralar-
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la da enstitü tarafından maden mühendisi ve 
mütehassıs yetiştirmek üzere ecnebi memleket
lere talebe izam edilerek istihdaf edilen gaye is
tihsale başlanmıştır. Bu tatbikattan alınan iyi 
neticeler üzerine 2818 sayılı kanunda yazılı bu 
hükmün diğer sanayi şubelerine de teşmili ile 
teşviki sanayi kanununun 28 nci maddesindeki 
mükellefiyetin semere verir bir hale getirilmesi 
maksadile teklif olunan kanun lâyihası encüme-
nimizce de yerinde görülerek esas itibarile ka
bul edilmiş ise de encümen Maden tetkik ve ara
ma enstitüsünün münhasıran maden işlerile 
iştigalini nazarı itibare alarak diğer sanayi şu> 
beleri için lüzumu olan mütehassısları yetiştir
mek vazifesinin Sümerbanka verilmesini masla
hata daha uygun bulduğundan lâyihanın 2818 
sayılı kanuna ek olarak değil müstakil bir kanun 
ihzarına zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadla ilişik 
kanun lâyihası yeniden hazırlanarak Umumî He

yetin tasvibine konulmak üzere Yüksele Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Müker'rem Unsal K. Karadeniz 
Kâ. 

istanbul 
F. Öynıen 
(iazi Anteb 

A. H. Ay erdem 
izmir 

K. İnanç 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Sivas 

Remzi Çiner 

Balıkesir 
E. Adakan 
Uümüşane 

D. Sakarya 
Malatya 

0. Taner 
Muş 

Ş. Ataman 
Siird 

M. Mayakon 
Tokad 

S. Genca 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

izmir 
H. Çakır 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

li. Basara 
Yozgad 
S. Içöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2818 numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

— 4 — 
İKTÎSAD ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRÎŞÎ 

2818 numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2818 numaralı kanunun ikinci 
maddesinde yazılı müesseseler meyanma her 
hangi bir işde kullanılmak üzere ecnebi mütehas
sıs istihdamına müsaade alman hususî veya ser
mayesinde kısmen veya tamamen Devlet isiraki 
bulunan imtiyazlı ve imtiyassız bilûmum smaî 
müesseseler dahildir. 

MADDE 2 — Umumî, hususî veya mülhak 
bütçelerle idare edilen smaî müesseseler bu ka
nun hükümlerinden müstesnadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbikma İktısad 
vekili memurdur. 

i 4 - III - 1937 
Bş. V. 

/. înönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. B Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

0. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 1 — 2818 numaralı kanunun ikinci 
maddesinde yazılı müesseseler meyanma, her 
hangi bir işde kullanılmak üzere ecnebi müte
hassıs istihdamına müsaade alman hususî veya 
sermayesinde kısmen veya tamamen Devlet işti
raki bulunan imtiyazlı ve imtiyazsız bilûmum 
smaî müesseseler ile sigorta şirketleri dahildir. 

MADDE 2 — Umumî, hususî veya mülhak 
bütçelerle idare edilen smaî müesseseler bu ka
nun hükümlerinden müstesnadır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbikma Brtısad 
vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 35 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehas

sıs yetiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hususî veya sermayesinde Dev

let iştiraki bulunan veya Devlet sermayesile ku
rulan imtiyazlı veya imtiyazsız bilûmum smaî 
müesseselerle sigorta şirketleri her hangi bir iş
te istihdam edecekleri her ecnebi için îcra Ve
killeri Heyetince aylık olarak takdir olunacak 
bir mütehassıs yetiştirme ücretini tediyeye ve 
verecekleri bu ücretleri her altı ayda bir peşi
nen Hazineye yatırmağa ve mukabilinde ala
cakları makbuzların tarih ve numaralarını îktı-
sad vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. Hazine 
kendisine tesviye edilen bu paraları Sümerban-
ka verir. Bu paralar gününde Hazineye yatırıl
madığı takdirde yüzde yirmi fazlasile mükellef
lerden tahsil olunur. 

Madenler hakkında 2818 sayılı kanunun ikin
ci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 2 — Sümerbank bu para ile memle
ket sanayiinin muhtaç olduğu anasırı yetiştir
mek üzere ecnebi memleketlere talebe göndere
rek bunlarm iyi bir surette yetişmelerini temin 
ile mükelleftir. 

Gönderilecek talebenin hangi meslek ve sa
natta ne mikdar yetiştirileceği ve yetiştirme tarz 
ve usulleri İktısad vekâletince tayin olunur. 

MADDE 3 — Umumî, hususî veya mülhak 
bütçelerle idare edilen smaî müesseseler bu ka
nun hükümlerinden müstesnadır. 

MADDE 4 —1055 saydı teşviki sanayi kanu
nunun 28 inci maddesi mucibince ecnebi istih
dam eden smaî müesseselerin bu ecnebiler ye
rine Türk yetiştirmeleri mecburiyeti kaldırıl
mıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 
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