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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

inhisarlar umum müdürlüğü 1934 ve 
1933 malî yıllan hesabı katğisine, 
Askerî memurlar hakkındaki kanunun sonuna bir 

madde ile bir muvakkat madde eklenmesine ve 
Ayni kanunun bazı maddelerini değiştiren kanu

nun ikinci maddesinin değiştirilmesine, 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 

2 nci ve 9 ncu maddelerinin tadiline, 
Yabancı memleketlere gönderilecek memurların 

harcırahlarına, 
Mülkiye harcırah kararnamesine bazı maddeler 

eklenmesine, 
Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve 

harcırahlarına dair kanuna bir madde eklenmesine, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 yılma geçici 

taahhüde girişilmesine, 
Orman kanununa bazı maddeler eklenmesine, 
Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununda bazı 

değişiklikler yapılmasına, 
Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununda deği

şiklik yapılmasına, dair kanun lâyihaları müzakere 
ve kabul edildi. 

Maarif dairelerinin bazı memurlarının hususî ida-
lere verilmesi ve ilk tedrisat müfettişlerinin umumî 
muvazeneye alınması hakkındaki kanun lâyihasmm 
müzakeresine mahal olmadığına dair mazbata dahi 
kabul edildi. 

Mahrukat kanunu lâyihası müzakere, birinci mad
desi encümene tevdi ve diğer maddeleri kabul edildi. 

Türkiye He Lehistan arasındaki konsolosluk mu
kavelesinin tadiline dair protokolün tasdikma, 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki kanuna 
bazı maddeler eklenmesine, 

Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunlarmnm 
mecburî hizmetlerine mütedair kanun lâyihasmm 
birinci müzakereleri yapıldıktan sonra çarşamba gü
nü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Yüksek Iktıssad ve ticaret mekteblerinin 
Maarif vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 
(1/1110) (Iktısad, Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
2 — Diyarbakır mebusu general Kâzım Sevükte-

kin ve üç arkadaşının, Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 62 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/77) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
3 — Başvekâlet ve Hazinei evrak dairelerile mat

baasının 1936 - 1937 yılı demirbaş eşya defterlerile 
hesabı katği cetvellerinin gönderildiği hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/521) (Divanı muhasebat encü
menine) 

Mazbatalar 
4 — Gümrük tarifesi kanununun 281 nci pozisyo

nunun altma bir supozisyonu ilâvesi hakkmda kanun 
lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1012) (Ruznameye) 

5 — Kazanç vergisi hakkmdaki 2395 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası ve Iktısad, Maliye, Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/1000) (Ruznameye) 

6 — Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşma
sına bağlı (1) numaralı listede 754 tarife pozisyonu 
karşısında gösterilen harfler arasmda yapılacak de
ğişikliğe aid notanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları 
(1/1082) (Ruznameye). 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KATÎBLER — Cavid Oral (Niğde ), Ali Zırh ( Çoruh ) 

BAŞKAN — Celseyi açıyorum. 
DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça

nakkale) — Reis Bey ruznameye aid bir maru
zatım vardır. 

Ruznamenin iki defa müzakereye tâbi olan 
maddeleri arasmda 7 nci madde olarak bulunan 

«Emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası» nm 
müstacelen ve tercihan müzakeresini arz ve tek
lif ederim. Sebebi de; bu kanun lâyihasile bazı 
memuriyetler ihdas edilmiş bulunuyor ve bu 
memuriyetlere muhassas maaşlarm da bir hazi-
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randan itibaren verilmesi icab ederken şimdiye 
kadar teahhur etmiştir. 

1 —• Büyük Millet Meclisi 1938 yılı mart ayı 
hesabı hakkında Meclis hesablarınm tedkikı en
cümeni mazbatası (5/67) [1] 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl olmuştur. 
2 — Devlete aid icareteynli ve mukataalı 

gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1007) [2] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare edi
len teşekküllere ve belediyelere aid mukataalı 
binaların kıymetlerinin takdiri hakkmda kanun 

MADDE 1 — 1837 sayılı bina vergisi kanu
nunun üçüncü maddesi mucibince vergiden müs
tesna tutulmuş olan Devlete aid mukataalı bi
naların mukataaları Maliye vekaleti ile Vakıf
lar umum müdürlüğü tarafından tayin oluna
cak birer ehli hibrenin bu binalara müttefikan 
takdir edecekleri krymet üzerinden hesab edilir. 

Bu iki ehli hibrenin takdirinde ittifak edeme
diği kıymetler Istanbulda en büyük nafıa me
murunun, diğer vilâyetlerde mahallî belediye 
encümenlerinin gösterecekleri üçüncü bir ehli 
hibrenin iştirakile ve ekseriyet kararile tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mülhak ve hususî bütçelerle 
idare edilen teşekküllere ve belediyelere aid 
olubda 1837 sayılı kanunun üçüncü maddesi 
mucibince vergiden istisna edilen binaların mu-
kataalarma esas olacak kıymetler dahi Vakıf
lar umum müdürlüğü ile alâkalı dairenin tayin 
edecekleri birer ehli hibre marifetile tesbit olu
nur. 

İhtilâf halinde birinci maddenin son fıkrası 
hükmünce muamele yapılır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğünce 
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay 
zarfmda birinci ve ikinci maddelerde yazdı bi
naların defterleri tanzim olunarak vilâyet millî 

[1] 261 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] Birinci müzakeresi 73 ncü inikad zdbtın-

dadır. 

BAŞKAN — Müzakere sırası gelince müsta
celiyet teklifini reye arzederim. 

emlak idarelerine veya alâkalı dairelere verilir. 
Defterler verildikçe krymet takdiri muamelesi
ne başlanılır. Defterlerin tanziminde millî em
lâk idarelerile alâkalı dairelerin kayidlerinden 
istifade edilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

3 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında imza 
edilen ticarî mübadeleleri tanzime mütedair an
laşmanın tasdiki hakknda kanun lâyihası ve 
Hariciye ve îktısad encümenleri mazbataalrı 
(1/1019) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Türkiye ile Çekoslovakya arasmda ticarî mü
badeleleri tanzime mütedair anlaşmanın tasdi

ki hakkmda kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Çekoslovakya ara

smda 7 nisan 1938 tarihinde Ankarada imza 
edilmiş olan ticarî mübadeleleri tanzime müte
dair Anlaşma ile merbutları Protokol ve üç 
Mektub kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 mayıs 1938 tari
hinden itibaren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

[1] Birinci müzakeresi 73 ncü inikad zabtın-
dadır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Türk - Yugoslav ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesine munzam protokolün tasdikma 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve îkttsad encü
menleri mazbataları (1/1052) [1] 

BAŞKAN — Lâyihana ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi arzediyorum. 

Türk - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesine munzam Protokolün tasdikma dair 

kanun 
MADDE 1 — 1 mayıs 1938 tarihinde imza 

edilib işbu tarihte meriyet mevkiine giren, 28 
teşrinievvel 1936 tarihli Türk - Yugoslav Tica
ret ve Seyrisefain mukavelesine munzam Pro
tokol tasdik ve kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Beye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 mayıs 1938 tari
hinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 71 
nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1004) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 71 nci mad
delerini değiştiden 3001 sayılı kanunun birinci 

maddesini tadil eden kanun 
MADDE 1 — 3001 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

a) Vilâyet kurulması veya kaldırılması veya 
vilâyet merkezinin tesbiti ve değiştirilmesi Dev
let şûrasmm mütaleası almarak kanun ile ya
pılır. 

b) Kaza kurulması ve kaldırılması veya bir 
kazanm başka bir vilâyete bağlanması ilgili vi
lâyetlerin İdare heyeti ve Umumî meclislerinin 

[1,2] Birinci müzakereleri 73 ncü inikad zab-
tmdadır. 

mütaleası alındıktan sonra kanun ile yapılır. 
c) Vilâyet admm değiştirilmesi vilâyet İdare 

heyeti ve Umumî meclisinin ve Devlet şûrası ile 
Kültür bakanlığının mütalaaları alındıktan son
ra İcra Vekilleri Heyeti kararile yapılır. 

d) Vilâyet surlarının, kaza merkez, sınır 
ve adlarmm tesbiti ve değiştirilmesi, mühim 
mevki ve tabiî arıza adlarmm değiştirilmesi, 
nahiye kurulması ve kaldırılması, bir köyün ve
ya nahiyenin başka bir vilâyet ve kazaya bağ
lanması veyahud nahiyelerin merkez ve sınırla
rının tesbiti ve merkezlerinin değiştirilmesi il
gili vilâyetlerin İdare heyeti ve Umumî meclis
lerinin mütaleaları alındıktan sonra Dahiliye ve
kâletinin kararı ve Oümhurreisinin tasdiki ile 
yapılır. 

e) Nahiye adlan ile köy adlarmm değiştiril
mesi, yeniden köy kurulması ve kanunî usuller 
dairesinde kaldırılacak köylerin Devlet teşkilâtı 
arasındaki köyler arasından isimlerinin çıkarıl
ması, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması ve 
köylerin ayni kaza içinde bir nahiyeden başka 
bir nahiyeye bağlanması vilâyet idare heyeti ve 
Umumî meclislerinin ve bir mahalle veya semtin 
belediye sınırlarından ayrılarak müstakil köy 
haline konması da Belediye kanununun 7 nci 
maddessinde yazılı usule riayet edilmek üzere 
vali taraf mdan görülecek lüzum üzerine Belediye 
meclisi, vilâyet idare heyeti ve Umumî meclisinin 
mütalealen alındıktan sonra Dahiliye vekâleti
nin tasdiki ile yapılır. 

f) Yukarıdaki fıkralarda Umumî meclislere 
verilen vazife ve salâhiyetler Umumî meclis top
lantı halinde değilse Daimî encümen tarafından 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunu icra Vekilleri Hey
eti yürütür. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak mevadda geçi
yorum. . 

6 — Mahrukat kanunu lâyihası ve İktısad, 
Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/805) 

BAŞKAN — Birinci madde evvelce encümene 
verilmişti, maddeyi encümenin ilâvesile arzediyo
rum. 
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Mahrukat kanunu 

MADDE 1 — Nüfusu iki binden aşağı olma
yan ve belediye teşkilâtı bulunan yerlerde aşa
ğıda isimleri yazılı binaların tashihinde her 
nevi taş kömürü, linyit, turp gibi maden kömür-
lerile kok, yan kok ve briket gibi işlenmiş şekil
lerinin kullanılması mecburidir. Bu binalarda 
havagazı, petrol, petrol müştakları ve benzer-
lerile elektrik dahi teshin vasıtası olarak kul
lanılabilir. 

A) Resmî dairelerin bulundukları bütün bi
nalarla Devletin, hususî idarelerin ve belediye
lerin doğrudan doğruya veya iştirak suretile 
işlettikleri müesseselere mahsus binalar: 

B) Kışla, polis ve şehir içindeki jandarma 
karakolları ile resmî ve hususî mekteb, hasta
ne, sanatoryom ve dispanserler; 

C) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müessese
lerle Teşviki sanayi kanunundan istifade eden 
veya istifade edebilecek vasıftaki müesseselerin 
faaliyetlerinde kullandan binalar; 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kulüb ve 
her türlü cemiyetlere mahsus binalar; 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dansingler, 
gazinolar, birahaneler ve meyhaneler. 

Teshin vasıtası olarak kullanılabilecek ar
tık bırakan ve bu madde şümulüne giren fabri
kalar, bu artddarı da teshin vasıtası olarak kul
lanabilirler. 

ZÎYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — En
cümenden rica edeceğim: Teshin kelimesini 
«ısıtacak», mahrukatı da «yakacak şeyler» ha
line soksunlar. 

BAŞKAN — Bu tashih kabul edilen madde
lerde yapılmadı. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ka
nunun her hangi maddesinde böyle oldu diye 
bu maddeyi de yanlış mı yapmak lâzımdır? Bir 
karar veririz, hepsini değiştiririz. Bunu, encü
menden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen ne buyuruyor? 
BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab

zon) — Maddeler tamamen kabul edildi. Mad
delerin kabulü demek; bütün kelimelerile kabu
lü demektir. Lâyihanın ikinci müzakeresinde 
tadilname vermek suretile tashih yoluna gidile
bilir. Kelime tashihidir, encümenin bir mütaleası 
yoktur. 

ZÎYA GEVHER (Çanakkale) — Maddeyi re
ye koymadığınızı gördüm. Maddenin kabul edil
diğini nereden anlıyoruz? 

BAŞKAN — Tadilname verir misiniz? 
ZÎYA KEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Peki. 
BAŞKAN — Madde hakkındaki tadilnameyi 

arzediyorum: 
Başkanlığa 

Maddedeki teshin kelimesinin «ısıtacak mad

deler» şekline konulmasını dilerim. 
Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etili 

BAŞKAN — Tadilnameyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Emniyet teşkilât kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1048) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Encümen, lâyihanın müstacelen müzakeresini 
rica etmiştir. Müstaceliyetle müzakeresini reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

MADDE 1 — 4 - VI -1937 tarih ve 3201 sa
yılı Emniyet teşkilât kanununun üçüncü mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Zabıta teşkilâtı : Umumî ve hususî olmak 
üzere iki kısma ayrılır. 

Umumî zabıta: Silâhlı bir kuvvet olan (Po
lis) ve (Jandarma) dır. 

Hususî zabıta : Umumî zabıta haricinde ka
lan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edib 
muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. 

Jandarma ve hususî zabıta teşkilâtı kendi 
kanunlarına ve Emniyet teşkilâtı bu kanun hü
kümlerine tâbidir. Jandarma ve hususî zabıta 
ile emniyet teşkilâtının merkezde ve vilâyet
lerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma 
tarzları nizamname ile tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 8 nci madde-

[1] 257 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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si aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Polis : idarî, siyasî ve adlî kısımlara ayrılır. 
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yer

lerde idarî polis kadrosundan ayrılan ve tahsi
satı belediyelerden alman bir kısım tarafından 
ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun 
hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat 
nisbetinde olmak üzere Emniyet umum müdür
lüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet âmi
ri başkomiser, komiser, komiser muavini ve po
lis adedi îcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid 
edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası 
işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarma 
göre ilâve edilen bu kadrolara tayin edilirler. 

Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümle
rine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye 
zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri He
yeti kararile emniyet umum müdürlüğü büt
çesinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mn Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 19 ncu mad
desinin sonuna şu fıkra eklenmiştir: 

Lise derecesindeki polis kollejine liseler hak
kındaki kanun ve nizamlara tâbi olarak orta 
mekteb mezunları alınırlar. Polis kollejini mu
vaffakiyetle bitirenler polis memurluğuna tayin 
olunurlar. Polis kolleji mezunları on beş sene 
filen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu 
müddetten evvel istifa edenler meslekte hiç, bir 
hak taleb etmeyerek Devletçe tahsilleri için 
kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecbur
durlar. 

HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Emniyet 
umum müdürlüğü şayanı tebriktir. Elemanları
nı gerek umumî ve gerek meslekî malûmatla 
mücehhez kılmak için, daha evvelki teşkilât ka
nununda, lise mezunlarını kadrosuna almağı he
def tutmuştu. Buna muvaffak olamadığını gör
müş. Onun için bu kanunla orta mekteb me
zunları için bir kollej açmağı istiyor. Bu, ye
rinde bir tekliftir. Yalnız anlamak istediğim 
bir şey var; maddede orta mekteb mezunu olan
lar, mezun olur olmaz buraya alınacak ve kol
leji ikmal edince polis memuru olacaktır, de
niliyor. Esbabı mucibede dahi bu suretle alı

nacak gençlerin mesleğin icabı olan disiplin ve 
meslekî vaziyete kolaylıkla intibak edecekleri 
tasrih edilmiştir. Bunlar pek doğru; Ancak bir 
genç orta mektebden 15 yaşmda ve kollej den 
de 18 yaşmda mezun olacak demektir. Halbuki 
Emniyet teşkilât kanununun 23 ncü maddesi, 
askerlik vazifesini yapmadan kimsenin polis 
mesleğine almmryacağmı âmirdir. Buna naza
ran bu iki hükmü nasıl telif ediyorlar, anlrya-
madnn. Bunları neman vazifeye alacaklar mı? 

Vazifeye tayin imkânı olmadığı için ne yapa
caklardır 

Sonra 15 sene bir müddet kendilerinden hiz
met beklenmektedir. Mademki yetiştiriyorlar, 
bu müddet biraz fazla olmakla beraber, nihayet 
kabul edilsin. Yalnız okutulan müddet 3 sene
dir. Halbuki biz bütün kanunlarda tazminatı, 
müddeti taz'if ederek kabul etmişizdir. 3 sene 
okuyan 6 sene hizmetle mükelleftir. Bunu yap
mazsa üç senelik masraf bir misli ilâvesile taz
min ettirilmektedir. Burada da 3 sene okumuş-
sa 6 senelik hizmetten sonra tazmin mevzubahis 
olmalı. Şimdi bir vatandaş 15 sene kendisini 
bu kadar mahrumiyete sokmağa rıza göster
dikten sonra çekilirse, hem bütün haklardan 
mahrum oluyor, hem de ona tazminat verecek
sin, diyoruz. Bunu fazla buldum. Onun için bu 
İM nokta hakkmda düşüncesini lütfetmesini en
cümenden isterim. 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Bu kolejden çıkanlar evvelâ Polis 
enstitüsüne devam edecekler. Bunlar derhal me
mur olacak değillerdir. Orta mektebden mezun 
olan bir kimse, kolej sınıflarını bitirdikten son
ra, Ankarada kurulan Polis enstitüsüne gide
cektir. Binaenaleyh askerlik hakkmda liseler 
talebesine tatbik olunan usul ne ise - kamplar 
ve saire - bunlar hakkmda da aynen tatbik edi-
lecetir. Askerlik sinnine geldikleri zaman di
ğer mekteb mezunlarına ne gibi usul tatbik olu
nuyorsa o usul burada da tatbik edilecektir. 
Mektebden çüabda, kanunda tayin olunan müd
deti ikmal etmeden meslekten ayrılmak isteyen
ler için, her hangi bir mektebde meccani ola
rak okuyan talebeye tatbik olunan usul burada 
aynen tekrar edilmiş demektir. Hükümetçe ken
disine sarfolunan paralar geri alınacaktır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Devlet teşkilâ
tında böyle 15 sene hizmet görmek hususunda 
bir misal gösterebilir misiniz? 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Devamla) — Bu yeni tesis 
edilecek bir mekteb olacaktır. Şimdiye kadar te
sis edilmemiştir. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Teşkilât ka
nununun maddeleri arasmda tenazur temin et
mek için her halde bu müddeti altı seneye in
dirmek lâzımdır. Çünkü ayni kanun polis mek
tebinde üç sene okuyanları yalnız mecburî hiz
mete tâbi tutuyor. Diğer bir maddesinde dahi 
Emniyeti umumiye müdürlüğünce tahsili âliye 
sevkedilenlerin 8 sene hizmete mecbur oldukları 
musarrahtır. 15 sene gibi uzun bir müddet yok
tur. Hatta geçen gün askerî hastanelere hem
şire almması için kabul edilen bir kanunda dahi 
böyle iki mislile iktifa edilmişti. Onun için 
mevzuata tevafuk etmeyen böyle bir hükmün bu
rada yer alması doğru değildir, bunu tadil et
mek daha muvafık olur. 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) -^ Biliyorsunuz ki, orduda ayni smıf-
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ta mektebler vardır ve ayni smıfta okuyanlar 
hakkmda da ayni hükümler vardır. Buraya da 
ordudaki vaziyeti tatbik etmekten başka bir şey 
yaprimış değildir. 

Sonra Polis enstitüsü cidden iftihara değe
cek bir hali mükemmeliyette tesis edilmek iste
nen bir mektebdir. Hükümete bu mekteb ağır 
fedakârldar yüklemektedir. Nasd ki, ordunun 
böyle orta ve lise derecesinde mektebleri vardır 
ve onlarmn mezunları hakkmda bu müddet na
sd cari ise bu mektebden çıkalak olanlar hak
kmda da bu müddet cari olacaktır ve bu zaru
ridir. 

AZÎZ SAMÎH ÎLTER (Erzincan) — Bir sual. 
Kollej ismini nereden buldular. Orta var, lise 
var? 

DAHİLÎYE E. M. M. ŞÜKRÜ TAŞIN (De
vamla) — Bu her hangi bir lisenin umumî ma

nasına tebaan isim konulacak bir mekteb değil
dir. Orada az çok polise aid hususiyetleri ihtiva 
edecek dersler okutulacaktır. Onun için kollej 
ismi konmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? Tadilname olmadığına göre maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursun... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 25 nci mad
desinin sonuna şu fıkra eklenmiştir: Bunlardan 
bir sene zarfmda enstitü veya mektebe sevke-
dilmiyenler arasmda iyi sicil alanlar polis me
murluğuna tayin edilebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler işaret buyursun... Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 70 nci madde
sine aşağıda yazılı şekilde bir fıkra ilâve edil
miştir : 

Kararlarda tesavii ara halinde: Reisin bu
lunduğu taraf ekseriyette sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
î mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
yursun . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 75 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Emniyet umum müdürlüğü inzibat komisyo
nunca verilen, meslekten ihraç cezalarından 
başka, kararlar Umum müdürünün tasdikile 
ve meslekten ihraç kararlan Umum müdürün 
tasvibi ve vekilin tasdiki ile, 

Vilâyet inzibat komisyonlarının meslekten 
ihraç kararlarından başka kararlan valilerin 
tasdikile ve ihraç kararlan valilerin tasvibi ve 
vekilin tasdiki ile, 

Vilâyet polis divanlarmm; meslekten ihraç 
cezalarmdan başka, kararları valilerin tasdiki 
ve ihraç kararlan valilerin tasvibi ve vekilin 

tasdiki ile, 
Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis 

divanlarmm, stajiyerler ile polisler hakkmda 
meslekten ihraç cezalarmdan başka, kararları 
enstitü veya mekteb müdürlerinin tasdiki ile 
ve ihraç kararları Umum müdürün tasvibi ve 
vekilin tasdiki ile, tekemmül eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler işaret buyursun. Kabul et
meyenler . . . Madde kaul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 77 nci mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun 13 ncü maddesinde tesbit edilen 
emniyet polis memurları haricinde kalan memur 
ve müstahdemler ile muamelât memurlan inzi
batî suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine 
göre merkez veya vilâyetlerleki inzibat komis-
yonlarna veya polis divanlarna sevkolunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler işaret 
buyursun... Kabul etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 95 nci mad
desine bağlı cetvel yerine bu kanuna ilişik 
[1] sayılı cetvel konulmuş ve 3223 sayılı kanuna 
bağlı cetvelde Emniyet işleri umum müdürlü
ğüne aid kısmı kaldırılmıştır. 

Derece 
[1] NUIfcARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

2 
4 

4 

5 

6 

4 
5 
5 
6 

6 
7 

8 

7 
8 
9 

10 
11 
4 

Emniyet umum müdürü 
Emniyet umum müdür mu
avini 
Emniyet umum müdürlüğü 
polis teftiş heyeti reisi 
Emniyet umum müdürlüğü 
daire reisleri 
Emniyet umum müdürlüğü 
şube müdürleri 
Emniyet başmüfettişi 

» polis başmüfettişi 
» Başmüfettişi 

Birinci smıf emniyet polis 
müfettişi 
Emniyet müfettişi 
Ikinsi smıf emniyet polis mü
fettişi 
üçüncü smıf emniyet polis 
müfettişi 
Emniyet müfettişi 

» » 
» » 
» müfettiş muavini 
» » » 

Ankara ve İstanbul emniyet 
müdürleri 

1 

2 

1 

4 

12 
4 
1 
4 

2 
5 

3 

3 
7 
9 
8 

10 
10 

2 

125 

90 

90 

80 

70 
90 
80 
80 

70 
70 

55 

45 
55 
45 
40 
35 
30 

90 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

10 

11 
12 

14 
12 
12 
14 
14 

6 
7 

11 
7 
8 
9 

12 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

12 
14 
16 
12 
H 

Birinci smıf emniyet mü
dürleri 
İkinci smıf emniyet müdür
leri ve Ankara, İstanbul em
niyet müdür muavinleri 
Üçüncü smıf emniyet mü
dürleri Emniyet umum mü
dürlüğü şube müdür mua
vinleri ve Ankara, İstanbul 
emniyet müdürlüğü şube mü
dürleri 
Dördüncü smıf emniyet mü
dürleri ve emniyet müdür 
muavinleri ve emniyet mü
dürlükleri şube müdürleri 
Birinci smıf emniyet âmiri, 
emniyet müdürlükleri mu-
muavinleri emniyet müdür
lükleri, şube müdürlükleri 
ve şube müdür muavinleri 
İkinci smıf emniyet âmiri, 
Emniyet müdürlükleri mua
vinleri, emniyet müdürlükle
ri şube müdürleri ve şube 
müdür muavinleri 
Üniformalı ve sivil başkomi-
ser 
Üniformalı ve sivil komiser 
Üniformalı ve sivil komiser 
muavini 
Üniformalı ve sivil polis 
Tedkik başmemuru 
Fen memuru 
Tedkik memuru 
Dördüncü smıf muamelât me
mura 
Basm ve yaym tedkik müte
hassısı 
Basm ve yaym tedkik müte
hassısı muavini 
Laboratuar şefi 

> » 
Fotoğraf sı 
Baştercüman 
Tercüman 

> 
Müracaat memuru 
Başhekim 
Hekim 

Diş hekimi 
» 
> 

Kabile 
» 

Sıhhat memuru 

8 80 

17 70 

32 55 

24 45 

42 45 

70 40 

169 
301 

899 
5854 

12 
10 
25 

35 
30 

25 
20 
25 
25 
20 

Derece Memuriyetin nevi Aeded Maaş 

12 20 

80 

70 
70 
55 
30 
55 
45 
40 
25 
55 
45 
40 
55 
45 
40 
25 
20 
16 
25 
20 

14 
14 
10 

11 

12 

14 

16 

5 
7 
9 

10 
11 
10 

11 

12 

14 

11 
11 
7 
8 
9 

10 
11 
7 

6 
9 

10 
11 
12 
7 

10 
11 
11 

Polis nezarethane memuru 
Tımarcı 
Birinci smıf muamelât me
muru 
İkinci smıf muamelât me
muru 
Üçüncü smıf muamelât me
muru 
Dördüncü smıf muamelât me
muru 
Beşinci smıf muamelât me
muru 

Polis enstitüsü ve kolleji 
Enstitü müdürü 

» » muavini 
Dahiliye müdürü 
Başkomiser 
Komiser 
Birinci smıf muamelât me
muru 
İkinci smıf muamelât me
muru 
Üçüncü smıf muamelât me
muru 
Dördüncü smıf muamelât 
memuru 
Eczacı 
Laboratuar memuru 
öğretmen 

» 

lisan öğretmenleri 
İstanbul polis mektebi 

Mekteb müdürü 
Dahiliye müdürü 
Başkomiser 
Komiser 

» muavini 
Muallim 

2G 
20 

25 35 

47 30 

90 25 

197 20 

283 16 

1 
1 
1 
2 
4 

80 
55 
40 
35 
80 

1 35 

3 30 

3 25 

5 
1 
4 

12 
5 

11 
8 
3 

10 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
8 

20 
80 
80 
55 
45 
40 
35 
30 
55 

70 
40 
85 
30 
25 
55 
35 
30 » 

İkinci smıf muamelât me
muru 1 30 

12 Üçüncü smıf muamelât me
muru 2 25 

14 Dördüncü smıf muamelât 
memuru 6 20 

BAŞKAN — Madde ve cetvel hakkında mü-
talea var mı?. 

Madde ve cetveli reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı mu-
vazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine 
bağlı «D» cetvelinde Emniyet işleri umum mü
dürlüğü kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde gste-
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rılen ücretliler eklenmiştir. 

[2] NUMARALI CETVEL 
Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Malî polis mütehassısı 2 200 
» » eksperi 3 100 

BAŞKAN — Madde ve cetvel hakkmda mü-
talea var mı?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 31 mayıs 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 — İzmir vilâyeti turistik yollarının inşası 
kakında kanun liâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/1076) [1]. ' 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı?. 

MUVAKKAT En. M. M. HALÎD ONARAN 
(Burdur) — Müstaceliyet kararile çıkarılma
sını Muvakkat encümen rica ediyor. 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzake
resini teklif etmektedir. Lâyihanın müstacelen 
müzakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

îzmir vilâyeti turistik yollarının inşası 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — îzmir vilâyeti dahilindeki turis
tik yollarm inşası bu kanun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanuna tevfikan yapılacak 
yolların programı vilâyetçe tanzim ve Umumî 
Meclisçe tasvib edildikten sonra Nafıa vekâle
tince tedkik edilerek aynen veya tadilen tasdik 
edilir. Nafıa vekâletince musaddak programlar
da vilâyetçe değişiklik yapılamaz. 

Bu yollarm inşa, tamir ve bakımları Nafıa 
vekâletince musaddak proje ve fennî evrakma 
ve vekâletçe verilecek direktiflere tevfikan ya
pılır. 

[1] 258 sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu yolların inşa, mütemadi, 
tamir, ağaçlama, bakım ve muhafaza masrafla
rına tahsis edilecek fevkalâde gelirler şunlar
dır: 

A) Vilâyet dahilindeki yol mükelleflerinin 
yol vergisi mükellefiyetine zammedilecek ikişer 
lira, 

B) Vilâyetin bedenî ve nakdî, aslî yol vergi
leri tutarının ayrılacak yüzde yirmi beşi, 

C) Vilâyet merkezinde ve banliyöde işleyen 
- Devlet demiryollarından gayri - muayyen tari
feli kara ve deniz nakil vasıtalarının yolcu bi
letlerine ve abonman defterlerine ve tenzilâtlı 
pasolara beher sefer için zammolunacak yirmi 
para ile vilâyet merkezile vilâyete bağlı şehir ve 
kasabalar ve köyler arasında işleyen - Devlet 
demiryollarından gayri - muayyen tarifeli ve
saiti nakliye ücretlerine gidiş ve geliş için ayrı 
ayrı eklenecek birer kuruş ile elde edilecek va
ridat, 

D) İnşa ve ıslahı ikmal edilmiş olan turistik 
yollardan geçecek nakil vasıtalarından alınacak 
hususî bir seyrüsefer resmi, 

Seyrüsefer resminin tatbik edileceği yol kı
sımlarının mebde ve müntehaları ve her bir kı
smı için alınacak resim mikdarları, her bir kıs
mın beher kilometresi basma aşağıda yazılı aza- * 
mî mikdarları geçmemek üzere vilâyet daimî 
encümeninin teklifi ve Nafıa ve îktısad vekâlet
lerinin tasdiki ile tesbit olunur. 

1) Yüklü hayvan arabaları için bir kuruş, 
2) binek otomobilleri ve üç tekerlekli moto

sikletler için bir kuruş, 
3) Otobüsler için iki kuruş, 
4) Kamyonlar için üç kuruş. 
MUVAKKAT En. M. M. HALÎD ONARAN 

(Burdur) — Bu maddenin (B) fıkrasında şu 
yolda tashihat yapılacaktır. «Vilâyetin bedenî 
ve nakdî, aslî yol vergileri tutarının % 25 in
den dun olmamak üzere vilâyet umumî mecli
since ayrılacak tahsisat». 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — 3 ncü mad
denin nihayetinde 1, 2, 3, 4 diye fıkralar var. 
Bu fıkraların birincisinde «yüklü hayvan ara
baları için bir kuruş», bunlarm yüklü olduğu 
görülüyor. «Binek otomobilleri ve üç tekerlek
li motosikletler için bir kuruş», burada yüklü 
olub olmadığına dair bir kayid yoktur. Salisen 
«otobüsler için de iki kuruş» bunlar da yüklü 
müdür, yüksüz müdür belli değil. Mümkündür 
ki yük alıb gider, boş döner. Şimdi buradaki 
«yüklü» tâbiri eğer hepsine şamil olursa doğru 
olur. Olmadığı takdirde boş dönen bir otobiisden 
para almak lâzım gelir ki bu doğru olmaz. Ben
deniz bu cihetin ikmal edilmesini rica ediyorum. 

HÜSNÜ KÎTABOI (Muğla) — Bu (D) fıkra
sındaki hükümleri, bu turistik yollarm maksa-
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di teessüsüne aykırı buluyorum, bu bir. 

İkincisi; getireceği kârdan fazla belki zara
rı olacaktır. Ondan dolayıdır ki doğru bulmuyo
rum. 

Aykırı buluyorum. Çünkü bu yollardan mak-
sad nedir? Hareketi çoğaltmak, gidib gelmeği 
mümkün olduğu kadar fazlalaştırmak ve bu şe
kilde memleketi müstefid etmek. Koyduğumuz 
bu hükümlerde anlıyoruz ki 60 kilometre gide
cek olan bir otobüs 120 kuruş verecek. Araba da 
yüklü olursa o da 120 kuruş verecek. Biz biliyo
ruz ki İzmir vilâyetinde nakledilen şeyler ziraî 
mahsullerdir. Demek ki bu suretle ziraî mah
suller üzerine büyük bir yük yüklenecektir. 
Kamyonlardan üç kuruş alıyoruz, Bergamaya' 
gidecek bir kamyon, Emin arkadaşımızın dediği 
gibi kamyonun yüklü olub olmadığı nazarı dik
kate alınmadan, zannederim dört lira kadar bir 
para verecektir. Bu; ziraî mahsullerimiz hakkın
da, Hükümet tarafından alınmış olan lehteki 
tedbirlere aykırı değil midir? Hem sonra farkı 
da çok olmayacaktır. Çünkü bunu yapabilmek 
için, eskiden olduğu gibi, şehir haricine adamlar 
ikame edilecek, bir çok uğraşılacak, ondan son
ra alman paranın mühim bir kısmı da bunlara 
verilecektir. Diyorlar ki, komşularımızda bu 
varmış. Olabilir. Belki orada hareket çoktur, 
çok az para almmak suretile belki bir fayda 
temin edilebilir; belki de maktuan bir şey alı
yorlar. Fakat her halde bu şekilde almak zarar-
lıdr. Hem almacak para da mavuzia lehine mas
ruf olmıyacaktır, bu suretle yalnız mah
sullerimizin üzerine bir şey yükletmiş olacağız. 
Bu bence doğru değildir. Bu para kaydini kal
dırırsak büyük bir zarar da olmaz. Yani mak
sattan da uzaklaşmayız. Bu kayid kalkarsa o va
kit bu yollardan ticaret ve ziraat için fayda um
mak varid olabilir. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Bu yollar için 
kanunun 3 ncü maddesi mikdarı kâfi varidat 
koymuştur. Bir de kamyondan arabadan ve sa-
ireden, her hangi bir şekilde, tahsilinde bir çok 
kayıdlara, şekillere yol verilecek tarzda, D fık
rasındaki gibi 3 - 5 kuruş almırsa, tahsildar şu, 
bu diye bir çok komplikasyonlar olacaktır. 
onun için D fıkrasının kanundan çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

HALDD ONARAN (Burdur) — Emin Dra-
man arkadaşımızın sualine cevab vereceğim. 

Şimdi 3 ncü maddenin 2, 3 ve 4 rakamlı bend-
lerine nazaran, otobüslerle binek otomobilleri 
ve kamyonlardan alınacak vergi, bu kamyonlar 
otobüsler ve otomobiller, yüklü olsun olmasm, 
alınacaktır. Çünkü otobüs giderken ve gelirken 
yüksüz gitmez. Otomobil, insanla gidecek, oto
büsler yolcu götürecektir. İzmiri tanıyanlar, 
bir kasabadan diğer kasabaya giden otomobil 
ve otobüslerin ve kamyonların ya insan veya 
eşya naklettiklerini bilirler. Binaenaleyh oto
mobillerden, kamyonlardan ve otobüslerden 

bu resim alınacaktır. 
Hayvanla çekilen ve insan nakleden arabala

ra gelince: biz bunlardan vergi almağı muvafık 
bulmadık. Çünkü bu gün hayvanla çekilen ye 
insan nakleden arabalar hemen kalmamıştır. Bu 
gibi yollarda işliyenler hemen daima otobüsler
dir. Arabalarla bu kadar uzun mesafelere gidil
diği vaki değildir. Gidilecek olsa bile ancak fa
kir halk gidecektir. Onun için bu hayvanla çe
kilen ve insan nakleden arabalardan vergi al
mamağı encümeniniz muvafık bulmuştur. Son
ra, maddede musarrah olduğu veçhile, zürram, 
çiftçinin mahsulünü nakleden vasıtalardan da 
almmryacaktır, bunlar da müstesnadır. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Demek ay
nen kabul ediyorsunuz? Bütün mahsulâtı arzi-
yeyi taşıyanları bu mey ana idhal ediyorsunuz? 
Halbuki burada «tarladan evine götürürse» di
yor. 

HALDD ONARAN (Burdur) — Tabii. Bir 
müstahsil bahçesinde yetiştirdiği mahsulü ara-
basila evine götürüyorsa para vermiyecektir. 
Fakat bir arabacı her hangi bir malı, ziraî ve
ya smaî olsun, başka bir yere naklederse ondan 
alınacaktır. 

Sonra Kitaba Hüsnü arkadaşımın beyanatı
na geliyorum. Buyurdular ki ıslah ve inşa edi
len turistik yollardan istifade edecek vesaiti 
nakliyeden seyrü sefer parası almıyalmı. Ar
kadaşlar, takdir buyurursunuz ki, yollar asfalt 
olduktan sonra bunun münakalâtta temin ede
ceği sürat, intizam gibi faideler aşikârdır ve 
turistik yollarda işliyen otomobillerin, otobüs
lerin yıpranma payı da şüphesiz azalacaktır. 
vesaiti nakliye bu kolaylıkları elde ettikten 
sonra sahihleri yolcular üzerine fazla para zam-

metmiyecekler, ederlerse bu para suhuletle ve ar
zu ile tesviye edilecektir. Binaenaleyh vesaiti nak
liye eshabma bir nimet veriyoruz, buna mukabil, 
Bu mükemmel yollarda seyrüsefer eden insan
ların, bu resmi vermeleri münasib ve zarurî gö
rülmüştür. Kanunda tayin edilen mikdardan faz
la olmamak üzere tarifesini vilâyet encümenle
ri tayin edecektir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bütün Hükü
metin, fırkanın programında hayatı ucuzlatalım 
diye candan bir çalışma varken, diğer taraftan, 
muhtelif vesilelerle hayatı pahalriaştoryonız. 

Hakikaten İzmirin akıllı, iyi bir belediye re
isi vardr. Şimendiferlerde çok tenzilât yapttmb 
bütün Anadolunun içinde ne kadar para varsa 
İzmire çekiyor. Bir de, dışarıdan gidecek adam
lara, kilometre basma şunu verecek demek doğ
ru değildir. Mümkün olsa o insanların asfaltı 
dişile kazıyıb sökecekleri gelir. Bu çok mana
sız bir şeydir. Lanet olsun, toprakta yürüye
lim. Ne zaman Hükümetin kudreti kâfi gelirse 
asfalt yolunu yapsm. Çünkü herkes kendi ara-
basile oraya gidecek değil M. Bu iş için Aydı-
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nm, Afyonun, Uşağın, Kütahyanm kamyonlan 
oraya akıb gidecek. Her halde bu kanun, he
yeti muhteremenin tasvibin© lâyik bir şey ol
masa gerek. Bunu reddedelim, artık her vakit 
böyle bir şey gelib durmasm. Devletin tuttuğu 
bir yol var. Hayatı ucuzlatacağız derken bir 
taraftan da hayata zammetmek doğru olmaz. 
Turist gelecekmiş, hangi turist, hangi devirde
yiz? EsM zamanlar geçti. Herkes kendi yağile 
kavrulmağa çalışırken böyle hayali muhal ile 
uğraşmak doğru değildir. Turist nedir? Niha
yet 4 kişi bir araya gelmiş, bir vapurla gelecek, 
akşama kadar dolaşacak, akşam üstü vapurda 

RÎPAT VARDAB (Zonguldak) — Yemeğini 
vapurda yiyecek. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Bu, bundan 
ibarettir. Hâlâ, turist gelecek, gidecek diye, da
hilde kendi kendimize vergi zammetmiyelim. 
Rica ederim elbirliğile bu kanunu reddedelim. 

BAŞKAN — Emin Draman. 
Fakat mazbata muharriri de söz söylemek is

tiyor. Eğer arzu ediyorsa daha evvel söz veri
rim. 

HALÎD ONARAN (Burdur) — Nasü arzu 
ederseniz.... 

BAŞKAN — Buyurun Emin Draman. 
EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Arkadaşlar, 

ben Emin Sazak arkadaşımızın tavsiye ettiği 
cezrî fikri kabul etmek için buraya çıkmadım. 
Heyeti Celileniz işin esasmı halleder ve şayed 
kabul ederse, verginin mikdarlarmı tayin etmek 
lâzımgelirse, o zaman nazarı itibare almması 
lâznngelen bir teklif için buraya çıktım. Mazba
ta muharriri arkadaşımız cevab verirken, unut
tular zannederim, kamyonlar için 3 kuruş demiş
lerdir. Otobüsler için mutlaka içinde bir kaç ki-
»« bulunacaktır. Motosiklet için de mutlaka 
üzerinde bir aaam ouiunacağı için - bunlardan 
da alınacaktır, dedi. Fakat şu kamyonlar için 
ne buyuruyorlar. Beher kilometre basma kam
yonlardan 3 kuruş çoktur. Meselâ 30 - 40 kilo
metre yürüyen bir kamyon her kilometre başı
na 3 kuruş verirse 90 kuruş eder. Geliş de 90 
eder ki, bu, gayet ağır bir şey olacaktır. Kom
şu memleketlerden bahsettiler. Orada, arzede-
yim ki katiyen böyle değildir. Orada verilen 
şey, meselâ antre diye, bir yere girerken asfalt 
yolda verilen 3 leva veya 5 dirahmiden ibarettir. 
Onu verdikten sonra nereye kadar isterseniz 
gidebilirsiniz. 

Eğer kanun böyle kalırsa, acaba 5 kilometre 
mi yürüdü, 6 mı yürüdü, verdikleri para doğru 
mudur? Bunları anlamak ve paraları hesab 
etmek gayet külfetli ve masraflı olacaktır. 

Bu sebeble bendeniz şunu arzediyorum. Eğer 
bu kabul edilecekse mutlaka maktu bir şey alın
malıdır. Yoksa her kilometre basma artacak su
rette bir esas kabul edecek olursak, kanun tat
bik olunamaz., masraflı olur. Köylü için ve bu 

yolda yürüyenler için müşkülâtlı olur. 
Sonra, bu para mutlaka kazananlardan alın

malıdır, boş giden bir otobüsten almak doğru 
değildir. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Kanunun di
ğer fıkralarındaki varidat muntazam bir şekil
de tanzim edilmiş ve umumî bir varidat olarak 
konmuştur. Arkadaşımızın dediği gibi, her ki
lometrede 1 kuruş, 2 kuruş alnmcak olursa bir 
de biletler üzerinden almacak ve bu suretle her
kes bir kaç türlü vergi verecektir. Binaenaleyh 
hiç bir kimse bu yükün altma girmeyecektir. Bu 
suretle bu tatbik edilecek, olursa, 100,120 kuruş 
bir bilet farkı almacak olursa, bunun manası, 
sen gezme, odanda otur demektir. Sonra, Dev
letin bir yol programı vardır. Yol yaptıracak 
olursa kendi umumî bütçesinde ve ferdlere 
mevzuattan gayri bir yük tahmil etmeden bunu 
başarabilir. Vilâyetin bu gibi talî vergilerle se-
bebsiz güçlükler yaratmak yolundaki teferruata 
sapması bu işi büsbütün akamete sevkeder. Tak
ririmin lütfen kabulünü rica ediyorum. 

RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Arkadaş
lar; bütün şose yollarımız, bu günkü kanunu
muza göre, vilâyetlerin elindedir ve bunlar yol 
parası ile yapılır. Şimdi kanunu müdafaa eden 
encümen mazbata muharriri arkadaşımız bu fık
rada bir tadilât yaptı. Fıkra % 25 iken lâakal 
% 25 şe çıkardı. Bu vaziyette bendeniz de bir 
sual sorub tenevvür etmek mecburiyetinde kal
dım. Vilâyet yol parası olarak tahsil ettiği 
parayı, vilâyetle diğer vilâyetler arasındaki ana 
yolları yapmağa ve kazaları vilâyet merkezine 
bağlayan yollan yapmağa sarfeder. Esas vazi
fesi budur. O paradan turistik yollar için lâa
kal % 25 bir kesmeyi tesis edersek, vilâyetin ik-
tısadiyatile alâkadar olan yollar, ki asıl ana 
yollandır, vilâyetin her türlü ihtiyacmı, halkm 
kıpırdamasını temin edecek yollar yüzüstü ka
lacak mı, kalmıyacak mı? 

Sonra ikinci iş arkadaşlar, biliyorsunuz es
kiden bir duhuliye resmi vardı; onu kaldrnb, 
gümrükten alıb belediyelere taksim etmek mec
buriyetinde kaldık. Niçin? Tahsilindeki müşkü
lât yüzünden. Bu da onun aynıdır. Tahsili nasıl 
yapacaklar? Her hayvanm, her arabanm, her 
otomobilin, her otobüsün istikametine, eskiden 
olduğu gibi, ihtisab ağalan mı koyacağız? 

Ibtida bizi, encümen namma müdafaa eden 
arkadaş temin etsin. Sonra mahsulâtın taşınma
sından bir şey almryacağız buyurdular. Mahsu
lâtı ziraiye tarlasından, bahçesinden evine nak
ledilen değil, asıl nakliyat, pazara nakildir, bun
lar, ne olacaktır? Bu gün bilhassa mahsulâtı ar-
ziyemiz dünya piyasasında hiç rekabet edemiye-
cek vaziyette pahalıdır, bir de ona nakliyat ver
gisi bindirecek olursak zannederim bir şey sata-
mıyacağız. Satamıyacak vaziyete düşmemek 
için bu mevzu üzerinde, esaslı olarak meşgul ol
mak mecburiyetindeyiz. İki, üç yol yapacağız 
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derken memleketin iktisadî sahasında, bilhassa 
îzmir gibi iktisadî sahada, çok faal olan kazala
rın hareketlerini, ana yollarım durdurmağa 
sebeb olacağız. Onun için esaslı olarak tedkik 
edilmek üzere bu kanunu tekrar encümene ve
relim. 

DURAK SAKARYA (Erzurum) — Hükü
met ve belediyelerin vazifesi, halka teshilât gös
termekten ibarettir. Yoksa şurada bir şey yapı
yorum, verin on kuruş, burada bir yol yapaca
ğım verin elli kuruş, obir tarafta şunu yapaca
ğım verin yüz kuruş demek doğru değildir. Eğer 
böyle iş yapacaksak bu işlerin neticesi çıkmaz. 
Belediyeler halkm sıhhatini, oturmasını, kalk
masını, yatmasını kolaylaştırmakla mükelleftir
ler. Bir yol yapacağız, arkadaşımızın dediği gi
bi, yolun basma eski ihtisab ağalarından biri ge
çecek, beş kuruş verirsen geçersin, vermezsen 
geçemezsin diyecek. Bu ne demektir? Rica ede
rim böyle lüzumsuz, memlekette kabiliyeti tat-
bikıyesi olmayan ve halkı sıkan, belki de bu 
yüzden halkı dedikodulara sevkedecek olan şey
lerden vazgeçelim. îzmir belediyesi yapacakmış. 
Başka yerlerden varidat bulsun yapsm. îzmire 
bakacak, Konya yapacak, Konyaya bakıb Srvas 
yapacak, Sivas yaptı diye Erzurum yapacak, 
memlekette pırsanm okkasmı 70 kuruşa yiye
ceğiz (Bravo sesleri, gülmeler, alkışlar). 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, bu mesele durub dururken bambaş
ka bir şekil aldı. Bu yol başka. Umumî yol mu 
yapmalı, buna tahsis edilecek parayı nereden 
bulmalı, bu, mevzubahs değildir. Mevzubahs 
olan şey, turistik yollarm yapılmasıdır. Bunla
rın yapılacağı yerler de muayyendir, ve alına
cak tedbirleri de kanun birer birer koymuştur. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Umumî dedi
niz, kanun umumî değildir. 

ZÎYA GEVHER ETÎLl (Devamla) — Ben
den sonra siz de mütaleanızı söylersiniz. 

Arkadaşlar, elbetteki bizim pazara yol yap
mamız her şeye muraccahtır. Biz turizm 
maksadı uğrunda 20 tane kanun kabul ettik. 
Memlekete seyyah gelmiyor, gelmesi için şunu 
yapalım, bunu yapalım diye bir takım hususî 
kanunlar yaptık. Bu lâflar o vakit söylenmeli 
idi. Çünkü bu meseleyi iktisadî bir mesele hali
ne koyarak bir takım tedbirler alırken bu turis
tik yolları da ortaya koyuyoruz. Burada iki şe
kil vardır. Bunu para ile mi yapmalı, parasız 
mı? Bu yolları pazara mı sevketmeli? Arkadaş
lar, turistik yolun intihası pazarlar değildir. 

Bu yolun intihası ya filan orman, ya filan 
göl veya mesire yahud plaj olacaktır. Binaen
aleyh pazar burada mevzuubahs değildir. Bu
nunla demek istiyorum ki, hedef tamamile ay
rıdır. Düşünülen bam başka bir şeydir. Bu 
böyle olursa bundan para almalı mı, almamak 
mı? Dünyanm her yerinde turistik yollardan 
para almır. Yunanistandan başlayınız, seyahat 

edilen her yerde, ttalyanın müntehasma kadar 
gidiniz, para almır. Amma ne şekilde almır?. 
O da başka, içimizden buralara kadar gidib para 
sarfedecek adam pek yoktur. Oraya gidecek 
adam binlerce lira sarf edecektir. (Gülüşmeler, 
gürültüler). Binaenaleyh iki lirayı zaten ara
mayacak adamlardır. Bazı arkadaşlar birşeyler 
söylüyorlar. Anlamiyorum ki, cevab vereyim. 
Lütfen Hakkı Bey buraya gelin, siz de söyleyin. 
Konuşalım, anlaşalım. Bağırmakla bu işler anla
şılmaz. Hedefler ayrıdır. 

Memlekette turizm denilen şeyi kabul ediyo
ruz. Yok etmiyorsak ve bundan evvel ihti
yaçlarımız var diyorsak, evvelce çıkarmış oldu
ğumuz kanunları geri alalım, tadil edelim. Bu
nu da geri bırakalım. Hem turizmi yayalım di
yoruz. Banyosunu otelini, her şeyini yapı
yor, yolunu yapmiyoruz. Bu olmaz. Evet, pazara 
giden yol bence de en elzem yoldur. Bunu yapa
lım. Fakat o yol bunu yapmağa mâni olmasm. 
Bir çok işlerde de böyle değil mi?. Limanı yap
mak için şimendifer lâzımdır. Şimendifer mi ev
vel olsun, liman mı?. İşte teknik işlerde bütün 
hâl icabları gözetilmelidir. Turistik yol tama
mile başka bir yoldur. Ne idarei hususiye ne 
de bir şey, para ile halledilmiyecek ne vardır?. 
Ama bana, fakire, halka yük olmasm. Ayrıca 
turistik yol da yapılsın. Bunu bu şekilde kabul 
edersek daha münasib olur. Bay Hakkı, bana 
cevab veriniz. 

HALÎD ONARAN (Burdur) — Vereceğim 
izahat, öyle zannediyorum ki, arkadaşlarımın 
endişesini izale edecektir. Bir kere arzedeyim M, 
mucib sebebler mazbatasında da gördüğünüz 
veçhile, bu yollar vilâyetin 296 kilometrelik yol
larını teşkil etmektedir. Yani 500 kilometrelik 
şosenin 296 kilometresi turistik yol haline kal-
bedilecektir. Bu yollar memleketin tarihî ve 
eski eserlerinin bulunduğu yerlere, meselâ Ber-
gamaya; plajların bulunduğu Çeşmeye; Efes ha
rabelerine gidecek yollar olmak üzere 296 kilo
metreliktir. Binaenaleyh vilâyet yol parasma 
zammediyorsa, bütçesinden bunun için para ayı
rıyorsa, vilâyetin de yarıdan fazla yolları tu

ristik asfalt haline kalbedildiğinden dolayıdır, ge
riye kalan kısım nısıftan azdır. Bu yollar, ka
nunun bütün müeddasmdan da anlaşılacağı veç
hile, turistik yollardır. 

Vilâyetin bu 296 kilometrelik yolları turis
tik yol haline kalbettikten sonra bundan istifa
de edecek olan vesaiti nakliyenin bir nimet mu
kabilinde bu ücreti vermeleri kadar tabiî bir 
şey olamaz! Bu, dünyanm her tarafında böyle
dir. Hattâ son zamanlarda, yalnız komşuları
mızda değil, Almanyada bile böyle turistik yol
lar üzerinde seyahat edenlerden münasib bir 
ücret alınmaktadır. Bizim kanuna koyduğumuz 
mikdarlar azamidir. Bunu vilâyet encümeni tes-
bit edecektir. Encümen bunu tesbit ederken hal-
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ka yük olmayacak şekilde asgarî haddi alacak
tır. Onun için bu, eski zamanda olduğu gibi, 
insanları haraca bağlamak değildir. Bu, kilo
metresi 30 000 liraya mal olan bu yoldan mü
kemmel nakliyat yapan vesaitin, bu yolun in
şa ve idamesi için yapacakları küçük bir yar
dımdır. Başka bir şey değildir. Mikdarlar aza
mî hadlerdir. Encümen bunu tesbit ederken 
âzami haddi koydu. 

Sonra arkadaşlardan birisi buyurdu ki, bilet
lerden alıyoruz, bunlardan almayalım. îzmir 
dahilinde körfez vaporlarmdan 20 para gibi 
ufak bir para alınacaktır. Bu turistik yollarm 
ikmalinden sonra, gerek şehir dahilinde, gerek
se şehir haricinde, bu yollardan istifade edecek 
olan vesaiti nakliyeden de bu para alınacaktır. 

RÎPAT VARDAR (Zonguldak) — Bir sual!.. 
HALÎD ONARAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun izah edeyim. 
RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — Ben Rei

se söyledim. 
HALÎD ONARAN (Devamla) — Turistik 

yollar vilâyetin yedi kazasından geçiyor. Urla, 
Seferihisar, Çeşme, Menemen, Bergama, Torbalı, 
bir de nefsi izmir. Bunlar yedi kazadan geçen 
ye yedi kaza münakalâtını kolaylaştıran yollar 
olacak. Turistik yol yalnız belediyeye aid yol 
değildir. Binaenaleyh, vilâyetin ziraî, iktisadî 
inkişafını temin edecek bu yollar, turistik yol
lar haline kalbedildikten sonra, bunlardan isti
fade edecek olanlardan icabeden münasib bir 
mikdar almması gayet tabiidir. 

Sonra bu kanunla temin edilen varidat 
450 000 lira kadar bir para tutuyor. 296 Km. 
lik yolun her Km. si 30 000 lira ile yapılabili
yor. Encümende hesab ettik. Bundan aşağı bir 
para ile eski yollarm turistik yol haline gelmesi 
imkânsız görüldü. 

Bay Rasıh Kaplan buyurdularki, vilâyet 
% 25 den az olmamak üzere bir para ayıracak. 
daha evvel kanunda % 25 deniyordu. 

% 25 den dun olmamak üzere encümene gi
recek ve diğer yollar için para bulacaklar mı 
dediler. Bu yollar için vilâyet bütçesinden sene
de 150 bin lira ayrılacağını vilâyet taahhüd et
miştir ve demin arzettiğim gibi, vilâyet yolları
nın nısfmdan fazlası bu sayede vücude gelece
ğinden biz kanuna, vilâyet bütçesindeki yol pa
rasının aslı ve tutarmm % 25 inden dun olma
mak üzere bir para konacakta* diye bir kayid 
koyduk - ki bunun da tutarı 130 bin lira dir. 
Yani biz îzmir valisine bu yolları yapmak için 
yol parasmm % 25 i olan 130 bin lirayı ayırt
mış oluyoruz. Binaenaleyh vilâyet kendi parası 
ile bu işe muvaffak olduktan sonra bu iş te
min edilebilir. Eğer arkadaşlar seyrüsefer hu
susunda bu yollardan istifade edecek vesaiti 
nakiliyenin ücretlerini çok buluyorlarsa, bunla
rın, mikdannm tenzilini istiyorlarsa, bu noktayı 

teemmül etmek üzere bu maddenin encümene ve
rilmesini rica ederiz. 

REMZİ ÇlNER (Sivas) — Müstahsil pazara 
malmı götürüb sattıktan sonra evine avdet 
ederken aldığı öteberi için de vergi verecek 
midir? 

HALÎD ONARAN (Devamla) — Arzedeyim. 
Buradaki kayid çiftçinin tarladan evine nakle
deceği mahsule münhasır değildir. Diyoruz ki, 
tarladaki hâsılatından nakledeceği mahsul. Bu, 
yalnız evine demek değildir, pazara da demek
tir. Kanunun o fıkrasında istihdaf edilen mak-
sad budur. Meselâ çiftçinin bir arabası vardır. 
Pazara gider ve mahsulünü piyasaya nakleder. 
Gerek giderken gerek gelirken piyasaya nakil 
edeceği başkasmm mahsulünden dolayı vergi 
alınabilir. 

RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — îzahat 
verirken buyurdunuz ki, bu yollar 7 kazadan 
geçecektir. Yedi kazadan geçecek olan bu yol
lara amuden ve mailen tesadüf edecek köy yol
lan vardır; bu köy yollarında işleyen arabala
rın tekerlekleri, şinaleri demirdir, köy arabası-
dır. Bunlarm tekerleklerinde lâstik yoktur, di
ye o arabalar bu yollardan geçecekler mi, geç-
miyecekler mi? 

M. M. HALÎD ONARAN (Burdur) — Asfalt 
turistik yollar üzerinden geçecek, çemberleri de
mir olan arabaların, çemberlerinin yolu tahrib 
etmemesi için fennin icabatma göre kaç santi
metre olacağı tayin edilecektir. 

RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — O halde 
bu 7 - 8 kazanm bütün köy arabalarının lâstik-
lenmesi lâzım gelecektir ki bu da çok müşkül 
bir şeydir. 

HALÎD ONARAN (Burdur) — Bu yollar
dan geçecek arabaların tekerleklerinin lâstiklen-
mesine mecburiyet yoktur. Köy arabaları, teker
lekleri çenberli de olsa bundan müstesnadır. 
Ancak hepiniz takdir buyurursunuz ki değil tu
ristik yollarda, şose yollarında bile arabaların 
yollan tahrib etmemesi için belediyeler tedbir
ler almaktadır. Binaenaleyh turistik yollardan 
geçecek arabaların, diğer medenî memleketlerde 
olduğu gibi, çemberlerinin genişliği ona göre 
olacaktır. 

ÎSMAÎL HAKKI UZMAY (Bolü) — Bir su
al. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz, Hükümetin 
sözü var, siz de sonra sorarsınız. 

NAFIA VEKÎLÎ ALÎ ÇETİNKAYA (Afyon 
Karahisar) — Arkadaşlar; bu lâyiha, îzmir vi
lâyetinin istediği bir işe aid lâyihadır. Yani 
Hükümetin yollar hakkmda prensib olarak 
ötedenberi dermeyan ettiği esaslardan ayrı, bir 
istisna olmak üzere, bunu kabul etmeniz lâzımdır. 
îzmir vilâyeti turistik itibarile ehemmiyeti haiz 
bir mmtakadır ve orası için iki, üç yolun yapıl
masını vilâyet gayet lüzumlu görmektedir. Bu
nun için tedbir aramış bu lâyihayı teklif etme-
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ği münasib bulmuştur. Meclisi umumisinde te
zekkür etmiş, Dahiliye vekâletine teklif etmiş, 
daha sonra da bize teklif etti. Vilâyetin şahsiye
ti maneviyesinin bir ifadesi halinde olarak biz 
de bu işe taraftar olduk. Dahiliye vekili arka
daşımız da bu lâyihanın Meclise bizim tarafı
mızdan sunulmasını teklif etti, biz de kabul et
tik. Prensib itibarile biz hali hazırda alınmakta 
olan yol paralarından başka bir para almmasma 
traftar değiliz (Bravo sesleri). Çünkü vergi 
meselesi halkm üzerinde daima bir aksi tesir 
yapmaktadır. Bunun içindir ki yol kanununu, 
proje olarak teklif ettiğimiz vakit, alınmakta 
olan yol parasmı, esas itibarile ıslah ederek, 
daha muntazam bir şekilde tahsil ve yolunda 
sarfedilmesini istilzam ediyoruz. Bu proje Şû-
rayi devletten esas surette tedkik edilerek çık
mıştır, Başvekâlette mahfuzdur. Geçen gün büt
çe müzakeresinde bu projenin mahiyetinden bah
settim. Gelecek sene esaslı bir surette, maarif 
hisselerini de tedkik ederek, yollar üzerinde bir 
tedbir alacağımızı ve lâyihamızı ileri süreceğimi 
söylemiştim. Şimdi vilâyet diyor ki; ben bu tu
ristik yollan yapmak istiyorum ve vilâyetin 
meclisi umumisi de buna taraftar olmuştur. Bu
nu esirgemeyin, kolaylık gösterin Şimdi daha 
yüksek bir mevki olan B. M. M. nin hissiyat ve 
kanaatlerini dinlemiş oldum. Gördüm ki bu lâ
yihada mevcud bazı maddelerin tatbiki zamanı 
henüz gelmemiştir (Bravo sesleri). Fakat bu 
tatbik zamanı gelmemiş olması demek, böyle 
şeyleri yapmamak manasında değildir. Ben son 
Avrupa seyahatımda gördüm ki, her tarafta as
falt yollarla halk, yeni hayatla, yüksek hayatla 
nakliyatını yapmaktadır. Almanyada, kilomet
resi 250 - 300 bin liraya mal olan. 24 metre ge
nişlikte 7 bin kilometrelik yola başlanmış, bu
nun İM bin kilometresi yapılmıştır. Bunun kar
şılığı milyarlara varacak bir mikdar tutar. Bu 
parayı ne suretle tedarik ettiklerini sorduğum 
zaman beni sureti mahsusada gezdirdiler, bu 
parayı vesaiti nakliyeden tedarik ettiklerini 
söylediler. Bütün otomobil, kamyon ve diğer ve
saitten mutedil bir derecede para almak sure-
tile bunu karşılamaktadırlar. Yani asfalt yol ya
parken, bu yol, memleketin medenî ihtiyacı ve 
turizm için ne kadar lüzumlu ise, halkı da başı 
boş bırakmak doğru değildir. Bunu bir nizam 
altma almak zaruridir. Biz bunu daha evvel dü
şünmüştük. Bizim araba tekerleklerinin demirleri 
dardır, bir takım hususî vaziyetleri vardır. Bu
nu tatbik edeceğimiz vakit bir çok müşkülât 
tahaddüs edecektir. 

Biz esaslı surette gelecek sene bir kanun ge
tireceğiz, o zaman zarurî olarak bu hususta bir 
takım tedbirler de alacağız ve daha geniş ka
nunlar getireceğiz. Şimdi İzmir turistik yolları 
hakkındaki kanunun üçüncü maddesinin (D) 
fıkrasından itibaren kaldırılmasını iltizam ediyo
rum (Bravo sesleri, alkışlar). (D) fkrasmm 

olduğu kısım, bir de dördüncü maddeyi, beşinci 
maddenin de demir bandajlar kısmım kaldıra
lım. Diğer kısm varidatla vilâyetin yapmak is
tediği mesaiye de mâni olmayalım, kanunun, bu 
söylediğim şekilde, çıkarılmasını, daha mutedil 
ve muvafık buluyorum (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN— Müsaade buyurursanız, hatibler 
mazbata muharriri ve Hükümet noktai nazarla
rını beyan ettiler. Eldeki lâyihanın encümene 
iadesi hakkmda teklif mevcud olduğu gibi (D) 
fıkrasmm tadili hakkmda da teklifler vardır. 
Ancak mazbata muharriri bu mütenevvi teklif
leri mezcetmek için lâyihanın encümene iadesi
ni istiyor. Dahilî nizamnamemiz mucibince maz
bata muharriri lâyihanın encümene verilmesini 
isterse vermek mecburiyetindeyiz. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. HALÎD 
ONARAN (Burdur) — (D) fıkrası kaldırüacak-
sa encümene iadesine lüzum yok. Mamafih mad
deyi tanzim için oncümene alalım. 

BAŞKAN — Lâyihayı takrirlerle beraber 
encümene veriyorum. 

Reye arzedilen lâyihalara rey vermeyen var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

9 — Noter kanunu lâyihası ve askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun 65 nci maddesi hükmünün no-
terlerin vazifesine nihayet verme işinde de cari 
olub olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (1/800) [1] 

ADLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(tzmir) — Arkadaşlar, bu gün tedkikmize ar-
zolunan kanun lâyihası, 1329 tarihli kâtibi adil 
kanununa dayanıyor. Filhakika bu kanun mü-
teaddid defalar tadil edilmişti. Ancak ana pren-
sible alâkadar her hangi bir tadili bulunmadığı 
için, bu günkü ihtiyaçlarımıza cevab verecek 
mahiyet ve kuvvette değildir. Onun için bil
hassa prensiblerden başlayarak bu kanunu ta
dil ediyoruz ve eski hüküm yerine yepyeni bir 
hüküm koyuyoruz. 

Noterlik teşkilâtının, yer yüzünde mevcud 
olanlar mütalea altma almırsa, 3 safha arzetti-
ği, görülür. Bunun bir kısmı münhasıran hu
susî bir mal gibi almıb satılır ve bu babadan ev
lâda intikal eder vaziyettedir. Fransa ve Bel-
çikada böyledir. 

Bir ksımı ise, muayyen şartları nefsinde top
layan her adamm yapabileceği bir meslektir. 

Üçüncü cereyan, içinde bulunduğumuz za
manda en ileri bir telâkki sayılmaktadır. Yani 
noterlik amme hizmetleri ifa eden Devlet mü
esseseleri araşma almması ve Devlet tarafından 
kontrol edilmeli. Biz de mevcud bu cereyanla
rın içerisinde en iyisi ve ilerisi olduğu için eski 
kanun yerine bu üçüncü cereyanı kabul ederek, 
o ceryana aid hükümlerle bu kanunu huzuru âli-

[1] 259 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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nize getirmiş bulunuyoruz. Bu, memleketin ad
lî ve ticarî cebhesinde ileri doğru atılmış bir 
adım teşkil edecektir. 

Çok seneler beklemiş olan bu kanunun He
yeti Celileniz tarafından müstaceliyet kararile 
müzakeresini rica edeceğim. 

EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Efendim, muh
terem vekilimizin söyledikleri veçhile, bu kanun 
memlekette pek mühim bir ihtiyacı karşılamak 
üzere çoktanberi hazırlanmakta olan bir kanun
dur ve okuduğumuza göre cidden çok güzel esas
lardan almmış ve hazırlanmıştır. Bu böyle ol
makla beraber, gönül isterdi ki, bu kadar mü
him olan bu kanunu seyri tabiide buradan çı
karalım. Çünkü muhterem encümen ne kadar 
çalışmış olursa olsun - her halde çalıştıklarına 
emin ve müteşekkiriz, iyi esaslar bulmuşlar ve 
yapmışlardır - kendilerinin de tasdik buyura
cakları veçhile, iki gün evvel dağıtılan böyle 
mühim bir lâyiha üzerinde icabı kadar tedMkat 
yapmak imkânszdır. ÎM gün daha müsaade et
selerdi onu biraz daha incelemiş, üzerinde biraz 
daha düşünmüş olurduk ve belki daha faydalı 
bir netice elde edilirdi. Onun için bendeniz muh
terem vekilimizin müstaceliyet teklifini geri 
almasmı arzu ederdim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hükümet müstaceliyet teklif ediyor. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Noter kanunu 
Umumî hükümler 

Noterlik açılacak yerler 
BlRÎNCl MADDE — Her asliye mahkemesi 

nezdinde bulunan kaza çevresinde noter işlerini 
görmeğe salahiyetli olmak üzere bir veya bir kaç 
noter bulunur. 

Bir noterlik açılmasına geliri müsaid olma
yan yerlerin noterlik vazifesi, Adliye vekâletin
ce, bağlı bulundukları Adliye encümeninin se
çeceği bir adliye memuruna gördürülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. 

HÜSNÜ KÎTABÇI (Muğla) — Bir şey an
lamak istiyorum: 

Noterliğin geliri kâfi derecede değilse bu iş 
bir adliye memuruna ilâveten gördürülmektedir. 
Bir defa gördürülüş, o memur arkadaşın vazifei 
asliyesine az çok mâni olur. Ben bir kaç sene 
evvel bir defa îstida encümeninde bulunmuş
tum. Anamur kazasmm bir şikâyeti vardı. Ora
daki başkâtib hem icra memuru, hem noter hem 
şu, budur. Halbuki, bu kanunda istihdaf edilen 
gaye; noterliği bir meslek haline sokmaktır. Bu
nu meslek haline sokunca noterlikte çalışan me
mur arkadaşlarımız için ümid verici bir vaziyet 

husule getirmek lâzımdır. 
Bu iki noktai nazarı göz önüne alarak kabil 

değil midir ki; muayyen bir zaman zarfında 
noterlik hizmetinde bulunmuş arkadaşlar, lise 
mezunu iseler ve bazı derslerden imtihan verdik
leri takdirde, hukuk mezunlarının talib olma
dıkları yerlerde noterlikle tavzif edilsinler?. 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Demin Adliye vekili muhtereminin izah buyur
duğu gibi bu kanun esasmda noterliğin amme 
hizmetini görür bir müessese halinde tesisi şek
li iltizam edilerek, bu hedef ve maksad daire
sinde, lâyiha tanzim edilmiştir. Bu itibarla ka
nunun noterler için aradığı vasıf ve şartlan için, 
şu veya bu zaruretler bahanesile, bir istisna ka
bulü katiyen düşünülmemiştir ve bu düşünce
den gerek Hükümet, gerek encümen uzak kal
mıştır. Yalnız buyurdukları gibi bir yerde no
terlik tesisi mümkün olmazsa noterliğe aid va
zifenin ifası için mahallî adliye encümeninin ten
sibi üzerine bir adliye memuru bu işi görmeğe 
memur edilir fakat o memurun vazifei asliyesini 
ifa edemeyecek derecede noterlik işi çoksa zan
nederim ki, böyle bir yere noter olmak için ta
lihler bulunabilir. O da olmadığı takdirde di
ğer işin sekteye uğraması ve yüz üstü kal
ması maksud olmadığı cihetle başkaca bir tedbir 
düşünülebilir. Yoksa esas maksadı bozacak olan 
bu hükmü buyurdukları gibi her hangi noter hiz
metinde kâtiblik veya başka sıfatla çalışmış, bir 
az muameleye âşinâ olanların noterliğe kabulü
nü tazammun eden bir kayid konmasına taraf
tar olmak muvafık değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
teyen var mı? Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Noterlerin taaddüdü 
ÎKÎNCİ MADDE — Gereğine göre bir kaza 

çevresinde yeniden noterlik açmağa veya mev-
cud noterlerden birini kaldırmağa Adliye ve
kâleti salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Beye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Noterlik dairesinin bulunacağı yerler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlik mahkemenin 

bulunduğu yere yakin ve iş merkezlerinde açı
lır. 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görü
len yerlerde kaza çevresi içinde olmak üzere no
terlik daireleri mahkemenin bulundu kasabanın 
dışmda da kurulabilir . 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde noterlik işleri 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Yabancı memleket-

— 153 — 



î : 76 15-6-1938 C : 1 
lerde noterlik işleri konsoloslar veya konsolos- i 
luk vazifesini gören memurlar tarafından ifa 
edilir. 

BAŞKAN* — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Noterlikle birleşemeyecek işler 
BEŞtNCÎ MADDE — îlim ve hayır müesse

seleri reis ve azalıkları ve kaza mercilerinin ve
receği her hangi bir vazife müstesna olmak üze
re maaş, ücret veya aidat mukabilinde görülen 
hiç bir hizmet ve vazife noterlikle birleşemez. 

Noterler, borsa oyunu ve ticaret işlerile uğ
raşamazlar. Avukatlık yapamazlar ve başkala
rına kefalet edemezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tatil günleri 
ALTINCI MADDE — Noterler tatil gün

lerinde iş yapamazlar. Ancak vasiyetname tan
zim ve tasdikile gecikmesinde zarar umulan akid 
ve işleri yapabilirler ve bu hali icab ettiren se-
bebleri tanzim veya tasdik edecekleri kâğıdda 
gösterirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci bab 
Birinci bölüm 

Noterlerin tayini usulleri 
Noter olacakların vasıf ve şartlan 

YEDÎNCÎ MADDE — Noter olmak için: 
I - Türk olmak, 

I I - Mecîenî ve siyasî haklarına sahib bulun
mak,/ 

III - Yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik filî hizmetini yapmış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
V - Başkasına geçer veya vazifesini yapma

ğa mâni hastalığı bulunmamak, 
VI - Yabancı ile evli olmamak, 
VII - Türkiye Hukuk fakültesinden çıkmış 

olmak veya Siyasal bilgiler okulundan veya 
ecnebi bir memleket hukuk fakültesinden çıkmış 
olub da Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre eksik kalan derslerden imtihan vere
rek tasdikname almış olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
mutlak surette ve kasdî bir cürümden dolayı 
üç ay veya daha fazla hapis cezasile mahkûm 
veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim her han
gi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bu
lunmamak, 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde 
hâkim veya memur veya noter olmak ehliyetini 

1 kaybetmemiş olmak, 
c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hal

lerde bulunmamış olmak, 
d) Hileli ve taksirli olmayarak iflâs etmiş 

ise iadei itibar etmiş olmak, 
IX - Kumar oynamayı itiyad edinmiş veya 

menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahud 
ahlâkça halkın gövenini giderecek bir hal ile 
dile gelmiş olmamak, 

X - En aşağı beş sene hâkimlik veya müd
deiumumilik yahud avukatlık etmiş olmak şart
tır. 

HÜSNÜ KÎTABÇI (Mjuğla) — Burada bir 
şey teklif edeceğim. Encümen kabul ederse çok 
yerinde olur. Zannederim. 

Teklifim şudur: Buradan anlaşılıyor ki no
ter olabilmek için hukuk mezunlarının staj gör
mesi lâzım. Ben zannediyorum ki en iyi staj, 
noterlerin yanmda hizmet etmek suretile elde 
edilir. Binaenaleyh muvafık değil midir ki bir 
noter nezdinde beş sene hizmet edenler de bu 

haktan istifade etsinler. Böyle bir hüküm çok 
yerinde bir şey olur. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Hukuk fakültesinden veya burada ya
zılan şartlar dairesinde siyasal bilgiler okulun
dan mezun olanların gerek hâkim, gerek avu
kat ve gerek noter olmaları için staj görmeleri 
mecburiyeti konmuştur. Bu stajın ne gibi bir lü
zuma binaen olduğu da izahtan müstağnidir. 
Binaenaleyh bunun gibi noter olacakların da 
vazifelerini iyi yapabilmeleri için beş sene hâ
kimlik veya müddeiumumilik veyahud avukat
lık yapması lâzım olacağı düşünülmüş ve bu 
maddeye bu hükümler konmuştur. Binaenaleyh 
arkadaşımızın bu maddenin tadili hakkında ba
his buyurdukları noktai nazara encümen işti
rak edememektedir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı Maddeyi reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık noterliğin ilânı 
SEKtZÎNCÎ MADDE — Bir yere noter ta

yini icab ederse keyfiyet, Adliye vekilliğince 
merkezde Resmî ve noterliği açık olan yerde de 
bir gazete ile bir ay müddetle ilân olunur. Ga
zete olmıyan yerlerde bu ilân C. müddeiumu-
miliğince münasib bir şekilde yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

imtihanla noter olmak 
DOKUZUNCU MADDE — Yedinci madde

nin 10 ncu bendinde sayılı şartlan haiz olan
lardan talib çıkmadığı takdirde mezkûr mad
denin diğer bendlerinde yazılı vasıfları haiz 
olanlar arasmda yapılacak imtihan neticesinde 
muvaffak olanlar ve talihlerin taaddüdü halin-
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de aralarında müsabaka yapılarak ehliyetçe en 
üstün görülenler tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İmtihan heyeti ve imtihan yapılma şekli 
ONUNCU MADDE — Noterlik imtihanı, hu

kuk işleri umum müdürünün başkanlığı altın
da asliye mahkemesi birinci hukuk ve ticaret 
daireleri başkanları, baro başkanı ve Ankara 
noterlerinin en kıdemlisinden mürekkeb bir 
komisyon tarafından yapılır. 

îmtihanm yapılacağı gün imtihandan on beş 
gün evvel alâkadarlara yazı ile bildirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

îmtihanm mevzuu 
ON BÎRÎNCÎ MADDE — İmtihanlar yazılı 

ve sözlü olarak yapılır. 
Sözlü imtihan: 
A) Medenî hukuk, ticaret hukuku ve hu

kuk muhakemeleri usulü, 
B) Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usu

lü, 
C) idare ve âmme hukuku, 
D) Malî kanunlar, damga ve harç kanunla

rından, talibin tatbik kabiliyetini meydana ko
yacak şekilde. 

Yazı ile imtihan: 
Noter işlerine dair verilecek mevzular üze

rinde yapılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ehliyetname 
ON İKİNCİ MADDE — İmtihanda ka-

zananlara derecelerine göre noterlik ehliyetna
mesi verilir. 

Açılan noterliklere, ehliyetname almış olan 
talibler derecelerine göre tayin olunurlar. Bu 
suretle ehliyetname alanlar beş sene sonuna ka
dar noterliğe tayin olunmadıkları takdirde eh
liyetnameleri hükümden düşer ve tekrar noter
liğe talib olurlarsa yeniden imtihana tâbi tutu
lurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

HAKKI TARIK,US (Giresun) — Bu madde
nin bu şekli, imtihan neticesini hiçe düşürecek 
mahiyettedir. Bu suretle «ehliyetname alarak 
tayin olunmadıkları takdirde» açık yok tayin 
olunamıyor. O takdirde iş de sakıt oluyor. Onun 
için «olunmadıkları» değil «olunamadıklan tak
dirde» demek lâzım gelmez mi? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — İmtihanla ehliyetname alma meselesi, be§ 

sene hâkimlik, avukatlık etmiş olmak için ka
nunun aradığı şartları haiz olmayanların bu şe
kilde bir imtihan geçirmek suretile noterliğe 
tayin olunmalarını mümkün kılacak bir hüküm
dür. Çünkü imtihan olub ehliyetname aldıktan 
sonra beş sene zarfmda bir yere tayin olunmaz
sa bu ehliyetname hükümden düşer. Ehliyetna
me alır yer bulunmaz, açık yer gösterilir kendisi 
beğenib gitmez. Bu şekilde üzerinden beş sene 
geçerse, ehliyetname hükmü sakıttır, hak iddia 
ederek bir yere tayinini isteyemez. Evsafı mat-
lubeyi haiz olanlar bulunursa tabiatile evvelâ 
bunlarm tayini icab eder. Her hangi bir şekil
de olursa olsun üzerinden beş sene geçmekle bu 
hak zail olur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Mazbata 
muharriri arkadaşımız bu maddeyi izah eder
ken, 9 ncu maddeyi de ayrıca izah etmiş oldular. 
Halbuki 9 ncu madde geçmiştir. Bu izahları 9 
ncu maddeyi takyid etmiş olduğu için bunu tas
rih etmelerini rica edeceğim. Buyurdular ki; bu 
imtihan meselesinde beş sene hâkimlik, müddei
umumilik veya avukatlık yapmış olanlar bulun
mazsa diğer vasıfları haiz olanlar arasmda im
tihan açılacak. Halbuki 9 ncu maddenin son 
fıkrasmda yazılı olduğuna göre, talibler müte
addid olursa aralarmda imtihan yapılır, denili
yor. Beş sene hâkimlik, müddeiumumilik ve 
avukatlık yapanlara şümulü olduğunu zanne
diyorum. Arkadaşımız bu ciheti istisna ediyor
lar. Bu suretle 9 ncu madde hükmü noksan 
kalmış oluvor. 10 ncu maddede, beş sene hâ
kimlik, müddeiumumilik veya avukatlık yaban
lardan, büyük bir şehirde, müteaddid talibler 
olabilir, o zaman ne yapılacaktır? Tercih sebebi 
olan ehliyetnameyi gösteremiyecek olurlarsa 
aralarmda tercih sebebi ne olacaktır? Lütfen 
izah etsinler. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Geçmiş bir madde olmakla beraber zan
nederim ki madde okunursa buyurdukları gibi 
tereddüde düşecek hiç bir yeri yoktur. 7 nci 
maddenin 10 ncu bendinde sayılı şartlan haiz 
olanlar ki «en aşağı beş sene hâkimlik veya 
müddeiumumilik yahud avukatlık etmek şart
tır» deniyor. Bu şeraiti haiz olanlardan talib 
çıkmadığı takdirde, 9 ncu maddede «Yedinci 
maddenin 10 ncu bendinde sayılı şartları haiz 
olanlardan talib çıkmadığı takdirde mezkûr 
maddenin diğer bendlerinde yazılı vasıflan haiz 
olanlar arasmda yapılacak imtihan neticesinde 
muvaffak olanlar ve talihlerin teaddüdü halin
de aralarmda müsabaka yapılarak ehliyetçe en 
üstün görülenler tayin olunur» denilmektedir. 
O halde imtihan olur, ehliyetname alır, fakat 
ehliyetname alacaklar müteaddid olursa bunlar 
arasmda müsabaka imtihanı açılrr. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Efendim.. 
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BAŞKAN — Fakat 9 ncu maddeyi geçtik. 
KAIF KARADENİZ (Trabzon) — Bu mad

deyi geçtik, fakat mazbata muharriri arkadaşı
mızdan şnnu rica ediyorum. Bu izahı yapmamış 
olsalardı 9 ncu' madde maksadı temine ta
mamen kâfi idi. Son fıkra diyor ki «talihlerin 
teaddüdü halinde aralarında müsabaka yapıla
rak ehliyetçe en üstün görülenler». Bu talihler
den maksad, ister bütün şeraiti haiz olanlardan 
olsun, ister yedinci maddede yazılı şeraiti haiz 
olanlar olsun, hepsine şamildir, biz böyle müta
lea ediyorduk. Eğer maksadları bu ise mesele 
yoktur. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — 7 nci maddede yazılı umumî şartları ha
iz olanların noterliğe tayininde Adliye vekâleti
nin tamamen mutlak salâhiyeti vardır, istediği
ni tayin eder. Bu madde o şartlar içinde arzetti-
ğim gibi beş senelik hâkim, müddeiumumilik ve 
avukatlıkta bulunmamış olanlar hakkmda konul
muş bir hükümdür. Yoksa Adliye vekâleti di
ğerleri hakkmda vaziyetlerini kendi takdir 
edecektir. Buna dair kanunda hüküm yoktur, 
nitekim meri kanunda hâkimlik müddeti çok 
olanların tercihan tayin edileceğini söylüyor, 
Adliye vekaleti de bununla mukayyed idi, bu 
günkü kanunda bu gibi veya buna benzer rüç-
han sebebi olacak bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — 12 nci madde hakkmda başka 
mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dil bilmek 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ehliyetname dere

celerinde müsavat halinde fransızca, ingilizce, 
almanca ve italyanca dillerinden birini bilmek 
üstünlük sebebi saydır. 

Üstünlük sebebi yoksa kura çekilir. 
EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Bu vaziyette 

müsavi olurlarsa ne olacaktır. 
BAŞKAN — Maddede yazıyor. Kura çekilir. 

Başka mütalea yoktur. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İmtihana girmek 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İmtihanda ka

zanamayanlar bir yıl geçmedikçe yeniden imti
hana giremezler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Noter yemini 
ON BEŞİNCİ MADDE — Noter tayin olu

nanlar ise başlamadan evvel bağlı bulundukları 
hukuk mahkemesinde ve yabancı illerde noter 
işlerini görenler bağlı oldukları elçiler önünde 
kendilerine verilen vazifeyi doğru yapacakları
na dair namusları üzerine and içerler. Tutula
cak üç nüsha zabıt varakasmm bir nüshası Ad
liye vekâletine gönderilir. Diğer nüshası bağlı 
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olduğu hukuk mahkemesi veya makam nezdin-
de ve bir nüshası de noterlikte saklanır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Burada maddenin matlabmda (noter ye
mini) denmiştir. (Noterin yemini) olacaktır. 

BAŞKAN — Tashih ettik. Maddeyi bu şe
kilde kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Teminatm mikdarı 
ON ALTINCI MADDE — Noter tayin olu

nanlar işe başladıktan iki ay içinde noter dai
resinin bir yıilık gayrisafi gelirinin yüzde onu 
nisbetinde para olarak teminat verirler. İlk ola
rak açılacak noterlikler için teminat mikdarı ci
var kazalar varidatına göre Adliye vekâletince 
takdir olunur. 

Her sene gelirin artması halinde teminat da 
birinci fıkradaki nisbet dairesinde arttırılır. 
Arttırılması lâzımgelen teminat iki ay içinde 
verilir. 

Bu maddede yazılı müddetler içinde temi
nat paralarını yatırmayan noterlerin mahallî C. 
Müddeiumumilerinin işarı üzerine Adliye vetkâ-
letince vazifelerine nihayet verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Teminatm geri verilmesi 
ON YEDİNCİ MADDE — Ölüm, istifa, mes

lekten çıkarılma ve ilga sebeblerinden biri ile 
veya başka bir yere tayin olunmak suretile va
zifelerinden ayrılan noterlerin devir işi bitiri
lerek ilişikleri kesilmedikçe teminatları geri ve
rilmez. 

En çok iki ay içinde C. Müddeiumumileri he-
sab ve isleri incelemeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Yaş tahdidi 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Noterler yaş tah

didi noktasmdan askerî ve mülkî tekaüd kanu
nu hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Terfi 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yedinci mad

denin yedinci bendinde yazılı evsafı haiz bulu
nan noterler, sicil ve kıdemleri müsaid olduğu 
takdirde istedikleri ve açık yer de bulunduğu 
takdirde geliri daha yüksek olan bir noterliğe 
tayin olunabilirler. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) - - Bu hakka ma
lik olmak için 7 nci maddenin 7 nci bendinde
ki kayda tâbi olmak lâzımdır. O da, hukuk me
zunu olmak yahud Siyasal bilgiler mektebinden, 
yahud da ecnebi bir memlekette hukuk fakülte
sinden çıkıb da Türkiyede imtihan vermek lâ-
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zimdır. Bu, herkes için lâzım olan bir vasıftır. 
Noterler deyib te güya onun haricinde noter var
mış gibi bir mana çıkıyor. Binaenaleyh bu nok-
tai nazara göre bu kaydin hiç olmaması lâznn-
gelirdi. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu gün filen noterlik edenlerde bahis 
buyurdukları bu 7 nci maddenin 7 nci bendin
deki evsafı haiz olmayanlar vardır. Vekâlet, 
kanunun neşrinden sonra bir tasfiye hakkını 
haizdir, amma bunların mükteseb hakları na
zara almarak iktidar ve ahlâk bakımından si
cilleri iyi olanları noterlikte ibka edilebilir. On
ların vazifeleri ibka edildikçe terfi edememele
ri için de bu kayid konulmuştur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ (Muğla) — Kanuna konu
lan hükümler daimidir. Binaenaleyh bundan is
tifade etmeyecekler muvakkat maddelerle gös
terilmelidir. Bu kanunu okuyan arada bir mü
nasebet ve insicam bulamayacaktır. Çünkü bili
niyor ki, 7 nci maddenin 7 nci bendi her noter 
için aranan vasıflan ihtiva etmektedir. Bilâha
re bunu okuyacaklar, vazn kanunun maksadmz 
anlayamayacaklardır. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu maksad arzettiğim izahatla anlaşılmış 
oldu. Fek çok kanunlar bazan hayatiyetini kay
beden maddeleri de ihtiva edebilir ve bir çok 
maddeler de tatbikatta pek çok tekerrür eden 
içtihadlarla başka bir cereyana sokulabilir. Bu
nu da takdir etmelidir. Böyle şeyler hukuk 
âleminde vakidir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Vazifesinden ayrılacak noterlere vekletâ 
YİRMİNCİ MADDE — Meslekten çıkarma, 

istifa, ölüm ve sair sebeblerle açılan noterlik
lere yenisi tayin olununcaya kadar bu vazife 
safi gelirin dörtte birinden yarışma kadar ve
rilmek üzere noterliğin bağlı bulunduğu adliye 
encümeni tarafından seçilecek mahallî adliye 
memurlarından birine gördürülür. 

Tevkif, işten el çektirme gibi sebeblerden do
layı noterlerin muvakkaten işlerinden ayrılma
ları halinde vazifeleri, safi gelirin üçte biri ve
rilmek suretile yukarıdaki fıkra mucibince se
çilecek vekile gördürülür. Geri kalan mikdarm 
üçte biri notere verilib üçte ikisi zimmeti tahak
kuk ederse mahsub ve vazifeye iadeye mâni 
olacak, bir ceza ile mahkûmiyeti halinde noter 
yardım sandığına tevdi edilmek üzere muhake
me neticesine kadar mevkuf tutulur. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebe-
bile işlerinden ayrılan noterler, mesuliyeti 
kendilerine aid olmak üzere memurlarından bi
rini tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse bu 
lunmazsa noterliğin bağlı olduğu mahkeme reisi 

veya hâkim tarafından safi gelirin üçte biri ve
rilmek üzere mahallî adliye memurlarından biri 
vekil seçilir. Şu kadar ki, bu suretle vazifeden 
ayrılma müddeti bir ayı geçecek olursa vekilin 
intihab ve ücreti hakkında birinci fıkra hük
mü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bab 
Birinci bölüm 

Defter, dosya ve kayidler 
Noterlerin kullanacakları defterler 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Noterler, aşa
ğıda yazılı defterleri tutarlar: 

I - Yevmiye defteri, 
II - Emanet defteri, 

III - Kanunun tescilini emrettiği akid ve 
muamelelere mahsus sicil defteri, 

IV - Kıymetli evrak defteri, 
V - Muvazene defteri, 

VI - Nizamnamede gösterilecek yardımcı 
defterler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dairede kalacak kâğıdlarm harç ve resme 

tâbi olmadığı 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Noterlerin resen 

tanzim ve asıllarını sakladıkları mukavele ve 
senedlerden başka dairelerinde alıkoymağa mec
bur oldukları her nevi tasdikli veya tasdik
siz mukavele, sened ve kâğıdlarm ve yaptıkları 
her çeşid tebligatın dairede alıkonulacak örnek
leri ve tuttukları defter ve cild bendler, kayid 
ve hesablarla tanzim ve tasdik veya tebliğ et
tikleri veya sakladıkları bütün kâğıdlarda mu-
arrif, şahid tercüman ve kendilerinin yazdıkları 
tasdik ve tebliğ yazıları hiç bir gûna harç ve 
damga resmine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Evrak ve emanetlerin tesellüm ve devri 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Meslekten çı

karma, istifa veya dairesi lâğvolunmak suretile 
vazifesinden ayrılan noterlerle ölen noterin mi
rasçıları veya mümessillerinin huzurile bunlara 
aid bütün evrak ve emanetler yapılacak bir zabıt 
varakası üzerine Cumhuriyet müddeiumumile-
rince teslim almarak haleflerine ve lâğvi halinde 

başka bir noter varsa ona devrolunur. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 
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Kâğıdlarm korunması 

, YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Noterler; 
dosya defter ve vesikaları yangın, su baskını 
ve çalınma gibi her nevi zrya tehlikelerinden 
korumakla mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul sdilmidtır. 

Noterlerin verecekleri cetvel 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Noterler her 

ay dairesine gelen ve çıkan işlerin mahiyet ve 
adedini ve aldıkları ücret, harç ve sair resimle
rin mikdarmı gösterir müfredatlı bir cetvel tan
zim ederek Cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
gönderirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
Tanzim, tasdik ve tebliğ işleri 

Noter kâğıdları 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Noterlerin 

kullanacakları kâğıdlarm şekilleri nizamname 
ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Resmî mühürler 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Noter ve ve

killerinin, masrafları taraflarmdan verilmek 
üzere öz ve soy adı, iş gördüğü yer ve birden 
çok noter bulunan yerlerde sıra sayısı yazılı 
Adliye vekâletince yaptırılmış resmî mühürleri 
bulunur. 

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

Alâkalılara örnek vermek 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Noterlerce 

yapılan işlerin ve tutulan sicil ve kayidlerin ör
nekleri ancak imza sahiblerile diğer alâkalılara 
ve kanunen onlarm yerini tutanlara verilebilir. 

Bunlardan başkalarına verilmesi mahkeme 
kararma bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kâğıd ve defterlerin gizliliği ve bunları iste

meğe salahiyetli makamlar 
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Noterler, 

dairelerindeki kâğıd ve defterleri daireleri dışına 
çıkaramazlar. Ancak mahkeme veya sorgu hâ-
Mmince karar verildiği takdirde bunları ken

di veya memurları eli ile götürür veya gönderir
ler. 

Cumhuriyet müddeiumumilerile Adliye mü-
fittişleri de yukarıki fıkrada yazılı salâhiyeti ha
izdirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Saklı veya kayıdlı olmayan kâğıd örnekleri

nin verilmesi tarzı 
OTUZUNCU MADDE — Aslı noter dairele

rince saklı veya kütüğe geçirilmiş olmayan bir 
kâğıd veya kayid örneğinin tasdiki istenildiğinde 
bu kâğıd ve kayidlerin örneği aslındaki şekli 
muhafaza edilmek şartile gösterene imza ettiri
lir ve noter dairesinde saklanır. Verilecek 
örneklere diğer örneğin dairede saklandığı 
keyfiyeti yazılmakla beraber sahibine verilen 
aslına da ayrıca şerh verilerek mühürlenir. 

Örnek fotoğraf da olabilir. Ancak aslında bir 
bozukluk veya fotoğrafta görülmeyen bir şey 
varsa yerine işaret edilmekle beraber tasdik şer
hinde de gösterilmek lâzımdır. 

Getirilen kâğıdm bir kısmmın örnek veya 
tercümesi istenilirse o kısım aslına işaret edil
mekle beraber tasdik şerhinde de gösterilmeli
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka dile çevrilecek örnekler 
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Bir dile çevril

meğe lüzum görülen kâğıdları noter çevirir veya 
emniyetle tercüme edebilecek kimselere çevirtir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebligat usulü 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Tebliği istenilen 

her nevi kâğıd hukuk usulü muhakemeleri ka
nununda yazılı hükümlere göre muhatabma 
tevdi edildikten sonra alınacak imzalı ilmüha
ber veya kabulden çekinme halinde memur ta
rafından tutulacak zabıt varakası asıl kâğıd ile 
saklanarak diğer bir sureti altına tebliğ key
fiyeti yazılıb tasdik edilerek alâkalılara verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Noterlerin memuriyet daireleri dışında yaptıra

cakları tebligat * 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterler, me

muriyetleri daireleri dışmda bulunan kimselere 
aid tebligatı o yerin noteri vasıtasile yaptırır ve 
yabancı illerde bulunan kimselere yapılacak teb
liğ varakalarını Cumhuriyet müddeiumumileri 
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vâsıtasile Adliye vekâletine gönderirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Noter dairesine gelenlerin ehliyeti ve tarafların 
rizalarmı öğrenme ve alâkalılarla şahid ve mu-

arriflerin dinlenmesi 
Tarafların isteğinin öğrenilmesi 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Noter, iş 
yaptıracak kimselerin hüviyet ve ehliyetini ve 
hakikî arzularını etraflıca ve hiç bir noktasını 
ihmal etmeden öğrenmekle mükelleftir. 

İş yaptıracak kimse sağır ve dilsiz ise arzula
rını yazı ile, okuyub yazmak bilmiyorsa tercü
man vâsıtasile öğrenir. 

ALÂETTIN TIRIDOGLU (Maraş) —Mad
dede deniyor ki; «sağır ve dilsiz okuyub yazma 
bilmiyorsa tercüman vâsıtasile...» sağır ve dilsi
zin tercümanı ne demektir? 

Ad. E. M. M. SALAH YARIĞI (Kocaeli) — 
Bu gibi işaretleri anlryan adam demektir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

îkrar şahidi 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Noterlerin re

sen tanzim edecekleri sened ve mukavelelerin 
en az iki şahid huzurunda yapılması lâzımdır. 

Alâkalıların şahid, muarrif ve varsa tercü
manlarının öz ve soyadı ve adresleri, senedin 
tanzim ve tasdik günleri hem rakam ve hem de 
yazı ile yazıldıktan sonra okunarak alâkalılar
la hazır olanlar tarafından imza edilir ve no
terlikçe tasdik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler .., 
Kabul edilmiştir. 

Hüviyetlerin tesbiti 
OTUZ ALTINCI MADDE — Noterler, imza, 

mühür veya kullanılan işaretin tasdikini iste
yen iş sahihlerinin gösterdikleri vesikalarla hü
viyetleri lâyikı veçhile anlaşılamadığı takdirde 
bir veya bir kaç muarrif isteyebilirler. 

Muarriflerin sözlerini kanaat husulüne kâfi 
görmedikleri takdirde başka muarrif ve sair de
liller istemeğe salahiyetlidirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tercümanla dinleme 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Alâkalılar Türk 

dili bilmedikleri takdirde noterler tercüman vâ
sıtasile ve şahidler önünde bunların sözlerini 
dinlerler, ve tanzim ve tasdik olunan kâğıda bu 
hususu yazalarlar. Şahidli yapılan işlerde noter 
ve şahidler, şahidsiz yapılan işlerde noter lisan 

! bilirse tercümana lüzum yoktur. Bu takdirde 
I keyfiyetin tasdik şerhinde gösterilmesi lâzım

dır. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Tasdik 

j OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Alâkalılarla 
şahid ve muarrifler ve tercümanın imza koymak 
bilmedikleri ve mühür ve hususî işaretleri de ol
madığı takdirde sol ellerinin baş parmağı bastı
rılarak üzerine sahihlerinin öz ve soy adları ya
zılır ve Noter tarafından kâğıda şerh verilerek 

I altı tasdik ve imza olunur. 
I BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Ehliyet 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Noterlik
lerde işlerini gördürecek alâkalıların asil veya 
vekil olarak hazır olmaları, yapacakları akid ve 
işleri umumî hükümlere göre yapmağa salahi
yetli bulunmaları ve noterlerin memuriyet dai
releri içinde ikametgâh sahibi olmaları veya 
orada sarih bir adres göstermiş bulunmaları şart
tır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

KIRKINCI MADDE — Şahidlerin reşid ve 
mümeyyiz olmaları alâkalıların hüviyetlerini 
bilmeleri ve ikiden aşağı olmamaları, kör, dilsiz 
ve sağır bulunmamaları, alâkalılarla evli, nişan
lı veya aralarında nesebden veya sebebden usul 
ve füruğu yahud üçüncü derece dahil olmak üze-

| re bu dereceye kadar nesebden veya sebebden 
civar hısımları ve ücretli adamları olmamaları 
şarttır. 

Muarriflerin, alâkalıların hüviyetlerini ve 
tercümanların da çevireceği lisanı doğru olarak 
bilmeleri lâzımdır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tarafların ehliyetinin bilinmesi 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Vekil, veli, vasi, 

kayyum, mümessil ve mirasçı sıfatile veya şir-
I ket ve cemiyet gibi hükmî şahıs ve mesul şe

rikler namına mukavele ve sened ve sair kâ-
ğıdlar tanzim ve tasdik ettirmek isteyenler 
sıfat ve salâhiyetlerini ve bu hususu yapmaya 
izinli olduklarını bildirir vesika göstermekle 
mükelleftir. 

Vesikanın gösterildiği, kâğıda yazılmakla be
raber işe taallûk eden kısımlarını ve nereden 
hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu 
gösteren bir örneği pulsuz ve harçsız olarak ge
rek sahibine verilecek ve gerek dairede saklana- •» 
cak nüsha ve örneklere bağlanacaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
1 Kabul edilmiştir. 
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Şahid, muarrif ve tercüman kabul edilmesi 
KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Noterler, gerek 

ikrar şahidi ve gerek muarriflerle tercümanı 
kabul etmekte ve dinlemekte hiç bir kayid ve 
şekle bağlı değildirler. 

Noterler, icabı halinde sözlerinin doğruluğa 
aykırı ve kimseyi izrar kasdine müstenid ol
madığına dair şahid, muarrif ve tercümana and 
içirir. 

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

Fotoğrafların yapıştırılması 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ehemmiyetli 

ve noterin gerekli gördüğü işlerde alâkalıların 
fotoğrafları kâğıda yapıştadır ve üzeri mühür
lenir. 

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

Üçüncü bab 
Birinci bölüm 

Noterlerin vazifeleri 
Noterlerin yapacağı işler 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Noterler, 
memuriyetleri dairesinde bulunan: 

A) Hakikî veya hükmî şahısların resmiyet 
ve vusuk vermeğe mecbur oldukları yahud ver
mek istedikleri her nevi akid ve iş kâğıdlarmı 
resen tanzim ederek asıllarını saklamak ve ör
neklerini alâkalılara vermek, 

B) ölüme bağlı tasarruflara aid sened ve 
mukavelelerle evlenme mukavelelerini tanzim 
etmek ve kütüğe geçirmek ve veren tarafından 
tanzim edilmiş vasiyetnameleri saklamak, 

C) Tesis senedleri tanzim etmek, 
D) Bu kanuna ve nizamnamesine uygun ola

rak dışarda yazılıb getirilen kâğıdlarm imzala
rının veya mühür ve işaretlerinin yahud yalnız 
tarihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit 
ile ikinci bir örneğini saklamak, 

E) Hnkuk usulü muhakemeleri kanununda
ki delillerin tesbiti usulünün tatbiki kabil ol
mayan yerlerde bir şeyin veya yerin hal ve şek
lini ve alâkalı şahısların hüviyetini veya ifade
lerini tesbit etmek, 

F) Piyango, seçim ve içtimalarda bulunarak 
zabıt varakaları tanzim etmek, 

G) Alâkalılar tarafından istenildiği takdirde 
dairede saklı olan asıl ve örnek ve kütüklerden 
ve kendilerinin getirdiği kâğıdlardan tasdikli 
örnek vermek, 

H) Her dilden getirilecek kâğıdları diğer di
le çevirmek ve çevirtmek, 

I) Teslim olunan menkul ve gayrimenkul 
malları idare etmek, 

J) Teslim olunan emanetleri saklamak, 
L) Ticarî senedlerin kabul edilmemesine ve

ya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ih
barname göndermek, 

M!) Her türlü taahhüdlerin yapılmamasına 
karşı protesto çekmek, 

N) Diğer kanunlarla kendilerine verilen bü
tün akidleri yapmak ve işleri görmek, 

O) Hususî kanunlarında resmî olarak yapıl
maları istenip te mercileri gösterilmemiş olan 
bütün akid ve mukaveleleri tanzim ve tasdik et
mek vazifesile mükelleftirler. 

Noterler, bu maddede yazılı dairelerinde 
yapılabilecek işleri sahihlerinin vukubulacak 
müracaat ve talebleri üzerine daireleri dışında 
da yapabilirler. Yirminci maddenin üçüncü fık
rasına göre noterlere vekâlet edecek memur da 
daire dışında bu işleri görmek üzere noterler ta
rafından gönderilebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vasiyetname yapılması 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Noterler, vasi-

yetcilerin açık veya kapalı olarak yazıb verdik
leri vasiyetnameleri saklarlar ve buna dair bir 
zabıt varakası tutarlar. Gerek bu suretle tevdi 
edilen vasiyetnameler ve gerek noter tarafından 
tanzim edilen ölüme bağlı tasarruflar hakkmda; 
vasiyetcinin veya ölüme bağlı tasarruf sahibinin 
şahsî hallerinde vukubulacak değişikliklerden 
malûmat verilmek üzere bunlarm ikametgâh
ları nüfus dairelerine haber verilir. 

Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla 
halinde salahiyetli sulh hâkimine verilmek üzere 
tevdi edilmiş vasiyetnameleri ve dairece tan
zim edilmiş ölüme bağlı tasarrufların tasdikli ve 
pulsuz örneklerini C. Müddeiumumiliğine verir
ler. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Verilen emanetleri âaklama 
KIRK ALTINCI MADDE — Noterler, haki-

kî veya hükmî şahıslar tarafından saklanmak 
veya bir hakka karşılık olmak üzere verilecek 
para, kâğıd ve sair emanetleri saklıyarak alma 
ve geri verme şartlarını gösterir yazacakları 
zabıt varakasını alâkalılara imza ettirerek as
imi dosyasında alıkoyar ve örneğini makbuz mu
kabilinde sahibine verirler. Bir örneğini de 
emanet kimin için verildi ise ona tebliğ ederler. 

Bu mevduat alâkalı isterse münasib bir mah
fazaya konularak sahibi ile noter tarafından 
mühürlendikten sonra millî bir bankada, banka 
bulunmayan yerlerde demir kasa ve dolab gibi 
bir yerde saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasib görüle
cek yerde saklanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 
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Emanetleri verme şekli 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Emanetler, sa
hibinin sağlığında bir mahkeme kararı veya 
tarafların riza ve muvafakati olmadıkça ve ölü
mü halinde istihkakı isbat eder bir vesika göste
rilmedikçe verme şartları dışmda hiç kimseye 
verilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul edil
miştir. 

ikinci bölüm 
Noter senedlerinin hüküm ve kuvveti 

Resen yapılan senedler 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Noterler ta

rafından bu kanunda yazılı şartlar içinde resen 
yapılmış olan kâğıd ve mukavele ve senedler 
sahteliği sabit oluncaya kadar katği delil teş
kil eder. 

EDtB ERGİN (Mardin) — Arkadaşlar lâyi
hanın bu metninde, noter tarafından bu kanunda 
yazılı şartlar içinde resen yapılmış olan senedler 
sahteliği sabit oluncaya kadar katği delil teşkil 
eder, denilmektedir ki bu, bu günkü mevzuat 
yerine yeni bir hüküm ikame etmek demektir. 
Encümen mazbatasında, bu yeni ikame edilen 
hükmün mucib sebebi gösterilmiş olmamasına 
rağmen medeni kanunun 7 ci maddesile 
müesses hüküm yerine ona muhalif bir hüküm 
tesis edilmek yoluna gidildiği tebarüz ediyor. 
Daha açık ifade edeyim. Bu metin, kanunu mede
ninin 7 nci maddesini tadil ediyor. Çünkü mede
ni kanunun 7 nci maddesinde; resmî sicil ve 
senedlerin doğru olmadığı sabit oluncaya kadar 
mündericatile amel edilir, bunun doğru olma
dığını isbat. bir şekli mahsusa bağlı değild;r 
denilmektedir. Şimdi lâyihanın üzerinde durdu
ğumuz bu maddesi kanuniyet iktisab edecek 
olursa, resmî sicillerin doğru olmadığı iddia ve 
isbat edilebilecek ve fakat resmî senedlerin 
doğru olmadığı iddia ve isbat edilemeyib an
cak ve ancak sahte olduğu iddia olunabilecek. 

. Halbuki resmî sicil ile resmî sened kanun na
zarında birbirinin ayni kıymet ve mahiyeti hu
kukiye^ haizdir. Malûmdur ki, resmî sicil, sa
lahiyetli memurların kanunî şekil ve şartlar da
iresinde hukukî hâdiseleri kaydettikleri defter
dir. Resmî senedler de, kezalik salahiyetli me
murların, bilhassa noterlerin hukukî hâdisele
ri, yine kanunî usul ve şartlar dairesinde tev
sik ettikleri vesikalardır. Şimdi bu maddenin 
kanuniyet iktisab etmesile resmî sicillerin doğ
ru olmadığı iddia edilecek, resmî senedlerin 
doğru olmadığı iddia edilemeyecek ki bu; ayni 
mahiyeti ve ayni kudreti haiz olan İM kanunî ka
rineye bilâsebeb ayrı ayrı krymet ve mahiyeti 
hukukiye vermek demektir. Bu birinci mahzur. 
ikinci mahzur daha umumidir. Umumî pren-

sibleri daha geniş surette sarsacak mahiyette
dir. Çünkü hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun câri olduğu müddetçe, resmî senedlerin sah
te olduğu isbat edilmedikçe mündericatlarmm 
da hilafı iddia olunamaz. Binaenaleyh salahi
yetli bir memurun veya hiç olmazsa resmî se
nedin tanzimine iştirak etmiş olan taraflardan 
birisinin hakikati tahrif etmek niyetine müste-
nid sahtekârlık kasdı cürmisi isbat olunmadıkça 
yanlış olduğu tahakkuk ve tezahür etmiş olan 
bir senedin ne tashihine, ne de doğru olmadığı
nı iddia etmeğe imkânı kanunî yoktur. Bunun 
neticesi ise bigayrihakkm hüküm altma girmek
ten ibaret oluyor. Bu hükümden, bu haksız hü
kümden, hem hak sahibi mutazarrır oluyor, 
hem de haksız hükmü vermek zaruretinde kalan 
hâkim iztirab içinde kalıyor. 

Kanunu medeninin yedinci maddesi ; asrî hu
kukun yetiştirmek gayretinde bulunduğu tekâ
mül fikrinin ilhamiledir ki, resmî senedlerin 
doğru olmadığını iddia ve isbat edebilmek salâ
hiyetini tanımıştır. Medenî kanunun bu mües
seseyi, resmî sicil ve senedlerin doğru olmadı
ğını iddia edebilmek müessesesini, tanıdıktan 
sonradır ki, resmî senedlerin ihtiva ettikleri 
mündericatlara karsı iddialar yapılabilmiş ve 
hak müdafaa olunabilmiştir. Çünkü her hukuk 
hâdisesinin bünyesi, sahtekârlık iddiasmm ileri 
sürülmesine müsaid bir sekil taşımaz. Hatta ha
zan olur ki, sahtekârlık iddiasmda bulunmak, 
kanunen bir takım vahim netayiç tevlid ede
bileceği için, o düşünce ile, hak sahibi endişeye 
düşer ve hakkmı müdafaa etmekten feragat et
mek zaruretine girer. 

Düşünebiliriz ki, bir tüccar eski bir arkada
şına mektub yazarak ondan atıfet taleb ediyor. 
Benim sermayem azdır, seninse sermayen, emlâ

kin var, zenginsin, banka nezdinde itibarm vardır. 
Eerer bana bin lira borcun olduğuna dair bir se
ned verecek olursan ben bunu piyasaya ibraz 
ederim, kredi kazanır, sermayem artar, veresi
ye mal alırım. Sen bundan bir sev kaybetmezsin, 
servetinden bir şey eksilmez. Fakat benim ka
zancım belki artar, diyebilir. Emlâk sahibi bu 
teklifi samimî karsılar, hüsnü nivetle kabul 
eder. Noterin huzuruna çıkarlar, tüccar der ki, 
bu zata bin lira ödünç verdim, buna dair resen 
bir sened tanzim ediniz ve emlâk sahibi, evet bin 
lira borcum vardır, diye itiraf ve ikrar eder. 
Noter buna müsteniden resen bir sened tanzim 
eder. Ve senedi alan tacir bir müddet sonra ve
fat eder, sened tacirin veresesi yedine ffecer ve 
intikal ederse, verese hakikati bilmediği için 
o arkadaş aleyhine bin liralık bir alacak davası 
acar. Noter senedi resen tanzim etmiştir. Ve
rese senede dayanarak hâkimin huzuruna çıkar. 

Şimdi arkadaşlar, bu sened sahte değildir ki 
bunun sahteliğini iddia etmek mümkün olsun. 
Fakat alacak iddiasmda bulunan şahsm yani 
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veresenin de hakikati halde bir alacağı yoktur. 
Ancak ve ancak borçlu mevkiinde bulunan zat 
bu senedin mündericatınm doğru olmadığını 
iddia ve isbat edebilecek bir vaziyettedir. Sami
miyetle hareket ederek iyilik yapmak isteyen 
taraf davacının murisinin, evvelce yazmış oldu
ğu mektubu hâkime ibraz ederek bu senedin 
mündericatmın doğru olmadığını, kanunu me
deninin 7 nci maddesine istinad ederek, isbat 
edebilecek vaziyettedir. Halbuki yarın bu 48 nci 
madde meriyet mevkiine girecek olursa metin, 
hâkimi bağlıyacaktır. Her nasılsa yapılmış olan 
bu senedin sahteliği isbat edilemiyeceği için bin 
lira borcu ihtiva eden senedin borçlu için katği 
delil telâkki edilmesi icab edecektir. Hâkim işin 
hakikatma vâkıf ve hatta kani olduğu halde 
davacı lehine hüküm vermek istırarma düşecek
tir. Bu madde noter kanununda yer tutacak olur
sa, bu öyle bir kanun oluyor ki, medenî kanunun 
yalnız yedinci maddesinin kısmen tadili de
mek değil, hâkimler için vâsi takdir salâhiyeti 
tanımış olan umumî hukuk prensibimiz de ihlâl 
edilmiş olacaktır. Hatta borçlar kanununun 18 
nci maddesi de hükümsüz kalacaktır ve hatta 
bu günkü mütekâmil mevzuatmıız arasına, ma
ziden arta kalmış, kemalsiz bir hüküm katılmış 
olacak. Teşrih etmeğe çalıştığım bu mahzurları 
önlemek için maddenin tadilini tazammun eden 
takririmi Yüksek Heyetinizin tasvibine arzedi-
yorum. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Edib Kemal Ergin arkadaşımız lâyihanın 
bu maddesile noter huzurunda resen tanzim 
edilen senedlerin ancak sahteliği iddia edilebile
ceği ve sahteliği sabit oluncaya kadar katği de
lil teşkil edeceğine dair olan hükmün doğru ol
madığı hakkında mütalea dermeyan buyurdu
lar. Eğer bu hüküm kanuniyet kesbederse ka
nunu medenî ahkâmı ve umumî hukuk prensib-
leri ihlâl edilmiş olur diye misallerle irad ettik
leri mütalealan dinledik. 

Önce şunu arzedeyim ki, 1926 da neşredilen 
kanunu medenide 7 nci madde mevcud iken 1927 
senesinde neşrolunan hukuk usulü muhakemele
ri kanununun 295 nci maddesinde şöyle yazıyor: 
«Mahkeme ilâmlarile kâtibi adillerce resen tan
zim olunan senedler ve salâhiyettar memurların 
salâhiyetleri dahilinde usulüne tevfikan tanzim 
ve tasdik ettikleri vesikalar hilafı sabit olunca
ya kadar delili katği teşkil eder». 

Şu kadar ki mahkeme işbu evrak hakkında 
şüpheyi davet eden haller görürse bunları tan
zim ve tasdik eden daireden izahat itasını iste
yebilir. 

Demek ki bu hüküm mevzuatımız arasında 
mevcuddur, bu hükmü koymakla bir bidat ih
das etmiyoruz. Sonra icra ve iflâs kanunu 1929 
da çıktı, bilâhare 1932 de tadilen yeni bir ka
nun neşredildi. Bu her iki kanunda ayni hüküm 
yine mevcuddur. Eldeki kanunun 38 nci mad

desi şöyle diyor: «Mahkeme huzurunda yapılan 
sulhlar; kabuller ve para borcu ikrarmı havi 
resen tanzim edilen noter senedleri ve temyiz 
kefaletnamelerile icra dairesindeki kefaletler 
ilâm hükmündedir». 

Bu itibarla noterlerce resen tanzim edilecek 
senedlerin hükmünü, kuvvetini ifade eden bu 
madde, mevzuatımıza ilâve edilecek yeni bir hü
küm telâkki edilmemelidir, ötedenberi mevcud
dur ve bu hükmün mevcudiyeti usul ve sair 
kanunlarla bir takım müruru zaman ve sair 
müddetlerle hak istihsali emrinde konmuş kai
delerin çok zarurî bir icabıdır. Eğer böyle tan
zim edilen bir senedin vüsukunu temin eden 
noter müessesesi gibi bir müesseseden geçtikten 
sonra artık başkaca onun üzerinde tedMkata gi
rişmek ve onun aleyhinde, onun hükmünü tağ
yir edici vaziyet ortadan kalkmazsa, noterlerin 
ihdasından da, tesisinden de sarfınazar edilmek 
lâzımgelir. Noterlerce resen tanzim edilen bir 
senette ancak sahtelik gibi esası tağyir edebile
cek mahiyette, gayri hakikî bir hal varsa, bun
lar, orada tanzim edilen senede karşı dermeyan 
edilebilir. Yoksa tasdiksiz adi bir senedin tan
zimi halinde, o senede imzasmı koymuş olan şah
sın, bu imza benim değildir, sözü mahkemece 
nazarı itibare alınır ve tatbikat ve istiktab ya
pılır. Onun mudur, değil midir, anlaşılır. Zira 
her söylenilen sözün mutlaka doğru veya eğri 
olduğu bidayeten anlaşılamaz. Herkesin sözünü 
hüsnü zannetmek lâzımdır. Binaenaleyh davacı
nın sözünü bidayeten nasıl kabul etmek lâzımge-
lirse, dava edilenin sözünü de tedkik ve tahkik 
etmekliğimiz icab eder. Bittabi hâkim gene ka
nunun takyid etmiş olduğu hükümlere göre ka
rarını verir. 

Şimdi kendilerinin misal olarak bahsettikleri 
erbabı ihtiyaçtan bir tacirin servet sahibi di
ğer bir zata işini teshil için mektupla, borçlu 
olmadığın aide bana bir sened ver, ben dar
dayım, onunla bir para elde ederek işimi düzel
teyim şeklindeki müracaatına karşı o adam no
ter huzuruna gidib de resen sened tanzim et
miş, sonra ölmüş, senetli para istenmiş, buna 
karsı borçlu ne suretle mektubu çıkarır bende
niz anlayamadım. Çünkü o sened acaba kime 
borç ikrarını mutazammmdır?. Kendisine olursa 
o senetten istifade için olsa olsa o şahsm aleyhine 
bir dava açabilirki bunu yapacağına istikraz 
yapmak istediği parayı alsa daha doğru olur. 
Buyurdukları misal, senedin kırdırılmasr yoluyle 
bir para istihsali olabilir ki, sened kırdırılınca 
3 ncü şahsa geçecektir. 3 ncü şahsm noterden 
tasdikli resen tanzim edilmiş senede müstenid 
kendine ciro edilmiş vaziyetine göre bu senedli 
borcu talil etmek üzere bu mektubun nazarı dik
kate alınmasını kendileri nasıl terviç ediyorlar? 
Bunu bir türlü kavrayamadım. Bununla hiç bir 
vakit umumî hükümler bozulmuş olmaz. Bun
lar hak sahihlerinin, bilhassa hukuku hususiye 
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bakımından, düşecekleri ihtilâfın kolayca hallini 
temin edecek tedbirlerdir, yoksa hertürlü defin 
nazarı dikkate alınmasını terviç yolunda noter
de tasdik keyfiyetinin nazarı dikkate alınmak
sızın tedkik edilsin diye vüsat verici bir kayid, 
noterlik müessesesini büsbütün ortadan kaldı
racak ve noterlerde tasdik edilerek vüsuk temin 
edecek olan evrak ve senedatın heyeti umumi-
yesini hiçe indirmek demektir ki, zannederim 
ki, dünya mevzuatının hiçbirisinde buna bir mi
sal gösteremezler. Bugün konmuş bir hükümde 
değildir. Ötedenberi mevcuttur ve yeni Cum
huriyet kanunlarında da, şimdi okuduğum gibi, 
sırasile alâkalı kanunlarda bu hüküm yazılıdır, 
bu kanunda da, o hükmün tekrarından başka 
birşey yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı?. 

ALAETTÎN TÎRÎDOĞLU (Maraş) — Bu ka
nunun esas ruhunu ve merkezi sıkletini teşkil 
eden ve en mühim bir madde olan bu madde bu 
şekilde kabul edilmediği zaman, amme müesse
sesi olarak konulan bu noterlik müessesesinin hiç 
bir manası kalmaz. Birçok kayid ve şartlarla 
koyduğumuz noterlik müessesesi, o zaman doğ
rudan doğruya iki vatandaş arasmda bazı se-
nedler yapan bir müessese haline gelir. Nete-
kim bugün tatbikatda ahkâmı umumiye Edib 
Ergin arkadaşımızın anladığı gibi anlaşıldığı 
için bir çok noter senedleri vakıa olarak mah
kemelere gitmektedir. Bunu hâkim elinde de
lil olarak tutmadığı için uzun müddet mahkeme
lerde uğraşılmaktadır. Noterden maksad, bir 
amme müessesesi olarak kurulan bu yer, yapı
lan bir akid .tarafeyn için garanti altmda tu
tan bir müessese demektir. Binaenaleyh mad
denin aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lea var mı?. 

Bir tadil takriri var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

48 nci maddedeki (Sahteliği sabit ölünceye 
kadar) Kaydinin (Doğru olmadığı sabit olun-
ciye kadar) şeklinde tadil edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Mardin 
Edib Ergin 

BAŞKAN — Tadilnameyi reye arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar... Almayanlar... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İmzası tasdik edilen kâğıdlar 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Dışarda 

yazılıb noterlikçe tasdik edilen kâğıdlarm ger
çeklik ve itibarı yalnız tarih ve imzaya mün
hasır olub tanzim olunan kâğıdlarm münderi-
catma şamil olmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Noterlerin resen tanzim ve tasdik edemiyeceği 

akidler 
ELLİNCİ MADDE — Kanunun emir veya 

menettiği hükümlere aykırı olmamak şartile 
borçlar kanununun akicüerin serbestisi hakkın
daki hükümleri caridir. 

Yukariki fıkra hükmüne muhalif olan akid-
lere aid senedler resen tanzim olunamıyacağı 
gibi hariçte tanzim olunanların tarih ve imza
lan da tasdik edilemez. 

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

Tanzim şekli 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda ya

zılı şartlara ve hükümlere göre tanzim ve tasdik 
olunmayan kâğıdlar resmî sayılmayıb adi se-
ned hükmündedir. 

Alâkalıların imzası bulunub da noter tara
fından tasdik edilmemiş olan çıkıntılar gerçek 
sayılmaz. 

Tasdikli olan kâğıdlar ve senedlerle bunla
rın kayıdlı bulunduğu sicil arasmda ayrılık ol
duğu takdirde alâkalıların imzasını taşıyana 
itibar olunur. 

Tasdik ile tekemmül eden her nevi işlere aid 
kâğıdlar üzerinde değişiklikler yapılamaz. Bun
lar ancak ikinci bir muamele ile değiştirilebilir. 

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

Dördüncü bab 
Noter işlerinin murakabesi ve noterlerin mesu

liyeti 
Birinci bölüm 

Murakabe 
teftiş 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Noter daireleri 
C. Müddeiumumilerinin daimî murakabesi al
tmda olub en az senede bir dafa teftiş olunur. 

Adliye müfettişleri de ayrıca teftiş edebilir
ler. 

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

Teftişte göz önünde tutulacak noktalar 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Teftiş başlıca 

aşağıdaki noktalar göz önünde tutularak ya
pılır: 

A) Kanun mucibince tutulması lâznagelen 
defterlerin kanun tarifi dairesinde tutulub tu
tulmadığı, 

B) Alman harç, ücret ve resimlerin kanuna 
uygun olub olmadığı ve mukabilinde pul yapış-
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tırılıb yapıştırılmadığı, 

C) Defter ve dosyaların yıl üzerine tasnif 
edilerek emniyet altında muntazam bir surette 
bulundurulub bulundurulmadığı, 

D) Nizamnamede yazdı hususların yapılıp 
yapılmadığı. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Acaba bura-

ya bir fıkra eklense olmaz mı? Yapılan işlerin 
kanun hükmüne uygun olarak yapılıb yapılma
dığını tedkik etmek ciheti de ilâve edilse. Çünkü 
bunlar eşkâl itibarile lâzım gelen şeylerdir. Def
ter tutmuş mu, tutmamış mı? Kanunun emrini 
yerine getirmiş mi, kanunun emrettiği şeylere 
aykın bir şey var mıdır? 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli)— 
Bu âkidlere aid bir meseledir. 

Nizamname ne şekilde defter tutulacağını, 
kâğıdlarm ne örneğe göre yapılacağını ve mua
melâtın teferruatına aid kanunî esaslar daire
sinde yol gösteren hükümleri ihtiva eder. Bina
enaleyh bir müfettiş bu cihetlere bakar. Yoksa 
işin münderecat itibarile ve akid dolayısile bir
birine vecibe tahmil eden veya bir taahhüd ka
bul eyliyenlerin muamelelerini teftişe girişmez. 
O cihetlerle bir müfettiş ne diye alâkadar olsun, 
Yalmız şekil noktasında işi tedkik eder, harcı 
almıb alınmadığına, pulun eksik olub olmadığı
na, defterlerin muntazam tutulub tutulmadığına, 
saklanan evrak kanunun tarifatı dairesinde mi
dir? Bunlara bakar. Bu ciheti nizamname göste
rir. Kanunda müfettiş oradaki yapılan âkidlerin, 
tasdiklerin kanunî oİub olmadığını tedkik ede
cek olursa bu, teftiş işini maksattan uzaklaştı
rır. 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Esbabı mu-
cibede yazılıdır. Hariçte tanzim edilmiş olan 
mukaveleler ve senedlerin yalnız imzalarını tas
dik için kendilerine tevdi olunan noterler, sene
din kanuna muvafık olub olmadığına bakacak
lardır. Lâyihada yalnız iki taraf mevzubahs ol
saydı bu cihete bakabilir ve hemen tasdik et
mesi doğru olurdu. 

ikincisi; amme hizmetini gören noterlerin 
vazifelerini lâyikile yapıp yapmadıklarını anla
mak, yine amme menfaati iktizasındandır. 

Üçüncüsü; bugün memlekette biliriz ki 
istirkab dolayısile bazan noterler kolaylık gös
terirler. Bir noterin tasdik etmediğini diğeri 
tasdik ediyor. Böyle gayri meşru rekabeti ön
lemek için müfettişlere salâhiyet vermek hak
kım kabul etmek bence yerinde bir şeydir. 

Ad. E. M. M. SALAh YARGI (Kocaeli) — 
Buyurdukları gibi esbabı mucibenin izah ettiği, 
hariçte tanzim edilib imzanın tasdiki için geti
rilen muamele ile noterin rösen tanzim edeceği 
iş arasmda fark vardır. Noterin resen tanzim et
tiği senedde kanunun hükümlerini nazarı dik
kate alarak beyanları dinler, şahidlerin ifadele
rini alır, tasdik muamelesini tekemmül ettir-
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dikten sonra deftere geçirir ve bir örneğini de 
kendisine verir. Ne arzu ediyorlar? Teftiş sıra
sında o akdin yapılması kanuna mugayir mi 
değil mi? Mugayir ise niçin yapılmış? şeklinde 
mi teftiş neticesinde noteri muahaza etsinler, 
diyorlar anlayamadım?. 

. HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Anlayamadım. 
Ad. E, M. M. SALAH YARGI (Devamla) — 

Buyurdunuz ki, esbabı mucibeden anladığıma 
göre, noterin resen yapacağı herhangi bir kayid 
kanuna uygun olarak lâzmı gelen ikrar ve be
yanları tesbit edecek, şahid ve tnuarıiflerin de 
ifadelerini aldıktan sonra tasdik edib muameleyi 
bitirecektir. Bu şekilde tasdiki yapuan iş ka
nuna uygun mudur değil midir? Tedkik etsin, 
deniyor. . 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — imza tasdiki 
için gelen işlerin de kanuna uygun olub olmadı
ğını tedkik etmek vazifesi değil midir? Acaba 
noterin, gerek resen gerek imza tasdiki için gelen 
işlerde kanuna uygun hareket edilib edilmediğini 
tedkik etmesi doğru olmaz mı? 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Resen tanzim edilen senedatm şüphesiz kanuna 
uygun bir muameleye aid olub olmadığını tedkik 
etmesi lâzımdır, resen tanzim ediyor, her hangi 
bir akid veya diğer hususlar için hariçten gele
cek senedler hakkmda münderecatma bakmayıb, 
yalnız vazifesi imzaya münhasırdır diye umumî 
edeb ve nizam ve asayişi ihlâli tazammun eden, 
şeylerde de, mahza imzayı tasdik ediyorum 
diye hareket etmez ve o kâğıda noter el sürmez. 
Resen tanzim edilen senedler ve kâğıdlar için 
böyle bir kayid yoktur diye kendilerini düşün
ceye sevk eden husus zannederim bu maruzatım
la izah edilmiş oluyor. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Teftiş raporları 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — C. Müddeiu

mumilerinin rapoprları Adliye vekâletine gönde
rilir. 

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

Raporlarda adlarmm yazlmıaması 
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Teftiş ve tahkik 

raporlarında, tahkik sebebile almacak örnekler
de bir muamelenin usul ve kanuna muhalefeti 
beyan edilirken, mübrem bir lüzum olmadıkça 
alâkalıların isimleri zikredilmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ikinci bölüm 
inzibatî cezalar 

Noterlerden şikyet yolu 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Noterlerin yol-
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suz işlerinden dolayı alâkalılar Adliye vekâle
tine, C. Müddeiumumilerine ve Adliye müfet
tişlerine yazı ile şikâyet edebilirler. 

Adliye vekâleti şikâyet üzerine tahkikat ya
pılmasını G. Müddeiumumilerine veya Adliye 
müfettişlerine veya tensib edeceği bir zata em
reder. 

C. Müddeiumumileri vaki şikâyet üzerine tah
kikat icrasile adlî takibatı istilzam eden hal
lerde doğrudan doğruya tahkikata geçerek Ad
liye vekâletine malûmat verirler. 

Adliye müfettişleri, tahkikat neticesinde ta
kibi müstelzim bir hal gördükleri halde evrakı 
C. Müddeiumumilerine tevdi ile beraber keyfiye
ti vekâlete bildirirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

îşten el çektirme 
ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Haklarında tah

kikat yapılan noterler Adliye vekilliği tarafın
dan lüzum görüldüğü takdirde tahkikat netice
sine kadar işten el çektirilir. 

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

Cezaî tatbikatm inzibatî muameleye 
mâni olmayacağı 

ELLÎ SEKÎZÎNCt MADDE — Cezaî takibat, 
bu fasılda yazılı inzibatî muamelelerin tatbik 
ve icrasına mâni teşkil etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İnzibatî cezalar 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Vazifesini 

yapmakta kusuru görülen veya noterlik vakar 
ve haysiyetini bozan veya umumun güven ve 
itimadını kaybeden noterler bu hareketlerinin 
derece ve ehemmiyetlerine göre aşağıdaki inzi
batî cezalarla cezalandırılırlar: 

A) îhtar, 
B) Tevbih, 
C) Bir seneyi geçmemek üzere muvakkatt 

meslekten çıkarma, 
D) Meslekten çıkarma. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Cezayı verecek makam 

ALTMIŞINCI MADDE — Yukanki madde
de yazılı cezalar Adliye vekilliğince verilir. An
cak; bunlardan ihttar ve tevbih cezaları katği 
olub aleyhine hiç bir mercide itiraz edilemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Noterlerin yapmaları memnu olan haller ve 

malî mesuliyet 
kanuna aykırı işler yapılmaması 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Noterler va
zifelerinde kanun ve nizamlar hükümlerine ve 
umumî adaba aykırı işler yapamazlar. 

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

işlerin dile verilmemesi 
ALTMIŞ İKÎNCÎ MADDE — Noterler, ka

nunun emrettiği haller dışında birinin işini baş
kasına söyleyemezler ve dairelerinde yapılmış 
olan işlerle kayidler hakkmda kimseye ifşaatta 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Noterin işlerini yapamayacağı kimseler 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlerin 

kendilerinin ve doğrudan doğruya veya dolayısi-
ye alâkalı usul ve füru ve kardeş ve karı ve ko
ca ve ücretli adamlarmm menfaatti oldukları 
kâğıdları tanzim ve tasdik edemezler. Bu dere
cedeki akrabalarını ve adamlarını muarrif ve 
vukuf ehli ve şahid olarak kabul edemezler. 

Noterlerin yukarıda yazılı akraba ve ücretli 
adamlarına aid akid ve mukaveleler, varsa diğer 
bir noter yoksa hukuk mahkemesi reis veye hâ
kiminin tensib edeceği Adliye memurlarından 
biri tarafından tanizm ve tasdik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Noterlerin hukukî mesuliyeti 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İşlenen 

yolsuzluklar istihdam ettiği memurlar tarafın
dan yapılmış olsa bile noterlerin işlerinin yapıl-
mamasmdan veya hatalı ve eksik yapılmasından 
dolayı zarar gören alâkalılara karşı malî mesuli
yetleri vardır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Cezalar 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Noterler doğ

rudan doğruya alâkalı oldukları usul ve füru, 
karı ve koca ve kardeş ve ücretli adamlarmm 
menf aatli bulundukları kâğıdları tanzim ve tas
dik ve bunları muarrif ve vukuf ehli ve şahid 
olarak kabul ettikleri ve borsa oyunu ve sarraf
lıkla ve ticarett işlerile uğraştıkları takdirde 
yirmi liradan İM yüz liraya kadar ağır para ce-
zasile cezalandırılırlar. 

Bu maddede yazılı cezalar Asliye mahkemesi 
kararile verilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bab 
Noter yanmda çalışanlar 

Noter memurları 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Noterler, 

dairelerindeki işlerin çokluğu ve ehemmiyeti nis-
betinde çabuk ve düzgün iş yapabilecek mikdar-
da kâtib ve müstahdem çalıştırırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Memur olabilecekler 
ALTMIŞ YEDlNCÎ MADDE — Noter daire

sinde memur olabilmek için Türk olmak, 18 ya-
şmı bitirmiş bulunmak ve memurlar kanununda
ki şartları haiz bulunmak lâzımdır. 

Tebliğ memurile odacmm 18 yaşmı bitirmiş 
Türk olması tebliğ memurunun tebliğ işlerini ya
pabilecek kadar malûmat ve ehliyeti bulunması 
şarttır. 

Hâkimlikten, Adliye memurluklarından ve 
avukatlıktan cezaî veya inzibatî bir kararla çı
karılmış olanlar noter dairelerinde istihdam 
edilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tercümei hal doosyası 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Noter, ya

nmda çalışan kimselerin hal tercümelerini bir 
deftere kayid ve vesikaları ayrı ayrı dosyalarda 
saklar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
Memurların seçilmesi 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Noter
ler, memurlarile müstahdemlerini kendileri se
çerler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Memurlara verilecek ikramiye 
YETMİŞİNCİ MADDE — Noter dairesinde 

iyi surette çalışmış olan kâtiblere kendilerine 
isnad olunamayan hastalık ve sair sebeblerden 
dolayı vazifelerinden çıkarılmaları halinde, se
kiz yıldan on beş yıla kadar hizmeti olanlara 
son aldıkları aylık ücretin üç misli, on beş yıl
dan yirmi yüa kadar hizmeti olanlara dört mis
li ve yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hizmeti 
olanlara altı misli ve yirmi beş yıl ve daha fazla 

hizmeti olanlara da bir senelik ücretlerinin tu
tarı ikramiye olarak verilir. Bu hüküm noter 
kâtiblerinin Ölümü halinde de caridir. 

Bu madde hükmünün tatbikmdan doğan ih
tilâflar o yerin Hukuk mahkemesi tarafından 
hal ve faslolunur. 

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

Altmcı bab 
Noterin ücreti 

Noterlerin ücreti 
YETMİŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Noterler gör

dükleri vazifeye karşılık olarak aşağıda yazılı 
ücretleri alırlar : 

I - Kullandıkları adlî harç pullarından dörtte 
bir, 

II - Resen tanzim veya tercüme edilen sened 
ve mukavele ve kâğıdlarm her birinden yazı üc
reti olarak kırk kuruş, 

III - Noter dairelerinde yazdırılan kâğıd, se
ned ve mukavelelerin ve noter tarafından veri
len örneklerin yazıldığı kâğıdlarm beherinden 
yazı ücreti olarak yirmi kuruş, 

IV - Bir dilden diğer dile çevrilen veya çev-
riltilen kâğıdlardan işin mahiyetine göre beher 
sayfası için çevirme ücreti olarak en aşağı yüz, 
en yukarı beş yüz kuruş. 

YAŞAŞR ÖZEY (Manisa) — Adliye encüme
ninden bir noktanm aydınlatılmasını rica ede
ceğim. 

Eski kâtibiadil kanununda, zürraa aid bazı 
kolaylıklar gösteren hükümler vardı. Onları 
burada bulamıyorum. Meselâ, eski kanunda is
tikraz için zürraın yapacağı kefaleti müteselsi
ldi senedler, müteaddid imzalar taşıdıkları hal
de, bir imza hükmünde sayılıyor ve noter harcı 
da buna göre almıyordu. Burada bu meskût 
geçildiğinden dolayı müteaddit imzalı olunca 
tabii noterler ona göre harç alacaklardır, bu 
cihetin aydınlatılmasını rica ederim. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Adliye harç tarifesine ek olarak noter
lerin alacakları harçlar hakkmda ayrı bir ka
nun lâyihası vardır. Adliye encümeninde müza
kere edildi, Bütçe encümenine gitti, orada da 
müzakeresi bitirilmiştir. Yakında Heyeti Âliye-
ye gelecektir. Buyurdukları husus orada ay
nen yazılıdır. Binaenaleyh, zürraın müteselsil 
kefalet halinde imzaladıkları senedler bir imza 
addile harca tâbi olacaktır. 

YA$AR ÖZEY (Manisa) — Bilhassa encü
menden rica edeceğim, bunu da biran evvel lüt-
fetsinler 

ADLİYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 
— Encümenlerde müzakeresi bitmiştir. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Müzakeresi bitmiştir. Bu kanunu taki-
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ben gelecektir onun için bekliyor. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Beyiye 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Noterler Ha

zineden aldıkları harç pulları için yüzde on beş 
ve damga pullarile kıymetli kâğıdlar için de 
hususî kanun ve usullerle muayyen mikdarda 
beyiye alırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol masrafı 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Dairesi dı

şında iş yapmak veya mahkeme veya dairelerde 
kâğıd ve defter göstermek için yerinden uzakla
şan noterlere yol masrafından başka dört yüz 
kuruş munzam bir ücret verilir. Tatil günlerin
de yapılacak işler için yol masrafından başka 
beş yüz kuruş ücret verilir. Muamele bir saatten 
fazla devam ettiği takdirde beher saat ve kü
suru için birer lira zammolunur Bankaya götü
rülecek emanetler için yüz kuruş ücret alınır. 

Noterler tarafından gönderilecek 44 ncü mad
denin son fıkrasmda yazılı vekiller yukarıki fık
rada gösterilen ücretlerin yarısını alırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Masraflar 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Noterle

rin vazifelerini görmek için ihtiyar edecekleri 
kira vesaire gibi bütün masraflar kendilerine 
aiddir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tebliğ ücretleri 
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Yapılacak 

tebliğ ve ihtarlardan almması icab eden tebliğ 
ücretleri, noterlerin bağlı bulundukları Adliye 
encümenleri tarafından her yıl başlangıcında 
nakil vasıtaları ücretleri göz önünde bulunduru
larak tayin olunur. 

•' BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İdare olunacak mallardan almacak ücret 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Noterlere 

teslim olunan menkul ve gayrimenkul malların 
idaresi mukabilinde verilecek noter ücretleri, 
bu mallarm teslim şartlarını gösterir tanzim olu
nacak mukavelede tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bir yerde bulunanlara yapılacak tebligat 
ücretleri 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Kendilerine 

tebligat yapılacak kimseler bir mahalde oturu-
yorlarsa bunlara yapılacak tebligattan ayrı ayrı 
ücret almmayıb hepsi için yalnız bir ücret alı
nır. 

Tebligat yapılacak kimselerin oturdukları 
mahaller ayni istikamette ise bu mahaller ara
sındaki mesafenin ücreti tebliğ ücretine zam
molunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muhabere masrafları 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her türlü 

vasıtalarla yapılacak muhabere ücretleri, iş sa
hihlerine aiddir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Harç ve ücretin kâğıdlara yazılması ve makbuz 

verilmesi 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Noter

ler, her nevi harç ve ücretin bütün müfredatını 
resen tanzim veya alâkalıların imzalarını tasdik 
ettikleri veyahud tercüme ve tebliğ edecekleri 
kâğıdlara yazmakla beraber ayrıca bedava 
makbuz verirler ve birer kopyalarını dairede 
saklarlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Masrafların taksimi 
SEKSENİN MADDE — Aralarında ayrıca 

bir mukavele bulunmadığı takdirde ücretler 
taraflara yarı yarıya ve taraflar ikiden ziyade 
ise sayılarına göre müsavi olarak taksim olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yedinci bab 
Noterlerin mezuniyeti 

Senelik izin 
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Her noterin 

senede bir ay mezuniyet hakkı vardır. Azimet 
ve avdet müddeti dahil değildir. 

Mecburî sebebler ve makbul mazeretlere 
müstenid olmak şartile noterin bağlı olduğu 
mahkeme reisi veya hâkim tarafından sekiz gü
ne kadar izin verilebilir. Bu mezuniyet senede 
iki defadan fazla verilmiş ise fazlası senelik 
mezuniyete mahsub olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hastalık halinde verilecek izin 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Hasta noter

lere, resmî hekimlerden rapor almak şartile 
hizmet müddetlerine göre aşağıdaki dereceler 
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üzerine mezuniyet verilir: 

A) Hizmet müddetleri beş seneden aşağı olan 
noterlere üç aya kadar mezuniyet verilir. Bu 
müddet zarfında iyileşemedikleri hakim raporu 
ile sabit olduğu takdirde bu mezuniyetleri üç 
ay daha temdid olunur; 

B) Hizmet müddeti on seneye kadar olan 
noterlere altı aya kadar mezuniyet verilir. îca-
bmda altı ay daha temdid olunur. 

C) Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade 
olan noterlere bir seneye kadar mezuniyet veri
lir. Lüzumu halinde mezuniyetleri bir sene daha 
uzatılır. 

Hastalıkları yukarıda gösterilen müddetler
den ziyade devam eden noterlerin vazifelerine 
nihayet verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Sekizinci bab 
Noter yardım sandığı 

Sandığm bulunacağı yer ve yardım görecek 
noterler 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Ölen noter
lerin mirasçılarına veya yaş tahdidi veya ma
luliyet suretile vazifelerinden ayrılanlara yar
dımda bulunmak üzere Ankarada bir Yardım 
sandığı kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Sandığm sermayesini teşkil edecek gelirler 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandığm 

sermayesini aşağıda yazılı gelirler teşkil eder : 
I - Devlet veya Devlete mensub müesseseler 

tahvilleri alınmak veya bankaya faizle yatırı-1 
mak suretile işletilecek olan teminat akçelerinin 
gelirleri, 

II - Her hangi bir suretle noterlere tevdi 
olunan paraların bankalarca verilecek faizleri, 

III - Açılan noterliklerin vekille idare edil
diği müddet zarfındaki safi gelirlerinin vekile 
verilen mikdardan artan kısmı, 

IV - Noterlik vazifesini müstakil olarak ya
pan noterlerin aşağıda yazılı nisbetler dairesin
de aylık gayrisafî gelirlerinden alınacak para
lar. 

Aylık gayrisafî gelirleri : 
A) İki yüz liraya kadar olanlardan 50 lira

dan yukarısı için yüzde iki, 
B) İki yüz liradan fazla olanlardan 50 lira

dan 200 liraya kadar yüzde iki ve fazlası için 
yüzde üç, 

C) 500 liradan fazla olanlardan (B) bendin
de yazılı mikdardan fazlası için yüzde altı. 

Aylık geliri 50 liraya kadar olanlardan bir 
şey alınmaz. 

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

Yapılacak yardım nisbeti 
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Her sene ma

yıs sonunda sandığm tahakkuk eden para yekû
nu mevcud noterlerin hizmet seneleri yekûnu
na taksim edilerek harici kısmet her noterin ay
rı ayrı hizmet senesile çoğaltılır. Bu suretle el
de edilen hâsılı zarp o sene içinde ölen noter
lerin mirasçılarına veya yaş tahdidi yahud ma
luliyet suretile vazifelerinden ayrlanlara defa
ten verilir. Hizmet müddetinin hesabmda bir 
senenin küsuru hesaba katılmaz. 

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

Taahhüdlerini yerine getirmeyenler 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Noterler, 

yardım sandığma aid hisseyi her ay muntazam 
sandığa gönderirler. Sandığa aid üç aylık his
seyi göndermeyenlerden yüzde yirmi zam ile alı
nır. Tekerrürü halinde meslekten çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vazifeden ayrılacak noterler 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Meslekten 

maluliyet veya yaş tahdidinden gayri sebebler-
le ayrılan noterlere yardım sandığı için tevdi 
ettikleri paralar geri verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmitşir. 

Nizamname 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanu

nun tatbiki ve noter yardım sadığmm teşkil ve 
idaresi için nizamname yapılır. 

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

Muvakkat maddeler 
Noter muavinlerinin vaziyeti 

MUVAKKAT MADDE A — Kanunun yü
rütülmeğe başadığı günde noter muavini olarak 
çalışmakta olanlar yerlerinde noterlik kurulun
caya kadar (noter vekili) adile vazifelerini ya
parlar. 

Tasfiye 
B - Bu kanunun hükümleri yürümeğe baş

landığı tarihten itibaren altı ay içinde, Adliye 
vekilliğince sicilleri itibarile noterlikte kalma
ları caiz görülmeyen veya ehliyetsizlikleri sebe-
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bile kendilerinden istifade edilmeyen noter ve 
noter muavinleri noterlikten çıkarılır. 

Tanınmış haklar 
C - Noter dairelerinde çalışan kâtiblerin bu 

kanunun meriyetinden evvelki hizmetleri 70 nci 
maddenin hükümlerine tâbidir. 

D - Bu kanunun neşrinden evvel noter daire
lerinde müstahdem olan memurlara 67 nci mad
denin birinci fıkrasındaki kaydin şümulü yok
tur. 

E) Bu kanunun tatbikmda Medresetülkuzat 
ve Nüvab mektebi mezunları Hukuk fakültesi 
mezunu sayılırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
HÜSNÜ KITABOI (Muğla) — Yedinci mad

denin yedinci bendindeki noterlerin devamı müd
detleri için bir kayid yoktur, acaba onlar mıdır 
maksadınız? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Hâlen noterlik yapan medresetülkuzat ve nüv-
vab mezunları da hukuk mezunu gibi sayılırlar 
dedik. 

HÜSNÜ KITABOI (Muğla) — Yani bunlar
dan mezun olanlar terfi hakkını haiz olamrya-
caklar mıdır? Daha iyi bir yer açılırsa oraya 
geçemiyecek midir? 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Bu kanunun tatbikatında bu güne kadar kuz-
zat ve nüvvab mezunları hukuk mezunu sayıla
caktır. Bundan sonraki kanunun tatbikmda 

HÜSNÜ KITABOI (Muğla) — Maksadımı 
anlatamadım. 

Bir az evvel huzuru âlinize çıktığım vakit.. 
söylemiştim. 7 nci maddenin, 7 nci bendindeki 
evsafı haiz olmıyan noterler terfih ve nakil hak
kına malik değüler midir ki siz 7 nci maddenin 
7 nci bendinde, şu evsafı haiz noterler istedik
leri takdirde daha yüksek noterliklere çıkardır 
buyurdunuz. O vakit bu kayda lüzum var mı? 
Hâlen böyle noterler var da bu vasfı haiz onları 
ondan istisna etmek için mi bu maddeyi Öyle 
yazdınız? Bu muvakkat maddeye bakıyorum. 
Ayrıca bir hüküm yoktur. Sizin kasdmız nedir? 
Mekteb mezunu olmadığı halde noter olan nüv
vab mezunları terfi etmiyecekse mesele yoktur. 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
Bu fıkrada zikredilen ve hâlen hâkimlik, müd
deiumumilik ve avukatlıkta bulunanlar için 
mükteseb bir hak tanınarak noter olabilirler. 
Maksad budur. 

HÜSNÜ KITABOI (Muğla) — Şu halde 
maksadımı anlatamadım, yahud Salâh Yargı ar
kadaşımız anlıyamaddar. Yedinci maddenin 
7 nci bendinde yazılı evsafı haiz bulunan bütün 
noterler, sicil ve kıdemleri müsaid olduğu tak
dirde istedikleri ve açık yer de bulunduğu tak
dirde daha yüksek olan bir noterliğe tayin olu
nabilirler, denilmektedir. 

Benim dediğim bu kayıdla hâlen noterlik ya
pan bu evsafı haiz ola,n noterler vardır. Bu mu
vakkat madde de bulunan kayid onlara karşı 
mıdır? Bunu soruyorum. 

ADLİYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 
— Kastimiz vazihtir ve anlaşılmıştır zannedi
yorum. Bir defa da ben tekrar edeyim. 

Elyevm bizde hukuk mezunu olmayan, ya-
rm o vasfı haiz değilse alınmaması lâzım gelen 
noterler mevcuddur. Bunların haklarını muha
faza ediyoruz. Fakat terfi için bir hak tanımı
yoruz. Birinci fıkra budur. 

İkinci fıkraya, muvakkat maddeye gelince: 
esasen elyevm yaşamakta olan bir takım Mek
tebi nuvable ve Medresetilkuzat mezunları var
dır ki bunlar da beş on seneye kadar nihayet 
bulacaktır. Medresetülkuzat mezunudur, bun
ların bugüne kadar bir çok haklarmı tanmıı-
şızdtr. Bunlardan isteyenler, hukuk mezunu gi
bi terfi hakkı olmamakla beraber, noterlik 
alabileceklerdir. Birinci fıkra bu gibilerin ter
fi hakkı olmadığına dairdir, ikincisi de Nü
vab ve Medresetülkuzat mezunlarmdan müra
caat edecekler olursa, evsaf ve şeraiti haiz ol
dukları takdirde, noterliğe almmalarma imkân 
veren maddedir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta
lea var mı? (Yok sesleri) Maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — 15 teş

rinievvel 1329 tarihli Kâtibi adil kanunu mu
vakkati ve bu kanuna aid 329 tarihli irade, 22 
nisan 340 tarih ve 509 numaralı Kâtibi adil ka
nununun bazı maddelerini tadil eden kanun 28 
mayıs 928 tarih ve 1337 numaralı harçların tez
yidine dair kanun, 2 mart 929 tarih ve 1402 
numaralı Kâtibi adil kanununun ve muaddel 
bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun; 
10 mart 1930 ve 1568 numaralı kanunun (9) n-
cu maddesinin tadiline dair kanunlar ilga edil
miştir. 

EDİB ERGİN (Mardin) — 329 tarihli kâtibi 
adil kanunu hakkında, 2 mart 929 tarihinde neş
redilmiş olan 1402 numaralı kanunun 1 nci mad-
desile 10 teşrinievvel 329 tarihli kâtibiadil ka
nununa noter kanunu unvanı verilmiştir. Bi
naenaleyh, 329 tarihli kanunun unvanı kâtiadil 
değil, noterlik kanunudur. Bu itibarla kâtibi 
adil kanunu noterlik diye tashih edilmelidir. 
Bu bir. 

İkincisi, 1568 numaralı kanunun 9 ııcu mad
desinin tadiline dair kanun deniyor. Bu kanun 
9 maddeyi muhtevi değil 3 maddeliktir. Doğrusu 
şudur: 1568 numaralı kanun ilga edilmiştir, de
nilecektir. Bu suretle tashih edilmesini rica edi
yorum. 
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ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca- I 

eli) — Kâtibiadil tabiri kalkacak, noter olacak. 
10 mart 1930 ve 1568 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesinin tadiline dair kanunlar fıkrası kal-
kfLCâ*ktır 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Vekil 
Beyefendiden sual soracağım. Buyurdular ki, ta
diline dair olan fıkralar kalmayacaktır. Muh
terem vekilden bir sual sormak isteyorum. Eğer 
yanlış anlamadımsa, diyorlar ki, hukuk mezunu 
olmadıkça evsafı matlubeyi haiz olanlardan şim
di noter muavinliği yapanları bilahare istihdam 
etmiyeceğiz. (O madde geçti sesleri). Bunlar I 
evsafı matlubeyi hakikaten haiz iseler, yani 
bu vazifeyi ifa için icabeden her türlü malûmat 
ile mücehhez iseler neden dolayı istihdam edil-
miyecekler, bunu anlıyamıyorum. (O madde 
kabul edildi sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

DOKSANINCI MADDE — Bu kanun 1 ey- I 
lûl 1938 tarihinden itibaren meridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil- ' 
mistir. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

10 —• Türk kanunu medenisinin 88 nci madde
sinin değitirilmesine dair kanun lâyihası ve Ad
liye encümeni mazbatası (1/1084) [1]. 

BAŞKAN Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı?... 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
20 gün evvel Adliye bütçesinin müzakeresi esna
sında muhterem vekil Saraçoğlu bize mahkeme-
lerdeki yaş tashihi hakkında davaların çoklu
ğundan bahsederek şimdi müzakere etmekte ol
duğumuz kanunun gelmek üzere bulunduğunu 
söylemişlerdi. Kanun geldi. Fakat kanun gel
mezden evvel, ben daha ziyade kendi fikrim ve 
arkadaşlarımın fikri alınmak üzere bunu Sıh
hiye encümeninde bekliyordum. Halbuki Adliye 
encümenince tedkik edildikten sonra Meclisi 
Âliye geldi. Burada yalnız hukukçu ve adliyeci 
gözü vardır. Burada tabibin söylemesi lâzım 
gelen çok geniş sözler vardır. Müsaade edin, 
bir kere de Sıhhiye encümeninde görüşelim, on
dan sonra Meclise gelsin. Bu hususta bir de tak
rir takdim ediyorum. 

[1] 260 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ADLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Bu kanunun Sıhhiye encümenine git
mesinde hig bir mahzur yoktur. Yalnız esasen 
Sıhhiye encümeninin hâkim olduğu madde ol
duğu gibi yaşıyor. Yani her evlenecek şahıs, 
yaşı ne olursa olsun, doktor muayenesinden ge
çecektir. Doktor lüzum görürse izin vermeye
bilir. Binaenaleyh kanunla hiç bir alâkası yok
tur. Gene arkadaşlar, her hangi bir tadilâta 
lüzum görürlerse burada izah ederler. Bu gün 
kabul edilecek şekil, doktorla alâkası bulunma
yan bir mevzudur. Yaş meselesi değildir. İs
terse 25 yaşmda olsun, gene doktorun iznile ev
lenebilir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Bursa) — 
Doktorun buradaki vazifesi yalnız sıhhat şaha
detnamesi vermek değildir. Bir prensib mese
lesi, bir sıhhat meselesidir, vücudun tekâmülü 
meselesidir. Yoksa ister 3 yaşmda olsun, ister 

70 yaşmda olsun. Ben de biloyorum M, herkes 
evlenirken muhakkak surette sıhhî muayene
den geçecektir. Fakat bu sıhhî muayenenin hedefi 
ve şimdiye kadar yapılan sıhhî muayeneler yal
nız emrazı sariye ve efrenciye ve saire aramak
tan ibaret kalmıştır. Bu meselede hekimliğin 
fikrini daha mütebariz bir surette belirtmek tek
lif edilen yaştaki nüfusun evlenebilib evleneme-
yeceklerini tedkik etmek ve bunun hakkmda 
bir karar vermek için bunu Sıhhiye encüme-
nindeki arkadaşlar arasmda görüşmemiz lâzım
dır. Ben endi şahsıma burada belki müdafaada 
bulunabilirim. Fakat kendi şhsım namma söy
leyeceğim sözler belki biraz mübhem olur. Fa
kat arkadaşlarımla karşı karşıya geldiğimiz va
kit birbirimizle müşavere neticesinde bu fikir 
daha mütebariz ve mütekâmil olarak çıkacaktır. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Bu 
işin sıhhî ciheti yoktur. Bu kanundaki bu işin 
içtimaî ciheti vardır ve bir büyük lüzumu ye-

I rine getirmektedir. Ben bir kaç defa köyümde 
muhtarlık da yaptım. Her evlenişte iki şahid 
gitti ve bunlar dinlendi. 17 değil 18 dir de
diler. Hiç bir evlenmeyi bu şahidlerden ge-

I çirmeden göremedik. Mademki bu böyledir, bu 
filiyatı amelî hale geçirelim, kanun yapalım, 
şahid göstermeden ana, baba yorulmadan bu iş
lerini halletsinler (Doğru sesleri). 

ADLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(îzmir) — Arkadaşlar, bundan evvel Adliye 
bütçesi Meclisi Âlide müzakere edilirken evlen
me yüzünden zarurî olan yaş tashihlerinin da
va şeklinde mahkemelerimize gelen kısmmm 
her sene 60 bin olduğunu ifade etmiş ve bu 60 
bin davanm, dolayısile hâsıl olan hatta vatandaş
ların bazılarını mücrim kılan safahati olduğu
nu da arzetmiştim ve bunu mümkün olduğu ka
dar bertaraf etmek için süratle bir kanun lâyi
hası arzedeceşimi vadetmiştim. Bu sözümü sü
ratle yerine getirmek benim için kıymetli bir 

I vazife oldu. Bu kanunu, huzurunuza getirme-
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den evvel, Adliye vekâletinde üzerinde uzun 
müddet çalışmış blunuyoruz. 

Çalıştığımız zaman gördük ki bizdeki kanu
nun tayin ettiği evlenme yaşı erkek için 18 i ve 
kadın için de 17 yi ikmal etmiş olması şart ko
nulmuştur. Memleketin muhitini, iklimini, coğ
rafî şartlarını nazarı itibare alarak öyle bir yaş 
tesbit ettik ki, bizim kanaatimize göre, tesbit 
ettiğimiz yaş, memleketteki yaşın hakikatte, fi-
liyatta bir sene üstün bir yaştır. Çünkü istedik 
ki kanunlarımız ayni zamanda ammenin nizamı
nı tanzim etmekle beraber amme seviyesini, 
mümkün olduğu kadar, doktor arkadaşımızın 
ifade ettiği yere yaklaştırmak imkânmı temin 
etsin. Onun için bu bir senelik fazlalığı biz ye
rinde gördük. Eğer memleketin Umumî seviyesi 
bu bir seneyi tedricen yukarıya doğru kaldırır 

ve filî vaziyeti kanunun derpiş ettiği noktaya 
yükseltirse, asıl, o vakit doktor arkadaşımızın 
arzu ettiği adım kuvvetli olarak atılmış olur ve 
çok emin olarak atmış olacağız. Amma evlenme 
yaşı ile kanunun emrettiği yaş arasında 3 sene, 
5 sene gibi farklar kaldıkça bu kanunların 
mevkii tatbika konulması kendiliğinden müntezi 
olur. Aksi takdirde bin bir hileye müracaat ede
rek, elinden gelenler mahkemeye müracaat ede
rek bu kararı alıyorlar. Nihayet şunu da unut
mamalısınız ki köylerde evlenme memurları 
muhtarlardır. Buralardan davaların mahkeme
lere aksettiğini bilmiyorum. Yalnız bildiğim, 
şehirlerdeki mahkemelerimizde senede 64 000 
davayı rüyet etmekte olmamızdır. 

Şimdi memleket iklimini nazarı itiare aldık, 
filî ve hakikî tatbikatı nazarı itibare aldık. Am
ma bunlarla da iktifa etmedik, istedik ki yer 
yüzünün diğer memleketlerinde evlenme çağı 
ve hadleri nedir, bunları da bilelim. Biz bir ta
raftan kendi memleketimize mümkün olduğu 
kadar intibak eden kanunlar yapmak ve halkı
mızın seviyesini mümkün olduğu kadar yüksel
tici kanunlar yapmak emelinde olmakla beraber 
diğer taraftan da diğer memleketlerin de bu 
hususta yapmış oldukları tecrübelerden de her 
vakit istifade ettik ve bu gün dahi onlardan yi
ne istifade etmek istedik. Tedkikatımızda gör
dük ki; asırlarca Avrupa ve Amerikayı idare 
etmiş olan Roma kanunları ve kilise kanunları 
ve onlarm son mevzuatı, erkeğin evlenme yaşmı 
14, kadmınkini ise 12 olarak tesbit etmiştir ve 
bütün dünya bu seyri uzun asırlar yaşamıştır. 
Bunun çok dun olduğunu gören her memleket 
bunu yavaş yavaş yukarı çıkarmağa gayret et
miş ve bu hususta büyük eforlar sarf etmişlerdir. 

Sarfedilen bütün bu gayretlere rağmen ya
nma almış olduğum rakamları okuduğum zaman 
göreceksiniz ki bizim tesbit etmek istediğimiz 
rakamlar, burada kabul ettiğimiz rakamlar, 
pek çoğunun çok üstündedir. 

Kadm için : evlenme yaşları, muhtelif mem
leketlerden ilk olarak Şimalî Amerikayı, Cema-

hiri müttehidei Amerikayı alıyorum. 
11 hükümette 14, 7 sinde 15, 16 smda 16, 

2 sinde 18 dir. Erkek için yine Amerikada 48 
hükümetten 2 sinde 15, 9 unda 16, 3 ünde 17, 
21 inde 18 ve yalnız 1 inde 20 dir. Mütta-
hid Amerikayı bir tarafa bırakarak Av
rupa ve Amerikanın diğer hükümetlerini 
göz önüne alacak olursak tabiî küçükten 
başlayarak tedricen ileriye gideceğiz, kadm 
için evlenme yaşları aşağıdaki memleketlerde 
şöyledir: 

ispanyada, Roma ve Kilise hukuku hâlâ ya
şamaktadır, kadm için 12 yaş. Portekiz 12, Bre
zilya 14, Alabama, 14 Pero 14 Şimalî Karolin 14, 
Romanyada 15, İtalyada 15, Fransada 15, Nor-
veçte 15, Belçikada 15, Pelenmenkte 16, Dani-
markada 16, Almanyada 16 dır. Görüyorsunuz ki 
şimal memleketlerinde 14, 15, 16 yaşları vardrr. 

Ayni memleketlerdeki erkeklerin yaş haddi: 
ispanya 14, Portekiz 14, Şimalî Karolinde 16 Bre
zilya 16, Norveç 16, Alabama 17, Peru 16, Ro
manya 18, italya 18, Fransa 18, Belçika 
18, Felemenk 18, Danimarka 20, Al
manya 21 dir. Bu mukayese gösteri
yor ki memleketimiz için tesbit ettiğimiz 
evlenme yaşı, tesbit edilmesi lâzım gelen yaştan 
her halde bir sene üstündür. Biz bu bir seneyi 
memnuniyetle aldık, öyle zannediyorum ki 
Türk camiası el birliği ile bir efor neticesinde 
katği olarak bu bir senelik mesafeyi dolduracak
tır. Esasen memlekette büyük ekseriyet bu 
yaşlarm altındadır. Altı ay, yedi ay evvel müra
caat edenlere, altı yedi ay bekleyiniz, kanunî 
izdivaç yapmız diyelim ve böylece kanunumu
zun o maddesinin tatbikattaki müşkülâtını ber
taraf edelim ki, bu kanuna bir an, bir saat evvel, 
mümkün olduğu kadar kuvvetli bir tatbik kabi
liyeti verelim. Öyle zannediyorum ki bu 60 bin 
davanm lâakal şahid olarak, iki üç kişi ile be
raber 5 kişiden az olmadığma göre her sene bu 
davalarm peşinde işini gücünü bırakıb koşan 
bir kaç yüz bin vatandaşımız vardrr. (Doğru 
sesleri) 

Bunları kurtarmak elimizde iken biz bunu 
esirgemiyelim. Kanunun kabulünü rica ederim 
(Alkışlar). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Takririmin okunmasını istirhamda İsrar edece
ğim. Yalnız bir noktaya da cevab vereyim. Da
vanm çok olduğunu, bilhassa yaş tashihi için 
mahkemeye müracaat edenlerin pek çok olduğu
nu kuvvetli bir esbabı mucibe olarak gösterdiler. 
Ben bunun yanmda bir de nüfus yazılmasında 
hata olduğu, bunun da İslah edilmesi lâzım gel
diği kanaatmdayrm. Memlekette günü gününe 
doğum vukuatı kaydedilmedikçe yine arzu et
tiğimiz neticeyi elde edemeyiz. 

Sonra memleketin iklimini nazarı itibara al
dık diyorlar. Herkes bilir ki, arz daireleri isti-
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va hattına yaklaştıkça bulûğ erken olur. Daha I 
yukarı iklime nazaran çocuklarımızın erken 
bulûğa ermeleri vaziyeti karşısmda biz biraz im
tiyaz verebiliriz. Fakat bunlarm esaslı olarak 
halledilebilmesi için meselenin Sıhhiye encüme
ninde görüşülmesi lâzımdır. Şimal memleket
lerinde 14 - 15 yaşlara hatta İspanya kilisesi 
12 yaşa cevaz veriyor. Senegalde 8, Yemende 

de 7 yaşmda olur. Bunları da misal mi sayalım? 
Benim şurada anlamak istediğim millî büııye-
mizdir. Millî bünye üzerinde söz söylemek sa
lâhiyetini haiz Sıhhiye encümeni arkadaşları
mızın tesbit edecekleri bünye olabilir. Filân ve
ya falan milletten bu bahiste örnek alamayız. 
Bizim milletin bünyesi şimal milletlerine ben
zemez. Belki bir az daha cenubtayız. Fakat iti
raf etmek lâzım gelir ki biz asırlarca ihmal 
görmüş, vücudumuzdan kuvvet kaybetmiş bir 
milletiz. Şimaldeki ömür vasatisi şüphesiz bi
zimkinden uzundur. Biz ijyenisizlik içindeyiz. 
Asırlarca nüfus tahribatı içerisinde yaşadık. 
Vücudumuzun çocuklara lâzım gelen enerjiyi 
verib veremiyeceği hakkmda fikir olub olmadı
ğını, ne zarar var, bir kere de Sıhhiye encüme
ninden sorunuz. Mesele orada da konuşulsun. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
her hangi bir kanun hakikî ihtiyaçtan doğarsa 
o memleketin ruhuna, ğidişatma muvafık bir 
kanun demektir. Ben yer yüzünde bundan da
ha muvafık bir kanun tasavvur edemiyorum. 
Çok yerinde bir tedbirdir. Memlekette çıkan 
kanunların en iyilerindendir. Bu kanun mem
leketin şeraiti nazarı dikkate almarak yapıl
mıştır. Doktor bey bu, memleketin şeraitine mu
vafık değildir diyemez. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Kanya) — 
Zaten demiyorum. 

BESİM ATALAY (Devamla) — Şu halde işi 
medreseye düşürmekten maksad nedir 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Affedersiniz, Sıhhiye encümeni medrese değil
dir. 

BESİM ATALAY (Devamla) — Memleke
tin genişliği meydandadır, uüfusu da meydan
dadır. Türk günden güne türüyor, artıyor. 
Fakat biz bu artmağı kolaylaştırmak için ça
lışmalıyız. Evlenmeği kolaylaştırmak için sene
yi azaltmak ve daha bir takrm merasimi ortadan 
kaldırmak lâzım iken bunu bir de Sıhhiye encü
menine götürmek, işi uzatmaktan başka bir 
şey değildir. İstatistikleri elinize alınır, her vi
lâyette bekâr sayısı, evli sayısından fazladır. 
Bu, bir felâkettir arkadaşlar. Üzerinde çok duru-
durulacak bir meseledir. Nüfusa ihtiyacı olan 
bir memleketin bekârlarmm böyle, kendi hali
ne bırakmaması lâzımdır. Evlenmeği kolaylaş
tırmak için kanunlar yapmak lâzımdır. İtaİ-
yada nüfus mütemadiyen artarken bir taraftan 
da bekâr memur kullanılmaması için kararlar ı 

I verildiğini gazetelerde okuyoruz. Ne olur? Köy-
yü 15 inde de evleniyor. Çünkü köylünün bün
yesi Doktor beyin bünyesi gibi değildir (Gü
lüşmeler, alkışlar). Evlenebilir. Bunu kanunla 
teyid etmemiz lâzımdır arkadaşlar. Herşey ev
lenme aleyhine, herkes evlenme aleyhine, mem
leketteki muzır anasır Türklüğün yoğalması 
aleyhine her gün propaganda yapıp duruyor. 
İşte size çikolatalardan çıkan bir kâğıd okuyo
rum. (Derdin yoksa söylenme : Borcun varsa 
evlenme), Bu, memleketin her taraf ma dağılı
yor, çocukların eline veriliyor. Bunu görmeli, 
aramalı, bulmalı ve şedid bir ceza ile cezalan-
drrmalıdır. Hulâsa kanun yerindedir. İhtiyaç
tan doğmuştur. Bu gün hakikat bu yolda cere
yan etmektedir (Sen niye evlenmiyorsun! ses
leri). Şunu da size söyliyeyim ki biraz da genç 
iken evlenilir (Alkışlar, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkmda 
takrir var (Kâfi sesleri). Müsaade buyurun. Şu 
ciheti arzetmeğe mecburum; bir lâyiha Meclise 
takdim edildi mi, Riyaset tarafından lâzrmgelen 
encümenlere havale edilir. O havaleyi noksan 

I gören mebus ilk içtimada bunun tashihini ve 
başka encümene de gitmesini isteyebilir. Yoksa 
bu muamele tekemmül ettikten sonra filân encü
mene gitmesi ancak mazbatayı yapan encüme
nin istemesile mukayyeddir. Bununla beraber 
bir mesele hakkmda efkâr iyice tecelli ettiği za
man bu hususun reyle halli taamülü de mevcud-
dur, bu itibarla doktorun takririni okutuyourm. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettigim sebeblerden dolayı bu kanun lâ

yihasının bir defa da Sıhhiye encümeninde mü
zakere edilmek üzere oraya gönderilmesini tek
lif ederim. 

Konya mebusu 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

(Red sesleri). 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar ... Almayanlar ... Takrir nazarı itibare alın
mamıştır. 

Heyeti umumiyesi hakkmda başka mütalea 
var mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ben bu takririmi encümen namma Sıhhiye en
cümenine lâyihanın gitmesi için mazbata mu
harririnden yaptığım ricanrn isaf edilmemesi 
üzerine şahsım namma verdim. Gerçi takrir ka
bul edilmedi. Fakat şimdi kendi intihalarımı 
ve düşünceleimi bu kanun üzerine söyleyebili
rim. Biz İsviçre kanunu medenisini almışızdır 
ve alırken bu maddede İsviçre kanununa naza
ran lehimizde tadilât yapmışızdır. O vakit te 
o kanunu yaş tenziline tâbi tutmuşuzdur. Adli
ye encümeninin mazbatasmda en ziyade hoşuma 
giden bir mütalea şudur : Eşin ana ve baba 
sıfatile kendilerine düşen vazife ve mesuliyeti 

ı yerine getirebilecek evsaf hakkındaki mütalea-
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sidir. Hayatta kendilerine mesuliyet verilen 
eşlerin hakikaten bu mesuliyeti müdrik olmala
rı lâzımdır. 15 yaşmda, hâkim kararile 14 ya
sında evlenen kızm ve 17 yaşmda evlenen erke
ğin bu mesuliyeti idrak edeceğine ben kani de
ğilim. İklim, muhit gibi müessirler buluğa te
sir eden âmillerdir. Fakat bu tesirleri gayet 
azdır, başlıbaşma teehhüle ehliyet bahsedemez
ler. Teehhül için daha ziyade kemiklerin neş-
vünüma bulması ve kadınlarda doğurma kabili
yetinin hâsıl olması yani havsalanın genişlemesi 
lâzımdır. 

15 yaşmdaki kız doğurur mu, doğurmaz mı? 
15 yaşmdaki kız doğurur. Fakat doğuracağı ço
cuktan da memleket hayır görür mü, görmez 
mi bu da bir meseledir. 15 yaşmdaki bir kadm 
bir iki çocuk doğurduktan sonra artık kendisin
de hayat imkânı kalır mi, kalmaz mı, bunu da 
bilmem. 

Evlenme için tenasül guddelerinin şöyle böy
le işlemeğe başlamış olması kâfi değildir. Mutlak 
surette bünyenin ve ruhun tekâmülü lâzımdır. 
Memleketimizde bulûğ çağı kızlarda 11-14 yaşları 
arasmda başlar. Bunun 12,12,5 olarak kabul ede
biliriz. Fakat ilk alâmet mutlak olarak çocu
ğun evlenmesine delâlet edecek kuvveti haiz de
ğildir. Bulûğun ilk emaresi görüldükten sonra 
bazı tekâmüller geçirmesi lâzımdır. Bu da za
manla olur. Bizim memleketimizde bulûğ 15 
yaşmda tamamen teessüs edemez. Medenî kanu
nun 152 nci maddesi, kocaya eşini ve çocuğunu 
iaşe etmek mecburiyetini veriyor. 153 ncü mad
desi de eve kadm bakacaktır diyor. Rica ede
rim, 15 yaşmdaki kız, kendisine bakmak kudre
ti olmayan kız çocuğuna mı bakacaktır, evine-
mi bakacaktır? 17 yaşmdaki çocukta kendisine 
mi, yoksa çoluğuna çocuğuna mı bakacaktır. On
ları evlendirmemen, onları kendiliğinden evlen
meği istedikleri zaman evlendirmeli. 

Yaş tashihinin çokluğu kanunda halka açık 
kapı bırakılmış olmasından dolayıdır. Halka 
yaşlarının tashihi için gayet müsaid davranılı-
yor. Halk çocuklarının yaşlarmı tashih etmek 
için mecburiyetleri olmadıkları vakitlerde dahi 
bilhassa eski zamanlarda kız çocuklarmm yaşmı 
küçük göstermek için küçültüyorlar. Hakikatte 
yirmi yaşmda olan bir kız evleneceği vakit 16-17 
yaşmda gösteriliyor idi. Bu gün on beş yaşın
daki kız çocuklarm evlenmesine müsaade etti
ğimiz takdirde 15 yaşmı aşmış bulunan çocuk
larmm evlenme zamanlarmm geçtiğini görecek 
olan bir çok ana ve babalar kızlarının yaşlarmı 
küçültmek için mahkemeye gidecekler benim ço
cuğumun yaşı yanlış yazılmıştır, tenzil ediniz 
diyeceklerdir (Etmezler sesleri). 

Yine demin memlekette millî bünyenin tes-
biti lüzumundan bahsettim. Millî bünye itiba-
rile bizim bir az zaifolduğumuz, diğer millet
lere nazaran hayli küçük olduğumuza işaret et
tim. ve ben Besim Atalay gibi gerçi pehlivan ya

pılı değilim, zaifim. (Gülüşmeler). Ne yapalım 
zaifim, imkân bulsaydnn belki olurdum ve o za
man Besim Atalayla güreşirdim. Fakat vücud 
güreşini bırakalım da kafa ile güreşelim. 

Beni mazur görsünler. Belki şişmanlardım, 
belki sizinle güreşe çıkardım. Ne ise şimdi de 
kafa ile güreşiriz. 17 yaşmda bir erkekle, 15 
yaşmda bir kızm evlenmelerinden doğacak ço
cuk acaba Besim Atalay kadar vücudca pehli
van yapüı olmasma imkân verecek mi? Ben 
bunu kabul etmiyorum. Hali hazır nesil hakika
ten gürbüz yetişiyor. Buna sebeb şimdiye ka
dar yapılan evlenmelerin bu günden sonra ola
caklar gibi henüz inkişaf halinde bulunan lise 
talebesinin yaşmdan daha üstünde evlenmiş ol-
malarmdadn*. Bugün lise talebelerini evlenmeye 
müsaade ettiğimiz zaman beş, on sene sonra bu 
görbüzlük memlekette kalmryacaktır. 

Arkadaşlar, hissiyat gibi lakırdılar oldu. 
Ben hissiyatma çok az mağlub olan bir adamım. 
Realite nihayet zahiri görünüşlerden ibaret de
ğildir. Halkm bazı temayülleri vardır. Daha 
dün bir kadeh rakı içib sokaklarda nara atan
lar vardı, bu gün ise sarhoş olduğu halde evi
nin yolunu bulmağa çalışanlar bulunuyor. Ka
nunların müeyyidesi tam ve mutlak olunca bu
na mahsus surette azalmış ve önüne geçilmiş 
denebilir. Arkadaşlar, 17 yaşmdaki erkek 15 
yaşmdaki kızı alacak demekle bilhassa marazı 
aşka cidden büyük bir yer vermiş olacağız. 
Yarm 60 yaşmda bir erkek 15 yaşmda belki de 
14 yaşmdaki bir kıza talib olacak demektir. 
(Cinnet, cinnet sesleri). 

Evet marazı aşklardan bahsediyorum. 
NAŞtD ULUĞ (Kütahya) — Öyle şey olur 

mu? 
ADLİYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (izmir) 

Yaş 16 - 17 olursa doksanlığın bunları almanın 
zaran yok mu? 

Dr. ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — Marazi 
aşktan bahsediyorum, dikkat buyurun. 

Son bir söz olarak sövüyorum. Kürsüye te-
mamile hazırlıksız çıktığımı demin arzettim. 
Şayed Sıhhiye encümenindeki arkadaşlarla ko

nuşsa idim daha büyük hakikatlarm daha eyi bir 
suretle tezahürüne sebeb olacaktım. Buna im
kân olmadı. Şu bilinmelidir ki eğer memleket
te böyle kanunlardan istifade ederek yaşlarmı 
büyültmek gibi bir vaziyet varsa bu da halkm 
temayülü ise, bilinmeli ki terbiyenin en bariz 
vasfı kanunların önleyici rolüdür. Memlekette 
küçük evlenme temayülü, adeti varsa bunun 
muzır olduğunu kanun bildirir. Kanun aynı za
manda terbiyevi hükmü de ihtiva eder. 

Biz bu terbiyevi hükümden istifade etmesini 
bilmeliyiz. 

BAŞKAN — Noter kanununa rey vermeyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Bu ka-
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nun çok yerinde bir kanundur. Bunu kabul 
edersek memlekette bir çok karışık işleri hallet
miş oluruz. Yalnız bendeniz bu meyanda vekil 
beyefendiden bir iki ricada bulunacağım. 

Bu isteklerim tabiî bugün için mümkün de
ğildir. Fakat yakm bir zamanda böyle bir ka
nun teklif etmek mümkün müdür, değil midir? 
onu soracağım. Birisi; Besim Atalay arkadaşı
mızın söylediği gibi, memlekette bekâr çoktur. 
Bizim, nüfusa olan ihtiyacımız da aşikârdır. 
Adedini bilmem, istatistik elimde yoktur. Fa
kat her halde mikdarmm çok olduğunda da 
şüphe yoktur. Nüfusumuz bundan dolayı ileri 
gitmiyor. Bekârların evlenmeleri neye müte
vakkıf ise vekil buna bir çare bulsun. 

İkincisi; görüyoruz ki memlekette boşanma 
davaları, ayrılma davaları çoğalmıştır. Zaten 
geçen gün muhterem vekilin bu kürsüden söy
lediği istatistiklere bakılırsa, vaziyet aşikârdır. 
Bunun da önünün alınması neye mütevakkif 
ise yapılmasını rica ederiz. Bunlar memlekette 
mühim birer meseledir. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaş
lar, hayal ile hakikat daima birbirinden ayrı 
şeylerdir. Hayalden, düşünce ve tasavvurlarla 
bir çok şeyler söylenebilir. Fakat o; iş sahasına 
intikal edince, evvelce iyi düşünülmemişse tatbi
katta bir çok yanlışlıklar meydane gelebilir. 
Bay doktor benden «bay» lafzını esirgedi, iste
mem, esirgesin. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Esirgemedim, samimiyetime veriniz. 

BESİM ATALAY (Devamla) — O halde te
şekkür ederim, affediniz. 

Bünye ve ruhun tekemmül etmesi gerektir 
evlenmek için. Hayalde bu böyledir. Bu şartı 
koy, kaç asker bulursun? Kaç köylü, kaç kişi? 
Bünye ve ruh evlenmek için tekemmül edecek. 
Sonra ne yapacaksın? Memlekette evlenecek 
kimse kalmayacak, sinek avlayacaksın. Haki
katle hayalin taban tabana zıt olduğu şu misal
de o adar tebarüz etmiştir ki, dünyada böylesi-
ni tasavvur edemem. Bay doktor kafasmı çok 
yormuş. O yormuşsa bundan benim yormadığım 
mı anlaşılıyor? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ben öyle şey söylemedim. 

BESİM ATALAY (Devamla) — Rica ederim, 
öyle buyurdunuz. Ben buraya değirmen damın
dan gelmedim. Ben de maarif yolile geldim. 
Eserlerim ingilizce eserlere mehaz olmuştur. 
Söyle kaç eserin var? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Müsabakaya girersek benim de bu vadide söyle
yeceklerim vardır. 

BESİM ATALAY (Devamla) — Kafamı bu 
memleket için ben de yordum. İki tane şehid 
verdim ve mukabilinde bir çöp almadım. Felâ
ketli hayatm en ağırlarını ben de geçirdim. Os-
manzade; İzmirde yanan evime karşı bir ev al

mamı teklif ettiği halde kabul etmedim. Ha
yır benim ihtiyacım yok, başka bir vatandaş al-
sm, demişimdir. Anlıyor musunuz, beyefendi? 
Akşam, sabah çalışıyorum. Kendimi bildiğim 
gündenberi bir fikir arkasından koştum ve dai
ma da koşacağım (Müzakere kâfi sesleri). 

ADLİYE E. NAMINA FUAD SİRMEN (Er
zurum) — Heyeti Celilenizin müzakere etmekte 
olduğu bu lâyiha aleyhinde yalnız Bay Şevki ar
kadaşımız söz söyledi. Bendeniz encümen namı
na yalnız buna cevab vereceğim. 

Kendileri söze başlarken: 15 yaşmdan başlı
yor dediler. Halbuki kanun tedkik edilirse gö
rülür M; izin, 15 ini bitirmiş olanlar, yani 16 
yaşma basmış olanlar hakkındadır. Binaenaleyh 
mütalealarmı 16 yaş için yürütmeleri lâzımdır. 
Encümenimiz de bu mesele üzerinde durmuştur. 
Hükümetimizin bize verdiği izahata göre, ikli
min tesiri olarak daha evvel bünyeleri inkişaf 
edenlerin, bazı yerlerde, 15 yaşmdan daha 
evvel evlenmeleri kabul edilmiştir. Bu itibarla 
biz bunda sıhhî bir mahzur olmadığını gördük. 
Bay doktor da çok iyi bilirler M, umumî hzfzıs-
sıhha kanununun bir maddesinde der ki; evle
necek olanlar, evlenmeden evvel tıbbî bir mua
yeneye tâbidir. Buyurdukları gibi, muayene
nin yalnız zührevî hastalıklar için olduğu
na dair kanunda bir kayid yoktur. Ka
nun, evlenecek kadm ve erkek evlenmeden evvel 
tıbbî bir muayeneye tâbidir, diyor. Binaenaleyh 
bu muayene tıbbî bir muayenedir. Evlenmek is
teyen 15 yaşmı henüz bitirmiş bir gencin vücu
dunun teşekkülâtı evlenmesine müsaid bir vazi
yette değilse, doktor ona müsaade vermiyecek-
tir. Bu itibarla buyurdukları tıbbî mahzur, 
bu gün mevzuatımızda bulunan bir hükümle ön
lenmiştir. Bu itibarla Adliye encümeniniz 
bunda hiç bir mahzur görmemiştir. Hükümet 
namma saym Adliye vekilinin burada izah bu
yurdukları gibi, bilâkis bu kanun kabul edildiği 
takdirde Adliyenin işleri azalacağı gibi, bundan 
çok nühim olarak da bir çok namuslu vatandaş
ların sırf doğru bir maksad için, bir yuva kur
mak için ihtiyar ettikleri yalan şahidliğin de 
önüne geçilmiş olacaktır. Adliye encümenimiz 
bu lâyihanın ne Sıhhiye encümenine gitmesine 
taraftardır, ne de bunun reddi için serdolunan 
her hangi bir mülâhazayı varid görmektedir. 
Bu itibarla lâyihanın aynen kabulünü rica edi
yorum. 

Eğer Heyeti Celile müsaade buyurursa artık 
burada her tarafı tamamile konuşulmuş ve gö
rüşülmüş bulunuyor, zannederim üzerinde du
rulacak bir noktası kalmamıştır. Mümkünse ve 
Heyeti Celile müsaade buyurursa müstaceliyetle 
müzakeresini de rica ediyorum. (Kabul sesleri) 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Evvelâ Besim Atalay arkadaşımızın, yine Bay 
demiyorum, yorgunluğu bahsinde yalnış an
laşılmış bir cümlesine cevab vereceğim. Ben 
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kafa yorgunluğundan bahsetmedim. Kendileri 
evvelki söyleyişlerinde kendi pehlivanlığına işa
ret eder gibi benim bünyemin zaifliğinden bah
settiler. Ben dedim ki Besim Atalayla ben peh
livanlık yapamam, kafa ile dövüşürüm. Kafa
mın yıprandığına emin olduğum takdirde değil 
bu kürsüye çıkmak, bu kapunun içine girmem. 
Kafam zindedir. Kendilerinin eserleri varmış, 
ingilizceye tercüme edilmiş, mübarek olsun. 

BAŞKAN — Şahsî şeyler söylemeyiniz. 
HAYDAR ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — 

Amma evvelce o söyledi. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 

Herkesin kendi aleminde, kendi bilgisinde belki 
ondan çok eserleri vardır. Böyle şeyler söylemek 
beyhude bir zahmetten ibarettir benim söz
lerimi hiç tahrif etmeden dinlemesini, samimî 
olarak söylediğim sözün hakikatini başka türlü 
muhakeme etmemesini bilhassa rica ederim. 

Adliye encümeni mazbata muharriri 19 ni
san 1938 tarihli yani iki ay evvel bir mazbata 
yazdılar. Bu mazbatada yalnız bir zat müsten
kif olmak şartile Sıhhiye ve Dahiliye encüme
ninde kabul edilen fikre ve kanunu teklif eden 
arkadaşın fikrine iştirak ettiler. Bu kanunla 
16 yaşmdan aşağı çocuklara umumî filimleri 
menetiniş ve yalnız hususî filimlere müsaade et-
midir. 16 yaşma kadar sinemaya girmeyen ço
cuklar 15 yaşmda nasıl evlenebilirler. Bu nasıl 
mevzubahs olabilir: (Bravo sesleri) Artık fazla 
söz söylemeğe lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kanunun müstaceliyetle müza
keresi teklif ediliyor. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Türk kanunu medenisinin 88 nci maddessini 
tadil eden kanun 

MADDE 1 — Türk kanunu medenisinin 88 
nci maddesi aşağıda yazdı şekilde değiştirilmiş-
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tir: 

Erkek on yedi, kadm on beş yaşmı ikmal 
etmedikçe evlenemez. 

Şu kadar ki hâkim, fevkalâde hallerde ve 
pek mühim bir sebebe mebni on beş yaşmı ikmal 
etmiş olan bir erkeğin veya on dörd yaşmı bi
tirmiş olan bir kadmm evlenmesine müsaade 
edebilir. Karardan önce ana, baba veya vasinin 
dinlenmesi şarttır. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me

ridir. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler ... 
Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye ile Çekoslovakya arasmda ticarî 

mübadeleleri tanzime mütedair anlaşmanın tas
diki hakkındaki kanuna (286) zat rey vermiştir. 
muamele tamamdır. Kanun (286) reyle kabul 
edilmiştir. 

Türk - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesine munzam protokolün tasdikma dair 
kanuna (292) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (292) reyle kabul edilmiştir. 

Noter kanununa (257) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Kanun (257) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamede görüşülecek başka madde yok
tur. Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 



î : 76 15-6-1938 C : 1 
Türkiye ile Çekosovakya arasmda ticarî mübadeleleri tanzime mütedair anlaşmanın tasdiki 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kaıran kabul edilmiştir.] 

f 

Afyon Karahisar 
Berç Tûrker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönen»»-

Amasya 
Bead Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demire! 
Hati Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Aza 
Reye iştirak < 

adedi : 399 
îdenler : 286 

Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 107 

Mümhaller : § 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
•filmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

M. Abdülhalik Rende 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilgt 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih Üter 
Hikmet İşık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
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îçel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu • 
Hamdı Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

lemir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Cöşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
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Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Oöker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpmar 
Memed Somer 
Naşid üluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mutıtalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
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Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Alâettin Tiridoglu 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınrn 
Hamdi Yalman 
tsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
İsmail Hakkı Veral 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Yan 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
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Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

î : 76 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

15-6-1938 0 : 1 
Zonguldak 1 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rıfat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (B. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tüne* 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Talisin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 

Bayaeıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
îbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
îbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Çankırı 

Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özene 

ismet Eker 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

ElâMİğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(t A.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid Oral 

Ordu 
Ahmod ihsan Tokgöz 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Mehmet Günesdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özderairoğiu 
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Türk - Yuguslavya ticaret ve seyrisefain mukavelesine munzam protokolün tasdiki hak

kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 399 
Beye iştirak edenler : 292 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 101 

Münhaller : 6 

Afyon KaraMsar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rif at Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
RasEh Kaplan 
Tevfik Anoaıı 
Türkân öra 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-

- yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
çili 

[Kabul 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

ÇanakkaU 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

edenler] 
I Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
I Dr. İbrahim Tali ön

gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirn§ 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Naf i Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Anal 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
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Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi öürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Ura^ 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır^ 
Kâmil Dunun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Mükerrem Unsal 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
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Reyid öasoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Köer 
Ali Riza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
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Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim özel 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırını 
Hamdi Yalman 
ismail Çam aş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 

Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
GL Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Beleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Koııay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
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Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

t : 76 
Van 

Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 

15-6-1938 C : 1 
Ekrem Pckel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Emir 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi DiLııen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

Ziya Esen 
Çoruh 

Akif Akyüz 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
İsmet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arık an (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuz Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
•Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 

Halil Etem Eldem 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Nuri Ural 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlv 
Naki Yücekök (İzinli) 

Ordu 
Cavid Oral 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sıvan 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş * 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Rağıb özdemiroğlu 
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Noter kanununa verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demire! 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Mendera 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Estener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Kahmi Selçuk 

Aza adedi : 399 
Beye iştirak edenler : 257 

Kabul edenler : 257 
Beddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Beye iştirak etmeyenler : 136 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Sabiha GÖkçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Galib Kahraman 
Dr. Befik Güran 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Eyub Sabri AkgÖl 
İsmail Kemal Alpsar 
Mtinür Çağıl 

Nabi Bıza Yıldırım 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgtin 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Bemzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
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Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım. Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Beceb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullalı Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

[Reye işti\ 

i-1938 G : I 
Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi C r̂uçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Ver al 

; etmeyenler] 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 

Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poray 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 
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Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayastd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eeker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

t : 76 15-6 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eski§ehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr, M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümü§ane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Eead Bozkurd 

1938 0 : 1 
Rahmi Köken 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kır§ehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
ismet inönü 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurtoğlu (Bakan) 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Refik Inee 

Mara§ 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Dr. Raaim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 

»m<i 
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3.Sayısı: 257 
Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

fhaübataları (1/1048) 

14-V -1938 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(3201) sayılı emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanan ve lora Vekilleri Heyetince 12 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar-
taştiftdan kBnun lâyihanı esİHÜfeı müeibesile birlikte stmulmuştur. 

Başvekil vekili 
Şf. Kaya 

3201 saydı 'Emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerini değiştiren kanunun esbabı mucibe lâyihası 

1 — Zabıta teşkilâtından ve aksamından bahis olan 3 ncü maddede umumî ve hususî zabıta zikre
dilmiş ise de tarzı taksim itibarile (Umumî zabıta) ile (Hususî zabıta kısrmlarında tedahül hâsıl olmuş , 
ve hatta hususî zabıta kısmı, adeta umumî zabıtanın bir cüzü haline inkilâb etmiş vaziyette yazdı. 
bulunduğundan bu sebeble umumî zabıta haricinde (hususî zabıta) nın mevcudiyeti ve yeri kalmamış 
mahiyette telâkki husule getirilmektedir. Vazıı kanun tarafından esasen ayrı ayrı kabul edilmiş 
olan (umumî -zabıta) ile (hususî zabıta) nın ayrı ayrı tasnif ve taksime tâbi tutulmasında ve bu şe
kilde tesbitinde zaruret görülmüş olduğundan bu cihet teklif olunan kanun maddesinde yazdı şe
kilde tebarüz ettirilmiştir. 

2 — Polis: idare, «iyasî ve adlî kısımlara ayrılır. Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde 
idarî polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. 
Belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet umum müdürlüğü kadrosundaki 
baş '»komiser, komiser, komiser'muavini ve polis adedi tcra Vekilleri Heyeti kararile tezyif. edilebilir ve o 
zamana kadar belediye zabıtası işlerinde-çalışanlar aldıkları maaş mikdanna göre ilâve edilen bu kadro
lara tayin edilebilirler. Lüzum :görülen,yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alına
cak belediye zabıtası maaş ve masrafları karşılığının alâkadar belediyelerden alınmamasına da îera Ve
killeri Heyetince karar verilmesi esası maddeye ilâve edilmiştir. 

3 — Polis stajiyerliğinin devamı -müddetini gösteren teşkilât kanununun 25 nci maddesinde 
bu had : (Polis enstitüsü ilk tahsil kısmını veya polis mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar) 
âiye kabul edilmiştir. Gerek bu kabil polis mikdannm fazlalığı ve hepsinin, birdenbire enstitüye 
ve mektebe iştirak ettirilmesine vazife noktasından mevcud mahzurları ve gerekse enstitü ve • 
mekteb teşkilâtının ademi kifayesi gibi sebebler dolayısile bu müddetin uzun ve gayri muayyen 
zamana talikini icab ettiren hem şahsî ve hem vazife icablarile kabili telif görülemediğinden : 
Bu müddetin bir sene olarak tahdidi ve bir sene zarfında enstitüye veya mektebe sevkedilme-
yenler arasında iyi sicil alanların polis memurluğuna tayin edilebilmeleri için mezkûr maddeye 
bir fıkra ilâve edilmesi suretile bu mahzurların izalesi cihetine gidilmiştir. 

4 — Teşkilât kanununun 18 ve 19 ncu Caddelerinde gösterildiği veçhile, polisin umumî ve bil
hassa meslekî bilgilerle takviye edilmesi kabul -edilmiş ve bu gayeye matufen polis mensubları 

T. 0. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Mayı : 6'/mo 



— 2 — 
için (Polis enstitüsü), (Polis mektebi) gibi teşekküllerin açılmasına cevaz verilmiştir. Lise tahsili 
görenlerin polise alınmasını prensi!) olarak kabul eden vazıı kanunun bu hedefi (bu derece 
tahsil görenlerin polise matlub veçhile talib olmaması yüzünden) yerine getirilememektedir. Lise 
tahsili görmüş olanların polis mesleğine intisab larında görülen bu güçlükleri bertaraf etmekj 
lise tahsilli polis elde etmek ve tahsilleri sırasında kendilerine ayrıca meslekî bilgileri de öğret
mek üzere vücuduna zaruret görülen (Polis kolleji) inde tahsil görecek elemanlara daha küçük 
yaşta iken gerek disiplin ve gerekse bilgi vazıyetleri mesleğin istediği şekilde tenmiye edilmiş 
olacaktır. Bu kollej e ancak orta mekteb mezunlarının girebilmesi esası kabul edilmiştir. Kollej; 
lise tahsilini temin etmekle beraber ayrıca meslekî bilgiye, ecnebi ve memleket içinde konuşulan 
muhtelif dilleri öğretmeğe bilhassa yer ayırmıştır. Kollejde tahsil gören talebe diğer liseler
deki talebeye bahşedilmiş olan her türlü hukuktan istifade eder. Askerî hizmetlerini, toplu bir 
halde ve bilhassa polise lüzumlu yerlerde ifa eder. Bu kollejde okuyanlar lise derslerinden başka 
ayrıca meslekî bilgileri de görmüş olarak mezun olur. Kollej tahsili gören polislerin istifaen çe
kilmeleri : 15 sene filen hizmet etmelerine bağlıdır. Bu müddetten evvel istifa edenler, Devletçe 
tahsilleri için kendilerine yapılan masrafı ödemeye mecbur oldukları gibi bu babda hiç bir hak 
iddia edemeyeceklerdir. Arzolunan işbu sebeb dolayısile teşkilât kanununun 19 ncu maddesine bu 

1 suretle bir fıkra ilâve olunmuştur. 
5 -— Polis divanlarının teşkil ve azalarının mikdarını gösteren teşkilât kanununun 70 nci 

maddesine göre : Vilâyetlerde, polis enstitüsünde, polis mekteblerindeki divanların dört zatten 
mürekkeb olduğu görülmektedir. Böyle çift azadan mürekkeb bu divanlarda verilecek .kararlar
da husule gelecek tesavii arayı önlemek için reisin bulunduğu taraf ekseriyette sayılır diye 
mezkûr maddeye eklenecek bir fıkra ile bu mahzur bertaraf edilmiştir. 

6 — Divan ve komisyon kararlarının tasvib ve tasdik merciini göstermekte olan teşkilât ka
nununun 75 nci maddesinin 1 nci fıkrasında ; Emniyet umum müdürlüğü inzibat komisyonunca 
verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararların umum müdürün tasdikile ve meslekten ih
raç karan umum müdürün -tasvibi ve vokilin tasdikile tekemmül eder diye tasrih olunduğa 
halde ikinci fıkrasında vilâyet inzibat komisyonları kararlarının, kül halinde, valinin tasvibi 
ve vekilin tasdikile tekemmül etmesi yazılıdır. Bu fıkrada yazılı kararları da, ihracı müstel-
zim cezalarla bundan başka cezalar ^iye ikiye ayırmak, bu ihraç kararlarından başka karar
ların. valinin tasdikile ve ihraç kararlarının valinin tasvibi ve vekâletin tasdikile tekemmül 
etmesi esası maksada ve icabı kanuniye daha yakın görülmüş ve üçüncü, dördüncü fıkrala
rında da bu tenazur ve ahenk nazarı itibare alınarak bu suretle ahenk temin edilmek maksa-
dile, teklif olunan kanunun maddesi bu sebeble tadil olunmuştur. 

7 — Muamelât memurlarına verilecek inzibatî cezalardan bahis olan teşkilât kanununun 77 nci 
maddesinde : Mezkûr kanunun 13 ncü maddesinde tesbit olunan emniyet polis memurları ha
ricinde kalan memur ve müstahdemlerin ilâvesi suretile diğer polis mensublarına da inzibatî 
cezaların teşmili ile ve (2/7621 sayılı kararname ile kabul edilmiş olan) emniyet teşkilâtr men
sublarına verilecek inzibatî cezalara dair nizamnamenin 1 nci maddesinin son fıkrası ile ka
nun arasında bir tevazün ve ahenk husule getirmek maksadile teklif olunan kanun maddesi bu su
retle tadil olunmuştur. 

8 — İnzibatî cezaları müstelzim fiillerin müruru zamanı hakkında teşkilât kanununda gerek 
resen ve gerekse diğer kanunlara atfen bir hüküm mevcud değildir. Hali hazır vaziyeti ile me
murin kanununda da bir hüküm yoktur. Türk ceza kanununda mevzubahs müruru zaman hükümleri 
ancak adlî suçlar hakkında kabili tatbiktir, inzibatî cezalar, hususî mahiyette olduğundan bu kabîl 
fiiller hakkında hususî müruru zaman hadleri kovmak zarureti mevcuddur. Nitekim bu zaruret 1632 
sayılı askerî ceza kanununun 179 ncu maddesinde takib ve dava müruru zamanı olarak bir ay ve 
186 nci maddesinde de ceza infaz müruru zamanı olarak bir sene gibi bir müruru zaman haddi 
konmuştur. Emniyet teşkilâtının hususiyeti nazarı dikkate alınarak inzibatî cezalar için esas olarak 
teklif olunan kanun lâyihasındaki müruru zaman haddi tesbit edilmiştir. 
, 9 — Teşkilât kanununa bağlı (1) numaralı cetvelde şu sebeblerle tadilât yapılmıştır : 
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A) 3223 sayılı kanunun 2 nci maddesinde mevzubahs ve mezkûr kanuna bağlı (Emniyet işleri 

umum müdürlüğü emniyet müfettişleri) cetvelinde gösterilen kadro ile, 3201 sayılı kanuna bağh 
(1) numaralı cetvelde gösterilen kısım tadilen mezcedilmiştir. 

B) Polis tarafından görülen belediye zabıtası da 3201 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvel
de gösterilen kısmı mahsusa ilâve olunmuştur. 

C) (İstanbul polis mektebi), (Ankara polis enstitüsü), (Pglis kolleji) heyeti talimiyesi ihtiyaca 
ve bilhassa maaş esaslarına göre tevhid edilerek tadil olunmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 27 - V - 1938 

Esas No. 1/1048 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 12 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâ
letin 14 mayıs 1938 tarih ve 6/2070 sayılı tezke
resi Encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Emniyet işleri umum müdürünün hazır bulun
duğu 25 - V - 1938 tarihindeki toplantımızda 
okundu ve iş konuşuldu. 

3201 sayılı Emniyet teşkilât kanununda tec
rübe ve tedkikatın, icrasını zarurî gösterdiği bazı 
tadilâtı ihtiva eden lâyihanın esas itibarile kabu
le şayan bulunduğu anlaşılmıştır. 

Hükümetin mucib sebebler mazbatasının mü-
taleasından anlaşıldığına göre (Umumî zabıta) 
ile (Hususî zabıta) kısımları arasında tedahül hâ
sıl olmakta bulunmaktadır. 

Hususî zabıta Gümrük ve Orman muhafaza 
teşkilâtı gibi aslî vazifesi kendisine hususî ka
nunla belli ve tahsis edilen müsellâh bir kuvvet
tir. Bu zabıtanın Hükümetçe ve icab ettikçe umu
mî zabıtaya yardımcı olarak kullanılması tabiidir. 

Buna mukabil aslî vazife memleketin dahilî 
ve haricî emniyetini idame ve temm olan umumî 
zabıta da hususî zabıta vazifelerinin ifasına yar
dım etmekle mükelleftir. 

Bu cihetlerin mazbatamızda tebarüz ettiril
mesine lüzum görülmüştür. 

Evvelce belediye zabıtasına ayrılmış olan 
polis mensublarmm aslî mesleklerine avdetleri

nin Emniyet umum müdürlüğünün ihtiyarına 
bağlı tutulması bu gibilerin mağduriyetini mucib 
olabileceğinden buna mahal kalmamak üzere 
2 nci maddede küçük bir tadil yapılmıştır. Neş
riyat ve matbuatın umumî emniyet bakımından1 

tedkiki elzem görülerek bir mütehassısla bir 
muavin istihdamı ve Ankara İstanbul gibi bü
yük şehirlerimizde polislerimizin diş hastalık
larını tedavi için diş hekimleri istihdamı zarurî 
gören encümenimiz lâyihaya bağlı kadro cet
veline üç diş hekimi ilâvesini muvafık addeyle-
miştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Dahiliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Tekirdağ Çanakkale Tokad 
G. TJybadın Ş. Yaşın Hürrem Ergun 

Antalya Burdur Bursa 
R. Kaplan H. Onaran F. Güvendiren 

Çanakkale Çoruh Çorum 
H. E. Atıf Tüzün Kemal Alpsar 

Erzurum Erzurum İstanbul 
N. Elgün Zeki Soydemir Ş. Â. ögel 

Kars Kocaeli Kütahya 
E. özoğuz A. 8. Akbaytugan M. Somer 

Malatya Samsun 
Emrullah Barkan M. Ali Yürüker 

Samsun Srvas Sivas 
Z. Thırukcm 8. Görkey Mitat Ş. Bleda 

Srvas Tokad Urfa 
V. B. Seviğ Galib Tekel Muhiddin Dinçsoy 

Zonguldak Zonguldak 
Bifat Vardar H. Türkmen 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 10-VI -1938-

M. No. 162 
Em No. 1/1048 

Yüksek Reisliğe 

Emniyet teşkilâtı hakkındaki 3201 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olub Başvekâletin 14- V-1938 tarih ve 6/2070 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla Emniyet işleri 
ve Maliye vekâleti bütçe ve malî kontrol umum 
müdürleri hazır oldukları halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında dahi 
izai* olunduğu üzere gerek kanunun bazı mad? 
delerine aid noksanların ikmali ve gerek 1938 
malî yjlı başından itibaren Umum müdürlük 
kadrosu içerisine alınacak İstanbul belediyesi 
3&b*taş?»<ian dolayı kadroda yapılmasına zaruT 
ret görüİ£n değişiklikler için teklif olunan bu 
lâyiha esas itibarile encümenimize© de kabul 
edilerek Hükümetin de mutabık kaldığı Dahili
y e encümeninin metni üzerinden müzakere edil* 
mistir. 

Lâyihadan••, birinci* üçüncü, beşinci,. altıncı ve 
yedinci maddeleri encümenimizce de olduğu; gî  
bi kabul edilmiştir. Belediye zabıtasından Em
niyete işleri umum müdürlüğü kadrosuna alınar 
caklar arasında şube müdürlerile emniyet âmir
leri, dahi bulunacağından Dahiliye encümenince 
tadil e^ügö ikinci maddedeki memuriyetler .ara-
sına4 bunların. da ilâvesi zarurî görülmüş ve lü-
zum, göçülen yerlerde Emniyet umum müdürlü
ğü kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş 
ve marallarının da mezkûr müdüriyet bütçe-
sinçlen verilebilmesi için Dahiliye encümenince 
maddeye bir kayid ilâve edilmiş olub bu mua
melenin İcra Vekilleri Heyeti kararile yapıl
ması encümenimizce muvafık görüldüğünden 
fıkra bu kaydin ilâvesile yeniden yazılmıştır. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde on 'he§.se-
ne3fiilihişmet^ mecbur tutulan polis koleji,me-
zunlarınıni bu müddetten evvel istifaları takdi-
Tİnde hiÇrbir hak taleb etmiyecekleri yazılı ise 
de bu hakkın ancak polis meslekine aid olması 
lâzımgeldiğinden maddede bu dairede değişiklik 

yapılmıştır. 
Lâyihanın 8 nci maddesile inzibatî cezalarda 

müruru zaman cereyanı prensibinin konulmak 
istenildiği anlaşılmıştır. Memurin kanununda 
yer bulması daha doğru olabilecek olan böyle bir 
prensibin hususî bir teşkilât kanununa idealini 
muvafık bulmıyan Encümenimiz maddeyi lâyi
hadan çıkarmıştır. 

Lâyihanın 9 ncû maddesine bağlı kadro cet
veli, gerek 3201 sayılı kanunla tesbit edilen ve 
gerek 3223 sayılı kanunla bu kadroya eklenmiş 
olan memuriyetlerle kadro.içerisine alınan, İstan? 
bul belediye zabıtası i memurlarının bir. araya to^» 
lanarak ve bası,değişiklikler; de.yapılmak,suretile 
tanzim edilmiş olan yeni şekildir, Bu cetvelde 
teşkilât kanununa göre: on iki olması icab; eden 
şube müdürlerinin sayısı; on bir ve 197 olması, lâ
zım gelen, dördüncü sınıf muamele memurlarının 
sayısı; 192 olarak, gösterilmiş olduğundan her iki 
memuriyete aid rakamlar tashihi edilmiş ve ikin
ci madde tadilâtı dolayısilede İstanbul için kad
ronun aid,olduğu kısımlarına birer memuriyet 
daha ilâve edilmek,suretile cetvel yeniden yazıl
mıştır. 

Malî kaçakçılık ve kıymetli evrak suçlarının 
tedkikmda mütehassıs ve eksperlere ihtiyaç, bu
lunduğu ve bunun için de kadroya ücretli beş 
memurun ilâvesi lüzumu müzakere sırasında izah 
edilmiş ve Encümenimizce de yerinde görülen bu 
teklif kabul edilerek 1938 malî yılı bütçesinde 
umum • müdürlüğün ücretli kadrosuna beş memur 
run ilâvesi zımnında lâyihaya,muvakkat bir mad
de eklenmiştir. 

Emniyet işleri * umum müdürlüğü, kadrosu içe
risine alınan İstanbul, belediyesi zabıtası. memur
larının maaşları 1 haziran 1938 den itibaren 
umum müdürlük bütçesinden verileceği, cihetle 
meriyete müteallik onuncu madde hükmünün 
31 mayıs olarak tasrihi kararlaştırılmıştır. 

Arzedilen tadilât dairesinde yeniden hazır
lanan lâyiha ile kadro cetveli umumî heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su-
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Beis R. V. M .M. 
Buttur Iâp*r*fe Trabzon 

If. Şemf-öikan* Jföfcerrem $fc«flfc R: E&mdeniz 
mm 

lfctanbuT Baliltesir Çorum 
F. öymen E. Adakan E. Sdbri Akgol 

Gnazi Amteiâ Malatya 
A. H. Ayerdem M. öker 

Mardin Ordu. 
R. Erten H. Yalmcm 

Trabzon 
8. Bay 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
s: tçöz 
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HÜKÜMETİN TEKjLÎFÎ 

3201 sayılı emniyet teşkilât kanunumun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Üçüncü madde aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Zabıta teşkilâtı : Umumî ve hususî olmak 
üzere İM kısma ayrılır. 

Umumî zabıta : Silâhlı bir kuvvet olan (po
lis) ve (jandarma) dır. 

Hususî zabıta : Umumî zabıta haricinde ka
lan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edib 
muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. 

Jandarma ve hususî zabıta teşkilâtı kendi 
kanunlarına ve emniyet teşkilâtı bu kanun hü
kümlerine tâbidir. Jandarma ve hususî zabıta 
ile emniyet teşkilâtının merkezde ve vilâyet
lerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma 
tarzları nizamname ile tesbit edilir. 

MADDE! 2 — 8 nci madde aşağıda yazılı, şe
kilde değiştirilmiştir : 

Polis : idarî, siyasî ve adlî kısımlara ayrılır. 
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yer

lerde idarî polis kadrosundan ayrılan ve tahsi
satı belediyelerden alman bir kısım tarafmdan 
ifa edilir. Bu kısmı memurlar dahi işbu kanun 
hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat 
nisbetinde olmak üzere emniyet umum müdür
lüğü kadrosundaki başkomiser, komiser, komi
ser muavini ve polis adedi icra Vekilleri Heyeti 
kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar be
lediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları ma
aş mikdarma göre ilâve edilen bu kadrolara 
tayin edilebilirler. 

Lüzum görülen yerlerde bu madde hüküm
lerine göre emniyet kadrosuna almacak beledi
ye zabıtası maaş ve masrafları (karşılığmm alâ
kadar belediyelerden alınmamasına da icra Ve
killeri Heyetince karar verilebilir). 

MADDE 4 — 19 ncu maddenin sonuna şu 
fıkra eklenmiştir: 

Lise derecesindeki polis kollejine liseler hak
kındaki kanun ve nizamlara tâbi olarak, orta 
mekteb mezunları almrrlar. Polis kollejini mu
vaffakiyetle bitirenler .polis memurluğuna tayin 
olunurlar. Polis kolleji mezunları 15 sene filen 
hizmet etmedikçe istifa edemezler. 

DAHlLİE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞÎ 

3201 sayılı emniyet teşkilât kanununun tazı 
maddelerini değiştiren kanun lâyihdtst 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Sekizinci madde aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Polis : idarî, siyasî ve adlî kısımlara ayrılır. 
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yer

lerde idarî polis kadrosundan ayrdan ve tahsi
satı belediyelerden alman bir kısım tarafm
dan ifa edilir. Bu kısmı memurlar dahi işbu 
kanun hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat 
nisbetinde olmak üzere Emniyet umum müdür
lüğü kadrosundaki başkomiser, komiser, komi
ser muavini ve polis adedi îcra Vekilleri He
yeti kararile tezyid edilebilir ve o zamana ka
dar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldık
ları maaş mikdarma göre ilâve edilen bu kadro
lara tayin ederler. 

Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümle
rine göre emniyet kadrosuna almacak belediye 
zabıtası maaş ve masrafları Emniyet umum mü
dürlüğü bütçesinden ödenir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen 

(S. Sayısı: 257) 



— 7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞ-ÎŞTÎRlŞl 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 8 nci madde aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Polis : idarî, siyasî ve adlî kısımlara ayrılır. 
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yer

lerde idarî polis kadrosundan ayrılan ve tahsi
satı belediyelerden alman bir kısmı tarafmdan 
ifa edilir. Bu kısmı memurlar dahi işbu kanun 
hükümlerine tâbi tutulurlar. 

Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat 
nisbetinde olmak üzere Emniyet umum müdür
lüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet âmi
ri başkomiser, komiser, komiser muavini ve po
lis adedi icra Vekilleri Heyeti kararile tezyid 
edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası 
işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarma 
göre ilâve edilen bu kadrolara tayin edilirler. 

Lüzum görülen yerlerde bu madde hüküm
lerine göre emniyet kadrosuna almacak beledi
ye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri 
Heyeti kararile emniyet umum müdürlüğü büt
çesinden ödenir. 

MADDE 3 — 19 ncu maddenin sonuna şu 
fıkra eklenmiştir : 

Lise derecesindeki polis kollejine liseler hak
kındaki kanun ve nizamlara tâbi olarak orta 
mekteb mezunları alınırlar. Polis kollejini mu
vaffakiyetle bitirenler polis memurluğuna tayin 
olunurlar. Polis kolleji mezunları on beş sene 
filen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu 
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Bu müddetten evvel istifa edenler hiç bir 
hak taleb etmiyerek Devletçe tahsilleri için 
kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecbur
durlar. 

MADDE 3 — 25 nci maddenin sonuna şu fık
ra eklenmiştir: Bunlardan bir sene zarf mda ens
titü veya mektebe sevkedilmiyenler arasmda iyi 
sicil alanlar polis memurluğuna tayin edilebilir
ler. 

MADDE 5 — 70 nci maddeye aşağıda yazılı 
şekilde bir fıkra ilâve edilmitir: 

Kararlarda tesavii ara halinde: Reisin bu
lunduğu taraf ekseriyettte sayılır. 

MADDE 6 — 75 nci madde aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Emniyet umum müdürlüğü inzibat komisyo
nunca verilen, meslekten ihraç cezalarmdan 
başka, kararlar Umum müdürünün tasdikile 
ve meslekten ihraç kararları Umum müdürün 
tasvibi ve vekilin tasdiki, 

Vilâyet inzibat komisyonlarının meslelıten ih
raç kararlarından başka kararlan valilerin tas
dikile ve ihraç kararlan valilerin tasvibi ve ve
kilin tasdiki ile, 

Vilâyet polis divanlarmm; meslekten ihraç 
cezalarmdan başka, kararlan valilerin tasdiki ve 
ihraç kararlan valilerin tasvibi ve vekilin tasdiki 
ile, 

Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis 
divanlarının, staj iyerler ile polisler hakkında 
meslekten ihraç cezalarından başka, kararlan 
enstitü veya mekteb müdürlerinin tasdiki ile 
ve ihraç kararlan umum müdürün tasvibi ve 
vekilin tasdiki ile, tekemmül eder. 

MADDE 7 — 77 nci madde aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun 13 ncü maddesinde tesbit edilen 
emniyet polis memurlan haricinde kalan memur 
ve müstahdemler ile muamelât memurları inzi
batî suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine 
göre merkez veya vilâyetlerdeki inzibat komis
yonlarına veya polis divanlarına sevkolunurlar. 

MADDE 8 — 82 nci maddenin sonun:, aşağı
da yazılı şekilde bir fıkra eklenmiştir: 

8 - İnzibatî cezalan müstelzim fiiller hakkın 

İte. U. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi 
aynen 

MADDB 7 — Hükümetin 7 îRd maâdasl 
aynen 

MADDE 8 — Bökûmetin 8 tad maddesi 

(S. Sayası. j 2#7). 
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müddetten evvel istifa edenler meslekte hiç bir 
hak taleb etmeyerek Devletçe tahsilleri için 
kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecbur
durlar. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Emniyet teşkilâtı hakkındaki 
3201 sayılı kanunun 95 nci maddesine bağlı 
cetvel yerine bu kanuna ilişik [1] sayılz cetvel ko-

(& Sayısı: 257} 
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da dava müruru zamanı haddi, suçun ikaı ta
rihinden itibaren altı aydır, tşbu müruru za
man, takibat ile kesilir. Fakat takibat tarihin
den itibaren nihayet bir sene zarfmda mahku
miyet karan verilmemiş olursa müruru zaman 
katği surette tahassül eder ve artık bu babda 
takibat yapılamaz. 

MADDE 9 — 3201 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvel ile 3223 sayılı kanuna bağlı (Em
niyet işleri umum müdürlüğü, emniyet müfettiş
leri) cetveli yerine ilişik 1 numaralı cetvel kaim 
olmuştur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

Bş. V. V. 
Ş. Kaya 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. t, M. V. 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

12-V-1938 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralt 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rafta Tarkan F. Kurdoğlu 

Da, E. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 

(S. Sayısı: 257) 
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nulmuş ve 3223 sayılı kanuna bağlı cetvelde 
Emniyet işleri umum müdürlüğüne aid kısmı 
kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı mu-
vazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine 
bağlı «D» cetvelinde Emniyet işleri umum mü
dürlüğü kısmma ilişik (2) sayılı cetvelde göste
rilen ücretliler eklenmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 31 mayıs 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

(S. Sayısı: 257) 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

2 Emniyet umum müdürü 
4 » » » muavini 
4 » » müdürlüğü polis teftiş he

yeti reisi 
5 Emniyet umum müdürlüğü daire reisleri 
6 » » » şube müdürleri 
4 » başmüfettişi » 
5 » polis başmüfettişi 
5 » başmüfettişi 
6 Birinci sınıf emniyet polis müfettişi 
6 Emniyet müfettişi 
7 İkinci sınıf emniyet polis müfettişi 
8 Üçüncü » » » » 
7 Emniyet müfettişi 
8 » » 
9 » » 

10 » müfettiş muavini 
11 » » » 
4 Ankara ve İstanbul emniyet müdürleri 
5 Birinci sınıf emniyet müdürleri 
6 îkinci » » » ve Ankara, 

İstanbul emniyet müdür muavinleri 17 70 
7 Üçüncü sınıf emniyet müdürleri, Emniyet 

umum müdürlüğü şube müdür muavinleri 
ve Ankara, İstanbul emniyet müdürlüğü 
şube müdürleri 32 55 

8 Dördüncü sınıf emniyet müdürleri ve em
niyet müdür muavinleri ve emniyet mü
dürlükleri şube müdürleri 24 45 

8 Birinci sınıf emniyet âmiri, emiyet müdür
lükleri muavinleri, emniyet müdürlükleri 
şube müdürleri ve şube müdür muavinleri 42 45 

9 îkinci sınıf emniyet âmiri, emniyet müdür
lükleri muavinleri, emniyet müdürlükleri 
şube müdürleri ve şube müdür muavileri 

10 Üniformalı ve sivil başkomiser 
11 » » komiser 
12 » » başkomiser muavini 
14 » » polis 

1 
2 
1 
4 
12 
4 
1 
4 
2 
5 
3 
3 
7 
9 
8 
10 
10 
2 
8 

125 
90 
90 
80 
70 

• 90 
80 
80 
70 
70 
55 
45 
55 
45 
40 
35 
30 
90 
80 

70 
169 
301 
899 
5854 

40 
35 
30 
25 
20 
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Derece 

12 
12 
14 
14 
5 
6 
6 
7 

11 
7 
8 
9 

12 
7 
8 
9 
7 
8 
9 

12 
14 
16 
12 
14 
14 
14 
10 
11 
12 
14 
16 

Memuriyetin nevi 

Tedkik başmemuru 
Fen memuru 
Tdekik memuru 
Dördüncü sınıf muamelât memuru 
Basın ve yayın tedkik mütehassısı 

» » » muavini 
Laboratuar şefi 

» » 
Fotoğrafçı 
Baştercüman 
Tercüman 

» 
Müracaat memuru 
Başhekim 
Hekim 

» 
Diş hekimi 

» 
» 

Kabile 
» 
» 

Sıhhat memuru 
» » 

Polis nezarethane memuru 
Tımarcı 
Birinci sınıf muamelât memuru 
îkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü sınıf muamelât memuru 
beşinci » » » 

Aded 

12 
10 
25 
12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

25 
47 
90 

197 
283 

Maaş 

25 
25 
20 
20 
80 
70 
70 
55 
30 
55 
45 
40 
25 
55 
45 
40 
55 
45 
40 
25 
20 
16 
25 
20 
20 
20 
35 
30 
25 
20 
16 

Polis enstitüsü ve kolleji 
5 
7 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
14 
11 
11 

Enstitü müdürü 
» » muavini 

Dahiliye müdürü 
Başkomiser 
Komiser 
Birinci sınıf muamelât memuru 
ikinci » » » 
Üçüncü sınıf muamelât memuru 
Dördüncü sınıf muamelât memuru 
Eczacı 
Laboratuar memuru 

1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
5 

• 1 
4 

80 
55 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
20 
30 
30 
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Berece Memuriyetin nevi 

7 öğretmen 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
7 Lisan öğretmenleri 

İstanbul polis mektebi 
6 Mekteb müdürü 
9 Dahiliye müdürü 

10 Başkomiser 
11 Komiser 
12 » muavini 
7 Muallim 

10 » 
11 » 
11 İkinci sınıf muamelât memuru 
12 Üçüncü » » » 
14 Dördüncü sınıf muamelât memuru 

Aded 

12 
5 
11 
8 
3 
10 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
8 
1 
2 
6 

Maaş 

55 
45 
40 
35 
30 
55 

70 
40 
35 
30 
25 
55 
35 
30 
30 
25 
20 

Bu kanunun 47 nci maddesinde yazılı memuriyetlerle basın 
ve yayın tedkik. mütehassısı ve muavininin, tercüman, hekim, diş 
hekimi, kabile, timarcı, ve eczacıların, müracaat, sıhhat, nezaret
hane, laboratuar ve muamelât memurlarının, Öğretmen ve mu
allimlerin maaşları emsal hâsılı ücret olarak da verilebilir. 

öğretmenlerle muallimler, bu kanunla tayin edilen maaş tuta
rı mikdarını aşmamak üzere ders başına tesbit edilecek ücretle de 
istihdam olunabilir. ' * 

[2] NUMAEALI CETVEL 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Malî polis mütehassısı ' _ 2 200 
» » eksperi 3 100 

% ^ % 

( S. Sayısı : 2&7 ) 



S. Sayısı: 258 
İzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hakkında kanun 

lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/1076) 

T. a 
Başvekâlet 30-V- 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2238 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îzmir vilâyeti Turistik yollarının inşası hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 

heyetince 25 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

izmir vilâyeti Turistik yollarma dair kanun projesinin mucib sebebleri 

izmir ve civarında mevcud bulunan arkaolojik kıymeti haiz eski eserler, kaplıcalar, içme su
lan ve plajlar bu havalinin turistik ehemmiyetini arttırmaktadır. Bu havalide rahat ve kolay se
yahat imkânları temin edildiği takdirde turizm inkişaf ederek halk müstefid olacak ve iktisadî 
faydalar husule gelecektir. Rahat ve kolay seyahat ilk önce sürat ve konforla geliş gidişe elverişli 
yollara mütevakkif bulunmakta olub kırma taştan şoseler bu maksadı temin edememekte, asfalt 
veya buna benzer modern kaplamalı yollara lüzum hâsıl olmaktadır. 

Bu gibi modern yolların inşasına vilâyetin yol varidatı mütehammil bulunmadığından turiz
min ve aynı zamanda Ziraat ve ticaretin inkişafına vesile olacak yolların iyi bir şekilde yaptırılabil
mesi için lüzumu olan tahsisatın temini ve inşaatm proğramlaştırılması maksadile bu lâyiha tanzim 
edilmiştir. 

Sözü geçen yallar inşaatı için vilâyetin yol bütçesinden takriben 150 000 lira raddesinde tah
sisat ayrılacaktır. Buna ilâveten daha üç kalem yeni varidat derpişedilmiştir: 

1 — Yol vergisi mükellefiyetine iki lira zam: 
930 ve daha evvelki senelerde yol parası 8âlâ 10 lira iken iktisadî vaziyet hasebile 931 sene

sinde 4 ilâ 6 liraya indirilmişti. Fakat son senelerde bilhassa izmir vilâyetinde işçi yevmiyeleri
nin artması ve halkın iktisadî durumunun eyileşmiş olması hasebile yol vergisine iki lira zam ic
rası mutedil ve mahzursuz görülmüştür. 

2 — izmir şehrinde ve banliyöde işleyen yolcu nakil vasıtaları bilet ücretlerine 20 para ve 
Izmirle civar kasabalar arasındaki yolcu bilet ücretlerine 1 kuruş eklenmiştir. 

Bu resim, halk için en az külfeti mucib olacak neviden olmakla beraber yüz bin lirayı müteca
viz bir varidat temin edeceği tahmin edilmektedir. 

Yalnız Demiryol nakliyat ücretleri bu zamlardan istisna edilmiştir. Demiryol tarifeleri asgarî 
hadlere indirilmiş olub yakm mesafelerde otobüs nakliyatı demiryol nakliyatına nazaran daha ucuz 
olduğundan otobüs bilet ücretlerine yapılacak cüzi zammın demiryol ve otobüsler arasında zararlı 
rekabetin meydana gelmemesi hususunda • faydalı tesirleri olacaktır. 

3 - Bunlardan başka, masraf ve zaman itibarile tasarrufları olacağından mezkûr yolların yapılma
sından birinci derecede müstefid olacaklardır. Bu sebeble - bazı komşu devletlerde tatbik edilmekte 
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olduğu gibi - ikmal edilen yollardan geçen nakliye vasıtaları üzerinden de bir resim alınması muvafık 
bulunmuştur. 

Bu üç kalem varidata ilâve olarak Turistik yollar inşaatına vilâyet adi bütçesinden de senede 
yüz eHİ bin lira tahsis edilmek suretile senede dört yüz bin lira tahsisat temini memul olub İzmir 
vilâyeti yollarının program dairesinde peyderpey ıslâh ve inşası mümkün olacağı mütaleasile bu 
kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/1076 
Karar No. 2 

10 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

îzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hak
kında Nafra vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
30 mayıs 1938 tarih ve 6/2238 sayılı tezkeresile 

Yüksek Meclise sunulan ve Dahiliye, Nafıa, îktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden üçer azanın 
iştirakile teşkil edilecek Encümende tedkik edil
mesi Umumî Heyetçe kararlaştırılan kanun lâyi
hası Nafıa vekâleti namına gelen Yollar umum 
müdürü hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

Hükümetin mucib sebebler mazbatasında 
gösterildiği üzere îzmir ve civarının arkeolojik 
kıymeti haiz eski eserleri, kaplıcalarj, içme su
ları ve plâjleri o havalinin turistik ehemmiyetini 
arttırmakla beraber üç yıl önee îzmir-
de tesis edilen ve Hükümetimizin yar
dımı, mahallî Hükümet ve belediyesinin 
masruf emeklerile her yıl kayda şayan terakki ve 
tekâmül eserleri gösteren îzmir Enternasyonal 
fuarı da îzmire mühim mikdarda turist kafileleri 
celb etmekte olduğundan o sahalarda rahat ve ko
lay seyahat imkânlarını temin için yolların asfalt-
laştırılması lüzumlu bir iş olduğuna Encümenimiz 
tam bir kanaat izhar etmiştir. 

Encümene verilen izahata göre halen Hükü
metçe mebde ve müntehaları tesbit edilen ve mec
muu takriben 290 küsur kilometreye baliğ olan 
bu yollar îzmir vilâyetinin yedi kazasını merkeze 
ve ekserisini birbirine bağladığı cihetle bunların 
asfaltla tahkim ve tarsını yalnız turizmlin inki
şafına değil, halkın ve zürrarın mahsullerini ko
laylıkla nakletmeleri itibarile vilâyetin iktisadî 
ve ziraî kalkınmasına da hizmet edeceği aşikâr

dır. 
Bu mülâhazalarla çok yerinde görülen bu 

lâyihanın tedkikına başlanılarak birinci ve ikinci 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin (B) fıkrasında bu yolların 
inşası için vilâyet yolları tahsisatından her yıl 
ayrılacak paranın mikdarının tesbiti vilâyet 
umumî meclisine bırakılmıştır ki, Encümenimiz 

bu m ikdarın tayin ve kanunda tasrih edilmemesini 
bu mühim işin başarılması imkânlarile kabili 
telif görmediğinden bu fıkrayı tadil ve ayrılacak 
tahsisat mikdarını tasrih etmiştir. 

înşa ve ıslahtan sonra bu yollardan geçecek 
vesaitten alınacak resim vilâyetin diğer inşa ve 
ıslah edilen ve fakat asfalt olmayan yollarile 
karıştırılmamak için ayni maddenin (D) fıkra
sının birinci satırındaki (Yollardan) kelimesinin 
başına (Turistik) kelimesi eklenmiştir. 

Bisikletlerin, motosikletlerin resimden mua
fiyeti münasib ise de üç tekerlekli motosiklet
lerin bundan ayrılması istenildiğinden ayni fıkra-
*nın iki numaralı bendindeki (Binek otomobilleri) 
cümlesinden sonra (Ve üç tekerlekli motosiklet
ler) ibaresi konulmuştur. 

Dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Asfalt yollardan geçecek hayvanlı arabaların 

tekerleklerindeki demir bandaj genişliğinin altı 
santimetre olması az görüldüğünden bunun mik
darını kamına koymayarak mahalline bırakmak 
daha muvafık görülmüş ve binaenaleyh beşinci 
mdde ona göre tadil edilmiştir. 

Nakil vasıtaları idare ve şirketlerince yolcu
lardan alınacak zamların tam cibayeti altıncı mad-

( S. Sayısı : 258 ) 
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denin (D) fıkrasile murakabe altına alınmış ol-' 
duğundan bu zamlardan hâsıl olacak parayı nak
liyat müessese ve şirketleri vilâyet emrine bankaya 
yatırdıktan sonra hesablarmı da vilâyete bildir
mek gibi bir külfete tâbi tutulmalarına lüzum 
görülmediğinden- ayni maddenin (A) fıkrası
nın son satırındaki (Ve hesabının ayrıca vilayete 
bildirilmesi) ibaresi kaldırılmıştır. 

îzmirde civar mahallerden her gün iş yerle
rine gelen amele için Denizbank idaresindeki 
körfez vapurları sabah ve akşam amelenin gelib 
gitmesi saatlerine uygun vakitlerde hareket ede
cek bir vapura binmek şartile.. vesikalı ameleye 
tenzilâtlı tarife tatbik ettiğinden bu tenzilâttan 
istifade eden ve mikdarı mahdud bulunan amele
den de lâyihanın gösterdiği zamların alınmaması 
muvafık görüldüğünden ayni maddenin (C) fık
rası ona göre tadil edilmiştir. 

Lâyihanın 7, 8, 9, 10, 11 nci maddeleri aynen 

kabul olunmuştur. 
Encümene verilen izahata göre bu yollarm üç 

dört senelik müddetler kısım kısım inşa edile
ceği anlaşılmıştır. Bu şekil, onuncu madde ile 
vilâyete, gelecek senelere sari olmak üzere girişil
mesi salâhiyeti verilen taahhüdlerin uzun vadeli 
ve binnetice zararlı olmamasını temin etmektedir 
ki, Encümenimiz bunu da faideli görmüştür. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzurum Burdur Gazi Anteb 
Zeki Soydemir H. Onaran B. Kaleli 

Diyarbakır Giresun İzmir 
H, öniz M. Kılıç Kâmil Bursun 

îzmir Kırklareli Konya 
8. Epikmen Şevket ödül H. Dikmen 

Malatya Manisa Muş 
Emrullah Barkan O. Eriş Ş. Çiloğlu 

( S. Sayısı : 253 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 —İzmir vilâyeti dahilindeki turis
tik yolların inşası bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2 — Bu kanuna tevfikan yapılacak 
yollarm programı vilâyetçe tanzim ve Umumî 
Meclisece tasvib edildikten sonra Nafıa vekâle
tince tedkik edilerek aynen veya tadilen tasdik 
edilir. Nafıa vekâletince musaddak programlar
da vilâyetçe değişiklik yapılamaz. 

Bu yollarm inşa, tamir ve bakımları Nafıa 
vekâletince musaddak proje ve fennî evrakına 
ve vekâletçe verilecek direktiflere tevfikan ya
pılır. 

MADDE 3 — Bu yollarm inşa, mütemadi 
tamir, ağaçlama, bakım ve muhafaza masrafla
rına tahsis edilecek fevkalâde gelirler şunlardır: 

a) Vilâyet dahilindeki yol mükelleflerinin yol 
vergisi mükellefiyetine zammedilecek ikişer lira. 

b) Vilâyet yolları tahsisatından, Umumî Mec
lis kararile tayin edilen mikdarda, her yü ayrı
lacak tahsisat. 

c) Vilâyet merkezinde ve banliyöde işleyen 
Devlet demiryollarından gayri muayyen tari

feli kara ve deniz nakil vasıtalarının yolcu 
biletlerine ve abunman defterlerine ve tenzilâtlı 
pasolara beher sefer için zammolunacak yirmi 
para ile vilâyet merkezi ile vilâyete bağlı şe
hir ve kasabalar ve köyler arasmda işleyen - Dev
let demiryollarından gayri - muayyen tarifeli 

vesaiti nakliye ücretlerine gidiş ve geliş için ayrı 
ayrı eklenecek birer kuruş ile elde edilecek va
ridat. 

d) İnşa ve ıslahı ikmal edilmiş olan yollar
dan geçecek nakil vasıtalarından alınacak hu
susî bir seyrüsefer resmi. 

Seyrüsefer resminin tatbik edileceği yol 
kısımlarının mebde ve müntehaları ve her bir 
kısmı için almacak resim mikdarları, her bir 
kısmm beher kilometresi basma aşağıda yazılı 
azamî mikdarları geçmemek üzere vilâyet daimî 
encümeninin teklifi ve Nafıa ve îktısad vekâlet
lerinin tasdiki ile tesbit olunur. 

1) Yüklü hayvan arabaları için bir kuruş, 
2) Binek otomobilleri için bir kuruş, 
3) Otobüsler için iki kuruş, 
4) Kamyonlar için üç kuruş. 

i S. Say 

MUVAKKAlT ENCÜMENİN DEÖÎŞTÎRÎŞl-

îzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 3 — Bu yollarm inşa, mütemadi, 
tamir, ağaçlama, bakım ve muhafaza masrafla
rına tahsis edilecek fevkalâde gelirler şunlar
dır : 

A) Vilâyet dahilindeki yol mükelleflerinin 
yol vergisi mükellefiyetine zammedilecek ikişer 
lira, 

B) Vilâyetin bedenî ve nakdî, aslî yol vergi
leri tutarmm ayrılacak yüzde yirmi beşi, 

0) Vilâyet merkezinde ve banliyöde işleyen 
- Devlet demiryollarından gayri - muayyen tari-t 
feli kara ve deniz nakil vasıtalarının yolcu bi
letlerine ve abunman defterelerine ve tenzilâtlı 
pasolara beher sefer için zammolunacak yirmi 
para ile vilâyet merkezile vilâyete bağlı şehir ve 
kasabalar ve köyler arasmda işleyen - Devlet 
demiryollarından gayri - muayyen tarifeli ve
saiti nakliye ücretlerine gidiş ve geliş için ayrı 
ayrı eklenecek birer kuruş ile elde edilecek va
ridat, 

D) inşa ve ıslahı ikmal edilmiş olan turistik 
-yollardan geçecek nakil vasıtalarından almacak 
hususî bir seyrüsefer resmi, 

Seyrüsefer resminin tatbik edileceği yol kı
sımlarının mebde ve müntehaları ve her bir kı
smı için almacak resim mikdarları, her bir kıs
mm beher kilometresi basma aşağıda yazılı aza
mî mikdarları geçmemek üzere vilâyet daimî en
cümeninin teklifi ve Nafıa ve Îktısad vekâlet
lerinin tasdiki ile tesbit olunur. 

1) Yüklü hayvan arabaları için bir kuruş, 
2) Binek otomobilleri ve üç tekerlekli moto

sikletler için bir kuruş, 
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MADDE 4 — Resmî, bilûmum nakil vasıta
ları ve yabancı devletler sefaret ve konsoloslu
ğuna aid otomobiller ve 14-1-1933 tarih ve 
2095 sayılı kanunla musaddak (Otomobil seyrü
seferine dair beynelmilel mukaveleden istifade 
eden turizm otomobil ve otobüsleri bu kanunun 
3 ncü maddesinin «D» fıkrasında yazılı vergiye 
tâbi değildir. 

Bisiklet, motosiklet, hayvanla çekilen bi
nek arabaları, boş giden yük arabaları ve tarla
dan ziraat mahsulleri nakleden hayvanla çekilen 
yük arabaları bu kanunun 3 ncü maddesinin «D» 
fıkrasında yazılı vergiden muaftır. 

MADDE 5 — Bu yollardan geçen alelûmum 
hayvan arabalarının demir bandaj genişlikleri 6 
santimetreden dun olamaz. 

MADDE 6 — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 
(O) fıkrasındaki vergiler aşağıda yazılı olduğu 
veçhile tahsil olunur: 

a) Vasati nakliye ücretleri zamları, vasati 
nakliye idare ve şirketlerince yolculardan bilet 
veya abunman defterleri ve tenzilâtlı paso es
manı ile birlikte tahsil edilib her ay tahsilatının 
ertesi aym 15 nci gününe kadar vilâyetçe gös
terilecek millî bankalardan birine vilâyet em
rine tevdi edilmesi ve hesabmm ayrıca vilâyete 
bildirilmesi mecburidir. 

Vasatı nakliye idare ve şirketleri tarafından 
tahsil edilen bu zamlar tahsili takib eden ayın 
15 nci gününe kadar vilâyetçe gösterilen ban
kaya yatırılmadığı takdirde bu paralar bu mü
esseselerin muhasib, müdür ve ita âmirlarinden 
müştereken yüzde on zamla ve tahsili emval ka
nununa tevfikan tahsil olunur. 

b) Eşhas uhdesinde bulunan nakil vasıtala
rında kullanılacak biletler hususî idare tarafın
dan tertib ve tabolunacak bilet üzerinden tah
sili lâzımgelen zam ile tab masrafı alındıktan 
sonra nakil vasıtalarını işletenlere tevdi ve tev
zi olunur. 

c) Askerler ve zabıta memurları ile mecca-
nen seyrüsefer edenler ve mekteblilere mahsus 
tenzilâttan müstefid talebe yukariki (a) ve (b) 
fıkralarında yazdı vesaiti nakliye ücretleri zam
mına tâbi tutulamazlar. 

d) Yukariki (a) fıkrasında yazılı vesaiti nak-

3) Otobüsler için iki kuruş, 
4) Kamyonlar için üç kuruş. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Bu yollardan geçen alelûmum 
hayvan arabalarının demir bandaj genişlikleri 
vilâyet umumî meclisince tayin edilecektir. 

MADDE 6 — Bu kanunun üçüncü maddesinin 
(O) fıkrasındaki vergiler aşağıda yazılı olduğu 
veçhile tahsil olunur: 

A) Vasati nakliye ücretleri zamları, vasatı 
nakliye idare ve şirketlerince yolculardan bilet 
veya abonuman defterleri ve tenzilâtlı paso es-
manile birlikte tahsil edilib her ay tahsilatı
nın ertesi ayın on beşinci gününe kadar vi
lâyetçe gösterilecek millî bankalardan birine 
vilâyet emrine tevdi edilmesi mecburîdir. 

Vasatı nakliye idare ve şirketleri tarafından 
tahsil edilen bu zamlar tahsili takib eden ayın 
on beşinci gününe kadar vilâyetçe gösterilen 
bankaya yatırılmadığı takdirde bu paralar bu 
müesseselerin muhasib, müdür ve ita âmirlerin
den müştereken yüzde on zamla ve tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil olunur. 

B) Eşhas uhdesinde bulunan nâkil vasıta
larında kullanılacak biletler hususî idare tara
fından tertib ve tabolunarak bilet üzerinden tah
sili lâzımgelen zam ile tab masrafı alındıktan 
sonra nakil vasıtalarını işletenlere tevdi ve tevzi 
olunur. 

C) Askerler ve zabıta memurları ile mecca-
nen seyrüsefer edenler ve mekteblilere mahsus 
tenzilâttan müstefid talebe ve nakil vasrtalarr 
şirketlerinin muayyen şartlarla tenzilâtlı tari
feye tâbi tuttukları amele yukariki (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı vesaiti nakliye ücretleri zam
mına tâbi tutulmazlar. 
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Üye biletlerine yapılan zamlarm temamii ciba-
yetini temin iğin nakil vasıtaları idare ve mü
esseselerinin hesabatı Maliye ve hususî idare 
memurları tarafından tedkik ve murakabe olu

nur. 

MADDE 7 — Yol mükelleflerine yapılacak 
ikişer lira, aslî yol parası ile birlikte tahsil olu
nur. Her aym tahsilatının turistik yollar his
sesi ertesi ayın on beşinci gününe kadar turistik 
yollar hesabma bankaya yatırılır. 

MADDE 8 — Yol vergisi mükelleflerinden 
bedenen ifayı mükellefiyet edenler verecekleri 
iki lira fazla vergi mukabilini vilâyet yollarında 
çalışarak hizmet ile öderler. Bunlarm hizmetleri 
değeri vilâyet iradından nakde tahvil edilerek 
turistik yollar hesabma ödenir. 

MADDE 9 — Bu kanunda yazılı gelirler ile 
vilâyet bütçesinden ayrılacak turistik yollar 
hissesi vilâyet fevkalâde bütçesinde açılacak hu
susî fasla kaydolunur. Bu hususî fasıldan vilâ
yet bütçesinin diğer fasıllarına tahsis maksadı 
haricinde hiç bir yere sarf olunamaz. Bu fasıl, 
bütçe yekûnu üzerinden alınan hisselerden müs
tesnadır. 

MADDE 10 — Vilâyet; umumî meclis veya 
encümen kararile bu kanunda yazılı tahsisata 
müsteniden ve Nafıa vekâletinin muvafakati ile 
gelecek senelere sari taahhüde girebilir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe îcra Vekilleri heyeti memurdur. 

24 -V-1938 
Bş. V. 

C. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S.Ankan 
S.Î.M.V.! 

Dr.H.Alaiaş 

Ad. V. 
8. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.I.V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağ ralı 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdbğlu 

D) Yukarıki (A) fıkrasında yazılı vesaiti 
nakliye biletlerine yapılan zamlarm tamamii 
cibayetini temin için nakil vasıtaları idare ve 
müesseselerinin hesabatı Maliye ve hususî idare 
memurları tarafından tedkik ve murakabe olu
nur. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 10 
aynen. 

Hükümetin 10 ncu maddesi 

MADDE 11 — Hükmetin 11 nci maddesi 
aynen. 

» d « 
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S. Sayısı: 259 
Noter kanunu lâyihası ve askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 65 nci maddesi hükmünün noterlerin vazifesine nihayet 
verme işinde de cari olub olmadığının tefsiri hakkında Baş

vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası] ̂ (1/800,3/115) 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 65 nci maddesi hükmünün noterlerin vazifesine nihayet 
verme işinde de cari olub olmadığmm tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi (3/115) 

T. C. 
Başvekâlet 

Karalar müdürlüğü 3 -XII -1934 
Sayı:6/4410 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1683 sayılı tekaüd kanununun 65 nci maddesi hükmünün noterlerin vazifesine nihayet verme 

işinde de cari olub olmadığının tefsiri hakkında Adliye vekilliğinden yazılan 2 - XII -1934 tarih ve 
412/22 sayılı tezkerenin sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

' işin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bil dirilmesine müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
î. İnönü 

Yüksek Başvekâlete 

Noter kanununun 3 ncü maddesinde noterlerin yaş tahdidi hakkındaki kanun hükümlerine tâbi 
olduğu yazılı olmasına ve Üsküdar birinci noteri Ali Fuad beyin 65 yaşını bitirdiği sicillinden anla
şılmasına ve 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 65 nci maddesi mucibince tekaüd hakkı 
başladığı tarihden itibaren yaptırılan yaş düzeltilmeleri muameleye müessir olamayacağına mebni 
14 - 9 - 1933 tarihinde vazifesine nihayet verilmiş ve noterlikten önce memuriyeti mesbuk olmasın
dan ötürü tekaüd muamelesi de yapılmış idi. 

Noter Ali Fuad beyin yaşmm düzeltilmesine dair 1932 yılında Üsküdar hukuk hâkimliğinden 
almış olduğu hükme nazaran 65 yaşını doldurmadığı cihetle noterlik vazifesine nihayet verilmesi doğ
ru olmadığından bahsile Devlet şûrasına açtığı dava üzerine davacının 65 yaşmı doldurmadığı hü
viyet cüzdanından anlaşılmasına ve tashih edilen yaşların nazarı itibara alınmaması münhasıran te
kaüd hakkı başladığı tarihden itibaren yaşlarını tashih ettiren mülkî ve askerî memur ve zabitlerle 
maaş bağlandıktan sonra bu tashihi yaptıran yetimlerin yaptıkları muamelelerde cari bir kaide olma
sına göre nüfus cüzdanındaki yaşının tashihan tayin etmiş olması vesilesile noterlik vazifesine niha
yet verilerek tekaüde şevki kanuna uygun olmadığına karar verilmiştir. Noter kanununun 3 ncü 
maddesinde noterlerin yaş tahdidi hakkındaki kanun hükümlerine tâbi olduğu mutlak surette yazılı 
bulunmuş ve 1683 sayılı tekaüd kanununun 65 nci maddesinde tekaüd hakkı başladıktan sonra ya
pılan düzeltilmesinin muameleye müessir olamıyaeağı açık olarak gösterilmiş ve bu suretle memur
lar hakkındaki yaş tahdidine müteallik hükümlerin noterler hakkında da kayid ve şartsız olarak tas
diki lâzımeden bulunmuş olduğu halde yukarıda yazılı Devlet şûrası deavi dairesinin işbu madde 
hükmü tekaüd hakkı başladığı tarihden itibaren yaşlarını tashih ettiren müM ve askerî memur ve 
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zabitlerde maaş bağlandıktan sonra bu tashihi yaptıran yetimlerin yaptıkları muamelelerde carî bir 
kaide olub tekaüd muamelesi olmayan noterlerin vazifelerine nihayet vermek işinde cari olamıyacağı 
yolundaki kararın karşısında bundan böyle yaşını düzelttiren 65 yaşını bitirmiş noterler hakkında 
yapılacak muameleyi esas olmak üzere keyfiyetin tefsiren hal ettirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Gereğinin yaptırılması arzolunur. 
Adliye vekili 

Noter kamum lâyihası (1/800) 

ar. a 
Başvekâlet 4 - V - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1516 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1937 tarihinde Yüksek Mec

lise arzı kararlaştırılan Noter kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 
1. İnönü 

Mucib sebebler 

Bin ikiyüz doksan beş tarihinde meriyete giren mukavelât muharrirliği nizamnamesi ammenin 
tanzim ve tevsik mercii olan bu müessesenin istifadeyi dar bir alanda bırakmış olmasından ötürü 
1329 tarihli Noter kanunu muvakkati ve eklerile resmî senedlere ilâm mahiyet ve kuvveti ve noterlere 
menkul ve gayrimenkul malların tevdi ve teslim ve idaresi ve emanetleri saklamak salâhiyeti veril
mek ve noterler amme mutemedi ve ammenin esrarının tevdi yeri haline ifrağ olunmak suretile nok
sanlar bir dereceye kadar ikmal edilmiştir. 

Eski hükümler merî olduğun sıralarda tedvin edilmiş ve o vakitki mevzuat ve ihtiyaçlara uygun 
bulunmuş olan halen merî bulunan noter kanunu 1926 yılında başarılan adlî inkilâptan sonra yeni 
kanunî mevzuatımız ile bittabi ahenk ve insicam temin edememiş ve tatbikatta görülen ihiyaçları 
da önleyememckte bulunmuş olmakla beraber yeni mevzuatın hangi hükümlerini kaldırmış ve 
hangileri merî bulunmuş olduğu hususunda bir hayli tereddütler vukua gelmekte bulunmuş 
olmasından Noter kanununun da yeni mevzuatımıza göre tekrar kaleme alınması zarureti günden güne 
artmıştır. 

tsviçrenin nöşatel ve diğer kantonları kanunlarile Avusturya Noter kanunundan ve İstanbul 
noterleri tarafından tanzim olunan kanun lâyihasından istifade olunmak ve bilhassa yeni mevzua
tımıza mütenazır olmak üzere tatbikatta görülen ihtiyaçlara göre işbu kanun lâyihası kaleme alın
mıştır. 

Tanzim ve tevsik işlerini gören noterlerin bu gün merî kanunda olduğu üzere harçtan dörtte 
bir almak ve gördüğü bazı işlerleri ücret almak suretile serbest meslek erbabımdan olmak üzere 
bırakılmaları muvafık görülerek lâyiha bu esas dairesinde hazırlanmış ve meslek haline getirilen 
noterlerin ne gibi vasıfları haiz bulunmaları ve ne suretle yetiştirileceği ve tayinleri usul ve tarzı 
ve noterliklerin ne suret ve şartlar altında kurulacağı ve kaldırılacağı ve noterlerin aslî vazifele
rinden başka ne gibi işler görebileceği lâyihada gösterilmiştir. 

Lâyihanın bab ve bölümlerinde kayid ve dosyaların tutulma ve işlerin görülme tarzı, tanzim, 
tasdik, tebliğ isleri, iş- sahihlerinin ehliyet, şahid, muarrif ve tercümanlarda aranılması gerekli 
vasıflan ve dinleme usul ve şartları, noterlerin vazifesi, noter senedlerinin hüküm ve kuvveti ve 
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hangi hallerde noter senedi olmak vasıflarını kaybedeceği, inzibatî ceza ve mesuliyetleri ve yap
tıkları yolsuz muameleler ilgililerin zararını intaç ettiği takdirde harç ve ücretten başka ayrıca 
sebeb oldukları zararları tazmin edecekleri ve noter olmak vasıflarını kaybettikleri takdirde 
muhakemeye ihtiyaç olmaksızın azlolunabilecekleri, ve noter yanında çalışacakların haiz olma
ları lâzım gelen vasıflar hak ve borçları ve yaptıkları yolsuz muamelelerden rücu hakkı baki kalmak 
üzere noterlerin malen mesul olacakları gösterilmiş noter teşkilâtından istihdaf olunan gayenin elde 
edilebilmesi için noterlerin tecrübe görmüş hukuk fakülteleri mezunlarından mürekkeb olması 
gereklidir. Kanun lâyihasının tanziminde vazifelerini aidat ile gören noterliklere Hukuk fakültesi 
mezunlarının rağbetlerini celb ve ımevcudların mesleklerine bağlılıklarını ve gayretlerini art
tırmak ve meslekin ileride inkişafını hazırlamak için istikballerini temin edecek . tedbirlerin göz 
önünede bulundurulması zarurî görülmüştür. Bu mülâhaza ile noterlerin verdikleri ve vazifele
rinden ayrıldıklarında bir ilişikleri olmadığı takdirde kendilerine red ve iade edilecek olan teminat 
akçelerile yıllık varidatlarından münasib bir miktar meblâğın ve noterlere tevdi olunacak ema
net paraların faizleri sermayesini teşkil etmek üzere Ankarada bir yardım sandığı kurulması ve bu 
sandığın ölüm halinde ailelerine veya tahdidisin ve maluliyet gibi sebeblerle vazifelerinden ayrı
lanlara münasib bir ikramiye verilmesi uygun bir tedbir telâkki olunmuştur ve Ibu sandığın teşkil 
ve idare suretleri ve yardım ' nisbetinin ayrıca bir nizamname ile tayin ve tesbiti ihtiyaca daha uy
gun görülmüştür ve lâyihada umumî esaslar gösterilmek suretile iktifa olunarak müteferri noktaların 
lâyiha kanuniyet kesbettikten sonra tatbik suretini gösterir nizamnamede gösterilmesi münasib gö
rülmüştür. 

Noter harç tarifesinin Adliye harç tarifesi kanununa bir fasıl olarak ilâvesi muvafık görülerek 
lâyiha bu suretle kaleme alınmıştır. 

Noter harç tarifesinde halkın tanzim ve tevsika karşı rağbetini çoğaltmak maksadı istihdaf olu
narak harçlar ziyadeleştirilmemiş ancak yeni mevzuatımıza göre konması gerekli harçlar konmuş ve 
tatbikatta bir çok müşkülleri mucib olan hususlar tamamlanmış ve murakabeyi kolaylaştırmak ve 
Hazine hukukunun ziyama mahal bırakılmamak üzere harç pullarının dairede hıi'zolunacak nüs
haları üzerine yapıştırılması esası kabul edilmiştir. 

Lâyihada maktu harçlar muntazam bir silsile altında ve bunların dışında kalanların nisbî harç
lara bağlı olduğu gösterilmek suretile hem tatbik edeceklerin ve hem de iş sahihlerinin anlayabile
ceği surette sade bir şekilde kaleme alınmak esası gözetilmiştir. 

Adiye encümeni mazbatası 

T.B. M. Jf. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/800, 3/115 
Karar No. 44 

10 ~V1 - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Adliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 
4 - V - 1937 tarih ve 6/1516 sayılı tezkeresile 
Büyük Meclise sunularak Adliye encümenine 
havale edilen noter kanun lâyihası Adliye ve
kili ve Hukuk işleri umum müdür muavini hu-
zurlarile tedkik ve mütalea olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasile, Adliye vekili tara
fından verilen izahattan ihzar edilen lâyihanın 

mevzuatımızda kabul edilen asrı hukuk pren-
siblerile ahenk ve insicamı temin maksadile 
İsviçre ve sair memleketler kanunlarında yapı
lan tedkikler üzerine memlekette müşahede edi
len noksan ve ihtiyaçlar da göz önünde tutula
rak bu lâyihanın vücude getirildiği anlaşılmış
tır. 

Kanunî salâhiyetlerine göre ifa edecekleri 
1926 tarihindenberi peyderpey tedvin edilen adlî, hizmetler bakımından halkın güvenini haiz olmak 
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lâamge^eû noterlerin İm vazifelerinin ehemmi
yetle ml&enasib evsaf ve şeraiti haiz bulunma
ları- ve (noterliğin bir meslek sayılarak bu işde 
tecrübeli: zevatm yetiştirilmesi ve bu itibarla 
hal ve ikilerinin temini esbabının derpiş olun
ması V©'halkın selâmetle işlerini gördürmek ve 
haklarımı korumak üzere tanzim edecekleri ev
rak ve isenedatı tevsik ettirmek üzere emniyet 
ve kolaylık gösterilecek hükümler konması lü
zumu ajyıkâr ve impratorluk devrinde muvak
kat birr kanun olarak neşredilib cüzi tadilâtla 
btt gün^meri bulunan kanunun ihtiyaca yeter 
olmadığa derkâr bulunmakla bu mühim nokta
lar nazara alınarak hazırlanan lâyiha encümen
ce esas itibarile kabul edilmiştir. 

Lâyiha havi olduğu hükümler itibarile umu
mî hükümlerden bahis kısmından başka sekiz 
bab üzorine tasnif edilmiştir. 

"üamimî hükümler altı maddede her asliye 
mmhkenjesi kaza çevresinin bir veya bir kaç no
terin %1|hıaaeağı ve noterlik dairelerinin kurula
cağı yet gösterilmiş ve yabancı memleketlerde 
noteriikj işlerinin konsolosluHarca yapılacağı tas
rih kdıımış ve noterlerin ilim ve hayır müesse
selerin azglıklarile kaza mercilerinden verilecek 
her hanpvazifeden başka hiç bir işle meşgul ola
mayacakları ve borsa oyunu ve ticaret işlerile 
uğraşamayacaklan ve 'başkalarına kefalet edeme-
yeeeMefL gibi bu işlerin noterlik vazif esile telif 
kabul etmeyen ve itimadı sarsılabilen meşgaleler
den olmak mülâhazasile kanunda açıkça göste
rilmiştir. 

Noterlerin tatil günlerinde iş yapamayacakla
rı tabiî olmakla beraber metinde işaret edildiği 
üzere vasiyetname tanzimi veya gecikmesinde za
rar umulan akid ve işleri yapabilecekleri altıncı 
madeye^kaydolunmuş ve ancak zaruret ve müsta
celiyet tebeblerinin tanzim veya tasdik olunacak 
evrakilat gösterilmesi lüzumu işaret olunmakla bu 
hükmün yalnız yerinde tatbik edilmesi maksud 

olduğu Işebarüz ettirilmiştir. 
Ltyfhanın yedinciden yirminciye kadar olan 

birinci ftabı noterlerin tayini usullerine mütedair 
hükümlferi göstermektedir. 

Hâkimlik, memur ve avukatlık gibi bütün 
' mesleklirde aranılan vasıf ve şartlara mütenazır 

olan noterlik hakkındaki kayidlere bir de itintad 
ve emniyeti ufak bir şübheye düşürebilecek haller 
de sarili olarak ilâveten işaret edilmiş ve beş 
sene hâkimlik, müddeiumumilik veya avukatlık 

etmiş, olmanın meşrut bulunması da noter olmak 
isteyenlerin hukukî bilgilerini tatbik sahasında 
tekemmül ettirmiş olmaları düşünoesile konmuş 
isabetli bir kayiddir. Kanunun aradığı bu kayde 
göre açık noterliğe talib çıkmadığı takdirde di
ğer şartları haiz planlar arasmda imtihan yapı
lacağı ve imtihan mevzuunun neler olduğu ve 
talihlerin taaddüdü halinde aralarında müsabaka 
yapılacağı ve bunlar arasında dil bilenlerin ter
cih olunacağı bu babın sıra ile maddelerinde 
tesbit olunmuştur. 

Noter olacakların yıllık gayrisafi gelirleri
nin yüzde onu nisbetinde para olarak teminat 
vermeleri de 16 ncı maddede gösterilmiş ve pa
radan başka teminatın kabul edilmemesi de 
bu para faizlerinin yardım sandığı geliri me-
yanında olmasından ileri gelmiştir. 

(Gayrisafi gelirin) notere aid ücret ve beyiye 
ve diğer aidatın yekûnu olacağının maddede 
tasrih edilerek Devlete aid harçların gayrisafi 
gelir sayılması gibi bir telâkkiye mahal kalmaması 
mütaleası dermeyan edilmiş ise de Devlete aid 
harçlarla noterin, geliri hiç bir suretle alâkalı 
olmayacağından ve maksadın böyle anlaşılmasına 
da imkân bulunmayacağından maddeye bir ka-
yid ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

Noterliğin de Devlet müesseselerinde bir âmme 
hizmeti olması itibarile noterlerin de memurlar. 
gibi tekaüd muamelelerindeki yaş tahdidine 
tâbi olmaları tabiî olub bu husus lâyihanın 18 
nci maddesinde sarih olarak yazılmıştır. 

Bir noterin geliri daha fazla açık bir noter
liğe terfi suretile tayin edilebileceğine dair 19 
neu madde noterliğin bir meslek sayılması mak
sadını temine yarayan bir hükümdür. 

Lâyihanın 20 nci maddesinde vazif esinden ay
rılacak noterlerin işlerinin ne suretle gördürüle-
ceği ve bunlara vekâlet edeceklerin kimlerden 
olabileceği ve noterlik gelirinden vekillere veri
lecek para mikdan beyan olunmaktadır. Madde
de vuzuhla gösterilen bu hüküm tatbikatta ko
laylığı mucib ve işleri yüzüstü kalmasına mâni 
olmaktadır. Bir noterin hastalık ve mezuniyet 
ve her hangi bir mazeret sebebile işinden ayrıl
ması halinde memurlarından birini mesuliyet uh
delerinde kalmak suretile tevkile salâhiyet ve
ren maddenin son 'fıkrası bu sebeblerle vekâ
letin bir ayı geçmeyeceği ve geçecek olursa vekil 
intihabının mahallî Adliye-encümenlerince Adliye 
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memurlarından birinin seçilerek vazifenin ona 
gördüirüleceği hükmünü ihtiva etmektedir ki, 

.bununla mesuliyet uhdelerinde olmakla beraber 
noterlerin kendi memurlarına istedikleri gibi 
vekâlet vererek iş gördürmeleri men ve kendile
rinin bizzat işleri başında bulunmaları temin edil
miş J olmaktadır. 

Lâyihanın ikinci babmm birinci bölümü no
terlerin tutacakları defter^ dosya ve kayidler-
den' bahis bulunmaktadır. 

Muamelenin intizammı. temin için noterlere 
saklanmak üzere tevdi edilen şeylerin iyice ko
runması» tedbirleri gösterilmekte ve murakabe
y i kolaylaştırmak üzere her ay müddeiumumi-
iğıe fgeJLen. ve îÇikan işlerin mahiyetini ve alman 
ücret ve harçların mikdarmı gösteren cetveller 
vermek mecburiyeti maddelerde işaret edilmiş 
buunmaktadır. 

ölüm veya rvazifeden ayrılma ve dairenin il
gası gibi sebeblerle evrakm devir ve teslimi hu
susları da yine bu bölümün maddelerinde gös-
terilmiştir. 

İkinci bölümde sekiz maddede tanzim, tas
dik ve tebliğ işlerine aid ahkâm mevcuddur. 

Noterlerce tanzim ve tasdik edilecek kâğıd-
larnuancak alâkalılara örneklerinin verilebile
ceği tyakiiz mahkeme ve sorgu hâkimi kararile 
kâğıd ve defterlerin daireden dışarı çıkarilabi-
leceği s ve müddeiumumilerle adliye müfettişle-
rimmı de murakabe salâhiyetleri dolayisile bu 
hakki haiz oldukları maddesinde beyan oluna
r a k bu ıhükümierle mahremiyet esasr gözetil-
miştir. 

Başka dile çevrilecek kâğıdlarm noterler ve
ya emniyet ettikleri kimseler tarafından yaptı-
rılacağı da bu fasılda gösterilmiştir. 

Tebligat işlerinin hukuk usulü muhakemele
ri kaniiBU hükümlerine göre yapılacağı ve buna 
müteferri hususların icrası tarzı 22 ve 23 ncü 
maddelerde tasrih kılınmıştır. 

Bm babın üçüncü bölümünde noter dairesine 
gelenlerin ehliyeti ve tarafların rızalarını öğren
me ve alâkalılarla şahid ve muarriflerin dinlen-
mesiiîtaKdarına aid hükümler on maddede beyan 
olunmaktadır. 

Noterlerde tanaim ve tasdik ettirilecek kâğıd
larm^vusııku&u lâyikile temin için resen yaptırı
lacak sened ve sair kâğıdlarla hariçte tanzim 
edilib tasdik için getirilen kâğıdlarda beyan ve 

ikrar sahiblerile şahid ve muarriflerin ve lisan 
bilmeyenler hakkında tercümanın ne tarzda din
lenileceği ve bilhassa hüviyetlerinin tesbiti için ne 
gibi şartlar aranılacağı bu maddelerde sırasile 
vazıh olarak gösterilmektedir. 

Yazı bilmeyenler hakkında ne yapılacağı da 
38 nci maddede tesbit edilmiş ve bunların mühür, 
hususî işaretleri varsa bunları kullanmaları, ol
madığı takdirde de sol ellerinin baş parmağı bas
tırılarak üzerlerine adları yazılmak ve noter ta
rafından ayrıca şerh verilerek tasdik ve imza 
olunması beyan edilmektedir. 

Tanzim ve tasdik edilecek kâğıdlan mümessil 
sıfâtile yaptıracaklar hakkında da bu sıfatları 
ispat edecek vesikalar aranmak suretile ehliyet
lerinin tebeyyün ettirilmesi lüzumu 46 nci madde
de tasrih edilmiş ve böyle iş yaptıranların vekil, 
vasi, kayyim, mümessil ve mirasçı gibi kimse
lerle hükmî şahsiyetleri temsil edenler olabilece
ğinden ehliyetin sübutu emrinde aranılacak ve
sikaların bu sıfatlara göre olması tabiî olduğu ve 
hükmî şahsiyet mümessillerinin salâhiyet dere
celeri anlaşılmak üzere şirket veya cemiyet statü 
ve nizamnamelerinin de tedkik olunması ve ya
pacakları hususu yapmağa izinli olduklarına dair 
olan vesikaları da göstermek mecburiyeti madde
de sarih olarak kaydolunmuştur. 

Noterler ikrar şahidile muarrif ve tercüma
nın dinlenmesinde bir kayid ve şartla ve şartla 
bağlı olmayıb lüzum ve icaba göre bunların söz
lerinin doğruluğu hakkında şahid, muarrif ve 
tercümana yemin verebilecekleri 42 nci maddede 
tesbit olunmuştur. 

Noterlerin ehemmiyetli gördüğü ve lüzumu
nu takdir ettiği işlerde alâkaklarm fotoğraf
larının da kâğıdlara yapıştırabileceği 43 ncü 
maddeye yazılmıştır. 

Lâyihanın üçüncü babı iki bölümde noterlerin 
vazifelerile noter senedlerinin kanunî kuvvet
lerini gösteren ahkâmdan bahistir. 

44 ncü maddede noterlerin yapacağı işler 14 
bendde sayılarak gösterilmektedir. Bu işlerden 

piyango ve seçim gibi noterlerce tevsik edilmesi 
istenen bazı işler noterlik dairesinin dışında ya
pılacağı gibi ötekilerin de bu günkü mevzuata göre 
her halde noterlikçe tanzim ve tasdiki lüzumlu 
olanlarla iş sahihlerinin kendi isteklerile tanzim 
ve tasdik ettirecekleri işlerdir. Yine bu maddede 
alâkalıların isteği ile noterlerin veya kendilerine 
vekâlet edecek memurların, mahallerine giderek 
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daire haricinde de kâğıd tanzim ve tasdik edebile
cekken gösterilmiştir. Daire dışında yapılacak 
bu işler tatbikatta görülen ve ihtiyaç arzeden hal
ler için tecviz edilmiş olub bu lâyihanın mah
fuz bulundurmak istediği ehemmiyetli bir nokta; 
noterlikte isthdam edilen bütün memurların ha
riçte kâğıd tanzim ve tasdik işlerini yapamayıb 
ancak notere vekâlet etmek salâhiyetini haiz olan
lara dışarıda iş gördürebileceği maddede sarahat
le kayid ve ifade olunmuştur. 

45 nci maddede vasiyetnamelerin tanzimi tarzı 
- gösterilmektedir. Vasiyet ve ölüme bağlı tasar-
ruflada ölüm vukuunda noterlerin bu keyfiyeti 
salhiyetli sulh hâkimine haber vermek üzere tan
zim edilmiş olanlarını ölümün tahakkukundan 
bunların tasdikten ve pulsuz örneklerini Cumhu
riyet müddeiumumiliklerine verecekleri bu mad
dede gösterilmiştir. 

Noterlere tevdi edilen emanetlerin saklanması 
ve geri verilmesi ve bir yere teslim edilmek meş
rut ise oraya verilmesi usulleri 46 nci maddede 
ve Hükümetin teklif lâyihasının 52 nci madde
sinde tavzih edilen şekilde gösterilmiştir. 

Emanetlerin sahihlerinin sağlığında rızaları 
veya mahkeme kararı olmadan ve ölüm halinde 
de kanunî müstahakları tarafından vesika gös
terilmedikçe emaneti veren kimsenin tesbit ettiği 
şartlara aykırı surette hiç kimseye verilemeye
ceği lâyihanın 47 nci maddesinde noterlerin emin 
ve mahrem sıfatlarını tebarüz ettiren bir hüküm 
olarak tesbit edilmiştir. 

Noterler tarafından resen yapılan evrak ve 
senedlerin sahteliği sabit oluncaya kadar mak
bul bir delil olduğu 48 nci maddede ve hariçte 
yapılıb noterlerce tasdik edilen kâğıdlarm sıhhat 
ve itibar bakımından kıymetleri yalnız imza ve 
tarihe münhasır bulunduğu ve münderecatına te
siri olmadığı 49 ncu maddede beyan olunmakta
dır. 

5p nci maddede borçlar kanununun akidlerin 
serbestisi hakkındaki hükümlerin mahfuziyeti 
kaydedilmektedir. Resen tanzim edilen kâğıd
larda noterlerce umumî hükümler nazara alın
makta ise de yalnız imzanın tasdiki için getirilen 
kâğıdlarm münderecatına dikkat edilmek mecbu
riyeti olmadığı kanaatinde bulunan noterlere de 
tesadüf edilmiş olduğundan kanunların sarih ola
rak nehi veya emirlerine aykırı akdin ikrarını 
natık hariçte yapılmış bir mukavelenin yalnız 

imzasının tasdiki için noter dairelerine getirildiğin-
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de bunun dahi tasdikinin yapılmaması için mad
deye bu yolda sarih hüküm ifade eden kayid-
ler konmuştur. 

Lâyihanın 51 nci maddesinde noterlerce bu 
kanun hükümlerine göre tanzim ve tasdik olun
mayan kâğıdlarm resmî sayılamayacağı ve tasdik 
edilen her hangi bir kâğıdda bulunacak çıkıntı
lar ayrıca tasdik edilmemişse bunların da sahih 
addolunmayacağı tasrih olunmuştur. 

Noter işlerinin murakabesi ve noterlerin'me
suliyeti lâyihanın dördüncü babında beyan 
olunmaktadır. 

Cumhuriyet müddeiumumileri noter üzerin
de daimî teftişte bulunmakla vazifedar olub en 
az senede bir defa teftiş etmeleri 52 nci maddede 
gösterilmiştir. 

Adliye müfettişlerinin ayrıca ve her zaman 
diğer adliye muamelelerinde olduğu gibi noter 
işlerini de teftiş edebilecekleri lâyihada kabul 
edilmiş esaslardandır. 

53 ncü maddede teftişin ne gibi noktalar göz 
önünde tutularak yapılacağı dört bendde tadad 
ve beyan olunmaktadır. Bu noktalar: kanunda 
tutulması emrolunan defterlerin tarifat daire
sinde tutulub tutulmadığı ve istifa edilen harç, 
resim ve ücretlerin kanuna uygun olarak almıb 
alınmadığı ve harç mukabilinde pul yapıştırılıb 
yapıştırılmadığı ve dosya ve defterlerin yıl ter-
tertibi üzerine tasnif edilerek intizamlı surette 
ve emniyeti koruyacak tarzda bulundurulub bu-
lundurulmadığı ve nihayet kanunla tesbit edi
len esasların iyi surette tatbiki için yapılması 
yine kanun iktizasından olan nizamname hü
kümlerine riayet edilib edilmediğine mütedair
dir. 

Teftişe müteallik hükümlerin tesbiti arasm* 
da C. Müddeiumumierinin teftişi müteakib ve
recekleri raporların Adliye vekâletine gönderil
mesi ve teftiş veya bir lüzum üzerine yapılacak 
tahkik neticelerini havi raporlar için subut de
lili olabilecek yolsuz ve kanuna aykırı kâğıdla
rm örnekleri raporlara iliştirilirse de müb-

rem bir ihtiyaç görülmedikçe bu kâğıdlarda isim
leri geçen alâkalıların adlarmm yazılmayacağı 
maddede açıkça beyan olunmaktadır ki mura
kabe ve teftiş vesilesile bile olsa noterlerce ya
pılacak işlerdeki mahremiyete ehemmiyetle ri
ayet olunacağı bu madde hükmü ile tebarüz-
ettirümiştir. 
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Dödüncü babın ikinci bölümünde noter hak
kında tatbik edilecek inzibatî cezalardan bahso-

. Ilınmaktadır. 
inzibatî cezaların tertibine Adliye vekâleti 

salahiyetli olub bu cezanm verilmesini istilzam 
eden haller daimî murakabe hakkını haiz olan 
Cumhuriyet müddeiumumilerinin yılda en az bir 
defa verecekleri rapordan veya adliye müfettişleri
nin teftiş neticesindeki raporlarından yahud şikâ
yet veya her ne suretle olursa olsun istihbar üze
rine yaptırılacak tahkik neticesinde kezalik 
verilecek raporlarla vekâlet keyfiyetten malûmat 
hâsıl ettikten sonra görülecek lüzum üzerine 
kanunda gösterilen ihtar, tevbih, bir seneyi geç
memek üzere muvakkaten meslekten çıkarma ve 
meslekten çıkarma cezalarının biri tatbik olunur. 
Bu cezalardan her hangi birinin tertibi, işin şüp
hesiz mahiyeti nazara alınarak vekâletçe takdir 
olunabileceğinden sıra ile bunlar r.n ne gibi filî 
ve hareketlere karşı verilmesi hakkında tadadî su
rette bir usul kabul olunmamıştır. 

Cezanın tertibinin takdir üzerine mutlak 
bırakılması inzibat bakımından daha f aideli oldu
ğu ve bu cezalan istilzam eden hallerin tesbit 
olunarak kanunda sayılmasına imkân olamayacağı 
cihetle muvafık bulunduğu meydandadır. 

inzibatî cezanın tayininden evvel tahkik ya
pılmasına veya yapılan tahkikin incelenmesine lü
zum görülürse bu sırada tahkik muamelesinin 
neticesine kadar noterin işten el çektirilebileceği 

• lâyihanın 57 nci maddesinde, yerinde bir hüküm 
olarak dercedilmiştir. 

Haklarında cezaî takibat yapılan noterlere ay
rıca inzibatî ceza verilmesine cezaî takibin mâ
ni teşkil etmiyeceği dahi 58 nci maddede gösteril
miştir. ı1; • ' ; • :$] 

inzibatî cezaya maruz kalan noterlerin ihtar 
ve tevbihe karşı itiraz hakları olmayacağı ve bu 
cezalara aid Adliye vekâletinin kararının katğl" 
olduğu 60 nci maddede tasrih kalınmıştır. 

Muvakkat meslekten çıkarma ile meslekten çı
karma kararlarının mevzuatımız hükümlerine gö
re aleyhinde itiraz ve idarî dava açılmak yolile 
müracaatta bulunabileceği tabiî olduğundan En
cümen ; umumî hükümlere göre muamele yapıla
bilecek bu cihet hakkında 60 nci maddeye baş
kaca bir kayid konmasına lüzum ve mahal gör
memiştir. 

Dördüncü babın üçüncü bölümünde noterle
rin ifasından memnu oldukları hallerle hukukî 
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mesuliyetleri ve memnuiyet hilâfına hareketle
rinden dolayı çarptırılacakları cezalar tayin 
ve tasrih olunmaktadır. 

Noterler için menedilen haller arasında kayde 
değer noktalar mahremiyeti koruma bakımından 
mevzu hükümle tanzim ve tasdik edecekleri se-
nedlerin vüsukuna karşı bitaraflığı ihlâl edecek 
hallerden sayılabilecek noterin ikrar ve beyan 
sahiblerile şahid ve muarriflerin kendi usul ve 
furu kan, koca ve maddesinde sayılan derecede 
yakını olmaması keyfiyetlerinin gösterilmesidir. 

Noterlerin karabet dolayısile işlerini yapmak
tan memnu oldukları kimselere aid muamelelerin 
diğer noter tarafından ve o yerde başka noter 
yoksa mahallî hukuk hâkimi tarafından tensib 
edilecek Adliye memurlarından birinin yapma
sını 63 neü maddede tasrih edilmek suretile 
tahaddüs edebilecek güçlüğün halli çaresi de bu 
suretle düşünülmüştür. Noterlerin gerek ken
dileri ve gerekse istihdam ettikleri memurların 
hata ve noksanlarından doğacak zarara karşı 
malî mesuliyetleri bulunduğu 64 ncü maddede 
açıkça gösterilmiştir. 

Bu bölümün son maddesi olan 65 nci maddede 
karabet sebebile işlerini yapmaktan memnu 
olan kimselerin bu memnuiyete aykırı 
olarak kâğıdlarının tanzim ve tasdik et
tikleri ve borsa oyunu, sarraflık ve ti
caret işlerile uğraşdıkları takdirde kendilerinin 
ağır para cezasile cezalandırılacakları ve bu 
cezalara asliye mahkemelerinin hükmedecekleri 
yazılmıştır. 

Lâyihanın beşinci babı noterlerin yanlarında 
çalıştırılacak memur ve sair müstahdemler hak
kında aranılan vasıf ve şartları ihtiva etmektedir. 

Lâyihada mevzu hükümlere göre noterlerin 
çabuk ve düzgün işgörebilmeleri için lüzumu ka
dar kâtib ve müstahdem kullanmağa mecbur ol
dukları ve memurların memurin kanunundaki 
şartları haiz bulunmaları ve tebliğ memurile oda
cıların da on sekiz yaşını bitirmiş bulunmaları 
ve Türk olmaları ve işlerini yapabilecek malûmat 
ve ehliyeti haiz kimseler olması ve kâkimlikten, 
adliye memurluklarından ve avukatlıktan cezaî 
ve inzibatî kararla çıkarılmış olanlann noter 
dairelerinde istihdam olunamayacakları madde

ler de yazılmıştır. 

Noterlerin kendileri tarafından seçecekleri bu 
vasıf ve şartlan haiz memur ve müstahdemlerin 
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hukukunu korumak için 70 nci maddede bazı hü
kümler konmuştur. 

Hastalık ve sair mazeret sayılacak sebebler-
le ve vazifesinden çıkarılacaklara o noter ya
nında çalıştığı hizmet senelerine göre bir nisbet 
dairesinde noterlerin ikramiye vermeleri mecbu
riyeti ve ölüm halinde de ailelerine bu had ve 
nisbet dairesinde ikramiye verilmesi ve bu yüz
den doğacak ihtilâfların o yer hukuk mahkemesi 
tarafından hal ve faslolunması bu hükümlerin 
başlıcalarındandır. 

Noterlerin gördükleri vazifeye mukabil ala
cakları ücretler lâyihanın 6 nci babında ve on 
maddede gösterilmiştir: 

Bu ücretlerin başlıcası harç tarifesine göre 
tanzim, tasdik edilecek kâğıdlardan alınacak har
cın dörtte bir nisbetinde olanıdır. Bundan başka 
sarfedecekleri harç pullarından % 15 ve damga 
pullarile sair kıymetli evraktan kanun ve usul
lerine göre verilecek beyiyeler ve maddede mik-
darlan gösterilen tercüme ve yazı ücreti ve ör
nek harcı ve sairedir. 

Daire dışında yapılacak işler için yol mas
rafından başka iş ve tatil günlerine göre alınacak 
ücret ve gidilecek yerde bir saatten fazla 
işin devamı halinde zam suretile alınması lâzım-
gelen mikdar 73 ncü maddede gösterilmiştir. 

44 ncü maddeye göre daire dışında yapılacak 
iş ıçm noter, kendisine vekâlet etmek salâhiyeti
ni haiz memurlardan birini gönderdiği takdirde 
almacak ücretin yarı nisbette olacağı yine bu 
maddeye kaydolunmuştur. İşleri çok olan bazı 
şehirlerde aynı zamanda ' dışarda iş yaptırmak 
üzere noterin davet edilmesi ihtimal dahilinde 
olduğundan notere vekâlet edebilecek memur
ların birden fazla olması caiz olabilib yapılacak 
nizamnamede bu lüzum nazara alınarak kolay
lık temin edecek hükümler konabilir. 

Menkul ve gayrimenkul malların idaresi no
tere tevdi1 edildiği takdirde alınacak ücretlerin 
yapılacak mukavelelerle tayin edilmesi en mu
vafık bir- şekil olduğundan 76 nci madde bu su
retle tanzim ve kabul olunmuştur. 

77 nci maddede kendilerine tebligat yapıla
cak kimseler bir yerde oturuyorlarsa bunlar için 
ayrı ayrı ücret almmıyaeağı beyan olunmakta
dır. Bu hüküm bir iş için alâkalıların müteaddid 
kimseler olduğu hallerde tatbik edileceği tabiî 
olub ayrı ayrı işlerin tebligatında o işlerin alâ
kalıları ©lan eşhasm bir arada oturmuş olma-

8 — 
I lan yalnız bir tebliğ ücreti alınmasmı âMîza et-
• mez. Bu cihetin maddede tasrihi yolunda encü-
1 mende dermeyan edilen mutalea, esas itibarile 
İ varid ise de madde hükmünün başkaca telâkki 

ve tatbiki ihtimali görülemediğinden maddeye 
bir kayid ilâvesine mahal görülememiştir. 

Noterlerin mezuniyetine aid hükümler lâyi
haya 7 nci bab olarak alınmıştır. 

Devlet memurları hakkmda da cari olduğu 
üzere noterlerin de her yıl bir ay izinli olmaları 
kendileri için bir hak tanınmış ve 81 nci madde
ye bu yolda hüküm konmuştur. 

Makbul bir mazeret veya mecburiyet sebebi-
le sekiz güne kadar noterlerin bağlı bulunduk
ları mahkeme reisi veya hâkiminden izin ala
bilmeleri de kabul edilmiş ve ancak bu suretle 
alacakları faizin senede iki defadan fazla olma
ması ve fazla olduğu takdirde fazlasının yıllık 
izne mahsub edileceği yine bu maddede tesbit 
olunmuştur. 

Hastalık hallerinde tabib raporu almak şar-
tile noterlerin hizmet müdd etlerine göre üç ay, 
altı ay ve bir sene izin alabilecekleri ve bu müd
det içinde iyileşmedikleri halde bir misli daha 
izin müddetlerinin uzatılabileceğ i 2 nci maddede 
gösterilmiş ve bununla ııotetliğin mahsus bir 
meslek olmasını istilzam eden bu kanun noter
ler lehine olan bu mazeret hallerini Devlet me
murları hakkında cari usule benzer bir şekilde 
kabul etmiştir. 

Maddede gösterilen müddetler geçtiği halde 
hastalıkları devam edenlerin vazifelerine niha
yet verileceğinin de kayid olunması, zarurî bir 
neticenin ifadesi olmak üzere telâkki edilmesi 
lâzım gelir. 

Noterlik meselesinin ehemmiyeti dolayısile 
bu kanunla yükseltilen vazifeler ve a,ğır şart
lara karşı noterlerin istikballerinin düşünül
mesi çok lüzumlu bir keyfiyet olduğundan lâyi
hanın 8 nci babında noter yardım sandığı başlığı 
altındaki hükümler yaş tahdidi veya maluliyet 
sebebile vazifesinden ayrılacaklarla ölen noter
lerin mirasçılarına yapılacak yardım için bir san
dık kurulması mecburiyeti ve bu sandjğın gelir 
kayıdları, 83 ve 84 ncü maddede tesbit ve tayin 
olunmuştur. 

Noterlere emanet bırakılacak paraların ve no: 
ter olacakların vermeğe mecbur oldukları teminat 
akçelerinin bankaya yatırılarak alınacak faizleri 
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ve teminat akçelerile Devlet veya Devlete men-
sub müesseselerin tahvilleri dahi alınabileceğin
den bu tahvillerin faizleri münhal noterliklerin 
vekille idare edildiği takdirde vekile verilecek 
mikdardan artan kısmın ve noterlerin vazifelerine 
karşı aldıkları ücret ve beyiye gibi paraların 
gayrisafi yekûnundan maddede tasrih edilen mik-
dara göre alınacak •% 2, 3 ve 6 nisbetindeki para
lar yardım sandığının gelirini teşkil etmektedir. 
Her malî yd sonu olan mayıs ayı nihayetinde san
dığın para yekûnu mevcud noterlerin hizmet se
neleri yekûnuna taksim edilerek tafsilâtı 85 nci 
maddede gösterildiği üzere yardım görecek noter
lerle ölen noterlerin ailesine verileceği tavzih olun
muştur. 

Yardım sandığı hissesini zamanında vermi-
y enler hakkında kanunda gösterildiği üzere her 
ay gönderilmek lâzım gelen para gönderilme
diği takdirde üç ay için % 20 zam yapılmak ve 
tekerrürü halinde noter meslekten çıkarılmak su-
retile esaslı müeyyide konmuştur. 

Maluliyet veya yaş tahdidinden gayri inzi
batî veya cezaî mahiyette veya kendiliklerinden 
meslekten ayrılanların yardım sandığına ver
dikleri paraların geri verilmiyeceği de 87 nci 
maddede sarih olarak yazılmıştır. 

Yardım sandığı hakkındaki lâyihada yazılı 
esaslar dairesinde bu sandığın teşkilât ve idaresi 
için ayrı bir nizamname yapılması da bu lâyiha
nın koyduğu hükümlerdendir. 

Muvakkat madde ile bu lâyihanın kanuniyet 
iktisab ettikten sonra bir intikal devresi sayılacak 
zaman için lüzumlu görülen hükümler dört bend-
de tesbit edilmiştir. 

Bu gün noter muavini adı altında noterlik va
zifesi görenlerin bulundukları yerlerde noterlik 
kuruluncaya kadar noter vekili adı ile işlerine 
devam edecekleri ve (B) bendinde kanunun me
riyetinden itibaren, altı ay içinde sicillerine göre 
bu kanunla aranılan vasıf ve ehliyeti haiz bu
lunmayan noter ve noter muavinlerinin vazifele
rinden çıkarılmalarına Adliye vekâletinin salahi
yetli olduğu kabul edilerek noterler arasında bir 
defaya mahsus olarak tasfiye yapılması ve mük-

teseb hakları muhafaza ve geçmiş hizmetleri dolayı-
sile ihraz ettikleri tecrübelerinden istifadeye de
vam olunmasını temin maksadile bu lâyiha 
ile kabul edilen şeraiti haiz olmayan noter ya

nında çalışan kâtiblerin en az orta mekteb tahsili 
görmüş' olmak kaydından istisna edilmeleri 
ve noter dairelerinde çalışan kâtiblerin kanu
nun hükmü yürümeğe başlamazdan evvel seb-
ketmiş olan hizmetlerinin de bu lâyiha ile ik
ramiye hakkında mevzu hükümden istifade et
meleri için tanınması kabul edilmiştir. Muvak
kat maddenin son bendinde Medresetülkuzat ve 
Nüvab mektebi melunlarının bu kanunun tat
bikinde Hukuk fatültesi mezunu sayılacakları 
gösterilmiştir. Noter olacakların beş sene hâkim 
veya avukatlık etmiş olacağına göre bu şartı 
haiz olanlar böyle bir kabulü mükteseb bir hak
kın tanınması mülâhazasına istinad etmektedir. 

89 ncu madde ilga edilen kanunları göster
mektedir. 

Kanunun meriyeti için adlî yıl başı sayılan 
tatili müteaıkib eylülden itibaren meri olması 
tensib edilmiş ve kanunun neşrinden bu zamana 
kadar kanunun tatbikatını kolaylaştıracak ted-
kiklerin yapüması ve nizamnamelerin hazırlan-, 
masına meydan bırakılması mülâhaza olunmuş
tur. 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 65 nci maddesi hükmünün noterlerin vazi
fesine nihayet verme işinde cari olub olmıyaca-
ğının tefsiri hakkında Adliye vekâletinin işa
rına atfen Başvekâletin 3 - XI - 1934 tarih ve 
6/4410 sayılı tezkeresi bu dosya ile birleştiril
miş ve yaş tahdidine müteallik umumî hüküm 
bu lâyihanın 18 nci maddesile noterler hakkında 
cari olduğu sarih olarak gösterilmiş olduğun
dan tefsir talebinin tedkik ve karara bağlan
masına mahal kalmamıştır. 

Encümence yapılan ve sebebleri arzedilen 
değişiklikler ile lâyiha Umumî heyetin tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Erzurum 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 
Denizli Kayseri Kastamonu 

N. A. Küçüa H. F. Perker Dr. Ş. Şenozan 
Bursa Kayseri Antalya 

8. F. Talay R. özsoy T. Arıcan 
Balıkesir Kocaeli Bursa 

O. Niyazi Burcu Ragıb Akça Atıf Akgüç 
Antalya Balıkesir 

Numan Aksoy ö. Evren 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Noter kanunu lâyihası 
1 Umumî hükümler 

Noterin tarifi 

MADDE 1 — Noterler, bu kanunda yazılı 
vasıflan fcaiz olup bilgi, güven ve doğruluğile 
tanınmış olanlardan medenî münasebetlere aid 
akid ve muamelelerin tanzim ve tasdik işlerini 
görmek üzere Adliye vekaletince tayin edilmiş 
olan amme mutemedleridir. 

Noterlerin bulunacağı yer 

MADDE 2 —- Her asliye mahkemesi yanmda 
ve bunların kaza çevresinde noter işlerini gör
meğe mezun olmak üzere bir veya bir kaç no
ter bulunur. 

Geliri Mr noterlik açılmasına yetmeyen yer
lerin noterliğine bağlı bulundukları Adliye en
cümenleri tarafından bu vazifeyi görmeğe el
verişli Adliye memurlarından biri seçilerek Ad
liye vekaletince tayin olunur. 

Noterlik açılacak yer 

MADDE 3 — Gereğine göre yeniden noter
lik açmak ve mevcud noterlerden birini kaldır
mak Adliye vekaletine aiddir. 

Noterlk açılacak yerler 

MADDE 4 — Noterlik mahkemenin bulun
duğu yere yakm ve iş merkezlerinde açılır. 

Dairede, iş yaptıranlarla katiblerin çoklu
ğuna göre bulunduğu yerin şerefine uygun su
rette döşenmiş lüzumu kadar oda bulunur. 

İşin sırasile görülmesi 
MADDE 5 — Noter dairesine gelen işler sı

rasile görülür. 

Yabancı illerde noterlik işleri 

6 — Yabancı illerde noterlik işleri 
konsoloslar veya konsolosluk vazifesini gören 
memurlar tarafından görülür. 

Noterlikle birleşemiyecek işler 

MADDE 7 — Üniversite profesörlüğü, ha

yır ve ilim müesseseleri reis ve azalüdan ve 
kaza mercilerinin vereceği her hangi bir vazife 
müstesna olmak üzere maaş ve ücret veya aidat 
mukabilinde görülen hiç bir hizmet ve vazife 
Noterlikle birleşemez. 

Tatil günlerinde yapılacak işler 

MADDE 8 — Noterler tatil günlerinde iş 
yapamazlar ancak vasiyetname ve tehirinde 
mazarrat olan akid ve işleri yaparlar. Bu hali 
icab ettiren sebebleri kağıtta gösterirler. 

BlRÎNClBAB 

Birinci bölüm 

Noter olacaklar 

MADDE 9 — Noter olmak için: 
1) Türk olmak ve medenî haklarına sahib 

bulunmak, 
2) Yirmi bir yaşmı bitirmiş olmak, 
3) Askerlik filî hizmetini yapmış veya bu 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
4) Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa 

TY)flPTii, olacak hastalığı bulunmamak, 
5) Yabancı ile evli olmamak, 
6) Türkiye hukuk fakültesinden çıkmış ol

mak veya siyasal bilgiler okulunda veya yaban
cı bir memleket hukuk fakültesinden çıkmış 
olup ta Türkiye hukuk fakülteleri programla
rına göre eksik kalan derslerden imtihan vererek 
tasdikname olmış bulunmak, 

7) a - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan 
veya aşağı haddi bir, yukarı haddi beş sene
den az olmayan hapis cezasını müstelzim bir 
suçtan dolayı mahkûm olmamış, 

B - Cezaî veya inzibatî bir karar neticesin
de hakim veya memur veya noter olmak ehliye
tini kaybetmemiş, 

0 - Meslek şeref ve haysiyetine uymayan 
hallerde bulunmamış, 

D - İflâs etmiş, ise iadei itibar etmiş olmak. 
8) Resmî sıfata uygun olmayan bir halin

den dolayı işten çıkarılmamış olmak, 
9) Sarhoşluğa kumar oynamağa alışmış, ku-
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mar oynatmış ve ahlakça halkm güvenini gi- ) 
derecek bir hal ile dile gelmiş olmamak, 

10) En aşağı beş sene hâkimlik, müddei 
umumilik veya avukatlık etmiş olmak,gerektir. 

Açık noterliğin ilâm 

MADDE 10 — Bir yere noter tayini gere
ğinde bir ay önce merkezde ve noterliği açık 
olan yerde resmî ve gayriresmî gazete ile ilân 
olunur. 

Gazete olmayan yerlerde , bu ilân Cumhuri
yet müddeiumumiliğince münasib bir şekilde 
yapılır. İstekliler bu ilân müddeti içinde mü
racaat ederler. 

İmtihanla noter olmak 

MADDE 11 — 9 ncu maddenin 10 ncu ben
dinde sayılı vasıfları haiz olanlardan talib zu
hur etmediği takdirde, Hukuk fakültesinden 
mezun olup ta beş sene hâkimlik, müddeiumu
milik veya avukatlık hizmeti mesbuk olma
yanlardan imtihanda ve talihlerin taahhüdü ha- I 
linde müsabakada ehliyeti görülen tayin olunur. 

İmtihan heyeti ve imtihamn yapılma şekli 

MADDE 12 — Noterlik imtihanı, Hukuk 
işleri umum müdürünün başkanlığı altmda As
liye mahkemesi birinci hukuk ve ticaret daire
leri başkanları, Baro başkanı ve Ankarada en 
kıdemli noterden toplanan bir komisyon tara
fından her yıl eylül aymda yapılır. 

Mübrem ihtiyaç halinde bu ay dışında da 
yapılabilir. 

îmtihanm yapılacağı gün imtihandan on 
beş gün evvel alâkadarlara yazı ile bildirilir. 

İmtihanın sonu bir mazbata ile tesbit olunur. 

• x İmtihanın mevzuu 

MADDE 13 — İmtihanlar yazılı ve sözlü ola
rak yapılır. 

Sözlü imtihan: 
a) Medenî kanun, ticaret hukuku, hukuk 

muhakeme usulleri, 
b) Ceza kanunu ve ceza muhakeme usulleri, 
c) İdare ve amme hukukundan tatbik kabi

liyetini meydana koyacak bir şekilde yapılır, 
d) Malî kanunlar, damga ve harç kanunları. 

Yazı ile imtihan: 
Noter akid ve işlerine dair verilecek mev

zular üzerine yapılır. 

Ehliyetname 

MADDE 14 — İmtihanda kazananlara dere
celerine göre noterlik ehliyetnamesi verilir. 

Açılan noterliklere, ehliyetname almış olan 
istekliler derecelerine göre tayin edilirler. 

Dil bilmek 

MADDE 15 — Ehliyetname derecelerinde 
müsavat halinde fransızca, ingiliz 3e, almanca 
ve italyanca dillerinden birini bilmek üstünlük 
sebebi sayılır. 

Üstünlük sebebi yoksa kura çekilir. 

İmtihana girmek 

MADDE 16 — İmtihanda kazanamıyanlar 
bir yıl geçmedikçe yeniden imtihana giremezler. 

İmtihana alınmamak 

MADDE 17 — İki defa imtihana girip te ka
zanamıyanlar imtihana alınmazlar. 

Noterin yemini 

MADDE 18 — Noter tayin olunanlar işe 
başlamadan evvel bağlı bulundukları hukuk 
mahkemesinde ve yabancı illerde noter işlerini 
görenler bağlı oldukları elçiler önünde kendile
rine verilen vazifeyi doğru yapacaklarına dair 
namusları üzerine and içerler. Tutulacak üç 
nüsha zabıt varakasının bir nüshası Adliye ve
kâletine gönderilir. Diğer nüshası bağlı oldu
ğu hukuk mahkemesi veya makam nezdinde ve 
bir nüshası da noterlikte saklanır. 

Teminat 

MADDE 19 — Noter tayin olunanlar işe baş
ladıktan iki ay içinde noter dairesinin bir yıl
lık gayrisafi gelirinin yüzde onu nisbetinde te
minat verirler. 

Teminatın nelerden olacağı 

MADDE 20 — Teminat, millî bir bankanm 

( S. Sayısı : 259 ) 



— 12 
mektubu veya para olarak veya türle esham ve 
tahvilâtı vermek veyahud gayrimenkul mallar 
üzerinde birinci derece ipotek göstermekle olur. 

Buna aid almacak belgelerin aslı bağlı ol
duğu hukuk mahkemesinde saklanır ve bir ör
neği dosyasına konulmak üzere Adliye vekâle
tine gönderilir. Tasdikli bir örneği de noterde 
saklanır. 

Teminatın tamamlanması 

MADDE 21 — Her hangi bir sebeble göste
rilen teminat kalmaz veya eksilirse üç ay için
de kalmayan veya eksilen teminatlarını yeniden 
koymayan veya tamamlamayan noterlerin, 0. 
Müddeiumumiliğinin işarı üzerine Adliye ve
kâletince vazifelerine nihayet verilir. 

Teminatın kaldvrılmast 

MADDE 22 — Ölüm, istifa, azil, memuriye
ti lâğvedilmek veya başka bir yere tayin 
olunmak suretile vazifesinden ayrılan no
terlerin devir işi bitirilerek ilişikleri kesil
medikçe teminatları verilmez ve gayrimenkul 
malları üzerine konan ipotek kaldırılmaz. 

En çok iki ay içinde 0. müddeiumumileri 
hesab ve işleri incelemeğe mecburdurlar. 

Yaş tahdidi 

MADDE 23 — Noterler yaş tahdidi nokta
sından tekaüd kanunu hükümlerine tabidirler. 

Terfi 

MADDE 24 — Hukuk fakültesinden me
zun bulunan noterler, istedikleri ve açık yer de 
bulunduğu takdirde geliri daha yüksek olan 
bir noterliğe tayin olunabilirler. 

Vazifesinden ayrılacak notere vekalet 

MADDE 25 — Noterlerin; hastalık, istifa, a-
zil, ölüm, işten el çektirilmek, tevkif ve saire 
gibi özürlerinden dolayı işlerinden ayrılmaları 
halinde bu iş vekâleten görülmek üzere noterin 
bağlı bulunduğu Adliye encmenince bu vazifeyi 
yapmağa elverişli Adliye memurlarmdan biri 
seçilir. 

ÎKtNCÎ BAB 

Birinci bölüm 

Defter, dosya ve kayıtlar 

Noterlerin kullanacaklar t defterler 

MADDE 26 — Noterler aşağıda yazılı def
terleri tutarlar: 

1) Yevmiye defteri, 
2) Emanet defteri, 
3) Kanunun tescilini emrettiği akid ve mu

amelelere mahsus sicil defteri,. 
4) Kıymetli evrak defteri, 
5) Muvazene defteri. 

Nizamname 

MADDE 27 — îcra Vekilleri Heyeti bu ka
nunun tatbikma dair nizamname çıkarır. 

Nizamnamede bu defterlerin şekli tesbit o-
lunarak kullanma tarzları ve tutulması gerekli 
diğer yardımcı defterler gösterilir. 

Dairede kalacak kâğıtların harç ve resme 
tâbi olmadığı 

MADDE 28 — Noterlerin resen tanzim ve a-
sıllarmı sakladıkları mukavele ve senetlerden 
başka dairelerinde alıkoymağa mecbur oldukla
rı her novi tasdikli veya tasdiksiz mukavele, se
net ve lâğıdlarm ve yaptıkları her çeşit tebli
gatın dairede alıkonulacak örnekleri ve tuttuk
ları defter ve ciltbentler, kayıd ve hesaplarla 
tanzim veya tasdik veya tebliğ ettikleri veya 
sakladıkları bütün kâğıtlarda muarrif, şahit, 
tercüman, ve kendilerinin yazdıkları tasdik ve 
tebliğ yazıları hiç bir gûna harç ve damga res
mine tâbi değildir. 

Arşiv 

MADDE 29 — İstifa, azil veya dairesi lâğ
volunmak suretile vazifesinden ayrılan noterler
le ölen noter veresesinin veya mümessillerinin 
huzuriyle bunlara aid defter ve kâğıtlar ve sair 
vesikalar yapılacak bir zabıt varakası mucibin
ce C.M.U. liğince teslim almarak mahkeme 
dosyalarmm saklanması hakkındaki usul daire
sinde arşivde saklanır. 
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Kâğtdlartn korunması 

MADDE 30 — Noterler; dosya defter ve ve
sikaları yangın, su baskını ve çalınma gibi her 
nevi ziya tehlikelerinden korumakla mükellef
tirler. 

İkinci bölüm 

Tanzim, tasdik ve tebliğ işlzri 

Noter kâğıtları 
MADDE 31 — Noterlerin kullanacakları kâ

ğıtların şekilleri nizamname ile tayin olunur. 

Resmî mühürler 

MADDE 32 — Noter ve vekillerinin., mas
rafları taraflarından verilmek üzere öz ve soy 
adı, iş gördüğü yer ve birden çok olan yerler
de sıra sayısı yazılı Adliye vekâletince yaptı
rılmış resmî mühürleri bulunur. 

Alâkalılara örnek vermek 

MADDE 33 — Noterlerce yapılan işlerin ve 
tutulan sicil ve kayitlerin örnekleri ancak im
za sahiblerile diğer âkidlere ve kanunen onla
rın yerini tutanlara verilebilir. 

Bunlardan başkalarına verilmesi mahkeme 
karan veya O. M. U. lerile Adliye müfettişle
rinin tebliğine bağlıdır. 

Kâğıd ve defterlerin gizliliği 

MADDE 34 — Noterler, dairelerindeki kâ
ğıd ve defterleri daireleri dışına çıkaramazlar. 
Ancak mahkemece karar verildiği takdirde 
bunları kendi veya memurları elile mahkemeye 
götürür veya gönderirler. 

C. Müddeiumumilerile Adliye müfettişleri 
de bu salâhiyeti haizdirler. 

Saklı veya kayidli olmayan kâğıd örneklerinin 
verilmesi 

MADDE 35 — Aslı noter dairelerinde saklı 
veya kütüğe geçirilmiş olmayan bir kâğid ve
ya kayid örneğinin tasdiki istenildiğinde bu 
kâğıd ve kayıdlarm örneği gösterene imza et
tirilir ve noter dairesinde saklanır. Verilecek 
örneklere bir örneğinin dairede saklandığı key
fiyeti yazılmakla beraber sahibine verilen as

lına da ayrıca şerh verilerek mühürlenir. 
örnek fotoğraf da olabilir. Ancak aslmda 

bir bozukluk veya fotoğrafta görülmeyen bir 
şey varsa yerine işaret edilmekle beraber tas
dik şerhinde de gösterilmek lâzımdır. 

Getirilen kâğıdm bir kısmmm örnek veya 
tercümesi istenilirse o kısım aslma işaret edil
mekle beraber tasdik şerhinde de gösterilmeli
dir. 

Başka düe çevrilecek örnekler 

MADDE 36 — Bir dile çevrilmeye lüzum gö
rülen kâğıdları doğrudan doğruya Noter veya 
daire memurları çevirir ve onların bilmedikleri 
dille yazılı kâğıdları da dili bilen salahiyetli ve 
emniyetli kimselere çevirtir. 

Tebligat usulü 

MADDE 37 — Tebliği istenen her nevi kâ
ğıtlar hukuk usulü muhakemeleri kanununda 
yazılı hükümlere göre muhatabına tevdi edildik
ten sonra alınacak imzalı ilmühaber veya kabul
den çekinme halinde memur tarafından tutula
cak zabıt varakası asıl kâğıd ile saklanarak di
ğer bir nüshası altma tebliğ keyfiyeti yazılıp 
tasdik edilerek sahibine verilir. 

Malî itibarın öğrenilmesi 

MADDE 38 — Noterler, alâkalı hakikî veya 
hükmî şahıslar tarafından istendiğinde malî iti
bara aid tahkikatı yaparak elde edeceği bilgiyi 
alâkalılara bildirirler. 

Yabancı illere yapılacak tebligat 
MADDE 39 — Noterler memuriyetleri dai

releri dışında bulunan kimseye aid tebligatı 
Türkiye içinde o yerin noteri, yabancı illerde 
muahedelere ve cari usule göre yaptırılmak üze 
re bağlı bulunduğu C. müddei umumileri vası-
tasile Adliye vekâletine gönderirler. 

Üçüncü bölüm 

Noter dairesine gelenlerin ehliyeti ve tarafların 
rızalarını öğrenme ve alâkalılarla şahid ve 

muarriflerin dinlenmesi 

Tarafların isteğinin öğrenilmesi 

MADDE 40 — Noter, iş yaptıracak kimsele-
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rin hüviyet ve ehliyetini ve hakikî arzularını et
raflıca ve hiç bir noktasını ihmal etmeden öğ
renmekle mükelleftir. 

î§ yaptıracak kimse sağır ve dilsiz ise arzula
rını yaza ile, okuyup yazmak bilmiyorsa tercü
man vaartasile öğrenir. 

tkrar şahidi 

MADDE 41 — Noterlerin resen tanzim ede
cekleri senet ve mukavelelerin en az iki sahici 

. huzurunda yapılması lâzımdır. 
Alâkalılar, şahit, muarrif ve varsa tercüma

nın öz ve soyadı ve adresleri; senedin tanzim ve 
tasdik günleri hem rakam ye hem yazı ile yazıl
dıktan sonra okunarak alâkalılarla hazır olanlar 
tarafından imza edilir ve noterce mühürlenir. 

' * Hüviyetlerin tesbiti 

MADDE 42 -— Noterler; imza, mühür veya 
kullanılan işaretin tasdikini istiyen iş sahiple
rinin gösterdikleri belgelerle hüviyetleri lâyıkı 
veçhile anlaşılamadığı takdirde ve bu hususta 
bir veya birkaç muarrif istiyebilirler. 

Muarriflerin sözlerini kanaat husulüne kâfi 
görmedikleri takdirde başka muarrif ve sair de
liller istemeye salâhiyettardırlar. 

Tercümanla dinleme 

MADDE 43 — Alâkalılar Türk dili bilme
dikleri takdirde noterler tercüman vasıtasiyle 
ve şahitler önünde bunlarm sözlerini dinler ve 
tanzim ve tasdik olunan kâğıda bu hususu ya
zar. 

Şahitle yapılan işlerde noter ve şahitler şa
hitsiz yapılan işlerde noter lisan bilirse tercü
mana lüzum yoktur. Ancak, bu da tasdik şer
hinde gösterilir. 

Tasdik 

MADDE 44 — Alâkalılarla şahid vo muar
rif ler ve tercümanın imza koymak bilmedik
leri ve mühür ve hususî işaretleri de clmadığı 
takdirde sol ellerinin baş parmağı bastırılarak 
üzerine sahihlerinin öz ve soy adları yczılır ve 
noter tarafından kâğıda şerh verilerek altı tas
dik ve imza olunur. 

Ehliyet 
MADDE 45 — Alâkalıların asaleten veya 

vekâleten hazır olmaları, yapacakları akid ve 
işleri umumî hükümlere göre yapmağa sala
hiyetli bulunmaları ve noterlerin vazifeli ol
dukları memuriyet daireleri içinde daimî veya 
muvakkat ikametgâh sahibi bulunmaları şart
tır. 

Şahidlerin reşid olmaları, alâkalıların hüvi
yetlerini bilmeleri ve ikiden aşağı olmamaları, 
kör, dilsiz, sağır bulunmamaları alâkalıların ka
rısı, nişanlısı veyahud kan ve sıhrî uusul ve fu-
ruu veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu 
dereceye kadar olan kan ve sıhrî civar hısım
ları, ücretli adamı olmamaları kezalik şarttır. 

Muarriflerin, alâkalıların hüviyetlerini ve 
tercümanın da çevireceği lisanı hakkile bilmesi 
lâzımdır. 

Tarafların salâhiyetini bildirmesi 

MADDE 46 — Vekil, veli, vasi, kayyum, 
mümessil, mirasçı veya şirket ve cemiyet gibi 
hükmî şahıs ve mesul şerikler namma mukave
le ve sened ve sair kâğıdlar tanzim ve tasdik 
ettirmek isteyenler sıfat ve salâhiyetlerini ve 
bu hususu yapmağa izinli olduklarını bildirir 
belge göstermekle mükelleftir. 

Belgenin gösterildiği, kâğıda yazılmakla be
raber işe taallûk eden kısımlarını ve nereden 
hangi tarih ve numara ile verilmiş, olduğunu 
gösteren bir örneği pulsuz ve harçsız olarak ge
rek sahibine verilecek nüsha ve örneklere ve 
gerek daire nüshasma bağlanacaktır. 

Şahid, muarrif ve tercümanın kabul ve 
dinlenmesi 

MADDE 47 — Noterler, gerek ikrar şahi
di ve gerek muarriflerle tercümanın kabul edil
meleri ve dinlenmeleri hususunda bir kayid ve 
şekle bağlı değildirler. 

îcabı halinde sözlerinin doğruluğa aykırı 
ve kimseyi ızrar kastma müstenid oımadığma 
dair muarrif ve tercümana and içirir. 

Fotoğrafların yapıştırılması 

MADDE 48 — Emniyetli ve noterin gerekli 
gördüğü işlerde alâkalıların fotoğrafları kâğı
da yapıştırılır ve üzeri mühürlenir. 
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ÜÇÜNCÜ BAB 

Birinci bölüm 

Noterin vazifeleri 

Noterlerin yapacağı işler 

MADDE 49 — Noterler mezuniyetleri daire
sinde bulunan: 

a) Hakikî veya hükmî şahısların resmiyet 
ve vusuk vermeğe mecbur oldukları veyahud 
vermek istedikleri her nevi aMd ve iş kâğıd-
larmı resen tenzim ederek asıllarım saklamak 
ve örneklerini alâkalılara vermek, 

b) Ölüme bağlı tasarruflara aid sened ve 
mukavelelerle evlenme mukavelelerini tanzim 
etmek ve kütüğe geçirmek ve veren tarafın
dan tanzim edilmiş vasiyetnameleri saklamak, 

c) Tesis senedleri tanzim etmek, 
d) Dışarda bu kanun ve nizamnamesine uy

gun olarak yazılıp getirilen kâğıdlarrn imzala
rının veya mühür ve işaretlerinin veya yalnız 
tarihlerinin tasdike veya şekil ve halini tesbit 
ile ikinci bir örneği saklamak, 

e) Hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki 
delillerin tesbiti usulünün tatbiki kabil olmayan 
yerlerde bir şeyin veya yerin hal ve şeklini ve 
alakadar şahıslar veya ifadelerini tesbit etmek, 

f) Piyango, seçim ve içtimalarda bulunarak 
zabıt varakası tanzim etmek, 

g) Alâkalılar tarafından istenildiği takdirde 
dairede saklı olan asıl ve örnek ve kütüklerden 
ve kendilerinin getirdiği kâğıdlardan tasdikli 
örnek vermek, 

h) Her dilden getirilecek kâğıdları diğer 
dile çevirmek ve çevirtmek, 

i) Teslim olunan menkul ve gayri menkul 
malları idare etmek, 

j) Teslim olunan emanetleri saklamak, 
1) Teminat gösterilen gayri menkullerin si

cillerine Kayıd ve işaret edilmesini tapu daire
lerine tebliğ etmek, 

m) Ticarî senedlerin kabul edilmemesine 
veya karşılığmm ödenmemesine karşı protesto 
çekmek ve ihbarname göndermek, 

n) Her türlü teahhüdlerin yapılmamasına 
karşı protesto çekmek, 

o) Diğer kanunlarla kendilerine verilen bü
tün akidleri yapmak ve işleri görmekle mükel
leftirler. 

15 — 

Noterin göreceği işler 

MADDE 50 — Noterler, kanunlarla diğer 
mercilere bırakılan işler dışmdâ kalan bütün 
akid ve muameleleri tanzim ve tasdik ederler, 

Vasiyetname yapılması 

MADDE 51 — Noterler, vasiyetçilerin açık 
veya kapalı olarak yazıp verdikleri vasiyetna
meleri saklarlar ve buna dair bir zabıt varakası 
tutarlar. Gerek bu suretle tevdi edilen vasiyet
ler ve gerek noter taraf mdan tanzim edilen ölü
me bağlı tasarruflar hakkmda, vasiyetçinin ve
ya ölüme bağlı tasarruf sahibinin şahsî hallerin
de vuku bulacak değişikliklerden malûmat ve
rilmek üzere bunlarm ikametgâhları nüfus dai
relerine haber verilir. 

Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla ha
linde salahiyetli sulh hâkimine verilmek üzere 
tevdi edilmiş vasiyetnameleri ve dairece tanzim 
edilmiş ölüme bağlı tasarrufların tasdikli ve 
pulsuz örneklerini O. müddei umumîliğine ve
rirler. 

Verilen emanetleri saklamak 

MADDE 52 — Noterler, hakikî veya hükmî 
şahTslar tarafından saklanmak veya bir hakka 
karşılık olmak üzere verilecek para, kâğıd, ve 
saire emanetleri saklayarak alma ve geri verme 
şartlarını gösterir yazacakları zabıt varakasmı 
alâkalılara imza ettirerek asimi dosyasmda alı-
koyar ve örneğini makbuz mukabilinde sahi
bine verirler. Bir örneğini de emanet kimin için 
verildi ise ona tebliğ ederler. 

Bu mevduat alâkalı isterse münasib bir mah
fazaya konularak sahibi ile noter tarafmdan 
mühürlendikten sonra millî bir bankada, banka 
bulunmayan yerlerde demir kasa ve dolap gibi 
bir yerde saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görüle
cek yerde saklanabilir. 

Emanetleri verme şekli 

MADDE 53 — Emanet, sahibinin sağlığında 
bir mahkeme kararı ve tarafların rıza ve muva
fakati olmadıkça ve ölümü halinde istihkakı is-
bat eder bir vesika gösterilmedikçe emanetler 
verme şartları dışında hiç kimseye verilemez. 
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Noterlerin her ay cetvel vermesi 

MADDE 54 — Noterler, her ay dairelerine 
gelen ve çıkan işlerin mahiyet ve adedini ve is
tifa ettikleri ücret, harç ve sair resimlerin mik
tarını gösterir müfredatlı bir cetvel tanzim e-
derek 0. M. U. liklerine göndermekle mükellef
tirler. 

İkinci bölüm 

Noter senetlerinin hüküm ve kuvveti 

Resen yapılan senetler 

MADDE 55 — Noterler tarafından bu ka
nunda yazılı şartlar çevresinde resen yapılmış o-
lan kâğtd ve mukavele ve senetler sahteliği sa
bit oluncaya kadar kati delil teşkil eder. 

îmzası tasdik edilen kâğıdlar 

MADDE 56 — Dışarda yazılıb noterlikçe 
tasdik edilen kâğıdlarm gerçeklik ve itibarı 
yalnız tarih ve imzaya münhasır olub tanzim 
olunan kâğıdlarm münderecatına şamil olamaz. 

Kanunun emir ve men eylediği hükümlere 
aykırı olmamak şartile borçlar kanununun aMd-
leri serbestisi hakkındaki hükümleri caridir. 

YukarıM fıkra hükmüne muhalif olan akid-
lerin mücerret tarih ve imzaları da tasdik edile
mez. 

Tanzim şekli 

MADDE 57 — Bu kanunda yazılı şartlara 
ve hükümlere göre tanzim ve tasdik olunmayan 
kâğıdlar resmi sayılmayıb adi sened hükmünde
dir. 

Alâkalıların imzası bulunub da noter tarafın
dan tasdik edilmemiş olan çıkıntılar gerçek sa
yılmaz. 

Tasdikli olan kâğıdlar ve senedlerle bunla
rın kayidlı bulunduğu sicil arasmda ayrılık ol
duğu takdirde alâkalıların imzasını taşıyana 
itibar olunur. 

Tasdik ile tekemmül eden her nevi işlere aid 
kâğıtlar üzerinde değişiklikler yapılamaz. 
Bunlar ancak ikinci bir muamele ile değiştirile
bilir. 

16 — 
DÖRDÜNCÜ BAB 

Noter işlerinin murakabesi ve mesuliyeti 

Birinci bölüm 

Murakabe 

Noter dairesini teftiş 

MADDE 58 — Cumhuriyet müddeiumumile
ri en aşağı altı ay, hor halde bir yıl içinde bir 
kere noter dairelerini teftiş ederler. 

Ayrıca müfettişler de teftiş edebilirler. 

Teftişte gözönünde tutulacak noktalar 

MADDE 59 — Teftiş aşağıdaki noktalar göz 
önünde tutularak yapılır: 

Kanun mucibince tutulması lâzım gelen def
terlerin kanunun tarifleri dairesinde tutulup tu
tulmadığı, 

Alınan harç, ücret ve resimlerin kanuna uy
gun. olup olmadığı ve mukabilinde pul yapıştırı
lıp yapıştırılmadığı, 

Defter ve dosyaların yıl üzerine tasnif edile
rek emniyet altında muntazam bir surette bu
lundurulup bulundurulmadığı, 

Ve nizamnamede yazılı sair hususlar, 

Teftiş raporları 

MADDE 60 — C. Müddeiumumilerinin ra
porları Adliye vekâletine gönderilir. 

Raporlarda adların yazılmaması 

MADDE 61 — Teftiş ve tahkik raporların
da ve bunlar için almacak örneklerde usul ve 
kanuna aykırı görülen işlerde alâkalıların ad
ları mübrem bir gereklik olmadıkça yazılamaz. 

İkinci bölüm 

İnzibatî cezalar 

Noterlerden şikâyet yolu 

MADDE 62 — Noterlerin yolsuz işlerinden 
dolayı alâkalılar Adliye vekâletine, C. Müddei
umumilerine ve Adliye müfettişlerine yazı ile 
şikâyet ederler. 

Adliye vekâleti şikâyetnameyi tahkikat ya-
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pılmak üzere C. Müddeiumumilerine ve Adliye 
müfettişlerine gönderir. 

0. Müddeiumumileri alacakları şikâyetna
meler üzerine tahkikat yaparak adlî tahkikatı 
istilzam eden hallerde doğrudan doğruya tah
kikata geçerek Adliye vekâletine malûmat ve
rirler. 

Adliye müfettişleri, tahkikat neticesinde ta
kibi müstelzim bir hal gördükleri takdirde ev
rakı 0. Müddeiumumilerine tevdi ile beraber, 
keyfiyeti vekâlete bildirirler. 

İnzibatî cezanın takibata engel olmhyadağt 

MADDE 63 — Bu fasılda yazılı inzibatî ce
zaların tatbiki ceza takiplerine engel olmaz. 

İnzibatı cezaların nevileri 

MADDE 64 — Vazifesini yapmakta kusuru 
görülen veya noterlik vekar ve haysiyetini bo
zan noterler bu hareketlerinin derece ve ehem
miyetlerine göre aşağıdaki inzibatî cezalarla ce< 
zalandmlrr: 

1) İhtar, 
2) Tevbih, 
3) Bir seneyi geçmemek üzere muvakkat azil, 
4) Azil. 

Cezayı verecek makam 

MADDE 65 —- îhtar ve tevbih cezalan Adli
ye vekilliğince katî olarak verilir. 

Muvakkat azil ve azil Adliye vekilliğince ya
pılır. 

Üçüncü bölüm 

Noterlerin mesuliyeti 

Kanuna aykırı i§lerin yapılmaması 

MADDE 66 — Noterler vazifelerinde kanun 
ve nizamlar hükümlerine ve umumî adaba aykı
rı işler yapamazlar. 

İslerin dile verilmemesi 

MADDE 67 — Noterler kanununun emretti
ği haller dışmda birinin işini diğerine söyliye-
mezler. 

Kayıd ve işleri her kime olursa olsun açığa 
vuramazlar. 

Noterin islerini yapamıyacağı kimseler 

MADDE 68 — Noterlerin kendilerinin ve 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle alâkalı u-
sul ve füru ve erkek ve kız kardeş ve kan ve 
ücretli adamların menfaatli oldukları kâğıdla-
n tanzim ve tasdik edemezler. Bu derecedeki 
akrabalarını ve adamlarını muarrif ve vukuf 
ehli ve şahid olarak kabul edemezler. Borsa o-
yunu ve sarraf ve ticaret işleriyle uğraşamaz
lar, avukatlık ve başkalarma kefalet edemezler. 

Noterin yukarıda yazılı akraba ve ücretli a-
damlarma aid akid ve mukaveleleri varsa diğer 
bir noter yoksa hukuk mahkemesi reisi veya 
hâkiminin tensib edeceği Adliye memurların
dan biri yapar. 

Noterlerin hukukî mesuliyeti 

MADDE 69 — İşlenen yolsuzluklar, istihdam 
ettiği memurlara aid olsa dahi noter işlerinin 
yapılmamasmdan veya hatalı ve eksik yapılma
sından dolayı zarar gören alâkalılara karşı ma-
len mesuldürler. 

Cezalar 

MADDE 70 — Noterler doğrudan doğruya 
alâkalı oldukları usul ve furu ve erkek ve kız 
kardeş ve kan ve ücretli adamlarının menfaatli 
bulundukları kâgıdlan tanzim ve tasdik ve 
bunları muarrif ve vukuf ehli ve hakem ve şa
hid olarak kabul ettikleri takdirde mahallî asliye 
ceza dairesi kararile yirmi liradan iki yüz lira
ya kadar ve borsa oyunu ve sarraflıkla ve ti
caret işlerile uğraştıkları takdirde yirmi lira
dan iki yüz liraya kadar ağır para cezasile ce
zalandırılır. 

Adliye vekilliği tarafından lüzum görüldü
ğü takdirde noterlere tahkikat neticesine ka
dar işten el çektirilir. 

BEŞÎNCÎ BAB 

Noter yanında çalışanlar 

Noter memurları 

MADDE 71 — Noterler, dairelerindeki işle
rin çokluğu ve ehemmiyeti nisbetinde çabuk ve 
düzgün iş yapabilecek miktarda kâtife ve müs
tahdem kullanırlar. 
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Memur olabilecekler 

MADİPE 72 — Noter dairesinde memur ola
bilmek için Türk olmak, 18 yaşını bitirmiş bu
lunmak ve memurlar kanunundaki şartları haiz 
bulunmak gerektir. 

Tebliğ memurile odacmm 18 yaşını bitirmiş 
Türk olrjaası ve tebliğ memurunun tebliğ işleri
ni yapabilecek kadar malûmat ve ehliyeti bu
lunması tazimdir. 

Tercümeihal dosyası 

MADDE 73 — Noter, yanında çalışan kimse
lerin hal; tercümelerini bir deftere ayrı ayrı 
kaydeder ve vesikaları ayrı ayrı dosyalan 
içerisinde saklar. 

Memurların seçilmesi 

MADDE 74 — Noterler, memurlarile müs-
tahdemlejpini kendileri seçerler. 

Memurlara verilecek ikramiye 

MADDE 75 — Noter dairesinde iyi surette 
çalışmış olan kâtiplere kendilerine isnad olu-
namryan (hastalık ve sair sebeplerden dolayı va
zifelerinden çıkarılmaları halinde, sekiz yıldan 
onbeş yıla kadar hizmeti olanlara son aldıkları 
aylık ücretin üç misli, on beş yıldan yirmi yıla 
kadar hişmeti olanlara dört misli ve yirmi yıl
dan yirnji beş yıla kadar hizmeti olanlara altı 
misli ve yirmi beş yıl ve daha fazla hizmeti o-
lanlara âk bir senelik ücretlerinin tutan ikrami
ye olarak verilir. Bu hüküm noter kâtiplerinin 
ölüm halinde de caridir. 

İhtilâf vukuunda bulundukları yerin hukuk 
mahkemesi vazifelidir. 

Tanınmış haklar 

MADDE 76 — Noter dairelerinde çalışan 
kâtiplerin bu kanunun meriyetinden evvelki 
hizmetleri, yukarıki maddeye göre yapılır. 

ALTINCI BAB 

Noterin ücreti 

Noterin ücreti 

MADDE 77 — Noterler gördükleri vazifeye 

karşılık olarak aşağıda yazılı ücretleri alırlar: 
1) Kullandıkları adlî harç pullarından dört

te bir, 
2) Resen tanzim veya tercüme edilen sened 

ve mukaveel ve kâğıtların her birinden yazı üc
reti olarak kırk kuruş, 

3) Noter dairelerinde yazdmlan kâğıd, se
ned ve mukavelelerin ve noter tarafından veri
len örneklerin yazıldığı kâğıtların beherinden 
keza yası ücreti olarak yirmi kuruş, 

4) Bir dilden diğer dile çevrilen kâğıdlar-
dan mahiyetine göre beher sahifesi için çevirme 
ücreti olarak en aşağı yüz en yukarı üçyüz ku
ruş, 

Bey'iye 

MADDE 78 — Noterler, hazineden aldıkları 
harç pullan için yüzde onbeş bey'iye alırlar. 

Dairesi dışmda iş yapmak veya mahkeme ve
ya dairelerde kâğıd ve defter göstermek için 
yerinden uzaklaşan noterlere yol masrafından 
başka dört yüz kuruş munzam bir ücret verilir. 
Ve tatil günlerinde yaptırılacak işler için yol 
masrafından başka beş yüz kuruş ücret verilir. 
Muamele bir saatten fazla devam ettiği takdirde 
beher saat ve küsuru için birer lira zammolunur. 
Bankaya götürülecek emanetler için yüz kuruş 
ücret alır. 

Masraflar 

MADDE 79 — Noterlerin vazifelerini görme
leri için icab eden daire kira karşılığı ücret ve 
sair bilûmum masraflar kendilerine aittir. 

Tebliğ ücretleri 

MADDE 80 — Tapılacak tebliğ ve ihtarlar
dan alınması icab eden tebliğ ücretleri noterle
rin bağlı bulundukları Adliye encümenleri ta
rafından her yıl başlangıcında nakil vasıtaları 
ücretleri göz önünde bulundurularak tayin o-
lunur. ' j 

İdare olunan mallardan alınacak ücret 

MADDE 81 — Noterlere teslim olunan men
kul ve gayri menkul mallarm idaresine kar
şılık verilecek noter ücretleri, bu mallarm tes
lim şartlarını gösterir tanzim olunacak muka
velede yazılır. 
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Bir yerde bulunacaklara yapılacak tebligat 

ücretleri 

MADDE 82 — Kendilerine tebligat yapıla
cak kimseler bir yerde bulunuyorsa kendilerine 
yapılacak tebligattan ayrı ayrı tebligat ücreti a-
lmmayrp hepsi için yalnız bir ücret alınır. 

Yakın yerlerde bulunuyorlarsa o yerlerin bi-
ribirine olan mesafelerinin uzunluğuna göre üc
rete zam yapılır. 

Muhabere masrafları 

MADDE 83 — Fosta, telgraf ve hava vasıta-
siyle yapılacak muhabere ücretleri is sahipleri 
tarafından aynca ödenir. 

Harç ve ücretin kâğıtlara yazılması ve makbuz 
verilmesi 

MADDE 84 — Noterler, her nevi resmî harç 
ve ücretin bütün müfredatım resen tanzim veya 
alâkalıların imzalarım tasdik ettikleri veyahut 
tercüme ve tebliğ edecekleri kâğıtlara yazmak
la beraber ayrıca bedava makbuz da verir ve 
birer kopyalarım dairede saklarlar. 

Masrafların paylaştırılması 

MADDE 85 — Aralarında ayrıca bir muka
vele bulunmadığı takdirde ücretler taraflara 
yan yarrya ve taraflar ikiden ziyade ise sayıla
rına göre müsavaten paylaştırılır. 

YEDİNCİ BAB 

Noter yardım sandığı 

Sandığın bulunacağı yer 

MADDE 86 — Ankarada bir noter yaramı 
sandığı kurulur. 

Yardımda bulunulacak noterler 

MADDE 87 — Bu sandıktan ölen noterlerin 
varislerine ve yaş tahdidi veya maluliyet sure-
tile vazifelerinden ayrılanlara yardımda bulu
nulur. 

Sandığın sermayesini teşkil edecek gelirler 

MADDE 88 — Sandığm sermayesini aşağıda 

yazılı olan gelirler teşkil eder: 
1) Devlet veya devlete mensub müessese 

tahvilleri alınmak veya bankaya faizla yatırıl
mak suretile işletilecek olan teminat akçaları
nın nemaları; 

2) Herhangi bir suretle noterlere tevdi olu
nan paraların bankalarca verilecek faizleri, 

3) Noterlik vazifesini müstakillen yapan 
noterlerin aşağıda yazılı nisbetler dairesinde 
aylık gayri safî gelirlerinden alınacak paralar: 

Aylık gelirleri elli liraya kadar olanlardan 
birşey alınmaz. 

a - Aylık gelirleri iki yüz liraya kadar ça
lanlardan elli liradan yukarısı için yüzde iki. 

b - Aylık gelirleri iki yüz liradan fazla olan
lardan bu fazlası için yüzde beş. 

c - Aylık gelirleri beş yüz liradan fazla olan
lardan bu fazlası için yüzde yedi buçuk. 

Yapılacak yardım nisbeti ve tediye usulü 

MADDE 89 — Her sene haziranında topla
nan para yekunu mevcud noterlerin hizmet sene
leri yekûnuna taksim edilerek elde edilecek ha
rici kısmet her noterin ayn ayn hizmet senesile 
çoğaltılır bu suretle elde edilen hasılı darp o se
ne içinde ölen noterlerin varislerine defaten ve
rilir. Yaş tahdidi veya maluliyet suretile vazife
lerinden ayrılanların istihkakları şu suretle 
verilir: 

a) Beşyüz lirayı geçmeyen istihkaklar defa
ten. 

b) Bin lirayı geçmeyen istihkakların beşyüz 
lirası peşin ve geri kalanı da bir sene ara ile ol
mak üzere iki taksitte. 

c) Bin lirayı geçen istihkaklar her biri beş
yüz liradan aşağı olmamak üzere birer sene ara 
ile nihayet beş taksitte, verilir. 

Hizmet müddetinin hesabında bir senenin 
küsuru hesaba katılmaz. 

Teahhütlerini yerine getirmeyenler 

MADDE 90 — Teahhütlerini bir sene müd
detle yerine getirmedikleri bu iş için kurulan i-
darenin iş'armdan anlaşılan noterlerin vazifele
rine nihayet verilir. 

Vazifeden ayrılacak ttoterler 

MADDE 91 — Meslekten maluliyet veya yaş 
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tahdidinden gayrî sebeplerle ayrılan noterlere 
yardım sandığı için tevdi ettikleri paralar ge
ri verilmez. 

Nizamname 

MADDE 92 — Yardım sandığının teşkil ve 
idaresi suretleri bir nizamname ile tayin olunur. 

Son maddeler 

Noter muavinlerinin vaziyeti 

MADDE 93 — Kanunun yürütülmeğe başla
dığı günde noter muavini olarak çalışmakta o-
lanlar yerlerinde noterlik kuruluncaya kadar 
«noter vekili» adile vazifelerini yaparlar. 

Tasfiye 
MADDE 94 — Bu kanun hükümleri yürü

tülmeğe başlandıktan altı ay içinde Adliye ve
kâletince gerek ilmî ve gerek seciyesi itibarile 
kanunî vazifesini göremiyecek noterler tasfiye 
edilir. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 95 — 15. teşrinievvel. 1329 tarih ve 
331 sayılı kanun ve değişiklik ve ekleri diğer 
kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kal
dırılmıştır. 

Kanunun meriyeti 

MADDE 96 — Bu kanun neşrinden üç ay 
sonra meriyete girer. 

Kanunu yürütecekler 

MADDE 97 — Bu kanunun yürütülmesine 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30 - IV -1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DE&tŞTÎRlŞl 

Noter kanunu lâyihası 

UMUMÎ HÜKÜMLER 
BİRİNCİ MADDE — Her asliye mahkemesi nezdinde bun- Noterlik açılacak yer-

ların kaza çevresinde noter işlerini görmeğe salahiyetli olmak hr 
üzere bir veya bir kaç noter bulunur. 

Bir noterlik açılmasına geliri müsaid olmayan yerlerin no
terlik vazifesi, Adliye vekâletince, bağlı bulundukları adliye 
encümeninin seçeceği bir adliye memuruna gördürülür. 

İKİNCİ MADDE — Gereğine göre bir kaza çevresinde yeni- Noterlerin taaddüdü 
den noterlik açmağa veya mevcud noterlerden birini kaldırma 
ğa Adliye vekâleti salahiyetlidir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlik mahkemenin bulunduğu yere Noterlik dairesinin 
yakın ve iş merkezlerinde açılır. bulunacağı yerler 

Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görülen yerlerde kaza 
çevresi içinde olmak üzere noterlik daireleri mahkemenin bu
lunduğu kasabanın dışında da kurulabilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Yabancı memleketlerde noterlik Yabancı memleketler-
işleri konsoloslar veya konsolosluk vazifesini gören memurlar lerde noterlik işleri 
tarafmdan ifa edilir. 

BEŞİNCİ MADDE — İlim ve hayır müesseseleri reis ve aza- Noterlikle birleşemi-
lıkları ve kaza mercilerinin vereceği her hangi bir vazife müstesna yecek işler 
olmak üzere maaş, ücret vey aidat mukabilinde görülen hiç bir 
hizmet ve vazife noterlikle birleşemez. 

Noterler, borsa oyunu ve ticaret işlerile uğraşamazlar, avu
katlık yapamazlar ve başkalarına kefalet edemezler. 

ALTINCI MADDE — Noterler tatil günlerinde iş yapa- Tatil günleri 
mazlar. Ancak vasiyetname tanzim ve tasdiküe gecikmesinde za
rar umulan akid ve işleri yapabilirler ve bu hali icab ettiren se-
bebleri tanzim veya tasdik edecekleri kâğıdda gösterirler. 

BÎRINCÎBAB 

Birinci bölüm 
Noterlerin tayini usulleri 

YEDİNCİ MADDE - Noter olmak için: 
I - Türk olmak, 
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II - Medenî ve siyasî haklarına sahi bbulunmak, 

III - Yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik filî hizmetini yapmış veya hizmete elverişli ol

madığı anlaşılmış bulunmak, 
Y - Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa mâni hastalığı 

bulunmamak, 
Y i - Yabancı ile evli olmamak, 

y i l - Türkiye Hukuk fakültesinden çıkmış olmak veya Siya
sal bilgiler okulundan veya ecnebi bir memleket hukuk fakülte
sinden çıkmış olup ta Türkiye hukuk fakülteleri programlarına 
göre esksik kalan derslerden imtihan vererek tasdikname almış 
olmak, 

YI I I - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette 
ve kasdî bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezasile 
mahkûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim her hangi bir cü
rümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak, 

b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde hâkim veya me
mur veya noter olmak ehliyetini kaybetmemiş olmak, 

c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hallerde bulunma
mış olmak, 

d) Hileli ve taksirli olmıyarak iflâs etmiş ise iadei itibar etmiş 
olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyad edinmiş veya menfaat mukabi
linde kumar oynatmış yahud ahlâkça halkın güvenini giderecek 
bir hal ile düe gelmiş olmamak, 

X - En aşağı beş sene hâkimlik veya müddeiumumilik yahud 
avukatlık etmiş olmak şarttır. 

Açık noterUğm ilâm SEKİZİNCİ MADDE —' Bir yere noter tayini icab ederse 
keyfiyet, Adliye vekilliğince merkezde resmî ve noterliği açık olan 
yerde de bir gazete ile bir ay müddetle ilân olunur. Gazete olma
yan yerlerde bu ilân C. müddeiumumiliğince münasib bir şekilde 
yapılır. 

İmtihanla noter ol- DOKUZUNCU MADDE — Yedinci maddenin 10 ncu ben-
mak dinde sayılı şartları haiz olanlardan talib çıkmadığı takdirde mez

kûr maddenin diğer bendlerinde yazılı vasıfları haiz olanlar ara
sında yaıplacak imtihan neticesinde muvaffak olanlar ve talible-
rin taaddüdü halinde aralarınd müsabaka yapılarak ehliyetçe en 
üstün görülenler tayin olunur. 

İmtihan heyeti ve im- ONUNCU MADDE — Noterlik imtihanı, hukuk işleri 
Uhanm yapılma şekli umum müdürünün başkanlığı altında asliye mahkemesi bi

rinci hukuk ve ticaret daireleri başkanları, baro başkanı ve 
Ankara noterlerinin en kıdemlisinden mürekkeb bir komisyon 
tarafından yapılır. 

imtihanın yapılacağı gün imtihandan on beş gün evvel alâka
darlara yazı ile bildirilir. 

İmtihanın mevzuu ON BlBlNCl MADDE — İmtihanlar yazılı ve sözlü olarak 
yapılır. j 
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E İlliyet name 

Dil bilmek 

Sözlü imtihan : 
A) Medenî hukuk, ticaret hukuku ve hukuk muhakemeleri 

usulü 
B) Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü 
C) tdare ve âmme hukuku 
D) Malî kanunlar, damga ve harç kanunlarından, talibin 

tatbik kabiliyetini meydana koyacak şekilde. 
Yazı ile imtihan : 
Noter işlerine dair verilecek mevzular üzerinde yapılır. 
ON Î K Î N O Î MADDE — İmtihanda kazananlara derecelerine 

göre noterlik ehliyetnamesi verilir. 
Açılan noterliklere, ehliyetname almış olan talihler derecele

rine göre tayin olunurlar. Bu suretle ehliyetname alanlar beş 
sene sonuna kadar noterliğe tayin olunmadıkları takdirde ehli
yetnameleri hükümden düşer ve tekrar noterliğe talib olurlarsa 
yeniden imtihana tâbi tutulurlar. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ehliyetname derecelerinde mü
savat halinde fransızca, ingilizce, almanca ve italyanca dillerin
den birini bilmek üstünlük sebebi sayılır. 

Üstünlük sebebi yoksa kura çekilir. (Hükümetin 15 nci 
maddesi) 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — imtihanda kazanamayanlar 
bir yıl geçmedikçe yeniden imtihana giremezler. (Hükümetin 
16 ncı madedsi) 

ON B E Ş İ N C İ MADDE — Noter tayin .olunanlar ise başla
madan evvel bağlı bulundukları hukuk mahkemesinde ve yabancı 
illerde noter işlerini görenler bağlı oldukları elçiler önünde ken
dilerine verilen vazifeyi doğru yapacaklarına dair namusları 
üzerine and içerler. Tutulacak üç nüsha zabıt varakasının bir 
nüshası Adliye vekâletine gönderilir. Diğer nüshası bağlı olduğu 
hukuk mahkemesi veya makam nezdinde ve bir nüshası da noter
likte saklanır. (Hükümetin 18 nci maddesi). 

ON ALTINCI MADDE — Noter tayin olunanlar işe başla- Teminatın miMan 
diktan iki ay içinde noter dairesinin bir yıllık gayrisafi geli
rinin yüzde onu nisbetinde para olarak teminat verirler, i lk 
olarak açılacak noterlikler için teminat mikdarı civar kazalar 
varidatına göre Adliye vekâletince takdir olunur. 

Her sene gelirin artması halinde teminat da birinci fık
radaki nisbet dairesinde arttırılır. Arttırılması lâzımgelen 
teminat iki ay içinde verilir. 

Bu maddede yazılı müddetler içinde teminat paralarını ya
tırmayan noterlerin mahallî C. Müddeiumumilerinin işarı üze
rine Adliye vekâletince vazifelerine nihayet verilir. 

ON Y E D l N C l M A D D E — ölüm, İstifa, meslekten Çlka- Teminatın a eri verü-
rılma ve ilga sebeblerinden biri ile veya başka bir yere tayin mesi 
olunmak suretile vazifelerinden ayrılan noterlerin devir işi 
bitirilerek ilişikleri kesilmedikçe teminatları geri verilmez. 

î?ntihema gir m ek 

Noter yemini 
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En çok iki ay içinde C. Müddeiumumileri hesab ve işleri in

celemeğe mecburdurlar. 
ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Noterler yaş tahdidi noktasın

dan askerî ve mülkî tekaüd kanunu hükümlerine, tabidirler. 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yedinci maddenin yedinci 

bendinde yazılı evsafı haiz bulunan noterler, sicil ve kıdem
leri müsaid olduğu takdirde istedikleri ve açık yer de bulun
duğu takdirde daha yüksek olan bir noterliğe tayin olunabi
lirler. 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Meslekten çıkarma, istifa, ölüm ve 
sair sebeblerle açılan noterliklere yenisi tayin olununcaya 
kadar bu vazife safi gelirin dörtte birinden yarısına kadar 
A êrılmek üzere noterliğin bağlı bulunduğu adliye encümeni 
tarafından seçilecek mahallî adliye memurlarından birine 
gördürülür. 

Tevkif, işten el çektirme gibi sebeblerden dolayı noterlerin 
muvakkaten işlerinden ayrılmaları hfilinde vazifeleri, safi 
geliri üçte biri verilmek suretile yukarıdaki fıkra mucibin
ce seçilecek vekile gördürülür. Geri kalan mikdarm üçte biri 
notere verilib üçte ikisi zimmeti tahakkuk ederse mahsub 
ve vazifeye iadeye mâni olacak bir ceza ile mahkûmiyeti ha
linde noter yardım sandığına tevdi edilmek üzere muhakeme 
neticesine kadar mevkuf tutulur. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazeretleri sebebile işlerin
den ayrılan noterler, mesuliyeti kendilerine aid olmak üzere 
memurlarından birini tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse 
bulumazsa noterliğin bağlı olduğu mahkeme reisi veya hâkim 
tarafında safi gelirin üçte biri verilmek üzere mahallî ad
liye memurlarından biri vekil seçilir. Şu kadar ki, bu suretle 
vazifeden ayrılma müddeti bir ayı geçecek olursa vekilin inti
bah ve ücreti hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

Noterlerin kulla
nacakları defterler 

IKÎNCÎBAB 

Birinci bölüm 
Defter, dosya ve hay idler 

YÎRMÎ BÎKtNCÎ MADDE — Noterler, aşağıdaki yazılı def
terleri tutarlar: 

I - Yevmiye defteri, 
I I - Emanet defteri, 

I I I - Kanunun tescilini emrettiği akid ve muamelelere mah
sus sicil defteri, 

IV - Kıymetli evrak defteri, 
V - Muvazene defteri, 

VI - Nizamnamede gösterilecek yardımcı defterler. 

1( S. Sayısı : 259 )] 
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YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Noterlerin resen tanzim ve 

asıllarını sakladıkları mukavele ve senedlerden başka dairelerin
de alıkoymağa mecbur oldukları her nevi tasdikli veya tasdik
siz mukavele, sened ve kâğıdlann ve yaptıkları her çeşid tebli
gatın dairede alıkonulacak örnekleri ve tuttukları defter ve cild-
bendler, kayid ve hesablarla tanzim ve tasdik veya tebliğ ettikleri 
veya sakladıkları bütün kâğıdlarda muarrif, şahid, tercüman, ve 
kendilerinin yazdıkları tasdik ve tebliğ yazıları hiç bir gûna 
harç ve damga resmine.tâbi değildir. (Hükümetin 28 nci mad
desi) 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Meslekten çıkarma, istifa veya 
dairesi lâğvolunmak suretile vazifesinden ayrılan noterlerle ölen 
noterin mirasçıları veya mümessillerinin huzurile bunlara aid bü
tün evrak ve emanetler yapılacak bir zabıt varakası üzerine C. 
müdediumumilerince teslim alınarak haleflerine ve lâğvi halinde 
başka bir noter varsa ona devrolunur. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Noterler; dosya defter ve 
vesikaları yangın, su baskını ve çalınma gibi her nevi zıya tehli
kelerinden korumakla mükelleftirler. (Hükümetin 30 ncu 
madesi 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Noterler her ay dairelerine 
gelen ve çıkan işlerin mahiyet ve adedini ve aldıkları ücret, harç 
ve sair resimlerin mikdarını gösterir müfredatlı bir cetvel tanzim 
ederek C. müddeiumumiliklerine gönderirler. 

1 • ' • - i 

İkinci bölüm 
Tanzim, tasdik ve tebliğ işleri 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Noterlerin kullanacakları 
kâğıdlann şekilleri nizamname ile tayin olunur. (Hükümetin 
31 nci maddesi). 

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Noter ve vekillerinin, mas
rafları taraflarından verilmek üzere öz ve soy adı, iş gördüğü yer 
ve birden çok noter bulunan yerlerde sıra sayısı yazılı Adliye ve
kâletince yaptırılmış resmî mühürleri bulunur. 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE - Noterlerce yapılan işlerin 
ve tutulan sicil ve kayidleriıı örnekleri ancak imza sehiblerile di
ğer alâkalılara ve kanunen onların yerini tutanlara verilebilir. 

Bunlardan başkalarına verilmesi mahkeme karanna bağlıdır. 
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Noterler, dairelerindeki 

kâğıd ve defterleri daireleri dışına çıkaramazlar. Ancak mahke
me veya sorgu hâkimince karar verildiği takdirde bunları kendi 
veya memurları eli ile götürür veya gönderirler. 

Cumhuriyet müddeiumumilerde Adliye müfettişleri de yuka-
rıki fıkrada yazılı salâhiyeti haizdirler. 

Dairede kalacak 
kâğıdlann harç ve 
resme tâbi olmadığı 

Evrak ve emanet
lerin tesellüm ve 

devri 

Kâğıdlann korun 
ması 

Noterlerin vere
cekleri cetvel 

Noter kâğıdları 

Resmî mühürler 

Alâkalılara örnek 
vermek 

Kâğıd ve defterle
rin gizliliği ve 
hunlan istemeğe 
salahiyetli makam

lar 

. . . aiaafc. 
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SaMmya- kuyidU OTUZUNCU MABBE — Aslı noter drajelerinde saMı veya 
olmayan k®ğtâ ör- kütüğe geçirilmiş oîmayan bir kâğıd veya kayid örneğinin tasdiki 
neM^mm verilme istenildiğinde bu kâğıd ve kayidlerin örneği aslındaki şekli 

si tarz% muhafaza edilmek şartile gösterene imza ettirilir ve noter daire
sinde saklanır* Yerilecek örneklere diğer örmeğin dairede sak
landığı keyfiyeti yazılmakla beraber saMbâne verilen asınla da 
ayrıca şerh verilerek mühürlenir. 

örnek fotoğraf da olabilir. Ameak: ashaada bir bozukluk veya 
fotoğrafta görülmeyen bir şey varsa yerine işaret edilmekle be
raber tasdik şerhinde de gösterilmek lâzımdır. 

@eiiıJ?i!eD, kâgıdm, bir Jasmınm <mnek veya tercümeesi iste-
m^Hrse o tosım aşhma işaret edilmekle beraber tasdik şerhinde 
de gosterüme&diıe. 

Başka düe çevrile- OTUZ BÎEÎ!MJJt MABBE — Biar dil© çevrilmeğe lüzum gö-
cek örnekler rül&n kâğıdları moter çevirir veya ©maiyetle tercüme edeMle* 

cek kimselere çevirtir. 
TM&airumMi OOTZ tKÎNCf MABBE — ^ebîâği istemlen her nevi kâğıd 

hukuk usulü muhakemeleri kanununda yazılı hükümlere göre 
muhatabım tevdi edildikten sonra alınacak imzalı ilmühaber 
veya kabulden çekinme halinde memur tarafından tutulacak 
zafejj; varakası asU kâgıd il£ saklanarak difer bir sureti altına 
tebliğ keyfiyeti yazılıb tasdik edilerek alakalılara verilir, 

Noterlerin memu- OTOZ* tfr^NCU MABBl — l^ t e r t a , ı^msıriyetleri dair 
Hyet daireleri di- releri dışında buluııaa» kimselere aid tebligatı o yerin noteri 
şmda yaptıracak- vasıtasile yaptırır, ve yabancı illerde bulunan kimselere yapı-

lan tebligat lacak tebliğ varakalarına 0; Müddeiumumileri vasıtasile Ad
liye vekâletine göudeOTkr, 

%uaeü Wm® 
Noter dairesine gelenlerin ehliyeti ve tarafların rızalarım 
öğrenme ve- aMhalılarla şaMd ve mmrmfİerm dinlenmesi 

Tarafların isteği- OTUZ BÜBBÜNCtT MABBE — Noter, is yaptıracak kim-
nin öğrenilmesi selerin hüviyet ve ehliyetini ve hakikî arzularım etraflıca ve hiç 

bir noktasını ihmal etmeden öğrenmekle mükelleftir. 
î ş yaptıracak kimse sağır ve dilsiz ise arzularını yazı ile, oku-

yub yazmak bilmiyorsa tercüman vasıtasile öğrenir. (Hüküme
tin 40 ncı maddesi). 

îkrm- şahidi OTUZ BEŞÎNCÎ MABBE — Noterlerin resen tanzim ede
cekleri sened ve mukavelelerin en az M şahid huzurunda yapıl
ması lâzmadm 

AlâkaMann şahid, muarriP ve varsa tercümanlarının, öz ve 
soyadı ve adresleri, senedin tanzim ve tasdik günleri hem ra
kam* ve hem âfe yazı ile yazıldıktan sonra okunarak alâkalılarla 
hazır olanlar tarafından imza edilir ve noterlikçe tasdik olunur. 

r-.: (S. Saytar: 259) 
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OTUZALTINCI MADDE — Noterler; imza, Mühtr ıseya Hüvfati»*™ '*«*-

kaflanalaas işaretin tasdikini isteye» iş saMMerifiia gösterdik- biti 
leri vesikalarla hüviyetleri lâyikı veçhile aalaşitoıadığı takdirde 
bir veya bir kaç muarrif isteyebilirler. 

Mâarrifleri sözlerini kaaaat hwsulöîî« kâfi göırmedideri tak
dirde başka muarrif ve sair deliller istemeğe salahiyetlidirler. 

OTUE YEDÎNCÎ MADDE — Makaklar Türk dMi biline- T*rcümm*% $mU» 
dikleri takdirde noterler tercüman vasıtasüe ve şahidler önünde 
bunların sözlerini dinlerler ve tanzim ve tasdik ©İtatan kâğıda 
bu hususu yazarlar. Şahidli yapılan işlerde noter ve şahidler, 
şahidsiz yapılan işlerde noter lisan bilirse tercümana lüzum yok
tur. Bu takdirde keyfiyetin tasdik şerhinde gösterilmesi lâ
zımdır. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Alâkalılarla şahid ve muar-
rifler ve tercümanın imza koymak bilmedikleri ve mühür ve hu
susî işaretleri de olmadığı takdirde sol ellerinin baş parmağı bas
tırılarak üzerine sahifolerinin Öz ve soy adları yazılır ve noter ta
rafından kâğıda şerh verilerek altı tasdik ve imza olunur, (Hü
kümetin 44 ncü maddesi)* 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Noterliklerde işlerini 
gördürecek alâkalıların asil veya vekil olarak hazır olmalara, 
yapacakları akid ve işleri umumî hükümlere göre yapmağa 
salahiyetli bulunmaları ve noterlerin memuriyet daireleri 
içinde ikametagâh sahibi olmaları veya orada öarîh bir adres 
göstermiş bulunmaları şarttır. 

KIEKINCI MADDE -— Şahidlerin reşM ve mümeyyifc ol- Şahid, muarrif ve 
malan alâkaMarm MMyetferini bilmeleri ve ikM^ı aşağı tercüman 
olmamaları, kor, dilsiz ve sağır bulunmamaları, alâkalılarla? 
evli, nişanlı veya aralarında nesebteı veya sebebden Usul vç 
furuğu yahud üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereteye 
kadar nesebden veya seb©W$n civar hısımları ve teetli adam* 
lan ©lmamaları şarttır. 

Mtıarriflerin, alâkalıların hüviyetlerini ve tercümanların âa 
çevireceği lisanı doğru olarak bilmeleri lâzımdır. 

KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Vekil, veli, vasi, kayyum, mü- Tarafların ehiiye-
messü ve mirasçı sıfatile veya şirket ve cemiyet gibi hükmî şahıs tinin bilinmesi 
ve mesul şerikler namına mukavele ve sened ve sair kâğıdîar 
tanzim ve tasdik ettirmek isteyenler sıfat ve salâhiyetlerini ve 
bu hususu yapmaya izinli olduklarını bildirir vesika göstermekle 
mükelleftir. 

Vesikanın gösterildiği, kâğıda yazılmakla beraber işe taal
lûk eden kısımlarını ve nereden hangi tarih ve numara üe ve
rilmiş olduğunu gösteren bir örneği pulsuz ve harçsız olarak 
gerek sahibine verilecek ve gerek dairede saklanacak nüsha ve Ör
nekleri bağlanacaktır. 

( S. Sayısı : 259 ) 
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Şahid; muırrif ve 
tercüman kabul 

edilmesi 

Fotoğrafların ya
pıştırılması 
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KIRK ÎKÎNCÎ MADDE - - Noterler, gerek ikrar şahidi ve 

gerek muarrifleıie tercümanı kabul etmekte ve dinlemekte hiç 
bir kayid ve şekle bagli: degildiric&Y i 

Noterler, icabı halinde sözlerinin doğruluğa aykırı ve kimseyi 
izrar kasdine müstenid olmadığına dair şahid, muarrif ve tercü
mana and içirir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ehemmiyetli ve noterin gerekli 
gördüğü işlerde alâkalıların fotoğrafları kâğıda yapıştırılır ve 
üzeri mühürlenir. 

ÜÇÜNCÜ BAB 

Noterlerin yapaca
ğı işler 

Birinci bölüm 
Noterlerin vazifeleri 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Noterler, memuriyetleri 
dairesinde bulunan: 

A) Hakikî veya hükmî şahısların resmiyet ve vusuk vermeğe 
mecbur oldukları yahud vermek istedikleri her nevi akid ve iş 
kâğıdlarını resen tanzim ederek asıllarını saklamak ve örnekleri
ni alâkalılara vermek, 

B) ölüme bağlı tasarruflara aid sened ve mukavelelerle evlen
me mukavelelerini tanzim etmek ve kütüğe geçirmek ve veren ta
rafından tanzim edilmiş vasiyetnameleri saklamak, 

. C) Tesis seneclleri tanzim etmek, 
D) Bu kanuna ve nizamnamesine uygun olarak dışarıda yazı-

lıb getirilen kağıcların imzalar.mm veya mühür ve işaretlerinin 
yahud yalnız tarihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile 
ikinci bir örneğini saklamak, 

E) Hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki delillerin tesbiti 
usulünün tatbiki kabil olmayan yerlerde bir şeyin veya yerin hâl 
ve şeklini ve alâkalı şahısların hüviyetini veya ifadelerini tesbit 
etmek, 

F) Piyango, seçim ve içtimalarda bulunarak zabıt varakaları 
tanzim etmek, 

G-) Alâkalılar tarafından istenildiği takdirde dairede saklı 
olan asıl ve örnek ve kütüklerden ve kendilerinin getirdiği kâğıd-
lardan tasdikli örnek vermek, 

H) Her dilden getirilecek kâğıdları diğer dile çevirmek ve 
çevirtmek, 

î ) Teslim olunan menkul ve gayrimenkul mallan idare etmek, 
J ) feslim olunan, emanetleri saklamak, 
L) Ticarî senedlerin kabul edilmemesine veya ödenmemesine 

karşı protesto çekmek ve ihbarname göndermek, 
M) Her türlü taahhüdferin yapılmamasına karşı protesto çek

mek, 
N) Diğer kanunlarla kendilerine verilen bütün akidleri yap

mak ve işleri görmek, 
._._... _ (S. Sayısı :,25&) 
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O) Hususî kanunlarında resmî olarak yapılmaları istenip te 

mercileri gösterilmemiş olan bütün akid ve mukaveleleri tanzim 
ve tasdik etmek vazifesile mükelleftirler. Noterler, bu maddede 
yazılı dairelerinde yapılabilecek işleri sahiblerinin vukubulacak 
müracaat ve talebleri üzerine daireleri dışında da yapabilirler. 
Yirminci maddenin üçüncü fıkrasına göre noterlere vekâlet ede
cek memur da daire dışında bu işleri görmek üzere noterler tara
fından gönderilebilir. 

KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Noterler, vasiyetcilerin açık 
veya kapalı olarak yazıb verdikleri vasiyetnameleri saklarlar ve 
buna dair bir zabıt varakası tutarlar. Gerek bu suretle tevdi edi
len vasiyetnameler ve gerek noter tarafından tanzim edilen ölüme 
bağlı tasarruflar hakkında; vasiyetçinin veya ölüme bağlı tasar
ruf sahibinin şahsî hallerinde vukubulacak değişikliklerden ma
lûmat verilmek üzere bunların ikametgâhları nüfus dairelerine 
haber verilir. 

Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla halinde salahiyetli 
sulh hâkimine verilmek üzere tevdi edilmiş vasiyetnameleri ve da
irece tanzim edilmiş ölüme bağlı tasarrufların tasdikli ve pulsuz 
örneklerini C. Müddeiumumiliğine verirler. 

KIRK ALTINCI MADDE — Noterler, hakikî veya hükmî 
şahıslar tarafından saklanmak veya bir hakka karşılık olmak 
üzere verilecek para, kâğıd, ve saire emanetleri saklayarak alma 
ve geri verme şartlarını gösterir yazacakları zabıt varakasını 
alâkalılara imza ettirerek aslını dosyasında alıkoyarve örneğini 
makbuz mukabilinde sahibine verirler. Bir örneğini de emanet 
kimin için verildi ise ona tebilğ ederler. 

Bu mevduat alâkalı isterse münasib bir mahfazaya konula
rak sahibi ile noter tarafından mühürlendikten sonra millî bir 
bankada, banka bulunmıyan yerlerde demir kasa ve dolab gibi 
bir yerde saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasib görülecek yerde sakla
nabilir. (Hükümetin 52 nci maddesi) 

KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Emanetler, sahibinin sağlığın
da bir mahkeme kararı veya tarafların rıza ve muvafakati ol
madıkça ve ölümü halinde istihkakı isbat eder bir vesika göste
rilmedikçe verme şartları dışında hiç kimseye verilemez. 

İkinci bölüm 
Noter senedlerinin hüküm ve kuvveti 

KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Noterler tarafmdah bu ka
nunda yazılı şartlar içinde resen yapılmış olan kâğıd ve mukavele 
ve senedler sahteliği sabit oluncaya kadar kâğıd katği delil teş
kil eder. 

RIRK DOKUZUNCU MADDE — Dışarda yazılıb noterlik
çe tasdik edilen kâğıdların gerçeklik ve itibarı yalnız tarih ve 

Vasiyetname ya
pılması 

Verilen emanetle
ri saklama 

Emanetleri verme 
sekli 

Resen yapılan se
nedler 

imzası tasîik edi
len kâğ\dlar 
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Tanzim şekli 
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imzaya münhasır olub tanzim olunan kağıdlarm mündericatına 
şamil olmaz. 

ELLÎNCÎ MADDE — Kanunun emir veya menettiği hüküm
lere aykırı olmamak şartile borçlar kanununun akidlerin ser
bestisi hakkındaki hükümleri caridir. 

Yukariki fıkra hükmüne muhalif olan akidlere aid senedler 
resen tanzim olunamıyacağı gibi hariçte tanzim olunanların 
tarih ve imzaları da tasdik edilemez. 

ELLİ BlRÎNCl MADDE — Bu kanunda yazılı şartlara ve 
hükümlere göre tanzim ve tasdik olunmayan kâğıdlar resmî sa-
yılmayıb adi sened hükmündedir. 

Alakalıların imzası bulunub da noter tarafından tasdik edil
memiş olan çıkıntılar gerçek sayılmaz. 

Tasdikli olan kâğıdlar ve senedlerle bunların kayıdlı bulun
duğu sicil arasında ayrılık olduğu takdirde alâkalılarm imzasmı 
taşıyana itibar olunur. 

Tasdik ile tekemmül eden her nevi işlere aid kâğıdlar üzerin
de değişiklikler yapılamaz. Bunlar ancak ikinci bir muamele ile 
değiştirilebilir. (Hükümetin 57 nci maddesi). 

Teftiş 

Teftişte göz Önün
de tutularak nok

talar 

Teftiş raporları 

Raşûrktrdu 
nn yazılması 

DÖKDÜNCÜ BAB 
Noter işlorinin murakabesi ve noterlerin mesuliyeti 

i Birinci bölüm 
Murakabe 

MLLÎ ÎKÎNCl MADDE — Noter daireleri C. Müddeiumumi
lerinin daimî murakabesi altında olub en az senede bir dafa tef
tiş olunur. 

Adliye müfettişleri de ayrıca teftiş edebilirler. 
ELl î ÜÇÜNCÜ MADDE — Teftiş başlıca aşağıdaki nokta

lar göz önünde tutularak yapılır: 
A) Kanun mucibince tutlması lâzımgelen defterlerin kanun 

tarifi dairesinde tutulub tutulmadığı, 
B) Alman harç, ücret ve resimlerin kanuna uygun olub olma

dığı ve mukabilinde pul yapıştırılıb yapıştırılmadığı, 
C) Defter ve dosyaların yıl üzerine tasnif edilerek emniyet 

altında muntazam bir surette bulundurulub bulundurulmadığı, 
D) Nizamnamede yazılı hususların yapılıp yapılmadığı. 

Teftiş raporları 
ELLİ DÖ&DÜNC ÜMADDE — C. Müddeiumumilerinin ra

porları Adliye vekâletine gönderilir. (Hükümetin 60 neı mad
desi). 

adla- ELLİ BEŞlNCl MADDE — Teftiş ve tahkik raporlarında, 
tahkik sebebile alınacak örneklerde bir muamelenin usul ve ka-

( S. Sayısı : 259 ) 



• — 31 — 
nuna muhalefeti beyan edilirken, mübrem bir lüzum olmadakça 
alâkalıların isimleri zikredilmez. 

İkinci bölüm 
İnzibatî cezalar 

ELLİ ALTINCI MADDE — Noterlerin yolsuz işiberinden Noterlerden şikâ-
dolayı alâkalılar Adliye vekâletine, Ç. Müddeiumumilerine vg yet y >iu 
Adliye müfettişlerine yazı ile şikâyet edebilirler» 

Adliye vekâleti şikâyet üzerine tahkikat yapılmasını C. Müd
deiumumilerine veya Adliye müfettişlerine veya tensib edeceği 
bir zata emreder. 

C. MMdemmıımilri vaki şikâyet üzerine tahkikat icrasile 
adlî tahkikatı istilzam eden hallerde doğrudan doğruya tahkikata 
geçerek Adliye vekâletine malûmat verirler. 

Adliye müfettişleri, tahkikat neticesinde takibi müştekim bir 
hal gördükleri halde evrakı C. Müddeiumumilerine tevdâ üe 
beraber keyfiyeti vekâlete bildirirler. 

ELLİ YEDİNCİ MADDE — Haklarında tahkikat yapılan İşten el çektirme 
arterler Adliye vekilliği tarafından lüzum görüldüğü takdirde 
tahkikat neticesine kadar işten el çektirilir. 

ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Cezaî takibat, bu fasılda ya- Cezaî takibatın in-
zıh inzibatî muamelelerin tatbik ve icrasına mâni teşkil etmez. zibatt muameleye 

mani olmayacağı 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Vazifesini yapmakta ku- İnzibati cezalar 
suru görülen veya noterlik vakar ve haysiyetini bozan veya 
Tpmnrmm güven ve itimadım kaybeden noterler bu hareketleri-
niıt derece ve ehemmiyetlerine göre aşağıdaki inzibatî cezalarla 
cezalandırılırlar. 

A) İhtar, 
B) Tevbih, 
C) Bir seneyi geçmemek üzere muvakkat meslekten çıkarma?, 
D) Meslekten çıkarma. 
ALTMIŞINCI MADDE — Yukarıki maddede yazılı cezalar Cezayı verecek 

Adliye vekilliğince verilir. Ancak; bunlardan ihtar ve tevbih makam 
cezaları katği olub aleyhine hiç bir mercide itiraz edilemez. 

Üçüncü bölüm 
Noterlerin yapmaları memnu olan haller ve maU mesuliyet 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Noterler vazifelerinde ka- Kanuna aykırı iş-

nun ve nizamlar hükümlerine ve umumî adabe aykırı işler ya- ler yapılnaması 
pamazlar. (Hükümetin 66 ncı maddesi). 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Noterler, kanunun emretifsi: İşlerin Mh veril-
haller dışında birinin işini başkasına söyliyemezler ve dairele- memesi 
rinde yapılmış olan işlerle kayidler hakkında kimseye ifşaatta 
bulunamazlar. 
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Noterlerin huku
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ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlerin kendilerinin ve 

doğrudan doğruya veya dolayısıle alâkalı usul ve furu ve kar
deş ve karı ve koca ve ücretli adamlarının menfaatli oldukları 
kâğıdları tanzim ve tasdik edemezler. Bu derecedeki akrabala
rım ve adamlarım muarrif ve vukuf ehli ve şahid olarak kabul 
edemezler. 

Noterlerin yukarıda yazılı akraba ve ücretli adamlarına aid 
akid ve mukaveleler, varsa diğer bir noter yoksa Hukuk mah
kemesi reis veya hâkiminin tensib edeceği Adliye memurların
dan biri tarafından tanzim ve tasdik olunur. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — İşlenen yolsuzluklar istih
dam ettiği memurlar tarafından yapılmış olsa bile noterlerin 
işlerinin yapılmamasmdan veya hatalı ve eksik yapılmasından 
dolayı zarar gören alâkalılara karşı malî mesuliyetleri vardır. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Noterler doğrudan doğru
ya alâkalı oldukları usul ve füru, karı ve koca ve kardeş ve 
ücretli adamlarının menfaatli bulundukları kâğıdları tanzim ve 
tasdik ve bunları muarrif ve vukuf ehli ve şahid olarak kabul 
ettikleri ve borsa oyunu ve sarraflıkla ve ticaret işlerile uğraş
tıkları takdirde yirmi liradan iki yüz liraya kadar ağır para ce-
zasile cezalandırılırlar. 

Bu maddede yazılı cezalar Asliye mahkemesi kararile verilir. 

Noter memurları 

Memur olabilecek
ler 

Tercümeihal 
yası 

dos-

Memurların seçil
mesi 

Memurlara verile
cek ikn.miye 

BEŞÎNCÎBAB 
Noter yanında çalışanlar 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Noterler, dairelerindeki iş
lerin çokluğu ve ehemmiyeti nisbetinde çabuk ve düzgün iş yapa
bilecek mikdarda kâtib ve müstahdem çalıştırırlar. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Noter dairesinde memur 
olabilmek için Türk olmak, 18 yaşını bitirmiş bulunmak ve me
murlar kanunundaki şartları haiz bulunmak lâzımdır. 

Tebliğ memurile odacının 18 yaşını bitirmiş Türk olması 
tebliğ memurunun tebliğ işlerini yapabilecek kadar malûmat ve 
ehliyeti bulunması şarttır. 

Hâkimlikten Adliye memurluklarından ve avukatlıktan ce
zaî veya inzibatî bir kararla çıkarılmış olanlar noter dairelerinde 
istihdam edilemezler. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Noter, yanında çalışan 
kimselerin hal tercümelerini bir deftere kayid ve vesikaları ayrı 
ayrı dosyalarda saklar. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Noterler, memurlarile 
müstahdemlerini kendileri seçerler. (Hükümetin 74 ncü mad
desi). 

YETMİŞİNCİ MADDE — Noter dairesinde iyi surette çalış
mış olan katiblere kendilerine isnad olunamayan hastalık ve sair 
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sebeblerden dolayı vazifelerinden çıkarılmaları halinde, sekiz 
yıldan on beş yıla kadar hizmeti olanlara son aldıkları aylık üc
retin üç misli, on beş yıldan yirmi yıla kadar hizmeti olanlara 
dört misli ve yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hizmeti olanlara 
altı misli ve yirmi beş yıl ve daha fazla hizmeti olanlara da bir 
senelik ücretlerinin tutarı ikramiye olarak verilir. Bu hüküm 
noter kâtiblerinin ölümü halinde de caridir. 

Bu madde hükmünü tatbikindan doğan ihtilâflar o yerin Hu
kuk mahkemesi tarafından hal ve faslolunur. 

ALTINCI BAB 
Noterin ücreti 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Noterler gördükleri vazifeye 
karşılık olarak aşağıda yazılı ücretleri alırlar: 

I - Kullandıkları adlî harç pullarından dörtte bir, 
I I - Resen tanzim veya tercüme edilen sened ve mukavele 

ve kâğıdlarrn her birinden yazı ücreti olarak kırk kuruş, 
I I I - Noter dairelerinde yazdırılan kâğıd, sened ve mukave

lelerin ve noter tarafından verilen örneklerin yazıldığı kâğıdla-
rın beherinden yazı ücreti olarak yirmi kuruş, 

IV - Bir dilden diğer dile çevrilen veya çevriltirilen kâğıd-
lardan işin mahiyetine göre beher sayfası için çevirme ücreti 
olarak en aşağı yüz, en yukarı beş yüz kuruş. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Noterler Hazineden aldıkları 
harç pulları için yüzde on beş ve damga pullarile kıymetli kâğıd-
lar içinde hususî kanun ve usullerle muayyen mikdarda beyiye 
alınır. 

YETMİŞ ÜÇfÜNCÜ MADDE — Dairesi dışında iş yapmak 
veya mahkeme veya dairelerde kâğıd ve defter göstermek için 
yerinden uzaklaşan noterlerle yol masrafından başka dört yüz 
kuruş munzam bir ücret verilir, ve tatil günlerinde yapılacak 
işler için yol masrafından başka beş yüz kuruş ücret verilir. Mu
amele bir saatten fazla devam ettiği takdirde beher saat ve kü
suru için birer lira zammolunur. Bankaya götürülecek emanetler 
için yüz kuruş ücret alınır. 

Noterler tarafından gönderilecek 44 ncü maddenin son fık
rasında yazılı vekiller yukarıki fıkrada gösterilen ücretlerin 
yarısını alırlar. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Noterlerin vazifelerini 
görmek için ihtiyar edecekleri kira vesaire gibi bütün masraflar 
kendilerine aiddir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Yapılacak tebliğ ve a t a r 
lardan alınması icab eden tebliğ ücretleri noterlerin bağlı bulun
dukları Adliye encümenleri tarafından her yıl başlangıemMİa na
kil vasıtaları ücretleri göz önünde bulundurularak tayin olunur. 
(Hükümetin 80 nci maddesi). 

Noterlerin ücreti 

Beiyye 

Yol masrafı 

Masraflar 

Tebliğ ücretleri 
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YETMİŞ AUTINCI MADDE — Noterlere teslim olunan 

menkul ve gayrimenkul malların idaresi mukabilinde verilecek 
noter ücretleri, bu malların teslim şartlarım gösterir tanzim olu-
îiancak mukavelede tayin olunur. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Kendilerine tebligat yapı
lacak kimseler bir mahalde oturuyorlarsa bunlara yapılacak teb
ligattan ayrı ayrı ücret alınmayıp lıepsi için yalnız bir ücret alı
nır. 

Tebligat yapılacak kimselerin oturdukları mahaller ayni isti
kamette ise bu mahaller arasındaki mesafenin ücreti tebliğ üc
retine zammolunur. 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Her türlü vasıtalarla ya
pılacak muhabere ücretleri, iş sahihlerine aiddir. 

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Noterler, her nevi harç 
ve ücretin bütün müfredatını resen tanzim veya alâkalıların im
zalarını tasdik ettikleri veyahud tercüme ve tebliğ edecekleri kâ-
ğıdlara yazmakla beraber ayrıca bedava makbuz verirler ve birer 
kopyalarını dairede saklarlar. 

SEKSENİNCİ MADDE — Aralarında ayrıca bir mukavele 
bulunmadığı takdirde ücretler taraflara yarı yarıya ve taraflar 
ikiden ziyade ise sayılarına göre müsavi olarak taksim olunur. 

Senelik izin 

Hastalık halinde 
verilecek izin 

YEDÎNCÎBAB 
Noterlerin mezuniyeti 

SEKSEN B İ R İ N C İ MADDE — Her noterin senede bir ay 
mezuniyet hakkı vardır. Azimet ve avdet müddeti dahil değildir. 

Mecburî sebebler ve makbul mazeretlere müstenid olmak şar-
tile noterin bağlı olduğu mahkeme reisi veya hâkim tarafından 
sekiz güne kadar izin verilebilir. 

Bu mezuniyet senede iki defadan fazla verilmiş ise fazlası 
senelik mezuniyete mahsub olunur. 

S E K S E N İ K İ N C İ MADDE — Hasta noterlere resmî he
kimlerden rapor almak şartile hizmet müddetlerine göre aşağıda
ki dereceler üzerine mezuniyet verilir. 

A) Hizmet müddetleri beş seneden aşağı olan noterlere üç aya 
kadar mezuniyet verilir. Bu müddet zarfında iyileşmedikleri he
kim raporu ile sabit olduğu takdirde bu mezuniyetleri üç ay daha 
temdid olunur. 

B) Hizmet müddeti on seneye kadar olan noterlere altı aya ka
dar mezuniyet verilir, icabında altı ay daha temdid olunur. 

C) Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade olan noterlere bir 
seneye kadar mezuniyet verilir. Lüzumu halinde mezuniyetleri 
bir sene daha uzatılır. 

Hastalıkları yukarıda gösterilen müddetlerden ziyade devam 
eden noterlerin vazifelerine nihayet verilir. 
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SEKÎZÎNCIBAB 

Noter yardım sandığı 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — ölen noterlerin mirasçıla

rına Veya yaş tahdidi veya maluliyet suretile vazifelerinden 
ayrılanlara yardımda bulunmak üzere Ankarada bir Yardım san
dığı kurulur. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Sandığın sermayesini 
aşağıda yazılı gelirler teşkil eder. 

I - Devlet veya Devlete mensub müesseseler tahvilleri alın
mak veya bankaya faizle yatırılmak suretile işletilecek olan te
minat akçelerinin gelirleri, 

I I - H e r hangi bir suretle noterlere tevdi olunan paraların 
bankalarca verilecek faizleri, 

H I - Açılan noterliklerin vekille idare edildiği müddet zar
fındaki safi gelirlerinin vekile verilen mikdardan artan kısmı, 

IV - Noterlik vazifesini müstakil olrak yapan noterlerin aşa
ğıda yazılı nisbetler dairesinde aylık gayrisafî gelirlerinden alı
nacak paralar. 

Aylık gayrisafî gelirleri: 
A) îki yüz liraya kadar olanlardan 50 liradan yukarısı için 

yüzde İM, 
B) îki yüz liradan fazla olanlardan 50 liradan 200 liraya ka

dar yüzde iki ve fazlası için yüzde üç, 
C) 500 liradan fazla olanlardan (B) bendinde yazılı mikdar

dan fazlası için yüzde altı. 
Aylık geliri 50 liraya kadar olanlardan bir şey alınmaz. 
SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Her sene mayıs sonunda 

sandığın tahakkuk eden para yekûnu mevcud noterlerin hizmet 
seneleri yekûnuna taksim edilerek harici kısmet her noterin ayrı 
ayrı hizmet senesile çoğaltılır. Bu suretle elde edilen hâsılı zarp 
o sene içinde ölen noterlerin mirasçılarına veya yaş tahdidi ya-
hud maluliyet suretile vazifelerinden ayrılanlara defaten veri
lir. Hizmet müddetinin hesabında bir senenin küsuru hesaba ka
tılmaz. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Noterler, yardım sandığına 
aid hisseyi her ay muntazam sandığa gönderirler. Sandığa aid üç 
aylık hisseyi göndermeyenlerden yüzde yirmi zam ile alınır. Te
kerrürü halinde meslekten çıkarılır. 

SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Meslekten maluliyet veya 
yaş tahdidinden gayri sebeblerle ayrılan noterlere yardım sandığı 
için tevdi ettikleri paralar geri verilmez. (Hükümetin 91 nci 
maddesi). 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun tatbiki ve 
noter yardım sandığının teşkil ve idaresi için nizamname yapılır. 

Sandığın buluna
cağı yer ve yardım 
görecek noterler 

Sandığın serma
yesini teçkil ede

cek gelirler 

Yapılacak yardım 
nisbeti 

Taahhüdlerini ye
rine getirmeyenler 

Vazifeden ayrıla
cak noterler 

Nizamname 
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Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE A — Kanunum yürütülmeğe başladı
ğı günde noter muavini jolarak çalışmakta olanlar yerlerindi no
terlik kuruluncaya kadar (noter vekili) adile vazifelerini yapar
lar. (Hükümetin 93 ncü madedsi). 

B - Bu kanunun hükümlerini yürümeğe başlandığı tarihten 
itibaren altı ay içinde, Adliye vekilliğince sicilleri itibarile noter
likte kalmaları caiz görülmeyen veya ehliyetsizlikleri sebebi-
le kendilerinden istifade edilmeyen noter ve noter muavinleri no
terlikten çıkarılır. 

C - Noter dairelerinde çalışan kâtiblerin bu kammum meriye
tinden evvelki hizmetleri 70 nei maddenin hükümlerine tâbidir. 

D - Bu kanunun neşrinden evvel Noter dairelerinde müstah
dem olan memurlara 67 nci maddenin birinci fıkrasındaki kay-
din şümulü yoktur. 

E) Bu kanunun tatbikında Medresetülkuzat ve Nüv&b mekte
bi mezunları Hukuk fakültesi mezunu sayılırlar. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — 15 teşrinievvel 32S ta
rihli Kâtibi adil kanunu muvakkati ve bu kanuna aid 329 tarihli 
irade, 22 nisan 340 tarih ve 509 numaralı Kâtibi adil kanununun 
bazı maddelerini tadil eden kanun 28 mayıs 928 tarih ve 1337 nu
maralı harçların tezyidine dair kanun, 2 mart 929 tarih ve 1402 
numaralı Kâtibi adil kanununun ve muaddel bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun; 10 mart 930 ve 1568 numaralı kanunun 
(9) neu maddesinin tadiline dair kanunlar ilga edilmiştir. 

DOKSANINCI MADDE 
itibaren meridir. 

Bu kanun 1 eylül 1938 tarihinden 

DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükümlerini 
icraya icra Veküleri heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 260 
Türk İcâhünü medenîsinin 88 nci maddesinin değiştirilme

sine dair kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/1084) 

T. G. 
Başvekalet 31 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Şayi : 6/2295 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

' Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesinin tadili hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 30 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
O. Bayar 

"^ Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesini tadil eden kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesi erkeğin 18 ve kadının 17 yaşını ikmal etmedikçe ev-
t ennure le r i esasını kabul etmiştir. Muayyen bir yaştan aşağı evlenmeye cevaz verilmemesi her şeyden 
önce tabiat1 kanunlarının zarurî bir icabıdır. Bundan başka müstakbel karı ve kocanın ana ve baba 
sıfatile yüklenecekleri vazife ve mesuliyetleri de nazara almak lâzımdır. Her iki bakımdan da ev
lenmeğe e-^liyet bir şahıstan diğer şahsa göre değişebilir. Fakat bu değişiklik muhitin, iklimin, ha
yat şartları ^ ı n tesirleri altında bir memleketten diğer memlekete nazaran bariz ve umumî bir mahi
yet arzeder. ı kanunlarının ana hatları ayni esasa istinad eden Devletlerin evlenme hususunda ayrı ayr: 
yaslar kabul e ı ^ i Ş olmalarının sebebi budur. 

Netekim R o ^ 3 - kanun ve ananalarının tesiri altında kalmış olan muhitlerde bu yaş kadınlar 
için 12, erkekler için 14 olarak kabul edilmiştir. Fransa 1792 senesine kadar evlenmeye ehliyet 
hususunda bundan" başka bir yaş tanımadı. 20 eylül 1792 tarihli kanun evlenme yaşını kadınlarda 
on üçe erkeklerde» on beşe çıkardı. Fransız medeni kanununun bu gün meri bulunan 144 net* 
maddesi kadının on beş erkeğin 18 yaşını ikmal etmedikçe evlenemiyeceğini kabul etmiştir 
Evlenme yası Belçik'ü. ve Italyada da Fransada olduğu gibi erkek için on sekiz, kadın için or 
beştir. Alman medeı û kanununun 1303 ncü maddesine göre erkek yirmi bir kadın on altı yaşını bi 
tirmeden önce evlen en vez. Amerika birleşik Cumhuriyetlerini teşkil eden Devletlerin yirmi#birinde evler 
meyası erkekler için 18, dokuzunda 16, üçünde 17, ikisinde 15 ve birinde 20 ve yine bu Devletleri: 
•on--altısında' evlenme y a ş ı kadınlar için 16, on birinde 14, yedisinde on beş ve ikisinde 18 olara. 
kabul ve tesbit edilmişt'ir. isviçre federal kanununda, uzun müddet erkek için on sekiz ve kadı 
için on altı olarak tesbit edilmiş olan evlenme yaşı bilahara 18 ve 20 ye çıkarılmıştır. Isviçr 
kanununun 96 nci maddesinden iktibas edilmiş olan Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesi ik 
memleket-arasındaki'iklim ve muhit farkını nazara alarak evlenme yaşını gerek erkek ve gere. 
kadın için daha aşağı bir hadde tesbit etmiştir. Fakat îsviçreye nazaran yapılmış olan bu farkr 
iklim ve muhitimizin doablarına tamamile uygundüşmediğini on bir senelik tatbikat göstermekti 
dir. Türk mahkemelerinde açılmış olan yaş tashihi davalarınım büyük bir yekûna baliğ olması v 
günden güne tezayüd eylemekte bulunması bunun açık bir delil ad edilebilir. 

Filvaki 935. senesinde 33 953 gibi büyük bir rakam teşkil eden yaş tashihi davaları 936 sen 



'sinde 40 899, 937 senesinde 61 806 adedine yükselmiştir. Bundan başka fevkalâde hallere ve pek 
mühim bir sebebe dayanacağı kanunda sarahaten yazılı olan evlenmeye izin taleblerinin adedi hiç 
bir memleketle mukayese edilemiyeeek derecede büyüktür. Yaş tashihlerinde görülen tezayüd ev
lenmeye ;izin hususunda daha büyük bir nisbette ilerlemiştir. 935 senesinde 900 den ibaret olan 
bu talebler 936 da 1264, 937 de 2085 e baliğ olmuştur. İstanbul ve Ankara gibi büyük iş merkez
lerinde yaptırdığımız tedkikatta yaş tashihi davalarının yüzde sekseninden fazlasının evlenme
ye ehliyeti temin maksadile açılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Belçika ve Fransaya nisbetle daha cenub iklimi bulunan memleketimiz için yaş haddinin bu
na göre indirilmesi düşünülebilir isede lâyihada yazılı hadlerin muhafazası muvafık görslmüştür. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adlice encümeni 
Esas No. 1/1084 
Karar No. 41 

10 -VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Evlenme yaşının erkek için 17 ve kadın için 
de 15 e indirilmesine dair Adliye vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 30 - V -1938 
tarihli toplantısında kabul edilib Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimize 
havale buyurulmuş olmakla Adliye vekili hazır 
olduğu halde tedkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde serdolunan 
mülâhazalara ve Adliye vekilinin verdiği izahata 
göre lâyiha memleketin ihtiyacına uygun görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Adliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Çorum Erzurum Erzurum 
Münir Çağıl Fuad Sirmen 
Bursa Balıkesir Denizli 

8. F. T alay Osman Niyazi Burcu N. A. Küçüka 
Kastamonu Kocaeli Bursa 

Dr. Şükrü Şenozan Ragıb Akça Atıf Akgüç 
Uİrfa Kayseri Kayseri 

F. Gökoudak R. özsoy H. F. Perker 
Antalya Antalya 
T. Ancan Numan Aksoy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk kanunu medenisinin 88 nci maddesini 
tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk kanunu medenisinin 88 
nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir: 

«Erkek on yedi, kadın onbeş yaşını ikmal 
etmedikçe evlenemez. 

Şu kadar ki hâkim, fevkalâde hallerde ve 
pek mühim bir sebebe mebıü on beş yaşmı ikmal 
etmiş olan bir erkeğin veya on dört yaşım bi
tirmiş olan bir kadının evlenmesine müsaade 
edebilir; Karardan önce ana, baba veya vasinin 
dinlenmesi şarttır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me

ridir. 
MADDE 3 

îcra Vekilleri 

Bş. V. 
C. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Artkan 
S. î. M. V. 

Dr. H.Alaîaş 

— Bu kanunun hükmünü icraya, 
Heyeti memurdur. 

30-V-1938 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
ZY. V. 

F. Kurdoğlu 

( S. Sayısı : 260 ) 



S/Şayısı: 261 
Büyük millet Meclisi 1938 yılı mart ayıfthesabı hakkında 

Meclis hesaplarının tedkikı encümeni mazbatası (5/67) 

Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 
M. H. T. En. 11-Yi-1938 

Karar No. 13 
Esas No. 5/67 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

42 371 48 1938 senesi mart ayı başında Ziraat bankasında bulunan para 
701 051 19 1938 senesi mart ayı içinde alınan para. 

743 422 67 Hepsi 
233 076 58 1938 senesi mart ayı içinde verilen para 

510 346 09 1938 senesi nisan ayı başmda Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1938 senesi mart ayı hesabı gözden geçirilerek bu ayda Zi
raat bankasından alınıb verilen ve mart 193S ayı sonunda Ziraat bankasında kalan paranın sayısı yu
karda gösterilmiş ve muhasebenin defterlerile karşılaştırılan sarfiyat evrakı birbirine ve Ziraat ban
kasından gelen hesab puslasmda mevcud olduğu gösterilen para dahi yukarıki mikdara uygun çık
mıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. H. T. En. Rs. M. M. 
Van 

B. Vngan 

Murakıb 
Denizli 

M. M. Kansu 

Kâ. 
Ankara 

R. Araz 
Muş 

E. Kûtcoğlu 
Seyhan 
1. Met( 
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