
T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yirmi dokuzuncu inikat 
21 . 1 . 1942 Çarşamba 

* » » 

Münderecat 
Sayıfa 

1. — Sabık zabıt hulâsası 116 
2. — Havale edilen evrak 116 
3. — Müzakere edilen maddeler 116 
1. — Umumî, mülhak ve hususi büt

çelerle idare edilen daireler ve beledij'elerle 
sermayesinin tamamı Devlete veya belediye 
veya hususi idarelere ait daire ve müessese
ler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla 
halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (3/162) 116 

Sayıfa 
2. — Askerlik kanununun 5 nei mad

desine muvakkat bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/733) 116:117 

3. — Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 
3127 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/703) 117 

4. — Yedeksubay ve askerî memurlar 
kanununun 4107 sayılı kanunla değiştirilen 
3 ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/745} 117 

% 



İ :Ö9 âl.İ.İÖ4â d : İ 
1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam ierasma ve bazı maddelerin, mü
kellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanunun 
8 nei maddesiyle muvakkat birinci maddesinin 
tefsirine muhtaç görülmediğine dair mazbata ile; 
• Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı Yar
dım Muahedesine merbut Anlaşmanın tatbiki 
zımnında Pariste imzalanan Kredi Anlaşmaları
nın tasdikına; 

Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin ta

diline ; 
Dört kişinin para cezalarının affına; 
Bazı maddelerin gümrük resimlerinde İcra 

Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına 
dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
. Bursa Niğde İsparta 

Refet Canıtez Cavid Oral Kemal Turan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Memurlarla askerî mensuplardan fevka

lâde hallerde mal iktisap edenler hakkında ka
nun lâyihası (1/749) (Dahiliye, Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenlerine). 

Mazbatalar 
2. — Askerî tayinat ve Yem kanununun 4 ve 

36 nci,maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan 879 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/734) (Ruznameye). 

3. >— İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî 

yılı bütçesinde 15 000 lira münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve Butçrf encümeni mazbatası 
(1/742) (Ruznameye). 

4. — Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski Ticaret 
nazırı Ahmed Nesimi ve merhum Mustafa Şe
ref Özkan'la arkadaşları hakkmda katî bir karar 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/13) (Ruznameye). 

5. — Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(3/411) (Ruznameye). 

•«•*» 

BİRİNCİ CELSE 
* Açılma saati: 15 

BEİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER —'Bekir Kaleli (Gazianteb) Kemâl Turan (İsparta), 

REİS —- Gelse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesi
nin tamamı Devlete veya belediye veya hususi 
idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki İh
tilâfların tahkim yoluyla halli hakkındaki 3533 
sayılı kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Dahiliye, Maliye, Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/162) [1] 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu). 
BEİS — Mazbatayı yüksek reyinize arzedi-

k XI] 66 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 —• Askerlik kanununun 5 nci maddesine 
muvakkat bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası 
(1/733) [1] 

BEİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

cUr. 
[1] Birinci müzakeresi 27 nci inikat zaptında-

— 116 — 
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Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik kanunu

nun 5 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir: 

Hâlen silâh altmda bulunan ve bundan son
ra silâh altma alınacak olan muvazzaf erattan 
tam hizmetlilerin muvazzaflık müddetleri, smıf 
tefrik edilmeksizin, fevkalâde halin devamı 
müddetince üç ve kısa hizmetlilerin (Yedeksu
bay yetişecekler hariç) iki senedir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3972 sayılı kanun mülgadır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
3 — Devlet meteoroloji işleri umum müdür

lüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/703) [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı ka

nuna ek kanun 
MADDE 1. — Devlet meteoroloji ilşeri umum 

müdürlüğü inzibat komisyonu, Umum müdü
rün reisliği altmda hava hizmetleri, klimatoloji 
ve idrometeoroloji şube müdürleriyle zatişleri 
müdüründen teşekkül eder ve Memurin kanu
nunun inzibat işlerine dair hükümlerine göre 
karar verir. 

BEİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

[1] 63 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

. 1942 C : İ 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenîel?... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş-
| tir. 

4 — Yedeksubay ve askerî memurlar kanu
nunun 4107 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 

I Müdafaa encümeni mazbatası (1/745) [1] 
REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak

kmda mütalâa var mı? Maddelerin müzakere
sine geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunu değiştiren 3923 sayılı 

kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun 

MADDE 1. —• 1076 sayılı kanunun 3923 sa
yılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine aşa* 
gıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yedeksubay yetişecek kısa hizmetliler, ha
zırlık kıta ve sefaindeki talim müddeti zarfın
da, Kara ve Deniz Harp okulları talebesi gibi, 
iaşe, idare, ilbas edilir ve kendilerine bu okul
ların birinci smıf talebeleri gibi de maaş verilir. 

I BEİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere ini

kada nihayet veriyorum. 
I Kapanma saati : 15,15 

[1] 64 sayılı basmayazı zaptın sonundadır,, 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı :G3 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 3127 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/703) 

T. 0. 
Başvekâlet ' 3 - XI - 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Say% : 6/4889 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 sayılı kanu
na ek olarak inzibat komisyonu teşkili hakkında adı seçen umum müdürlükçe hasırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince 20 - VIII - X941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R, Saydam 

Esbabı mucibe 

Vekâletlerle diğer umum müdürlükler teşkilât kanunlarında İnzibat komisyonlarının teşkiline 
dair hükümler bulunduğu halde 3127 sayılı teşkilât kanununda buna dair bir hüküm mevcut bu
lunmadığından Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünde bir inzibat komisyonunun teşkilinin 
kanunla temini lâzım ve zaruridir. 

Bu itibarla diğer umum müdürlüklerde (Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde) olduğu gibi Me
teoroloji Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunun verdiği kararların vekâlet inzibat komisyonları 
kararları mahiyetinde olduğu tasrih edilerek ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 24 - XI - 1941 

Esas No. 1/703 ~ ; 
Karar No. 3 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 numaralı 
kanuna inzibat komisyonu teşkili hakkında bil
ek yapümasına dair umum müdürlükçe yapılan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının gönderildiğini 
bildiren 3'- XI - 1941 tarihli ve 6/4889 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi encümenimize havale kılın
dığından Meteoroloji Umum müdürü ha
zır olduğu halde okundu ve müzakere olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşle
ri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 3127 numaralı kanunda, inzibat mu
amelelerine ait hükümler yoktur. Bu eksikliği 
tamamlamak için bütün diğer umum müdürlük
lerde olduğu gibi bir inzibat komisyonu teşkil 
edilmesi lüzumludur. Bu itibarla teklif edilen 
Vaıiıtn lâyihası kabule şayan görüldü. 

Lâyihanın metnini tetkik eden encümenimiz, 
diğer umum müdürlüklerin inzibat komisyon
larına mütenazır bir teşekkülün vücudunu dahft 
faydalı görmüş ve lâyihanın ikinci maddesiyle 
üçüncü maddesini tayyetmek suretiyle değişik 

lik yapmıştır. 
Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 

kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olundu. 
Dahiliye En. K. R, V. M. Al. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
'C. Uy badın Atıf Tuzun Edih Ergin 
Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 
f Ekrem Ergun Fevzi Daldal 
Antalya Antalya Balıkesir 

R. Kaplan Tayfur Sökmen Y. Sezai 'Uzay 
Bursa Çanakkale Çorum 

E atin Güvendiren II. Er geneli 1- Kemal Alpsar 
Erzurum Erzurum Gazianteb 

Zeki Soy demir N. Elgün Dr. A. Melek 
Hatay İçel Kars 

A. Türkmen T. ö. B erik er E. Özoğuz 
Konya Kütahya Malatya 

Ş. Ergun Sadrı Ertem E. Barkan 
Maraş Sivas Trabzon 

Z. Kayran Mitat Ş. Bleda S. Abanozoğlu 
Yozgat Zonguldak Zonguldak 

S, Korkmaz I, E, Bozkurt Rifat Var dar 

( S. Sayısı : 63 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

2». B. K. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 42 

Esas No. 1/703 

16 -1 - 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 salılı ka
nuna ek olarak inzibat komisyonu teşkili hak
lımda Başvekâletin 3 - II 1941 tarih ve 6/4889 

sayıl] tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Dahiliye Encümeni mazbatasiyle birlik
te Encümenimize havale buyurulmakla Devlet 
Meteoroloji îşleri Umum Müdürü A. Tevfik Göy
men hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

3127 sayılı kanunda inzibat komisyonu hak
kında bir. hüküm bulunmadığından bu noksanı 
telâfi maksadiyle hazırlanan lâyiha esas itibari-
le kabul edilerek lâyiha başlığında ve Dahiliye 
Encümeni tadilinde küçük tashihler yapılarak 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Beis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
î. Eker T. Çoşkan H, Kitaba 

Kâtip 
İstanbul Aiyon K. Antalya 

F. Öymen Ş. Reşid Hatipoğlu N. Esad Suner 

Bolu Bolu Bursa 
Celâl Said Siren Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

Kayseri 
Suad Hayri Ürgüblü 

Giresun 
M. AJckaya 

İsparta 
R. tf'nlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Kayseri 
F. Baysal 

İstanbul 
S. Vraz 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
S. ÎÇÖ8 

Muş 
Ş. Ataman 

Ordu 
H. "Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

( S. Sayısı : 63 ) 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞÎ 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair olan 3127 sayılı ka

nuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Meteoroloji işleri 
Umum müdürlüğü inzibat komisyonu beş aza
dan teşekkül eder. 

Azadan dördü şube müdürleri ve muhtelif 
dereceli meteorolojistler arasından umum mü
dürlükçe seçilir; beşinci âza da tabii olarak 
zat ve sicil şubesi müdürüdür. Umum müdür 
beş azadan birini reis olarak tefrik eder. 

MADDE 2 — Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğü inzibat komisyonu bu teşkilâtın 
merkez ve vilâyetlerdeki maaşlı ve ücretli me
mur ve müstahdemleri hakkında gerek memur
lar kanunu ve bu kanunun zeyil ve tadilleri, ge
rekse diğer kanunlarla İnzibat komisyonla
rına verilmiş ve verilecek olan salâhiyetleri kul
lanarak inzibat cezalarına ait kararları verir. 
Bu komisyonun verdiği kararlar Vekâlet in
zibat komisyonları kararlan mahiyetindedir. 

MADDE 3 — Komisyon âzalıklarmda mün
hal vukuunda yerlerine birinci maddedeki 
şartlar dahilinde umum müdürlükçe yenileri 
seçilir. Reis rey hususunda azadan farklı de
ğildir. Komisyonun içtimaları ve kararları en 
az beşte üç âza ve rey ile vâki ve muteber ola
bilir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

20-VIII-1941 
B§. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 
Da. V. 

F. öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arikan 

Ma. V. 
F. Ağralt 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
M. Erkmen 

Ti. V. 
M. ölçmen 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri 
Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Meteoroloji Umum Müdürlü
ğü inzibat komisyonu, Umum Müdürün reisliği 
altında hava hizmetleri, klimatoloji ve idro-

meteoroloji şube müdürleriyle zatişleri müdürün
den teşekkül eder ve Memurin kanununun inzibat 
islerine dair hükümlerine göre karar verir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

( S. Sayısı : 63 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞÎ 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü teş
kilât ve vezifelerine dair 3127 sayılı kanuna bir 

madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Meteoroloji işleri Umum 
Müdürlüğü inzibat komisyonu, Umum Müdü
rün reisliği altında hava hizmetleri, klimatoloji 
ve idrometeoroloji şube müdürleriyle zatişleri 
müdüründen teşekkül eder ve Memurin kanu
nunun inzibat işlerine dair hükümlerine göre 
karar verir. 

MADDE 2 — Dahiliye Encümeninin teklifi 
aynen, 

MADDE 3 — Dahiliye Encümeninin teklifi 
aynen. 

( S. &Û-İİSİ : Cd ) 





S. Sayısı: 64 
Yedeksubay ve askerî memurlar kanununun 4107 
sayılı kanunla değiştirilen üçüncü maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa Encümeni 
mazbatası (1/745) 

T. C. 
Başvekâlet M • 13 - I - 1942 

Kararlar Dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/176 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4107 sayılı kanunla değiştirilen 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 22 - XII - 1941 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Yedeksubay okulu okurları, 1076 sayılı kanunun 3. maddesi mucibince, Harbiye talebesi 
misillû, iaşe edilmekte oldukları halde, hazırlık kıtasına, bu okul talebeleri gibi yedeksubay ye
tiştirilmek üzere, girenler, mezkûr kanunda ayrıca bir kayıt mevcut olmadığından, erat tayın is
tihkakı almaktadırlar. 

Bir çatı altında aynı maksat için çalışan ve birbirine pek yakın hayat şartları altında yetiş
miş bulunan bu kısa hizmetlilerden bir kısmının talebe, diğer bir kısmının da er istihkakı ile iaşe 
edilmeleri, hiç bir bakımdan, doğru görülmemektedir. 

Esasen uzun tahsil senelerinin yıprattığı bu gene vücutlar, hazırlık kıtası devresinde, tali-
mü terbiyenin ziyade olmasından dolayı çok yorulmakta ve bu nisbette fazla kaloriye muhtaç bu
lunmaktadırlar. Verilen er istihkakı, matlup kaloriyi temin edemediğinden, memleketin bu en 
kıymetli, münevver gençleri vücutça zaif düşerek aralarında hasta ve tebdilhavalı miktarı çoğal
maktadır. 

Binaenaleyh, hazırlık kıtası devresi mensupları üzerinde maddi ve mânevi tesiri olan bu mah
zuru kaldırmak için, bunların da Yedeksubay okul talebeleri gibi iaşe edilmek üzere, 1076 sa
yılı kanunun 3. maddesinin dördüncü bendinin bağlı şekilde değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 16 - l - 1942 

Esas No. 1/745 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

4107 sayılı kanunla değiştirilen 1076 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin değişirlmesi hakkın
da Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulduğu Ma dair olup Encümenimize 
havale edilen Başvekâletin 13 ikincikânun 1942 
tarihli ve 6/176 sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha 

Millî Müdafaa ve Maliye Vekilliklerinin salahi
yetli memurları huzuriyle okundu ve icabı ko
nuşuldu. 

Yedeksubay yetiştirilmek üzere hazırlık kıta
sında bulunanlar ayni çatı altında bulunan Ye
deksubay okulu okurlarının farklı tayınatla 
iaşe edilmeleri münasip olmadığı gibi uzun tah
sil senelerinin yıprattığı bu gençlerin talim ve 
terbiyesinin de ziyade olmasiyle fazla yorulmakta 
olduklarından memleketin bu kıymetli gençleri
nin vücuttan düşmelerine meydan verilmemek 
için hazırlık kıtası devresinde dahi talebe yiye
cek istihkakiyle iaşe edilmeleri ve Harp Okulu 
birinci sınıf maaşının verilmesi hakkındaki tek

lif Encümenimizce kabul edilmiştir. 
Ancak; bu hususun adı geçen kanunun üçün

cü maddesi arasına yazılarak bu maddenin yeni 
den değiştirilmesinden ise adı geçen maddeye 
bir fıkra eklenmesi encümenimizce muvafık gö
rülmüş ve kanun başlığı değiştirilerek yeniden 
yazılan kanun lâyihası Heyeti Umumiyenin tas
vip nazarına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulmuştur. 
Millî Mü. En. R. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Ağrı 
K. Doğan 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 
Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Malatya 
0. Koptagel 

M. M. 
Samsun 

R. Barkın 
Bursa 

N. Tınaz 
Edirne 

Fuad Balkan 
İstanbul 

Ş- Â. Öğel 
Manisa 

K. N. Duru 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
' Çankırı 
A. Arkan 

Erzurum 
A. Akyürek 

Kayseri 
N. Toker 

Muğla 
S. Güney 

Urfa 
Ahmed Yazgan 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

4107 sayılı kanunla değiştirilen 1076 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde 

değiştirildiğine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1076 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Her sene yapüan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilen
lerden tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek 
derecedeki meslek mektepleri, Yüksek Deniz 
Ticaret mektebi ve muadili mekteplerden ve 
Üniversiteden mezun olanlar, 8 nci maddedeki 
şartlan haiz oldukları halde, yedeksubay ye

tiştirilmek üzere tahsilleri nevine ve kabiliyetle
rine ve Millî Müdafaa Vekâletince takdir edile
cek ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar ve 
bunlar okullarda askerlik dersi ve kampım gö
rüp görmediklerine göre aşağıdaki cetvelde ya
zılı müddetlerle talim ve tahsile tabi tutulur

lar. Cetvelde gösterilen hizmet müddetleri mezun 
oldukları okullardan aldıkları diplomalarına 
göredir. 

•a 
a> 

a 

Okul diplomaları 

Bütün tahsilini yaban
cı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi-
görmeyen yüksek okul 
mezunları; 
Bütün tahsilini yaban
cı illerde yaparak ora

larda askerlik dersi gö
ren okul mezunları. 
Türkiyede orta okul 
veya muadili diploma
sını aldıktan sonra tah
sillerini yabancı illerde 
askerlik dersi göre
rek tamamlıyan yük
sek okul mezunları; 

s a B < a s* 
Ay Ay Ay 

6 6 18 

6 6 15 

6 6 14 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TÎRÎŞÎ 

Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunu değiştiren 3923 sayılı kanunun 3 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3923 sayılı kanuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Yedeksubay yetişecek kısa hizmetliler, ha
zırlık kıta ve sefaindeki talim müddeti zarfın
da, Kara ve Deniz Harp okulları talebesi gibi, 
iaşe, idare, ilbas edilir ve kendilerine bu okul
ların birinci sınıf talebeleri gibi de maaş verilir. 
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Okul diplomaları Ay Ay Ay Ay 

Türkiyede lise veya 
muadili diplomasını al
dıktan sonra tahsilleri
ni yabancı illerde as
kerlik dersi görerek ta-
jnamlıyan yüksek okul 
mezunları; 1 6 6 İS 
Yabancı lise ve orta 
okullarla muadili okul-
mezunlarmdan, asker
lik dersi görerek, Tür-
kiyeye gelenler, bulun
dukları yerdeki liseler
den birinin kampma iş
tirak ettirilir ve imti
han sonundaki muvaf
fakiyetleri derecesine 
göre kendilerine askerî 
ehliyet veya askerliğe 
hazırlık derecesini gös
terir bir vesika verilir. İşbu vesikanın bahşetti

ği haktan istifade eder. 
Yedeksubay yetiştire
cek kadar tahsili olup 
da yalnız orta okul 
veya muadillerinden 
diploması bulunanlar. 4 6 6 16 
Lise ve muadili okul
lardan diploma almış 
olanlar; 2 6 6 14 
Üniversite ile yüksek 
okullardan diploma al
mış olanlar veyahut 
li^e mezunları ve yük
sek okul ve üniversite 
müdavimlerinden (C) 
brövesi alanlar; C 6 6 12 

Bunlardan cetvel mucibince kıta hizmetini 
yapan ve ikmal eden veya yüksek okullarda as
kerlik dersini ve kampını gördüğü diploma-

( S. Sâvmı 



— 5 — 
smdan anlaşılan tabipler ile veterinerler kâ- j 
milen, kimyager, eczacı ve diş tabiplerinin en 
liyakatlılarmdan ihtiyaca göre Millî Müdafaa 
vekâletince lüzum görülecek miktarı tercihan 
kendi tatbikat mekteplerine ve lüzumunda ı 
askerî sıhhi müesseselere ve mühendisler ile 
sınai kimyagerlerden lüzumlu miktarı kara, 
deniz, hava fabrikaları ve fennî müessesele
rine ve harita mühendislerinden lüzumlu mik
tarı da Harita Genel Direktörlüğüne ve diş 
tabibi, eczacı ve kimyagerlerle mühendislerden 
ihtiyaçtan fazlasiyle diğerleri tefrik edildikleri 
sınıfların yedeksubay mektebine sevk ve bura
larda altı aylık bir hizmet ve tahsile tabi tu- ı 
tulurlar. 

Bunlardan tabip, kimyager, eczacı, diş tabibi, 
ve veterinerler kendi tatbikat mekteplerinde ve- I 
ya sıhhi müesseselerinde altı aylık bir tahsil ve 
hizmete tabi tutulurlar ve bu tahsilin nihayetin
de asteğmen nasbedilirler. 

Gerek bu müddet, gerekse kıta ve sefaindeki 
talim müddeti zarfmda bunlara idare, ilbas ve 
maaş hususunda Harp Okulu talebesi, Yüksek 
Deniz Ticaret Mektebinden çıkanlara dahi deniz 
talebesi gibi muamele yapılır. | 

işbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar Askerlik kanunu
nun 34. maddesindeki şartları haiz olsalar da- I 
hi smıflarmm muvazzaflık hizmetlerine ait 
müddetleri Askerlik kanununun 5. maddesine < 
göre tamamlamak üzere çavuş rütbesiyle sınıf- i 
lan kıtaat ve müesseselerine' gönderilirler. Bun- i 
larm kıtada ve mektepte geçen müddetleri as
kerlik hizmetlerinden mahsup edilir, fakat elle
rindeki diploma müddetleri nazarı dikkate alın
maz. 

İktidar ve liyakatları tasdik kılınanlar, ye
dek asteğmen nasbedilirler ve sınıfları takım 
komutanlığında (kıtası bulunmayanlar sınıf ve 
mesleklerine ait işlerde), hava yedeksubayları, 
Hava mektebinde altı ay daha hizmet görürler, | 
mühendislerden muharip sınıf subayı yetiştiri- I 
lenler, Yedeksubay okulunu muvaffakiyetle bi
tirdikten sonra, görülecek lüzum ve ihtiyaç üze
rine, altı aylık kıta hizmeti yerine kara, deniz, 
hava fabrika ve müesseselerinde çalıştırılabi
lirler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler I 
muvazzaf asteğmenler hakkındaki şerait daire
sinde teğmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet gös
teremeyenler üç ay daha istihdam olunarak yetiş- | 

(S. Sayı» :.I4) 
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tirilirler ve liyakat gösterenler teğmenlikle, 
göstermeyenler asteğmenlikle terhis olunurlar. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa nakletmek iste
yenlerden talimatnamesinde yazılı şartları haiz 
ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve müta-
ahhit olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş bulunan
ların ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa nakilleri 
icra ve harp okulunda tahsilleri ikmal ettirilir. 

Yalnız, yedeksubay olarak hizmete devam et
mek isteyenlerin Millî Müdafaa Vekâletine 
lüzum görülürse 14. maddenin 2. fıkrasında 
yazıldığı veçhile iki devre müddeti kadar hiz
metlerinin devamına müsaade edilir. Bu fazla 
müddetler hazarda devrci talimiyelerdeki müd
detlere sayılır. 

Yedeksubaylığa bidayeten ayrılanlar As
kerlik kanununun 34. maddesindeki kısa hiz
meti icabettiren şartları haiz olsalar dahi işbu 
kanun ahkâmına tabi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memle
ketlerde askerî yüksek mühendis ve mühendis 
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve smıfları 
ile alâkadar askerî fabrikalar veya sair mües
seselerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve 
kifayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri ya
bancı memleketlere askerî talebe sıfatiyle gön
derilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteplerinde enaz iki senelik bir tahsilden 
sonra yapılan ön imtihanlarda ve mühendis 
mekteplerinde buna tekabül eden devre imti
hanlarında muvaffak olarak iki sene tahsil se
nesini ikmal edenler yedek asteğmen nasbedi-
lirler ve tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatiyle yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamayanlar memlekete 
getirilerek askerî memur nasbedilmek üzere 
meslek tahsiline veya yedeksubay mektebi tah
siline tabi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedeksubay okullarında muvaffak olamıyarak 
sıhhi hallerden gayri sebeplerle çıkarılan
lar kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetle
rinden başka askerî okullarda meccanen oku
dukları müddetin yarısı kadar fazla hizmet 
ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek 
asteğmen olduktan sonra tahsilde muvaffak 
©lamryanlar da memlekete getirilerek muay-

( S. Sayısı 
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yen bir meslek kursuna tabi tutularak askerî 1 
memur nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika ve müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis veya mü
hendislik tahsilini takibe kifayeti görülmeyen
ler talebe sıfatiyle Harp okuluna sevkolunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarından olupta 
yüksek mühendis ve askerî mühendis yetiştiril
mek üzere seçilmiyerek askerî sanatkâr yetiş
tirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle ha* 
zırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıflan ile 
alâkadar askerî veya sair müesseselerde iki se
ne çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik 
olunanlar yedek asteğmen nasbedilir ve yedek 
asteğmen olanlar 1455 sayılı kanunun 4. mad
desine tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr mu
avini nasbedilerek kıtalarına sevkolunurlar. 

Yedeksubay mektebini muvaffakiyetle bitir
dikten sonra altı ay berayi hizmet kıta ve mü
esseselere verilenlerin bu hizmet müddetleri fev
kalâde hallerde îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
lüzumu kadar uzatılabilir. 

A) Yedeksubay ve Tatbikat okullariyle Askerî 
febrika ve müesseselerdeki altı aylık tahsil müd
deti, icabında, Genelkurmay Başkanlığının tek
lifi üzerine, Millî Müdafaa Vekâletince dört aya 
kadar indirilebilir. Bu takdirde altı aylık asteğ
menlik hizmeti, indirilen müddet kadar uzatılır. 

B) Yabancı memleketlerde yüksek mühendis
lik ve mühendislik tahsiline talebe olarak gön
derilip görülen lüzum üzerine memlekete celbe-
dilenlerin ecnebi memleketlerde yedeksubay ol
mak için görecekleri tahsil ve staja tekabül eden 
iki senelik müddetin mütebakisini memleketimiz
de tamamlıyarak liyakatlan usulen tasdik edi
lenler yedek asteğmen nasbedilirler. 

Yabancı memleketlerde yüksek mühendislik 
ve mühendislik tahsili için yapılan müsabaka 
imtihanlarında kazanan askerî lise mezunu tale
belerden fevkalâde ahval dolayısiyle ecnebi 
memleketlere gönderilemiyenler; ecnebi mem
leketlerde yedeksubay olmak için görecekleri 
iki senelik bir tahsil ve staja tekabül eden müd
deti memleketimizde tamamlıyarak liyakatlan 
usulen tasdik edildikten sonra yedek asteğmen 
nasbedilirler. 

Yedek asteğmenliğe nasbedilenlerin mütea
kip rütbelere terfileri muvazzaf subaylar gibi I 
icra edilir. I 

( S. Sayısı : 64 ) 
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İki seneden evvel yedek asteğmen nasbedil-

mâ§ olanların iki senede asteğmen olmaları ka
bul edilmek suretiyle müteakip terfileri bu ka
nuna göre yürütülür. 

C) Yine görülen lüzum üzerine memlekete 
celbedilenlerden mühendislik tahsilinden sarfı
nazar ederek Harp okullarına iade edilmiş olan 
talebelerin subaylık nasıpları; askerî liselerden 
Harp okuluna geçen emsallerinin nasıplarma 
ve sanat lisesi mezunlarının memurluk nasıp
ları sanatkâr olarak yetiştirilmiş olan emsalle
rinin nasıplarma göre tashih edilir. 

MADDE 2. — 3923, 3993 ve 4017 sayılı ka
nunlar hükümsüzdür. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22-XII-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

F. Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Ur. 11. Alataş 

Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

a. i. v. 
R. Karadeniz 

F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 
S. Day 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmm 

MADDE 2. 
teberdir 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur 

«Jüte 
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S. Sayısı: 66 
Umumî mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen dai
reler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve 
müesseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla 
halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair 

Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye, Adliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (3/162) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - IX - 1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5257 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumî mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle tamamı Devlete 
\eya belediye veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yo
luyla halline müteallik 3533 saydı kanunun tefsiri hakkındaki Adliye Vekilliğinin 2G - IX - 1939 
tarih ve 332/4-1 sayılı tezkerenin sureti sunulmuştur. 

İşin tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye Vekilliği H. t G. Direktörlüğü ifadeli 332/44 saydı ve 26-IX-1939 tarihli tezkere sureti 

Yüksek Başvekâlete 

Umumî ve mülhak ve hususi bütçelerle Hare edilen daireler ve belediyelerle tamamı Dev
lete veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla 
halline müteallik 3533 sayılı kanunda hakemlerin bu kanunun hükmüne tevfikan gördükleri işler
den hakem sıfatiyle kendilerine veya kâtip sıfatiyle istihdam ettikleri memurlara ücret 
takdir edebilecekleri ve verilen kararlardan harç istifa edilip edilmiyeceği hususunda sarih bir kayıt 
bulunmamaktadır. Bununla beraber Hukuk usıdü muhakemeleri kanununun sekizinci babının birinci 
fasıl hükümleri, bu kanuna göre intihap edilecek hâkimleri mezkûr vazifeyi kabulde muhtar bırak
mış olmasına rağmen umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle 
sermayesinin tamamı Devlet veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler 
arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla halline müteallik 3533 sayılı kanun hükümleri Temyiz 
mahkemesi reisi tarafından seçilecek şahısla mahallin en yüksek dereceli hukuk mahkemesi reisi veya 
hâkiminin vazifeleri cümlesinden addetmiş ve bu kanuna tevfikan görecekleri işlerden dolayı ücret 
verileceği hakkında kanun hiç bir kaydı ihtiva etmemiş bulunduğundan 3533 sayılı kanuna tevfikan 
hakem vazifesiyle dâvayı tetkik ve karar itasiyle mükellef olan temyiz ve asliye reis veya hâkimlerinin 
rüyet ettikleri dâvalardan dolayı ve hakem sıfatiyle kendilerine veya kâtip sıfatiyle istihdam ettik
leri memurlara ücret takdir edemiyecekleri ve Hükümetçe teklif edilen lâyihanın bu kanuna tevfikan 
görülen işlerden harç alınacağını gösteren 8 nei maddesi Maliye Encümenince bu hususta bir istis-



na yaratmanın lüzumsuz olduğundan bahsile kaldırılmış ve lâyiha bu esbabı mucibe ile kanuniyet 
iktisap etmiş olmasına göre 3533 sayılı kanuna tevfikan hakemlere intikal eden işlerden de harç ta
rifesi kanunu mucibince harç alınması icabedeceği düşünülmekte ise de 3533 sayılı kanun bu hu
susta kâfi sarahati ihtiva etmediğinden keyfiyetin tefsir yoluyla halli muvafık görülmektedir. 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Adliye Vekili 

1 • Fethi Okyar 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 14 - XII - 1939 

Esas No. 3/162 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
olunan daireler ve belediyelerle tamamı Dev
lete veya belediye veya hususi idarelere ait 
daire ve müesseseler arasındaki itilâfların tah
kim yoluyla halline müteallik 3533 sayılı kanu
nun ücret ve harç bakımından tefsiri hakkında 
9 - X -1939 tarihiyle havale buyurulan Başvekâ
letin 3 - IX -1939 tarih ve 6/5257 sayılı tezke
resi ve ilişik esbabı mucibe, Adliye Vekâleti 
mümessili huzuriyle, mütalâa ve tetkik olundu: 

3533 sayılı kanun âmme işleri gören 
bütün Devlet, hususi idare ve belediyeler ve 
bunlara tabi diğer müesseseler arasında çıkan 
ihtilâfların mahkemelerden alınıp Devlet memur 
kadrolarına dahil hakemlerle idarî şekilde hal
lini istihdaf eylemektedir. 

Bu kanunun bu ihtilâfları halle memur kıl
dığı hâkemler Devlet kadrolarından maaş alan 

kimseler olup bu kanunla daha bir munzam va
zife ifasiyle vazifeli kılınmış olduklarından bun
ların bu yeni vazifeleri ifa dolayısiyle ayrı bir 
ücret alıp alamıyacakları umumî idare usulüne 
tabi bulunmaktadır. Bugün mevcut usul; mun
zam vazife memurun bulunduğu yerde görül
düğü takdirde bir şey verilmemek ve başka yer
de görüldüğü takdirde harcırah ve yevmiye 
verilmek olup 3533 sayılı kanunun hakemlere 
verdiği munzam vazife dolayısiyle bu usulden 
ayrılmayı icabettirecek ayrı bir sebep mevcut 
olmadığından kanunun ne ihzarında, ne encü
menlerde ve ne Umumî Heyet müzakeresinde 
mevzuubahis bile edilmemiştir. Binaenaleyh bu 

hususta tefsir mevzuu görülememiştir. 
Hakem kararlarının harca tabi olup olamıya-

cağı meselesine gelince: Bu kanuna göre ha
kemler tamamen birer idarî memur olup ihti
lâfları da tamamen idarî mahiyette tetkik ve 
karara rapteylemekte bulunduklarından bu ka
rarlan bir mahkeme ilâmı telâkki ederek harca 
tabi tutmak asla mevzuubahis olamaz. 

Esasen harç, fertlerin haklı haksız mahke
melere müracaat ederek hâkimleri beyhude yere 
işgal etmelerinin önünü kesmek maksadiyle kon
muş bir tedbir olduğuna göre âmme işlerini gören 
idare müesseselerinde böyle bir tedbirin lüzumu 
da asla varit olamaz. Fertler arasında yapılan 
hakem kararlarında harç sadece bu kararların 
hâkimler tarafından tescilinde düşünülmüştür. 
Kanunun 6 ncı maddesi ise bu kararlan tescil
den istisna etmiş olduğundan tescil harcı aran
masına da imkân bırakılmamıştır. Daha çok mü
him kararları da icra ve infaz edecek yolda ku
rulmuş olan idare makanizması hakemlerin idarî 
mahiyette verdikleri katî kararları da ekseriyet
le kendi icra yollariyle doğruca infaz ederler. Bu 
böyle olmakla beraber kanunun 7 nci maddesi bir 
ihtiyat tedbiri olarak konmuştur. Şayet herhan
gi bir maksatla bir hakem kararı infaz edilmez 
veya infazda taallüle uğrarsa o vakit bu karar
lar ilâmlarm icrasına dair olan umumî hüküm
ler dairesinde infaz olunur. 

işte herhangi bir hakem kararı bu yolda in
faz edilecek olursa o vakit, icra masrafı mukabil 
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alman, icra harçlarına tabi tutulmak iktiza 
eder. Lâyihanın Hükümetçe teklif olunan şeklin
de mevcut olup Dahiliye ve Adliye Encümenle
rince kabul edilmiş ve Maliye Encümenince kal
dırılmış olan 8 nci maddesinin lâyihadan tayyı 
bundan başka bir mâna ifade etmez. Binaen
aleyh mevcut kanuna ve umumî hükümlere göre 
bu yolda muameleden başka bir muamele ifası
na imkân olmadığından bu hususta ayrıca bir 
tefsir yapılmasına da lüzum görülememiştir. 

Umumî Heyete sunulmak üzere Yüce maka
mınıza arzolunur. 
Da. En. Eeisi Reis V. Bu M. M. 

Tekirdağ Çoruh Tokad 
Atıf Tüzün Galip Tekel 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin 
tamamı Devlete veya belediyeye veya hususi 
idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki 
ihtilâfların tahkim yoluyla halline dair olan 
3533 sayılı kanunun tefsiri Başvekâletin 30 -
IX - 1939 tarih ve 6/5257 sayılı tezkeresiyle ta
lep edilmesi üzerine encümenimize havale ve 
tevdi buyurulan dosya Dahiliye Encümeninin 
mazbatasiyle birlikte ve Adliye Vekâleti hukuk 
işleri umum müdürünün huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu: 

Adliye Vekâletinden Başvekâlete sunulan 
26 - IX - 1939 tarih ve 332/44 sayılı tezkerede 
3533 sayılı kanunda, hâkem sıfatiyle vazife gö
ren hâkimlere ve bunların istihdam ettikleri kâ
tiplere ücret takdir edilip edilmiyeceği ve verilen 
kararlardan harç alınıp almmıyacağı hakkında 
tzr hüküm mevcut olmamasına mebni bu hu
susların tefsir yoluyla halli talep edilmektedir. 

Umumî, mülhak veya hususi bütçelerle ida
re olunan resmî teşekküller arasında tekevvün 
eden hususi hukuk ihtilâflarının tahkim yo
luyla halline dair olan 3533 sayılı kanunun bi-

Kâtip 
Yozgad Ankara Antalya 

Z. Arkant Fevzi Daldal R. Kaplan 
Balıkesir Balıkesir Bingöl 

F. Tiridoğlu S. Uzay Necmeddin Sahir 
Bursa Çorum Erzurum 

F. Güvendiren t. K. Alpsar N. Elgün 
Erzurum Kayseri Konya 

Z. Soydemir A. Hilmi Kalaç Ş. Ergun 
Malatya Sivas 

E. Barkan Mitat Ş. Bleda 
Zonguldak Yozgad 

/. E. Bozkurt S. Korkmaz 
Kütahya Zonguldak 

Sadri Ertem Rifat Vardar 

rinci maddesi bu ihtilâflardan mülhak bütçe ile 
idare edilen daireler veya bunlardan biriyle 
umumî bütçeye dahil müesseseler arasında hasıl 
olanların Temyiz Mahkemesi daire reisleri ara
sından seçilecek bir hakem marifetiyle halledi
leceğini tesbit eylemiş, dördüncü maddede be
lediyeler, hususi bütçe ile idare olunan veya 
sermayesinin tamamı Devlet, belediye veya hu
susi idarelere ait olan daire ve müesseselerin 
yeya bu daire ve müesseselerden biri ile kanu
nun ikinci ve üçünoü maddelerinde yazılı da
irelerden biri arasındaki ihtilâfların bulun
duğu yerin ve ihtilâf gayrimenkule taallûk 
ediyorsa gayrimenkulun kâin olduğu ma
hallin ve tarafların ayrı ayrı mahallerde 
bulunmaları halinde müddei aleyhin bulun
duğu yerin yüksek dereceli hukuk mahkemesi 
reis veya hâkimi tarafından hakem sıfatiyle 
hallüfaslolunacağmı kabul etmiştir. 

Zikri geçen kanuna tevfikan hâkimler tara
fından görülen vazifenin kazai mahiyette ol
duğu aşikârdır. Bu itibarla encümenimiz, ha
kemleri birer idarî memur ad ve telâkki eden ve 
tefsir mevzuunu bu esas dahilinde tetkik etmiş 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No. 3/162 16 - V - 1940 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 
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olan Dahiliye Encümeninin noktai nazarına iş
tirak edememektedir. Filvaki muayyen mer
ciler arasında tekevvün edecek ihtilâfları seri 
bir usule tabi tutan kanun, tahkimin kazai ma-
miyetini tebdil veya refeden hiç bir hükmü 
ihtiva etmemekle beraber, bu mahiyeti muh
telif maddelerde teyit ve ezcümle hakemin, 
tetkikat ve tahkikatın şeklini ve müddetlerini 
tâyin ve hâkimin haiz olduğu bütün salâhi
yetleri istimal edebileceğine mütedair olan be
şinci maddesiyle, hakem kararlarının ilâmların 
icrasına dair olan umumî hükümlere göre in
faz olunacağı hakkındaki yedinci maddesinde 
sarahaten ifade eylemiştir. Diğer taraftan 3533 
sayılı kanun, Teşkilâtı esasiye kanununun hâ
kimlerin kanunen muayyen vezaiften başka umu
mî ve hususi hiç bir vazife deruhte etmemele
rini âmir olan 57 nci maddesi hükümleri muva
cehesinde tetkik ve mütalâa edildiği takdirde bir 
hâkime kanunla tevdi edilmiş bir vazifeden do
layı taraflara bir ücret tahmiline Adliye teş
kilâtımızın istinat eylediği umumî prensipler 
cevaz vermemekle beraber bu ücretin Devlet ta
rafından ödenmesine malî mevzuatımızın mü
sait olmadığı neticesine varılır. Hâkim, 3533 
sayılı kanuna tevfikan kendisine tevdi olunan 
işlere ait muameleleri mensup olduğu mahke
me teşkilâtına ifa ettireceğine ve bu işlerin de 
kanunun tahmil eylediği vezaif cümlesinden bu
lunmasına göre kâtiplere de ayrı bir ücret tak
dirine mahal ve imkân yoktur. 

Yukarıda arz ve izah olunan sebeplere bina
en hâkimlere 3533 sayılı kanuna tevfikan tevdi 
olunan işlerden dolayı ayrı bir ücret verilemi-
yeceği hususunu reylerin ittifakiyle karar altına 
alan encümenimiz bu işlerde istihdam olunan 
kâtiplere ücret verilemiyeceği hakkındaki kara

rını ekseriyetle ittihaz etmiştir. Ekalliyet reyine 
göre (Münir Çağıl Çorum, Atıf Akgüç Bursa, 
Refik İnce Manisa) hâkimlere ücret verilmeme
si için ileri sürülen sebepler kâtipler hakkında 

varit olmamakla beraber kanun kâtiplere tah
kim işlerinde yazı muamelelerini yapmak için 
mecburi bir vazife tahmil etmiş olmadığından 
kâtiplere hakemler tarafından umumî hükümler 
dairesinde bir ücret takdir edilebileceği rey ve 
mütalâasında bulunmuşlardır. 

Hakem kararlarının harca tabi olup olmadığı 
meselesine gelince: 3533 sayılı kanun lâyihası
nın Maliye Encümeninde cereyan eden müzake
resi sırasında Hükümet teklifinin hakemler tara
fından tetkik edilecek dâvalara ait evrak ve ve
saik ve kararların her türlü harç, resim ve dam
ga pulundan muaf olacağına dair olan 8 nci 
maddesinin bu hususta bir istisna yaratmanın 
lüzumsuzluğundan bahsile tayyedilmiş olduğu 
zikri geçen encümen mazbatasının (1/1085 esas 
ve 66 karar numaralı) tetkikmdan anlaşılmış ve 
lâyihanm kanuniyet iktisap eden şeklinde harç 
istifasına dair ayrı bir kayıt ve sarahat mevcut 
olmamasına binaen harç. tarifesinin mevcut ve 
mer'i hükümleri dairesinde muamele ifası zaru
ri olup 3533 sayılı kanunun gerek bu bakımdan 
ve gerek hâkim ve kâtiplere ücret tâyin ve tak
dir edilip edilemiyeceği hususunda tefsire muh
taç bir hükmü ihtiva eylemediğine ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlere tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. A ksoy 
Bursa 

Atıf AJcffüc 
Hatay 

TTamdi Selçuk 
Mardin 

İT. Meuemencioğl 
Sinob 
C. A tay 

M. M. 
Zonguldak 

Ş in asi Devrin 
Balıkesir 

0. Niyazi Ti ur en 
Erzincan 

A. Fırat 
Kastamonu 

A bidin Binkaya 
Rize 

u Fuad, S irmen ', 
Tolcad 

S. A tane 

Kâtip 
Konya 

G. Güllekin 
Binpöl 

Feridun Fileri 
Oazıanteb 

Ö. A. Air soy 
Manisa 

Refik t ne e 
"Rize 

Dr. S. A, Dilenire 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 3/162 11 - VII - 1940 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin ta
mamı Devlete veya belediye veya hususi idare
lere ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilâf
ların tahkim yoluyla halline müteallik 3533 sa
yılı kanunun tefsiri Adliye Vekilliğinin teklifi 
üzerine 30 - IX - 1939 tarihli ve 6/5257 sayılı 
Başvekâlet tezkeresiyle Yüksek Meclisten isten
miştir. 

Tefsir talebinin mucip sebepleri ve bu hu
sustaki Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazba
taları Dahiliye ve Adliye Vekâletlerinin salahi
yetli müdürleri hazır bulundukları halde mü
zakere ve tetkik edildi. 

Tefsir yoluyla halli istenen şeyler 3533 sayı
lı kanuna tevfikan tesviye edilecek ihtilâflar da: 

1. Hakem sıfatiyle vazife gören hâkimler
le bunların kâtiplerine bu sıfat ve işleri için 
ayrıca ücret verilip verilmiyeceğini; 

2. Hakem kararlarının harca tabi olup ol
madığını tâyin hususlarıdır. 

— Alâkadarları dinledikten ve bu bahsi geçen 
kanunla encümenlerin görüşlerini tetkik ve mü
nakaşadan sonra encümenimiz 3533 sayılı ka
nunla hâkimlere tevdi edilen işlerin, mukabilin
de kendilerine ücret verilmesini istilzam edecek, 
munzam vazifeler olmadığında ve bu işler için 
kanunla muayyen kaza mercileri emrindeki 
memur ve kâtiplere de ayrıca ücret verilemiye-
ceğinde ittifak etmiştir. Zira 3533 sayılı kanu
nun birinci maddesi umumî, mülhak ve hususi 
bütçeli daireler, ve belediyelerle sermayesinin 
tamamı Devlete veya belediyeye veya hususi 
idarelere ait daire ve müesseseler arasında çı

kan ihtilâflardan Adliye mahkemelerinin vazife
si dahilinde bulunanları bu kanunda yazılı tah
kim usulüne tabi tutmuştur. Bu ihtilâflardan 
yalnız umumî bütçeye dahil daireler arasında 
çıkabilecek olanlar îcra Vekilleri arasından se
çilecek bir hakeme tevdi edilmiş olup (Mad
de. - 2), diğerlerinin hangi mahkemenin reis 
veya hâkimi tarafından hakem srfatiyle halle

dileceği 3 ncü ve 4 ncü maddelerle tesbit edil
miş bulunuyor. Tahkimin cereyan tarzını, 
hakemin tahkikat esnasında hâkimin haiz bu
lunduğu bütün salâhiyetleri kullanabileceğini ve 
hakem kararlarının ilâmlar gibi infaz edileceğini 
müteakip maddelerinde tasrih eden 3533 sayılı 
kanunda hakemlik için ücret derpiş edilmemiş 
olması da fikrimizce tahkimin kazai mahiye
tinden ileri gelmekte ve munzam vazife ve mev-
zuubahis olmadığını teyit etmektedir. Kanunla 
muayyen vazifeleri için hâkimlere ve kâtiplerine 
maaşları dışında bir karşılık düşüniüemiyeceği 
aşikârdır. 

Hakem kararlarının harca tabi olup olmı-
yacağı hususundaki tereddüdün ise: 3533 sayılı 
kanunun encümenlerde tetkiki sırasında tah
kime tabi dâvalara ait evrak, vesaik ve karar
ların her türlü harç, resim ve damga pulundan 
muaf olması hakkında Hükümetçe teklif edi
len 8 nci maddenin Maliye Encümeni tarafın
dan tayyedilmiş ve kanunun bu şekilde çıkmış 
olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bu 
husustaki encümen mazbatası bir istisna vücude 
getirmemek mülâhazasiyle lâyihadaki 8 nci 
maddenin tayyedilmiş olduğunu gösteriyor ki, 
bu da hakem kararlarının behemehal harca 
tabi tutulmasını tazammun etmez. Ancak; bu 
kararlann tescile tabi bulunmadığına ve tarzı 
infazına dair aynı kanunun 6 nci ve 7 nci mad
deleri gözönünde bulundurulmak üzere mevcut 
harç tarifesinin umumî hükümleri dairesinde 
muamele ifasını icabettirir. 

Encümenimiz hakem vazifesi gören hâkim
lerle kâtiplerine ücret verilip verilmiyeceği hu
susunda olduğu gibi hakem kararlarının har
ca tabi olup olmıyacağı bakımından da 3533 
sayılı kanunun tefsire muhtaç hükümleri bu
lunmadığını müttefikan karar altına almıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M . Kâ. 

istanbul Rize Malatya 
A. Bayındır K. Kamu N. Baydar 
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K. Dursun 
îzmir 

M, B. Mimaroğlu 
Kırklareli 
H. Kuleli 

Kırşehir 
/. Özkan 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/162 
Karar No. 48 

4-VI-1941 

Yüksek Reisliğe 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin ta
mamı Devlet veya belediye veya hususi idarelere 
ait daire ve müesseseler arasında tahaddüs eden 
ihtilâfların tahkim yoluyla halline dair olan 
3533 sayılı kanunda hakem ve kâtiplerine ücret 
verilip verilmiyeceği ve hakem kararlarının 
harca tabi olup olmıyacağı hususunda sarahat 
bulunmaması hasebiyle tatbikatta hâsıl olan 
tereddüdlerin tefsir yoluyla izalesi hakkında
ki Başvekâlet tezkeresinin encümenimize de 
havale ve tevdi buyurulması üzerine bu mev
zua taallûk eden tetkikat neticesinde: 

I. Hakemleri birer idarî memur ad ve 
telâkki eden ve tefsir talebini bu esas dahilin
de tetkik etmiş olan Dahiliye Encümeninin gö
rüş tarzına iştirak edilememekte olduğu ve 
muayyen merciler arasında tekevvün edecek 
olan ihtilâfları seri bir usule tabi tutan ka
nunun, tahkimin kazai mahiyetini hiç bir 
veçhile tebdil veya tağyir etmediğini; 

II. Harç istifası hususunda kanunda herhan
gi bir istisnaiyet tesis edilmemiş olması hase
biyle harç tarifesinin hakem kararları hakkında 
mevcut ve mer'i hükümleri dairesinde muamele 
ifasının zaruri bulunduğu 44 karar sayılı maz
batada bertafsil arz ve izah olunmuştur. 

Her iki husus hakkında da encümenimizin 
görüş tarzına iştirak eden Maliye Encümeninin 
tetkikatmı müteakip meselenin Bütçe Encüme
ninde cereyan eden müzakeresi sırasında hâdise 
daha ziyade tenvire muhtaç görülerek bir ka
rara vâsıl olmadan önce aşağıda yazılı husus
lar hakkında Adliye Encümeninden mütalâa 
alınmasına lüzum gösterilmiştir. 

Bütçe Encümeninin tenvire muhtaç gördüğü 
hususlardan birincisi hakkında aynen: 

1. Kanun bu ihtilâfların hallini tahkim yo
luyla emrettiğinden ve hakemleri de bu ihtilâf
ların tetkikmda vazifedar kıldığından ve bu vazi
feden ne imtina, ne istinkâf ve ne de hakemin red
di mevzuubahis olamıyacağından bu kanunla 
tavzif kılman hâkimlerin vazifelerinin mutlak 
surette bir hâkim vazifesi mahiyetinde telâk
kisine imkân olup olamıyacağı ve bunun resmî 
daireler arasındaki ihtilâfları idareten halle 
memur kılınmağa matuf bir vazife olup olamı
yacağı sorulmaktadır. 

Bu sual iki kelime ile hulâsa edilecek olursa 
3533 sayılı kanunla tesis olunan tahkim usulü
nün mahiyeti kazai midir, idarî midir? neticesi
ne varılır, 

Yüksek encümenlerince de malûm olduğu üze
re tahkim usulünün mahiyeti hakkmdak belli 
başlı iki nazariye vardır. Bunlardan birincisi
ne göre: Hakem kararmm esası mukaveleden 
doğar; bu yola müracaat edenler, aralarındaki 
nizam hakemin tesbit edeceği veçhile hallini 
önceden kabul etmiş sayılır. Binnetice hakemin 
ifa ettiği vazife taraflardan aldığı salâhiyete 
müstenit bulunduğundan bir nevi vekâletten 
başka bir şey değildir. Bu sistemi kabul etmiş 
olan Devletlerde hakem kararları haddi zatin
de icra kabiliyetini haiz değildirler. Cebren icra 
edilebilmeleri için Devletin kaza m ercilerinden 
tenfiz kararı istihsaline ihtiyaç vardır. 

Müelliflerin büyük ekseriyetinin fikri ha
kem salâhiyetinin kazai mahiyette olduğu mer
kezindedir. Bu mülâhazanın istinadettiği sebep
ler yüksek encümenlerince malûm bulunduğu 
cihetle burada bunları zikir ve tasrihe lüzum gö
rülmemiştir. Bizim müsbet mevzuatımızdaki va
ziyet mülâhaza edilince Hukuk usulü muhakeme
leri kanunumuzun tesbit etmiş olduğu esaslar 
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muvacehesinde bizde de hakemin haiz olduğu 
salâhiyeti kazai mahiyette addetmek zarureti 
vardır. Filvaki bu kanunun 536 nci maddesi ha
kem tarafından verilen kararı hiç bir tenfiz 
usulüne, exequatur mahiyette herhangi bir tet
kike tabi tutmaksızm tasdikini mütaakıp kabili 
icra addetmiştir. Bundan başka hakem kararı 
aleyhine iadei muhakeme ve temyiz yoluna mü
racaat imkânının bulunması bu ciheti teyit eder 
mahiyette telâkki olunabilir. 

3530 sayılı kanunun tesbit etmiş olduğu 
tahkim usulüne gelince: Bunun tam mânasiyle 
kazai mahiyette olduğunda şüphe yoktur.. 
Filvaki bu kanuna göre taraf addolunan da
ire ve müesseseler, aralarında tahaddüs ede
cek hususi hukuk ihtilâflarını kanunen tâyin 
ve tesbit olunan hakemlere arzetmek mecburi
yetindedirler. Bu itibarla zikri geçen kanu
nun kabul ettiği tahkim salâhiyetinin menşei 
bittabi tarafların karşılıklı rıza ve muvafa
katlerinde aranamaz. Binaenaleyh tahkimin 
mahiyeti hakkında mevcut olan iki nazari
yeden vekâlet nazariyesinin 3533 sayılı ka
nuna hiç bir veçhile kabili tatbik olamryaca-
ğı aşikârdır. Kaldı ki bundan önceki mazba
tamızda da arz ve izah eylediğimiz veçhile 
muayyen merciler arasında tekevvün edecek 
ihtilâfları seri bir usule tabi tutan 3533 sa
yılı kanun, tahkimin kazai mahiyetini tebdil 
veya refeden hiç bir hükmü ihtiva etme
mekle beraber muhtelif maddelere bu mahi
yeti teyit eden hükümler bile vazetmiştir. 
Hakemin tetkikat ve tahkikatın şekil ve 
müddetlerini tâyin ve hâkimin haiz olduğu bü
tün salâhiyetleri istimal edebileceğine müte
dair olan 5 nci madde ile hakem kararlarının 
ilâmların icrasına dair olan umumî hüküm
lere göre infaz olunacağı hakkındaki 7 nci mad
de bu meyanda zikredilebilir. Hakemin 3533 
numaralı kanunda muayyen olan ihtilâfları 
tetkıka vazifedar kılınması ve bu vazifeden ne 
imtina ve ne de istinkâf edebilmesi kanaati
mizce haddi zatinde kazai olan bu işe idarî bir 
mahiyet izafe edemiyeceği gibi bilâkis kaza sa
lâhiyetinin iki esaslı unsuru olan: Muayyen 
ihtilâfı hal macburiyeti ve verilen kararın cebri 
icra yoluyla infaz edilebilmesi vasıflarını teba
rüz ettirir. Yüksek encümeninizin hakemin reddi 
mevzuubahis olamıyacağı mütalâasına gelince: 
Hakemlerin reddi hâkim sebeplerine müsteniden 

reddolunabileceği Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 521 nci maddesinde yazılıdır. Bu hü
küm mütalâaları veçhile 3533 sayılı kanuna tat
bik olunamıyacağı kabul edilse dahi bu da yuka
rıda izah olunan mecburiyet halini teyit ve 
takviye edeceği sebebiyle kazai mahiyeti izale 
edemez. 

Yüksek encümeninizin tenvirine ihtiyaç gös
terdiği ikinci husus şu suretle ifade buyurul-
muştur. 

2. Hakem kararlarından harç alınıp alın-
mıyacağına gelince: 

A) . Hâdise idarî mahiyette görülürse harem 
zaten mevzuubahis edilmiyeceği; 

B) Ve fakat kazai mahiyette hakem kararı 
niyetinde görülürse bu takdirde de ancak şu 
nokta üzerinde tevakkuf edilebileceği neticesine 
varmıştır: 

Hakem kararlarının harca tabi oldukları hak
kında gerek Hukuk usulü muhakemeleri kanu
nunda ve gerek Adli harç kanununde bir hüküm 
mevcut bulunmaması ve ancak Adli harç kanu
nunun 12 nci maddesinde (Hakem kararlarının 
infazı lâzımgeldiği hakkında verilecek şerhler 
için maktuan 400 kuruş harç alınabileceği) tes
bit kılınmasına göre harç, resim ve sair malî 
mükellefiyetler tahmilinin ancak kanunda sarih 
hükümle kabil olabileceği mülâhaza edilmiş ve 
ayrıca 3533 numaralı kanunun 6 nci maddesinde 
de bu baptaki hakem kararlarının katî olup tes
cile tabi bulunmaması da bu maktu harem is
tifasını bertaraf eder mahiyette telâkki edilmiş 
ve hâdisenin umumî hükümler dairesinde halli
ne imkân olup olmadığı hususunda tereddüt 
edilmiştir. Bu kararlardan harç istifası matlup 
ise yeni bir hükümle harç tahmili mümkün oldu
ğu ve mukaddema 8 nci maddenin kanundan 
tayyı hususunu bu esbabı mucibeyi bertaraf eder 
mahiyette görülemiyeceği de mülâhazalar meya-
nmda dermeyan edilmiştir. Bu izahata göre 
harç istifa edilip edilmiyeceği hususunda yük
sek encümenlerinin de Adliye Encümeninin nok-
tai nazarına iştirak etmekte olduğu istidlal olu
nabilir. Filvaki bundan önce takdim edilmiş 
olan mazbatamızın harca taallûk eden kısmmda 
(sayıfa: 3, satır: 14) lâyihanın kanuniyet ikti-
sabeden şeklinde harç istif asma dair ayrı bir 
kayıt ve sarahat olmamasına binaen harç tarife
sinin mevcut ve mer'i hükümleri dairesinde mu
amele ifası zaruri olup 3533 sayılı kanunun bu 
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bakımdan tefsire muhtaç bir hükmü ihtiva ey-
lemediği ifade edilmiştir. Binaenaleyh bu ifade 
Harç tarifesi kanununun 12 nci maddesiyle 3533 
sayılı kanunun 6 ncı maddesi muvacehesinde 
tetkik edildiği takdirde her iki encümenin var
dığı neticedeki mutabakat kendiliğinden tezahür 
etmiş olur. Bunun böylece ifade edilmemiş ol
masının sebebi kanunun tefsir yoluyla tesbit edi
len maksat ve mânasının muhtelif maddelerdeki 
tesir ve neticelerinin tefsir mazbatasında değil 
tatbikatta mülâhaza edilmesinin icabedeceği ka
naatinden tevellüt etmiştir. 

Netice: 44 karar sayılı mazbatamızda da ber-
tafsil arz ve izah olunduğu veçhile 3530 sayılı 
kanunun tesis etmiş olduğu mecburi tahkim usu
lü kazai mahiyettedir. 

2. Bu kanuna tevfikan verilecek kararlar 

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin ta
mamı Devlete veya belediyeye veya hususi ida
relere ait daire ve müesseseler arasındaki ihti
lâfların tahkim yoluyla halline dair olan 3533 
sayılı kanunun tefsiri Başvekâletin 30 - IX -1939 
tarih ve 6/5257 numaralı tezkeresiyle talep edil
mesi üzerine encümenimize tevdi ve havale 
buyurulan dosya Dahiliye, Adliye ve Maliye En
cümenleri mazbatalariyle birlikte Adliye ve Ma
liye Vekâletleri mümessilleri huzuriyle tetkik 
ve müzakere olundu. 

3533 numaralı kanunun tatbikında kanunda 
sarih hüküm bulunmaması sebebiyle: 

a) Hâkem ve hakem kâtiplerinin ücrete 
müstehak olup olmadıkları; 

b) Hakem kararlarının harca tabi olup ol
madıkları, hususları tatbikatta zuhur eden bir
birine zıt hâdiseler sebebiyle tefsiri mucip görül
müştür. 

1. Dahiliye Encümeni: Bazı hâkimlerin ka
nunla tahkim hususunda vazifedar kılınmış ve 

hakkında Harç tarifesi kanununun hakem karar
larına taallûk eden hükümleri dairesinde mua
mele ifası icabeder. 

Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Erzincan. Hatay Kastamonu 
A. Fırat B. 8. Kunt Abidin Binkaya 
Kayseri Kocaeli Tokad 

R. Özsoy Salâh Yargı S. Atanç 
Sinob Trabzon 

C. Atay F. A. Barutçu 

uhdelerine munzam bir vazife verilmiş memur
dan ayrı bir hususiyetleri olamıyacağmdan üc
rete hakları mevzuubahis edilemiyeceği kanaatin
de bulunmuş ve kâtiplerden ise bahsetmemiştir. 
Ancak hakem kararlarının kazai olmayıp idarî 
mahiyette olduğunda ısrarla harçtan maksadın 
haksız dâva ikamesini mâni bir tedbir olmasına* 
temasla âmme işlerini gören müesseselerde 
bunun mevzuubahis olamıyacağmdan ve kanu

nen tescile de tabi olmadıklarından bahsiyle harç
tan muaf olduklarını ve ancak hükmün icraya 
vaz'mda icra harcı istifası icabedeceğini beyan 
etmektedir. 

2. Adliye Encümeni ise : Hakemler tara
fından görülen vazifenin kazai mahiyetinde 
bilhassa ısrar etmekte ve muayyen hâkimlere 
hakem vazifesinin kanunen tevdi edilmiş ol
ması ve Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci 
maddesi hükmüne nazaran umumî ve hususi hiç 
bir vazife deruhte edemiyecekleri sarahatine 
karşı kendilerine kanunla verilmiş vazifeden 
dolayı da ücrete hakları olamıyacağını tes-

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 141 30 - VI - 1941 

Esas No. 3/162 
Yüksek Reisliğe 
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bit etmiş, kâtiplere gelince: Bunlara da ücret 
verilmesine kanunen tahmil edilmiş bir vazife 
muvacehesinde imkân görülemediği ekseriyetle 
takarrür ettirilmiştir. 

Harca gelince : 3533 numaralı kanunun es-
nayi tedvininde Hükümetçe teklif edilen ve 8 
nci maddede harç, resim ve damga pulunun 
muafiyetini temin eden hükmün mukaddema 
Maliye Encümeni tarafından istisna ihdasının 
caiz olamıyacağı mülâhazasiyle tayyedilmiş ol
ması ve ayrıca kanuni mevzuatta istisnaya 
dair bir hüküm bulunmaması sebebiyle harç 
istifası mevzuunda umumî hükümlerin tatbiki 
zaruri bulunduğu neticesine varılmıştır. 

3. Maliye Encümeni : Adliye Encümeni nok-
tai nazarma iştirak ederek hâkimler ve kâtiplere 
esasen rüyet ettikleri dâvalardan bazılarını ha
kem sıfatiyle görmeleri keyfiyeti kanunen 
verilmiş olmasına binaen ücrete hakları mev-
zuubahis olamıyacağını ve hakem kararlarının 
kazai mahiyetini tebarüz ettirmiştir. Harca 
gelince : Mukaddema muafiyete müteallik 8 
nci maddenin encümende tayyı hatırlatılarak 
istisna hakkında sarih hüküm bulunmaması 
muvacehesinde umumî hükümlerin tatbiki icabe-
deceği kanaati beyan edilmiştir. 

Encümenimizde uzun uzadıya tetkik ve mü
nakaşa edilen her üç mazbata üzerine Adliye 
Encümeninden aşağıdaki hususatm sorulmasma 
karar verilmiş. 

1. Kanun bu ihtilâfların hallini tahkim yo
luyla emrettiğinden ve hakemleri de bu ihtilâf
ların tetkikında vazifedar kıldığından ve bu va
zifeden ne imtina ve isttinkâf ve ne de hake
min reddi mevzuubahis olamıyacağmdan bu ka
nunla tavzif kılman hakemlerin vazifesinin mut
lak surette bir hâkim vazifesi mahiyetinde telâk
kisine imkân olup olmıyacağı ve bunun resmî 
daireler arasındaki ihtilâfları idareten halle me
mur kılınmağa matuf bir vazife olup olamıya
cağı; 

2. Hakem kararlarından harç alınıp alma-
mıyacağîna gelince: 

a) Hâdise idarî mahiyette görülürse harem 
zaten mevzuubahis edilemiyeceğine; 

b) Ve fakat kazai mahiyette hakem kararı 
hüviyetinde görülürse bu takdirde de ancak şu 
nokta üzerinde tevakkuf etmiştir. 

Hakem kararlarının harca tabi oldukları hak
kında gerek Hukuk usulü muhakemeleri kamı-

nunda ve gerek Adli harç kanununda bir hü
küm mevcut bulunmaması ve ancak Adli harç 
kanununun 12 nci maddesinde (Hakem kararları
nın infazı lâzımgeldiği hakkmda verilecek şerh
ler için maktuan 400 kuruş harç alınabileceği) 
tesbit kılınmasına göre harç, resim ve sair malî 
mükellefiyetler tahmilinin ancak kanunda sarih 
hükümle kabil olabileceği mülâhaza edilmiş 
ve ayrıca 3533 numaralı kanunun 6 nci mad
desinde de bu baptaki hakem kararlarmm katî 
olup tescile tabi bulunmaması da bu maktu 
harem istifasmı bertaraf eder mahiyette telâk
ki edilmiş ve hâdisenin umumî hükümler dai
resinde halline imkân olup olmadığı hususun
da tereddüt edilmiştir. Bu kararlardan harç 
istifası matlup ise yeni bir hükümle harç tahmili 
mümkün olduğu ve mukaddema 8 nci madde
nin kanundan tayyı hususunun bu esbabı mu-
cibeyi bertaraf eder mahiyette görülemiyeceği 

de mülâhazalar meyanmda dermeyan edilmiştir. 
Ve 4-VI-1941 tarihinde encümenimize havale 
buyurulan Adliye Encümeninin aynı tarihli mü
talâası üzerine keyfiyet yeniden uzun bir mü
zakere mevzuu teşkil etmiş ve encümen âtideki 
kanaati hâsıl etmiştir: 

1. 3533 numaralı kanun, tahdit ettiği daire 
ve müesseseler arasmda tahaddüs eden ihtilâfla* 
rm mahkemelerin tabi oldukları uzun usul hü-
kümlerinden ayrı olmak üzere daha seri ve 
daha az masraflı olarak görülmesini bihakkın 
nazara almış ve aynı dâvaları esasen rüyetle 
mükellef olan hâkimlere sıfatlarından hiç bir 
hususu tenzil etmeden hakem sıfatiyle görme
lerini emretmiştir. Görülen vazife, tatbik edi
len umumî hükümlerimiz muvacehesinde tama
men kazai mahiyette telâkki edilmiş ve her 
üç encümenin ittifak ettiği gibi hakemlerin 
gördükleri bu vazifeden dolayı ayrıca ücretle 
istihkakları kabul edilmemiştir. 

Kâtiplere gelince : Her ne kadar kanun ha
kemlerden bahsetmiş ve kâtipleri mevzuubahis 
etmemiş ise de yukarıda zikrolunan mütalâaya 
istinatla bunların ücrete istihkaklarını kabule 
imkân görülememektedir. Kâtipler olsa olsa 
3656 numaralı kanunun müsaadesi dahilinde an
cak vazifesi haricinde çalıştığı takdirde munzam 
bir ücrete kesbi istihkak edebilirler. 

2. Hakem kararlarından harç istifasma ge
lince : Encümende cereyan eden müzakerede ha
kem kararlarından Harç kanununun 12 nci mad-
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desi hükmüne nazaran ancak ve bir tek halde 
ve tasdik zımnında 400 kuruş maktu harç 
alınabileceğine göre nispî harcın hangi şekilde 
istifa edilebileceği mevzuunda durulmuş ve 
fakat harçtan istisnaya dair bir hüküm mevzu 
bulunmaması ve kanunun esnayi şevkinde mua
fiyeti ifade eden 8 nci maddenin Maliye Encü
meninde kanunun tetkiki sırasında tayyedilmiş 
olması mülahazasıyla hakem kararlarında da 
Harç kanununun umumî hükümlerinin tatbiki 
daha doğru olacağı mülâhazasına varılmıştır. 

Hülâsa ; Serdedilen mütalâalara binaen ka
nunun tefsiri mucip olmadığına karar verilerek 
Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur. 

Beis Rs. V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Kayseri 
Mezun T. Coşkan S. H. Ürgüblü 

Kâtip 
istanbul Bolu 

F. Öymen C. S. Siren 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
İsparta 

K. Turan 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Trabzon 

Strn Day 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
B. Ünlü 
Malatya 

M. öker 
Ordu 

H. Yalman 

Giresun 
M. Akkaya 

Muğla 
H. Kitabcı 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. A. Yörüker 
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