
D E V R E : VI CÎLD:12 ÎÇTÎMA : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Altmış dokuzuncu inikad 

19-VI-1940 Çarşamba 

Mündericat Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 134 
2 — Havale edilen evrak 134 

Sayıfa 
daki 2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakkat 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahili
ye, Maarif ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/332) 138 

3 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 
Belediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye en
cümeni mazbatası (2/17) 138:140 

4 — Devlet Demiryolları istimlâk kanununa 
müzeyyel 1607 sayılı kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat en
cümen mazbatası (1/413) 140:142 

3 — Müzakere edilen maddeler 134 
1 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı 

maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı ka
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine da
ir kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/373) 134:138 

2 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkın-
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Kırşehir mebusu Ür. Yusuf Ziya Somerin vefat 
ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve merhu
mun hatırasını taziz için bir dakika ayakta sükût 
edildi. 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edi
lecek arazi hakkındaki kanunun tefsirine lüzum olma
dığına dair mazbata, bir müddet müzakereden sonra 
Adliye encümenine havale edildi. 

Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk muka
velenamesinin tasdikma, 

Adliye teşkilât ve kadrolarında yapılacak ilâveye, 
Türkiye - tsveç anlaşmasının bazı hükümlerini 

tadil için teati olunan notalarm tasdikma dair kanun 

2 — HAVALE 

Lâyihalar 
1 — Bekçiler hakkında kanun lâyihası (1/439) 

(Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
2 — Ecnebilerin Tiirkiyede ikamet ve seyahatleri 

hakkındaki kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ilâ
vesine ve 30 ncu maddesinden 26 rakamının çıkarıl
masına dair kanun lâyihası (1/440) (Dahiliye ve Ad
liye encümenlerine) 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/441) (Di
vanı muhasebat encümenine) 

Tezkereler 
4 — Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/273) 
(Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 •— İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

1 — Hâkimler kamunu ile bu kanunun bazı 
maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 saydı ka
nunların hazı maddelerinin değiştirilmesine, ve. 
Hâkimler kanununa, bazı maddeler Hanesine da
ir kanun lâyihası- ve Adliye encümeni mazbatası-
(1/373) [1] ' 

[1] Birinci müzakeresi 67 nci inikad zabtın-
dadır. 
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ÜT HULÂSASI 
lâyihaları kabul edildi. 

Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
1494 sayılı kanunla değiştirilen dördüncü maddesi
nin tadiline, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun lâyihaları üzerinde cereyan eden müzakere 
neticesinde her iki lâyiha da aid oldukları encümen
lere iade olunarak çarşamba günü tolanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Gazianteb 

Cavid Oral Bekir Kaleli 

[)ÎLEN EVRAK 

hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/274) (Divanı muhasebat encümenine) 

6 — Mart : mayıs 1940 aylarına aid raporun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/275) (Divanı muhasebat encümenine) 

7 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi (3/276) (Divanı muhasebat encüme
nine) 

Mazbatalar 
8 ••— Ceza evleri inşası için istkraz akdine ve sari 

taahhiidat icrasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/398) (Ruznameye) 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Hâkimler kanunile bu kanunun bazı maddele
rini tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler 
kanununa bazı maddeler ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 2556 sayılı Hâkimler kanunu
nun (3, 6, 12, 13, 14, 16, 21, 35, 39, 41, 42, 45, 

1 — SABIK ZA 

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

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Vedid Uzgören (Kütahya) 

— - « • » • — 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
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4â, 60, 62, 65, 81,104) ncü maddeleri değiştirilerek ı 
bunların yerine aşağıda numaraları karşıların
da yazılı maddeler konmuştur: 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — Namzedliğe kabul oluna-
bilmek için: 

1 - Türk olmak, 
2 - Yirmi bir yaşını bitirmiş ve kırk yaşını 

geçmemiş olmak, 
3 - Askerlik filî hizmetini yapmış veya as- ı 

kerliğe elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, 
4 - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge

reği gibi yapmağa mâni olabilecek vücud veya 
akılıca bir arızası bulunmamak, 

5 - Yabancı ile evli olmamak (vazife esna
sında evlenenler istifa etmiş sayılır), 

6 - Bir Türk hukuk fakültesinden veya mek
tebinden mezun olmak veya mülkiye mektebin
den mezun olub ta noksan kalan derslerden 
Hukuk fakültesinde imtihan vermiş olmak veya 
yabancı bir memleket Hukuk fakültesinden me
zun olub ta Türkiye Hukuk fakülteleri program
larına göre noksan kalan derslerden imtihan ile 
tasdikname almış bulunmak, 

7 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mut
lak surette ve bir cürümden dolayı üç ay veya 
daha fazla hapis cezasile mahkûm bulunma
mak veya bu kabîl suçlarla hapsi müstelzim 
her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi 
altında bulunmamak, 

8 - Sarhoşluğu, kumar oynamağı âdet edin
miş, kumar oynatmış, ahlâk ve siretçe hâkim
liğe yaraşmıyacak bir hal ile dile gelmiş olma
mak, 

Şarttır. 
Hukuk tahsilini ikmal edenlerden askerlik 

filî hizmetini henüz yapmamış olanlar; nam-
zedlere tahsis olunan maaş ve emsali hasılı 
kendilerine ücret olarak verilmek suretile sta-
jiyer olarak namzedliğe alınabilir. Stajiyer-
likte geçirecekleri müddet namzedlik müdde
tine ve mecburî hizmetlerine mahsub edilir. An
cak askerlikte geçen müddet mecburî hizmete 
mahsub edilmeyib umumî hükümlere tâbidir. 
Bu suretle namzedliğe alınanların muavinliğe 
geçebilmeleri için bu maddenin üçüncü bendi 
mucibince askerlik filî hizmetini yapmış veya 
askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılmış bulun
mak şarttır. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bir sual. 
BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, müzakere 

açamayız. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Yalnız sualdir. 

Amma çok mühim. 
BAŞKAN — Yalnız süalse sorunuz. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Hâkimliğe mâni 

olan ahvali sayarken ecnebilerle evli olmak kay
dına tesadüf edilmemiştir. Bu, memurin kanu- | 
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i nuna mı tâbi olacak, yoksa unutulmuş mudur?. 

(Maddede var sesleri). 
BAŞKAN — Beşinci fıkrada vardır, okuya

lım. 
Fıkra 5 
5 — Yabancı ile evli olmamak (Vazife esna

sında evlenenler istifa etmiş sayılır), 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Altıncı madde — Namzedlik müddetini 

bitirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir 
hali görülmemiş olanlar muavinliğe kabul olu
nurlar. 

Kabule mâni hali görülenlerin Adliye vekâ
letince namzedliklerine nihayet verilir. 

Bunlar bir daha namzedliğe kabul oluna
mazlar. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On ikinci madde — Zat işleri umum mü
dürlüğünce her namzed hakkında 11 nci mad
deye göre toplanacak vesikalar o namzedin şahsî 
dosyasile birlikte ayırma meclisine verilir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Ayırma meclisi her 
namzedin: 

A - Ahlâkî gidişi hakkında toplanan malû
mata bakarak tayin edilecek dereceye, 

B - Namzedlik esnasında gösterdiği kabili
yet derecesine, 

C - Mekteb şahadetnamesinde kazandığı de
receye, 

Göre emsali arasındaki mertebesini ta
yin ve en yüksek liyakat kazananlar en başta 
gelmek üzere sırasile bir defter tanzim ve tas
dik eder. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde — Muavinliğe ge
çecek olanlar hâkimlik veya müddeiumumilik 
mesleklerinden hangisinde ihtisas arzusunda bu
lunduklarını vekilliğe bildirirler. 

Ayırma meclisince dahi namzedlik devre
sinde gösterilen kudret ve kabiliyetin mahiyet 
ve hususiyetine göre namzedin hangi meslekte 
ve hangi kısımda daha fazla istidadı görüldüğü 
ismi hizasına yazılır. Bu hükümler intihabda 
imkân dairesinde nazara alınır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

On altıncı madde — Türkiye Hukuk fakül
telerinin birinden doktora diploması alanlarm 
namzedlikte geçirecekleri müddet bir senedir. 

Bir Türk Hukuk fakültesinden veya mekte
binden çıkmakla beraber İngiliz, Alman, Fran-

I sız ve İtalyan lisanlarından birile ders okutulan 
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bir memleket Hukuk fakültesinde lisans veya 
doktora tahsilini ikmal etmiş olanlar bir sene 
namzedlik yaptıktan sonra muavinlik sınıfla
rına 13 ncü maddenin hükümleri dairesinde ka
bul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan namzed-
lere (3656) sayılı kanunda yazılı derecelerden 
9 ncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fıkra
sında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diploması almış olanlara bir senelik namzed 
müddetinde 8 nci dereceye tahsis olunan maaş 
verilir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci madde — Bu kanunda yazılı 
istisnalar dışmda hâkim ve müddeiumumilerin 
kendi sınıfları içinde bir dereceden diğerine ter
fileri için bulundukları derecede 57 nci maddede 
tesbit olunan esas dairesinde en az iki sene hiz
met etmiş olmak şarttır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Otuz beşinci madde — Temyiz daireleri, yap
tıkları temyiz tedkikatı esnasında münferiden 
ve müçtemian hüküm veren hâkimlerden her bi
rinin ümî liyakatlerini tesbit ederek bir not ve
rirler. Notlar çok iyi, iyi ve orta ve fena olmak 
üzere dörde ayrılır. Not verirken hükmün esa
sında teğmin olunan isabet veya iltizam olunan 
kanaat ve içtihadın mucib sebeblerile tahlil ve 
izahında gösterilen kudret ve muvaffakiyet göz 
önünde tutulmakla beraber davanın kanunî se-
bebler dışında uzatılıb uzatılmadığı ve muhake
menin sevk ve idaresinde ilmî ve hukukî hatalar 
bulunub bulunmadığı da tedkik ve bu cihetler 
de ayrıca derece takdirine esas ittihaz edilir. 
Hükmün tasdik edilmiş veya nakzedilmiş olma
sı mutlaka lehe ve aleyhe not vermek için sebeb 
teşkil etmez. Leh ve aleyhte kanaat istihsaline 
müsaid olmayan evrak için not verilmez. Ancak 
bu zaruretle not verilmediği gösterilmekle ik
tifa edilir. 

Temyiz daireleri vermiş oldukları notları ve
ya not verilmemişse yukarıda yazılı sebeble 
not verilmediğine dair tanzim ettikleri evra
kı Adliye vekilliğine gönderilmek üzere Temyiz 
birinci reisine verirler. 

Temyiz mahkemesi umumî heyetlerinden ve
rilen kararlar hakkında birinci fıkrada beyan 
olunan suretle muamele ifası Temyiz mahkemesi 
birinci reisine aiddir. 

Başmüddeiumumî, dairesine gelen evraka 
göre, Cumhuriyet müddeiumumilerinin muhake
me esnasındaki mütalealarmı ve lâyihaları mün-
dericatmı mukayese ve tedkik suretile vereceği 
notları Adliye vekilliğine gönderir. 

Bu notlar Adliye vekâletince her altı ayda 
bir liste halinde tasnif ve tertib ettirilerek alâ

kalı hâkimin sicil dosyasına konulur. 
Bu madde hükümlerine tevfikan toplanan 

notlar iş adedine göre kısımlara ayrılır. Mezkûr 
notların bu kısımlarda hangi nisbetler dahilinde 
terfilere esas tutulacağı ayırma meclisi umumî 
heyeti tarafından her toplanış senesi başında, 
müteakib sene için muteber olmak üzere tesbit 
ve ilân olunur. Bu nisbetlerin aşağı haddine iri-
şememiş olanlar terfi edemez. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Otuz dokuzuncu madde — Ayırma meclisi 
alâkalı hâkimin ahlâkî gidişi, bilgisi ve gelen iş
lerle intaç ettiği işler arasındaki nisbeti yukarı
daki maddelerde yazılı eser ve vesika ve müta-
lealarla Temyiz dairelerince verilen notlara gö
re tesbit ederek terfia lâyik olub olmadığına ka
rar verir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kırk birinci madde — Mümtaz olarak terfia 
lâyik sıfatı, 40 nci maddenin A bendinde yazılı 
derecede terfia lâyik olanların vasati liyakatle
rinden çok yüksek bir liyakat derecesine malik 
olduklarına Temyiz mahkemesinden aldıkları 
notlarla veya maddî eserlerle kanaat getirilen
lere verilir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kırk ikinci madde — Ayırma meclisin
ce yapılan tedkikatta terfi için lâzımgelen 
vasatı liyakatten daha üstün bir liyakat gös
terdikleri anlaşılanlar tercihan terfi defterine 
geçirilecekleri gibi ingilizce, almanca, fransızca 
ve italyanca lisanlarından birisini tam bilmek 
dahi terfi için ehliyet kazananlar arasında ter
cih sebebi teşkil eder. Tam bilgi hukuka aid 
eserleri okuyub anlamak ve dilimize çevirmek 
kabiliyetinin imtihanla sübııt bulmuş olmasile 
tahakkuk eder. 

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

Kırk beşinci madde — 39 ncu madde 
mucibince ayırma meclislerince terfia lâyik 
olmadığına karar verilmiş olanlar iki sene son
ra tekrar ayırma tedkikatma tâbi tutulur. 

Her derecede iki ve her sınıfta üç defa ter-
fie lâyik görülmeyenlerle 29 ncu maddede gös
terilen terfi listesine her ne sebeble olursa olsun 
üç defa girmemiş olanların dosyası hizmetten 
affedilmelerine mahal bulunub bulunmadığı 
hakkında bir karar verilmek üzere ayırma 
meclisine verilir. 

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

Kırk sekizinci madde — Hizmet müdde
tinde 47 nci madde hükmü cari olmak 
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üzere 21, 29, 34 ve 37 n nci maddeler hüküm-
lerile ayırma meclisinin vazifesine esas olan 
usul ve kaideleri tayin eden diğer maddeler ah
kâmı ikinci sınıfta dahi tatbik olunur. 

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

Altmışıncı madde — Mümtaz terfia lâ-
yik defterine geçmiş olanlar sınıf ve derece 
terfilerinde diğer terfi defterlerinde bulunan
lara ve tercihan terfia lâyik defterlerine geç
miş olanlar terfia lâyik defterlerinde bulunan
lara mutlak surette tercih olunurlar. 

Mümtazen terfi defterinin sonuna kalıb ta 
teklif edilen memuriyeti kabul etmeyenlere an
cak tercihan terfi edeceklere mahsus defter mu
cibince terfiler ikmal edildikten sonra yeniden 
vazife teklif olunur. Bu suretle teklif edilen 
memuriyeti de kabul etmeyenler âdi terfi defte
rinin sonuna kalırlar. 

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

Altmış ikinci madde — Her hâkim ve md-
deiumumî ayırma meclisince ehil olduğu öste-
rilen meslekte terfi eder. Ancak mümtaz olarak 
veya tercihan terfie lâyik görülen hâkimler 
ayırma meclisi mütaleasına bağlanmaksızm ve 
bunun haricinde olan hâkimler ayırma meclisi 
mütaleası alınmak suretile müddeiumumiliğe 
nakledilebilirler. 

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

Altmış beşinci madde — Başmüddeiumumî 
temyiz azaları veya ikinci reisleri arasından ve 
Temyiz ikinci reisleri de temyiz azaları arasın
dan Adliye vekilliğince intihab ve millî irade
ye arzolunur. Birinci sınıf hâkimlikten vekâlet 
hizmetine alınanların iktisab ettikleri haklar 
mahfuzdur. 

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

Seksen birinci madde — Bir dairede birleş
meleri kanunen caiz olmıyanlardan sonradan 
tayin olunan ve yeniden tahaddüs etmiş sebeb 
dolayisile birleşemiyecek olanlardan kıdemsizi 
rızası olmadan dahi başka yere kaldırılır. 

Bulundukları yerde kendi kusurlarından mü-
tevellid olsun veya olmasın her hangi bir se-
beble hâkimliğin istilzam eylediği şeref veya 
bitaraflık dairesinde vazife göremiyeceği ve 
bulunduğu yerde bakası memuriyetinin nüfuz 
ve itibarını haleldar edeceği veyahud memuriyet 
yerlerindeki işlerin çokluğuna ve çeşidine göre 
vazifede icab eden sürat ve muvaffakiyeti gös
teremediği tahkikat ve vesaikle anlaşılan hâ
kimler, inzibat meclisi kararile rızalarına ba
kılmaksızın başka yere naklolunurlar. 

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

Yüz dördüncü madde — Üçüncü ve ikinci 
sınıflara mensub hâkimler, müddeiumumiler 
hakkında birlikte tahkikat yapılması icab eden 
hallerde tahkikat; vekillikçe tensib olunacak 
müfettiş yahud yüksek dereceli hâkim tarafın
dan yapılır. 

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

MADDE 2 — Hâkimler kanununun muvak
kat maddesi B. fıkrasının 3 ve 4 numaralı bend-
lerinde yazılı müddetlerin üç sene daha uza
tılmasına ve muvakkat maddeye ayrıca iki 
fıkra ilâvesine dair olan 3206 sayılı kanunun 
birinci maddesinin kâkim namzedlik müddeti
nin geri bırakılması hakkındaki hükmü 21 - VI -
1940 tarihinden itibaren üç sene daha uzatıl
mıştır. 

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

MADDE 3 — Kadroları Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğüne bağlı kadastro hâkimleri 
Hâkimler kanununa merbut (1) numaralı cedvel-
de yazılı hâkimlerden sayılır. Bunların hâkim
lik sınıf ve dereceleri, almakta oldukları maaşın 
tekabül ettiği sınıf ve derecedir. Kadro merbu-
tiyetlerine halel gelmemek üzere bunlar hak
kında da Hâkimler kanunu hükümleri tatbik 
olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — 39 ncu madde 
mucibince Temyizin yeni notları toplanıncaya 
kadar evvelce toplanan tasdik ve nakız nisbet-
leri diğer evrak ve vesaikle birlikte ehliyetin 
takdirinde esas teşkil eder. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Mülga 766 sayılı 
kanunun 36 ncı maddesinde beyan olunan im
tihanı kazanmış olub ta icra muavinliğine tayin 
edilmemiş bulunanlar 2556 sayılı Hâkimler ka
nununa bağlı (1) numaralı cedvelin 10 ncu de
recesinde yazılı icra memurluklarına tayin edi
lirler. Bunlar zikri geçen Hâkimler kanununun 
terfie müteallik hükümleri dairesinde 7 nci de
receye kadar (bu derece dahil) icra memurluğu 
ile icra muavin hâkimliği ve hâkimliklerine terfi 
edebilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Tapu ve ka
dastro hâkimlerinden sicilleri veya ehliyetsinz-
likleri itibarile vazifelerinde bırakılmaları caiz 
olmadığı Temyiz mahkemesi reis veya azaların-
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dan Adliye vekilliğince intihab edilecek dört 
zat ile vekâlet müsteşarı ve hukuk ve ceza ve 
zat işleri müdürleri ve teftiş heyeti reisinden 
teşekkül eden bir heyetin kararile anlaşılanlar 
hakkında beş sene zarfında aşağıdaki hüküm 
tatbik olunur: 

A - Sicilleri itibarile vazifelerinde bakaları 
caiz olmayanların hizmetlerine nihayet verilir 
ve haklarında 1683 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

B - Ehliyetsizlikleri hasebile kendilerinden 
istifade edilemiyenler vazifesinden affedilir. Bu 
suretle vazifeden affedilenlerin hizmet müddet
leri on beş sene veya daha fazla olursa bu müd
det nisbetinde tekaüd maaşına müstahak olur
lar. Tekaüd müddetini doldurmayanlar taleb-
lerile hâkimlik, müddeiumumilik meslekleri ha
ricinde diğer adlî vazifelere tayin edilebilirler. 

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

MADDE 4 — Hâkimler kanununun 7, 8, 9, 
10, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 78 nci maddeleri 
ilga edilmiştir. 

Avukatlık kanununun 19 ncu maddesinde 
bahsedilen avukat staj iy erlerinin imtihanları 
Adliye vekâletince tesbit olunacak esaslar da
iresinde icra edilir. 

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

ADLİYE En. NAMINA FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Birinci maddede (Mülki
ye mektebi) tabiri geçiyor. Bu, (Siyasal Bilgiler 
okulu) olacaktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-

yorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 —• Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan 
memur ve muallimlerin tekaüd, melasları hak
kındaki 2097 sayılı kanuna ikinci bir muvak
kat madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maarif ve Metliye encümenleri mazbata
ları (1/332) [1]. 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresi 
yapılıyor. 

[1] Birinci müzakeresi (17 nci inik ad zabtın-
dadır. 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur 
ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 
2097 sayılı kanuna ikinci bir muvakkat madde 

ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Vilâyet hususî idarelerinden 

maaş alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna aşağıdaki 
ikinci muvakkat madde eklenmiştir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Maaşları 
ücrete çevrilmiş olan idarei hususiye tahsildar
larından, maaşlarının ücrete tahvil edildiği ta
rihe kadar filen 25 sene veya daha ziyade maaşlı 
hizmeti olanlar tekaüde sevkolunabilir. Bunlar
dan maaşlı hizmet müddeti 20 sene ve daha zi
yade olanların bu kanunun neşrinden itibaren 
ücretleri son aldıkları maaş mikdarlarma göre 
maaşa tahvil edilerek tekaüd müddetini dol
durduklarında tekaüdlükleri icra edilebilir. 25 
seneyi doldurmadan her hangi bir sebeble 
olursa olsun vazifeden ayrılanlar hizmet müd
detlerine göre tekaüde sevkedilirler. 

Maaşları ücrete çevrilmiş olan idarei husu
siye tahsildarlarından maaşlı hizmet müddetleri 
20 seneden az olanların eski memuriyet müddet
lerine aid tekaüd hakları mahfuz kalmak üzere 
istihdamlarına devam olunur. Ancak yeni vazi
felerinden istifa suretile ayrılanlarla her hangi 
bir suretle vazifelerine nihayet verilenlere iste
dikleri takdirde 1683 sayılı kanunun 26 nci mad
desi mucibince maaşlı hizmet müddetlerine 
göre istihkakları verilerek tekaüdlükle alâka
ları kesilir. 1683 numaralı tekaüd kanununun 
muaddel 53 ncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Bu madde mucibince maaşla istihdamına de
vam olunanların muhassasatı ücret tertibinden 
verilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 •-— Denizli mebusu Emin Aslan, Tokadın, 
Belediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatası (2/17) | İ | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

IJ 20.'î saydı basmayazı zaptın sanundadır, 
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mütalea var ını? Maddlere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Belediye hakkındaki 1580 sayılı kanuna ek 
kanun 

MADDE 1 — Sermayeleri ve merkezleri 
Türkiye Cumhuriyeti haricinde teşkil olunarak 
millî hududlarımız dahilinde çalışan müessese ve 
teşekküllerde maaşlı veya ücretli vazife alan
lar belediye reisi olamazlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual 
soracağım. Maaşlı demek bizim anladığı
mıza göre aydan aya para alan demektir. 
Devlet müessesatmda ücretli de kısmen böyledir, 
Bir de ecnebi şirkette gündelikle çalışır, ustadır 
veya komisyonculuk yapar, ücret alır. Meselâ 
her hangi bir Amerikan tütün kumpanyasında 
komisyonculuk yapar veya her hangi bir ecnebi 
şirkete gündelikle amelelik yapar. Bunlar be
lediye reisi olmak hakkını kaybederler mi? Bu 
cihet, vatandaş hakkına tesiri noktasından muh
tacı tavzihdir. 

BAŞKAN — Suale kim cevab verecek? 
REFİK İNCE (Manisa) — Dahiliye encüme

ni. 
DAHİLİYE E. Na. FAHRETTİN TİRİT-

OĞLU (Balıkesir) — Maaşlı tabirinden anladı
ğımız mâna şudur : Sermayeleri ecnebi şahısla
ra veyahud şirketlere aid olan şirketlerde veya 
teşekküllerde aylıkla hizmet edenler. 

Ücretli hizmetten de anladığımız mâna, ser
mayesi ecnebi teşekküllere aid olan her hangi 
bir kumpanyada komisyon almak suretile veya 
yevmiye ile hizmet ifası için çalışanlardır, bu
nu kasdediyoruz. Encümeniniz bunların beledi
ye reisi olmasında mahzur gördü ve metni ona 
göre tertib etti. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, gerek 
teklif sahibi arkadaşlarım ve gerek onun noktai 
nazarına iştirak eden Dahiliye encümeninin 
mazbatas; nefsinde icra kuvveti toplıyan ve asıl 
vazifesi ecnebi bir şirket yanında bulunmak olan 
ve binaenaleyh ecnebi şirketten de daimî surette 
maaş almakta olan bir zat, bu memleketin kava-
nin ve nizamatmı tatbikle mükellef bir mües
sesesinin başında bulunmasile üstüne nakabili 
telif iki vazife almış demektir ki bunların bir
leştirilmesinde fayda yerine bilâkis zarar var
dır. Her hangi bir yerde meselâ Osmanlı 
bankasının müdürü o yerin ayni zamanda bele
diye reisi olamaz. Çünkü hem bankada ve hem 
de mensub olduğu yerin belediye işlerile müte
madiyen meşgul olması lâzımgelir. Veyahud 
her hangi bir Amerikan şirketinin bir yerde, 
muayyen bir memuru, tütün memuru vardır. 
Bu vazife ile mükellef olan zat belediye reisi 
olursa makûs bir netice vermek ihtimali gibi, 
bizi, bir vaziyet karşısında bırakır. Fakat ücret 
denildiği zaman, buradaki maaş, Devletin ver

diği maaş mahiyetinde değildir. Bu, aydan aya 
alman bir para demektir. Burada bizim kasdet-
mek istediğimiz, orada, o şirkette daimî şekilde 
çalışan demektir. Yoksa ücret diye mutlak bir 
tâbir bırakırsak bir çok vatandaşların belediye 
reisi olmak hakkını selbetmiş oluruz. Aklımıza 
yalnız meselâ İzmir, Samsun, Bursa gibi yerler 
geliyor. Hayır, Öyle müessesatı ticariye vardır 
ki, meselâ Ödemişin bir çok nahiyesinde ecnebî 
kumpanyalar namına tütün mübayaasile meş
gul olan kimseler vardır. Bu adamlar bizim 
hem kendi siyasî partimizin mümessili ve mem
leketin de en güzide şahsiyetleridir. Bunlara 
şirketler tarafından % 3,5 kuruş bir komisyon 
veya ücret verilir. Bu ücreti bu sene alırlar, 
gelecek sene verilmez. Üç beş kuruş aldı diye, 
mücerred bir ücret aldı diye o vatandaşı, amme 
hizmetlerinin en esaslarından biri olan, belediye 
reisliği hakkından mahrum etmekte mâna yok
tur. Mânada, maksadda müşterekiz. Elverir ki 
bunlar ecnebî bir şirketin daimî memuru olmak 
vaziyetinde olmasın. Zannediyorum ki Dahiliye 
encümeni de bu noktai nazarıma iştirak eder. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Ecnebi 
teşekkülerde daimî vazife alan belediye reisi 
olamaz, diyelim. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet. Bu gibi 
teşekküllerde daimî vazife almasın. Yoksa 
perakende iş, yapmış, mesela avukatlık etmiş, 
ecnebî bir şirketin avukatlığını yapmış. Mücer
red, avukatlığını yaptın diye bir damga, ecnebi 
şirketten ücret aldm diye haydi bakalım bele
diye reisi olamazsın demek doğru olmaz. Maaş 
için kabul ediyorum. 

EMİN ARSLAN TOKAD (Denizli) — Arka
daşlar ; malûmu âliniz belediye reisleri bu günkü 
mevzuat ile, nizamnamelerle, kanunlarla ve 
bilhassa muhasebe usullerile o kadar mahmul
dürler ki, vazifelerinden başka hariçte iş al
maları, hem belediyelerdeki işlerini sekteye 
uğratıyor, hem de sui istimale doğru yol açıyor. 
(Doğru, doğru sesleri). Ben bu vaziyeti gördü
ğüm için bu teklifi yaptım. Bunları samimiyetle 
soyuyorum, fazla tafsilât verib Heyeti Celilenizi 
yormak da istemem ve zaten fazla tafsilât ver
mek de çok doğru olmasa gerektir, aynı zaman
da faideli de olmayacaktır. Ecnebî şirketlerin 
memleketin siyasî istikameti üzerinde tesir yap
ması da muhtemeldir. Acaba ecnebi şirketler
den vazife almış olan bir belediye reisinin bele
diyenin otoritesini, vesaitini, elemanlarını o şir
ketin menfaatine sevketmesi gibi bir vaziyet hâ
sıl olamaz mı?. Hülâsa olarak, şirketlerin men
faatlerini belediye işlerine nazaran daha üstün 
tutmaları gibi bir ihtimalden ve ecnebi şirket
lerde vazife alanların belediye reisi olmalarmm 
ihtikâr ve beşinci kol noktasmdan muhtelif se-
beblerle kabili telif görülmemesinden dolayı 
maddenin aynen kabulünü istirham ederim. 
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DAHİLÎYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 

— Belediye reisliklerinde bulunan zevatın, ec
nebi şirketlerde maaşlı veya ücretli, daimî ve
ya muvakkat bir vazife almaları mahzurlu gö
rülür de bu, reisliğe mâni telâkki edilirse buna 
diyeceğim bir şey yoktur. 

Yalnız, Emin Aslan arkadaşımızın bir sürçü 
lisan olarak söylediğini zannettiğim bir sözü 
tashih etmek isterim. Türkiyede hiç bir belediye 
reisi, vazifesinde yabancı bir tesiri âmil kılma
maktadır. 

Bunu yüksek Heyetinize arzetmeğe mecbur 
oldum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi efendim, 
insanlar gayet basit görünen bazı işlerin üze
rinde tevakkuf ettikçe daha çok istifadeli vazi
yet hasıl oluyor. Basit görünen şu maddeye ba
kınız ne mana çıkıyor; ben de bunun yeni far
kına vardım. (Müessese ve teşekküllerde maaşlı 
veya ücretli vazife alanlar belediye reisi ola
mazlar.) Bunun manası, ecnebi bir müessesede 

çalışmakta olanlar belediye reisi intihab edile
mezler demektir. Bakınız (maaşlı veya ücretli 
vazife alanlar belediye reisi olamaz) deniyor. 
Demekki müntehiblere diyoruz ki; bir ecnebi 
müessesede çalışan, falan zatı intihab edemez
siniz, çünki çalıştığı müessese ecnebidir. Halbu
ki bizim maksadımız, gerek intihabdan evvel 
ve gerek intihabdan sonra, maaşlı veya ücretli 
ecnebi işi alamaz. Tensib ederseniz, belediye 
reisi olduktan sonra alabilirler gibi bir iltibasa 
meydan verebilen bu tabiri biraz daha izah et
mek lâzımgelir. Yani o demektir ki - benim 
anladığıma göre - bir belediye reisi herhangi 
bir ecnebi müessesenin işini kabul etti mi bele
diye reisliği sukut eder. 
Bu manada mı? (Evet sesleri). Kabul ediyorum. 
Ma,aşlı ve ücretli tabirini kullanmak Devlet mu-
amelâtmdaki istinastan gelmiştir. Halbuki 
Maaş ve ücretin mânaları ayrıdır. Ücret tabi
rinin şümulü gayet vüsatlidir. Onun için bun
ların yerine « Daimî memuriyet » tabirini kul
lanalım. Bu gibi teşekküllerde maaşlı diyece
ğimiz yerde, daimî vazife alanlar diyelim. Bu 
suretle iki vazifenin yekdiğerile müteariz vazi
yette bulunmalarını teğmin ederiz. Dahiliye 
encümeninin bu husustaki noktai nazarını öğ
renmek isteriz. 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 
(Encümene gitsin sesleri). 

DAHİLİYE E. Na. FAHRETTİN TİRİTOĞ-
LU (Balıkesir) — Encümen noktai nazarında 
musirdir. 

REFİK İNCE (Manas) — Noktayı nazarını
za muhalif noktai nazarıma karşı ne diyorsunuz? 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Encümene git
sin. 

BAŞKAN — Encümene istiyor musunuz? 
DAHİLİYE E. Na. FAHRETTİN TİRlTOĞ-

LU (Balıkesir) — İstiyoruz. 

BAŞKAN — Encümene veriyoruz. 
4 — Devlet demiryolları istimlâk kanununa 

müzeyycl 1607 sayılı kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat encü
men mazbatası (1/413) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak is
timlâkler hakkında kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
lüzumu olan ve hakikî veya hükmî şahısların ta
sarrufları altında bulunan gayrimenkullerin is
timlâklerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
karar verilir. Bu karar katğidir. 

Devlete aid gayrimenkuller ise İcra Vekille
ri kararile bilâbedel Millî Müdafaa vekâletine 
terk ve tahsis olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Muvak
kat encümenin tertib etmiş olduğu bu kanun lâ
yihasını cidden şayanı takdir buluyorum. Dev
let demiryollarının istimlâkine taallûk eden ka
nun bir zamanın pek sıkı zaruretinden doğmuş
tu. Aşağı yukarı bizim mütekâmil şekilde ka
bul etmiş olduğumuz hukukî prensiblere de, 
pek muvafık değildi. Bu kanun, zaman geçtiği 
için, daha muvaffak olmuş bir şekilde çıktığın
dan dolayı şayanı takdir ve tebriktir. Bunun 
istihdaf ettiği maksad; mal sahiblerinin huku
kunu kanun dairesinde muhafazayı süratle teğ
min demek olduğuna göre bu, teğmin edilmiştir. 
Sürat vardır, hukukun teğmini vardır. Zaten 
kanunlardan başlıca beklediğimiz de budur. 
Yalnız şurada ufak teknik bir noksan vardır. 
Aflerini rica ediyorum, mevcud bir eksikliğe 
işaret edeceğim. 

Malûmu âliniz Devlet şûrası kanunu muci
bince aid olduğu dairelerce, katği surette ittihaz 
edilen mukarerrat, Devlet şûrasında derecei ni-
haiyede tedkik edilebilir. Demek ki, katği mu-
karrerat hakkında Devlet şûrasına müracaat 
için kanunumuz vardır. Halbuki, burada katği-
yetin mânası, zannederim, İcra Vekilleri Heye
tinden Millî Müdafaa için istimlâkine karar ve
rilen bir iş için katği bir karar çıkmışsa artık o 
iş sahibinin bir daha Şûrayi devlete gidib zaman 
kazanmak yolunu ona açık bırakmak değildir. 
Öyle olduğuna göre, tensib ederseniz «Bu ka
rar katğidir» yerine «Bu karar aleyhine kanunî 
yollara müracaat edilemez» dersek artık bunun 
için Şûrayi devlete dahi gitmemek mânasmı teğ
min etmiş oluruz. Encümen muvafakat ederse, 

[1]202 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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zannederim, mesele hâsıl olur. (Kabul, kabul j 
sesleri). 

MUVAKKAT En. M. M. RAZI SOYER | 
(Urfa) — Efendim, bu «karar katğidir« cümle- I 
sini koymağa encümenimizi sevkeden maksad, ! 
İhtiyaç şudur: Arazisi istimlâk edilecek olan j 
eşhasm, bu istimlâk lüzumsuzdur, fuzulî olarak j 
istimlâk ediliyor gibi bir dava ikamesine mahal j 
bırakmamak içindi. Fakat Refik Şevket Beye- j 
fendinin ilâvesini istedikleri hüküm de bunu j 
teğmin ettiği cihetle Encümenimizce de buna 
iştirak edilmektedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Mesele yok. I 
Bu karar aleyhine kanunî yollara müracaat j 

edilemez, (Gürültüler) veya itiraz olunamaz, i 
diyelim. j 

BAŞKAN — Bu karar aleyhine kanunî yol- | 
lara müracaat edilemez, kaydmm ilâvesini tek- | 
lif ediyor. Encümen muvafakat ediyor mu? j 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
run, bahsettiğim husus teknik bir meseledir. 
Arkadaşların itirazları üzerine «İtiraz olunamaz» 
olsun dedim. Fakat bazan insanlar istimlâk mü-
nasebetile Devlet Şûrasından maada mercilere j 
de gidebilirler. Onun için tensib buyurursanız i 
oraya muayyen bir fıkra koymak üzere encü- j 
mene verelim, beş dakikada bir formül bulurlar, 
diğer maddelere devam edelim. 

BAŞKAN' — Encümen, esas fikirde Refik I 
Şevket Beyle müşterek olduğuna göre bir ibare ! 
hazırlasın. j 

İkinci maddeye geçiyoruz. j 
MADDE 2 — İstimlâk edilecek arazi için is

timlâk bedeli; istimlâk kararmm gayrimenkul ; 
sahibine tebliğ edildiği malî yılın vergisine mat- ! 
rah olan kiymet ve binalar için de ayni malî yı
lın vergisine matrah olan irada göre bina ver
gisi kanunu mucibince taayyün eden kiymettir. 

İstimlâk kararmm alâkadara tebliğ edildiği 
malî yrlm vergisine matrah olacak kiymet veya 
irad ferdî ve mevziî tadil talebi dolayısile kat-
ğileşmemiş ise tadilât komisyonunca takdir edil
miş olan kiymet; ve binalarda mezkûr komis
yonca takdir edilen irada göre taayyün eden 
kiymet mülk sahibine ödenir. 

Katğileşecek kiymete veya irada göre evvel- . 
ce ödenen kiymet eksik ise farkı ilâveten tediye ; 
olunur. j 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Usulü dairesinde katğileşecek kiymet veya 
irada göre evvelce ödenen mikdar eksik ise far
kı ilâveten tediye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İstimlâkine karar verilen gay-
rimenkullerin hududunu ve aksam ve mikdarmı 
gösterir harita ve cedvel Millî Müdafaa vekâleti 
tarafından mahallin en büyük mülkiye memuru
na gönderilir. Bunu müteakib ikinci ve üçüncü 
maddeler mucibince taayyün edecek kıymeti 
mübeyyin bir ihbarname ile mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından on beş gün zarfın
da ferağ muamelesinin icrası lüzumu usulü da
iresinde gayrimenkul sahihlerine tebliğ olunur. 

Bu müddet zarfında ferağ muamelesini icra 
etmeyenlerin rıza ve muvafakatlerine bakılmı-
yarak ikinci ve üçüncü maddelerde gösterilen 
istimlâk bedeli Millî Müdafaa vekâletince ma
hallî ziraat bankasına ve banka bulunmayan 
yerlerde en yakın mal sandığına yatırıldıktan 
sonra gayrimenkule vazıyed edilir ve tapu ida
relerince Hazine namına tescil muamelesi yapı
lır ve henüz ashabı namına intikal yapılmamış 
ise ashabının rızasına bakılmaksızın intikali icra 
edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İstimlâk olunacak gayrimen
kul sahibleri ve alâkalıları ile Millî müdafaa ve
kâleti dördüncü maddeye tevfikan yapılacak 
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ma
hallî asliye hukuk mahkemesine müracaatla gay
rimenkulun cinsine, mikdarma ve istimlâk be
deline itirazda bulunabilirler. Bu müddet içinde 
itiraz edilmeyen bedeller katğidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? .. Reyinize 
arzediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 5 nci madde mucibince itiraz 
vukuunda mahkeme on beş gün içinde tarafları 
davet ederek gayrimenkulun bulunduğu mahal
lin en yüksek dereceli hâkiminin reisliğinde ta
rafların tayin edecekleri birer hakemden mü-
rekkeb üç kişilik bir hakem heyeti teşkil olu
nur. 

Bu hakem heyeti üç ay içinde itirazı tedkik 
ederek varacağı neticeyi bir mazbata ile mah
kemeye bildirir. 

Hakem heyeti tarafından yapılacak tedMk-
lerde Hukuk usulü muhakemleri kanununun 
(529) ncu maddesi hükmü müstesna olmak üze
re tahkime müteallik hükümler tatbik olunur. 

Hakem ücret ve masrafları haksız çıkan ta
rafa tahmil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? .. Reyinize 
arzediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İstimlâkine karar verilen gay- j 
rimenkullerin istimlâk kararmm mal sahibine j 
tebliğ edildiği malî yılda vergide mukayyed kiy- j 
met veya iradı bulunmadığı takdirde vergi ka- i 
nunlan hükümlerine göre takdir edilecek kiy- i 
met; ve binalarda takdir edilecek irada göre ta- I 
ayyüıı eden kiymet mal sahibine ödenir. 
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MADDE 7 — Millî Müdafaa inşaat ve tesi

satı için lüzum görülen ve hakikî ve hükmî şa
hısların tasarruf veya ruhsatname ile intifaları 
altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocak
larını hiç bir resim ve ücrete tâbi olmıyarak is
timale Millî Müdafaa vekâleti mezundur. 

B Â B K Â N --•••- Mütalea var mı? ,. Reyinize 
arzediyoram. Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İstimlâke aid her nevi mua
meleleri alâkalı daire ve komisyonlar süratle 
ikmal ve intaç etmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar-
zediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
istimlâk olunacak gayrimenkullerin tapuya ka-
yid ve tescili için yapılacak cebrî intikal mua
meleleri ile sair muameleler ve verilecek tapu 
senedleri hiç bir harç ve resme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize ar-
zediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Harb tehlikesi mevcud olan 
fevkalâde hallerde memleket müdafaası için 
lüzumu olacak gayrimenkuller, bu kanunda ya
zılı bütün formaliteler bilâhare ifa ve ikmal 
edilmek üzere vergiye matrah olan kıymet veya 
irade göre teayyün edecek kıymet, istimlâk 
bedeli olarak sahibleri namına bankaya veya 
mal sandığına yatırıldıktan sonra Millî Müda
faa vekâletince bu arazi ve binalara derhal va-
zıyed olunabilir. 

MUVAKKAT En. M. M. RAZÎ SOYER (Urfa) 
— Bu maddenin üçüncü ve sekizinci satırlarına 
bir kaç kelime ilâvesini lüzumlu görüyoruz. 
Maddenin üçüncü satırındaki «olacak» kelime
sinden sonra «gayrimenkuller» kelimesini kal
dırarak onun yerine «gayrimenkullerin istim
lâkine aid» kelimelerinin yazılmasını istiyoruz. 

Bir de maddenin sekizinci satırındaki «na
mına» kelimesinden sonraki «bankaya veya» 
kelimeleri kaldırılarak, yerine «mahallî Ziraat 
bankasına ve banka bulunmıyan yerlerde en 
yakın mal sandığına...» bu şekilde tashihini rica i 
ediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Son şekli lütfen j 
bir daha okur musunuz? ! 

••V-- —*KS3>«»-

! RAZİ SOYER (Urfa) — 10 ncu maddenin 
ı şu suretle yazılmasını lüzumlu görüyoruz: 
1 MADDE 10 — Harb tehlikesi mevcud olan 
i fevkalâde hallerde memleket müdafaası için 
; lüzumu olacak gayrimenkullerin istimlâkine aid 
1 bu kanunda yazılı bütün formaliteler bilâhare 
| ifa ve ikmal edilmek üzere vergiye matrah olan 
| kıymet veya irada göre taayyün edecek kıy-
i met, istimlâk bedeli olarak sahibleri namına 
I mahallî Znraat bankasına ve banka bulunmıyan 
I yerlerde en yakın nıalsandığma yatırıldıktan 
i sonra Millî Müdafaa vekâletince bu arazi ve 
! binalara derhal vaziyed olunabilir.» 
| REFİK İNCE (Manisa) — Güzel. 
| BAŞKAN — Maddenin yeni şeklini tekrar 
j okutuyoruz. 

(Maddenin yeni şekli tekrar okundu). 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-

; 1er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Encümen birinci maddeyi hazırladı mı?. 

j MUVAKKAT En. M. M. RAZİ SOYER 
j (Urfa) — Takdim ediyoruz. 

BAŞKAN — Birinci maddedeki «Bu karar 
katğidir» cümlesi yerine «Bu kararlar aleyhine 
dava ikame edilemez» cümlesi konacaktır. 

Birinci maddeyi yeni şeklile reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
İşlerimiz azalmıştır. Tensib buyrulursa Ri

yaset haftada bir defa içtima yapılmasını teklif 
ediyor. (Muvafık sesleri) Hafta arasında müsta
cel bir iş olursa, Riyaset ayrıca davet yapar. Bu 
teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde gelecek çarşamba günü saat 15 de 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,55 

< <£:»»» -n* - -

T. B. M. M. Matbaan 
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Devlet demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel 1607 sayılı 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve 

Muvakkat encümen mazbatası (1/413) 

T. (J. 
Başvekâlet 17 - V -1940 

Kararîar dairesi müdürlüyü 
Sayı : 6/2168 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1607 sayılı kanuna bir madde eklenmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 13 - V -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mueibesile birlikte sunulmuşur. 

Başvekil 
' Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Tayyare meydanları ile askerî garnizonlara aid arazinin istimlâkinde güçlükler çıkmakta ve 
dolayısile memleket müdafaası ile alâkadar işler gecikmektedir. 

îşin bu ehemmiyet ve müstaceliyetine binaen Devlet demiryolları inşaat ve istimlâkinde lâ-
zımgelen arazinin sureti istimlâki hakkında 929 ve bunun bazı maddelerini değiştiren 1607 sayılı 
kanunun Millî Müdafaa vekâleti kara, hava ve deniz istimlâk işlerine de tatbiki zarurî görülmüş 
ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümeni 14 - VI - 1940 

Esas No. 1/413 
Karar No. 2 

Yüksek Eeisliğe 

1607 sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 
olub Başvekâletin 17 mayıs 1940 tarih ve 6/2168 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Muvakkat encümenimize verilmiş olmak
la Müdafaai Milliye vekili ve gönderilen memuru 
huzurlarile v« müteaddid celsede görüşülüb ko
nuşuldu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde, tayyare mey-
danlarile askerî garnizonlara aid arazinin istim
lâkinde güçlük çıkmakta ve bu yüzden memleket 

müdafaasile alâkadar işlerin gecikmekte olması 
dolayısile Devlet demiryolları inşaat ve istimlâ
kinde lâzımgelen arazinin sureti istimlâki hak
kındaki 929 ve bunun bazı maddelerini değişti
ren 1607 sayılı kanunların Millî Müdafaa kara, 
hava ve deniz istimlâk işlerine de tatbiki için 
kanun lâyihasının hazırlandığı bildirilmektedir. 

Encümenimiz Millî Müdafaa istimlâklerinin 
seri bir surette hal ve intacı hakkındaki Hükü
metin esbabı mucibesine aynen iştirak eder. 



Şu kadar ki inşaat veya mubayaa tarihlerine 
nazaran hususî- hükümleri haiz bulunan ve ma
hiyeti itibarile de başka vasıflar arzeden Devlet 
demiryolları istimlâk kanununun Millî Müdafaa 
işlerine de aynen tatbiki hususu encümenimizce 
muvafık görülmemiş, Millî Müdafaa istimlâkleri 
için ve maksada esas olan süratle istimlâk im
kânını bahşeden tadilât icrası suretile bu kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. Bu kanunun yalnız mem
leket müdafaası bakımından lüzumlu istimlâklere 
hasrını iltizam eden akalliyet reyine karşı Millî 
Müdafaanın bilcümle ihtiyaçları için tatbik edil
mesi esası encümence ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Birinci maddede : istimlâk kararı verilmesi 
salâhiyeti Heyeti Vekileye verilmiştir, işin va
tan müdafaasına taallûk etmesi dolayisile umu
mî menfaatlere aid istimlâk kararlarına karşı 
mümkün itiraz haklarını ref için bu husustaki 
Heyeti Vekile kararlarının katği olduğu ifade 
olunmuştur. Bu maddede ayrıca Devlete aid 
gayrimenkullerin bedelsiz Millî Müdafaaya ter
ki de teğmin edilmiştir. 

îkinci maddede : Vatandaşın malına vazıyed 
için Teşkilâtı esasiye kanununun 74 ncü madde
si mucibince değer kıymetinin verilmesi meşrut 
olduğu ve değer kıymetinin takdiri bazan 
uzun namana mutavakkıf bulunduğu cihetle ev
vel emirde değer kıymet olarak vergideki kıy
metlerin kabul ve ona göre sahibine tediyesi 
esası kabul edilmiştir ve ikinci fıkrasında henüz 
katğileşmemiş kıymetler hakkındaki hükmü ih
tiva etmekte bulunmuştur. 

Üçüncü maddede : Vergide kıymeti olmayan 
gayrimenkullere aid olub bu takdirde vergi ka
nunları mucibince salahiyetli komisyonlarca tak
dir edilecek kıymetlerin ödenmesi lüzumu ifade 
edilmektedir. 

Dördüncü maddede: Gayrimenkule ne suretle 
vazıyed edileceğini ifade etmektedir. 

Beşinci ve altıncı maddeler : vergi kıymetle
rinin malın değer kıymetine uygun olmadığı ha
linde tarafeynin mahkeme ve hakeme müraca
atla hakkını istihsal etmeğe yarayan maddeler
dir. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu muci
bince hakem heyetlerinin altı ay zarfında hüküm 

vermesine dair olan (529) ncu maddesindeki altı 
aylık müddetin bu işin müstaceliyeti karşısında 
üç aya indirilmesi ciheti tasrih edilmiş ve diğer 
hükümlerin mahfuz bulunduğu zikredilmiştir. 

Yedinci madde ile Devlet demiryolları istim
lâk kanununda olduğu gibi Millî Müdafaanın da 
sahibsiz taş, kireç ve kum ocaklarından bilâbedel 
istifadesi teğmin edilmektedir. 

Sekizinci madde ile istimlâke aid her nevi mu
amelenin alâkalı daireler tarafından süratle inta
cı lüzumu teyid edilmektedir. 

Dokuzuncu madde ile yine Devlet demiryolla
rı istimlâklerinde olduğu gibi Millî Müdafaa is
timlâklerinde de her nevi harç ve rüsumdan mu
af oldukları teğmin edilmektedir. 

Onuncu maddede : Harb tehlikesi mevcud olan 
fevkalâde hallerde istimlâke aid bu kanundaki 
bilûmum formaliteler bahehıı ifa ve ikmal edil
mek ve mülk bedeli yatırılmak suretile Millî 

Müdafaa vekâletinin gayrimenkule vazıyed edebil
mesi lüzumu encümenimizce müzakere edilmiş 
ve bu madde, 3634 sayılı Millî Müdafaa mükelle
fiyeti kanununun bu esası zaten teğmin etmiş bu
lunduğunu ve fevkalâde hallerin icra Vekilleri 
Heyetince ilânı zarurî bulunduğunu beyan eden 
ekalliyet reyine karşı encümence ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 
Malatya Urfa Sivas 

O. Koptagel R. Soyer A. N. Demirağ 
Ankara Ankara Antalya 

F. Daldal A. Bayhn T. Sökmen 
Altıncı ve onuncu 

maddelere muhalif im. 
Çoruh Erzurum Erzurum 

A. R. Erem A. Akyürek Z. Soydemir 
Konya Konya Konya 

O. Gültekin Naim Onat Ş. Ergmı 
Seyhan Trabzon 

Sinan Tekelioğlu F. A. Barutçu 
Urfa Zonguldak 

Ahmed Yazgan Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 202 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1607 sayılı kamına bir madde eklenmesine dmr 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları istimlâk 
kanunu hükümleri Millî Müdafaa vekâleti ha
va, deniz, kara işleri için yapılacak istimlâke 
de şamildir. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî müdafaa ihtiyaçları için yapılacak istimlâk
ler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî müdafaa ihtiyaçları için 
lüzumu olan ve hakikî veya hükmî şahısların ta-
surrufları altmda bulunan gayrimenkullerin is
timlâkine îcra Vekilleri Heyeti tarafından karar 
verilir. Bu karar katğidir. 

Devlete aid gayrimenkuller ise îcra Vekilleri 
kararile bilabedel Millî müdafaa vekâletine terk 
ve tahsis olunur. 

MADDE 2— fstimlâk edilecek arazi için is
timlâk bedeli; istimlâk kararının gayrimenkul 
sahibine tebliğ edildiği malî yılm vergisine mat
rah olan kıymet ve binalar için de ayni malî yı
lm vergisine matrah olan irada göre bina ver
gisi kanunu mucibince taayyün eden kıymettir. 

îstimlâk kararının alâkadara tebliğ edildiği 
malî yılm vergisine matrah olacak kıymet veya 
irad ferdî ve mevziî tadil talebi dolayısile kat-
ğileşmemiş ise tadilât komisyonunca takdir edil
miş olan kıymet; ve binalarda mezkûr komis
yonca takdir edilen irada göre taayyün eden 
kıymet mülk sahibine ödenir. 

Katğileşecek kıymete veya irada göre evvel
ce ödenen kıymet eksik ise farkı ilâveten tediye 
olunur. 

MADDE 3 — İstimlâkine karar verilen gay
rimenkullerin istimlâk kararının mal sahibine 
tebliğ edildiği malî yılda vergide mukayyed kıy
met veya iradı bulunmadığı takdirde vergi ka
nunları hükümlerine göre takdir edilecek kıy
met ; ve binalarda takdir edilecek irada göre ta
ayyün eden kıymet mal sahibine ödenir. 

Usulü dairesinde katğileşecek kıymet veya 
irada göre evvelce ödenen mikdar eksik ise farkı 
ilâveten tediye olunur. 

MADDE 4 — İstimlâkine karar verilen gay
rimenkullerin hududunu ve aksam ve mikdarmı 
gösterir harita ve cedvel Millî müdafaa vekâleti 
tarafmdan mahallin en büyük mülkiye memuru
na gönderilir. Bunu müteakib ikinci ve üçüncü 
maddeler mucibince taayyün edecek kıymeti 
mübeyyin bir ihbarname ile mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafmdan on beş gün zarfmda 
ferağ muamelesinin icrası lüzumu usulü daire
sinde gayrimenkul sahihlerine tebliğ olunur. 

Bu müddet zarfmda ferağ muamelesini icra 
( S. Sayısı : 202 ) 
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i etmeyenlerin rıza ve muvafakatlerine bakılmı-
I yarak ikinci ve üçüncü maddelerde gösterilen 

istimlâk bedeli Millî müdafaa vekâletince ma
hallî ziraat bankasına ve banka bulunmayan 
yerlerde en yakın mal sandığına yatırıldıktan 

j sonra gayrimenkule vazıyed edilir ve tapu ida
relerince Hazine namına tescil muamelesi yapı
lır ve'henüz ashabı namına intikali yapılmamış 
ise ashabının rızasına bakılmaksızın intikali icra 

i edilir. 
MADDE 5 — İstimlâk olunacak gayrimenkul 

sahteleri ve alâkalıları ile Millî müdafaa vekâ
leti dördüncü maddeye tevfikan yapılacak teb
liğ tarihinden itibaren on beş gün içinde mahallî 
asliye hukuk mahkemesine müracaatla gayri
menkulun cinsine, mikdarma ve istimlâk bede
line itirazda bulunabilirler. Eiu müddet içinde 
itiraz edilmeyen bedeller katğidir. 

MADDE 6 — 5 nci madde mucibince itiraz 
j vukuunda mahkeme on beş gün içinde tarafları 
j davet ederek gayrimenkulun bulunduğu mahal

lin en yüksek dereceli hâkiminin reisliğinde ta
rafların tayin edecekleri birer hakemden mü-
rekkeb üç kişilik bir hakem hneyeti teşkil olu
nur. 

Bu hakem heyeti üç ay içinde itirazı tedkik 
I ederek varacağı neticeyi bir mazbata ile mahke

meye bildirir. 
Hakem heyeti tarafından yapılacak tetkik

lerde Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
(529) ncu maddesi hükmü müstesna olmak üze
re tahkime müteallik hükümler tatbik olunur. 

Hakem ücret ve masrafları haksız çıkan ta
rafa tahmil olunur. 

MADDE 7 — Millî Müdafaa inşaat ve tesi
satı için lüzum görülen ve hakikî ve hükmî şa
hısların tasarruf veya ruhsatname ile intifaları 
altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocak-

I larını hiç bir resim ve ücrete tâbi olmıyarak is-
| timale Millî Müdafaa vekâleti mezundur. 

MADDE 8 — istimlâke aid her nevi mua
meleleri alâkalı daire ve komisyonlar süratle 
ikmal ve intaç etmeğe mecburdurlar. 

I MADDE 9 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
istimlâk olunacak gayrimenkullerin tapuya ka-
yid ve tescili için yapılacak cebrî intikal mua
meleleri ile sair muameleler ve verilecek tapu 

I senedleri hiç bir harç ve resme tâbi değildir. 

( S. Sayısı : 202 ) 



MADDE 2 
muteberdir. 

— Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Nafia, Dahiliye ve Ma
liye vekilleri memurdur. 

13 - V -1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. t V. 

B. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Ar ikan 

Ma. V. 
F. Ağrah 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

İV. Topcoğlu 

MADDE 10 — Harb tehlikesi mevcud olaîi 
fevkalâde hallerde memleket müdafaası 
için lüzumu olacak gayrimenkuller, işbu 
kanunda yazılı bütün formaliteler bilâ
hare ifa ve ikmal edilmek üzere vergiye 
matrah olan kıyemt veya irade göre te-
ayyün edecek kıymet, istimlâk bedeli olarak 
sahibleri namına bankaya veya mal sandığına 
yatırıldıktan sonra Millî Müdafaa vekâletince 
bu arazi ve binalara derhal vazıyed olunanbilir. 

MADDE 11 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 12 — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 202 ) 





S. Sayısı: 203 
Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 

ve Dahiliye encümeni mazbatası (2/17) 

Esbabı mucibe 

Belediye teşekküllerimizin yurdun temizlik ve imar işlerile beraber bölgelerinde (içtimaî, ikti
sadî, ziraî, malî ve adlî bakımlardan) memleketin iç politikasında da vazife ve salâhiyet nokta
sından çok mühim ve hayatî rolleri bulunduğu ve binaenaleyh bu kıymetli müesseselerimizin bu 
bakımdan nüfuz ve otoritelerile belediyeye aid bütün vesait, eleman ve imkânlarını ancak belde ve 
belde sakinleri menfaatine hasrü tahsis etmeleri icab ettiği ve hiç bir suretle yabancı teşekkül ve 
şahıslara alet olarak onların menfaatlerine istekli veya isteksiz kapılmamaları ve her hangi bir 
manasız ve yersiz mazeretle belde işlerinin ihmal ve teseyyüblere bırakılmaması pek tabiî zarurî 
olduğu göz önüne getirilirse belediye teşekküllerinin icra mekanizmalarının başlarında bulunan 
belediye reislerinin de bu islerde hassas müdakkik, dürüst ve çalışkan olmaları icab ettiği ve esasen 
vakitleri de müsaid olmadığından hiç bir suretle ticaret kasdile bölgelerinde çalışan ecnebi mü
esseselerde başkaca vazife almalarının muvafık olmayacağı bedihidir. Halbuki bugün tatbikatta be
lediye reisleri ecnebi şirketlerde ücretli munzam vazifeler almakta olub bu halde belediye nüfuzu 
ve oteritesinin ecnebi şirketler ve şahıslar menfaatleri uğruna istismarını mucib olmakta ve hatta 
bu hal realitede idareyi de fuzulî yere işgal etmektedir. Bu suretle ecnebi müesseselerden ayrıca 
kârlı vazifeler alan belediye reisleri tabiatile şirket işlerini belediye islerine nazaran daha üstün 
tutmakta ve netice itibarile belediye işlerini oluruna bırakmaktadırlar. 

iki tarafdan maaş almak suretile nemalanan bu kabîl zevat tabiatile bu kârlı vaziyeti idame 
ettirebilmek için de ayrıca lüzumunda belediye ve şirket nüfuz ve sermayelerini dahili politika işle

rinde (vatandaşlar üzerinde tehdid ve tahakküm yaşatmak ve dolayisile menfaat elde etmek sure
tile) kullanarak yurd ve yurddaşlarm izzeti nefis ve menfaatlerini de ayrıca ihlâl etmektedirler. 

Diğer bakımdan bu gayri tabiî halin devamı dolayisile vatandaşların pek mukaddes olan inti-
lıab ve şikâyet hak ve salâhiyetlerinin de tahdid ve ihlâlini mucib olmaktadır. 

Binaenaleyh belediye kanunumuzun vuzuh ve kifayetsizliğinden dolayı vatandaşlar ve millî iktı-
sad ve ziraatimiz zararına olarak sırf kendi şahsî menfaatleri cebhesinden yürüyen bu kabîl ecnebi 
şirket ve şahısların yukarılarda tasrih edildiği, veçhile ihdas ettikleri kayri tabiî vaziyetlerinden 
yurd ve yurddaşları korumak için badema belediye reislerinin memleketimizde sırf ticaret kasdile 
çalışan ecnebi şirketlerde ikinci bir vazife almalarına asla müsaade edilmemek icab eder. 

Binaenaleyh belediye kanununun 23 ncü maddesinin sonuna 9 ncu fıkra olarak eklenmesini tek
lif ettiğim ilişik maddei kanuniyenin kabulü bütün bu mahzurları hal ve bertaraf edecektir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. %» 
Dahiliye encümeni İd - VI - 194Ö 

Esas No. 2/17 
Karar No. 46 "" """ ->-

Yüksek Reisliğe 

1580 sayılı belediye kanununun 24 ncü mad- busu Emin Aslan Tokad tarafından verilib encü-
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Denizli me- inenimize havale buyurulan kanun teklifi muma-



ileyh hazır olduğu halde esbabı mucibe İâyihasile 
birlikte tedkik ve müzakere olundu : 

Filhakika merkezleri millî hududlarımız hari
cinde bulunan müesseselerle sermayeleri hakikî 
veya hükmî, ecnebi şahıslara aid olan teşekkülle
rin memleketimizde çalışan şubelerinde maaşlı 
veya ücretli olarak vazife alanların belediye reis
liği hizmetini de deruhde etmeleri dikkate şayan 
bulunmuş olduğundan işbu kanun teklifi esas 
itibarile kabul olunmuştur. 

Bir belde halkının niyabet ve vekâletini haiz 
olarak onlar namına o belde müşterek hizmetle
rini yapmak üzere intihab olunan heyetin seçtiği 
ve icra salâhiyet ve vazifelerini ifaya memur etti
ği belediye reisinin bu kudsî mevkiinin her hangi 
bir sebeb veya suretle zafa duçar olması caiz ola-
mıyacağı gibi haiz olduğu manevî nüfuz ve kud
retinin memleketimiz haricinde müteşekkil bir 
müessese ve teşekkülde maaşlı veya ücretli bir va
zife kabul etmesi suretile haleldar olması da üze
rinde bulunan temsil sıfatile kabili telif görül
memiş ve bu hal belediye hizmetlerinin mahiyet 
ve ehemmiyeti itibarile maslahat namma doğru 
bulunmamıştır. 

Teklif olunan kanun lâyihasında belediye 
kanununun (24) ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi istenmekte ise de işbu madde belediye mec
lislerine aza intihab olunmak şartlarını ihtiva 
ettiğinden ve konması istenilen takyidin yalnız 
belediye reislerine hasrı kararlattığından bu ka-

DENİZLÎ MEBUSU EMİN ASLAN TOKADIN 
TEKLİFİ 

1580 numaralı belediye kanununun 24 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1580 numaralı belediye kanu
nunun 24 ncü maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

(9 - Türkiyede ticaret kasdile çalışan ecne
bi şirketlerde vazife alanlar) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

yid ve şartın ayrı bir hüküm halinde müstakil 
bir madde olarak tedvin ve mezkûr belediye ka
nununa eklenmesi muvafık bulunmuş ve encüme
nimizin bu kararma teklif sahibi Emin Aslan 
Tokad tarafından da iştirak olunmuştur. 

Yukarıda arz ve izah olunan maksad ve ma-
nayi ifade etmek için Encümenimizce tesbit edi
len maddeyi muhtevi kanun lâyihası Büyük Mil
let Meclisinin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Dahiliye E. R. N. Reis V. Bu M. M. 
Çoruh Çoruh Balıkesir 

Atıf Tüzün Atıf Tüzün F. Tiritoğlu 
Kâtib 

Yozgad Ankara , Antalya 
Z. Arkant F. Daidal R. Kaplan 

Antalya Balıkesir Bingöl 
T. Sökmen S. Uzay Necmeddin Salt/İr 

Bursa Çorum Erzurum 
F. Güvendiren î. Kemal Alpsar N. Elgün 

Erzurum Hatay Kars 
Z. Soydemir A. Türkmen E. Özoğuz 

Kayseri Konya Kütahya 
A. Hilmi Kalaç Ş. Ergun Sadri Ertem 

Malatya Maraş Samsun 
Emrullah Barkan Z. Kayran M. Ali Yörüker 

Sivas Trabzon Yozgad 
Mithat Ş. Bleda Salise Abanozoğlu S. Karkmaz 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TİRİŞI 

1580 saydı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE İ — Sermayeleri ve merkezleri 
Türkiye Cumhuriyeti haricinde teşkil oluna
rak millî hududlarımız dahilinde çalışan mü
essese ve teşekküllerde maaşlı veya ücretli va
zife alanlar belediye reisi olamazlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 203 ) 


