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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Şûrayi devlet kanun lâyihasının müzakeresine de
vamla 34 maddesi kabul edildi, iki maddesi de encü
mene verildikten sonra pazartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Eâtib 
T. F. Sılay Kütahya Çoruh 

N. Uluğ Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 mal! yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 

1 — Atatürkün vefatı dolayısile tran Meclisi 
mebusan reisi tarafından irad edilen nutkun ter-
cemesi. 

BAŞKAN— Çok muhterem büyük Kemal 
Atatürkün vefatı dolayısile tran Meclisinde Re
is tarafından irad edilen nutkun sureti gelmiş
tir. Okutuyorum: 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Reisi, Atatürkün vefatı; bizim dost, kar
deş ve komşumuz Türkiye için ne kadar elemli 
ve can yakıcı bir matem olmuşsa, baştan başa 
bütün Iranla dahi, emsali şimdiye kadar görlü-
memiş sonsuz bir kederi mucib olduğu hususun
da, bütün tizlerin, benimle hem efkâr olduğu
nuza zerre kadar şüphem yoktur ve böyle olma
lı idi de. Zira, dünyanm, askerî meziyetlerde 
menendi olmayan ve memleket idaresinde benze
rine az tesadüf olunan bu meşhur adamı ve bu 
yüksek dâhisi Türkiyenin îranca da daima me
serret ve memnuiyeti müstelzim olduğu bedihi 
bulunan, kurtulması, dirilmesi ve istiklâline sa
hih olması maksadile ve Türkiyenin dostlarının 
teessüfünü mucib olmuş olan bunca tehlikelere 
göğüs gererek büyük bir celâdet ve şehametle 
ve cihanda Türk milletinin namusunu ve şerefini 
kurtarmak niyetile ve her adımda zuhur eden 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/544, 1/460) (Ruznameye). 

bir çok siyasî güçlükleri iktiham etmek süretile 
ve büyük bir uyanıklıkla, öyle bir mücahedeye 
girişti ve bunda öyle canla ve başla çalıştı ki, 
dünyanm nadir insanları arasmda tarihte hiç 
ismi unutulmıyacak ve hem hakşmas Türklerin 
hem onlarm dostlarının yüreklerinde daima ya
şayacak bir makama erişti (Pek doğru, bravo). 

Bizim kudretli şahinşahımzz da, Iranda da
hilî işlerin ıslahına büyük hizmmetler sarf bu
yurdukları sıralarda, İranın dost devletlerle ve 
hususen muhterem komşularüe aralarında mev-
cud olan eski ihtilâfları şimdiki asrm muktaza-
sma uygun ve samimiyete yakışır bir tarzda or
tadan kaldırmak istediği zaman, o büyük adam, 
yani Atatürk, bunu pek münasib gördü ve her 
iki memleketi uzun yıllardan beri meşgul eden 
ihtilâflar, îranm ve Türkiyenin bu iki büyük 
önderinin basiret ve tedbirile ortadan kalkarak 
onlarm yerine kardeşlik ve birlik kaim oldu ki 
tran ve Türk milletlerinin, böyle bir saadete ne 
kadar teşekkür etseler az olacağını söylemeğe 
hacet yoktur. 

Bundan başka, her iki memleketin yüksek 
önderlerinin hakimane kararile Saadabad paktı 
iyi bir niyet ve büyük bir samimiyetle akdedil
di ve bu muahede birbirlerine dost ve komşu 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 

KÂTÎBLER — Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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dört Devletin yalnız aralarındaki münasebetleri 
takviye etmekle kalmadı, ayrıca dünyanm sulh 
ve salâmetinin temini için de her kese bir numu
ne oldu, ve bu teşebbüs bütün siyasî adamlar tara
fından alkışlandı. (Böğrüdür, doğrudur). Bina
enaleyh, kardeş Türk milletinin bu matemine 
Iran milleti de iştirak eder ve yürekten duydu
ğu bir kederlerle o necib millete taziyetlerini 
sunar. 

Böyle bir zamanda bizi müteselli eden bir 
şey varsa, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin büyük bir isabetle İsmet İnönünü Cumhur 
reisliğine intihab etmiş olmasıdır. (Evet doğ
rudur). Kendim, Londrada bulunduğum sırada 
müşarünileyh ile ettiğim mülakattan anladığı
ma ve kendilerini tanımış olan her İranlıdan 
işittiğime göre müşarünileh iyi haslatlara ve 
yüksek faziletlere malik ve Türk milletince ve 
kendisini her tanıyanca sevilmiş, muhterem bir 
zattır, ve herkes bilir ki merhum Atatürkün 
vücude getirdiği ölmez eserlerde evvelce İsmet 
İnönünün büyük bir hissesi vardır ve o eserlerin 
meydana gelmesine gerçekten yardım etmiştir. 

1 — Şûrayı devlet kanunu lâyihası ve Dahi
liye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/185) 

Sekizinci fasıl 
Kanun yolları 

MADDE 48 — Dava dairelerile dava daire
leri umumî heyetinden verilen kararlar hakkın
da aşağıda yazdı sebeblerden dolayı bir defaya 
mahsus olmak üzere muhakemenin iadesi iste
nebilir. 

A - Mücbir sebebler dolayisile veya lehine 
karar verilen taraf m filinden doğan bir sebeble 
elde edilemeyen bir sened veya vesikanın kara
rın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olmasa 

B - Karara esas ittihaz olunan senedin sahte
liğine hükmedilmiş veya senedin sahte olduğu 
mahkeme yahud resmî bir makam huzurunda ik

rar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm ka
rardan evvel.verilmiş olup ta, mahkemenin iade
sini isteyen kimsenin karar zamanında bundan 
haberi bulunmamış olması; 

0 - Karara esas ittihaz edilen bir ilâm hük
münün bozularak katğileşmek suretile tamamile 
ortadan kalkması; 

D - Ehlihibrenin kasta müstenid olarak ha
kikate aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun 
kısmen tahakkuk etmesi; 

E - Lehine karar verilen tarafm karara te
sir edici bir hile kullanmış olması; 

F -Vekil veya kanunî mümessili olmayan 
kimseler huzurile davanın görülüb karara bağ-
lanmaış olması; 

Müşarileyhin güzel politikası ve memleketin 
içinde ve dışmda gönülleri kazanmak hususun
daki muvaffakiyeti meseli sair hükmüne geç
miştir. 

Bendeniz, İran milletinin mümessili olan bu 
Meclis tarafından merhum Atatürkün matemi
ne iştirak edildiği arz ve Meclisin tazimlerini 
o merhumun aziz ruhuna takdim eder ve yeni 
Reisi Cumhurun TürMyeyi terakkilere nail et
mek ve Türkiye ile kardeşi İran arasmda mev-
cud güzel münasebetleri çoğaltmak hususunda 
müşarileyhin temiz niyetinden, doğru fikrinden 
ve değerli hizmetinden beklenilen mesainin zu
hur etmesine intizar edildiğini beyan ederim. 
(Inşaallah). 

Arkadaşlar; Meclisimiz tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderilmesi takarrür 
etmiş olan taziyet telgrafmm çekilmiş olduğunu 
beyan ve Türkiyeden alman cevabm tercüme
sini, sözümün sonunda arzediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Şûrayı devlet kanununun mü
zakeresine devam ediyoruz. 

G - Davayı görmekten çekinmeğe mecbur 
olan aza huzurile karar verilmiş olması; 

H - Tarafları ve sebebi ayni olan bir dava 
hakkmda verilen karara aykın yeni bir karar 
verilmesine sebeb olabilecek bir madde yokken 
ayni heyet veya başka bir heyet tarafmdan 
evvelki ilâmm hükmü hilaf mda bir karar veril
miş bulunması. 

Mahkemenin iadesi talebi, icrayi tehir etmez. 
Ancak iade talebinde bulunandan teminat al
mak suretile icranın tehirine karar verilebilir. 

Devlet ile adlî müzaherete nail olan kimse
lerden teminat aranılmaz. 

ADLİYE En. NAMINA ALİ RİZA TÜREL 
(Konya) — Yapılması lâzımgelen bir tashih var
dır, onu işaret edeceğim: (Kürsüye sesleri). 

Evvelâ (B) bendinin sonunda «Mahkemenin 
iadesini» şeklinde bir tertib sehvi yapılmıştır. 
Bu «Muhakemenin iadesini» olacaktır. 

Kezalik (C) bendinde de maksadı tamamile 
ifade edemiyecek gibi görünen bir vuzuhsuzluk 
hâsıl olmuştur. Deniyor ki «Karara esas ittihaz 
edilen bir ilâm hükmünün bozularak katğileş
mek suretile tamamile ortadan kalkması» bu
nun yerine «Karara esas ittihaz edilen bir ilâm 
hükmünün kaziyei muhkeme halini alan bir 
kararla bozularak ortadan kalkması» şeklinin 
ikamesini; 

(D) bendinde de yine metin hatası vardır. 
«Ehli hibrenin kasde müstenid olarak hakikate 
aykırı beyan ve ihbarda bulunduğunun kısmen 
tahakkuk etmesi» denilmektedir. Bu; şu şe
kilde olacaktır: «Ehli hibrenin kasde müste
nid olarak hakikate aykırı beyan ve ihbarda 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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bulunduğunun hükmen tahakkuk etmesi», ve ni
hayet sondan bir evvelki fıkrada da yine «Mah
kemenin iadesi» olarak yazılmıştır, «Muhake
menin iadesi» olmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Encümenin tashih ettiği nokta
ları tekrar ediyoruz: 

(G) fıkrası; karara, esas ittihaz edilen • bir 
ilâm hükmünün kaziyei muhkeme halini alan 
bir kararla bozularak ortadan kalkması. Diğer
leri kelime ve tertib hatalarıdır. Onları tashih 
ettik. 

Maddeyi bu tashihlerle reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 48 — Muhakemenin iadesinde hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 447 nci 
maddesinin müddete aid hükmü kıyas yolile tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Dava dairelerinden ve dava 
daireleri umumî heyetinden verilen kararlar 
hakkında, aşağıda yazılı sebeblere istinaden bir 
defaya mahsus olmak üzere kararın tefhimi ve
ya ilâmın tebliği tarihinden itibaren on beş gün 
içinde kararm tashihi istenebilir. 

A - Kararm zatine müessir iddia ve itirazla
rın kararda meskût geçilmiş olması; 

B - Bir ilamda birbirine aykırı kararlar bu
lunması; 

O - Kararm usul ve kanuna muhalif olması; 
D - Temyizen görülen işlerde heyete ibraz 

olunan ve karara müessir bulunan evrakta bir 
sania veya sahtelik vuku bulunmuş olması; 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Muhakemenin iadesi ve ka
rarı tashihi, ilâmı veren dava dairesine veya 
umumî heyete bir arzuhal verilmek suretile is
tenir. 

Kanunî sebebler mevcud olduğu takdirde. 
usulü dairesinde tebligat yapılarak dava yeni
den rüyeti olunur. 

Muhakemenin iadesi ve kararm tashihi ta-
lebleri kanunî sebeblere müstenid bulunmazsa 
arzuhalin reddine karar verilir. 

Kararm tashihi ve muhakemenin iadesi ta-
leblerinin reddi halinde müstedi hakkmda hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun 242 ve 254 
ncü madelerinde yazılı ceza usulleri tatbik olu
nur, 

ADLÎTE En. NAMINA ALÎ RİZA TÜREL 
(Konya) — Maddenin sonunda «Ceza usulleri», 
yerine «Cçza hükümleri» olacaktır, tertib hatası 
vardır. 
< EMÎN DBAMAN (Yozgad) — Buractotö mad- | 

de numaraları da hatalı olacak. 442, 454 olması 
lazımdır. 

BAŞKAN — Encümen nediyor. 
ADLÎYE En. NAMINA ALI RİZA TÜREL 

(Konya) — Tedkik edelim, rakamlar hatırda 
kalmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi tehir ediyoruz. 
MADDE 51 — Dava daireleri ve dava dai

releri umumî heyetinden verilen kararlar müb-
hem olur veya mütenakız fıkraları havi bulu
nursa taraflardan her biri kararm tavzihini ve
ya tenakuzun kaldırılmasını isteyebilir. 

İM tarafın isim, sıfat ve iddiaları neticele
rine müteallik hatalar ve kararm esasmdaki he-
sab yanlışlıklarının düzeltilmesi de istenebilir. 

Bu hallerde karan vermiş olan daire veya 
heyet işi tedkik ve lüzum görürse bu babdaki 
arzuhalin bir suretini cevab vermek üzere mü-
nasib bir mühlet tayin ederek diğer tarafa teb
liğ eder. İki nüsha olarak verilmesi lâzımge-
len cevabm biri tavzih veya refi yahud düzelt
me talebinde bulunan tarafa bildirilir. 

Daire veya heyetçe kararm tavzihine yahud 
tenakuzun kaldırılmasına veya hata yahud he-
sab yanlışlıklarının düzeltilmesine karar veri
lirse keyfiyet ilâmm altma yazılır ve diğer ta
rafa da ayrıca tebliğ olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 52 — Muhakeme esnasında veya 
karardan sonra ferdlerden olan taraf m ölümü 
veya zat ve sıfatça değişiklik vukuu halinde 
usule aid kanunların umumî hükümleri tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 53 — Dava daireleri ve dava daire 

leri umumî heyetinin vereceği kararlar mucib 
sebebleri muhtevi buluşmak lazımdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 54 — İdari dava açılması ve kara

rm tashihi talebi icrayi tehir etmez. Ancak da
va dairelerile dava daireleri umumî heyeti taleb 
vukuunda teminat almak şartüe icranın tehiri
ne karar verebilirler. 

Hususî kanunlarla bu madde hükmünden 
başka ayrıca mevcud bulunan hükümler mah
fuzdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 55 — İdarî davalar hakkında Dev-

| let şûrasından sadır olaiı Uâmlar umumî hüküm-
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ler dairesinde infaz ve icra olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dokuzuncu fasıl 

Müteferrik hükümler 
, MADDE 56 — Devlet şûrası daireleri her 

şene temmuzun 20 sinden eylülün beşine kadar 
tatil olunur. 

Hükümetçe tevdi olunacak müstacel işlerle 
gecikmesinde zarar umulacak ve icranm tehiri 
işlerine bakmak üzere idarî dairelerle dava da
irelerinden birer daire tatil zamanında vazife 
görürler. 

ADLÎYE En. Na. ALÎ RIZA TÜREL (Kon
ya) — Burada küçük bir tashih arzetmek isti
yorum. îkinci fıkrada bir ibare değişikliği ola
cak. «zarar umulacak...» dan itibaren başlayan 
ibare «Zarar umulan veya icranm tehirine dair 
bulunan işlere bakmak üzere...» şeklinde tashi
hini arzediyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih edilen şekilde 
tekrar okutuyorum. 

MADDE 56 — Devlet şûrası daireleri her 
sene temmuzun 20 sinden eylülün beşine kadar 
tatil olunur. 

Hükümetçe tevdi olunacak müstacel işlerle 
gecikmesinde zarar umulan veya icranm tehiri
ne dair bulunan işlere bakmak üzere idarî da
irelerle dava dairelerinden birer daire tatil za
manında vazife görürler. 

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

MADDE 57 — Bu kanunun tatbiki suretine 
ve Devlet şûrası çalışmasmm tanzimine dair bir 
nizamname yapılacaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — Devlet şûrası teşkilât kadro
su bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

Adliye encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 
Devlet şûrası teşkilât kadrosu 

Aded Derece 

Reis 
Daire reisleri 
Aza 
Başmuavin 
Birinci smıf muavin 
îkinci sınıf muavin 
Üçüncü » » 

1 
5 

25 
10 
8 
7 
6 

Aded 

1 
6 

10 
2 

li 1 
1 
1 
8 

10 
10 

Derece 

7 
9 

10 
10[1] 
10 
10[1] 
12 
13 
14 
15 

Sicil ve evrak müdürü 
Birinci smzf mülâzım 
îkinci » » 
Daktilo kâtib 
Ayniyat muhasib ve mutemedi 
Kütüpane memuru 
Harç » 
Birinci smzf kâtib 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 

(Trabzon) — Bütçe encümenince hazırlanan bir 
kadro cetveli vardır. Bu okunan, Adliye encü
meninin kadro cetvelidir. Bütçe encümeninin 
hazırladığı cetvel maksada daha ziyade uygun 
ve ikinci bir defa daha incelenmiştir, hem de 
mikdardan biraz tasarruf edilebilmektedir. 
Bu itibarla Bütçe encümeninin hazırladığı kadro 
cetvelinin okunmasını ve müzakere edilmesini 
teklif- ediyorum. Yalnız bu cetvelde; 23 aza 
diye yazmıştık, kanunun müzakeresinde aza 
adedi 25 olarak Heyeti Umumiyede kabul edil
diği için Bütçe encümeninin kadro cetveli de bu 
suretle tashih edilecek. Bir de, sicil ve evrak 
müdüründen sonra «Mazbata kalemi müdürü» 
olarak 55 lira maaşlı bir de memur ilâve edil
mek suretile Bütçe encümenince hazırlanmış 

kolan kadro cetvelinin reye arzedilmesini rica 
ediyoruz. 

ADLÎYE En. M. M. SALAH YARGI (Koca
eli) — Bütçe encümeninin teklifine biz de iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin teklifine, 
Adliye encümeni de iştirak ediyor. Binaenaleyh 
Bütçe encümeninin hazırlamış olduğu cetveli son 
şeklile tekrar okuyub reyinize arzedeceğim. 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cetvel 
Der. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

7 
7 

Meslek memurları 
Reis 
Daire reisi 
Aza 
Başmuavin 
Birinci smzf muavin 
îkinci » » 
Üçüncü » » 
Birinci smıf mülâzım 
İkinci » » 

İdare, hesab memurları ve 
Sicil ve evrak müdürü 
Mazbata kalemi müdürü 

1 
5 

25 
7 

10 
7 
7 
5 
9 

kâtibler 
1 
1 

150 
125 
100 
80 
70 
55 
45 
40 
35 

55 
55 

[1] - Bıı memuriyetler ücretli de olabüir. 
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Der. 

10 
10 
10 
11 
13 
13 
14 
15 

Memuriyetin nevi Aded 

Zabıt kâtibi [1] " 2 
Ayniyat muhasibi ve mutemed 1 
Kijftüpane memuru [1] 1 
Mümeyyiz 2 
Hîirç memuru 1 
Birinci sınıf kâtib 5 
İkinci » » 10 
Ücıincü » » 12 

Maaş 

35 
35 
35 
30 
22 
22 
20 
17,5 

109 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 
SIR*I IÇÖZ (Yozgad) — Cetvelde 10 ncu 

dereceletin izahı vardır, bunun da zabta geçmesi 
lâzımge&r. « Maaş emsali hasılı ücret olarak ve
rilir. » denmektedir. 

BAŞKAN — Bu da zabta geçmiştir. Tashih 
edilen cetvelle beraber reye arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-. 
mistir. 

MAİÎDE 59 — 23 teşrinisani 1341 tarih ve 
669 sayjûı kanunla 21 - VII -1931 tarih ve 1859 
sayılı kanun mülgadır. 

BAŞpCAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler L Kabul edilmiştir. 

MADDE 60 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BÜTİIÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) -4' Bu maddeden evvel maruzatım var. 

Büt^e encümenince bir muvakkat madde ya
zılmıştı; Bu, mükteseb haklara riayeti temin 
içindir. Adliye encümeni de hiç şübhe yoktur 
ki, bu haklara riayeti arzu eder. Fakat onlar lâ
yihalarında bunu yazmağı zannederim, unutmuş
lardır. &abul buyururlarsa bu muvakkat madde
nin de lâyihaya eklenmesini rica edeceğim. 

ADLİYE E. NAMINA ALİ RIZA TÜREL 
(Konya) — Bütçe encümeni, ikinci muvakkat 
maddeyi; evvelce çıkardığı bir madde yerine 
koymuftu. Zühulen burada kalmıştır. Birinci 
muvakkat madde hakkındaki fikirlerine encüme
nimiz i|tirak ediyor. Ancak bundan evvel en
cümene almmış bazı takrirler vardır. O takrir
lerin heyeti umumiyece müzakeresinden sonra 
verilecek karara göre bu muvakkat maddeye ba
zı hükümler ilâvesini temin için bu muvakkat 
maddenin müzakeresinin de tehirini rica edi
yoruz. f ikinci muvakkat maddeye lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Muvakkat madde 1 i okutuyo
rum : l 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu' kanunun 
neşri tarihinde Devlet şûrası muavin ve mülâ-
zimliklerinde bulunub da bu kanunun 8 nci 
maddesinde gösterilen Yüksek mekteblerden 

[l]Maaş emsal hâsılı ücret, olarak verilebilir. 

mezun olmayanların mükteseb haklarına riayet 
olunur. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Müsaade buyurun, bu maddenin şimdi 
müzakeresinin lütfen tehirini istiyoruz. Evvel
ce heyeti umumiyece nazarı itibare almıb da en
cümene havale huyundan takrirler hakkındaki 
mazbatamızı tanzim ettik. Tape ediyoruz, şimdi 
takdim edeceğiz. O mazbatalarda encümenin 
noktai nazarı kabul edilib edilmemesi, bu madde 
hükmüne müessirdir. Evvelâ mazbata müzake
re edilsin, onun alacağı şekle göre bu madde de 
müzakere edilir ve icab eden şekli alır. 

BAŞKAN — Encümenin izahma nazaran bu 
muvakkat maddenin de tehiri lâzım geliyor, te
hir ediyoruz. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Emin arkadaşımızın mütaleaları mu
vafıktır. 50 nci maddedeki Hukuk usulü muha
kemeleri kanununun maddeleri; 442 ve 454 ola
caktır. 

BAŞKAN — Tashih ettik. Başka söz istiyen 
yoktur. 50 nci maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şûrayı devlet kanununun encümene verilmiş 
maddeleri vardır, geldiğinde kanunun müzake
resini ikmal edeceğiz. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

2 — Askerî ve mülki tekaüd kanununun 66 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Maliye encümeni mazbatasİle askerî 
ve mülkî tekaüd kanununun 14 ncü maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1032, 1046) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te

kaüd kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıda gösterildiği üzere değiştirilmiştir: 

Subay ve askerî memur olduktan sonra ve
ya askerî memur olmazdan evvel talebe srfatile 
yabancı memleketlerde tahsil veya stajda bulu
narak avdet edenler; masrafları kendi tarafla
rından ödenmişse tahsil ve staja azimet ve av
det tarihleri arasmda geçen müddet kadar, Hü
kümet tarafından tesviye edilmiş ise zikredilen 
müddetin iki misli kadar tekaüd ve istifa müd
detinden fazla hizmet etmedikçe tekaüdlükleri-
ni ve istifalarını isteyemezler. 

[1] 13 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 66 ncı mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Hususî idarelerden Vakıflar umum müdür
lüğüne ve Vakıflar umum müdürlüğünden hu
susî idarelere geçmiş veya geçecek olan memur
ların maaşlı hizmetleri, tekaüdlük için meşrut 
olan kanunî müddetin hesabında mütekabilen 
nazarı itibare alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye 
vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

" 3 — Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilebilmesine izin 
verilmesine dair kanun lâyihası ve Gümrük ve in
hisarlar, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/312) [İJ. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini reye arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kaçakçddedan başka bazı inhisar suçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilebileceğine 

dair kanun 
MADDE 1 — 790 saydı kanunun 19 ncu mad-

desile 23 ncü maddesinin nakil tezkeresi olmak
sızın ispirto ve ispirtolu içkiler nakline aid fık
rasında ve 2441 saydı kanunun 4 ncü ve 5 nci 
maddelerinde ve 3078 saydı tuz kanununun 18 
nci maddesile 20 nci maddesinin birinci fkra-
smda ve 24 ve 35 nci maddelerinde yazdı fiil 
ve hareketlere terettüb edecek cezalar için in
hisarlar, idaresi Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
muvafakatile hükümden evvel, veya katğileş-
miş olsun, olmasm hükümden sonra sulh ola
bileceği gibi bu cezaları takib ve tahsilden de 
vazgeçebilir. 

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

[1] 16 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

4 — Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve sa-
ireye kanunlarına tevfikan teffiz veya âdiyen 
tahsis olunan gayrimenkul emvalin tapuya rap-
tına dair olan 1331 sayılı kanunun 9 ncu madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/510) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum, 
(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
DAHİLÎYE En. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN 

(Çanakkale) — Bu mesele hakkmda Dahiliye en
cümende Bütçe encümeninin görüşü arasmda 
fark vardır. Bunu Heyeti Celilenin müsaadesile 
arzedeyim. Mübadil, gayrimübadil, muhacir ve 
saireye, kanunlarına tevfikan teffiz veya tahsis 
olunan emvalin tapuya raptma dair olan 1331 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi: Bu tapuya rabıt 
keyfiyetinde malların, ashabının vermiş olduğu 
beyannamede münderiç mikdardan fazla mikdar-
da olduğu, veyahud uhdelerinde hiçbir mal bulun
madığı 5 sene zarfmda tehakkuk edenler hak
kmda şu suretle muamele olunur diyor. Dahi
liye encümeniniz, kanunu medeninin meri bu
lunduğu bir zamanda mevkii meriyete yeni 
konmuş olan 1331 saydı hususî kanunla ayrıca 
5 sene gibi bir müddetin derpiş olunmasını, bu 
müddetin hitammdan sonra artık bu mesaü hak
kmda takibat yapılmamasına bir delil telâkki 
etmiştir. Yani o müddeti, hususî bir kanunla 
tayin edilmiş hususî bir müruru zaman haddi 
telâkki etmiştir ve bunu esas itibarile değil, 
dolayısile 840 saydı Meclisi Alinin ittihaz etmiş 
olduğu kararile bir dereceye kadar mesned tut
muştur. Halbuki bu karar bu kanuna aid de
ğildir, 1771 numaralı kanunun bir maddesinin 
tatbikine aiddir. Yani esas itibarile bu kanu
nun 9 ncu maddesi müzakere olunurken veya
hud bunun tefsire muhtaç olub olmadığı tedkik 
olunurken esas itibarile mesned ittihaz olunmuş 
bir karar değüdir. Çünkü arzettiğim gibi 1771 
numaralı kanunun bir maddesinin tarzı tatbiki 
hakkındadır. Fakat şu noktadan kıyasa va
sıta addolunabilir ki, kararm sonunda gerek 
temlik kanununda ve gerekse kanunu medenide 
zikrolunan müruru zaman müddeti geçmiş ol
duğu gibi artık bu gibi mesailin ortadan kaldı-

[1] 18 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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rılması matlub olduğu zikir olunmasına ve bu 
karar da Heyeti Oelilenizin tasvibine iktiran et
tiğine nazaran artık bu gibi işler hakkında artık 
takibatın bir an evvel ikmal edilerek bu mesele
lerin ortadan kaldırılması arzu olunduğu göste
rilmiştir* Bütçe encümeni bu 840 sayılı kararın 
birinci maddesi ile kanunu medenide zikredilen 
müruru zaman için 1331 sayılı kanundaki beş 
senelik müddetin ancak idarî muameleye mü
teallik olduğu ileri sürülmektedir. Halbuki 
1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde zik-
rolunan beş sene müddet zarfında yapıl
ması icab eden şeyler yalnız idarî değil, bir 
çokları kazaî ahkâmı da ihtiva etmektedir. 
Bu gibi emvalin, alanlardan, eğer ölmüşlerse 
varislerinden veyahud kefillerinden istirdad 
olunacağına dair hükümler vardır. Bunlar idarî 
tarikle değil, ancak kazaî şekille yapılacak şey
lerdir. Binaenaleyh, Bütçe encümeninin bu 
noktai nazarı varid olmasa gerektir. 

Bundan başka Meclisi Âlinin kabul buyur
muş olduğu 28 mart 1931 tarih ve 1771 numaralı 
kanunun gerek esbabı mucibesi mündereca-
tmdan ve gerek bizatihi kanunun ruhundan 
anlaşıldığına göre bu mübadil veya gayri 
mübadil veyahud muhacir mesailinin her halü 
kârda bir anevvel bitmiş olması arzusu izhar 
edilmiştir. Onun için biz de Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet encümeninin noktai nazarına işti
rak ettik. 1331 sayılı kanunun 9 ncu madde
sinde zikrolunan müddeti kabul ederek bu 
müddet içerisinde takibat neticesine göre mua
mele olunmuş, bu müddet geçtikten sonra artık 
takibat yapılmaz, çünkü müruru zaman vaki 
olmuştur, bunlar hakkmda 1771 sayılı kanunun 
hükmüne tevfikan hareketten başka çare olma
dığına kaniiz. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşlar; bu tefsir fıkrasmm neti
cesi ne olacağını, evvel emirde, müsaadenizle 
arzetmek isterim. Mübadiller, muhacirler, nakle
dilenlere bir çok emval verildi ve bu mallar 
teffiz olundu. Bu mallar bunlarm nakledildik
leri memleketlerde bıraktıkları emvale muka
bil verildi. Taahhüdnameye müsteniden kendile
rine Türjkiyede mal verilerek bunlarm mazbata
larında ibraz ettikleri vesikaların bir çokların
da bilâhare sahte işler, yanlış beyanat, hilafı 
hakikat vesaik olduğu meydana çıktı. 

Şimdi 1331 sayılı kanunun ve bu münakaşa 
mevzuunu teşkil eden beş senelik müddetin 
hakkı iskat eden bir müddet olduğu kabul bu-
yurulacak olursa, bu takdirde bu gibi sahte ve
saikle, hilafı hakikat vuku bulan beyanatlar 
nazarı itibare alınmayacak ve Hazinenin nefine 
olarak bâç bir muameleye girişilmeyecektir. Çün
kü o tarihten beş seneden fazla bir zaman geç
miş bulunmaktadır. İşte bu tefsirin neticesi ve 
sahai şümulü bundan ibarettir. 

Dahiliye encümeni buradaki beş senelik müd-

I deti her nevi hakkı iskat eder bir müruru za
man müddeti olduğunu kabul etmiş ve binaen
aleyh bu işler dolayısile vuku bulacak ihbar
ların artık nazarı itibare alınmaması, ve hiç bir 
davaya mevzu olmaması neticesine varmıştır. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Çok doğru 
RAÎF KARADENİZ (Devamla) —• Bütçe en

cümeniniz bu kanaatte değildir. Bütçe encü
meniniz bu maddei kanuniyedeki beş senelik 
müddeti katği bir müruru zaman müddeti oldu
ğu neticesine varmamıştır. Encümen temlik ve 
teffiz kanununun esbabı mucibelerini tedMk ede
rek bu müddetin idareye verilen bir salâlıiyet 
müddetinden ibaret olduğunu kabul etmiştir. 

DAMAR ARIKO&LU (Seyhan) — O zaman 
ömrümüzün nihayetine kadar gider, elimizi değ
diğimiz yerde böyle bir işe rastlarız. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Takdimen 
şunu arzedeyim: Kanunlar herkes için müsavi
dir. Arkadaşımın dediği gibi işler uzun sürü
yorsa bu herkes için böyledir. Devletin hak
kını yerine getirmek için koyduğu usullere ria
yet lâzımdır. Bu kanunlar işi tasavvur olun
duğu gibi uzatmaz zannediyorum.. Eğer uzatı
yorlarsa o başka mevzudur. 

1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesi aynen 
şöyledir : 

Bu maddede ; 
Asıl tefsire mevzu olan fıkra «beş sene zar

fında tahakkuk edenlerin » fıkrasıdrr. 
Bu fıkra hakkı iskat eden bir müruru zaman 

fıkrası mıdır, yoksa Dahiliye vekâletine bu iş
leri idareten yapabilmesi için verilmiş bir sa
lâhiyet müddeti midir? Malûmu âlinizdir ki, 
kanunu medenî mucibince tapu kayidleri bir 
mahkeme kararı olmadıkça tadil veya ibtal olu
namaz. Halbuki burada Dahiliye vekâletince 
fesih ve ibtal olunur demek, mahkemelere gi-
dib bunları oralarda takib edib oradan ilâm 
almak, ondan sonra tapunun fesih ve iptaline 
gitmek işleri uzun düşüreceğinden ve binnetice 
sahte olduğu tasdik olunan emvalin süratle geri 
alınarak başkalarına teffiz olunması için bu 
gibi muamelelerin süratle ikmalini düşünerek 

maddei kanuniyeyi vazii kanun beş sene müddet
le bu salâhiyeti Dahiliye vekâletine vermek iste
miştir. 

Çünkü 488 sayılı kanunun bir maddesinde 
bu gibi mallar mutlak surette istirdad olunur, 
deniyordu. Bu maddede ise beş sene zarfmda 
tahakkuk edenler Dahiliye vekâletinin işarı üze
rine tapuları feshedilir, diye bir kayıd konmuş
tur. Anlaşılıyor ki, o kanunun, istirdad edilir, 
diye işi umumî kanunlara bırakmış olması, ya
ni tapularm fesih ve ibtal işi doğruca mahke
melerin salâhiyeti zümresindendir, o suretle 
tatbik edilecektir, demiş olması, tatbikatta bu 
işlerin süratle yapılmasına engel olmuş binneti
ce 1331 sayılı kanunda böyle idarî bir salâhi-
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yet verilmiştir. Sonra arkadaşlar, bizim kanun
larımızda daima hakkı iskat eden müddetler 
zikredilirken hukukî bir ıstılah olarak, müruru 
zamana uğrar, müruru zaman teşkil eder veya-
hud bunun yerine şu kadar müddet içinde takib 
edilmezse hiç bir dava ikame olunamaz. Çünkü 
müruru zaman hakkı ehemmiyetli bir meseledir, 
her nevi hakkı iptal eden bir hükümdür. Bunu 
kanunlarımız katiyet ve sarahatle ifade etmek
tedirler. Bu katiyet ve sarahat haricinde her
hangi bir müddetin zikredilmiş olması onun 
müruru zaman haricinde bir şey olduğunu isba-
ta delildir. Sonra arkadaşlar, diğer taraftan 
hukukî müruru zaman, yani hakkı iskat ve ip
tal eden müruru zamanm en esaslı vasfı serbest 
olarak o müddetlerin cereyan etmiş olmasıdır. 
Eğer bu müddet zarfmda alâkadar bir mania 
dolayisile, bir zaruret dolayisile dava edeme-
mişse o nazarı itibare almarak müruru zaman 
müddetine eklenir. 

Eğer böyle değilse elinde olmryan sebeb do
layisile eğer hakkmı alâkadar istimal edeme-
mişse bu takdirde müruru zaman olmaz. Bütün 
müruru zamanlarda gayet bedihi ve tabiî olan 
hüküm budur. Bu hüküm ise müruru zamanı ka
bul ettiğimiz takdirde burada kabili tatbik 
değildir. Beş sene zarfmda tahakkuk edenlere 
beş seneden evvel ihbar vaki olmuş, tahkikat 
uzamıştır. Fakat beş sene geçmiştir. O vakit bü
tün hak ve hukuk kaybolmuş denilecektir. 
Halbuki müruru zamanm esaslı bir vasfmi ih 
lal edici bir hükmü vazn kanun, hiç bir zaman, 
kanuna koymağı düşünmemiştir. 

Sonra arkadaşlar, mesele şudur: Burada hu
kuku Hazine vardır. Hazinenin hukuku demek 
Türk milletinin müşterek emvali demektir. Biı-
tün bu mallarm tek şahıslara şu veya bu 
şekilde teffiz edilmiş olması ve onun aran
maması bütün Türk milletinin müşterek 
emvaline karşı bir haksızlıktır. Ayrıca 
bir misal daha zikredeceğim: Memleket da
hilinde parasmı vererek bir mal satm alırız, 
Bu satm aldığımız mal tapuda tescil edilse bile 
Kanunu medenide tayin edilen on veya yirmi 
senelik müruru zaman müddeti kadar dava 
tehlikesi altmda bulunmaktadır. Hiç bir kimse 
her türlü nevakısr ve kayidleri tedkik ederek 
almış olduğu bir malm bir daha kendisinden 
dava edüemiyeceğini katği surette iddia ede
mez. Parasile aldığımız bir mal için böyle bir 
dava tehlikesi mevcud iken esaslı bir kayda 
istinad etmeden şunun bunun şahadetile be
nim hakkım var diye Hazineden mal almış bu
lunanlara imtiyazlı ve bir mevki vermek hak 
ve adalet ve maslahat icablarma da uygun düş
mez. 

Belki arkadaşlarımın düşündükleri gibi ni
hayet ufak tefek mal almış olanlar hakkında 
tezvirat yüzünden ihbarda bulunuluyor, kendi
leri taciz ediliyor, mahkemelere gidiliyor. 

Belki bunlar aranmasın denilebilir. Fakat bu 
işler içinde böyle sahte vesaikle binlerce lira
lık mal teffiz ettirmiş olanlar vardır. Onun 
için aldıkları mallarm her ne zaman olursa 
olsun hesabmı açık alınla vermiyenlere bu şe
kilde bir tefsir fıkrası ile müsaade etmek zan
nederim ki, Yüksek heyetinizin kabul etme
yeceği bir şeydir. Tatbikat itibarile gerek 
mahkemelerde, gerek idarî mercilerde hiç bir 
zaman bu müddet hukuku ıskat eder bir mü
ruru zaman olarak kabul edilmiş değildir. 
Daima kanunu medeni dairesinde muamele yü-
rüyüb gitmektedir. Bu ancak idareye bir sa
lâhiyet veren bir kayitten ibarettir. Biz de tat
bikatın yolunda cereyan ettiği neticesine varmış 
bulunuyoruz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

EMlN DRAMAN (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu tefsir talebi Dahiliye, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet encümenlerinden geçtikten 
sonra Maliye encümenine de geldi. Maliye en
cümeni bu hususta bir noktai nazar beyan 
etti. Encümenin istinad etmiş olduğu sebebler 
gerçi mazbatada yazılıdır. Fakat buna ilâve 
edilecek bazı şeyler de olduğu için Maliye 
encümeninin noktai nazarı arz ve izah etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Her şeyden evvel 
şu nokta üzerinde durmak icabediyor. Muh
terem arkadaşımız Raif Karadeniz sözleri ara
sında ortada bir hukuku hazine mevcud oldu
ğunu bazı kimselerin haksız mal almış olmak 
suretile, bu müruru zamanı kendi anladıkları 
gibi anlamryacak olursak bunlarm haksız ik-
tisablarmı kabul etmek lâzımgeleceğini halbuki 
hukuku hazineyi himaye noktasından asla 
böyle düşünmemek lâzım geldiğini ileri sürdüler. 
Bendeniz hiç şüphe etmem ki Hazinenin hu
kukunu muhafaza hususunda muhterem Bütçe 
encümeninin göstermiş olduğu hassasiyeti her 
hangi diğer bir encümen de izhar etmiş olma
sın. Bu cihetten o encümenin hislerini biz de 
paylaşmaktayız. Fakat mesele yeni bir kanun 
yapmak meselesi değildir. Eğer yeni bir ka
nun yapmağa mecbur olsaydık elbette ki biz 
de bu hususta kılı kırk yararak hukuku Hazi
nenin muhafazasma son derece çalışacaktık. 
Fakat bu gün yaptığımız yeni bir kanun te
sisi değildir. Biz, evvelce tesis edilmiş olan bir 
hükmün mahiyetini, ve nereye kadar varabile
ceğini, şümulünü anlamağa çalışıyoruz. O iti
barla muhterem arkadaşlar, şimdi karşımızdaki 
meseleyi objektif olarak mütalea etmek mec
buriyetindeyiz. Yani biz yalnız vaktile vaze
dilmiş olan bu hükmün medlulü nedir, şümu
lü nedir, ancak bunları tedkikle mükellefiz 
zannediyorum. Bunu bu şekilde arzettikten son
ra işin esasma gelelim: Lozan muahedenamesi-
ne merbut bir (Mübadelei ahali mukavelename
si) vardır. Bunun bir maddesinde deniyor İri; 
(Mübadele işlerinin tesviyesi Muhtelit mübadele 
komisyonuna aiddir). 
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Diğer bir maddede deniliyor ki; [her müba

dilin - biradan giden ve oradan gelen her mü
badilin - atacağı mal, bıraktığı mal kadardır, ve 
o barakıla-n malm mikdarile burada alınacak 
malm mikelarmı tesbit işi de yine Muhtelit mü
badele komisyonunun takdirine bağldrr. 

Bu iş bu kadarla da kalmamışta:. Yani bu 
tasfiyenin nasıl yapılacağı ve bir adamın ne ka
dar mal alacağı yalnız o mübadelei ahali mu
kavelesi teerinde de kalmamıştır : 716 numaralı 
bir borçlşnma kanunu vardır, bunun bir madde
sini aynen okuyorum : 

[ 4 ma. madde : Lozan muahedesine merbut 
mübadelei ahali mukavelesine tevfikan müba
deleye tâbi olanların memleketlerinde terkettik-
leri emlâSk ve arazinin tasfiyei katiyede tahak
kuk edecek krymetleri kendilerinin ayni krymet-
Ierle mütehakkak zimmetlerinden tenzil olu
nur. ] 

©erek mübadele mukavelesinin ve gerek 716 
numaralı kanunun emrettiği bütün bu muame
lelere başlandı ve devam edildi. Fakat hepimiz 
biliyoruz ve hatırlryoruz ki, mübadele işi ve tat
bikatı bir çok müşkülât arzettiğinden 1926 da 
bir Atina itilâfnamesi yapıldı. Fakat işler yine 
yürümesinden 1930 da Ankara itilâfnamesi 
yapmak icab etti. Fakat o tarihe kadar bütün 
bu iskan ve teffiz işleri duramazdı, bu itibarla 
Hükümet 1928 de 1331 numaralı kanun layiha
sını getirdi. Bu kanunun esbabı mucibesinde şöy
le deniyer : ( Bu kanun 488 numaralı teffiz ka
nununun bir ekidir ve ona bazı tadiller yapan 
bir kanundur ). Biz mübadele işlerinin suhulet 
ve süraâe gideceğini ümid ediyorduk. Fakat 
cereyan etmiş ve etmekte bulunan mübadele iş
leri ispat etti ki, bu iş kolay kolay bitecek bir iş 
değildir. Bilhassa orada bırakılanların kiymeti-
ni takdir, buradaki malların kiymetini takdir, 
bunları İübadele ederken arada alıb verecek he-
sablarmf hesablayabilmek muazzam bir iştir. O 
itibarla fiükûmet bu kanunu getirmiştir. Bu su
retle Hfkûmet görmüştür ki, ilânihaye devam 
edecek ©lan bu tasfiye işini yapmak üzere teş
kil edilmiş olan muhtelit mübadele komisyonu
nun yapacağı takdiri krymet ve tasfiye işi bu 
gidişle belki bir asırda da bitmeyecek. Bu iti
barla bu kanuna bu yeni hükümler konmuştur. 
Şimdi bu tef siri istenen 9 ncu madde bu ihtiyaç
lar karşısında konan bir maddedir. 

Barajdaki [ mütefevvizlerin uhdelerinde bu
lunduğunu bataahhüdname beyan ettikleri em
val o mifedarda olmadığı veyahud aslen uhde
lerinde emvali gayri menkule bulunmadığı beş 
sene zarfında tahakkuk edenlerin istihkakların
dan fazla mikdarı emvali sairesinden, vefatı ha
linde veresesinden ve varsa kefillerinden istir-
dad ve Dahiliye vekâletinin işarile tapuları ib-
tai olunacağı gibi ... ilâ ] denilmiştir. 

Bendeniz, Baif Karadeniz arkadaşımızın söz

lerine hürmet ederim. Fak^t bir noktada zü
hul buyurdular : Bu 9 nen madde öyle kandite-
rinin zannettikleri gibi sırf tapu senedi ibtali 
için ve unımî hükümler hilâfına olarak Bft&ifiye 
vekâletine salahiyet vermek üzere konmuş de
ğildir. 

Eğer maksad o olsaydı maddenin yazdışı da 
şöyle: [ mütefevvizlerin uhdelerinde bulun
duğunu bateahhüdname beyan ettikleri emval 
o mikdarda olmadığı veya aslen uhdelerinde em
vali gayri menkule bulunmadığı beş sene zarfın
da tahakkuk edenlerin istihkaklarından fazla 
aldıkları emvalin tapulun Dahiliye vekâletinin 
işarı ile ibtal olunacağı...] olurdu. 9 ncu mad
dede ise; varislerden ve kefillerden taîeb ve is-
tirdad hakları da yazılıdır ki, bunlar idareten 
olacak şeylerden değildir. Gerek kefilden mü-
talebe, gerek varisten tahsil - Yaşm arkadaşnnm 
dediği gibi tamamile kazaî hükümlerdir. Böyle 
olunca sabit oluyor ki, bu maddedeki (beş sene 
zarfmda) kaydi zannettikleri gibi veya iddia 
ettikleri gibi sırf fevkalâde olarak verilmiş ida
rî bir salâhiyet müddeti için konmamıştır. 488 
numaralı kanunun 4 ncu maddesinde; işbu 9 ncu 
madde ile yapılan en esaslı fark, (beş sene zar
fında) kaydinin ilâvesinden ibaret olüb, işbu 
kayidle eski kanundaki umumî hüküm, yani 10 
senelik taleb ve dava müddeti bu yeni hükümle 
5 seneye indirilmiutir. İmdi, bu yeni kanun 
(beş sene zarfmda) kaydine rağmen asıldan, ke
filden veya varislerinden, yine 10 sene zarfmda 
dava edebilmek imkânmı düşünmek 9 ncu mad
denin beyhude yere konmuş olmasmı düşünmeye 
muadil bir düşünce olur ki, kabil değildir. 

Bendeniz vazu kanunu böyle lâğv ve abesle 
uğraşmış olmaktan katiyen tenzih ederim. Mak
sad bu işlerin uzun müddet tasfiye komisyonun
dan muhtelit mübadele komisyonuna gelecek 
olan beyanname ile karşılaştırılmcaya kadar ge
çecek zaman zarfmda bu adamları bekletmek-
sizin haklarmı verebilmek olduğu için ve faz
lalığın beş sene zarfmda tahakkuk etmesi ilti
zam edildiği için bu (beş sene zarfmda.) kaydi 
konmuştur. Şu itibarla, muhterem arkadaşların, 
burada gerek Dahiliye encümeninin, gerek Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümeninin vardıkları 
ve Maliye encümeninin de iştirak ettiği noktei 
nazarı Heyeti Muhteremenizin taavibinİKe lâyik 
olacaktır. Bu itibarla bu encümenlerin noktai 
nazarlarının Heyeti aliyenizce nazası dikisate 
alınmasını teklif ediyorum. 

MEME© S0MER (Kütahya) —. Arkadaşlar, 
iskân muamelâtmı uzun müddet bendeme'de 
tedvir etmiş bir arkadaşınızım. Raif Karadeniz 
arkadaşımızın mütalea serdettikleri maddeler 
hakkında bendeniz de biraz izahat arzetmek is
terim. Kendileri çok iyi bilirler M, Devlet ida
releri ve Devlet teşkilâtı bir takım gafillerin 
ellerinde değildir, ©nlarm müfettişler^ aıüdtir-
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leri v.e kıymetli elemanları vardır. Eğer kendi
leri ambadale meselesini basit bir iş olarak ta
savvur bwy«Tuyorlarsa çok aldanıyorlar. Mü
badele meselesi 700 senelik bir zamanın tasfiyesi 
demektir. Orada öyle namuslu ve mütekâmil 
insanlar çalıştırılmıştır ki, lütfen kendileri ted-
kik etmek zahmetine katlanmış olsalardı, bura
da ve huzurunuzda sahte olmuş, Hükümet kabul 
etnik, bakılmamış gibi sözler söylemezlerdi zan
nederim. 

Çok tuhafıma gitti, Kendileri bir misal ser-
dettiler. Bir adam bir mal alırsa imiş, 20, 30, 
40 sese ondan dava edilebilftrmiş. Ne münase
bet ©fendim? Böyle şey ohır mu? Devletin teş
kilâtı vardır, tapu memurlarmm huzurile bir 
adam bir mal aldıktan sonra, ferağ edildikten 
sonra, Devlet onun zaminidir zannederim. Öy
le şey olur mu? Siz, mübadillerden bahseder
ken, ne kadar adama mal verildi, acaba tedkik 
buyurdunuz mu? Memleket, Rus istilâsından, 
bir takım istilâlardan mütevellid bir çok za
vallı insanlara başlarını sokacak yer vermek 
için mübadillerin üç misli mikdarında insanla
ra mal vermiştir. Bunları acaba biliyor musu
nuz? Her halde biliyorsunuz. Bunlarm en ço
ğu Karadeniz havalisinde olmuştur. Orada 
mülteciler vardır, harikzedeler vardır, şunlar 
vardır, bunlar vardır. Ben istatistiklere istinad 
ederek söyliyeyim, mübadiller daha yarım mil
yonu bulmamıştır, kendilerine mal verilen di
ğer insanlar 1,5 milyona baliğ olmuşlardır. Ra-
if Karadeniz arkadaşımız, Devletin malmı gas-
beden bir takrm insanlardan bahsettiler. Ben 
size acıklı bir şeyden bahsedeyim: Kütahya me
busu arkadaşlarımız da çok iyi bilirler ki, 93 se
nesinde Kütahyaya nakledilmiş zavallı muha
cirlere o zaman Devlet ev yaptırmış, arazi gös
termiş, yerleştirmiş, falan olmuş, filân olmuş. 
Bu gün, dedikleri bu muhbir sahtekârların gay-
retile bu muhacirlerin yerleri ellerinden giya-
bî bir kararla alınmıştır. Bu karar, Mahkemei 
temyiz tasdik ettikten sonra, kaziyei muhkeme 
halini alıyor. Bu adamlar bu gün açıktadır. 
Nihayet iş gene Hazineye dönüyor. Biz bu fe
ci vaziyet üzerine arkadaşlarımızla beraber Sıh
hiye vekâletine müracaat ettik. Bu hal, maa
lesef bir çok yerlerde, Trakyada, şurada, bu
rada olmuştur. On binlerce dönüm arazi zap-
tedenler çoktur. Fakat zavallı muhacirin vakti 
yoktur ki mahkemeye giderek hakkını arasm. 
Halbuki onlar işi bir kararla Mahkemei tem
yizden geçirerek zaptediyorlar. Sonra Hazine 
bu emvali yemden satm alarak muhacirlere 
veriyer. Hatta bunun ifin Sıhhiye vekâleti tah
sisat bile vermiştir. Bu meseleler çok acıklı me
selelerdir. Yani tâbiri mahsusla; baltada da var, 
sapında da var. Onun için rica ederim, biraz 
munsif olsunlar. Bir çok dedikodular oldu. Bu
nun üzerine Dahiliye vekâleti harekete geçerek 
30 tane müfettişine senelerle tedktkat yaptırdı. 

ı Fakat gayri kanunî hiç bir şey maalesef bula
madı (Gülüşmeler). Görüyorsunuz ki 9 ncu 
madde sahtekârlığı yapanlardan, kefillerinden 
ve varislerinden hepsinden tazmini şart koşu
yor. Neden dolayı müruru zamana uğramryor 
Maalesef o zaman Bütçe encümeninde bulunan 
hiç bir hukukçu âtiyi düşünerek müruru zaman 
kelimesinin kanuna ilâvesi hususunda bizi ikaz 
etmediğine şaşıyorum. Niçin bu yapılmadı? Bu 

5 sene tamamile müruru zaman için konmuş
tur. Bu da dedikodunun önüne geçmek içindir. 

Memlekette maalesef bir takrm muhbirler türe
miştir. Bazı kanunlar yaptık. Devlete aid arazi 
emlak ve para ihbar edenlere şunu bunu vere
ceğiz dedik. Ankara sokaklarında koltuklarında 
çanta ile gezen böyle muhbirler verdir. Bunlarm 
bir takımı da zavallı bir muhaciri tehdM ede
rek «bana ya şukadar para ver yahud seni ib-
bar edeceğim» diyor. Muhacir ne yapıyor, par* 
vermiyorsa hiç esassız bir ihbar karşısında kalı
yor. Halüvakti varsa buraya geliyor, yoksa ora
da bekliyor, yıllarca uğraşılıyor. Sonunda ne 
oluyor? Hiç. Netice hiçten ibaret kalryor. İşte 
bütün bu sıkmtılar. Hükümete, Hükümet başın
da bulunan adamlara böyle bir kanun ypamak 
zaruretini ihsas etmiştir ve bu kanun yapıl
mıştır. Yoksa yalnız mübadiller hakkında de
dikodu yoktur. Memlekette dedikodu çoktur. 

Heyeti muhteremenin insafma arzederim. 
Devlet teşkilâtında dedikleri kadar gafil insan
lar yoktur ve Devlet dairelerini bu ittihamdan 
tenzih ederim. Bu müruru zamandır ve müruru 
zaman olmak için o kanun yapılmıştır. Başka 
çare yoktur. Eğer tekrar bunları ahkâmı umu-
miyeye bırakırsak tekrar ve mütemadiyen bu
nun devammı intaç edecektir. Bir nokta daha 
ilâve edeyim. Bugün iskân işlerini gören Sıh
hiye vekâleti bundan bıkmıştır ve anlamıştır ki 
bu yalan ihbarların hiç bir kıymeti yoktur ve 
bunu temin etmek için bir teklif yapmıştır. 
3 encümen de bu teklifi, bu zarureti kabul et
miştir ve sizin tedkikiniz gibi biz de hassasiyet
le bu iş üzerinde durduk. Hiç bir ferdin Hazine 
hukukunun ziyama razı olabileceğini zannetmi
yorum. Hepimiz bu meselede hassas davrandık. 
Amma neticede baktık ki bu işlerin bitirilmesi 
için bunu yapmaktan ve bu işlerin arkasından 
koşmaktan vaz geçmekten başka bir çare yok
tur. Encümen ve heyeti celile bunun için bu 
kanunu çıkarmıştır. Raif Karadeniz arkadaşı
mızın ilmine çok hürmetim vardır. Fakat istih
barlarında, bu babda edindikleri malûmatta 
yanlışlık ve sakatlık vardır. Devlet dedikleri 
kadar aldanmamıştır. Böyle şey olamaz. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşlar, 
mesele esaslı bir hukuk prensibine taalluk ettiği 
için söz almak mecburiyetinde kaldım (İşitilmi
yor, hızlı söyleyin sesleri). Gerek mevzuatımız 
itibarile, gerek umumî hukuk esasları itibarile 
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bu, esaslı bir meseledir. Bundan dolayı fikirle
rimi arzetmek istedim. 

Evvelâ,! tapunun ibtali ne demektir, bunu kim 
yapabilir meselesi karşısındayız. Tapunun ib
tali bir mi^kiyetin bir kimsenin uhdesinden alı-
nıb diğer bjr kimsenin uhdesine nakledilmek de
mektir. flfülkiyetin nakli bir hukuk meselesi
nin halledilmesi demek olduğuna göre bu ancak 
mahkeme İşidir. Ne zaman ki bir hukuk mese
lesi mevzubahs olur. Bunu bizim mevzuatımız 
ancak bir kazaî tasarruf mevzuu olarak kabul 
etmiştir. Bir malm tapuya rabtedilmesi demek 
o malm filân adamm malı olduğunun Devletçe 
resmen kabul edilmesi demektir. Ve bir malm 
tapusunun ibtal edilmesi demek de o şahıstan 
mülkiyetin nezedilmesi demektir. Bu da bizim 
umumî mevzuatımıza göre ancak mahkeme ka-
rarile yapılabilecek bir iştir. Esasen bunun hi
laf mı düşülmek teşkilâtı esasiye kanununa mu
halif bir fikir teati etmek "demektir. H^r keşçe 
malûmdur ki, teşkilâtı esasiye kanununa göre, 
bir şahsm malı istimval ve mülkü istimlâk edile
bilmek için bedelinin peşinen verilmesi şarttır. 
Umumî hükümlere göre tapunun ibtali hakkı yal
nız ve yalnız mahkemelere verilmiştir. Çünkü ta
punun ibtali demek arzettiğim gibi, mülkiyetin 
bir şahıstan nezi demektir ki, bunu idarî bir ta
sarruf değil, kazaî bir tasarruf mevzuu olarak 
kanunlarımız kabul etmiştir. Mevzubahs ka
nun o maddesi ile bunu Dahiliye vekâletinin em-
rile yapılmış bir muamele olarak kabul etmiş 
olsak muhakkak ki, teşkilâtı esasiye kanununa 
mugayir bir neticeye varmış bulunurduk ki, bu
nu Büyük Meclis yapmaz. Binaenaleyh Büyük 
Meclis o kanunu çıkarırken hiç şübhesiz beş se
nelik müddeti bir müruru zaman müddetini ka
bul etmiş fakat ibtal salâhiyetini mahkemeye 
bırakmıştır. 

Dahiliye vekâletinin müracaati veya işarı ile 
ki Dahiliye vekâletinin mahkemeyi harekete ge-
tirmesile veyahud Devletin bütün malî işlerile 
uğraşan Hazinenin mahkemeye yapacağı müra
caatla mahkemeyi böyle bir karar vermeğe davet 
etmesile olabilir. Bu işi Dahiliye vekâletine bı
raktığımıza bir an kabul etmiş olsak şöyle bir 
neticeye varırız; Dahiliye vekâleti şu malm fa
lan adamm istihkakına tekabül etmediğini tah
kik etmiş, istihkakına tekabül etmediği ne ma
lûmdur? Dahiliye vekâleti de bu işte bîr taraf, 
bir davacı vaziyetindedir. Tahkik etmesi objek
tif olarak bir tahkik değildir, objektif tahkikat 
ancak mahkeme tarafından yaplnr. Ya deliller 
onu aldatmışsa veya mal alınmamışsa. 

Arkadaşlar; bu tahkikat yapılan devreyi 
meşkûk devre farzetmiş olsaydı, bu takdirde bu 
hak sahihlerinin eline bir tapu yerine, bir mu
vakkat setoed verir, sen burada muvakkaten 
oturacaksın, ben vaziyeti tahkik ederim, neti
ceye vardıktan sonra sana şu kadar zaman için

de şu vesikayı ve şu tapuyu veririm derdi. O .tak
dirde Dahiliye vekâletinin kararile mutasarrı
fın elinden tapusunu almak gayet kolay olur
du. Bu şekildeki yapılan muamele bir idarî mu
ameledir. Bu idarî muamele de bu şekilde orta
dan kaldırılabilirdi. Mesele tapu meselesi, mül
kiyet meselesidir. Bir şahsm uhdesine mülki
yet intikal etmiştir. Bu takdirde de o şahsm 
elinden o mülk umumî hükümler dahilinde alı
nabilir. Bu itibarla bendeniz beş senelik mü
ruru zamanm istihdaf ettiği hükümlerden anla
dığımız maksad umumî hükümler dahilinde kısa 
bir tasfiye maksadile ve bildiğimiz dava hakkı
nı iskat eden bir müruru zaman mahiyetinde 
düşünmek zarureti vardır zannediyorum (Çok 
doğru sesleri). 

GALlB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, mübadele işlerinin son serpintileri kar
şısındayız. 15 seneden beri memlekette devam 
edegelen mübadele işlerinin son serpintilerile 
uğraşıyoruz. 

Biliyorsunuz mübadele işleri tamamile hu
susî hükümlerle halledilmiş bir iştir ve mem
lekette kendine mahsus bir iştir ve emsali yok
tur. Hiç şüphe yoktur ki, hususî kanunlarla 
halledilen bu iş hususî hükümlere tâbidir. Bu 
beş senelik müruru zaman işi de bu meyanda-
dır. Bütçe encümeni bir noktada hassasiyet gös
termişlerdir, bunda hepimiz hassasız, o da hu
kuku hazinedir. Temlik kanununun 9 ncu mad
desi mübadillerden beyanname ile mal alanların 
verdikleri beyannamede yazılı olan malları bı
raktıkları yerlerde hakikatte kendilerinin değil 
ise ve bu tahakkuk ederse nş yapılacağını gös
teriyor. 

Arkadaşlar burada çok nazik bir iş vardır. 
Mübadillerin eski memleketlerinde bıraktıkları 
mallar tahkik edilecektir. Meselâ, Dramanm 
Kavala kazasmm falan köyünde Ahmedoğlu 
Mehmedin (60 dönüm tarlam vardır) diye veri
len beyannamesini mahallinde tahkik etmek; 
acaba 60 mı yoksa 50 mi olduğunu anlamak; 
bunlar nasıl bulunur? Yunan Hükümetinin ya
pacağı iş, oardaki tapu kayidlerine göre bunu 
bildirmektir. Fakat biliyorsunuz ki, bizim Türk
ler mallarının hepsini tapuya kaydettirmiş de
ğillerdi. Tapularda yazdıkları mallarını da az 
yazdırmışlardır, bir çok binalar ve birçok tar
lalar vardır ki, hiç tapuda yazılı değildir. Za
ten hakkında tahkikat yapılacak olan mallar 
ekseriyetle bu yazısız mallardır. Tapulu veyahud 
her hangi bir tasarruf vesikalı mallar hakkmda 
bu gibi şeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Kanun 
böyle tapulu mallarda kıymetler varsa % 50 
yoksa % 40 vermiştir. Burada tahkika mevzu 
olan mallar her hangi bir vesaiki tasarruf iyeye 
bağlı bulunmayan mallardır. Bunlar hakkmda 

Yımanldarda da kayidler yoktur. Şu halde bunu 
nasıl tahkik etmek kabildir? Arkadaşlar, hak 
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ince ve nazik bir mevzu olduğu için bu kanunu 
yapanlar bu mübadele işinin biran evvel bitiril
mesini iltizam etmişler ve bu işlerin görülmesin
de sürat istemişlerdir. 

Hepinizi hassasiyete sevkeden bir mevzu, 
yani hukuku hazine vardır. Bunun ziyama mey
dan verilmesi taraftan değiliz. Fakat her iş im
kânla mukayyettir. Bu işlerin başmda bende
niz de iki buçuk sene bulundum. Ne kadar muğ
lak ve güç bir iş olduğunu bilirim. Zamanında 
vaki olan ihbarlar üzerine yapılan tahkikler için 
sarfedilen emekleri ve verilen paralan hesab et
miştim. Bir de ihbar neticesinde elde edilen 
mallan hesab etmiştim. Gördüm M, arkadaşlar 
bu fark hiç bir zaman Hazinenin lehine olmamış
tır. 

O zaman bu mallar bu maddenin verdiği 
salâhiyetle istirdad ediliyordu ve bu işi Dahi
liye vekâleti tedvir eyliyordu. 

Arkadaşlar, bu, hiç bir zaman Hazinenin 
lehine olmamıştır. Beş sene evvel böyle olursa 
bu gün hiç imkân bulunamaz. Eğer arkadaşlar, 
bu maddedeki beş senelik müddeti mübadele 
işlerinde son müruru zaman müddeti diye ka
bul edersek artık senelerden beri uzayıp giden 
mübadele işini kapayıp altına da iki hat çek
miş oluruz. Eğer mübadele işi bununla bitmi
yor, ahkâmı umumiye bundan sonra da cari 
olacaktır, dersek, bir çok vatandaşlar muzta-
rib ölagideceklerdir. Takdir sizlerindir. 

Dahiliye encümeninin mazbatası arzettiğim 
noktai nazarı temine kâfi gelmektedir, onun 
için ben de bunu teklif ediyorum (Müzakere 
kâfi sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşlar, kitabı okumak mecburiye
tinde kaldım, affmızı rica ederim (Hepsini mi 
okuyacaksın sesleri, gülüşmeler). 

Evvelâ Memed Somer arkadaşımızın bu işin 
başmda bulunan insanların namuslu insanlar 
olduğunu ifade etmiş olması icabsız bir ifade
dir. Çünkü ben hiç bir zaman bu işi idare 
iden adamlarm bu vasıftan arî olduklarına da
ir bir şey söylemedim. Diğer taraftan mübadil
leri harikzedelerden ayırır bir ifadede bulun
madım. Bu maddenin istediği husus yalnız mü
badillere aid olduğu için belki harikzedeleri 
zikretmedim. Mübadiller için ne söylemişsem 
harikzedeler ve mülteciler için de variddir. 

Bundan sonra Emin Draman arkadaşımız 
buyurdular ki, Raif Karadeniz, yeni bir kanun 
yapılıyor, bunu nasıl yapalım diye düşünüyor 
ve bu zeminde, beyanı mütalea ediyor. Hal
buki mevzu bir tefsir fıkrasıdrr, dediler. Tefsir 
fıkrası konuşulurken umumî mütalealardan 
bahsedilmemesinin lâzımgeldiğini, Emin Dra
man arkadaşımız kadar, bendeniz de bilirim. 
Bu, bir tefsirdir. Ben, bunun şümulünün neden 
ibaret olduğunu Yüksek heyetiniz huzurunda 

tebarüz ettirmek içindir ki onu da maruzatım 
meyanmda zikretmiştim. 

Şimdi asıl maddenin başka suretle tefsire 
mütehammil olmadığını madde üzerinde tedki-
kat yaparak kısaca arzediyorum: 488 sayılı bir 
kanun vardır. Bu kanunun 4 ncü maddesi ay
nen 1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin ye
rini tutan bir maddedir. Müsaadenizle bu mad
deyi okuyayım: 

Madde 9 — Mütefevvizlerin uhdelerinde bu
lunduğunu ba taahhüdname beyan eyledikleri 
emval o mikdarda olmadığı veyahud aslen 
uhdelerinde emvali gayrimenkule bulunmadığı 
beş sene zarfmda tahakkuk edenlerin istihkak
larından fazla mikdarı emvali sairesinden ve 
vefatr halinde veresesinden ve varsa kefille
rinden istirdad ve Dahiliye vekâletinin işarile 
tapuları iptal olunacağı gibi bunlar hakkında 
16 nisan 1340 tarih ve 488 numaralı kanunun 
dördüncü maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

Demekki kendilerine verilen bu mallar 
istirdad olunur. Burada 5 seneden bahis yok 
sonra kim istirdad edecek? Ondan da bahis yok. 

SAMÎ ERKMAN (Kastamonu) — O kanun 
muahhardir. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Muahhar 
değil bilâkis daha evveldir. Aradan 4 - 5 sene 
geçiyor. Hükümet tatbikattan aldığı bazı 
neticeler üzerine yeni bir kanun lâyihası sev-
ketmeğe mecbur kalryor. O da 1331 sayılı ka
nundur. O kanunun maddesini şimdi okudum. 
9 ncu madde için Hükümetin esbabı mucibe-
sinde şöyle deniyor. «Bazı mübadillerin aslen 
uhdelerinde emval bulunmadığı veya mukad
dema sahib olduğu malmı sattığı ve yahud ba 
taahhüdname bildirdiği mikdardan daha az 
mikdarda mala sahib bulunduğu halde fazla mal 
almak gayesile hilafı vaki beyanat ile ve evrak 
ilâvesi ile gayri kanunî bir surette intifa ede
bilmeleri ihtimaline mebni hukuku Hazineyi sı-
yaneten bu maddei kanuniyenin vazma lüzum 
görülmüştür.» * 

Demek ki 1331 sayılı kanunun 9 ncu madde
sinin hikmeti vazı hukuku Hazineyi sryanettir. 
Kanunun bünyesi budur. Şu esbabı mucibe mev-
cud iken başka suretle ve 488 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi varken «Hükümet bu işlerin ça
buk bitirilmesini istedi. Onun için bu kanun ya
pıldı» demek yerinde değildir. Bu madde arzet
tiğim sebeblerle vazedilmiştir. Hukuku Hazine 
nasıl sıyanet edilecek? 4 ncü madde istirdad 
şeklini mahkemelere bırakıyordu. Mahkeme ma
rifeti ile olacak diyordu. 9 ncu madde bunları 
idareten alabilirsiniz diyor. Neden umumî yol
lara gitsin Belki ellerinden mallan kaçırırlar. 
Hazine mutazarrır olur. 

Diğer taraftan arkadaşlar bir noktaya te
mas buyurdular. Feshüiptâl işinde Dahiliye ve
kâletine verilmiş bir salâhiyeti bu madde ihtiva 
ediyor, Bunun yanmda bir de veresesinden, ke-
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filkıden, emvali aairesinden iatirdad edilir di
yor. Bu kayıd nedir diyorlar. Bu kaydm manası 
vafcefar. Bunun yine umumi hükümlerde araaı-
maat iflEtb' «der. Çünkü Kanunu medeniye göre 
her nevi -alaseak veeeaedea tahsil edilemez. Mi-
rasgs mmk miraaı kabul ederse müteveffanın 
boreu eiUfen istifa edilebilir. Yine Kamusu me
deniye v# Berelar kanununa göre her kefilden 
para almamaz. Mutlaka asıl borçkama aczi ta
hakkuk «âeodk ondan s*ara Mi le müracaat 
edilecektir. Iş*e bu hükümler Kanunu medenide 
bası esaslara irca edilmiş olduğu için hukuku 
Hazineyi siyaaıeten kanunu medeninin şu veya 
bu ma*Mseâerini nazarı itibara almaksızm kefil
den alacaksın, vereseden alacaksın emvali sa-
iresinden alaeaksm diye hukuku Hazineyi siya-
net için ter hafidim konmuştur. Ancak vazıı ka
nun, \m asuameleler beş sene içinde - M muame
lelerin en ziyade çoğaldığı ve tekasüf ettiği 
bir devirdir - bitmesini istemiştir, ve daha fazla 
müddeti uaatmıyarak bu kadan kâfi görmüş ve 
onsfeaı adara muamelelerin yavaş yavaş- tabii 
hale girerek ahkamı umumiye deiresinde halle
dileceğini tahmin etmiştir. îşte bu mülâhaza 
iledir ki 1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesin
deki 5 senelik yazdı müddetin tamamile idareye 
verilmiş hususî bir salahiyet olduğu kanaatine 
vardık. Ve bu kanaata şu veya bu mücerred 
mülahazalarla vermiş değiliz. Ancak metinlerin 
sarahatinden ve Büyük Meclisin kasanları çı-
karırken takib ettiği seyirden bu neticeye varmış 
bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, arkadaşlarım, eğer bu müba
dele ve teffiz işleri karışırsa bunlardan dolayı 
şu veya İRI teavirata sebebiyet veriliyorsa ve va-
tandaşları mutazarrır ediyorsa bu ayrı bir ka
no» raevffaudur. Bunu her mebus arkadaş, ve
ya Hütkâmet teklif edebilir. Katği bir tasfiye 
kanunu §aikar*hr ve bu karışık işler hallolunur. 
Yoksa bak ve adaletin temini için hiç birimiz, 
işimiz ne kadar fazla otursa olsun, icab eden ka
nunları yapmak için bütün gayretimizi ^arfet-
mekten kaomır insanlar değiliz. Esasen vazife

miz de budur. Yeter M, arkadaşların vâsıl ol
mak istedikleri netice hâşâ olsun. Bu tefsirle 
arkadaşternrcm istedikleri neticeye varılamaz. 

Nihayet AH Rıza arkadaşım bu maddei ka-
numyedş teşkilatı emsiye kânununa aykırılık 
görmekt#dir. Amma maddei kanuniy'ede aykı
rılık görmektedir. Bunu Büyük Millet Meclisi 
yapmşttr. Oahb Pekel arkadaşımın da dediği 
gibi Daütiye vekâletinin emri üzerine cayır ca
yır ibtal muamelesi yapılmıştır. Tatbikat budur. 
Maahaza ta görüş te yerinde değildir ve teşkilâ
tı eaasiy»ye aykırıkk yoktur. Fakat bu mevzu 
ile alâkası olmadığı için ondan bahsetmeyeceğim. 
Biadeao. iptenen bu kanundaki bir ilâvenin ma
nası ne olduğudur. O manayı biz nasıl anla-
ma ı̂ğmfflH izah etmiş oluyorum. Her işte oldu
ğu gibi İnEBCfo da takdir Yüksek Heyetinizindir. 

EMİÎT BRAMAN < Yozfad) — Saym başkan, 
müsaade buyururlarsa şut esbabı muflibeyi lüt
fetmelerini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Raif Karadeniz arka
daşımla 9 nem maddeye mütealük bir izahı oku-
dtıiaT. Hepimiz biliriz ki, bir esbabı mucibe maz
batasında evvelâ umumi bakımdan vazü tesns-
numen noktai nazarı ve istinadgâhı teşrih e<Mlir. 
Sonra maddelere geçilir, ayrı ayrı maddaler 
nakkaşta, izahat verilir. Binaenaleyh yaraş 9 ncu. 
madde diye yazılı kısmı okumak kâfi değildir. 
Bunlarttan evvel umumî bir müHbaze* ve m&fca-
leat vardır. Onların da birer birer okunmaması 
lâzımdır. Tâki velâtakrebüsselâteyi ofeayub aîfc 
tarafmı söylemeyenlere benzemeyelim. Onun için 
o kısımları okumağa müsaadenizi rica edece
ğim. 

1331 numaral kanun esbabı mucibesinin bejş 
tarafları aynen şudur : [ Mübadeleye tâbi aha
liye verilecek emvali gayri menkule bakkmdaki 
16 nisan 1340 tarihli kanunun mübadelei efaaü 
mukavelenamesinin tatbikatına başlanıldığı bir 
zamana müsadif olması hasebile bazı nevakıs 
görülmüş ve muhtelit mübadele komisyonumaı 
anif üzziMr mukavele mucibince deruhde e t l i^ 
tasfiyei katiye vazifesini ifaya tahken mezkur 
kanunun tahakkuk eden noksanları ayrıca bir 
kanun ile ikmal edilemeyerek İcra Vekilleri ka
rarma müsteniden talimatnameler ile müeccel 
ve muaccel icar şeklinde mübadillerin terfihle
rine tevessül olunmuştu. Tasfiyei katiye mu
amelesinin şekli nazaride ifası sehil görünme
sine rağmen emvali metrukei gayri menkuknin 
müruru eyyam ile bazı avarız tahrib ve te
beddül geçirmesi ve bunların hüsnü muhafa-
zasile bazı düsturlar dahilinde yegân yegân 
tasnif ve kiymetlere rabtı kaziyesinin uzun za
manlara tevakkuf etmesi Yunanistan ile mu
kabil takdiri kiymet muamelesinin tatbikatça 
müşkül olacağmı ifadeye kafi gelmektedir. Bi
naenaleyh 488 numaralı kanunu değiştirmek lü
zumu hâsıl olmuştur. ] diyor. 

Demin de arzettiğim veçhile Hükümet şöyle 
demek istiyor: 

Bir tasfiyei katiye için mübadiller tarafın
dan almıp verilecek olan beyannameleri bek
lemeğe imkân kalmamıştır. Bu sebeble 488 nu
maralı kanunu değiştiriyoruz. 

483 numaralı kanunla şimdiki arasındaki 
fark nedir? O kanunun 4 ncü maddesinde : 
[Madde 4 — Kendilerine emvali menkule tef-
fiz olunan kimselerin terkettikleri memleket
lerde, uhdelerinde bulunduğunu beyan eyledik
leri mikdarda veya aslen emvali gayrimenku-
le mukayyed olmadığı bilâhare tahakkuk eden
lerin veya namlarına mukayyed olup ta tesbiM 
için muhtelit mübadele komisyonuna müracaat 
eylememiş oldukları takdirde kendilerine tef-
fiz olunan emval kısmen veya kamilen istirdad 
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ve eğer araçtaki farkı Kıymet yüzde on ye on
dan dun ise bu fark nakden ve mukassaten is-
ttrdsıd «tenur]! 

Bu hüküm şimdikinde de vardır, eskisinde 
de w â ş ; Demek oluyor kî, yeni olarak konan 
« L gfeünar fark; « beş sese zarfmda tahakkuk 
edester » kaydinden ibarettir. Eğer bu kaydin 
bir maması olmasaydı bu tebdile lüzum 
tenlmaadr, Bu itibarla bu maddeye konmuş 
«&e « beş sene zarfmda tahakkuk eden-
ter > kaydının, eski maddedeki umumî hü
kümden ayrılmağa matuf ve hususî hür müd-
det ihdası teindir. îkdnci fark, iptali sened için 
Dahiliye vekâletine bir salâhiyet verilmesidir. 
Ancak dikkate lâyıktır ki bu (beş sene zarfm
da) ki kayid hem dava için yani vereseden, 
fcefSftHtett dava içindir, hem de Dahiliyeye 
•eriîeii saaöfciyet içindir. Bu sebeble Bütçe en
cümeninin zannı gibi bu müddeti (idarî bir sa-
lâMy®* *şm) ^ir demeye kakan yoktur. 

HerS^eıteümemn de bu husustaki noktai na
zarları bu sebeble gayet yerindedir. Arkada
şım Karadeniz 9 ncu, madde esbabı mucibesini 
okurken bunun Hükümetin menfaatini muhafa
za etmek için konmuştur, dediler. Evet, fa
kat Mrtaratf tan da (beş sene zarfmda) kaydının 
konması da faydalı görülmüştür ki konmuştur 
ve o fayda da daha baş tarafta yazılmıştır. Bi
naenaleyh, (beş sene zarfında) kaydının yalnız 
Dahiliye vekâletine matuf bir salâhiyet için ol-
madığmı, ayni zamanda dava için dahi kon
muş bir zaman olduğunun nazarı dikkate alın
masını rica ederim. Raif arkadaşımızın 9 ncu 
maSİEfe esbabr nracibesi diyerek okuduğu satır
la r bemm tezimi katiyen zayıflatmaz. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — BEuhterem ar
kadaşlar, Raif Karadeniz arkadaşımızın bah
settikleri tasfiye işini yapmak üzere bir madde
sinin tefsiri istenen bu temlik kanunu yapılmış
tır. Bazı cihetler eksik olduğu anlaşıldıktan 
sonra da 1771 numaralı meşhur tasfiyei katiye 
kanunu yapılmıştır. Bu tasfiye kanunu meriyet 
tarihi olan 3 mart 1931 den itibaren de 3 aylık 
bir teffîz zamanı verilmişti. Yani 1 hazirana ka
dar. O terfihten sonra bütün temlik ve teffiz 
muameleleri kesilmiştir. Fakat yine temlik ve 
tasfiye kanunundan bazı pürüzler meydana gel
mişti. Binaenaleyh, en son tasfiye hakkındaki 
katği karar şimdi verilecek olan kararınız ola-
ekin* 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Raif Karade
niz arkadaşım, beni bu kanunun Teşkilâtı esa
siye kanununa muhalif olduğu iddiasında bu
lunduğumu ifade buyurdular. Fikirlerim ve 
mütalealarım yanlış anlaşılmış. Ben kanunun de
ğil, tefsiri istenilen maddenin değil, o maddeye 
Bütçe encümeni tarafından verilmek istenilen 
mananın teşkilâtı esasiye kanununa muhalif ola
cağı iddiasındayım. Sebeblerini arzettim ve de
dim ki, bir tapunun Dahiliye vekâletinin işarı 
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üzerine değil, ancak mahkemelerce verilecek 
karar üzerine iptal edileceği iddiacıda sefo»t edi
yorum. Şûrayi devlette tatbikatının da bm ysl-
da olduğunu bildiriyorum. Sûreyi devlet, Da
hiliye vekâleti tarafından yaşılm» ekm bu ka
bil iptal muamelelerini iptal etmiş ve tapu an
cak mahkeme tarafından iptal edilir kararan 
vermiştir. Hakikat budur, kanunun o maddesi
nin maksadı da bodur, böyle eiaiftk lâzımdır. 
Başka türlü düşünmek ve başka türiü yapgak 
Teşkilâtı esasiye kanununa muhalif oto*. 

RAİF HARABENİZ (Trabzon:) —- T e s k » ı 
esasiyenin hangi maddesme? 

ALÎ RIZA TÜREL (Devamla) — Ancak, 
mülkiyeti nakzeden bir muamelenin mahkeme 
marifetile yapılması lâzımgeleceği ve işle alaka
dar olması itibarile Dahiliye vekâletinin işarı 
üzerine iptal olunur sözlerinin ifade edeceği 
mânanın da, Dahiliye vekâletinin bir insiyatif 
alacağı noktasında anlaşılması Iâzımgelir. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADHIÜZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar; YalûE Ali Rıza ar-
kadaşmuzm, son defa bizim yaptığımız tefsir 
fıkrasile Teşkilâtı esasiye kanununa muhalif bir 
şey yaptığmuz yolundaki iddiasına cevab. vere
ceğim. 

Teşkilatı esasiye kanununda, t&pu kayıkla
rım ancak mahkeme ilâmları- hos&r, di^e Jair 
hüküm yoktur. Bu hüküm yalnız. kanunu me
denide vardır. Teşkilâtı esasiye kanunu, Türk
lerin. hakkı muhteremdir. Bu hak katiyen ken
dilerinden nezedilemez. Teşkilâtı esasiye ka
nunu parasmı vermeden kimsenin, mair alına
maz, der. Fakat bigayri hakkın Hazmedil mal 
almış olanların malı geri almdığt zamaaı Teşki
lâtı esasiye kanununa muhalif bir hareket mi 
etmiş oluruz Hilafı hakikat vesika ile bir mal al
mış olanm malı tabiatile elinden almır. Tapu 
kayrdlarmm feshi iptali idareten yapılır. /Mu
hacirlerde nasıl teffîz yapöîtğınr Biliyorsunuz. 
Mahalli müftiye memuriarmm işaTÖe yapıftı-
gehnektedir. TeşMlâtı esasiye- k-anıaıundaki hak-
km yerine gelmesi için, kanunu medenf ile 
temin edilmiştir. Fakat biz maslahat icab ederse 
kanunu medeniye uymayan istisnai muameleliBr-
de, müstesna muamele yapılmasını her zaman 
şiar ittihaz etmiş insanlarız. 

Devlet yeni kurulmuştur. Mazinin bir çok 
berbat işlerini tasfiye etmek vaziyetindedir. işi
ni gücünü bitirmiş milletlerin, sükunet bulmuş 
milletlerin ileri gitmiş milletlerin kabul etmek
te bulundukları kanunu medeninin çerçevesine 
sığmryan bu hususî işlerimizi nihayet yeni bir 
medenî Devlet olan Türk milleti istisnaî bir 
şekil tatbik ederek bitirmekte ve sonra bu iş
leri asıl kanunu medeninin çerçevesine naklet
miş bulunmaktadır. Şu itibarla Bütçe encümeni 
mazbatasmdaM tefsir fıkrası ile Teşkilâtı esasi
ye kanununa aykırı hareket ediliyor demenin 
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ve bu suretle bir başka noktadan mazbatamızın 
kıymetini zafa düşürmenin manasını ben anla
madım. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Kanaattir. 
Başka manası yoktur. 

MEBMED SOMER (Kütahya) — Hükümetin 
eline tapu verdiği adamm gayri kanunî mal 
aldığı iddia edilebilir mi? Bunun için demin 
uzun boylu arzettiğim veçhile bu işler zannedil
diği kadar sui istimal ile malûl değildir. Sani
yen Muhterem heyete arzetmek isterim ki bu 
işlerle Lozan muahedesi icabı beynelmilel bir 
komisyon alakadar kılınmıştır. Şimdi arkadaşı
mıza onu arzedeceğim ki Devlet bu. komisyon 
için bir milyon liraya yakm masraf ediyordu. 
Tasfiye kanununu, temlik kanununu yapdı ve 
nihayet bu işleri bitirdim dedi ve o komisyon 
da memleketin orta yerinde icrayı kaza etmek
ten fariğ olub gitti. Rica ederim. Bu meseleyi 
herkes kendine göre anlar. Nihayet Hükümet 
de bunun devamındaki mazarratı sezerek bunu 
tasil etmek istedi ve devamındaki mazarrat da
ha fazla idi. Muhakkak ki Hükümet doğru yap
mıştır ye bu işin kesilib atılmasından Hükümet 
istifade etmiştir. Bu muhakkak böyledir. Niçin 
işleri oraya buraya çekiyoruz birader? Onun 
için heyeti celileden rica ederim. Bu iş bitmiş
tir. Bunun idamesine lüzum yoktur. Bu işler 
üzerinde lüzumundan fazla tedkikat yapılmış
tır ve zannedildiği kadar sui istimal edilmedi
ğine kanaat hâsıl olduktan sonra muhtelit mü
badele komisyonu memleketten çıkarılmak su-
retile Hükümeti bir milyon lira masraftan kur
tarmıştır. (Doğru sesleri). Vaziyet bundan iba
rettir. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu mübadele işi bıktırdı usandırdı. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Un çu
valı gibi vurdukça toz çıkıyor. 

ZÎYİA GEVHER ETÎLÎ (Devamla) — Fakat 
Bütçe encümeninin memlekete, bundan daha gü
zel hasırlayacağı bir şeyi imkân yoktur bula
maz. Neden korkuyoruz? Bir kimse haksız bir 
mal almışsa bu Devlet ve millet isterse 100 sene 
sonra <mu arar ve alır. Ne malûm bir baraka 

mukabilinde apartmanlar alınmamıştır? Vardır 
ve onlar geri alınacaktır. (Bravo sesleri). 

MEMED SOMER (Kütahya) — Vardır, var
dır diyorsun. Hani göster de alalım. 

GENERAL ŞEPÎK TURSAN (Denizli) — 
Herkes hususî olarak bilir ki, Rumeliden, yani 
mübadillerden hiç bir şeyi olmadığı halde bu
raya gelib köşkler almışlardır. Hükümet bu
nun gayrı meşru olduğunu anlarsa niçin geri 
almasm? Biliyor ki bu gayrı meşru alınmıştır. 
Hükümet bunu geriye alacaktır (Doğru, doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Bu hususta Riyasete verilmiş 
takrirler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Bu tefsir lâyihasının bir kere de Adliye en

cümeninde incelenmek üzere encümene tevdiini 
teklif ederiz. 

Zonguldak Erzurum 
Rifat Vardar Şükrü Koçak 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye encümeninin mazbatasının reye kon

masını teklif eylerim. 
Çanakkale 
Ş. Yaşm 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeni mazbatasının müzakere ve 

reye arzmı teklif ederim. 
Kütahya 

M. Somer 
BAŞKAN — Evvelâ mazbatanın Adliye en

cümenine gitmesi hakkındaki takriri reyinize 
arzedeceğim. 

(Takrir tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bir defa da Adliye encümenin

de incelenmesi hakkındaki takriri kabul buyu
ranlar ... Kabul etmeyenler ... Takrir kabul edil
miştir (Hayır, hayır, anlayamadık sesleri). 

Takrir kabul edilmiştir. Adliye encümenine 
havale ediyoruz. 

Vakit geçmiştir. Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 13 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye encümeni 
mazbatasile askerî ve mülkî tekaüd kanununun 14 ncü 
maddesinin son fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası 

ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1032,1046) 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
ye Maliye encümeni mazbatası (1/1032) 

T. G. 
Başvekâlet 9 -7-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda Vakıflar 
umum müdürlüğünce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 5 - V -1938 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte supnulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar 
için ayrıca bir tekaüd kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski hükümlerin tatbikim ve kanunun 
meriyetinden evvel tekaüd aidatı itası suretile geçen hizmet müddetlerinin tekaüd için meşrut olan 
kanunî müddetin hesabında sayılacağını âmirdir. Kanunun bu hükmüne tevfikan hususî idare me
murlarından muvazenei umumiyeye dahil dairelere veya Umum müdürlüğümüz teşkilâtına geçenlerin 
tekaüd muamelelerinde hususî idarelere aid 1 - VI -1938 tarihinden sonraki hizmetleri nazarı itibare 
alınmadığından mağduriyetlerini mucib olmaktadır. 

Esasen kendi dairelerinde bu haktan istifade eden memurların gerek Vakıflar umum müdürlü
ğünde ve gerek hususî muhasebelerde geçen maaşlı hizmet müddetlerinin tekaüdlük için meşrut olan 
kanunî müddetin hesabında her iki dairece mütekabüen sayılması düşünülerek ilişik kanun lâyihası 
arz ve teklif kılınmıştır. 



Jıtaliye encümeni mazbatası 

î L 

T. B. M. M. 

Esas No. I, 

desîne ,Mf^ .... 
akıfİar unuım 

• fıkra ilavesine da|r 
müdürlüğünce h^z i&ks^S i ' f^lfi tör t adQ£ 
Vekilleri Heyeti kararı mucil^i^^ j^ijkaçk ^qplifjje 
arzı kararlaşan kanun lâyihası başvekâletin 
8 - V -1938 tarih ve 6/1935 numaralı tezkeresile 
yüksek ktınıza sunulmuş ve encümenimize tevdi 

y f f?C$3?: 

•pn, ^ $ a ^ a | K | $ ö U $a^son*|a ^ ^ ^ ç t y d e 
sebkedeıı İkametleri 4atojî hesab edilmemekte 
VerffâtaıİHHİîtv*; \l ;'-'•••: 

jöak^j^^-^kâkti namına hazır bulunan hu
susî idareler umum ımüdürü işbu halin devamının 
memurlar için mucibi mağduriyet olduğunu ve 
ıbu lâyihai kanuniyenin tedkik ve müzakeresi mü-

hazır olduğu halde encümenimize oktöıdü ve gö
rüşüldü: 

^ u ^ u ş i s | a verilen izahattan ve yapılan tedki-
kattan anlaşıldığına göre evvelce gerek Evkafın ve 
gerek hususî idarelerin memurları Devlet memur
ları tekaüd kanununa tevfikan, ^ a ü 4 ojjçlukkirı 
gibi maaşları dahi muvazenei umumiyeden veril-

Mekteîöldu#tf^h«İâ# 1683'*H^aralıy*ni tefeaü^ka-
^•mm bttiieMte^âüArteımk JEfr&âf ve idar^i'<husu-

siyelerce tekaM&H$&k*^to&k~ B»teı^$a*ıh'*elkaM 
maaşİâVîSöilkendi bütçelerinden tediyesi usulünü 
vazetînjş%İ€8ığu gibi bu memurlardan atiyen mu
vazenei umumiyeye dahil hizmetlere geçecek olan
ların tekaüdlüklerinde dahi bunların mezkûr ida
relerde sebketmiş olan hizmetlerinden han$ile.yfrn 
nin tekaüd müddetinde sayılacağını dahi 66 noı 
maddesinde tayin ve tfthÖid etmiştir. -

Gerçi' muahharan kabul edilen 2788 numaralı 
'kanun üzerine elyevm Evkaftan muvaz,enei umu-
niiyeye veya muvazenei umumiyeden Evkafa nak
ledilen memurların nakil tarihine kadar Evkafta, 
ve Öevlö'tte geçmiş hizmet müddetlerinin dahıî; 

heşab edilmesi mütekabilen kabul edilmiş ve bj 

iıye yeKaietı mümessili ist 
zü İle mûhasefeetî olmadığını ve binaenaleyh sırf 
Evkafla hususî idareler arasn&çla^ mütekabilen 
alınmış ve alınacak memu^r^ l^a^ lûk eden işbu 
lâyihai kanuniyenin; îmuv^enei$ ^ m u ^ i v e ^ 4^hi 
alâkalar edecek bir şekle .^rağ edilmemesini ileri 
•şürmü^ür, 

İcabını düşünen Encümenimiz: kanun lâyi
hasının 'yâlnız hususî*ve vâkıf idareler! arasında 

-m^ekabilen nakli- memuriyet edenler İçin seVke-
•<dîklüğkıi! ve biıto,ad8fki' hükmün hususî idarelerden 
Devlet hizmetine geçeceklere dahi teşmili, lâyi
hanın mevzuu haricinde olmakla beraber bu cihe
tin ayrıca salâhiyettar vekaletlerce tedkik ve hesa
bına dahi ihtiyaç bulunduğunu düşünerek lâyiha-
rh,ükjmünün tevsiini muvafık görmemiş, Divanı 
muhasebat encümeninin bir kararında dahi ibaret 
edildiği üzere, ikmali şayanı .temenni görülen 

nokta hakkında vekaletlerce sevkedîlecek başka bir 
lâyiha veya teklife intizarı tercih eylemiştir. 

Binaenaleyh lâyihai kanuniye aynen kabul 
edilmiş ve şu kadar ki yalnız iki idareyi ala
kadar eden işbu kanunun 1683 numaralı kanuna 
ek olmaktan ziyade müstakil ve hususî bir kanun 

nâenaleyli'Evkaf'kadrolarından Devlet memurir- mâhiyetinde görülmesinden dolayı lâyihanın baş-
-A--V < _̂'.„•!-_.•__ .:_-.ı_ı_. T. _. J, - - <, • dâhili, lığt ile birinci maddesi buna göre yeniden yazıl

mıştır. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

muva
zenei umrumiyeye dahil kadrolara geçen memur
lar hakkında bahsi geçen 66 ncı madde ile mevzu 
bulunan esas mahfuz kalmış olduğundan 3017 
numaralı kanunun 81 nci maddesinde sayılan ta
babet ve şuabatı sanatları memurları hariç olmak 
üzere elyevm hususî idare ve belediyelerden umumî 
muvazene hizmetlerine geçen memurların cümlesi-

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

1. Tav 
Malatya 

M. N. Zdbcı 

Bu M. M. 
Yozgad • 

E. Draman 
Bursa 

Dr. Gl. Kahraman 

Kâtib 
Yozgad 
E. Draman 
İstanbul 

A. Bayındır 

( S. Sayısı : 13 ) 
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HÜKÜıMEiTlN TBKLÎFl 

Askerî ve mülkî tekaüd kanuımnun 66 ncı mad-

MADDE 1 —i 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 66 ncı maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Hususî idarelerden Vakıflar umum müdürlü-
ğîfcne, ve yakı la r pmum, mpürjj i l^den, l?usur 
4 Âdar^erş ge§mi$ yep, geçşce^ n°la# memıgv 
larm maaşlı hizmetleri* tekaüdlük için .meşrut 
olanı J ^ u n î mü44$& ^ ^ a ^ ^ a , ,m£te^l^e£ 
nazarı itibara almır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Aşfl?#ft yer# 

8. Arıkan 
S.İM. Y-

Dr. H). Alataş 

r- ^ . ^ a n u n u n . ^ a ^ ü ı m ieraya, 
a ^ ^ e ye^ ! me^ur4ur , 

5 - V - İ988 

İla Y. 
®r. f.- i?. Am 

Na. Y. , 
A.Çetinkaya 

G.t .Y. 

Ma. Y. 
J7. Ağvah 

i£k. Y. 
$. Kesebir 
;&r.Y. 

F.\Kmdağ%u 

MALÎYE EJNOÜMENJNÎN D^JtŞTÎKÎŞÎ 

&ususî 4dar&erden Vakıflar umum müdürlüğüne 
ve Vakıflar umum mjidür!4jiğü^den hususî 
pâtyeftem ııa(kle&ey> ^emMrlartntekaüde ,çşm pim 
7 ^ ^ l f w ı # < ^ e £ ^ w sureti fyesabııyt, 4q,%r hmm 

MADDE 1 — Hususî idarelerden Vakıflar 
umum müdürlüğüne ve Vakıflar umum müdür
lüğünden hususî idarelere geçmiş veya geçecek 
olan memurlarm maaşlı hizmetleri, tekaüdlük 
için meşrut olan kanunî müddetin asabında 
mütft̂ a,Wtlen: nazarı itibara alınır^ 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen,^ırtfe^ümişti^ 

,(& Bmm m 
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Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrasının tadili hakkında kanun lâ

yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1046) 

T. C. 
Başvekâlet 16-V-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/2088 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ' 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun. 14 ncü maddesinin son fıkrasının tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 -V -1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil Vekili 
Ş. Kaya 

Esbabı mucibe 

1 — 1683 sayılı tekaüd kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrası, subay olduktan sonra ecnebi 
memleketlere tahsil veya staja gönderilenler hakkında hükümleri ihtiva etmektedir. 3288 sayılı kanu
nun birinci maddesi mucibince askerî memur olmadan evvel lise talebeleri tahsil için yabancı memle
ketlere gönderilmekte olduklarından madde hükmünün askerî memurlara da teşmili icab etmektedir. 

2 — 1683 sayılı kanunun 14 ncü maddesi yabancı memleketlerde tahsil veya staj müddetine mu
kabil avdetlerini müteakib kendi hesabına gidenlerin bir ve Hükümet hesabına gönderilenlerin iki misli 
hizmet etmelerini esas tutmuş ve bu hizmetin istifa veya tekaüdlük müddetlerine ilâveten yapılmasr 

mecburiyetini tahmil etmemiştir. Bu hal ordunun bir çok masraflar yaparak Avrupada yetiştirdiği 
subay ve askerî memurlardan bilhassa meslekleri ordu haricinde revaç bulanların daha fazla men
faat temin etmek üzere istifa veya tekaüdlük müddetinin sonunda ordudan ayrılmalarını mümkün 
kılmakta ve ordunun bunlardan istifadelerini menetmektedir. 

Ordu teknik unsurlarının yetiştirilmesindeki müşkülât hasebile ve ihtiyar edilen masraflara muka
bil bu unsurlardan daha fazla müddet istifade edilmesi; yabancı memleketlere tahsile gönderilenlerin 
avdetlerinden sonra kendi hesablarına gitmişlerse tahsil müddetinin bir misli, Hükümet hesabına" gön-
derilmişlerse bu müddetin iki misli kadar yapacakları hizmetin istifa ve tekaüdlük müddetlerine ilâve
ten ve fazla olarak yaptırılması ve bunu temin için 14 ncü maddenin bu esaslar dahilinde tadili zaru
rî görülmüştür. 

, Tekaüd kanununun 20 nci maddesi, ecnebi memleketlerde tahsil edenlerle staja gönderilenlerin is
tifalarının kabulünü 14 ncü madde hükümlerine tâbi tutmaktadır. 14 ncü maddede yapılacak tadilât 
istifa, hükümlerine de şamil olacak, 20 nci maddede ayrıca tadil yapılmasına ihtiyaç hissedilmiyecek-
tir.JBu maksadlarla işbu .kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Mülî Müdafaa encümeni 2 - VI -1938 

Karar No. 1/1046 
Karar No. 68 

Yüksek Başkanlığa 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun M. M. Vekilliğince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
14 ncü maddesinin son fıkrasının tadili hakkında arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-

( S. Sayısı : 13 ) 
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besile birlikte gönderildiğine dair olub Encüme
nimize verilen Başvekâletin 16 mayıs 1938 tarih
li ve 6/2088 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak Millî 
Müdafaa vekili huzurile okundu ve görüşüldü. 

Subay olduktan sonra ecnebi memleketlerine 
tahsil veya staj için gönderilenler gibi askerî 
memur da gönderildiği cihetle subaylar hakkın
daki hükümlerin askerî memurlar hakkında da 

tatbiki için kanuna hüküm konulması münasib gö
rülmüş ve ecnebi memleketlere tahsil ve staj için 
gönderilen subay ve askerî memurların ana vata
na avdetlerinde yapacakları hizmete dair olan 

esbabı mucibe eneümenimizce muvafık görül
müş ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesi ve 14 ncü madde
sinin son fıkrasının tadili hakkında olüb Başve
kâletin 9 ve 16 mayıs 1938 tarih ve 6/1935, 2088 
sayılı tezkereleri ile Yüksek Meclise sunulan iki 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Müdafa E. E. M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. Sevüktekin Ş. Kaya R. Barkın 
Antalya Balıkesir Balıkesir 

C. Mengilibörü G. Esener Hacim Çarıklı 
Erzurum İstanbul Kars 

A Akyürek Dr. H. Ş. Erel Hüsrev Kızıldoğan 
Manisa Muğla Tekirdağ 

K, N. Duru N. Tuna R. Apak 
Tokad Urfa Yozgad 

E. Konay Ahmed Yazgan C. Arat 

kıta kanun lâyihası biri Maliye ve diğeri Millî 
Müdafaa encümenleri mazbatalarile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla alâkadar memurlar 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Hususî idarelerden Vakıflar Umum müdür-

HÜKUMETÎN TEKLİFİ 

1683 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin son fık
rasının tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesinin son fıkrası aşağıda gösterildiği üze
re tadil edilmiştir: 

Subay ve askerî memur olduktan sonra veya 
askerî memur olmazdan evvel talebe srf atile ya
bancı memleketlerde tahsil veya stajda buluna
rak avdet edenler masrafları kendi tarafların
dan ödenmişse tahsil ve staja azimet ve avdet 
tarihleri arasmda geçen müddet kadar, Hükü
met tarafından tesviye edilmiş ise zikredilen 
müddetin iki misli kadar tekaüd ve istifa müd
detinden fazla hizmet etmedikçe tekaüdlükleri-
ni ve istifalarını isteyemezler, 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
teberdir. 

tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

B§. V. V. Ad. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. V. 

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu 
Mî. V. Na. V. 

S. Arikan A. Çetinkaya 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan 

12-V-1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
' Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 13 
Esas No. 1/1032,1046 

Yüksek Reisliğe 

8-XII-1938 

( S. Sayısı : 13 ) 
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lüğüne ve "Vakıflar Umum müdürlüğünden bu 
idarelere geçmiş veya geçecek olan memurların 
maaşlı hizmetlerinin tekaüdlük müddetinin he
sabında mütekabilen nazarı itiibare alınmasını ve 
ordudan gerek talebe sıfatile tahsile ve gerekse 
staj maksadile yabancı memleketlere gönderile
cek subay ve askerî memurlarla talebelerden ken
di paralarile gidenler için bu memleketlerde azi
met ve avdet tarihleri arasında geçirdikleri müd
det kadar, Hükümet hesabına gidenler için bu 
müddetinin iki misli kadar istifa ve tekaüd müd
detlerine zammı ve bu suretle bunların ihtisasla
rından mümkün olduğu kadar fazla istifade te
mini maksadını ihtiva etmekte olan lâyihaları 
Hükümetin esbabı mucilbelerinde ve encümenle
rin mazbatalarında tafsilen izah edilen sebeblere 
ve verilen izahata göre Encümenimiz de esas iti-
barile kabul eylemiştir. Ancak Vakıflar Umum 
müdürlüğü memurlarının tekaüdlükleri 1683 sa
yılı kanuna; tevfikan yapıldığına ve lâyiha da bu 
memurlarla hususî idare memurlarının tekaüd 
müddetlerine mütedair bulunmasına göre tekaüd 

kanununun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
şeklindeki Hükümet teklifi Encümenimizee daha 
muvafık görülmüş ve bu itibarla lâyihalar ayni 
kanunun iki maddesinde tadilât yapar mahiyette 
bulunduklarından bunların birleştirilerek bir ka
nun halinde tedvini de faideli mülâhaza edil
miştir. 

Bu suretle her iki lâyiha birleştirilerek yeni
den hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis 
İsparta 

M. Vnal 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
Sungur 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Diyarbakır 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Kocaeli 
R. Bekit A. 8. Akhaytuğan 

Ordu 
H. Yalman 
Mardin 

R. Erten 

Trabzon 
8. Bay 

Malatya 
0. Taner 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun tazı madde-
rinde değişiklik yapilrmasınp, dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 14 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıda gösterildiği üzere değiştirilmiştir: 

Subay ve askerî memur olduktan sonra ve
ya askerî memur olmazdan evvel talebe srfatile 
yabancı memleketlerde tahsil veya stajda bulu
narak avdet edenler; masrafları kendi tarafla
rından ödenmişse tahsil ve staja azimet ve av
det tarihleri arasında geçen müddet kadar, Hü
kümet tarafından tesviye edilmiş ise zikredilen 
müddetin iki misli kadar tekaüd ve istifa müd
detinden fazla hizmet etmedikçe tekaüdlükleri-
ni ve istifâlarını isteyemezler. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 66 ncı mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Hususî idarelerden Vakrflar umum müdürlü
ğüne ve Vakıflar umum müdürlüğünden hususî 
idarelere geçmiş veya geçecek olan memurların 
maaşlı hizmetleri, tekaüdlük için meşrut olan 
kanunî müddetin hesabında mütekabilen nazarı 
itibare alınır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye 
Vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 13 ) . 



S. Sayısı: 16 
Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğan para ceza
larından vaz geçilebilmesine izin verilmesine dair kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Adliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/312) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/3303 

7-XI-1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğan para cezalarından vaz geçilebileceğine dair Güm
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5 - XI -1935 de Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

^ Başvekil 
/. İnönü 

Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğan para cezalarından vaz geçilmesine izin veren kanun 
lâyihasının hazırlanmasını gerektiren sebebler 

Kaçakçılık sayılmayan inhisar suçlan, kimi "vakit, ufak tefek eksikliği yapan züğürt veya kimsesiz 
çiftçileri güçlüğe ve sıkjntrya sokuyor. Bu yüzden 1701 sayılı kanunun 77 nci maddesi, bu biçim suç
ların veya cezalarının güdülmesinden vaz geçebilmeği, Maliye vekiline bırakmıştı. Bu hükmün, içki, 
barut ve tuz inhisarları suçları ve para cezalan hakkında da yürümesi gerekli sayılmış ve lâyiha bunun 
.için hazırlanmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni 

T. B. M. M. 
G. ve 1. Encümeni 

Karar No. 3 
Esas No, 1/312 

13 - XI - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanrb, 
icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise sunul
masına karar verilen kaçakçılıktan başka inhisar 
suçlarından doğan para cezalarından vaz geçilebi
leceği hakkındaki kanun lâyihası Başvekâletin 
7 - XI - 1935 trih ve 6/3303 saydı tezkeresile 
gönderilmiştir. 

Yüksek Beislikten 8 - XI -1935 tarihinde En
cümenimize verilen kanun lâyihası, Encümenin 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin de hazır bu
lunduğu 12 - XI - 1935 teki toplantısında okun
du ve iş konuşuldu : 

Encümen Hükümetin teklifindeki hükümleri 
pek yerinde bulmuş ve mucib sebeblerini haklı 
görmüştür. Hiç bir değişiklik yapılmayarak ka
nun lâyihası kabul edilmiş ve havalesi muci
bince Maliye encümenine verilmesine karar ve
rildi. 



Yüksek Başkanlığa sunulur. 
G. ve î. E* Reisi N. M. M. 

M. M. İstanbul İstanbul 
8. Vraz 8. üraz 
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Kâtib 
Sinob 

H. Orucoğlu 

Konya Aydın Aydm 
Bedîz N. Gohtepe Mazhar Germen 

Seyhan Samsun Kütahya 
î. Mete Memed Güneşdoğdu Ömer Dinç 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 33 
Esas No .1/312 

16 - 1 -1936 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılık haricinde kalan, inhisar kanunla
rının bazı maddelerine muhalif hareketlerden do
layı takibattan ve bunlara dair verilen karar ve 
hükümlerin icrasından vaz geçmeğe veya sulh ol
maya Maliye vekâletine mezuniyet verilmesine 
dair olub Başvekâletin 7 - XI - 1935 tarih ve 
6/3303 sayılı tezkeresile Gümrük ve inhisarlar 
encümeni mazbatasile birlikte Encümenimize ha
vale ıbuyurulan lâyiha Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinden gönderilen memur dahi hazır bulun
duğu halde Encümenimizde okundu ve icabı gö
rüşüldü ve düşünüldü. 

Mezkûr lâyihada kasdedilen salâhiyet, esasen 
1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 77 nci 
maddesile evvelce Maliye vekâletine verilen ve 
elyevm mevcud bulunan salâhiyetin mümasil ce
zalarından bahis diğer maddeler hakkında dahi 
tanınması salâhiyeti olub bu husustaki esbabı 

mucibe yerinde görüldüğünden lâyihanın esas iti
barile şayanı kabul olduğuna karar verilmiştir. 

Ancak işbu lâyiha ile verilen salâhiyetin, in
hisar kanunlarının hangi maddelerindeki ceza
lara dair olduğu lâyihada tasrih edilmediğinden 
ve bundan dolayı atiyen tatbikatta müşkülât 
çıkması melhuz bulunduğundan verilen salâhiye
tin taallûk ettiği maddelerin tasrihi suretile bi
rinci madde yeniden yazılmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Yozgad 

E. Draman 
İzmir 

K. Dursun 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Kars 

ö. Küntay 

' '. 1 ' 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Diyarbakır 
Huriye öniz 

";"'! 1 : j . ! 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/312 
Karar No. 40 

Adliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

9-VI- 1938 

İnhisar kanunlarının bazı hükümlerine mu
halif fiil ve hareketlerin takibinden ve bu hu
susta hükmedilen para cezası ve müsadere ka
rarlarının icrasından vazgeçebilmesine dair 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlamb 
İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan kanun 

lâyihası encümenimize de havale buyurulmuş 
olmakla Gümrük ve inhisarlar vekili hazır ol
duğu halde tedkik ve mütalea olundu: 

Takib ve tahsilinden vaz geçilebilmesi için 
salâhiyet istenilen para cezaları esas itibarile 
tazminat mahiyetinde bulunduğu cihetle tekli-

L(S. Sayısı; 16), 
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fin kabule şayan olduğuna 
tince karar verilmiştir. 

encümen ekseriye-

1701 sayılı kanuna aid hükümler bu kere 
kabul edilen tütün kanununda derpiş edilmiş 
olduğu cihetle maddeden çıkarılmış ve takib 
ve tahsilden vazgeçme salâhiyeti tütün kanu
nunda olduğu gibi Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin muvafakatile inhisar idaresine veril
miştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedümek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Ad. En. Reisi M. M. 

Çorum Kocaeli 
Münir Çağıl Salâh Yargı 

Antalya ' Kayseri 
T. N. Arıcan 

Kayseri 
H. F. Perker 

Urfa 
Fuad Gökbudak 

Balıkesir 
ö. Evren 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Bursa 

B. özsoy Atıf Akgüç 
Denizli 

N. A. Küçüka 
Antalya 

Numan Aksoy 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 17 
Esas No. 1/312 

10. - XII -1938 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından do
ğan para cezalarından vazgeçilebileceğine dair 
olup Başvekâletin 7 - XI -1935 tarih ve 6/3^03 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encü
menleri ve eneümenimizce mütaleası sorulan Ad
liye encümeninin mazbatalarile birlikte encüme
nimize verilmiş olmakla Gümrük ve İnhisarlar ve
kili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Lâyiha,. 1701 sayılı tütün inhisarı kanununun 
77 nci maddesile Maliye vekâletine verilmiş olan 
salâhiyetin diğer inhisar suçlarına da teşmilini 
istihdaf etmektedir. Bu salâhiyete göre mezkûr 
kanunda yazılı bir kısım para cezaları hakkında 
Maliye vekâletinin muvafakati alınarak İnhisar 
idaresi sulh edebildiği gibi takib vee tahsilden de 
vazgeçebilmektedir. 

Alman izahata nazaran kaçakçılıkla alâkası 
olmayan bu kabîl inhisar suçları ekseriya fakir 
köylüler veya çiftçiler tarafmdan işlenmekte ve 
Adliye encümeni mazbatasında bildirildiği veçhile 
bu kabîl cezalar tazminat mahiyetinde bulunmak
ta olduğundan bunların sulh edilmesi veya icabı
na göre takib ve tahsilinden vazgeçilmesi madelet 
ve maslahata uygun görülerek lâyiha esas itibari-
le eneümenimizce de kabul edilmiştir. 

Ancak 1701 sayılı kanunun şümulüne giren 

suçlara aid hükümler Yüksek Meclisçe kabul bu-
yurulan 3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı kanu
nuna alındığı cihetle lâyihadan çıkarılması ve yi
ne inhisar maddelerinden olan tuz hakkında da 
lâyihaya bir kayid konması ve 3437 sayılı ka
nunda olduğu gibi evvelce Maliye vekâletine aid 
olan bu salâhiyetin Gümrük ve inhisarlar vekâle
tine verilmesi müzakere sırasında Hükümetçe 
teklif edilmiş ve bu teklif eneümenimizce de ka
bule şayan görülmüş olmakla Bu esası ihtiva et
mek üzere Adliye encümeninin hazırladığı metne 
tuz hakkında bir kayid de ilâve edilmek sureti le 
eneümenimizce yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. 
İsparta Kayseri 

MüJcerrem Unsal F. Baysal 
Kâtib 

İstanbul Çorum 
F. öymen E. Sabrı Akgöl 

Manisa Mardin 
T. Türkoğlu R. Erten 

Ordu Sivas 
H. Yalman Remzi Çiner 

Yozgad Yozgad 
S. îçöz Sungur 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Malatya • 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 
Trabzon 
Sırrı Bay 

( S. Sayısı : 16 ) 



4 — 
HÜKXIÎM3BTÎN TEKLİFİ 

Kaçakçılıktan başka inhisar suçlarından doğan 
para cezalarından vazgeçilebihniesine izin ve

ren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 790, 1701, 2441 sayılı kanun
larla tuz talimatnamesinde yazılı suçlardan, ka
çakçılığın men ve takibi hakkındaki 1918 sayılı 
kanuna girmeyenlerini gütmekten ve katğüeş-
miş olsun olmasm bu suçlardan dolayı hükme
dilen para cezalarım aramaktan vazgeçmeğe ve
ya uzlaşma yolu ile gütmeleri bırakmağa Ma
liye vekili izinlidir. 

MADDE 2 —- Bu kanun yayıldığı günden 
yürür. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri yerine ge
tirir. 

5 - XI - 1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

1 İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mf. V. ' Na. V. îk. V. 

S. Ankan A. Çetinkaya C. Boyar 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan MuhUs Erkmen 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTÎRÎŞl 

İnhisarlar kanunDarına muhalif kaçakçılık ha
ricinde kalan fiil ve hareketlerden dolayı taki
battan ve bunlara dair verilecek karar ve hü
kümlerin icrasından vaz geçmeğe ve sulh olma
ya Maliye vekilinin mezuniyetine dair kanun 

layihası 

BİRİNCİ MADDE — 790 sayılı kanunun 19 
ncu maddesile, 23 ncü maddenin nakil tezkeresi 
olmaksızın ispirto ve ispirtolu meşrubat nakline 
aid fıkrasında ve 1701 sayılı konunun 55, 56, 62, 
66 ve 68 nci maddelerile 2441 sayılı kanunun 
4 ncü ve 5 nci maddelerinde yazılı fiil ve hare
ketlerden dolayı takipte bulunmaktan ve bun
lara aid verilen karar veya hükümlerin katğileş-
miş olsun olmasm icrasından vazgeçmeğe veya 
sulh olmaya Maliye vekili mezundur. 

İKÎNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi 
aynen 

( c*. Sayısı : 16 ) 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

MADDE 1 — 7 9 0 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesile 23 ncü maddesinin nakil tezkeresi ol
maksızın ispirto ve ispirtolu içkiler nakline aid 
fıkrasında ve 2441 sayılı kanunun 4 ncü ve 5 
nci maddelerinde yazılı fiil ve hareketlerden 
dolayı 

İnhisarlar idaresi Gümrük ve inhisarlar ve
kilinin muvaf akatile hükümden evvel, veya kat-
ğileşmiş olsun olmasın hükümden sonra sulh 
olabileceği gibi bu cezaları takib ve tahsilden de 
vazgeçebilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Kaçakcılıkdan başka bazı inhisar suçlarından 
doğan para cezalarından vazgeçilebileceğine dair 

kanun lâyirası 

MADDE 1 — 790 sayılı kanunun 19 ncu mad
desile 23 ncü maddesinin nakil tezkeresi olmak
sızın ispirto ve ispirtolu içkiler nakline aid fık
rasında ve 2441 sayılı kanunun 4 ncü ve 5 nci 
maddelerinde ve 3078 sayılı tuz kanununun 18 
nci maddesile 20 nci maddesinin birinci fıkra
sında ve 24 ve 35 nci maddelerinde yazılı fiil 
ve hareketlere terettüb edecek cezalar için in
hisarlar idaresi Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
muvafakatile hükümden evvel, veya katğileş-
miş olsun, olmasm hükümden sonra sulh ola
bileceği gibi bu cezaları takib ve tahsilden de 
vazgeçebilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

mm—mm 

(S. Sayısı: 16) 





S. Sayısı: 18 
Mübadil gayri mübadil, muhacir ve saireye kanunlarına 
tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gayrimenkul 
emvalin tapuya raptına dair olan 1331 sayılı kanunun 9ncu 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi veDahi-
liye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (3/510) 

""" T.C. 
Başvekâlet 23-7-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2166 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Temlik kanununun 9 ncu maddesini^ı tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 12^-1938 
tarih ve 32801/7656 sayılı tezkerenin bir sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

tşin tefsir yolu ile halline müsaade Duyurulmasını rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Maliye vekilliğinin 12 - V -1938 tarih ve 32801/9/7656 sayılı tezkeresi sureti 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinden alınan bir • yazıda: Mübadillere istihkakları mukabilinde 
488 sayılı kanun mucibince verilen gayrimenkuller üzerinde ashabının bilâkaydüşart tasarruf hakkı 
meveud olduğu ve bu mallar üzerindeki Hazine hakkının 1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde gös
terilen salâhiyete münhasır bulunduğu bildirilmiş ve mezkûr madde ile kabul edilen beş sene müddet 
geçtiği için haksız mal tefevvüz edenler hakkında bu gün bir şey yapılmasına imkân olmadığı ileri 
sürülmüştür. Bu mütaleaya mesnet olarak aşağıdaki esbabı mucibe gösterilmekte ve: 

1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde aynen (Mütefevvizlerin uhdelerinde bulunduğunu bata-
ahhüdname beyan eyledikleri emval o mikdarda olmadığı veyahud aslen uhdelerinde emvali gayri-
menkule bulunmadığı beş sene zarfında tahakkuk edenlerin istihkaklarından fazla mikdarı emvali 
sairesinden ve vefatı halinde veresesinden ve varsa kefillerinden istirdad ve Dahiliye vekâletinin işarı 
ile tapuları iptal olunacağı gibi bunlar hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 488 numaralı kanunun 4 
ncü maddesi ahkâmı tatbik olunur) denilmektedir. Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti; uhdelerin 
de beyannamelerinde gösterilen mikdarda emvali gayrimenkule bulunmayanlar hakkında bu maddede 
tayin olunan beş sene zarfmda takibat yapılabileceğini ve almış oldukları mallar üzerinde kendilerine 
hak bahşetmiş olan teffiz kararı tarihinden itibaren beş sene müddet zarfında muamelelerinin yanlışlığı 
anlaşılarak aldıkları teffiz kararları iptal edilmemiş bulunanlar hakkında artık bir şey yapılamıya-
cağını çünkü mezkûr maddenin tayin etmiş olduğu beş senelik müddetin Hazineye aid hakkı ıskat eder 
mahiyette bulunduğunu ve hattâ 840 numaralı Meclisi Âli kararında, ( sekiz on senedenberi imar 
etmekte olduklarından ve temlik kanunu ile kanunu medenî hükmüne göre müruru zaman dahi hâ. 
sil olduğundan) denilmek suretile 1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesindeki beş senelik müddetin İska- . 
ti müruru zaman haddi olarak kabul edilmiş olduğunu ileri sürmekte ve 177İ sayılı kanunun neşri 
tarihi olan 28 - III -1931 gününden sonra yeni teffiz kararı verilmemiş olmasına göre mezkûr madde-



- 2 -
de gösterilen beş senelik müruru zaman geçmiş olacağından badema mübadillerin hakları olmadan mal 
almış oldukları hakkında yapılacak ihbarlarla elyevm derdesti tahkik bulunanlar hakkındaki mua
melenin durdurulması ieab ettiği bildirilmektedir. 

Yapılan tedkikat neticesinde 1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde gösterilen beş senelik müd
detin iskati hak, müruru zamanı olarak kabul edilmesi düşünülebileceği gibi aşağıda gösterilen sebeb-
lerden dolayı aksi mütaleanın da varid olacağı neticesine varılmış ve keyfiyetin tefsir suretile halli za
rureti ile,karşılaşılmıştır; filhakika, 

i 1331 sayılı kanununa ncu maddesinde beş senelik müddet geçtikten sonra Hazinenin istirdad ve 
iptal hususundaki hakkının ne müruru zamana uğrayacağına, ne de sukut edeceğine dair bir kay i d 
ve delâlet yoktur. Beş senelik müddet idarenin, kaza yoluna müracaata mecbur olmaksızın resen 
istirdad ve iptal salâhiyetini kullanabileceği bir müddettir. Yoksa iskati hakka müeddi olacak madde
de hiç bir delâlet de mevcud değildir. 

Binaenaleyh bu maddeyi iskân muamelâtını sekteye uğratmamak ve hakkı olmadan mal alanların 
ellerindeki malları mahkemelere gitmeden bir an evvel istirdad ederek diğer hak sahihlerine tevzi imkâ
nını bahşetmek için idareye verilmiş muvakkat bir usul salâhiyeti olarak kabul etmek mümkündür. 
Çünkü bu madde olmasaydı kanunu medeninin 935 nci maddesi mucibince hakkı olmayanlara verilmiş 
olan gayrimenkullerin mahkemelerce verilecek hükümler dairesinde istirdadı ve bu suretle iskân mu
amelâtının sekteye uğratılması neticesi hâsıl olurdu. 

Bu mütalea 840 sayılı kararda gösterilen müruru zaman tabiri ile de kuvvetinden kaybetmez. Zira 
840 sayılı karar istihkaksız kimselere iskânı adi derecesinden fazla verilen mallar hakkındadır ve bu 
karar 17 kânunuevvel 1934 tarihli olup kabul tarihinde en son teffiz tarihi olan nisan 1931 tarihine 
nazaran beş senelik müddet de geçmiş bulunuyordu. Şu hale göre mezkûr kararda zikredilen müruru 
zamanın 9 ncu maddeye matuf olmasına imkân bulunmamaktadır. 

Bununla beraber iki türlü anlayış tarzına müsaid olan bahse mevzu 9 ncu maddenin Büyük Millet 
Meclisine?, tefsir edilmesi muvafık olacağından icabının icrasına müsaade buyurulması arzolunur. 

Maliye vekili 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 3/510 
Karar No. 37 

8- VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Temlik kanununun 9 ncu maddesinin tefsiri 
hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 12 - V -
1938 tarih ve 32801/7656 saydı tezkere suretinin 
gönderildiğini bildiren Başvekaletin 23 mayıs 
1938 tarih ve 6/2166 sayılı tezkeresi encümeni
mize havale buyurulmuş olmakla Maliye ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletleri mümessille
rinin de hazır bulundukları 1 haziran 1938 ta
rihindeki toplantımızda okundu ve iş konu
şuldu: ' :<\i. -•"•-

Maliye vekilliğinin tezkeresi suretinin mün
derecatına nazaran mezkûr vekillikle sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekilliği arasmda « mübadil, 

gayrimübadil, muhacir ve saireye kanunlarına 
tevfikan teffiz veya adiyen tahsis olunan gay
rimenkul emvalin tapuya raptma » dair olan 30 
mayıs 1928 tarih ve 1331 sayılı kanunun doku
zuncu maddesini anlayış ayrılığı ve işin tefsir 
yolu ile halli için müracaat edilmesi aşağıda 
yazılı mülâhazalara dayanmaktadır : 

Sıhaht ve içtimaî muavenet vekilliği, müba
dillere istihkakları mukabilinde 488 sayılı ka
nun mucibince verilen gayrimenkuller üzerinde 
ashabının kayidsiz ve şartsız tasarruf hakkı 
mevcud olduğunu ve bu mallar üzerindeki Ha
zine hakkının 1331 saydı kanunun 9 ncu madde-

( S. Sayısı ; 18 ) 
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sinde gösterilen salâhiyete münhasır bulunduğu
nu ve .mezkûr maddede tesbit edilen beş sene 
müddet geçtiği için haksız mal tef evvüz edenler 
hakkında bu gün bir şey yapılmasına imkân 
olmadığım ileri sürmekte ve bu mütaleasma 
mesnet olarak da 1331 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi hükmüne tevfikan uhdelerinde beyan
namelerinde gösterilen mikdar da gayrimenkul 
bulunmayanlar hakkmda ancak beş sene içinde 
takibat yapılabileceğini ve almış oldukları mal
lar üzerinde kendilerine hak bahşetmiş olan tef-
fiz kararlan tarihinden itibaren beş sene zarfın
da muamelelerinin yanlışlığı anlaşılarak hakların
da verilen teffiz kararlan iptal edilmemiş bu
lunanların ellerindeki mallar için artık bir şey 
yapdamayacagmı, çünkü mezkûr maddenin ta
yin etmiş olduğu beş senelik müddetin müruru 
Hazineye aid hakkı ıskat eder mahiyette bulun
duğunu ve hatta 8040 numaralı kararm dahi 
1331 saydı kanundaki müddeti iskatı müruru 
ru zaman haddi olarak kabul ettiğini ilâve ey
lemektedir. 

Maliye vekilliği; 1331 sayılı kanunun 9ncu 
maddesinde, beş senelik müddet geçtikten sonra 
Hazinenin is&irdad ve iptal hususundaki hakkı
nın ne müruru zamana uğrayacağına, ne de su
kut edeceğine dair bir kayid ve delâlet olmadığı
nı ve beş senelik müddetin, kaza yoluna müra
caata mecbur olmaksızın bu kabil malların resen 
ve idareten istirdadı için salâhiyet verilmek 
maksadile tayin ve tesbit edilmiş olması melhuz 
bulunduğunu ve bu madde olmasaydı kanunu 
medeninin 935 nci maddesi mucibince hareket 
edilmek zarureti hâsıl olacağından bu suretle 
iskân muamelâtının iddia olunduğu gibi sekteye 
uğratılması neticesi hâsü olacağını ve bu müta-

leanm 840 saydı kararda gösterilen müruru za
man tabiri ile de kuvvetini kaybetmiyeceğini, 
çünkü, 840 sayılı kararm istihkaksız kimselere 
adi iskân derecesinden fazla verilen mallara 
taallûk eylediğini dermeyan etmektedir. 

Yapdan müzakere neticesinde: 1331 saydı ka
nunun neşri tarihinde Türk kanunu medenisi hü
kümleri mevcud olmasına rağmen mezkûr ka
nunun 9 ncu maddesile başka bir müruru za
man haddi kabul edilmesine ve 840 saydı karar
la da bu müddetin müruru zaman müddeti ol
duğu tasrih edildiği gibi bu kabîl meselelerin 
ortadan kaldırılması arzusu gösterilmiş olması
na ve 28 - III - 1931 tarih ve 1771 sayılı kanu
nun dahi ayni maksadla tedvin edilmesine bi
naen encümenimiz 1331 saydı kanunun 9 ncu 
maddesini başka suretle tefsire mütehammil bul
mamıştır. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 
"Dahiliye E. Reisi M. M. 

Tekirdağ 
C. Uybadın 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanakkale 
n. E. 

Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. Özoğuz 

Malatya 
Emrvllah Barkan 

Sivas 
Mitat Bleda » 
Zonguldak 

H. Türkmen 

Çanakkale 
Ş. Yaşın 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf T üzün 

Erzurum 
Z, Söydemir 

Kocaeli 
A. 8. Âkbaytugan 

Mardin 
Edib Ergin 
Sivas 

S. Görkey 
Zonguldak 
R. Vardar 

Kâtib 
Tokad 

H. Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

Kemal Alpsar 
İstanbul 

Ş. Â. Ögel 
Kütahya 
M. Somer 
Samsun 

Z. Durukan 
Tokad 

Galib Tekel 
Samsun 

M, Ali Yürükel 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve t. Ma. 

encümeni 
Esas No. 3/510 
Karar No. 12 

Temlik kanununun 9 ncu 
siri hakkında Maliye vekilliğince yazıhp Baş-

• 15 - VI - 19Ş8 
m 

Yüksek Reisliğe 

maddesinin tef- vekilliğin 23 - V -1938 tarih ve 6/2166 sayılı tez-
keresile gönderilen ve encümenimize havale 

( S. Sayısı : 18 ) 



buyurulan 12-V-1938 tarih ve 32801 sayılı 
tezkere sureti Dahiliye . encümeni mazbatasile 
birlikte okundu ve konuşuldu: 

1331 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde : 
«Mütefevyizlerin uhdelerinde bulunduğunu ba
taahhüdname beyan eyledikleri emval o mik
tarda olmadığı veyahud aslen uhdelerinde em
vali gayrimenkule bulunmadığı beş sene zar
fında tahakkuk edenlerin istihkaklarından faz
la miktarı... istirdad olunur» denilmesi, ancak 
bu müddet geçmeden, haklarından fazla ya-
hud hiç hakları olmadığı halde gayrimenkul 
mal tefevvüz etmiş oldukları meydana çıkmış 
olanlardan, verilen malların geri alınacağı hak
kında bir hükmü ifade etmekte ve binaenaleyh 
bu maddeden, beş seneden sonra müruru za
mandan dolayı, artık istirdad muamelesi yapı-
lamıyacağı anlaşılmakta olduğu gibi beş sene
lik müddetin kaza yoluna müracaata mecbur 
olmaksızın bu kabîl malların resen ve idareten 

istirdadı için salâhiyet verilmek maksadile ta
yin ve tesbit edilmiş olması melhuz bulunduğu 
mütaleasmı teyid edecek ahkâm da mevcud 
olmadığı cihetle 1331 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinin tefsirine lüzum ve ihtiyağ bulunma
dığına karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Sıhhat ve î. M. E. Rs. N. M. M. 

Bursa* " Bursa 
Dr. Refik Gür an Dr. Refik Gür an 

Kâtib 
Edirne Balıkesir 

Dr. F. Menıik Dr. H. Vasıf Somyürek 
Bursa Çankırı 

Dr. S. Konuk Fazıl N. Örkün 
Çankırı Kayseri Konya 

H. özgener -S. Turgay Dr% O. Ş. Uludağ 
Mardin Sinob 

Dr. R. Levent H. Okan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Malvye encümeni 
Esas No. 3/510 
Karar No. 69 

25 -VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Temlik kanununun 9 ncu maddesinin tefsiri 
talebine dair Başvekâletten yüksek makamınıza 
yazılan 28-V-1938 tarih ve 6/2166 numaralı 
tezkere ile merbutu Maliye vekâleti tezkeresi ve 
Dahiliye ye Sıhhat ve içtimaî muavenet encü
menlerinin buna dair mazbataları encümenimize 
tevdi buyurulmakla Maliye ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletleri mümessilleri hazır olduğu 
halde encümenimizde okundu ve müzakere 
edildi. 

Maliye mümessili tarafından verilen izahata 
ve yazılı mucib sebeblere nazaran Maliye vekâ
leti, 133| numaralı temlik kanununun 9 ncu 
maddesindeki (Mütefevvizlerin uhdelerinde bu
lunduğunu bataahhüdname beyan eyledikleri 
emval, o mikdarda olmadığı veyahud aslen uh
delerinde emvali gayrimenkule bulunmadığı beş 
sene zarfmda tahakkuk edenlerin istihkakların
dan fa8İa mikdan emvali sairesinden ve vefat 

halinde veresesinden ve varsa kefillerinden is
tirdad ve Dahiliye vekâletinin işarile tapula
rı iptal olunacağı) ibaresinde görülen (beş se
ne) nin, hususî bir müruru zaman müddeti ola
bileceği gibi bunun sırf Dahiliye vekâletince in-
delhace, tapuları mahkeme kararı olmaksızın 
idareten iptal ettirebilmek için konmuş bir müd
det olması dahi muhtemel bulunuduğunu derpiş 
ederek vaki teredünün bir tefsir ile halledilme
sini istemekte ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti mümessili ise bu ikinci ihtimalin evvel
ce Yüksek Meclisin, 840 numaralı kararile ber
taraf edilmiş olduğundan ve buradaki beş sene
nin bir hususî müruru zaman müddeti olduğu 
her veçhile zahir bulunduğundan tefsire mahal 
ve lüzum olmadığını dermeyan etmiştir. 

Encümenimiz, tefsir talebine mevzu teşkil 
eden 9 ncu maddedeki (beş sene) müddetin ke
fillerden veya varislerden mütalebede bu-
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lünâbilmek, için dahi vazedilmiş * bir müd
det oldılğu ve Yüksek Meclisin evyelce 840 
numaralı tef sir kararı ile dahi bunun zaten bir 
müruru zaman müddeti olarak kabul edildiğini 
nazarı dikkate alarak maddedeki beş senelik 
müddetin sırf Dahiliye vekâleti salâhiyetini be-

; yan için konmuş bir müddet olmadığı neticesine 
Avarmış ye bunun hususî bir müruru zaman müd-
(deti olduğu maddenin zaten metninden de anla-

« sumakta olduğundan tefsire muhtaç bulunmadı
ğına ve evvelki encümenlerin noktai nazarma 

jgk
 firake ekseriyetle karar vermiştir. Â 

- Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-' 
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bu M. M. Katili 
I 

Yozgad Yozgad 
E. Drdman E. Drdman 
İstanbul Manisa 

<4. Bayındır Vahir Hitit 
Diyarbakır İçel 

H. Öniz E. înankuf 
Aydın 

A. Menderes 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
J3ursa 

Dr. G. Kahraman 
îzmir 

Kâmil Dursun 

T. & M. M. -V-
Bütçe « Encümeni \ 
Ma&b a*a No. 19 } 

Esas . »X 3/510 

] Bütçe jencümeni mazbatası 

?.-vi! r\ 15-XII - 1938 

\ \ 
V 

Yüksek Reisliğe 

Müba< M, fayiı^ıübadil, muhacir ve saireye 
kanunları oa tevfüa»; teffiz veya adiyen tahsis 
olunan ga -yırimemkul eL**^8^11 tapuya raptına 
dair olan : L831 sayılı kanonun 9 ncu maddesinin 
tefsiri hak kmdaki 23 - V - 1938 tarih ve 6/2166 
saydı Baş\ 'e&âJlet tezkeresi Dahiliye, Sıhhat ve 
içtimaî muî ıvenet ve Maliye encümenleri mazba-
talarile bir likfe e encümenim'ize verilmiş olmak
la Maliye v eİD ileti namma iMSUî emlâk müdürü 
ve Sıhhat ve- ̂ içtimaî muaven «t vekâleti namma 
da İskân umı im müdürü hazı * oldukları halde 
okundu ve kofnuşuldu : 

Tefsiri iste nilen husus; 1331 saydı kanunun 
9 ncumaddesh ıdeki beş senelik n lüddetin umu
mî kanunların bahşettiği her türlü takib ve da
va haMcmr ıafc it eden bir müruru za man müdde
ti mi, yoksa % 3ffiz muamelelerinde 1 ^ t lûb sür
ati temin etme ık üzere umumî hükümL v haricin
de istisnaî ola rak bazı muamelelerin y "apılması-
na cevaz vere. a bir salâhiyet müddeti n % oldu
ğunun tayin» lir. 

Hükümetli ı esbabı mucibesi ve encümen tferin 
mazbataları o kunarak salahiyetli memur. l a r m 

izahatı da din lendikten sonra encümenimiz ı ^Şa~ 
ğıda arzedileı ı neticeye varmıştı: 

1 Tefsiri iste nilen 9 ncu maddenin metni ayne * 
şudur : (Müte sfevvizlerîn uhdelerinde bulundu-' 
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ğunu ba taahhüdname beyan eyledikleri emval o 
mikdarda olmadığı veyahud' aslen uhdelerinde 
emvali gayrimenkule bulunmadığı beş sene zar
fında tahakkuk edenlerin istihkaklarından faz
la mikdarı emvali sairesinden ve vefatı halinde 
veresesinden ve varsa kefillerinden istirdad ve 
Dahiliye vekâletinin işarı ile tapuları iptal olu
nacağı gibi bunlar hakkmda 16 nisan 1340 tarih 
ve 488 numaralı kanunun 4 ncü maddesi ahkâmı 
tatbik olunur) denmektedir. 

Gerek Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
ve gerek encümenler bu müddetin her türlü ta
kib ve dava hakkmı ıskat eden bir müruru 
zaman müddeti olduğunu kabul etmekte ve 
buna mesned olarak da 840 sayılı kararın tef
siri istenilen müruru zaman müddetine aid 
olan kısmını göstermektedirler. 840 sayılı ka
rar aynen şudur : (1771 numaralı tasfiyei ka
tiye kanununun 4 ncü maddesine göre muha
cirlere iskânı adi derecesinde tahsis edilmir 
olan emvalin uhdelerinde meccanen ipka olu
narak temlik ve fazlasmm borçlanma kanunu
na tevfikan borçlandırılması icab etmektedir. 

Bunlara verilen emval, arazi, bağ ve her 
nevi bahçeler sanatlarına uygun olmasa bile 
kanunun sarahati karşısmda temlik ve tapu
ya raptedilmelerinde tereddüd edilmemek lâ-



zimdır. Kaldı ki bunlar, kendilerine tahsis 
ve temlik edilen emval, arazi , dükkân, bağ 
ve bahçeleri sekiz, on seneden beri imar et
mekte olduklarından ve temlik kanunile ka
nunu medenî hükmüne göre müruru zaman da
hi hâsıl olduğundan, bu gibilerin temlik mua
melelerinin ikmalile artık bu meselenin orta
dan kaldırılmasına ve kanunların sarahati kar
şısında tefsire mahal olmadığına karar veril
miştir). Bu kararda görülüyor ki, temlik ka
nunundaki müddetle kanunu medenî müruru 
zamanı birlikte ifade edilmiştir. Binaenaleyh 
bunun ifade ettiği mâna, temlik kanunundaki 
hususî müddetin geçmiş olması itibarile bu 
müddet zarfında tatbiki mümkün olan mua
meleler yapılamıyacağı gibi bundan sonra ce
reyanı tabiî olan kanunu medeniye müteallik 
müruru zaman da geçmiş olduğundan temlik 
muamelelerinin bu cihetten de ikmali icab ede
ceği yolunda olup bu kararda kanunu mede
niden de hassaten bahsedilmiş bulunması 9 ncu 
maddedeki beş senelik- müddetin bilâkis bütün 
dava ve takib hakkını ıskat eden bir müruru 
zaman müddeti olmadığını teyid eder mahiyet
tedir. 

1331 sayılı kanun teffiz ve tahsis işlerin
de idareye salâhiyet veren bir kanun olup bu 
kanunun 9 ncu maddesindeki beş senelik müd
deti de idarenin salahiyetli olduğu zamanı ta
yin eden bir müddet olarak kabul etmek lâ
zımdır. Binaenaleyh kanun metnindeki (mü-
tefevvizlerin uhdelerinde bulunduğunu beyan 
eyledikleri emvalin o mikdarda olmadığını ve-
yahud aslen uhdelerinde hiç mal bulunmadığı 
beş sene zarfında tahakkuk ederse bu fazlalar 
istirdad olunabileceği gibi Dahiliye vekâletinin 
işarile tapularının da iptal olunacağı...) ibare
sinden tashih ve iptalleri bir mahkeme kara
rma mütevakkıf olan tapu kayidlerinin iptali 
salâhiyetini Hazine hukukunu siyaneten mu

ayyen müddetle Dahiliye vekiline vermekte, 
beş sene zarfında tahakkuk etmeyenleri ise 
umumî hükümlere bırakmaktadır. 

Vazn kanunun maksadı böyle olmayıpta 
beş senelik müddeti her türlü dava ve takib 
hakkını ıskat eden bir müruru zaman müddeti 
olarak kabul etmek olsaydı emsalinde olduğu 
gibi beş sene tâbirinin yanına hukukî bir ıs
tılah olan müruru zaman tâbirini koyması ve
ya beş sene sonra vukubulacak her nevi dava 
ve iddiaların mesmu olmayacağı yolunda mad
deye bir fıkra eklenmesi lâzımgelecekti. 

Netice olarak 9 ncu maddedeki beş senelik 
müddetin Maliye vekâletince mütalea edilen 
şekilde umumî hükümler haricinde istisnaî ola
rak Dahiliye vekâletine verilen bir salâhiye
tin devam edeceği zamanı göstermekte olup bu 
müddetin hakkı ıskat eden hususî bir müruru 
zaman müddeti olmadığına ve bu cihet kanun 
ibaresinden anlaşılmakta bulunmasına binaen 
bu yolda muamele ifası lâzımgeleceğine encü-
menimizce karar verilmiş ve keyfiyetin ayrıca 
bir tefsir fıkrasile tavzihine lüzum görülme
miştir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 
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