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B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 2.45 sonra 

REÎS — Reisisani Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb Bey (Kütahya), Atıf Bey (Kayseri) 

RElS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık oku
nacak. 

(Zaptı sabık hulâsası okundu.) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bilin-
ikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul 
olundu. Tezahüratı milliyeye dair vilâyattan 
mevrut telgraflara cevap yazılması tensibedildi. 
Hiyaneti vataniye ile mahkûm olanların Adliye 
Vekâletinden mevrut evrakı Adliye En
cümenine havale edildi. Cebelibereket Mebusu 
îhsan Beyin ordu ve mecruhine gazete irsaline 
dair teklifi badelmüzakere cevabı verilmek üze
re Müdafaai Milliye Vekâletine havale edildi. 
Konya vilâyetinde Argıt nahiyesinin lağvı ile 
yerine Çekil nahiyesinin teşkiline ve Yahyalı na
hiyesinin Niğde'den fekki irtibatiyle Develi ka
zasına raptma dair tekâlif badelmüzakere red-
dolunarak Cumartesi günü içtima edilmek, üzere 
celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan M.Ragıb Atıf 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim alelusul ha
vale değil Müdafaai Milliye Vekâletine cevabı 
verilmek şartiyle havale edilmişti. 

REİS — O suretle tadil edelim. 
DURAK B. (Erzurum) — Efendim, söz isti

yorum. 
REÎS — Neye dair; zapta dair mi? 
DURAK B. (Erzurum) — Hayır teklifim 

var. 
REÎS — Zapta dair başka söz istiyen yok, 

zaptı sabık kabul edilmiştir. 

2. — BEYANAT 

1. — İstida Encümeninin faaliyete geçirilme

si hakkında Erzurum Mebusu Durak Beyin beya
natı ve Makamı Riyasetin bu husustaki tebligatı. 

RElS — Encümenlerden geçen gün rica et
miştim, efendim. Durak Bey, bir takririnde bir
kaç azanın intihabiyle yeniden bir İstida Encü
meni teşkil edilsin diye teklif ediyorlar. Bende
niz tetkik ettim. Bu encümen âzasından altısı 
burada mevcuttur. Diğerleri mezundur. Başka 
ne buyuruyorsunuz, Durak Bey? 

DURAK B. (Erzurum) — Bendeniz buna 
dair birkaç söz söylemek istiyorum. 

Efendiler, iyi bilirsiniz ki, bütün meclisler
de bir istida Encümeni vardır ve bendeniz öyle 
zannediyorum ki, Mecliste bulunan istida Encü
meni memlekete adalet tevzi eder. Biz bu Mec
liste bulunuyoruz. Bir buçuk iki seneden beri 
bu Mecliste istida Encümeni namına bir şey gör
medik. Hattâ geçenlerde bendeniz bir takrir ha
zırlamıştım. Bir arkadaşım dedi ki; burada isti
da Encümeni vardır. Bendeniz bilmiyordum, böy
le bir encümenin vücudunu. Ve o zaman arka
daşım öyle deyince takriri geri aldım, istida En
cümeninde bulunan bir iki arkadaşımdan encü
menin faaliyete gelmesini rica ettim. Maalesef 
şimdiye kadar muvaffak olamadım. Efendiler, 
bizim bu Meclisimiz bundan evvelki Meclisi 
Mebusana benzemez. Bu öyle bir Meclis değil
dir. Halk bizden daima adalet bekliyor. Adalet 
de halkın derdini anlamakla olur. Halkın derdi 
anlaşılmazsa adalet tevzi edilemez. Bugün zan
nediyorum ki, bu Meclisi gerek memurinden, 
gerek ahaliden binlerce adam telgrafla, istida 
ile müracaat etmiştir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — O bize gelmiyor. 
. DURAK B. (Devamla) — Sebebi nedir? Ne

den gelmiyor? Onu anlamalı? (Halk bizden katî 
adalet talebediyor. <;ünkü bize itimatları fazla
dır. Kalk buradan başka Hükümet tanımıyor. 
Buradan başka adalet tevzi edecek bir dairei 
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î : 73 10. 
vekâlet, bir nezaret tanımıyor. Yalnız Büyük 
Millet Meclisini tanıyor. 'Bunun için halk bura
ya müracaat ediyor ve buradan hiçbir vakit bir 
cevap alamıyor. Efendiler, hepiniz bilirsiniz ki, 
ve (hepimiz itiraf ederiz k i ; ceplerimiz telgraf
larla doludur, mektuplarla doludur. Halk bize 
neden müracat ediyor? Şu işimizi görün, bu işi
mizi görün diyor. Her halde burada bir istida 
encümeni olsa ve o da hali faaliyette olsa ne 
biz bu kadar müracaatlere mâruz kalırız ve ne 
de gidip vekâletleri, ve saireyi beyhude yere iş
gal ederiz. Herkes müracaat edecek mahallini 
bilir, oraya müracaat -eder ve alacağı cevabı da 
oradan alabilir. Buraya birçok istidalar geliyor. 
Alelusul dairei aidesine havale ediliyor. Maliye 
mi; Hariciye mi; Dahiliye mi, nereye ait ise ora
ya gidiyor. Bir kâtibin masasında kalıyor. Halk 
zannediyor ki, Meclise (havale edildi. O derdi
mize 'bir deva verecektir, şifa verecektir. Ne 
derde deva, ne hiçbir şey, ortalıkta hiçbir şey 
yok. (Kalemi Mahsustan gelmiyor «adaları) 
Bendeniz zannediyorum ki, Meclis vazifesinin en 
mühimlerinden birini bir buçuk - iki seneden 
beri ihmal ediyor. Bu vazife gayet mühimdir. 
Memlekette iki kuvvet yek ahenk olmazsa o 
memleket hiçbir ızaraan ileri gidemez. Birisi ha
rice karşı ordu, diğeri dâhile karşı adalet tevzi 
etmektir. Halk şikâyet etti mi şikâyet ettiğinin 
neticesini müracaatten anlamalıdır. Haklı hak
sız her ne ise. Onun için çok rica ederim. Bizim 
buradaki encümenlerden daha çok ehemmiyetli 
olan ve halkın pek arzu ettiğini anladığımız 
kâğıtlardan, mektuplardan ve şurada burada 
işittiğimiz ahvalden anladığımıza 'göre her hal
de bu encümeni faaliyete getirelim ve Riyasete 
gelen telgraflar ve her hangi şekilde olan mek
tuplar, istidalar, istida encümenine haavle edil
sin. İstida Encümeni mercii aidinden lâzımgelen 
tahkikatı icra etsin ve mahalline bildirsin. Biz 
de dairei intihabiyelerimize yazalım, bizi tel-
garflarla, mektuplarla beyhude yere işgal et
mesinler. Biz de vekâletleri beyhude yere işgal 
etmiyelim ve Millet Meclisinin Arzuhal Encüme
ni onların dertlerinin devasını versin. Bunu çok 
rica ederek sizden, istirham ederim. 

REİS — Efendim; bu İstida Encümeni mev
cuttur. Malûmuâlileri; encümen sülüs âzasiyîe 
içtima edebilir. O encümene 'on beş âza intihab-
edilmiş, altı kişi ile içtima edebilir. Şimdi 
birçok istida var. Lütfen bu altı arkadaş bu ev-
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rakı bir an evvel çıkarsın ve biz de gelen ne 
kadar istidalar varsa havale ederiz. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Reis Bey, evrak 
Meclisin istida Encümenine gelmiyor. Kalemi 
Mahsusa gidiyor. Orası da nereye ait ise oraya 
havale ediyor. Nezarete ait ise oraya havale 
ediyor. Reisimiz izinli gitti, encümenimizde kâ
ğıt yoktur. Ben bu encümende azayım. 

HULUSİ R (Karahisarı Sahib) — Kalemi 
Mahsusun onda kabahati yoktur. 

REİS — öyle oluyorsa fimabaid kendilerine 
söyliyelim. Meclisin şahsiyeti mâneviyesine taal
lûk eden bu gibi şeyleri buraya göndersin. Şim
diki halde yeniden intihaba lüzum yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Kalemi Mahsus istediği yere havale ediyor. 
Şimdi mesele anlaşıldı. İstida Encümeni mese
lesi yoktur. Şikâyetnamelerin doğruca İstida 
Encümenine havalesi lâzımgelirken havale edil
miyor. Yazılan her telgraf doğrudan doğruya 
encümene havale edilecektir, edilmiyor. Kalemi 
Mahsus istediği yere havale ediyor. Badema 
Meclisin şahsiyeti mâneviyesi namına yazılan. 
her şikâyet doğru Meclise havale edilmelidir. 
Gelen evrak bittabi Meclisin İstida Encümenine 
havale edilir. Bunu tahtı karara almak lâzım
dır. 

REİS — Bendeniz sizin söylediklerinizi siz
den'evvel söyledim. 

DURAK B. (Erzurum) — Encümenin âzası 
noksandır. Rica ederim ikmal edilsin. 

REİS — Noksan değildir. Altı zat vardır. 
VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey, bu istida

larda bir usul vardır. Meclise gelmiş istidalar 
nereden gelmiş ise o vasıta ile tebliğ edilir ki, 
müstediye senin istidan şu suretle muamele gör
dü denir. İstida Encümeni hakkında Nizam-
namei Dahilîde sarahat vardır. Intacedilmiş olan 
her hangi istida varsa biz bilelim. Bizim bilmek-
liğimiz lâzımgelir. Ve onları müstedilere de bil
dirmek lâzımdır. Neticede hıfzedilecek olsa da 
veyahut neticelenmiş olsa da bizim bilmemiz lâ
zımgelir. İstida Encümeni şimdiye kadar inta-
eettirdiği mesaili tabedip tevzi ettirmeye mecbur
dur. Nizamname böyle diyor. 

REİS — Badema Meclisin şahsiyeti mânevi
yesine hitaben gelen telgraf ve mektupları İs
tida Encümenine havale edeceğiz. Heyeti Umu-
miyeye sevkı lâzımgelenleri İstida Encümeni He-

- 1 7 1 



î : 73 10.9. 
yeti Ümumiyeye gönderir ve îstida Encümeninin 
kararları da bir liste halinde tabedilip âzayi ki
rama tevzi edilmek lâzımgelir. Nizamnamei Da
hilînin bu hususa dair ahkâmı şimdiye kadar 
tatbik edilmemiş fimabait tatbik ederiz. 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak
katinin 63 ncü maddesinin tadiline dair bir lâyi-
hai kanuniye var. Maliye Vekili Bey bir hafta 
tehirini arzu etmiş ve Meclisi Âli de kabul et
mişti. (Maliye Vekili yok sesleri) O halde vüru-
duna talik edelim. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Maden amelesi hakkında kanun lâyihası 

ve İktisat, Sıhhiye ve Adliye encümenleri maz
bataları (1) 

REÎS — Efendim, Ereğli havzai fahmiyesin-
deki amelenin hukuku mütekabilesinin temini 
hakkında bir lâyihai kanuniye vardı. Malûmu-
âliniz müstaceliyetle müzakeresini kabul buyur
muştunuz. Yalnız bir madde kalmış idi. O mad
deyi Adliye ve Sıhhiye encümenlerine havale et
miştiniz. Adliye ve Sıhhiye encümenleri tetkika-
tını ikmal etmiş müsaade buyurursanız okuyayım 
ve kanun çıksın efendim. 

Adliye Encümeni- Mazbatası 
Maden ocaklarında çalışan amelenin huku

ku mütekabilelerinin temini hakkındaki Kanu
nun yedinci maddesi berayı tadil Heyeti Umu-
miyeden encümenimize havale edilmekle İkti
sat Vekili hazır olduğu halde mütalâa edildi. 

Maddei mezkûrenin ihtiva eylediği hususat 
(1) ikamei dâva, (2) mercii dâva, (3) tazmi
nat miktarı için bükme medar esas, (4) suiida-
reden neşet eden kazadan dolayı âmil ve mül
tezimlerin tecziyesinden ibaret olmakla bu si
yak üzere tetkikat icra edildi: 

Kazazede olanlarla vefat edenler hakkında 
tazminat dâvasının ikamesi evvel emirde kaza
zedelerle vefat edenlerin vârislerine, saniyen 
amele birliği müfettişliğine, salisen iktisat Ve
kâletine aidiyeti muvafık görüldü. Hali mas
lahat ve sürat nazarı itibara alınarak bu gibi 
deavinin Sulh hâkimleri hakkındaki Kanuna 
tevfikan rüyet ve intacı münasibi mütalâa kı-
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(t) Evveliyatı 10. ciltte 28. îçtima zaptın-
dadır, 
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lmdığı gibi tazminat miktarının tâyin ve tes-
biti için de hâkim veya memur edeceği naibin 
riyaseti tahtında tarefeynin; «Yani ikamei dâ
vaya salâhiyettar olanlarla maden âmil ve mül
tezimlerinin» intihabedecekleri birer ehlivukuf
tan müteşekkil heyetin vereceği raporun esas 
ittihazı ve suiidareden neşet eden kazalardan 
dolayı âmil veya mültezimlerin tazminattan ma
ada ayrıca cezayı nakdi ile mahkûmiyetleri mu
vafık görülmüş, binaenaleyh maddei mezkûre 
aitdeki şekilde tespit edilmiştir. 

9 Temmuz 1337 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Eskişehir Sinob 
Abdullah Azmi Mehmed Şevket 
Kâtip Âza Âza 

Kângırı f Sinob Konya 
Neşet Nâzım Hakkı Hami Musa Kâzım 

Âza | | Âza Âza 
Antalya f1:j Konya Bursa 

Halil İbrahim s i \ Refik Muhiddin Baha 
% l Âza 

*••*? W Niğde '**•• S - ' . - " 
^ ? Ç Hilmi 

MADDE 7. —- Havzai fahmiyede sâyü amel
den dolayı kazazede olanlarla vefat edenlerin 
vârisleri veya amele müfettişliği veyahut İkti
sat Vekâleti taraflarından tazminat dâvası ika
me olunur. İşbu tazminat dâvası miktarı kaç 
kuruştan ibaret olursa olsun sulh hâkimleri 
hakkındaki Kanuna tevfikan kabili temyiz ol
mak üzere rüyet olunur. Tazminat miktarı 
hâkimin veya memur edeceği naibin riyaseti al
tında tarafeynin intihabedeceği erbabıvukuf-
tan teşekkül edecek heyetin vereceği rapora 
istinadeder. Kaza vukuu âmil veya mültezim
lerin suiidaresinden veya fennen ifası lâzımge-
len hususatm adem iif asından neşet etmiş ise 
tazminattan maada işbu âmil veya mültezim
lerden beş yüz liradan beş bin liraya kadar ce
zayı nakdi alınır. 

Sıflıhiye ve Muaveneti İçtimaiye Endümeni 
mazbatası 

Ereğli havzai fahmiyesi maden amelelerinin 
hukukuna mütaallik Kanunun berayı tadil en
cümenimize havale edilen yedinci maddesi ile 
Adliye Encümenimin tadilen tanzim eylediği ye
dinci madde ve ,bu bapta Heyeti Umumiyeyede 



I : 73 10.9.1387 C : 1 
müzakere esnasında verilmiş tadilnameler mü
talâa ve tetkik olundu. 

Adliye Encümeninin tanzim eylediği mad
de kabul edilmiş isede erbabıvukuf tâbiri va
zıh olmadığından, erbabıvukuf ve tabibi res
miden teşekkül edecek.... ilâh tarzında bir fık
ra ilâvesi tensip ve Heyeti Umumiyece nazarı 
itibara alman Kozan Mebusu Doktor Mustafa 
Beyin takririndeki hastalık veya mecruhiyet do-
layısiyle tahtı tedavide bulunan amelenin üc
reti yevmiyesi kemakân verilir tarzındaki tek
lifi mufafık görülerek yedinci madde atideki 
şekilde tesbidedilmiştir. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni 

Reisi 
Bursa 

Operatör Emin 
Kâtip 
Gene 

Doktor Haydar 
Âza 
Gene 

Ali Vasıf 
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Mazbata M. 
Bolu 

Doktor Fuad 
Âza 

Kozan 
Fikret 

Âza 
Gümüşane 
Mustafa 

MADDE 7. — Havzai fahmiyede sâyü amel
den dolayı kazazede olanlarla vefat edenlerin vâ
risleri veya amele müfettişliği veyahut İktisat 
Vekâleti tarafından tazminat dâvası ikame olu
nur. İşbu tazminat dâvası miktarı kaç kuruştan 
ibaret olursa olsun sulh hâkimleri hakkındaki ka
nuna tevfikan kabili temyiz olmak üzere rüyet 
olunur. Tazminat miktarı hâkimin veya me
mur edeceği naibin riyaseti altında tarafeynin 
intihabedeceği erbabı vukuf ve tabibi resmiden 
teşekkül edecek heyetin vereceği rapora istinade-
der. Kaza vukuu âmil veya mültezimlerin suii-
daresinden veya fennen ifası lâzımgelen hususa-
tm adenıiifasmdan neşet etmiş ise tazminattan 
maada iş bu âmil veya mültezimlerden beş yüz 
liradan beş bin liraya kadar cezayı nakdî alınır. 
İş başında mecruh olanlara şifayab oluncaya ka
dar ve hastalananlara hastalığı devam ettiği müd
detçe üç ayı tecavüz etmemek üzere nısıf yevmi
ye itasına maden sahipleri mecburdur. 

REİS — Celâl Bey izahat verir misiniz? 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD CELÂL B. 
(Saruhan) — Bu madde Maadin Nizamnamesi
nin yetmiş yedinci maddesini tadil eden bir tek

lifi kanunidir ve o maddei nizamiye mucibince 
muhakemenin süratle yürüyemediğini kanunun 
müzakeresi esnasında Heyeti Muhteremenize mü-
dellelen arz etmiştim ve tarafeynin hukukunu 
daha emin bir surette muhafaza edebilecek bir 
şekle rapt için maddei kanuniyenin Adliye, Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenlerine gön
derilmesi takarrür etmiş idi. Yani Hüükümetin 
teklif ettiği maddei kanuniyenin daha muntazam 
bir şekilde bu encümeni erce tâyini, tesbiti tahtı 
karara alınmıştı. Encümenler maddei kanuniyeyi 
daha vazıh ve daha şümullü bir surette tâyin ve 
tesbit ettiler. Bendeniz ihtisas ve salâhiyetim ha
ricinde olduğundan dolayı Adliye Encümeninin 
tâyin ve tesbit eylediği madde hakkında beyanı 
mütalâa edecek değilim ve bunu o zaman da arz 
ettiğim veçhile alâkadar arkadaşlarımızın mütalâ
alarına havale ediyorum. Bendenizin istediğim 
burada adaletin sürat ve suhuletle tecellisidir. 
Bu, Maadin Nizamnamesinin arz eylediğim şek
linden ziyade suhuletbahş ve tarafeynin hukuku
nu daha ziyade temin edebilir. Sıhhiye Encüme
ni ile Adliye Encümeninin bu madde hakkında 
gösterdikleri fark iki şeye müncer oluyor. Tazmi
nat dâvalasınm miktarım tâyin etmeye esas ol
mak üzere ehlihibre, teşkilini Adliye Encümeni 
kabul ediyor. Sıhhiye Encümeni de bu esası ka
bul etmekle beraber bir tabibi resminin de bulun
masını teklif ediyor. Sıhhiye Encümeni ile Ad
liye Encümeni arasındaki ikinci fark; amele tah
tı tedavide bulunduğu müddetçe ve üç ayı teca
vüz etmemek şartiyle nısıf yevmiye vermek cihe
tini Sıhhiye Encümeni kabul etmiş ve Dahiliye 
Encümeni ise bu ciheti meskûtunanh geçmiştir. 
Aralarındaki fark bundan ibarettir. Bendetıiz 
hulasaten arz edeceğim ki: Heyeti Âliyeniz bu ka
nunu heyeti umumiyesiyle kabul etmekle ahvali 
iktisadiye ve içtimaiyeye yakından mühim tesir 
yapacak ve memlekette iktisadi bir esas kurmuş 
olacaktır. Binaenaleyh kabulünü rica ederim. 

ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Efendim, Sıhhiye Encümeninin terti-
bettiği madde Adliye Encümeninin maddesinde 
zaten dâhildir. Vukua gelen amele kazasının şekil 
ve mahiyetini tâyin ve tesbit etmek fennî bir me
sele olduğundan elbette tabip raporuna iktiran 
edecektir. Burada gösterilen ehlivukuf meselesi 
kazazede olan amelenin zarar ve ziyanını tahfife 
medar olduğu için ne kazanacak idi? Ne kaybet-
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ti? Ve kaybeden adamın.ne alması lâzııngeleceği 
tababetle alâkadar değildir. Bu mesele hayati ik
tisadiye ile alâkadar mesailde fikir, vukuf derme-
yanı olduğuna nazaran bendeniz Adliye Encü-
meninin fikrini kabul ederim. Ehlivukuf mesele
sini serbest bırakmalı. Eğer hâkim dilerse yapa
bilir. Yani hâkim tamamiyle serbest kalsın. Yani 
hâkime; bu kadar ehlivukuf içinde bir de mutlak 
doktor bulunacak demiydim. 

ikinci bir noktai nazar daha var: Bu noktai 
nazar Celâl Beyin izah ettiği veçhile, tazminattan 
maada üç ayı tecavüz etmemek üzere aırfelenin 
nısıf yevmiyesi verilir. Zaten tazminat amelenin 
işten kaldığı günlere ait takdir edilecek bedelât 
demektir. 

HAKKI B. (Van) — Büsbütün amelden sa
kıt olursa? 

REFİK ŞEVKET B. (Devamla) —Büsbütün 
amelden de sakıt kaldığına nazaran yine tazmi
nat alır. Bir karar verilecek ki, adı tazminattır. 
Ve yalnız miktarı tesbit edilecektir. 

Sonra Adliye Encümeninin maddesinde şaya
nı dikkat bir fıkra vardır. Kazayı vukuundan 
evvel menetmek hususunda bir tedbiri idari... ve 
deniyor ki ; Eğer amelenin mâruz kaldığı kaza 
ve faciayı âmil veya sermayedarların ifasiyle 
mükellef oldukları hususatm âdemiifasmdan 
mütevellit ise o vakit maden sahipleri ve âmil
leri bu tazminattan maada bilmem kaç liradan 
kaç bin liraya kadar tazminat da verecektir. 
Halbuki tedabiri maniadır. Sıhhiye Encümeni
nin iki noktai nazarını da Adliye Encümeni 
mazbatası ihtiva etmektedir. Ve bundan maada 
tedabiri maniayı da muhtevi bulunmak itibariy
le Adliye Encümeni mazbatasını muvafık bulu
yorum. Mümkün ise onu tercih edelim. 

REÎS — Efendim; Refik Şevket Beyin be
yanatına nazaran Sıhhiye Encümeninin tertibşt-
tiği maddenin ahkâmı Adliye Encümeninde de 
dâhil. Eğer arzu buyurursanız yalnız Adliye 
Encümeni mazbatasını okuyalım. 

VEHBÎ B. (Kayseri) — İkisi birden mı çı
karılmış, yoksa bir fark var mı? 

REÎS — Hayır, ayrı ayrı. 
VEHBÎ B. (Karesi) — En son olarak hangi 

encümen vermiş ise evvelâ o müzakere edilir. 
Reddedilirse sonra öteki müzakere edilir. 

REÎS — O halde Sıhhiye Encümeninin maz
batasına dair başka söz istiyen var mı? 
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Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim, taz

minat meselesi diyoruz. Tazminat vermek için 
şahsi mutazarrırın faaliyeti umum iyesine ne de
recede zarar gelmiş, bunu bilmek lâzımgelmez 
mi? Vukua gelen zararın miktarı nedir? Ve 
onun faaliyeti umumiyesine ne dereceye kadar 
zarar verecektir. O adam ne nispette eksik bir 
şey kazanacaktır? Bunu takdir için mutlaka 
orada bir doktor lâzımdır. 

Faaliyeti umumiyesi şu derece mutazarrır
dır diye doktorun takdir etmesi ve rapor ver
mesi elzemdir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Doktorun bulunması mutlak değildir. Malû-
muâiiniz kazalar iki esbap tahtında olur. Ya 
lâzımgelen tedabiri fenniye vaktiyle yapılmamış 
olur. Bunda kumpanyanın, şirketin sunutaksiri 
olur. Eğer doktorun bulunmasını icabeden ve 
fennen tetkikatla doktorun rapor vermesine 
mütaallik mesele olursa onun için de bir ehlivu
kuf bulunacak demektir. İşte o ehlivukuf da 
doktorlardan ibaret olacak demektir. Fakat 
her vakit doktorların vücuduna ihtiyaç hâsıl ol
maz. Sanatkârların da bulunması ieabeder. Fa
raza bir madende bir kaza vukua gelmiş, onu 
ancak maden mühendisi, maden amelesi o ka
zamın neden ileri geldiğini bilir. Doktor bile
mez. O vakit maden mühendislerinden, maden 
amelesinden de bir ehlivukuf olmak lâzımgelir . 
Meselâ : Bir sirkat vukua gelir. Ciheti adliye
den çilingir götürülür. Ne suretle kilit açılmış, 
öğrenilir, sonra bir cürmümeşhut olur. Birisi 
katledilmiş bulunur. Orada da doktorun bulun
ması lâzımdır. Binaenaleyh ehlivukuf kaydı mut
laktır. Onu Refik Şevket Bey biraderimizin de
diği gibi mahkeme takdir eder. Kanunen behe-

|j mehal doktor da bulunacaktır diye bir kayıt 
j koymak caiz değildir. Böyle bir. kayıt koyarsak 
!! doktoran bulunacağı, bulunmıyacağı yerde dok-
|j toru bulundurmuş oluruz. 
İj VEHBÎ Ef. (Konya) — Doğru doğru. Ad-
j üye Encümeninin fikrine iştirak ederiz, madde-
j lere geçilsin. 

REÎS — Efendim o halde ilk önce Sıhhiye 
Encümeninin mazbatasındaki maddeyi reye ko
yalım maddeyi tekrar bir daha okuyalım. (Sıh
hiye Encümeninin maddesi tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, Sıhhiye Encümeninin tek
lifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmedi. 
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O halde Adliye Encümeninin maddesini reye , 

koyacağım. (Adliye Encümeninin maddesi tek
rar, okundu.) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Birer erbabı-
vukuf deniyor. Birer sahibivukuf denirse daha 
iyi olur. 

REİS — (Birer erbabıvukuf) yerine (birer 
sahibivukuf) dense deniyor. Bunun tashihini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
(Ehlivukuf) dense daha iyi olur. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
(Sulh hâkimleri hakkındaki Kanuna tevfikan) I 
deniyor. Sulh mahkemelerince demek lâzım. Çün
kü bu tâbirden; usulü muhakeme itibariyle sulh 
Mahkemeleri Kanununa tevfikan muamele gö
receği anlaşılıyor. Onun için herhalde (Sulh 
hâkimleri hakkındaki Kanuna tevfikan) yerine 
(sulh mahkemelerince) demek lâzım... 

REÎS — (Birer erbabı vukuf) yerine (ehli
vukuf) diye teklif var. (Birer ehlivukuftan) 
suretini kabul buyuruyor musunuz'? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın, efendim. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — (den) 
denecekse ibare doğru (den) kalkaeaksa o va
kit sahibi vukuf olur. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Öyleyse o da 
yanlış. 

REÎS — Müsaade buyurun, lisan meselesi ile 
meşgul olmıyalım. 

ADLÎYE VEKÎLl REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Süruri Efendi biraderimizin mütalâ
aları varit değildir. Sulh hâkimleri hakkındaki 
Kanuna tevfikan demek gerek sulh hâkimi bu
lunsun, gerek hâkimi münferidolsun. O kanuna 
tevfikan icrayı muamele yapar. Sulh Hâkimleri 
hakkındaki Kanuna tevfikan sulh hâkimleri ta
rafından rüyet edilecek demek mutlaka sulh hâ
kimi olsun demektir ki : Buna imkân yoktur. 
Meselâ : Zonguldak'da sulh hâkimi yoktur. 
Efendim nitekim burada başka bir arkadaşımız 
sulh hâkimi yoktur dediler. Onun için kanunda 
bu suretle yazılmıştır. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Refik Şevket Beyin itirazını dinle
dim. Şimdi bir mahalde ayrıca sulh hâkimi yok
tur. Bidayet mahkemesi sulh mahkemesine ait 
mesaile de bakıyor. Bidayet mahkemesine aid-
olan vezaife de bakıyor. Beş yüz liradan fazla 
ikame olunan deaviye acaba o mahkeme ne sı- | 
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fatla bakacaktır? Bidayet mahkemesi sıfatiyle 
mi, yoksa sulh mahkemesi sıfatiyle mi bakacak
tır? Onun için bu bir kelimenin ilâvesinde kati
yen mahzur yoktur. Yalnız şüphe ve tereddüdü 
defetmiş oluruz. Bunda ne mahzur vardır? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. (Sa-
ruhan) — Tekrar söylüyorum. Bu dâvaları hâ
kimi münferitler hakkındaki Kanun mucibince 
bidayet mahkemeleri görür. Binaenaleyh sulh 
hâkimleri mevzuubahis değildir. Sulh hâkimleri 
hakkındaki Kanun mevzuubahistir. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — Arz 
ettiğim mahaller nasıl oluyor? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Gerek Refik Şevket Beyin, gerek Süruri Efendi 
biraderimizin mütalâalarını dinledim. Refik Şev
ket Bey buyuruyorlar ki : (Sulh mahkemelerin
ce görülecek) denilecek olursa sulh mahkemesi 
olmıyan yerlerde ne yapılacaktır? 

Esasen kendileri de bilirler ki : Sulh mahke
meleri olmıyan yerlerde Sulh Kanunu mucibin
ce bidayet mahkemeleri o dâvayı görmektedir. 
O vazife onlara munzam olarak verilmiştir. Bu
gün sulh hâkimi olmıyan yerlerde bidayet mah
kemeleri sulh hâkimi sıfatiyle Sulh Kanununa 
tevfikan icrayı muhakeme etmektedir. Şu halde 
Refik Şevket Bey biraderimizin buyurdukları 
mahzur katiyen yoktur. Ve olamaz. 

Sonra : Ali Süruri Efendinin buyurdukları 
gibi kanunda (Sulh mahkemelerince) diyecek 
olursak o vakit bidayet mahkemelerince tazmi
nat meselesi vardır ki, tereddüdü mucibolmadık-
tan başka hâdise daha vazıh bir surette halledil
miş olur. Onun için Sulh Kanununa tevfikan 
sulh mahkemelerince demek lâzımdır. Sulh mah
kemeleri olmıyan yerlerde zaten Bidayet Hâkim
leri Kanunu mahsus mucibince sulh hâkimin sı
fatiyle o gibi deaviye bakmaktadırlar. Onun için 
mahzur yoktur. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Gerek bi
dayet mahkemelerinde, gerek sulh mahkemele
rinde bu meselenin usulü muhakemesinde hiç 
fark yoktur. Çünkü bidayet mahkemeleri sulh 
mahkemeleri hakkını iktisabediyorlar. Orada, bi
dayet hâkimi sıfatında bulunmazlar. Sulh hâ
kimi fevkindedir. Binaenaleyh burada hiçbir 
mahzur yoktur. Yalnız bir mahzur vardır k i : 
Intihabedecekleri ehli hibre iki kişidir. Bun
ların birisi dedi; iki yüz elli, yüz elli lira, 
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birisi dedi beş yüz lira tazminat. Binaenaleyh 
ehlivukuf üç olmalıdır. Birisi nerede olacak
tır? Olmadığı takdirde diğer ehlivukuf hâ
kim tarafından intihabolunmalıdır. Binaen
aleyh bu cihet tasrih olunmalıdır. 

ADLÎYE VEKİLÎ REFİK ŞEVKET B. 
(Saruhan) —• Efendim, zannederim bu kadar 
ufak meselelerin bu kadar söze tahammülü 
yoktur. Ali Süruri Efendi biraderimiz karıntı
na sulh hâkimleri hakkındaki kanuna tevfi
kan sulh hakimlerince tâbiri konsun buyur
dular. Bendenizce bu tâbir konursa. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisari Şarki) — 
Sulh hâkimleri dedim. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Dvamla) — Sulh mahkemesi buyurdular. Bu 
tâbir bidayet mahkemelerinde zaten dâhil ol
duğundan dolayı istimaline lüzum yoktur. 
Yalnız bir nokta var, tasrihi lazımsa sulh 
hâkimleri hakkındaki kanuna tevfikan bida
yet mahkemelerinde mesele hallolur. Maksa
dımız sulh mahkemeleri hakkındaki, Kanu
nun süratinden istifade etmek değil midir! 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisari Sahib) — 
O vakit sulh hâkimleri bakamaz. Sulh Kanunu
na tevfikan bidayet mahkemelerinde denince 
sulh hâkimi olan yerlerde de bidayet mahke
meleri bakmak lâzımgelir. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) —• Efendim, Şükrü Bey biraderimiz 
ifadelerini iyice ihata edemediler. Sorarım 
kendilerine, kazadaki bidayet mahkemeleri 
sulh hâkimleri hakkındaki Kanuna tevfikan 
dâvaya sulh mahkemeleri şeklinde mi bakar
lar! 

VEHBÎ B. (Karesi) — Sulh hâkimleri Ka
nununa tevfikan ne şekilde olacaktır? Sulh 
hâkimleri nasıl bakar? 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Münferiden bakar. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Kanunda tasrih et
tikten sonra sulh hâkimleri bakamaz. (Sulh 
hâkimleri Kanununa tevfikan) dedik mi? Ba
kamaz. Bidayet mahkemesine gönderir. 

ADLİYE VEKÎLÎ REFÎK ŞEVKET B. 
(Saruhan) — Ne demek efendim? 

VEHBÎ B. (Karesi) — Evet efendim, bura
sını tasrih ettik. Burası Ereğli Havzai Fahmi-
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yesi hakkındaki Kanundur. Sulh hâkimi denir
se bakamaz, bidayet hâkimi bakabilir. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Alınız diğer yere veriniz, ö zaman ni
çin sulh hâkimlerine baktırıyorsunuz? 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Tesri için. 
ADLİYE VEKİLİ REFİK ŞEVKET B. (Sa

ruhan) — Tesri için mi? Sulh hâkiminin istifa
de ettiği vasıtai sürati alınız. Sulh hâkimi ge-

; lirse deriz ki : Teşekkül eden bidayet mahkeme
si kendisinin riayet ettiği usullerden sarfınazar, 
şu kanuna tevfikan iş görsün. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu kanun geçen gün 
çıkardığımız kanundan muahhardır. Bu, şimdi
ki çıkaracağımız kanunla, öteki kanunla ver
miş olduğumuz o hakkı kazayı ref'etmiş oluruz. 
Bu kanunu muahhar da binaenaleyh onu tak-
yideder. 

ADLÎYE VEKÎLÎ REFİK ŞEVKET B. (Sa
ruhan) — Bendeniz, mütılâatım eskiden is
tihsal ettiğim kanuna tevfikan olduğundan onu 
arz edeyim ki, o kanun mucibince dört günden 
beri Zonguldak'ta hâkimi münferitlik tesis edil
miştir. Binaenaleyh hâkimi münferitlik bu mes
elede sulh hâkimidir. Yani icabında Sulh Hâ
kimleri Kanununa tevfikan o nevi deaviyi rü-
yet eder. İcabında diğer noktai nazara iştirak 
eder, bu noktayı daha izah edeyim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Fakat bidayet mah
kemesi demeye lüzum yoktur. 

ADLİYE VEKİLÎ REFİK ŞEVKET B. (De
vamla) — Ankara Bidayet Mahkemesi hâkimi 
münferittir. Adı bidayet mahkemesidir. Efen
dim, bu ibarenin kanunda mevzuubahsolması 
ve Sulh Kanununa tevfikan muamele yapılma
sı, Sulh Kanununa tevfikan muhakemenin tes
rii için olacak. Aslolan, bu gibi deavinin sulh 
mahkemesine ait bulunması zaruridir. Binaen
aleyh zaruret olmıyan yerlerde doğrudan doğ
ruya sulh hâkimi bulunmamak zarureti hâsıl 
oldukta zaten Sulh Kanunu vardır, bidayet 
mahkemesine gider. Bu hallolunmuş bir mesele
dir, münakaşa zaittir. Bâzı meseleler vardır ki, 
üzerine çok düşüldükçe usanç verir. Bu mesele
den de herkes usandı. Sulh hâkimleri hakkındaki 
Kanuna tevfikan Bidayet mahkemeleri tarafın
dan rüyet olunur, bundan ne çıkar, efendim? 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Şimdi efen
dim, iş bu kanunun maksadı vaz'ı düşünüldükten 
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sonra bu kanun mucibince bidayet mahkemeleri 
tarafından rüyet edilecek demek, zaittir. Musa 
Kâzım Beyefendi pekâlâ buyurdular ki : Tesrii 
muhakeme için bu dâvalar sulh mahkemelerine 
verilmiş. Fakat sulh mahkemeleri olmıyan yer
lerde Sulh hâkimleri hakkındaki Kanuna tevfi
kan Bidayet hâkimleri sulh mahkemesi halinde 
teşekkül edip o suretle dâvayı halledecektir. 
Bunda mucibi münakaşa bir şey yoktur. Yalnız 
Refik Şevket Bey bir mütalâa olmak üzere bunu 
söylüyorlar. Maddei kanuniyenin sarahati sulh 
mahkemeleridir. Fakat zatıâliniz sulh mahkeme
sini kaldıralım. Bunu Bidayet mahkemesine ve
relim, diyorsunuz. Halbuki vâzıı kanunun mak
sadı pek doğrudur. Bu tarzı kabul edecek olur
sak şu halde sulh mahkemelerine tevfikan Bida
yet hâkimleri görecektir. 

Halbuki maksat bu değildir. Sulh mahkeme
leri her halde bidayet mahkemelerinden daha 
ziyade dâvayı intacediyorlar. Ve bittabi amele
nin de böyle yaralanmış, felâkete uğramış insa
nın da günlerce hastanelerde sürüklenmesi doğ
ru değildir. Onun için sulh mahkemelerine ve
rilsin. Bittabi bundan dolayı sulh mahkemeleri 
bulunmıyan yerlerde Sulh hâkimleri hakkın
daki Kanuna tevfikan bidayet mahkeme
leri rüyet edecektir ki : Şu hale nazaran encü
men de zaten muvafık görüyor. Sulh mahkeme
leri bulunmıyan yerlerde bundan dolayı Sulh 
mahkemeleri Kanununa tevfikan bidayet mah
kemelerinde rüyet edilecektir. Denildi mi; sulh 
hâkimleri bulunmıyan yerlerde bidayet hâkimi 
kaim olacaktır. Eğer öyle olmazsa mutlaka Re
fik Şevked Beyin buyurdukları gibi sulh mahke
mesi olmayınca Bidayet mahkemesi bizim maksa
dımıza münafidir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Mesele te
nevvür etti, zannederim. Bu gibi daaviyi asıl 
olan sulh mahkemesine vermektir. Bidayet mah
kemesi, sulh mahkemesi namiyle teşekkül eder ve 
deaviyi rüyet eder. Bu zaruridir. Sulh hâkimi
nin bulunmadığından mütevellittir. Mutlaka 
sulh hâkimleri bakacak, dersek suLh hâkimleri 
bakar. 

Fakat olmıyan yerlerde usulü kadîm veçhile 
bidayet mahakimi ve yahut onun yerine kaim olan 
hâkimi münferit bu dâvayı takibeder. Bidayet 
mahkemesi bakacak olursa ve bu şekilde baka
cak dersek bir kere bidayet mahkemesinin hü
kümleri'kabili istinaf ve temyizdir. Dâvanın nevi 
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ve derecesine göre halbuki bu hükümlerde müs
tesna olmak üzere bu gibi daaviyi bidayet mah
kemesine verebiliriz. Ve kabili istinaf olan dâva
yı bile temyiz yaparız. Sonra diğer mahkeme 
bakama z. Birkaç cihetle usulü mevzua mugayir 
hareket etmiş oluruz. (Sonra da sulh hâkimi ba-
kamaz sesleri) Bakamaz! Cebrî bir şey oluyor. 
Zaten usulü mevzua vardır. Sulh hâkimleri olan 
yerlerde onlar bakar. Olmıyan yerlerde aynı usu
le tevfikan bidayet hâkimleri bakar. Doğru bir 
şey olur. 

Bundan başka maddede bir .şey daha zihni
me dokundu. Tarafeynden müntahap bir ehlivu
kuf için usulü hukukıyede bir usul vardır. Birer 
tanesini tarafeyn intihabeder. Bir de müşterek 
intihabederler. Üç olur. İtilâf edemediklerinde 
mahkeme ayrıca bir de naip intihabeder. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL B. 
(Saruhan) — Müsaade ederseniz o fıkra bir da
ha okunsun. Zannederim o fıkra maksadı ihtiva 
ediyor. «Tazminat miktarı hâkimin veya memur 
edeceği naibin riyaseti altında tarafeynin inti-
habedeeeği erbabı vukuftan teşekkül edecek he
yetin vereceği rapora istin adeder.» 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Bendeniz 
buna nakıs diyorum. Reisi kaldırıp ehlivukuf 
dersek maksat hâsıl olur. Vazifesi bilâmünakasa 
ve sükûtu tamla dinlemekten ibarettir. Hakkı 
reyi yoktur. Reyi olursa tarafgirlik etmiş olur. 
Reis hâkim vaziyetinde kalıyor. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim kabili temyiz 
tâbirine lüzum yoktur. Kâffei ahkâm sureti kafi
yede temyize tâbi bulunacak. Usulü mevzua da 
budur. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
MUSTAFA SABRI Ef. — (Siird) — Ben

denizin söyliyeceğimi Musa Kâzım Bey izah etti. 
Maahaza bir nokta daha kaldı. Bu gibi daavii 

mühimme amelenin hukukuna taallûk ettiği için 
katiyen bidayet mahkemesinin eline verilmesi 
doğru değildir. Onlar tebligatı tahririyeye. tâbidir. 
Sulh mahkemeleri ise böyle şeye tâbi değildir. 

Binaenaleyh Refik Şevket Beyefendinin de
diği şekilde kabul edilmesini teklif eylerim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) - Efendim! Ben bu mad
dei kanuniyenin sonunda kabili tvmyiz olmak 
üzere hükm olunur, tâbirini doğru görmiyoııım. 
Bir hüküm gerek sulh mahâkiminden gerek bi
dayet mahâkiminden sudur etsin hepsi kabili 
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temyizdir. Şu halde sureti kafiyede hükmolu
nur, denmelidir. Dünyada hiçbir hüküm yoktur 
ki, kabili temyiz elmasın, 

MEHMET) ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
Efendim; mesele tavazzuh etti. Kabili temyiz 
olmamak üzere suretini kabul etmiyoruz, den-
miyecek olursa Sulh Mahkemesi hakkındaki 
Kanuna tevfikan hareket etmiş oluruz. Sulh 
mahkemesi hakkında da mevaddı hukukıyede is
tinaf yoktur. Fakat sulh mahkemeleri mevaddı 
cezaiyede hükmetmiş oldukları şeyl'erde hem 
istinaf hem de temyizi vardır. Bunda ise cezayı 
nakdî vardır. Efendiler! Maddenin son fıkrası
na dikkat edilirse görülür k i : Eğer amelenin 
zarar ve ziyanı, lâzımgeleu tedabiri fenniye ya
pılmadığından dolayı ise şu kadar lira cezayı 
nakdî alınır deniyor. Bundan dolayı kabili is
tinaf olması lâzımgelir. Kabili temyiz kaydı; o 
fıkra hükkâmı tereddüde düşürmesin diye kon
muştur. Ve bu noktai nazardan kabili temyiz 
kaydı lâzımdır. 

Sonra ehlivukuf meselesinde de zaten bü
tün kavaninimizde ehlivukuf denildi mi, Usulü 
Muhakematı Hukukiye Kanununun mevadıdı 
mahsusası mucsibince 90 ve 91 nci maddelerinde 
ahkâm vardır. Tarafeyden birer kişi intihab-
olunur. Diğerini müşterek reyle intihabederler 
hâkim bir zat tâyin eder. O da olmazsa üçünü 
de mahkeme tâyin eder. Bu tâbiri kaldırıp ehli
vukuf dersek maksat hâsıl olur. Şekil şu su
retle oluyor: (Sulh Kanununa tevfikan sulh 
mahkemelerince ehlivukuf) denildiği zaman 
kanun gayet efradını cami çıkacaktır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim! Kabili tem
yiz demek, tâbirine lüzum yoktur. Sureti kafi
yede hükmolunur, deyince sureti kafiyede olan 
hükümler kabiliyeti istinafiyesini kaybeder. 
Kabili temyiz olan hüküm denince kabili tem
yiz olmıyan hüküm demek olur. 

REİS — Efendim; Başka söz istiyen yok
tur. iki tadil takriri vardır. Biri Bolu Mebusu 
Şükrü Beyindir. 

Riyaseti Celileye 
Alelûmum deavi hakkında sudur eden kâf-

fei ahkâm kabili temyiz olup bu itibarla (kabili 
temyiz olmak üzere) kaydının kaldırılarak (su-
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reti kafiyede hükmolunur) suretinde tadilini 
teklif ederim. 

10 Eylül 1337 
Bolu 
Şükrü 

REİS — Efendim; bu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyede birer ehlivukuf demeye 

lüzum yoktur. Ehlivukufun üç olması ve sure
ti intihabı ahkâmı mevzuai kanuniyede mevcud-
olmasına ve bu kanunda da o ahvalin ilgasını 
icabeder bir hal mevcudolmamasma binaen ta
rafeyn canibinden alelusul müntahap ehlivukuf 
denilmek suretiyle tesbitini teklif ederim. 

10 Eylül 1337 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Maddei kanuniyedeki (sulh hâkimleri kanu

nuna tevfikan) fıkrasından sonra (sulh mahke
melerince) tâbirinin ilâvesini teklif ederim. 

10 EylııT 1337 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

RElS — Bu takrirleri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın, nazarı itibara alınmıştır. 

Yedinci maddenin şekli muaddilini okuyo
ruz : 

MADDE 7. — Havzai fahmiyede sâyü amel
den dolayı kazazede olanlarla vefat edenlerin 
vârisleri veya amele müfettişliği veyahut İkti
sat Vekâleti taraflarından tazminat dâvası ika
me olunur. İşbu tazminat dâvası miktarı kaç 
kuruştan ibaret olursa olsun sulh hâkimleri hak
kındaki kanuna tevfikan sulh mahkemelerince 
kabili Temyiz olmak üzere rüyet olunur. Tazmi
nat miktarı tarafeynden alelûsul müntahap er
babı vukuftan teşekkül edecek heyetin verece
ği rapora istinadeder. Kaza vukuu âmil veya 
mültezimlerin sııi idaresinden veya feımeıı ifası 
lâzımgelen lıususatm ademiif asından neşet et
miş ise tazminattan maada işbu âmil veya mül
tezimlerden beş yüz liradan beş bin liraya ka
dar cezayi nakdi alınır. 
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REİS — Efendim! Maddeyi reyi âlinize arz 

ediyorum. Maddeyi tadilen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Malûmuâliniz bu kanunun yalnız bu madde
si kalmıştı. Bu madde de kabul edilince kanu
nun müzakeresi bitmiştir. 

Şimdi kanunun heyeti unıumiyesini reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — MAZBATALAR 

1. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
Encümeni Müşavere hakkındaki altmış üçüncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Ka-
vanini Maliye Encümeni f,nazbatası. 

REİS — Efendim! Usulü Muhasebei Umumi
ye Kanununun tadiline dair maddei muaddele 
vardır. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak

katinin kırk beş ve elli dört ve altmış ikinci 
maddeleri mucibince defi mesuliyet affı zimmet 
istidalariyle ita emirlerinin istinadedeceği evra
kı müsbite cetvel esamisini ihzar hususatmda re
yi alınmak icabedeıı encümeni müşavereyi Ma
liye Divanı Muhasebatın hali teşekkülde olma
masına mebni âzasından encümende huzurunu
za lüzumu kanuni bulunan iki zatın devamına 
imkân olmadığı cihetle içtima edememektedir. 
Halbuki encümeni mezkûre taallûk eden birçok 
mevad mevcudolup esbabı ânife dolayısiyle bun
ların intacı mümkün olmadığı gibi ahiren üç 
yüz otuz altı senesi Muvazene! Umumiye Kanu
nunun on ikinci maddesi mucibince ordu, ko
lordu, müstakil fırkalar nezdinde tâyini takar
rür eden muhasiplere ait evrakı müsbite eşka
lini tesbit için de encümeni mezkûrun müstace-
len teşekkülüne lüzumu katî hâsıl olmuştur. Di
vanı Muhasebata ait vize muamelesi elhaletü ha-
zihi divana niyabeten Mahsebei Umumiyeee ifa 
edilmekte olmasına mebni encümenin dahi şim
dilik Divanı Muhasebat âzası bulunmaksızın is
timal tensibedilerek Usulü Muhasebei Umumi
ye Kanununun Encümeni Müşaverenin sureti te
şekkülüne mütedair altmış üçüncü maddesinin 
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fıkrai ulâsı o yolda bittadil tanzim kılman lâyi-
hai kanuniye leffen takdim kılınmıştır. 

Lâyihai Kanuniye sureti 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak
katinin altmış üçüncü fıkrai ulâsı berveçhi âti 
tadil edilmiştir: 

MADDE 1. — Encümeni Müşaverei Maliye 
Divanı Muhasebatın teşekkülünde iki âza iltihak 
etmek şartiyle bilûmum vekâletler muhasebe mü
dürlerinden ve Maliye Vekâleti Muhasebei Umu
miye Müdiri Umumisinden mürekkep olup Ma
liye Vekilinin veya tevkil edeceği zatın riyaseti 
tahtında içtima eder. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

22 Mart 1337 
İcra Vekilleri Reisi ve 

Müdafaai Milliye Vekili Seriye Vekili 
Fevzi Fehmi 

Adliye Vekili Maliye Vekili 
Refik Şevket Hasan Hüsnü 

Hariciye Vekâleti Vekili Dahiliye Vekili 
Fevzi Mehmed Ata 

İktisat Vekili Nafıa Vekili 
Mahmud Celâl Ömer Lûtfi 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Maarif Vekili Vekâleti Vekili 

Hamdullah Subhi Fevzi 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Refik 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak

katinin altmış üçüncü maddesinin fıkrai ulâsının 
tadili hakkındaki 22 Mayıs 1337 tarihli lâyihai 
kanuniye encümenimizce bittetkik aynen kabul 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz ve tak
dim kılındı'. 

31 Mayıs 1337 

Reis 
Erzurum 

Hüseyin Avni 

Mazbata Muharriri 
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Kâtip 
Mardin 
Necib 

3t 

Âza 

îçel 
Haydar Lûtfi 

Aza 
Karahisarı Şarki 

Mustafa 
Âza 

Malatya 
Ali Vefa 

Âza 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bu lâyihai kanuniye verildikten sonra 
devair muhasebat müdürleri Muvazene Encüme
nince tevhidedilmiştir. Şu şekle nazaran bu lâyi-
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hanın istirdadı lâzımdır. Muhasebei maliyeyi 
teşkil eden muhasebat müdürlerinin lağvından do 
layı buna lüzum kalmamıştır. îstirdadetmek isti
yorum. Lâyihanın iadesini teklif ediyorum. 

EEÎS — Maliye Vekili Bey Lâyihai kanuni-
yenin iadesini arzu buyuruyorlar. Kabul edenler, 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Teneffüs etmek üzere on dakika cel
seyi tatil ediyorum. 

Ekseriyet hâsıl olmadığından ikinci celse kü-
şadedilmemiştir). 

mmm 

T. B. M. M. Matbaası 


