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1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak mandıra ve ağıllar kanununun ikinci müzakeresi 
icra ve kabul edildikten sonra perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Kâtip Kâtip Reis V. 
Yozgat Tokat 
Avni S. Tevfik fi. Hiisnii 

% - AHVALE EDİLEN EVRAK 

, Lâyihalar 
1 — Bahriye Mektepleri muallimleri kanunu

nun lağvı hakkıda kanuu lâyihası ( Millî -
Müdafaa Encümenine ). 

2 — Harita mektebi talebesinin Harbyi -
mektebi talebesi misilli iaşe ve ilbasları ha
kkında. kanun lâyihası ( Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenlerine ) 

3 — İnşa olunacak Nafıa Vekâleti binası 
hakkında kanun lâyihası ( Bütçe Encümenine ) 

4 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 
1341 senesi hesabı katisi hakkında 3 kanun 
lâyihası ( Divanı Muhasebat Encümenine ) 

5 — Kıdemli yüzbaşılığın nasp üzerine 
hesap edilmesi hakkında kanun lâyihası (Millî 
Müdafaa, ve Bütçe Encümenlerine ) 

6 — Maarif Vekâleti 1928 senesi bütçesine 
25 000 liralık munzam tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ( Bütçe Encümenine ) 

7 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1929 
senesi bütçe kanunu lâyihası ( Bütçe Encü
menine ) 

8 — Umumî hıfzıssıhha hakkında kanun 
lâyihası ( Sıhhiye, Dahiliye, Adliye ve Hari
ciye Encümenlerine ) 

Mazbatalar 
9— ı numaralı dahiliye memurini kanunu 

132 
lâyihası veDdahiliye Memurin kanun Muva
kkat ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruz
nameye )j 

10 — Kastamonunun Akdoğan köyünden 
Sadık Oğlu Memet Alinin idamı hakkında 
_Ş_ numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

11* — Sabık Mülkiye müfettişi Hasan 
Reşit Beyin hamil bulunduğu istiklâl madal
yası şeridinin kırmızıya tebdili h a k k ı n d a ^ ve 
İstanbulda Göztepede Şimendifer MektebiMü-
dürü Eşref Beyin »hamil olduğu istiklâl 
madalyası şeridinin kırmızıya tahviline dair 
_* numaralı Başvekâletj^tezkereleri ve Milli 
Müdafaa Encümeni mazbatası( Ruznameye ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14,20 " 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler: Necip Ali B. ( DENİZLİ ) Süreyya TefikB. (TOKAT) 

Reis — Efendim celseyi açıyorum. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ — Aydın, İzmir - Kasaba ve temdit 
demir yolları güzergâhında bulunup telgraf 
merkezi mevcut olmıyan istasyonlardan postu 
ve telefon muamelesinin ifası hakkında mezkûr 
demir yolları idaresile aktedilen mukavelename
nin imza ve teatisi için Hükümete mezuniyet 
verilmesine dair kanun lâyihasının iadesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Aydın - İzmir - Kasaba ve temdidi demir 

yollan kumpanyalarıle aktedilecek mukavele
namelere dair olup 29-1-929 tarihli ve 7603 
numaralı tezkere ile takdim olunan lâyihanın 
iadesi Dahiliye vekâletinin "10- 4 - 929 tarih 
ve 62 numaralı tezkeresile rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifa ve neticesinin işarına mü
saade buyrulmasını arzeylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Reis — Efendim, Hükümetin talep ettiği 
bu lâyihayi iade ediyoruz. 

66 
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4 — MÜZAKERE El 

î — gig numaralı icra ve iflâs kanunu ve tat-
bikına ait kanun lâyihaları ve Adliye Encümeni 
mazbatası [1] 

Reis — Ruznamemizde icra ve iflâs kanu
nu ve tatbiki kanun lâyihaları vardır. Esasen 
bu kanun lâyihası bu gün müstacelen ve kül 
halinde müzakeresi tekarrür etmişti. Adliye 
Vekili Bf. beyanatta bulunacaklardır. 

Adliye Vekili Mahmut Esat B. 
(İzmir ) — Muhterem Beyefendiler! 

Bu gün Büyük Hey'etinizin müzakeresine arz 
olunan Türk Cumhuriyetinin icra ve iflâs kanun 
lâyihası, İsviçrenin Federal icra ve iflâs kanunu 
örnek tutularak yapılmıştır. Federal kanununun 
kanton kanunlarına atfettiği iflâsa ait bazı 
kısımlar da; lâyihada insicamı muhafaza endişe
si le oradan alındı. Pek zarurî görülen, pek 
ufak tefek tadiller bir tarafa bırakılırsa 
Cumhuriyetin icra ve iflâs kanunu lâyihası 
hükümlerine, mefhumlarına değil hatta 
kelimelerine kadar mehazine sadık kalmış bir 
eserdir denilebilir. 

Lâyihanın hazırlanması için hukukçuları
mızdan mürekkep bir heyet tercüme etrafında 
bir sene çalıştı. Sonra teşkil olunan ikinci 
bir hukukçular heyeti bu tercümeyi bir kerre 
daha gözden geçirdi ve nihayet Adliye vekâle 
tinizin verdiği direktifler dahilinde lâyihaya 
icabeden üslûp ve şekli verdi. Bu. çalışma da 
altı ay kadar sürdü. Büyük Meclisin Adliye 
Encümenini teşkil eden güzide heyet de 
bu lâyihanın etrafında uzun uzadıya tetkikatta 
bulundu ve yaptığı münakaşalarla vaziyeti ay
dınlattı. Bundan sonradır ki lâyiha Yüksek He
yetinize arzedilebilecek bir hale geldi. 

Elimizde mevcut kanunu neden bir tarafa 
bırakdık ve bunun yerine İsviçre Federal kanu
nunu aldık? Ve niçin İsviçre Federal kanunla
rını diğerlerine tercih ettik? Her vakit, hatıra 
gelebilen bu düşünceler etrafında kısaca malû
matımı arz etmek için müsaadelerini rica ede
ceğim. Bu günkü icra kanunumuz dünkü 
mülga kanunlarımızın müeyyedesidir. Bu günkü 
kanunlarımız, başta kanunu medenî olmak üzere 
elimizdeki icra kanunile müeyyedesiz kalmak 

/ / / 136 numaralı matbua zabtın sonuna 
merbuttur . 

LEN MADDELER 
tehlikesine maruzdur. İs viçrenin Federal kanu
nunu diğer memleketlerin kanunlarına tercih 
etmekligimize sebep te bu kanunu onlardan 
daha pratik, daha yüksek buluşumuzla bera
ber Türk Cumhuriyeti için İsviçre kanunu 
medenisini ve borçlar kanununun evvelce almış 
olmakhgımız bu kanunlar arasında insicamı 
muhafaza içindir ki İsviçre iflas kanununu 
diğer memleketlerin kanunlarına tercih ettik. 
Yüksek tasvibinize arzolunan icra ve iflas 
kanun lâyihasının pratik kiymeti hakkında bir 
senelik tecrübelerimizden 'müsaadenizle bir 
misal arzetmek isterim. Oeçen sene Büyük 
Heyetinizce kabul edilen ve bu lâyihanın 
kısımlarından olan ilamsız icra usulünün 
tatbikına başlanılan bugün bir sene oluyor. 
Bu müddet içinde. Cumhuriyet İcra dairelerine 
450,000 ilamsız icra işi gelmiştir. Bu mikta
rın 80,000 ni inkâr edildiğinden mahke
meye gönderilmiştir. Oeri kalan 370,000 
ilamsız icra işi 10 ay içinde Cürnhuriyet İcra 
dairelerince mahkemeye uğratılmaksızm hal 
olunmuştur. Demek oluyor ki İcra dairelerimize 
mehkemeye uğramaksızın günde 1170 iş 
gelmiştir. 

Bu müddet zarfında icra dairesine verilen 
ve miktarı 600 bin olan ilamlı ceza ve hukuk 
işleri hesaba dahil değildir . İlamsız icranın 
verdiği bu neticeye göre 450 000 iş sahibi 
vatandaş ', ve ya yabancı mahkemelerde dava 
etrafında geçirecekleri vasati altı aylık, bir 
senelik bir zamanı kazanmış oluyorlar ki 
adaletin bu derece sade, çabuk tecellisine 
İsviçre, Almanya, Türkiye müstesna olmak 
üzere başka memleketlerde raslıyamayız. ( Bra~ 
vo ! sesleri ) 

Muhterem Bf. 1er, bundan başka ilamsız icra 
usulünün, memleketimizde itibarın, emniyetin 
belli başlı âmili olduğunda da şüphe edilmeme
lidir . İlamsız icra usulünün diğer yüksek 
bir kıymeti de mahkemelerinizi ve hakim
lerimizi mahkemeye uğramadan hal edile
bilecek işlerle meşgul etmemek olmuştur. Bü 
suretle hakimlerimiz ellerindeki işlerini daha 
salim ve daha esaslı bir surette tetkik etmek 
imkânını da bulmuşlardır. 

İlamsız icra usulünün mahiyet ve kat'iyetî 
filen anlaşıldıkça icra daireleri varidelerinin 
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gelecek seneler içinde daha çok az olacağına 
şüphe edilmemelidir . Bu gün mahkemeye 
uğramadan hal edilen icra işleri, bendeniz 
şüphe etmiyorum ki yarın icra dairelerine de 
uğramadan doğrudan doğruya alacaklılarla 
borçlular arasînda halledilecektir. Çünkü bu 
günkü ilamsız icra varideleri bugünün değil, 
dünkü işlerin tasfiyesidir. İlamsız icra usulünün 
tatbikına başlandığı günden beri mahkemeye 
uğramadan icra dairelerince halledilen işler

den bazılarını Yüksek Heybetinize; gerek memle
ketimizde borca karşı gösterilen yüksek sadakati 
ve gerek ilamsız icra usulünün tatbikattaki tesirini 
bildirmek için arzetmek isterim. Bu yekûnlar 
içinde mahkemeye müracaat edilmeden doğrudan 
doğruya icra dairesinde itiraf edilmiş 60000 
50000/30000, 25000, 10000 liralıkları az 
değildir. 

Muhterem Beyefendiler, ilamsız icra usulü
nün bir senelik verimi budur ve bunlardır. 
Bu kanunların istilzam ettiği teşkilâtı bütçe
mizin siasi nisbetinde her sene koruyoruz. Bu 
teşkilâtın yafan bir atide tamamlanacağına ve 
bu suretle yeni kanunlarımızın azamî semere-

. Ierinin alınacağına da eminim. Tasvibinize arz 
olunan lâyihanın mühim bir kısmını, hatta 
ruhunu teşkil eden ilamsız icra usulü bu lâyiha 
içine yeniden alınmıştır. 

İcra ve iflâs kanunu lâyihamızın bir tek 
cümle içinde ruhunu ve esasını tespit etmek 
lâzım gelirse denebilir ki işleri mahkemeye 
düşürmeden çar çabık bitirmek ve tezden hakkı 
yerine getirmektir. Türk adalet sistemleri, 
adalet önünde bekleyen ve sürünen değil, fakat 
hakka kavuşan ve daima yükselen insanları 
ye vatandaşları görmek istemektedir. 

Şu ciheti de Büyük Heyetinizin bilgisine 
arzetmek isterim ki bu kanun lâyihasının tat
bikına başlanıldığı gün, bütün medenî memle
ketlerde olduğu gibi, şahsî borç için hapis, 
bu vatanda maziye geçen ölü tesislerin sırasın
da anılacaktır (Bravol sesleri) . Menşei Roma 
hukukunda bulunan kurunu ulâ ve vüstayı 
aştıktan sonra zamanımıza kadar yasaya gelen 
bu sistem bir bakıma göre memleketimizde 
mütegallibeliğin belli başlı ve son silâhların
dan birisini teşkil etmektedir. 

Eğer icra ve iflâs kanun lâyihası, Yüksek 
Heyetinizin kabulüne değerse bu memlekette • 
iradenin en büyük mümessili olan kafi ka

rarınızla ve güçlü bileğinizle mütegallibe
liğin bu silâhı da param parça edilecektir. 
(Bravol sesleri, alkışlar) 

Muhterem Beyefendiler; zan edilmemelidir 
ki alacaklar müeyyidesiz ve bütün borçlular 
başı boş kalacaktır. Yeni sisteme göre alaca
ğın ilk müeyyidesi borçlunun bilinen ve mey
danda bulunan malıdır. Sonra kazançlarıdır. 
bunlarda yoksa son müeyyide borçlunun icra 
dairesi huzurundaki beyanatıdır. Efendiler 
borçlu bu resmî daire önünde başka bir şeyi 
olmadığına ve kazancı bulunmadığına dair yalan 
beyanatta bulunmuş ve resmî daireyi iğfal 
etmiş ise hakkında Türk ceza kanununun 443 
üncü maddesi mucibince üç aydan iki seneye 
kadar hukuku amme namına hapis cezası verilir. 

Muhterem Beyefendiler! Türk milletini me
deni tesisler önündeki yüksek istidadına ve Türk 
hakimlerinin denenmiş kuvvetli zekâlarına ve 
liyakatlerine güvenerek biz bu kanun lâyiha
sının tatbikatına muvaffak olunacağından şüphe 
etmiyoruz. İkinci Büyük Millet Meclisinin 
bu vatana armağanı olan Türk kanuriu medeni
si etrafında ki teceddüt mesaisi, lâyiha kabulü
nüze mazhar olacak olursa temamlamış bulu
nacaktır. Her fırsatta esirgenmemesini rica 
ettiğim yüksek mütalea ve irşadatınız lâyihanın 
etrafına milletin öz dileğini örebilecek en 
büyük ve en keskin bir aydınlık olacaktır. 

Aya oğlu Ahmet B. (Kars ) —- Lâğv 
edilen hapis cezası vergi mükelleflerine de 
şamilmidir. 

Adliye vekili Mahmut Esat B. — 
Ona dair kanunda bir kayit yoktur. O kanu
nu hususî ile tayin edilmiştir. Hapis cezası 
karşısında o kanunu hususinin tadil veya 
lağvı lâzımdır ? 

Akçora oylıı Yusuf B. — Muhterem 
arkadaşlar! Bir hukuk şinas olmamakla beraber 
icra ve iflâs kanununun ruhu beni o kadar 
mahzuz etti ki, nihayet huzurumuza çıkıp 
tarihî ve lisanî noktai nazardan bir iki kısa 
mütalea arzetmekten kendimi alamadım. Siz
den de, bir iki dakika beni dinlemenizi istir
ham ediyorum. Bilirsinizki, Hey'eti içtimaiye-
îerin esasını tesbit eden bilhassa, kanun formül
leridir. Bu noktai nazardan eski feodal teşki
latın ki meşrutiyet devrine kadar Osmanlı 
saltanatında pek bariz surette meşhuttur: Meş
rutiyet devrinden itibaren bir dereceye kadar 
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yıkılmaya başlamıştır. Ve Cumhuriyet Hükü
meti, yeni teşekkül etmiş olon Türkiye Cühu-
tiyeti Devleti; hürriyet ve müsavata müstenit 
olması itibarile, bittabi her nevi zaimî 
müessesata tahammül edemezdi . Bu nok-
tai nazardan zaimî teşkilâtın, eseri olan 
şahsın , şahsı Hükümet vasıtasına müracaat 
ederek tecziye edebilmesi hususu bu kanun 
tatbik edilinceye kadar cereyan etmekte idi. Bu 
kanunun tatbiki, ancak ceza hakkının doğrudan 
doğruya Hükümete raci olduğu esası, ki 
muasır devletlerin en esaslı umdelerinden biri

sidir, bunu mevkii icraya koyacak bu kanundur. 
Zaimî teşkilatın bazı hurdaları, kırıntıları henüz 
şöyle böyle meşhut ise bunun en mühimini 
olan bu kısım, bu kanun vasıtası'i e tamam yok 
edilecektir, Vekil Bey pek iyi izah ettiler. 
Bundan böyle borçluyu alacaklı hapis ederrıi-
yecektir. Zahiren basit gibi görünen bu mesele 
tarihin asırlarca süren tekâmülünden sonra 
ancak elde edilmiş olan bir neticedir. Buyur
dukları veçhile ta Roma zamanında yapılıp 
bilhassa Kurunu vustada devam eden ve böy
lece Hükümete ait olması iktiza eden bir haklan 
adeta şahıslara dahi verilmesi mesabesinde olan 
bu cihetin izalesi bizim cemiyetimiz itibarile 
büyük bir natvenin daha atılması demektir. 

Bu noktayı nazardan Vekil Beyefendi ki Türk 
. cemiyetinin en esaslı hututumı getirdiği müte
addit yeni kanunlarla tespit etmek itibarile 
Türkiye Cumhuriyetine büyük hizmet etmiş 
aziz bir arkadaşımızdır, nihayet bu mühim 
noktayı da tespit ederek kurunu vusta kırıntı
larından- bir tanesini de süpürüp atmış bulu
luyor. İkinci bir noktayi nazardan kendilerine 
teşekkür ve kendilerini tebrik etmek istediğim 
nokta, ihtiyar bir türkçu olmak sıfatile soyu
yorum. Türk lisanından çok güzel ifadeler 
bulup yeni getirdiği kanunlarda imkân daire
sinde öz Türk lisanını kullanmasıdır. 

Besim Atalay B. ( A k s a r a y ) — Başka 
vekâletlere de örnek olsun ! 

Akeoraoylu Yusuf B. ( Devamla ) — 
Örnek olsun amin. ( Handeler ) 

Bilhassa bütçe encümenine çok örnek olsun. 
Yeni getirdikleri mazbata gerek Reisimiz ve 
gerek Başvekilimiz tarafından tenkit edilen 
eski bir lisanla yazılmıştır. 

Süleyman sırrı B . (Yozgat ) — Ami
ni de siz türkçeleşdiriniz. 

Ak<;ora oylu Yusuf B. ( devamla )— 
müsaadenizle buna misal olarak gayet hoş 
olan bir satırdan bir numune okuyacağım. 
Bakınız, ne kadar güzeldir, öz türkçe 
yazılmıştır. ( Borçlu, borcunu öder, ödemezse 
kanunda yazılı usullerle Devlet ödetir . ) 
Ne kadar temiz, pürüzsüz, güzel ; saf ve öz 
türkçedir. Bunu yazan yaşasın ( Bravo sesleri; 
alkışlar ) Hasılı benim söyleyeceğim sözler 
şimdiye kadar Türkiye binasının esas
larım teşkil eden Türk medenî kanunu, Türk 
ceza kanunu ve diğer kanunlarla beraber btı 
kanunu getirmiş olan Mahmut Esat Beyefendi 
arkadaşımız, Türk Cumhuriyetine cidden esaslı 
hizmet etmiş bir arkadaşımızdır. Kendilerini 
tebrik ederim. 

F ı ı ve r B . ( İzmir ) —• Muhterem Beye
fendiler, huzuru dirayet ve irfanınıza arz ve 
takdim edilen icra ve'iflâs kanunu lâyihası 
yeni kanunlarımıza tamamen muvazi ve onların 
ahkâmı umumiyesile mütenasip ve müte
nazır olarak gerek üslup ve gerek mefhum 
itibarile tanzim edilmiş güzel ve müfit 
bir kanundur. Malumu Âliniz, icra kanunları
nın bir hususiyetleri vardır. Alacaklı mahke
meye gider, bir çok merasimle karşılaşır 
ve bir çok külfetlere katlanır, eline bir ilâm 
alır gayesi bunu icra ettirmektir. Eğer icra 
ettirmeyecek olursa bu mesai heder olur gider. 
Binaen aleyh bilumum muamelâtı adliyenin 
gayetülgayesi muamelâtı icraiyeile olduğu için 
icra kanununun tanzimi ve takdiminde pek 
büyük dikkat etmek lâzım gelir. 

İcrada esas olan nokta şudur: Alacaklıyı 
masebakta ihtiyar ettiği mezahime uğratmiyarak 
suhuletle hakkına kavuşturmaktır daha, açıkçası 
o ilâmı en basit şekilde alacaklı lehine ve fakat 
medyunu da ezm i yerele ona hakkı hayat ve hakkı 
teneffüs vererek matlubunu temin etmektir. 
İcranın gayesi budur. İsviçre kanunlarından 
Vekili muhteremin ifade buyurduğu gibi, 
çok cüz'i tadilatla aynen alınıp huzuru 
Âlilerine takdim olunan bu lâyihayı kanuniye 
işte bu esası ve bu maksadı istihtaf 
etmektedir. Eski icra kanunumuz bu 
günkü şeraiti kanuniyemizle hemahek değildir. 
Çünkü eski icra kanunu mecellenin mer'i bu
lunduğu zamana müsadiftir .. Ve mecelle 
ahkâmına muvazi ve mütenazır olmak üzere 
yapılmıştır. Halbuki kanunu medeni ile borçlar 
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kanunu ve ticaret kantınlarile kabul buyuruları 
yeni desatir ve kavaidi hukukiyenin tatbikatta 
infazı lâzım geldiğine göre eski icra kanunu 
bütün bu yeni ahkâmın infazında bazan aciz 
kalıyordu . Bu itibarladır ki icra riiesa ve 
hükkâmı tatbikatta hayli müşkilata uğrarlar 
ve tatbikata içtihatla amel etmek zaruretinde 
bulunurlar. Filvaki içtihat muhteremdir fakat 
içtihattan evvel kanun yapmak lâzım gelir. 
Kanun yapmak içtihadı tevhit etmek noktayi 
nazarından da bir zarureti kanuniye ve hukukiye
dir. îşte icra kanunu bu esbap ve intiyaçlann 
ilcasile de tedvin edile gelmiştir. Efendiler, 
bu kanunun hususiyetlerinden biri muhterem 
Adliye vekilinin izah buyurdukları gibi hapsin 
eski şekilde kalmaması ve yeni bir şekil 
almasıdır. 

Şimdiye kadar ceryan eden muamele malu
mu âliniz 'olduğu üzere efradın icra memur 
ve ya reisini tavsit ederek güya fert hapis 
hakkına malik imiş gibi hapis talebinde bu
lunarak-. borçlusunu hapsen tazyik şeklinde 
idi. Bu usulün .sakameti meydandadır. Kurunu 
vustaî kurunu ulaî bir usuldür. Ta kurunu 
ula ve kuruna vusta devrinden bilmukayese 
kurunu ulâ tarihi hukukunda tetkikat yapa
cak olursak görürüzki vaktile dayinler med
yunlarını değil hapsetmek, onları köle etmek 
hakkına bile malik idiler. Bittabi bu medeni
yet asrında efradın böyle diğer fert üzerinde 
şedit bir muamelede bulunmasina ve 
bunun şekli kanunî almasına imkân olmaz
dı. Onun için fert yerine hukuku amme hapsi 
kaim olmuştur ve elbet daha münasip ve daha 
makul olmuştur. 

Şimdi bu şekilde icra dairesi resen hareket 
etmek mecburiyetinde bulunacağı gibi müddei 
umumilikte işe vazıyet etmek ve binaenaleyh 

beyanatı kâzibede bulunan mahkûmu aleyhi ceza 
hakimi huzurunda tecziye ettirmek salâhiyetine 
malik oluyor. Medyun alacağı ihbarname üze
rine icra dairesine müracaatla menkul ve gayrı 
menkul eşyasını bildirmek mecburiyetindedir. 
Hilafı kanun beyanatı ceza kanununun 343üncü 
maddesi mucibince 3 aydan başlayan bir ceza
yı* müstelzim bulunuyor. . 

Kezalik yedi emin, yedi emin de ayrı bir 
ceza tehdidi altında bulunuyor ve ellerine teslim 
edilmiş olan malın muhafazasından mes'ul 
aluyor. 

Ve en nihayet çok yeni bir hüküm vartlıf. 
O da badelhuküm müruru zaman, aciz vesikası 
alınmakla kalmamıştır. Eski kanunun bir mad
desi mucibince i 5 senelik bir müruru zaman 
vardı ve sahibi hakkın hakkını iptal ederdi. Bu 
sakat kaide yeni kanunla ortadan kalkıyor 
Artık Türk adaleti nazarında badelhuküm 
müruru zaman yoktur. Bu da büyük bir faide-
dir ve alacaklılara büyük bir teminatı kanu
niyedir. Kezalik yeni bir hüküm olarak şu vaz 
edilmiştir: Muayyen bir şeyi teslim etmesi 
verilmesi hükmedilmiş olan şeyi stıi niyetle 
yapmayan borçlular hakkında 200 liraya kadar 
hafif cezayi nakti veya iki aya kadar hafif 
hapis cezası, konuyor. Görülür ki bu müeyyi-
datı kanuniye dayinin hakkını istifa etmekte ve 
medyunu hüsnüniyetle, samimiyetle harekete 
icbar etmektedir. Daha mühim bir kaide 
vardır. O da aciz vesikasıdır. Aciz vesikası, 
müruru zamanı külliyen kat ediyor. Bir 
medyun tasavvur buyurunuz. Bunun beş parası 
yoktur. Deyni, iecleyyün ettiği vakıtlarda 
ağlebi ihtimal hüsnü niyetle tedeyyün etmiş
tir. Fakat nihayetülemir hali acze gelmiştir. 
Malı yoktur. Bunu ne' yapacaksınız? Hapismi?. 
Bu şekildeki hapis tazibi ibattan başka bir şey 
değildir. Bakıyorsunuz, malı yoktur. Kendisi 
muhtacı nafakadır. Pek alâ! Vaziyet ne olacak
tır?... Hiç şüphe yokturki, çok muazzez olan 
hürriyeti şahsiyes; bir adamın bir borcu için 
rnertebei aczi anlaşıldıktan sonra tahdit ve 
takyit olunmaz. Bu halde dayinin, matlubu 
müruru zaman tehlikesine maruzdur. 

Çünkü medyunun hali acizi 10," 15- 20 
sene devam edebiler. 

Şu halde vaziyet ne olacaktır? İşte bu müşkülü 
yeni icra kanunu sureti mükemmelede hal 
etmiştir. Dayinin eline medyunun hali acizde 
bulunduğuna dair bir aciz vesikası veriliyor 
ve artık müruru zaman da büsbütün münkati 
bulunuyor.. Velhasıl gerek hapis müeyyidesinin 
bu suretle hukukî esaslara raptedilmiş bulun
ması ve gerek yeni baştan tedvin olunan ve 
hülâsaian Hey'eti Celilenize arzetmek istediğim 
bu maruzatımla şu neticeyi almak istiyorum ki 
yeni icra kanunu müdevvenatı cedidemizle hem 
ahenk ve aynı zamanda ihtiyacımızı tamamen 
müemmin bir kanundur. Bu itibarla Hey'eti 
Celilenizin yüksek tasvibine bihakkın lâyıktır 
efendim, 
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dim bu kanun münasebetile arkadaşlarım muh
terem Vekil Beyefendiyi tebrik ettiler. Bende
niz de bu tebrike iştirak ediyorum. İki noktâi 
nazardan... Birisi tanzirnat devrinden beri ha
yatı hukukıyemizde yapılan tedbirlerin kâffesi 
ya yama usulile yapılıyordu ve yahut parça 
parça, muhtelif parçalardan ibaret olan müdev-
venatı hukukiye, hakkiletamve ahenktar bir ne
ticeye isal etmiyordu. Bu gün muhterem Adliye 
vekilinin bir kaç seneden beri hürmete lâyık 
bir sebat ve azim ile takip ettiği İslahatı hu -
kukıyemiz ikmal edilmiş denilebilir ve bütün 
hukukî hayatımızın bütün şuabat ve aksamında 
bir ahenk ve nizam ve intizam ve bir insicamı tam 
hasıl olmuştur. Bundan dolayı Vekil Beyi ben de 
kemali samimiyetle tebrik ederim. 

İkinci tebrikimi mucip olan şey: haki
katen borç kanunu münasebetile hapis mesele
sinin kalkmasıdır. Medenî memleketlerin hiç 
birisinde böyle feci bir vaziyet yoktur. Fakat 
burada Yusuf Akçora Beyin işaret etmiş olduğu 
bir noktayı tashih etmek isterim. Tarihte fil
hakika kurunu ulâ ve vustada, deyinden dolayı 
hapis vardır. Fakat bizim ecdadımız buna 
karşı bir aksülâmel yapmışlar. Biliyorsunuz ki 
beytülmalden bir kısmı bu gibi âciz medyun
ları kurtarmak için sarf ediliyordu. Binaenaleyh 
Mahmut Esat beyefendi bu noktayı yeniden 
hukukî bir surette tesbit etmekle ecnebî bir 
müesseseyi getirmiş değildir. Eskiden beri 
mevcut olan bir an'aneyi ihya etmiş oluyor ki 
kendilerini tebrik ederim. ( Bravo! sesleri ) 

Ancak ben hususî şahıslara karşı borçlu olan
ların hapisten kurtuluşunu işittiğim zaman zan 

etmiştim ki cemaate, millete, devlete karşı borçlu 
olan ve bütün hüsnü niyetini göstermiş, bütün 
mevcudile borcunu ödemek istemiş, fakat mu
vaffak olamamış olanlar da hapis cezasından 
halâs olacaktır. Ulüvvıcenap bu noktada 
şahıslardan ziyade bir milletin seciye ve seviye
sine şayan olan bir sıfattır (Bravo! sesleri). Bir 
mükellef eğer bütün hüsnü niyetini göstermiş 
ve bütün mameleki ile vatan vazifesini ifâya 
amade olduğunu isbat etmiş ve mülkü satılmış 
fakat borcu ödenmemiş, artık bundan sonra 
vatanın kendi evlâdını, hapse gireceksin, illâ 
borcunu ver diye tazyik etmek Türk milletinin 
büyük seciyesine, yüksek sahavetine yakışmaz 
zanederim / Alkışlar ) . Binaenaleyh Adliye | 

*1929 C : 1 
1 vekilimizi tebrik ederken gene çok sevdiğim 

ve hürmet ettiğim Maliye vekili Beyefendiden 
bu hususa ait kanunu getirmesini, Heyeti Ali-
yelerinin tasvibi ile rica ve temenni ediyorum. 

Adliye E. M. Muharriri Selâhattiıı B. 
( Kocaeli) — Efendim, encümen namına bir 
noktanın tavzihini lüzumlu gördüm. 

Demin muhterem arkadaşımız Enver Bf. inin 
beyanatı belki kanundaki bir hükmün yanlış 
anlaşılmasına sebebiyet verir diye bu izahatı 
vermeğe mecburiyet göriyorum. 

Buyurmuşlardır ki bu kanunla icra daire
sinde müruru zaman yoktur, lâyihada böyle 
bir sarahat mevcut değildir. Yalnız beyanatı 
alilerini takdim ve tehir edersek mesele hal
ledilmiş olur. Oda alacağım istifa için icra 
dairesine müracaat eden alacaklı borçlunun 
malına zaferyap olamaz ve bir suretle hakkını 
tamamen alamaz veya bir kısmım alıp bir 
kısmı kalacak olursa ve icra takibi ile de başka 
bir şey istihsaline imkân kalmazsa icra daire
sinden aciz vesikası namile bir vesika alır. 
İşte bu vesika müruru zamana tabi değildir. 

Alacaklı borçlunun ne zaman malını elde 
edebilirse ondan alacağını istifa edeceğine dair 
senet mahiyetinde olan bu vesikayı yedinde 
hıfzeder. Müruru zaman meselesini bu vesi
kadan bahis olan 131 inci maddenin son 
fıkrası daha vazih olarak gösteriyor. Bu mad
dede deniyor ki; eğer borçlu ölürse mirası 
kabul eden mirasçılardan vesikayı hamil bulu
nan alacaklı bir sene zarfında bu alacağını 
istemiyecek olursa bilahara mirasçılar müruru 
zaman iddiasını dermeyan edebilirler. 

Bundan anlaşılıyorki müruru zaman 
meselei gerek mahkeme hükmüne raptedilmiş 
olsun ve gerekse doğrudan doğruya ilamsız 
icra usulile icra takibine arzedilsin aynı şey 
varittir . Yalnız bu vesikanın muhassenatı 
borçlunun malını elde edememek imkânı anla
şıldıktan sonra her hangi bir dosyanın artık 
icra dairesinde yer tutmamasıdır . Alacaklının 
eline aciz vesikası verilir ve oda müruru 
zamana tabi olmamak şartile .borçlusunun bir 
malını bulmağa intizâr eder. 

Aciz vesikasının hükümlerinden biri de 
borçluya karşı böyle bir vesikayı hamil olan 
kimse için faiz dahi cereyan etmemesidir. 

Arz edeceğim ikinci bir nokta da ufak bir 
tashihe aittir. Lâyihanın 46 inci sayfasında 322 
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inci madde vardır. Buradaki numara ceza 
kanununun 343 üncü maddesi olacak iken 
503 olmuştur. 

Bu lâyiha ile beraber tatbikat hakkında 12 
maddelik bir lâyiha daha vardır. Mazbatamızda ve 
geçen gün ayrıca encümen namına istirham ettiğim 
(Kül halinde kabulü) temennisi bu lâyihaya da 
şamildir, onu da tavzihan arzediyorum. 

Enver B. ( İzmir ) — Efendiler, Salâ-
hattin B. arkadaşımla aramızda bir ihtilaf 
yoktur. Mesele bir şekil meselesidir. Bendezin-
de arzetmek istediğim nokta şu idi. Artık 
muamelatta filen müruru zaman kalmamıştır . 
Daha açık bir ifade ile Türk adaletinin önünde 
artık müruru zamana tabi olacak bir hakkın 
kalmamış olduğudur. Bu ne şekilde olacak ? 
İcra kanununun gösterdiği şekilde aciz vesika
sı alacak ve bu vesika alacaklı yedinde bulun
dukça, Salâhattin Beyefendinin dediği gibi 
mürur zaman ve faiz işlemiyecek. Bilmem 
maruzatımda takdim ve tehir varmidır?.. Fakat 
aramızda hiç bir ihtilâf yoktur. Maruzatımın -
hülasası budur efendim. 

Reis — Başka söz isteyen varmı efendim? 
( Hayır sesleri ) Başka söz isteyen yoktur. Bu 
kanunun ve bu kanuna ait tatbikat kanununun 
heyeti umumiyesini reyiâlinize arzediyorum . 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın Kabul 
etmiyenler el kaldırsın . . . . Kabul edilmiştir. 

2 — Vilâyetlerin umumî idarasi hakkında 
ğig numaralı kanun lâyihası ve Muvakkat En
cümenle Bütçe Encümeni mazbataları /}/ 

Da. V» Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim, bu günkü ruznamenin 8 inci faslının 
beşinci maddesinde vilâyetlerin idaresi Hakkın
da bir kanun lâyihası vardır. Bu kanunun diğer
lerine takdimen. ve tercihan ve müstaceliyetle 
müzakeresini rica edeceğim. 

Reis — Dahiliye vekili Beyefendinin teklifini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Teklif buyurdukları veçhile kanunun müs
taceliyetle müzakeresine başlayoruz. 

Dahiliye vekili Şükrü kaya B. 
( Muğla ) — Muhterem efendiler: 

İdare kanunlarının esaslı karekterf teşkilâtı 
esasiyeye makes olmaktır. Teşkilâtı esasiye 

/ / / 134 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

kanununun koyduğu perensipler oralarda tafsil 
ve onlarla tatbik olunur. Türk teşkilatı esasiye 
kanunu vilâyetler umurunun tevsii mezuniyet 
ve tefriki vazaif esaslarile idare olunmasını 
emrediyor. Tasvibi âlilerine arzolunan vilâ
yetlerin umumî idaresi hakkındaki bu kanun da 
o esaslardan mülhemdir. Teşkilâtı esasiye kanu
nunun bu prensipleri sırf nazariyattan 
ve muakalattan alınmış mücerret bir kaide 
ve mefhum değil Türklerin de hayatının 
idarî tecrübe ve bilgilerinin şe'nî ihtiya
çlarının düstur haline ifrağ edilmiş bir 
ifadesidir. Beşer tarihinin en iptidaî devir
lerinden beri memleketler ve milletler idare 
eden bu milletin idare tecrübesi elbette ve 
elbette her nazariyenin fevkinde amelî bir 
kıymeti haizdir. 

Biz teşkilâtı esasiye kanunumuzu ne bir 
uzlaşma neticesi olarak iki taraflı bir mukavele 
şeklinde bir müstebidin elinden aldık, ne de 
atıfet eseri olarak bize verildi. Biz onu Türk 
tali ve tarihini muvaffakiyet ve şeref burç
larına çıkaran Büyük Gazinin cihana hitap 
ettiği gibi biz onu ( cebren ve hile ile 
aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, 
bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 
işgal edildiği, iktidar sahiplerinin şahsî men
faatlerini müstevlilerin siyasî ememlerile bir
leştirdikleri bir devirde müstevli ordularını 
vatanın harimi ismetinde boğduktan, zalim 
ve müstebit sultanları memleketimizden kov
duktan, hüriyet ve istiklâlimizi medeniyet 
cihanına tanıttıktan , halkçı Cumhuriyeti 
kurduktan sonra bütün hürriyeti irfan ve vic
danımızda kendimiz yapdık. Bu kürsüde mü
nakaşa, münakaşa ve münakaşa ettikten sonra 
memleketimizin idare ihtiyaç ve şartlarına ve 
milletimizin menfaatına en uygun bir esas 
diye kabul ettik . Binaenaleyh memleket 
idaresinin esaslı teşkilât kanunu demek 
olan bu kanunun bu esasa, göre ve bu esas 
dahilinde yapılması yalnız ilmî ve kanunî 
bir zaruret değil, bu memlekette idare edenle
rin de, idare olunanların da müşterek oldukları 
kanaat ve ihtiyaçlarının neticesidir, Meclisi 
Âlinizde hakim olan bu prensipin aksi, uzun 
ve acı bir devir yaşadı. O devirin feci tecrübe 
ve neticeleri halâ hatıralarımızı yakmaktadır. 
Bu prensibin isabetini görmek ve bilmek için 
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idare kitaplarını, tarih yapraklarını açmağa bile 
lüzum yoktur. Hatıralarımızı yoklamak kâfidir. 

Muhterm Efendiler! Bu esas 23 teşrinisani 
1927 tarihinde büyük kongrede milletin ve 
devletin büyük lideri ve reisinin yüksek nam
larına izafetle kongrenin ikinci reisi büyük Baş 
Vekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından 
hepimizin şükranını taşıyan yüksek salâhiyetle 
irat,buyurdukları program nutkunda ( Rüesayi 
memurini mülkiyenin salâhiyeti lâzimeye malik 
olmasına itina ve bu bapta mevzuatı kanuniye-
mizde icap eden ahkâmın derpiş edilmesi 
ihtiyacatımızdandır. Kezalik iktisadî coğrafî 
münasebat nazara alınarak nahiye teşkilâtı 
yapılması, mahallî idarelere kâfi salâhiyet 
verilmesi ve taksimatı mülkiyenin, vesaiti 
münakalenin tekemmülü ııisbetinde mütema
diyen İslah edilmesi ehemmiyet verdiğimiz 
meselelerdendir. ) diye doktürine etmişlerdir. 
Kongre heyeti umumiyesince müttefikarı kabul 
edilen bu umumî riyaset beyannamesi Cum
huriyet Halk Fırkasının esaslı programıdır. 
İcraat ve harekâtını bu programa tevfik eden 
Hükümetimiz mazharı itimadınız oldukça bu 
kaideleri tatbikte musirrane devam edecektir. 
Hükümetinizin tasvibi âlinize arzettiği bu 
kanun o programın idarî safhasına ait bir 
tatbikidir. 

Rüesayi memurini idariye ve mahalli idare
lere kâfi selâhiyet verilmek demek, teşkilatı 
esasiye kanunumuzun koyduğu tevsii mezuni
yet. ve tefriki vazaif prensibini hakikî ve 
amelî manasile ifade etmektir. 

. Buda Vilâyetlerlerde Devletin kuvvet ve 
kudretini temsil edecek mes'ul makama 
memleketin asayiş ve huzurunu, vatandaşların 
hukukunu ahenk ve imtizaç ve mesaisini 
temin etmek/merkezî olsun, mahallî olsun idarî, 
iktisadî, içtimaî faaliyetleri merkezin göstereceği 
umumî program ve direktifler dahilinde mahallî 
icabat ve zaruretlere mutabık olarak muayyen 
bir gaye etrafında toplayabilmek için kâfî 
derecede idare ve murakabe salâhiyeti vermekte 
kabil olur. Merkeziyet kuvvet ve vahdet temin 
eder. Evvel emirde takip ettiğimiz ve temin 
etmek istediğimiz gaye budur. Faka bir iltibas
tan korunmak için derhal ifade etmek lâzımdır 
ki temerküz merkeziyetçiliğin temin edeceği 
kuvvet ve vahdeti kendi sıkleti altında ezer. 
İdareyi Hürriyeti tefekkür ve harakâtından mah

rum ve mefluç bir hale getirir. Aksi, yani 
teysii mezuniyet ve tefriki vezaif hudutlarını 
aşarak vâsi ve hudutsuz ademi merkeziyet te 
devletin kuvvetini ve vatanın vahdetini ihlal 
eder. 

Efendiler! Hükümetiniz bütün bu mülâhaza 
ve endişeleri derpiş ederek bu kanunu ihzar 
etmiştir. Kanun iki münteha arasında bu mu
vazeneyi temin etmek iddiasındadır. Kanun 
bu memlekette maruf idarecilerin ve bilfiil 
idare başında bulunanların ve en büyük bir 
idare müessesesi olan Devlet Şurasında tetkik 
olunduktan sonra Büyük Meclise takdim 
olunmuştur. Büyük Meclis de bu lâyihayi 
arasından seçtiği güzide ve salâhiyettar bir 
heyetin huzuru irfan ve ihtisasında tetkik et
tirdi. Bu safahat lâyihanın ikmalini, islataıı 
temin etti. Bazı cihetlerde tadile uğradı. Hü
kümet icap eden maddeler hakkındaki fikirle
rini ve mütalealarım heyeti celilenize arzede-
cektir. 

Lâyihanın esaslı fasıllarından biri mülkî 
taksimat ve idarî teşkilâttır. İdarî taksimatın 
coğrafî vaziyetlere ve iktisadî ihtiyaçlara göre 
yapılması esastır. Coğrafî vaziyet değişmese de 
yollarımızın ve demir yollarımızın ve limanla
rımızın inkişafı, iktisadî . vaziyetleri şüphesiz 
tahavvül edecektir. Binaenaleyh, vilâyetlerin 
bu ihtiyaçları temin edecek esaslara göre zaman 
zaman tahavvül etmesi zaruridir. Bunun anî 
ve fevrî olmaması için kanuna lâzım gelen 
kayitlar konmuştur. 

İdare teşkilâtı bahsinde ise hükümetinizin 
programı malumdur. Köyleri takviye ederek 
komün kanunu ile temeli kurmak ve onun 
üzerine tam teşekküllü nahiye dediğimiz kaza 
mahiyetindekileri ikmal ederek vilâyetlere 
müntehi olmak bunlara kâfi salâhiyetleri 
verdikten sonra merkezde yakın murakabeyi 
temin için büyük mıntakalara ayırarak umum 
müfettişlikler tesis etmek ! 

Diğer mühim bir fasıl memurların tayinine 
ait olan fasıldir. Şuabatı idariye rüesasının 
merkezden tayinleri asıldır. Hühûmetinizin 
isabetli olduğuna kani olduğumuz prensibi yani 
bir ihtisas mesleki olan ve aralarında teknik 
silsilei meratip bulunan fen ve ihtisas memur
larını idarenin, vilâyetlerin ve o meslekin 
nef'ine olarak merkezden tayin etmektir, Çünkü -
vilâyet idaresinde tesis etmek istediğimiz 
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ahenk, inzibat ve irtibat orduda esas olan 
inzibattan daha fazla olmak iddiasında buluna
nlayız. malumunuzdur ki orduda en küçük 
rütbeli bir zabit dahi merkezden tayin olunur. 
Orduda inzibatı temin eden esâs kumandanın 
haiz olduğu emir ve murakabe salâhiyetidir. 
Kanunun 38 inci maddesi mülkiye idaresi 
için kâfi olan bu salâhiyeti rüesayi memurini 
mülkiyeye vermektedir ve salâhiyet 15 inci 
madde ile de teyit ve takviye olunmaktadir. 
Valilerin muhtelif şuabattaki vazife ve salâhi 
yetleri ayrı ayrı maddelerde sayılmıştır. 
Vali bu maddelerin kendisine temin ettiği 
salâhiyetten başka vilâyetin umur ve muame
latı umumiyesini tensik ve onlar üzerine de haiz 
olduğu idare ve murakabe salâhiyetini tesis için 
rüesayi istediği zaman toplayarak vilâyet ah
valini münakaşa etmek gibi yep yeni bir 

' salâhiyet ve bir teşekkül ile de teçhiz edilmiştir. 
Efendiler; bu salâhiyet ve teşekkülün vilâyet
lerimizin idaresinde çok nafi semereler vere
ceğine eminiz. 

Lâyihanın son faslı vilâyet ve kaza idare
lerinin teşekküllerini, idarî ve kazaî salâhiyet 
vazifelerini şimdiye kadar olduğu gibi gayrı 
muayyen ve'gayrı vazıh bir surette değil, ilmin 
ve tecrübenin gösterdiği hak ve adalet esas
larına göre vazih bir surette tayin etmektedir. 
İmkân oldukça tatbik edilmek üzere idare 
heyetlerinin yerine kaim olacak daimî ve 
mütehassıs bir idare heyeti teşkili salâhiyeti 
vardır. 

Muhterem Efendiler! Kanunun bu faslı 
bittikten sonra fikir ve göz derhal onu takip 
etmesi lâzım gelen ikinci bir kısmı arıyor : 

Hususî idareler ! 
Yokarıda arzettiğim mülahaza ve mütalealar 

mahallî idareler hakkında tamamile varittir. 
Mahallî idarelerden belediyelere ait kanun 
Meclisi Âliye takdim edilmiştir . Encümende 
tetkik edilmektedir. Bu seneki devrede kanu-
niyetini temin edebileceğimizi ümit edebiliyo
ruz. İhzar ve ikmal olunan idareyi hususiye 
kanunu da Büyük Meclise takdim edilmek 
üzeredir. Yeni teşkilâtı esasiye kanunumuzun 
ve fırkamız programının icabından olan bu 
kanunlar hakkında Hükümetimizin kanaati 
muhtelit encümenin mazbatasında izhar ettiği 
kanaata tamamile mutabıktır. Cumhuriyet ve 
Demokrasi tısulleriie idare olunan memleket

lerde mahallî idareler hakkında varit olabilecek 
makbul ve makul mülahaza ve mütalealar 
yalnız ve yalnız onların muhafazasına ve 
takviyesine matuf olabilir . ( Bravol sesleri, 
alkışlar ) 

Jieis — Kanunun heyeti Umum iyesi hak
kında söz isteyen varını? 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Muh
terem arkadaşlar! Vilâyetlerin umumî idaresi 
hakkında Dahiliye vekâletince tanzim kılınan, 
gerek Muhtelit Eencümen ve gerekse Bütçe 
Encümeninde tetkik edilipte bu gün müza
keresi için tasvibi âlinize arz edilen Vilâyet 
lerin umumî idaresi kanunu hakkında bazı 
maruzatta bulunmak için müsaadenizi rica 
edeceğim. 

329 kanunile bu yeni kanun arasındaki 
bariz farklardan birisini bendeniz mehazların
da görmekteyim. 329 kanununun mehazını 
tetkik edersek görürüz ki Berlin muahedesinden 
sonra , 1879 da Berlin muahedesini 
imza eden devletlrin komiserleri tarafindan za
hirede fransız kanunlarindan ve ademi mer
keziyet sistemi; hakikatta ise Türk Rumeliyi 
ana vatandan ayırmak gayesi ve sui kastile ter
tip edilmiş olan Rumelii şarkî nizamnamesi 
ve biraz sonra bu kanunda bazı tadilat icrasile 
tanzim edilipte yalnız 95 tarihinden sonra Edir
ne vilâyetinde, ta Hakkı Paşanin İslahat için 
Anadolu müfettişliği esnasında tatbik edilen 
Rumeli kanununun bir çok maddelerinden 329 
kanunu aşağı yokarı mülhem olmuştur. Meselâ 
Efendiler; bu muzır olan Rumelii şarkî nizam-
namesile- Rumeli kanununun emnü asayiş hak
kındaki 49 uncu maddesi, idarei ürfiye ve saire 
hakkındaki 50 inci maddesi, umuru nafıa hak
kındaki 63 üncü maddesinin birden on bire 
kadar olan fıkraları, yene o kanunda ciheti aske
riye ve adliye ile olan münasebat, mecalisi 
umumiyenin teşkilâtı velhasıl ona mümasil hu 
susat bu kanuna görenek ve örnek ittihaz 
edilerek maatteessür ve maatteessüf az çok tadi
latla 329 kanununa girmiştir. Fakat bu gün 
müzakere etmekte olduğumuz yeni kanunun 
mehazi 15 senelik bir tecrübenin hakikat ve 
filiyat sahasında verdiği neticelerin semerleri -
dir ki işte bu kanun tecrübe, akıl ve mantık ve 
ilmî idare noktai nazarından 329 kanunile 
aralarında çok bariz farklar vardır. 

Efendiler; malumunuzdur ki Devletin gayei 
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mevcudiyeti halkın hukukunu, menafi ve refa
hını temin etmekten ibarettir . Bu gayeye 
vusul ise idare sisteminde en makul bir hattı 
hareket ve bir meslekin kabul edilmesi ile 
ancak mümkün olabilir. Acaba bizim idare sis
temimizde bu gayeye vusul için ne gibi bir 
mesnet ve ne gibi bir hattı hareket kabul 
etmekliğimiz lâzım gelecektir. Malumunuzdur ki 
hidematı umumiyenin ifası umumiyetle ya bir 
merkezden idare edilir veya merkezlere inkisam 
eder .Şu halde merkeziyet.ademi merkeziyet gibi 
iki unsur tezahür eder. Fakat merkeziyet ve ademi 
merkeziyet hakkında nazarî olarak o kadar kitap
lar yazılmış ve o kadar münakaşalar icra edilmiş
tir ki, yalnız nazarî değil,Devletlerin ekserisi bu 
iki idare .sistemini vakit vakit tatbiketmek itiba-
rile her iki sistemin de neticei ameliyesi de malum 
olduğundan bu hususta bendeniz münakaşayi 
zait görüyorum. Zaten hacet yoktur. Muhterem 
Dahiliye vekili Beyefendinin buyurduğu gibi 
teşkilâtı esasiye kanununun maddei mahsusası . 
bizim idare sistemimizdeki tarzı hareketi izah 
etmiş bulunuyor. Bu tarzı hareketteki sistem, 
tevsii mezuniyet ve tefriki vazaifdir. Acaba 
bir an için teşkilâtı esasiye kanununun 
emir ettiği şu maddeyi bir tarafa bırakarak 
tevsii mezuniyet ve tefriki vezaiften mülhem 
olarak tanzim edilecek bir idare sisteminin 
memleketimiz için nafi olup olmadığını düşü
nerek bu hususta biraz münakaşa yapabilirmiyiz? 

Efendiler, sıkı bir merkeziyetçilik hepi -
mizin tecrübelerine nazaran vakit ve nakit 
ziyamda , vatandaşların umurunun teahhure 
uğramasından ve binnetice vatana muzır 
olmasından başka bir netice vermemiştir 
Bunu bir çok misal ile izah etmek mümkündür. 
Meselâ bulunduğu mahallin emnü asayi
şinden mes'ul olan bir idare reisine emnü asa
yişin muhafazası için kendisine verdiğimiz 
vasıtayı zamana ve hadisata, vekayia göre za
manında idare salâhiyetinden ve mezuniyetinden 
mahrum kılmak veyahut pek kolay tamir olu
nacak ufak bir köprünün yıkılmasile müruru 
uburu müşkülâta sokmuş iken bunu hemen 
tamir edecek selâhiyet ve mezuniyeti verme
yi pte orada bu iş için merkezle aylarca muha
bere ettirmek gibi bir çok misallerle sıkı bir 
merkeziyetçiliğin memlekete faydası olmayacağı 
meydandadır . Tabiî efendiler, her birinin 
ifası, salâhiyet ve vesaiti mahsusaya muhtaç 

olan idare işleri için yainiz bir valinin ehliyet 
ve kifayeti veyahut hüsnüniyeti, muhterem 
arkadaşım Faik Beyin dediği gibi, tabiî bir 
zakâ idare için artık bu gün kâfi gelmez. 
Malumu ihsanınız, vaktile Padişahların, yeni çeri 
Ağalarının, Valilerin, Tomruk ağalarının Zaptiye 
nazırlarının tebdili kıyafetle geceleri meyhane 
basması, kahvehane basması, sızıltiya mey
dan verilmemek şartiyle idare usulü, artık 
bu gün hukuku idare ve medenî idare ve ilim 
karşısında hiç bir kıymeti haiz olmadığı gibi 
zaten onlarda mazinin karanlıklarına, derinlikle
rine gömülmüş şeylerdir. Halkın idareden ve 
idare memurlarından ekser şikâyetini, meselâ 

müsamaha ve ihmaller hakkındaki şikâyetini tetkik 
edersek gerçi bu şikâyetin ihmal ve müsameha-
lardan ileri geldiği, ihmal ve müsamahanın -
da memurun salâhiyeti lâzimeye malik olma
masından ileri geldiği çok vakit tahakkuk 
etmiş bir keyfiyettir. Binaenaleyh işlerin 
teahhure uğramadan ifasını, bu ifaya mani 
olan ahval ve eşkâlde aramak lâzım gelir. . 
Mesela bir valiye, asayişten mes'ulsun, fakat 
buna ait olan vesaiti istimal salâhitin yoktur. 
Yine bir idare reisine umuru maariften mes
ulsün fakat, mektep, yaptıracağın zaman 
evvel emirde bana soracaksın, talim ve terbiyeye 
ait işlerde, tetkik salâhiyetin yoktur. 
Teftiş salahiyetin yoktur. Yine umuru nafiayı 
teftişe memursun. Oüzel, fakat sekiz kuruşluk 

,bir tamire bile mezuniyetten mahrumsun . 
Efendiler, bir sürü mes'uliyet; fakat o mes'uliyetin 
ifasına ait işler için lazım gelen vesaiti 
mahsusa ya yok veyahut salahiyet yok. İşte 
zannı aciyaneme göre bizde mes'uliyetin seme
resiz kalması esbabı burdadır. Ne istediğimizi 
istediklerimizi nasıl yaptıracağımızı bilmiyoruz 
demektir. Bunun için mes'uliyetle beraber selâ
hiyet ve mezuniyeti lazıme de verilmelidir . 
Fakat efendiler, Teşkilatı esasiye kanunumuzun 
emr ettiği gibi ve muhterem Başvekil Paşa 
Hazretlerinin bir nutuklarında beyan buyur

dukları gibi memurini mülkiyeye bazı selâhiyetin 
verilmesi lâzim gelen tevsii mezuniyet ve salâ
hiyeti lâzıme ve tefriki vazaif çok ehem ve 
elzem isede bendenizce bu meselede en ziyade 
dikkat edilecek keyfiyet bu tevsii mezuniyetin 
hudut ve çerçevesini tayin etmektir. Eğer tevsii 
mezuniyetin hududunu tayin etmezde , 
memleketimize nafi gelecek olan kısmını, hudu-
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ııu iyice tayin edemezde, tecavüz edecek olursak 
zanederimki menfaat yerine mazarrat görülür. 
Meselâ tevsii mezuniyettir diye vergilerin 
tarhtı tevzii ve bu bapta nizamname ısdarı 
mahalline aittir; tevsii mezuniyettir diye 
takriri sükûn, idarei örfiye ilâm mahalline 
aittir, tevsii mezuniyettir diye kaymakamların 
azlünasbı valilere aittir, yene eski Rumeli ka
nununda olduğu gibi jandarma kolağasma kadar 
terfi valiye aittir, gibi tevsii mezunniyette 
makul olan çerçeveyi tecavüz ederde haneme 
çıkarsak o zaman menfaat yerin çok feci 
mazarrat hasıl olur. Bu itibarla bu kanunun 
en bariz bir iyiliği de tevsii mezuniyet hudu
dunun gayet rnakulane ve ilmî çizilmiş 
olmasındadır . Bir çok ahkâmı müfideyi 
camidir . Mesella birçok vilâyetlerin, 
kazaların , nahiyelerin , köylerin sınırları 
nasıl tayin edilir, nasıl taksim edilir. Mesela 
rüesayi memurin kimlerdir? Talî memurlar 
kimlerdir? Azil ve nasıpları nasıl olur ve ha
keza bir çok maddeler vardır ki icap ettikçe 
maddelerin müzakeresinde bu baptaki müta-
1 camızı arzederiz. Bu maddeler içinde ben
denizin en mühim gördüğüm iki madde vardır. 
Bunlardan birisi cümlenin malumu olmakla 
beraber böyle ehemmiyeti derkâr oları hususat 
ve mevaddı daime tekrar edilmelidir ki zihin
lerde iyi bir intiba hasıl olsun, yani demek isti
yorum ki bazı hakikatlar vardır ki iyi bir intiba 
hasıl etmek için tekerrüre muhtaçtır. Mesela 
kanunun bir maddesi yani Encümenin 17 inci 
maddesi diyor k'i vali Devletin ve vekillerin mü
messilleri ve icra vasıtasının reisidir ve müte
baki maddelerde valinin salâhiyetinden ve mu
haberesinden bahsediliyor. Efendiler ne garip 
bir tesadüftür ki ne garip zihniyettir ki bizde 
vali denince mutlak Dahiliye vekilinin memuru 
addoiunur. Efendiler, bir vali Devletin mü
messilidir ve her vekilin mümessilidir ve 
belki Dahiliyenin mümessili değildir. Binaen 
aleyh kırtasiyeciliğe bais esbaptan biri olan 
şu maddeye göre her vekilin mümessili olan 
valinin artık diğer vekâletlere ait olan hususat 
için Dahiliye vekâletini tavsit etmesine hacet 
yoktur. Bu olmadığı gibi vükelâyi kiramında 
vilâyetlere emir vermek salâhiyeti olduğuna 
göre artık valiye bir emir vermek için Dahiliye 
Vekâletini tavsit etmeye lüzum yoktur. Hatta 
kanun diyorki; bir- vekil verdiği emrin 

infazı hususunda valinin tekâsülünü görürse 
doğrudan doğruya Başvekâlete şikâyet edebi lir 
Eğer valiler her vekilin mümessili olduğunu 
hiç bir zaman zihniyetlerinden çıkarmayarak 
o vekâletlere ait hususatı da ait olduğu vekâlete 
yazacak olursa ve vekil Beyler de kanuna 
tevfikan bir bir valiye emrederlerse şu suretle 
kırtasiyecilik te çok ve belki yarı yarıya zail 
olmuş olur. 
Bunu çok mühim gördüğüm gibi ikinci 
mühim vaziyet te 29 kanunile bu yeni kanun ara
sında valinin ciheti adliyeye ait olan münase-
batı meselesidir. Bu kanun bu ciheti biraz 
daha dar tutmuştur. Fakat zanni acizaneme 
göre daha makul bir surette o münasebati 
tayin etmiştir. Efendiler! malûmu ihsammzdır 
cümlemizin ahassı amali adalatin tevzii nokta
sıdır, Adaletin tevzii emelimiz veçhile husül-
pezir olması için hükkâmın temamen istiklâle 
malik olmaları lâzımdır. İşte bu kanun bu 
noktai nazardan 29 kanununa nisbeten adlı 
olan münasebati darlaştırmış, fakat çok ma
kul bir şekle irca etmiştir. Son bir mütalea var. 
Bunu arzetmek isterim efendiler. Eski tabir 
mucibince bir- kanun ne kadar efradım cami 
ağyarını mani olursa olsun o kanunu tatbik 
edecek ellerde o kanun kadar güzel, o kanun 
kadar muktedir diri ve canlı değilse maalesef 
bu en güzel bir kanımdan beklenilen fevait 
ve netice hasıl olmaz. Fakat bunu şükranla 
arzederim ki Dahiliye vekili Bf. pek samimî 
olarak ve şükranımla birlikte arzediyorum ki 
Dahiliye Vekili Bf. memurların nasp ve azille
rinde fevkalâde dikkat ve itina buyurmak 
fadırlar. Bu yeni kanun münasibetile de ihti
mamlarını bir kat daha tezyit buyuracaklarına 
ümidim çok fazladır. Efendiler, bu kanunun 
tanziminden dolayı gerek Dahiliye vekili Beye 
ve gerek Muhtelit Encümene ve Bütçe 
Encümenine şahsî olarak teşekküratımı 
takdim ediyorum. Fakat efendiler, inşa 
allan gelecek sene bu kanunun tatbikatından 
vatandaş ve vatanımızın müstefit olduğunu 
görmek bahtiyarlığı ile o zaman da millet 
vekili sıfatile millet namına teşekkürata muvaf
fak olmayı çok temenni ederim. (Bravo sesleri) 

Enver B. ( İzmir ) — Efendim, yeni 
idare kanunumuz muhterem Beyfendilerin ifade 
buyurdukları gibi Jeşkilâtı esasiye kanununa 
ve bu kanunun metin ve ruhuna tamamen 
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mutabık olduğu gibi ihtiyacatı hazıramızada 
her veçhile muvafık bir kanundur. Hutut ve 
heyeti umumiyesi itibarile pek aşikâr görülü

yor ki bu kanun üzerinde çok işlenilmiş ve cidden 
. vakıfane, müdekkikane mesai sarfedilmiştir. Hiç 
şüphe yokturki 329 tarihli idarei umumiyei vilâ-
yat kanununun bu günkü vaziyetine göre artık 
kabiliyeti hayatiyesi kalmamıştır. Zaten tevarihi 
muhtelifede neşrolunan kavanini müzeyyele ile 
idarei umumiyei vilâyat kanunu delik deşik 
bir hale gelmiştir. Bu itibarla yeni kanuna 
cidden ihtiyacımız vardı ve kanun heyeti 
umumiyesi itibarile pek yerindedir, hükkâm-
dan bir zatın bir sözünü nakletmeden geçe-
miyeceğim. Bir kanun arz etmiş, duçarı tenkit 
olmuş. Cevabı şu olmuş: Efendiler, ben 
en mükemmel kanunu takdim etmek iddia
sında değilim , en muvafık kanun olarak 
takdim ediyorum... Hakikaten hayatta her ka
nundan daha mükemmel kanunlar ola bilir . 
Çünki mükemmelin daha mükemmeli olabilir. 
âlanin aliydi âlâsı ola bilir. Dünya böyledir . 
Fakat yapılan kanunlarda hüner onların en 
mükemmel değil, en muvafık olanlarıdır, işte 
bu kanun en muvafık bir kanundur. Beyfendiler 
valilerin bu günkü salâhiyetlerile şimdi bu 
kanundan aldıkları salahiyet arasındaki farkı gör
memek kabil değildir. Bu bedihidir ki mesu -
liyet denilen kaziyye tevsii salâhiyetten başlar. 
Bu kanunla valilerimize verilen salâhiyetler ha
kikaten tatbik edilirse emin olmalıdır ki idare 
cihazımız bu günkünden daha mükemmel daha 
kudretli işleyecek ve memleketin sihhat ve refa
hına hizmet etmiş olacaktır. Yalnız bir 
istirhamda bulunmak isterim:' Kanunu» bir 
maddesi mucibince 329 tarihli idarei umu 
miyei vilayat kanununun idarei hususiyelere 
ait olan kısmı bu kanunla beraber mevkii 
meriyette kalacaktır . Vaziyet şu oluyor . Bir 
taraftan vilayetin idarei umumiyesinden bahis 
ve bu idarei umumiyeyi tanzim eden bu kanun 
mevkii meriyete girerken 329 tarihli kanunun 
idarei hususi yelerden bahseden maddesi mev
kii meriyete vaz olunacaktır. 

Talat 15. ( Ankara ) — Firak altında 
şalvar. 

Enver B. ( İzmir ) — Binaenaleyh bu 
iki kanun arasında tatbikatta aksaklık olmamak 
lâzımdır. Muhterem Dahiliye vekili Beyefendi
nin buyurdukları gibi bu kanun derdesti 
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tanzim ise Heyeti CelilelerİHİn bir,an, evvel 
tasvip ve takdirine arzını ve bu bapta da him
metlerini şu vesile ile rica ederim. Taki bu 
güzel kanundan alacağımız faide mahdut ve 
mukayyet olmasın, daha şamil olsun, bunu 
temenni ederim efendim. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim, 
bendeniz de evvela arkadaşlarım gibi bu 
kanunun müsebbiplerine ve her halde buna 
fikir yoran Vekil Beyfendiye çok teşekkürler 
edeceğim. Çünkü vilâyetlerde vilâyet idaresi
nin muamelatı umumiyesile alakadar olanlar 
bilirler ki valilerdeki salâhiyetin ve valilerin 
tamamile valiliğin neyi cami olduğunu 
bilmeleri memleket için na kadar kıymetlidir 
hatta sermaye. kanun, fen hepisine müsavi 
gelebileceğini bilirler. Memlekete iyi valiler 
gelmiş, bir çok hizmetleri görülmüş, kendi 
lerine hususî salâhiyetler verilmiş, birçok 
hizmetleri görülmüştür. Mazhar Müfit Bey 
efendinin işaret buyurdukları gibi nasılki 
bir kaç sene evvel vekâletler, valiler kendilerini 
temsil edemiyorlar diye vilâyetlerdeki işleri dos 
doğru kendileri yapmak gibi bir hevese düş
tüler ve idarede yakından alâkadar olan bizler 
bundan çok müteessir olduk. Hatta teessüratı-
nıızı, bazı kanunlarla valilerden salâhiyetler 
alınırken burada arz ve ifade ettik. Şimdi bu 
salâhiyetler verilince teşekküratımızı da arz ve 
takdim etmek bir vecibedir. Zaten hükümetimiz 
için en' büyük fali hayır olan, nerede hata 
görürse tashih için sürat göstermesidir. 

Bendeniz yalınız bu kanun münasebetile 
bir iki ricada bulunacağım. Geçen sene hükü
metinizin mesai programında bütün düsturlar 
iktisadî cepheye müteveccih bulunduğu için 
gerek dahilî ve gerek haricî hükümet teşkilâtı 
şimdiye kadar alıştırılmadığr iktisadî bir cep
heye gitmektedir. Meselâ Avrupada her hangi, 
bir sefaretaneye gidersek bütün düşüncesi hü
kümetin mesai programından mülhemdir. Yani 
hükümetin iktsadî fikrine uymak için çalışır. 

Bendeniz valilere bir salâhiyetin daha verilmesini 
rica edeceğim: Evvelâ valilerin riyaseti altında 
her sene dir ziraat kongrasi yapsınlar ondan 
sonra da vilâyetler de birde umumî kongra 
yapsınlar, 

Süleyman sırrı B. (Yozgat) — Bun
dan idarei hususiye kısmında bahsediniz, yeri 
orasıdır. 
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Minin B. (Eskişehir) — Bendeniz vali 

değilim, halk mümessili olarak arzediyorum. 
Bunun ne gibi faidesi olabileceğini arzedeyim 
efendim. Bir kere valiler kendi vaziyeti esasiye-
lerinin ve kanun hükmünün halkı zengin 
etmek olduğunu zihinlerine korlarsa bu vesile 
ile kendilerinin yabancı bulundukları memle
ketin iktisadî vaziyetine nüfuz edeceklerine 
ve büyük işler yapacaklarına kaniim. Mesela 
her sene şurada Çubuk Çayı kurur. Bu sene 
çok suyu var. Eğer bir vali bu işlerde pişmiş 
olursa derhal busene Çubuk Çayının çok suyu 
olduğunu görür ve Çubuk Ovasında çalışmış 
adamları toplar. Bu ne para ister, nede başka 
bir şey. Çayı çevirtip, halkı toplayıp araziyi 
sular. Böyle yapacak olursa Çubuk Ovasını 
kamilen sulayarak üç kazayı da doyuracak 
hasılat alır. Vebu anî tedbirleri halktan ve 
yakından işitir. Bendeniz ilmî kabiliyetim 
olmadığına kaniim. Eğer münasip görürseniz 
bu maruzatımın ilimle bir münasebeti varsa 
bu temsilin nazarı itibara alınmasını rica 
ederim. Bu kanun münasebetile valilerimizin 
istediğimiz şekildesalâ hiyetlerini temin etme
liyiz. Görüyoruz ki bir ecnebi devlet bir yere 
vali gönderiyor. O; çalışmak Dünya demek,idare 
demek iktisat demek olduğunu zihnine yerleştir
miş, o memlekete geliyor, halkın zenginliğini 
teminedecek işleryapıyor .Tabiî bizim milletimi-
zinde ecnebilerden geri kalacak bir kabiliyette 
olmadığını tecrübelerimizle şükranla görüyoruz. 
Vilâyetler de umumî kongralar yapsınlar çok 
paraya mühtaçolmayan her kazada birer ziraat 
ve iktisat kongresi - nasıl tensip buyurursanız -
teşkil edilmeli. Bunlar öyle şeylerdir ki valiler 
onlara karar vermek salâhiyetinde bulunsunlar. 
Böyle, malî işleri de esastan alınma ve hakikî 
bir malûmatla merkeze arzederler. Bunların 
çok faideleri olacağına ben de kaniim. Bu kanun 
çok mükemmel ve memleketimizi bihakkin 
kurtarıcı bir kanundur. Tekrar tebrik ederim. 
Böyle bir vaziyeti iktisadiye hakkkında valilerin 
karar vermek salâhiyetinde olmalarını münasip 
görüyorum. 

Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — Efen
dim; muhterem Dahiliye vekili Beyefendinin 
kanun lâyihası üzeerine irat ettiği nutuktan 
Mazhar Müfit, Enver ve Emin Beyefendilerin 
kanunun tatbikatı üzerine söyledikleri muta-
lealardan sonra bendenize beyan edecek çok 
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bir şey kalmıyor. Ancak kanunun hayatı içti-
maiyemizde gösterdiği, hükümet hayatında 
gösterdiği zenginlik itibarile bazı teknik hu
suslarına dair maruzatta bulunacağım. Cum
huriyetimizin bir mümeyyiz vasfı var; o da; 
Devlet çalışmasında bilginin ve tecrübenin 
verdiklerini hakim kılmaktır. Bu kanun ile 
bu lâyiha ile şayet kabulünüze mazhar olduğu 
taktirde, Cumhuriyetimizin bu vasfı mümeyyiz
leri daha açık ve daha parlak bir sahai tatbik 
görecektir. Kanun Devlet idaresinin vilâyetlerde 
tatbiki şeklini tanzim etmektedir. MalûmuÂliniz 
olduğu üzere Devlet şekil olarak göz önüne 
alınır; kendisinin faaliyeti sahasından bakılırsa 
milletin müşterek menfaat ve ihtiyaçlarını karşı 
lamak üzere kurulmuş bir hidematı amme 
külliyesi olarak görülür. En iyi idare bu hide
matı ammenin gerek teşkilinde, gerek işlemesin
de bu müşterek menfaat ve ihtiyaçları fert için 
en teminatlı surette elde edebilmeye müsait 
olarak tanzim edilmiş idare sistemidir. Bunun 
içindir ki evvelâ fertlerin hakkını ihlâl etmemekle 
kayt altına alınmıştır. Ve idarenin kaydi bundan 
ibaret değildir . İdare yaptığı masraflarda, 
faaliyetlerde, ferdi müteessir etmiyecek hare
ketlerinde dahi kanun, ile takyit edilmiştir. 
Yani orada kayt kendi dahili çalışmasmdadır. 

İdare cihazı kendi dahili çalışmasındada 
kanun bağlarile bağlıdır . Bu iki bağdan 
birincisi yani idare çalışırken fertlerin haklarını 
ihlâl etmesi keyfiyeti asrî monarşilerde de gö
rülür. Halbuki idare cihazının dahili çalışma
sında kendi tertibatı arasında ki münasebetlerin 
kanun bağıyle bağlı olması yalnız demokraside 
görülür. Bunun içindir ki bu gün elimizde 
bulunan lâyiha; cumhuriyetimizin esasını teşkil 
eden demokrasi sistemini daha teyitkâr surette 
tatbik etmeye kadir bir demokrasi lâyihasıdır. 
Arzettiğim gibi bu kanunla Devlet idaresi 
vilâyetlerdeki çalışmasında dahilî teşkilâtını 
yapmakta, hidematı ammenin ifasına müvekkel 
merrnurlar arasındaki münasebetleri tanzim 
etmektedir. Bu noktayı nazardandırki, bu lâyiha 
büyük bir yenilikle huzurunuza gelmiştir . 
Filhakika bu lâyihadan evel diğer nizamname 
ve muvakkat kararname isimlerile aynı hüküm
leri , aynı hükümleri değil, bunun ifa ettiği 
vazifeyi ifa etmek gayesile bazı idare hüküm
lerini havi kararnameler mevcuttu. Bunlardan 
hiç birisi milletin kendi teşkilatına binaenaleyh 
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kendi mukadderatına tam sahip olmasını irae 
eder surette vekilleri tarafından tertip ve 
vücude getirilmiş değildir . 

Vilâyetlerin teşkiltâma ait 1286 nizamna
mesi vardır. Daha ziyade ecnebî tazyiki ile 
yapılmıştır. 1329 da bir muvakkat kararname 
çıktı ki; elyevm tatbik edilmektedir. Bu da 
Balkan harbinin sonunda Avrupanın o vakitki 
Türk devletine aldığı vaziyete karşı bir 
nümayiş yapmış olmak için vücuda getiril
miş ve millet mümessilleri tarafından tetkik ve 
kabul olunmaksızın muvakkaten icra mevkiine 
konmuştu. İşte bu lâyiha ile Devletin kendi 
teşkilâtını yapması keyfiyeti, kabul edildiği 
takdirde, millet meclislerinin eseri olarak 
çıkacaktırj. Lâyihanın gerek kabul edildikten 
sonra çıkdığı heyet itibarile, gerek Devlet 
idaresinde teşkilâtı dahiliyede kanunu hakim 
kılmak itibarile mühim bir farkı ve vasfı 
mümeyyizi vardır . Lâyiha esasında böyle 
kanunu hakim kılmak gayesini takıp ettiği gibi 
vazettiği prensiplerde de ilmin, tecrübenin 
verdiklerini, hariçte doğruluğu sabit olan 
prensipleri tatbik etmekdir. Bunlardan birin
cisi, Devletin vahdeti, birliği prensibidir. 
Devlet müşterek ve millî işlerde şahıslar ve 
idareler birliği şekil ve mahiyetinde görünür. 
Devletin vilâyetlerdeki çalışma tarzı teşkil 
edilirken bu birlik pek ziyade nazarı dikkat 
ve itibara alınmak lâzımdır. Devlet idaresi 
merkezde başta Reisi Devlet olduğu halde İcra 
Vekilleri, yani hükümet tarafından sevk ve 
tedvir olunur. Her vekâlette amme hizmet
lerinin faaliyetlerine ait karar zeminleri, devair 
şubeleri tesis edilmiştir. Bu şubelerde karar 
zeminleri ihzar olunur. Vekiller vasıtasile İcra 

Vekilleri Heyetinden dahi geçerek Devlet Reisinin 
kararile mevkii icraya konulur. Amme hizmet
lerinin vilâyetlerde tedviri ise memleketin her 
tarafında serpilmiş, teknik iktidarlı memurlara 
bırakılmıştır. Teknik iktidarlı memurlar Defter
dar gibi, Sıhhiye müdürü gibi, Maarif müdürü 
gibi, Nafıa baş mühendisi gibi bunlardan her 
biri orada çalışan teknik memurlar silsilesinin 
reisidir. Meselâ; Sıhhiye müdürü, Hükümet 
tabibi ve ona merbut sıhhiye memurlarının 
şefidir. Defterdar; tahsil ve tahakkuk memur
larından, malmüdürlerinden başlayarak vilâ
yetteki maliye teknik memurlarının şefidir. 
Bunlardan her birisi bir silsilenin başında 
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bulunmak itibarile idare usulü tarihinde gö
rüldüğü üzere şayet bunlar bir noktada top-
lanmayıcak olursa neticede yekdiğerine karşı 
vaziyet almak, birbirinin faaliyetini tesirsiz 
bırakacak şekilde çalışmalara^ düşmek daima 
vaki olan ahvaldir. Buna mani olmak böyle 
aynı silsileye mensup kimseler arasında ki 
tesanüt karşılığını ve bundan umumî işler 
için çıkabilecek mahzurları bertaraf etmek için 
bunlar üzerinde nazım bir makam tayin edil
miştir. Diğer taraftan bu teknik salahiyetli 
memurları Hükümet merkezinin programında 
tatbik etmek, viçhier dairesinde çalıştırmak, 
sevk ve idare etmek lâzımdır. Uygunsuzluğa 
meydan vermemek ve gerek bunların mesaile
rini merkezi Hükümetin programındaki viçheler 
.dairesinde sevk ve idareetmek için vilâyetlerde 
bir makam ihdas edebilmiştir. Bu makama 
biz vali diyoruz. Bu makamın böyle teknik 
ihtisas memurları üzerinde nâzım olarak bu
lunması idare tarihinin kafi olarak tesbit etti
ği bir esastır. Bu gün tetkik ve tasvibinize 
arzedilen lâyiha evvelâ; valinin vilâyetlerdiki 
muhitteki teknik memurlar üzerinde nazım ol
mak ve onların mesailerini merkezi Hükümetin 
porgramını viçheler dahiline sevk etmek 
esasını bahşediyor. 17 inci madde bunun 
için demiştirki; valiler vilâyette Devletin ve 
her vekâletin mümessili ve vekillerin de idarî 
ve siyasî vasıtai icraiyeleridir. Diğer madde
ler bu prensibin tatbikatını temin etmektedir. 
Lâyihanın usulü idare tarihinde kabul ve 
lüzumu sabit olarak tatbik ettiği prensiplerden 
birisi de teşkilâtı esasiye kanunumuzda bahse
dilen tevsii mezuniyet esasıdır . Bu hususa ait 
benden evvelki arkadaşlarım uzun mütalea 
beyan ettiler. Yalnız bendeniz tevsii mezuni
yet vilâyet idaresinde esastır diye teşkilâtı 
esasiye kanunumuzun bir kaide ve bir esas koy-
masmdaki büyük isabeti idare mefhumunun 
ufak bir tahlili ile arzetmek isterim : 

İdare mübaşeret, takdir salâhiyetlerile teçhiz 
edilmiş bir otoritedir. İdare ile adliye arasındaki 
fark budur, adliye doğrudan doğruya hareke
te geçemez, adliye adaleti tevzi etmek için 
kendi kapusuna gelen bir adam olmalıdır, 
istida vermelidir, hakkını aramalıdır. Binaenale
yh adliyede mübaşeret salâhiyeti yoktur. 
adliye, başkasının tahrikile harekete gelir. 
İdare ise, bizzat mübaşeret etmekle mükelleftir. 

18-4 
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Bu salâhiyetle teçhiz edilmiştir. Bu noktai 
nazardan idare aynile efrada benzer. Nasilki 
fertler hususî menfaat ve ihtiyaçlarını temin r 
etmek için kanunu inisiyatif dediğimiz mübaşe
ret salâhiyetini haiz iseler kanunen mübaşeret 
fiillerini takdir ederek onun icrası muvaffaki
yeti itibarile şekillerini ve şartlarım ölçmek 
salâhiyetini haiz iseler içtimaî hayatın devam ve 
tekâmülünü dikkatle takıp ederek bu hayatın 

menfaat ve ihtiyaçlarını istihsal ile mükellef olan 
idarede fert gibi inisiyatif hakkını kullanmak ve 
inisiyatiflerinde mübaşeretlerinde muvaffakiyet
leri için icap eden şeyleri tespit etmeğe 
salâhiyettardır. Nasıl fert zatî, hayatı için 
bizatihi faaliyete geçerse idare de umumî hayat 
için doğrudan doğruya hayata geçmek salâhi
yeti le mücehhezdir. Nasıl fert mübaşeretinde 
kanunen memnu fiiller ihdasile tahdit edilmiş 
ise idarede mübaşeretinde kanunun vaz etti
ği kayıtlarla mukayyettir . 

Şimdi Efendiler; mademki idare de fert gibidir, 
fert mübaşeretine ve mübaşeretini takdirde 
muvaffak olmak için nerede çalışır ?... İşten 
uzak yerdemi çalışır; yoksa işin başında mı 
çalışır? .. Elbette bir teşebbüs nerede ise, iş 
ne raddede ise mübaşerette orada, mübaşirde, 
takdir edicide onun başında bulunur. Ona 
göre mübaşeretini ve mübaşeretin şeraitini 
tayin etmesi icap eder. İşte tevsii mezuniyet 
idareye verilen takdir salâhiyetinin işin mev
kiinde, teşebbüsün bulunduğu yerde kullanıl
ması 'esasını temin eder. Bu da idare tarihinde 
bir çok tecrübelerden sonra lüzumu kat'î ola
rak sabit olmuş bir esastır. Bunun içindirki 
Teşkilâtı esasiye kanununun Qi inici maddesi 

vilâyetlerin idaresi tevsii mezuniyete müstenittir 
diyor. Mantıkî ve tarihî lüzumunu muhtasaran 
arzettiğim bu tevsii mezuniyetin bilhassa 
bizim idarî tarihimizdeki vaziyetini izah etmeği 

huzurunuzda zait addederim. Yalnız şu noktayı 
arz edeceğim ki tevsii mezuniyet kat'iyen mer
keziyettir. İdarede merkeziyetçilik iki şekil arz 
eder. Biri temerküz şeklidir. Biri tevsii mezuni
yet şeklidir. Temerküz şekli filhakika Devlet idare
sinde uzun müddet esas olarak telakki edilmiştir. 

Fakat daima temerküz esasının tarihi tetkik edildiği 
vakit idareyi daima anarşiye sevk ettiği görül
müştür. Tevsii mezuniyetle temerküzün yegâne 
kıstası şundan ibarettir. Merkezi Hükümetin 
mütemadi olarak merkezi Hükümetçe tayin 

edilmiş vilâyet otoritesi o vilâyet dahilinde 
bizzat karar ittihaz etmeğe salâhiyetdar olacak 
mıdır, yoksa işlerin dosyasını hazırlayarak, 
karar zeminini yaparak merkezi Hükümete 
kararı vermek istirhamile dosyasını gönderecek-
midir? Eğer birinci şekil kabul olunursa tevsii 
mezuniyet, ikinci şekil kabul olunursa temerküz 
şekli kabul olunur. Yani işlerin bir kısmını 
vekillerin masasından alıp valinin masasına 
koymak tevsii mezuniyettir. Hepsinide vekillerin 
masasında toplamak temerküzdür . Tevsii 
mezuniyetin teşkilâtı esasiye kanunumuz esas 
olarak, ve pek muvafık olarak vaz ettiği için 
bu lâyiha bunu tatbik etmektedir. Bunun en 
mühim faidesi de her günkü işleri vilâvetlerdeki 
otoritelere yaptırmak, işlerin en mühim ve yüksek 
olanlarımda vekâlet masalarına bırakmaktır. 
Lâyiha bunun da bir dereceye kadar ve memle
ketin ihtiyacını karşılayacak surette tatbikatını 
ypmaktadır. Şu suretle lâyiha tarzı tertibinde 
Devlet idaresinin vilâyetlerdeki çalışılmasında 
kanunun tatbikına medar olduğu için sonra 
layiha Devlet idaresinde tarihen lüzumu teslim 
edilmiş birliği temin ettiği için, salisen lâyiha 
Devlet idaresinden beklenen menafi ve netayici 
daha salim bir yol ile istihsale muvaffak oldu
ğu için maziye nisbetle pek büyük bir tarak-
kidir.Böyle müterekki bir lâyihayı tertip ederek 
huzurunuza getirdiği için hükümetimizi ve 
Dahiliye vekili Bey Efendiyi tebrik ederim ve 
Heyeti umumiyenizden kabulünü rica ederim. 
( Alkışlar ) 

l ieis—Kanunun heyeti umumiyesi hakkı
nda başka söz isteyen varmı? (Hayır sesleri) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VİLÂYET İDARESİ KANUNU 
Başlangıç 

Tevsii mezuniyet vo tefriki vazajf 
Teşkilâtı Esasiye kanununun o. \ inci maddesi 

mucibince, vilâyetler umuru tevsii mezuniyet 
ve tefriki vazaif esası üzerine idare olunur. 

İdare taksimatı 
MADDE 1 — Teşkilâtı Esasiye kanununun 

8Q uncu maddesi mucibince Türkiye coğrafî 
vaziyet ve iktisadî münasebat noktayi nazarında 
vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiye
lere münkasemdir. Nahiyelerde kasaba ve köy
lerden terekküp eder. 

Re i s — Birinci maddeyi kabul edenler ... 
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Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 1 
Taksimat ve idare ve vilâyet memurlarının 

intihap ve tayini suretleri 
Vilâyet, kaza, nahiye, köy teşkili, kaldırılması, 

merkez ve sınırlarının değiştirilmesi 
MADDD 2 — Vilâyet teşkili veya mevcut 

vilâyetlerden birinin kaldırılması veyauht vi -
Iâyet merkezinin değiştirilmesi Devlet Şurasının 
mütaleası alınarak kanun ile yapılır. 

Kaza teşkili, kaldırilması ve ya bir kazanın 
bir vilâyetten başka bir vilâyete bağlanması 
vilâyet idare hey'et ve umumi meclislerinin 
mütaleası alındıktan sonra kanun ile yapılır. 

Vilâyet sınırlarının kaza merkez ve sınırla
rının değiştirilmesi, nahiye teşkili veya kaldı -
rılması veya bunların merkez ve sınırının değ-

'iştirilmesi, bir kazadan başka bir kazaya bağ
lanması alâkadar vilâyet idare heyet ve umu
mî meclislerinin mütaleası alındıktan sonra 
Dahiliye vekâletinin kararı ve Reisi Cumhurun 
tasdiki ile yapılır. 

Yeniden köy teşkili köylerin birleştirilmesi, 
ayrılması veya bir nahiyeden başka bir nahi
yeye bağlanması vilâyet idare hey'et ve umumî 
meclislerinin mütaleası alındıktan sonra Da
hiliye vekâletinin tensibi ile vilâyetçe yapılır. 

Ahmet Remzi B. ( Gazi ayintap) — 
Efendim, birinci fıkarada Devlet Şurasının re
yine müracaat olunmuştur. İkinci fakrada Şurayi 
Devletin mûtaleasının alınacağı zikredilmemiş-
tir. Yalnız kanunla yapılacağı zikrolunmuştu'r. 

Muhtelit E. Namına Abdülmüttalip 
B. ( Malatya ) — Efendim, birinci fıkrada 
Şurayı Devlet mütaleasına olan ihtiyaç vilâye
tin teşekkülü; teşkili, lağvi ve yahut merkezi
nin tebdili itibariledir. Diğeri ise vilâyet da
hilinde bir tebeddüldür. Onun için lüzum 
görülmemiştir . Zaten salâhiyet vardır kuvvei 
icraiye isterse onlar için de Şurayi Devletin 
mutaleasım alır. Birinci fıkra için, yani vela
yetler hakkında behemehal Şurayi Devletin 
mûtaleasının alınmasını encümen şart koymuş
tur. 

Ağa oğlu Aattroet B. (Kars) — Şurayi 
Devletin mûtaleasının alınması mecburi midir? 

Abdülmüttalip B. ( Malatya ) Mecbu
rî değildir. Fakat Şurayi Devletin ihtisasından 
istifade içindir, ve birde daha ziyade istikran 
temin içindir. 
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Reis — Başka mütalea varmı? ( Haytr 

sesleri ) 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler 

Kabul edilmiştir. 
Vilâyet, kaza, nahiye ve köy idare reisleri 
MADDE 3 — Vilâyet umumî idaresinin 

reisi ve mercii validir. Kaza idaresinin reisi 
kaymakamdır. Nahiye idaresinin reisi ve köy 
idaresinin reisi muhtardır. Hükümetçe lüzum 
görülen vilâyet merkezlerinde dahi başkaca bir 
merkez kazası teşkilâtı ve kaymakam bulunur. 

Reis — Üçüncü maddeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir . 

Vali muavinleri 
MADDE 4 — Hükümetçe lüzum görülen yer

lerde vali muavinleri bulunur. Muavinler vali 
tarafından tevdi edilecek işleri ve vazifeîettv 
yapar ve bulunmadıkları vakıtta kendilerine 
vekâlet ederler. 

Reis — Dördüncü maddeyi kabul eden -
ler ... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 5 — Vilâyet idare şubelerinin 
reisleri şunlardır : 

Defterdar, Mektupçu , Maarif emin ve 
müdürleri, Nafia baş mühendisleri , Sıhhiye 
müdürleri, Polis müdür ve Jandarma Kuman
danları ( Veya bunların vazifelerini yapanlar ) 
Ticaret, Ziraat, Orman ve Maden, Baytar, 
İktisat, Hukuk işleri , Tapu, Nüfus , İskân , 
Evkaf, Posta ve Telgraf ve Telefon müdürleri 
hususî kanun veya devlet kadrosu ile vilâyet 
merkezinde veya bir kaç vilâyetten mürekkep 

, mıntakalarda vazife ifa eden bilumum idare ve 
inhisar şubeleri reisleri de bulundukları vilâ
yetlerin idare şubelerinden sayılırlar. 

Ağa oğlu Ahmet B. ( Kars ) — Bazı 
vilâyetlerde maarif eminile maarif müdürü her 
ikiside bulunuyor, Hangisi olacaktır, bu 
tasrih edilmezse daima ihtilâf vaki olabilir. 

Aziz B. ( Erzurum ) — Efendim, şube 
reislerinden sayılır » denecek yerde «şubele
rinden sayılır •» denilmiştir, tashih edilecektir. 

Reis — Beşinci madde hakkında tahrir 
vardır. Okuyacağız. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bütçe Encümeninin teklif eylediği beşinci 

madde yerine Hükümetin teklif eylediği dör
düncü maddenin kabulünü teklif eylerim. 

Afyon Mebusu 
Haydar 

\ 
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Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Reis 

Bey, takrir sahibi takririni izah etsinler, ondan 
sonra reye koyunuz. 

Abdülmııttalip B. (Malatya) — Efen
dim, takdim olunan takrir hakkında Muhtelit 
Encümenin bir mutaleası yoktur. Binaenaleyh 
bu takriri kabul ediyoruz. 

Ahmet Remzi B. ( Gazi Ayııitap ) — 
Efendim, anlaşılmadı, encümen de kabul edi
yor, farkı nedirki? 

Niyazı Asım B. ( Kütahya ) — Sahibi 
takrir izah etsin efendim. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat) — Mev
zuu müzakere olan bütçe encümeninin tadilidir, 
bu takrir tadil aleyhinedir, esbabı tercihi izah 
etsin, belki Bütçe Encümeni bu meseleyi müda
faa eder. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
( Muğla ) — Takrir sahibi olan zat galiba 
burada değildirler, bendeniz aradaki farkı an
ladım, aradaki fark; maarif eminleri farkıdır. 
Bütçe Encümeninin maddesinde maarif emin
leri vardır, Hükümetin teklifinde maarif emin
leri kaydı yoktur. Binaenaleyh Ahmet Bey 
arkadaşımızın sordukları iltibası kaldırmak için 
Hükümet kendi teklifinin kabulünü rica edecektir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) —. 
Efendim, malumualileri maarif eminleri her 
yerde bulunmaz, bazı vilâyetler vardırki mınta-
fca merkezidir, orada maarif emini vardır. Ma
arif eminlerinin bulunduğu yerlerde maarif 
emininin idare meclisine âza olarak girmeleri 
için bu madde konmuştur. 

Maarif emini olmıyan vilâyetlerde maarif 
müdürleri idare reislerinden maduttur. 

Beis — Efendim, vaziyet şudur: Hükümet 
kendisinin teklif ettiği dürdüucü mdddenin 
beşinci madde olarak kabul edilmesini de ısrar 
ediyor Bütçe Encümeninin de teklifi vardır. 
Bir kere hükümetin teklifini okuyalım: 

Vilâyet idareleri şube reisleri 
MADDE 5 — Vilâyet idare şubeleri reisleri 

şunlardır : defterdar, mektupçu, nafia, baş 
mühendis veya mühendisi, hukuk işleri, sıhhiye, 
maarif, ticaret, sanayi ve mesai, orman, maden, 
baytar, evkaf, tapu, nüfus, ziraat ve iskân 
müdürleri, posta ve Telgraf ve Telefon, rüsu
mat baş müdür veya müdürleri, polis müdürü 
ve yahut bunların vazifelerini ifa etmek için 
yerlerine kaim olanlar ve Jandarma kumandanı. 

Bütçe Encümeni namına Aziz B . 
(erzurum) — Efendim Bütçe Encümeni bu, 
medde için ısrar etmiyor, Hükümetin teklifini 
kabul ediyor. 

Beis — Bütçe encümeni kendi teklifinde 
ısrar etmiyor, şu halde Hükümetin teklif ettiği 
maddeyi reye koyuyorum . Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Hükümetin teklif ettiği madde 
kabul edilmiştir. 

Kaza idare s,uhe reisleri 
MADDE O — Kaza idare şubelerinin reis

leri şunlardır: 
Mal müdürü , tahrirat kâtibi, hükümet 

hekimi, orman , ziraat, baytar, tapu, nüfus, 
iskân ve evkaf' memurları ile polis komiser 
ve jandarma kumandanları , posta ve telgraf 
ve telefon müdürleri. 

Enver B. (İzmir) — Efendim geçen sene 
kabul edilen tababet ve şuabatının tarzı icra
sına dair olan kanunda hekim kelimesi kulla
nılmamış unvanı resmî olan tabip kelimesi 
konulmuştır. Binaenaleyh bu kelimenin de ittırat 
ve insicamı kavanîni temin için o suretle 
tashihini rica ediyorum. 

Muhtelit Encümen namına Abılül-
ımıttalip B. (Malatya) — Hekim kelimesi 
daha tûrkçedir. 

Beis — Başka mütalea varandır ? altıncı 
maddeyi kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Nalı i ye idare memurları 
. MADDE 7 — Nahiye idare memurları 

şunlardır : 
Nahiye kâtibi ve zabıta memuru ile hükü

met hekimi, veya sıhhiye memuru, nüfus, 
tapu ve vergi memurları 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, Talî memurlar 
MADDE 8 — Her vilâyet, kaza ve nahiye 

merkezinde hakimler ile müddei umumiler ve 
askerî memurlardan başka vilâyetin muhtelif 
idare şubelerinde lüzumu kadar talî memurlar 
bulunur. 

Beis — Madde hakkında mütalea var mı ? 
Enver B. ( İzmir ) — Efendim, bu 

maddede « başka » kelimesi bir az zaif 
ifade ediyor. Hakimler ile müddei umumiler 
müstesna olarak tarzında olmalı, « başka » 
kelimesi yerine «müstesna » kelimesi daha 
yakışık alıyor. 
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l le is — Encümenin fikri nedir? 
Muhtelit Encümen namına Abdül-

muttalip B. ( Malatya ) — Efendim, encü
men başa kelimesini müstesna mukabili olarak 
kullanmıştır, zabta da böyle geçerse tereddüde 
mahal kalmaz. 

Enver B. (İzmir) — Zabta böyle ge
çerse bu mana anlaşılır (Handeler) 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Valilerle muavinlerinin mektupçu ve kayma

kamların tayini suretleri 
MADDE 9 — Valiler Dahiliye vekâletinin 

inhası ve İcra Vekilleri Heybetinin karariyle: 
vali muavinleri, mektupçular, kaymakamlar 
Dahiliye vekâletinin inhası ile Reisi Cumhur 
tarafından tayin olunur. 

Reis — Mütalea varmıdır? maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler...Kubul edilmiştir. 

Vilâyet idare şube reislerinin tayinleri 
MADDE İO — Beşinci madde de sayılan 

idare şubelerinin reisleri mensup oldukları 
vekâlet veya umumî müdürlüklerce kanunlarına 
göre intihap ve tayin olunurlar. 

Muhtelit Encümen namına AMül-
mııttalip B. ( Malatya ) — Efendim bu 
maddede tabı hatası olmuştur. Maddeye şu 
kısım ilâve edilecektir. 

( ve 14 üncü madde mucibince vilâyet 
talî memuru olanlardan gayrisi ) 

Süleyman Sırrı B. (Yozyat ) — 14 
üncü madde ile müzakere edilsin farkları 
nedir görelim. 

MADDE 10 — Beşinci madde de sayılan 
idare şubelerinin reisleri ve 14 üncü madde 
mucibince vilâyet talî memuru olanlardan 
gayrisi mensup oldukları vekâlet veya umumî 
müdürlüklerce kanunlarına göre intihap ve 
tayin olunurlar. 

Muhtelit encümen namına AMul-
müttalip B. ( Malatya ) — Efendim, buna 
lüzum yoktur. 14 üncü madde ne şekilde kabul 
edilirse edilsin; yani muhteviyatı ister tenkis, 
ister tezyit, edilsin onun ehemmiyeti yok, 
burada yalnız madde numarası zikrediliyor, 
binaenaleyh bu maddenin teahhurü muvafık 
değildir. 

Ahmet Remzi B. ( Gazi -.Ay in tap ) — 
Efendim 14 üncü maddede maarif sihhıye, 
ve saire memurları sayılıyor ve ı o uncu mad-
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I deye bu fıkrayı koyarsak orada sayılan maarif 

memurlarının arasında doğrudan doğruya 
vilâyetten tayin olunanlar müstesnadır diyor. 
Orada bir istisna vardır. Binaenaleyh müsaade 
buyrulursa bu maddenin 14 üncü madde ile 
müzakeresi muvafık olacaktır. 

Reis — Encümen tehirine lüzum görmiyor, 
maahaza 14 üncü maddeyi bir.kerre okuyalım. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Reis 
Paşa Hazretleri, usul hakkında söyleyeceğim. 
Bir takrir verilirde 14 üncü madde mülgadır 
denilirse ortada mevcut olmıyan 14 üncü 
maddeye matuf bir maddenin kabulü muvafık-
mıdır. Binaenaleyh talik zaruridir . 

Reis — Efendim 14 üncü madde bir 
kerre okunsun, dinlersiniz 14 üncü maddeyi 
müzakere edecek değiliz, malûmat kabilinden 
okuyacağız: 

Muhtelif vekaletlerin talî memurları 
MADDE 14 — Muhtelif Vekâletlerin 12 

ve 13 üncü meddelerde yazılı talî memurları 
şunlardır . 

Dahiliye 
A - Mektupçu ve hukuk işleri, polis, 

nüfus, iskân müdürleri merkez memurları, 
komiserler ve komiser •muavinlerinden maada 
dahiliye memurları . 

Maliye 
B - 28 nisan 926 tarihli ve 823 numaralı 

kanun mucibince valilerin tasvip ve inhası 
ile yahut mütaleası alındıktan sonra Maliye 

I vekâletince tayin edilen varidat muhasebe, 
| tahakkuk şube müdürleriyle muhasebe mümey

yiz ve kaza mal müdürlerinden maada maliye 
memurları. 

Maarif 
ı C - Doğrudan doğruya Maarif vekâleti 

tarafından tayin olunanlar müstesna olmak 
üzere bilûmum maarif memur ve mensupları 

Nafıa 
D.- Baş mühendis ve fennî memurlardan 

maada nafia memurları. 
E - Tayinleri doğurdan doğruya vekâlete 

ait idare şube reisleri, müdürleri, fennî me
mur ve müfettişleri ile muallim ve muavinlerin
den maada İktisat vekâleti memurları . 

F - Hekimler, eczacılar, ve küçük sıhhiye 
memurları ile doğrudan doğruya vekâlete 

I merbut sıhhî müessesat ve mücadele müdür 
I ve memurlarından maada sıhhiye memurları, 
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Reis — Encümen ne diyor, tehirine lüzum 

varmıdır? 
Muhtelit Encümen namına Afodül-

muttalip B. (Malatya) — Tehirine lüzum 
yoktur. 

Reis — Süleyman Sırrı B.! zati âliniz bu 
maddenin tehirini teklif ediyormusunuz? 

Süleymau Sırrı B. ( Yozgat) — Bu 
madde Teşkilâtı Esasiye kanununun ruhuna 
münafidir. İlk maddesinde tevsii mezuniyet 
vardır, tayyı lâzım gelir, yerinde teklif edeceğim. 

Bütçe Encümeni namına Aziz B. 
(Erzurum)— Efendim, on dördüncü madde 
talî memurları sayıyor evvelki madçİe ise talî 
memurlar kimse onlardan madası diyor. 
Binaenaleyh ikisini birden müzakereye lüzum 
yoktur. 

Beis —- Efendim, onuncu maddeyi tashih 
veçhile kabul edenler ... Kabul efmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
Bazı memurların tayininde valilerin mütaleaları 

MADDE 11 — Vali muavinlerinin, mek-
tupçuların ve Jandarma kumandanlarile polis 
ve hukuk işleri müdürlerinin tayinlerinde 
valilerin mütaleaları alınır. 

Beis — Madde hakkında mütaiea varmı? 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 
Vilayet merkezinin talî memurları ile kaza idare 

memurlarının nahiye müdürlerinin tayinleri 
MADDE 12 — Vilâyet merkezinin talî 

memurları ile altıncı madde de sayılan kaza 
idare memurları mensup oldukları idare şube 
reisinin intihap ve inhası ile, nahiye müdürleri 
doğrudan doğruya valiler tarafından tayin 
olunurlar. İntihap sureti bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

Abdülmuttalip B. — Efendim, madde
nin sonuna şu fıkranın ilâvesi lâzımdır: 

«Şukadarki 14 üncü madde ahkâmı mahfuz 
kalacaktır » 

Besi— Maddeyi bu tashih ile kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

kaza talî memurları ile nahiye memurlarının 
tayinleri 

MADDE 13 — Kazanın talî memurları ile 
nahiye memurları mensup oldukları dairelerin 
inhası, kaymakamların tasvibi üzerine (vilâyette 
mensup oldukları şube idaresi reisinin müta-
leası alındıktan sonra) valiler tarafından tayin 
olunur. N 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Muhtelif Vekaletlerin talî memurları 
MADDE 14 — Muhtelif vekâletlerin 12 

ve 13 üncü maddelerde, yazılı talî memurları 
şunlardır: 

Dahiliye 
A - Mektupçu ve hukuk işleri , polis , 

nüfus, iskân müdürleri merkez memurları, 
komiserler ve komiser muavinlerinden maada 
dahiliye memurları. 

Maliye 
B-28 nisan 1926 tarih ve 823 numaralı 

kanun mucibince valilerin tasvip ve inhası 
ile yahut mutaleası alındıktan sonra Maliye 
vekâletince tayin edilen varidat, muhasebe , 
tahakkuk şube müdürlerile muhasebe mümey
yiz ve kaza mal müdürlerinden maada maliye 
memurları. 

Maarif 
C - Doğrudan doğruya Maarif vekâleti tara

fından tayin olunanlar müstesna olmak üzere 
bilûmum maairf memur ve mensupları , 

Nafia 
D-Baş muhedis ve fennî memurlarından 

maada nafia memurları. 
İktisat 

E - Tayinleri doğrudan doğruya vekâlete ait 
idare şube reisleri, müdürleri, fennî memur 
ve müfettişler ile muallim ve muavinlerinden 
maada İktisat vekâleti memurları . 

Sihhiye 
F - Hekimler, eczacılar, ve küçük sıhhiye 

memurları ile doğrudan doğruya vekâlete mer
but sıhhî müessesat ve mücadele müdür ve 
memurlarından maada sıhhiye memurları. 

Ahmet Bemzi B. (Gazi antep)—Eefen
dim, (F) fıkrasında hekimler, eczacılar ve küçük 
sıhhiye memurları ile doğrudan doğruya vakâ-
lete merbut sıhhî müessesat ve mücadele mü -
dür ve memurlarından maada sıhhiye memurları 
denmiştir, bunlar ne gibi memurlardır, bunlar
dan başka geride ne kalmıştır? 

Muhtelit Encümen namına Ahdül-
muttalip B. (Malatya) —- Sıhhîye vekâle
tine merbut doğrudan doğruya Devlet bütçe
sinden maaş alan ve bu maddede tadat edilen 
memurlardır, idarei hususiye ve belediyelerde 
bulunan sıhhiye memurları bu maddede dahil 
değildir. Binaenaleyh idarei mahalliye ve 
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belediye kanunları gelince, onlar hakkında 1 
ahkâm vaz olunacaktır. 

Dr. Reşit Galip B. (Aydın) — Şahsı
nızda meclis varmış gibi, ahkâm vazolunacaktır 
diyorsunuz. 

AJjdülmuttalip B. — Hayir efendim öyle 
bir şey yoktur. Beyefendi o lâyihaların Meclisi 
Âliye derdesti takdim olduğunu söylediler. 
Bendenizde onu arzediyorm. Bu gün mevcut 
ahkâm, bu kanun ile ilga edilmeyen ahkâm 
ne ise şüphesiz baki kalacatır. 

Dr.Reşit Calip B. (Aydın) — Efendim, 
bendeniz zannediyorumki Beyefendi sualle-
rile, burada gösterilen memurlardan hariç olan 
ve valiler tarafından tayin edilebilecek sıhhiye 
memurları hangileridir noktasını istifsar ettiler. 
Bunlar aşı memurları, hasta»bakıcılar, hemşire
ler, kabileler, hastane kâtipleri, müdürleri ve 
saire memurlarıdır. Doktorluk ve tedavi ilmine 
ve mücadeleye mensup olanlar, ilim ve fen me
murları Sıhhiye vekâletine kalmış oluyorlar, 
zannederimki sualleri böyledir. Onun için 
muhterem, Abdülmulttalip Beyefendiye itirazatta 
bulundum. 

Reis — Madde hakkında başka söz iste
yen varmı efendim ? 

Bir takrir var okunacaktır. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

14 üncü madde Teşkilâtı Esasiye kanununa 
münafidir. Tayyım teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman sırrı 

( İzah etsin sesleri ) 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — 

Efendim, kanunun birinci maddesini kabul 
ettiniz, ona mesnet olarak Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 91 inci maddesini gösterdiniz. 
Tefriki vazaif , tevsii mezuniyet dediniz . 
Maaşını idarei hususiyeden alan bazı memurları 
vekâlet tayin ediyor. İstihdamı vilâyete ait, 
inhilâl vaki oldumu, valiler münhal olduğunu 
haber verir ve vekâletten memur ister, vekâlet 
tavsiye eder. Evvelce olduğu gibi vilâyet 
tayin eder. Eğer salâhiyet yine devam edecek , 
olursa, eski idarei umumiyei vilâyat muvak
kat kanununda salâhiyet vardı . Sonra 
münferit kanunlarla bu hak valilerden 
alındı, mademki istirdat edilen hak iade 
edilecek, muvakkat kanunun kabahati ne idi de 
ortadan kaldırdık. O baki olan maddesini kanun 
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olarak kabul ederdik. Binaenaleyh arzettigim 
gibi teşkilâtı esasiye kanunu mezuniyeti tevsi 
etmiştir ve tevsi edilen mezuniyeti tevsik 
ediyorsunuz, vilâyetin eski hakkını iade ediniz. 

Bundan dolayı teşkilâtı esasiye kanununun ruhuna 
münafidir. Bu maddenin tayyım teklif ederim. 

Reis — Başka mütalea varmı efendim? 
Süleyman Sırrı Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar ... Almıyanlar... Nazarıdikkate alin-
mamıştır, 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Hakimlik sınıfında bulu -
nanlar müstesna olmak üzere memurin kanunu
nun 26 inci maddesi mucibince ceza görmele
rini müstelzim hareketleri sabit olan diğer umum 
memurlardan vilâyet idare şube reislerile kay
makamlar hakkında vali idareten lüzum görür
se ihtar ve tevbih cezalerım ve diğer memurlar 
hakkında ihtar, tevbih ve maaş kat'ı cezalarını 
re'sen tatbik edebilir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. — 
Efendim Bütçe encümeninin kabul ettiği bu 
şekil, memurin kanununun bazı ahkâmına 
münafidir. Vakia oda bir kanundur buda bir 
kanundur. Fakat hükümet daha ziyade Muhtelit 
Encümenin noktai nazarını kabul etmektedir. 
Yalnız muhtelit encümenin son fıkarasınm daha 
vazih bir şekle konmasını ve ondan sanra o 
maddenin reye konmasını rica ederim. 

Reis — Hükümet, bir fıkrasının tadili 
ile, Muhtelit Encümenin maddesinin kabulünü 
teklif ediyor. Muhtelit Encümenin 15 inci 
maddesi okunsun : 

Fasıl : 2 
Vilâyet memurları hakkında inzibatî cezalar 

ve şikâyetler 
Vilayet memurları hakkında inzibatî cezaların 

tarzı tatbiki 
MADDE 1 5 — Vali, hakim sınıfında bu

lunanlarla vilâyet idare şube reisleri ve kay
makamlar müstesna olmak üzere diğer bilu
mum memurların memurin kanununun 26 inci 
maddesi mucibince ceza görmelerini müstelzim 
hareketleri sabit olduğu takdirde ihtar cezasını 
bizzat ve sair cezaları vilâyet inzibat komis
yonu kararile tatbik eder. 

Reis — Vekil B. Efendi, ne suretle tadili 
istiyorsunuz? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya fi. — 
Efendim, şu suretle tadilini rica edeceğim. 
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<rhar«kt*leri sa&it olduğu takdirde ihtar 
efczasıâı itezat tatbik eder» dedikten sonra 
tâvzihan Hükümetin teklifine gelerek «Sair 
etgaiar için tayin hakkı vilâyete ait olanlar 
tiafcfenda karar ittihazını vilâyet inzibat komis-
yöhiından Ve tayin hakki vekâletlere ait olanlar 
noktada dâ mensup oldukları vekâletlerden 
tftiep eyler » yani encümenin orada maddesini 
bizzat tatbik eder suretinde bildirdikten sonra 
ikinci fıkrayı Hükümetin teklifinden almak 
daha muvafık ve daha vazih olacaktır, 

A#&û#ıi Ahmet B. ( Kars ) — Va
linin btort şikâyet hakkı hakimidir.? 

B&felllye Vekili Şükrü Kaya B. — 
Memurun şikâyet hakkı daima mahfuz ve 
bakidir. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — 
Efendim, memurin kanununun 26 inci mad
desi inzibatî cezaları sayar . İhtardan başlar 
orada ihtar, doğrudan doğruya idare amiri 
tarafından verilir, fakat itiraz yoktur . Diğer 
cezalar İnzibat komisyonunun kararile verilir, 
tevbih de keza inzibat komisyonunun kararile 
verilir. Encümen bu madde üzerinde çok uğraştı 
Vekil Bf. hazır olduğu halde şimdi okunan 
şekli buldu ve Vekil Bf. de muvafakat etmiş
tir. Vali memura ihtar cezası verecek işte o 
kadar. Şu^kanunla mezuniyetini tevsi ettiğimiz 
valiye yalnız ihtar cezası salâhiyetini veriyor
sunuz . O memurin kanununu yapanlardan 
birisi de bendenizim. İçinde senelerce uğraştım 
fakat bu gün ben de kani oldum ki o salâhiyet 
vali için kâfi değildir. Hükümeti temsil eden 
vali, maiyetindeki memura yalnız ihtar cezası 
verebiliyor . 

Diğer cezaları inzibat komsiyonu veriyor. 
İnzibat komsiyonundaki zevat belki o zatı ilti
zam ederler, ekseriyet hasıl olmaz ve valinin 
teklifi geri kalır. Karar verilir, itiraz edilir, 
Şuraya gelir, bir tevbih mes'elesi aylarca sürer. 
Memurlar bundan cesaret alır ve idarede bir 
ahenksizlik başlar. Encümenin teklifi çok yerin
dedir. Vilâyâtta idarenin ahengi namına bu 
teklifin kabulünü rica ederim. 

Hahiliye Vekili Şükrü Kaya B. .— 
Efendim, valiler, vekiller namına idareyi umur 
ediyorlar. Vekillerin o maddei kanuniye 
mucibince böyle bir salahiyeti yoktur. Bey
efendi böyle olmasını isteyorkrsa memurin ka
nununun o maddesini tadil edecek bir teklifte 
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bulunsunlar, kolayca müzakere ederiz. Elde 
memurin kanununun o maddesi bulundukça 
asilin haiz olmadığı bir hakkı vekiline vermek 
doğru olamaz, zaten Beyefendinin düşün
dükleri ciheti Muhtelit Encümenin maddesinin 
vermiş olduğu salâhiyet kafi derecede temin 
etmektedir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Vekil 
Beyefendi şimdi memurin kanununun bu mad
desi le taaruz ettiğinden o maddeyi tadil için 
memurin kanununun o maddesine müdahale 
ederek mütaleasını söylediler, fakat aşağıda 
bazı maddeler gelecektir ki memurin kanunu
nun bir çok maddeleri le taaruz teşkil etmiş 
olacak, orada belki itiraz etmiyeceklerdir 
(Handeler). Bu teklifi encümrnde bendeniz arz-
ettim, teklifim şu idi: talî memurlar hakkında vali 
ihtar, tevbih cezasını bizzat yapsın isterse encü
men kararını alsın, şeklinde idi, encümen arka
daşlarımızdan Remzi Bey hakkı tayini vekâlete 
ait olanlar da buraya girsin, dediler. Bunu 
teklif eden maliyenin yüksek memuriyetlerinde 
bulunmuş bir arkadaşımızdır ki tabiî 
tecrübesine istinaden böyle bir teklifte 
bulunmuştur. Binaenaleyh vali, hakkı tayini vi
lâyete ait olan yüksek memurlarda yani şube 
reislerine dahi ihtar, tevbih yapacak, kat'ı 
maaşa gelince; hakkı tayini kendisine ait olan
lara hem ihtar hem tevbih ve hem de kat'ı 
maaş yapacaktır. Bendeniz vekil Beyin maksat
larını anlıyorum, tayinleri vekâlete ait olan 
memurlara vali ceza vermesin. Kendilerinin 
bu noktai nazarlarına bendeniz de iştirak 
ederim, fakat valinin tayin ettiği memurlara 
ihtar, tevbih ve kat'ı maaş cezalarını yapsın, rica 
ederim bu maddeyi Bütçe Encümenine alalım 
ve bu suretle tadil edelim. Vekil Beyefendinin 
arzuları da yerine gelmiş olur. 

Beis — Efendim, okunan Bütçe Encüme
ninin teklifidir. Hükümet Muhtelit Encümenin 
teklifine bir tadil ile iştirak ediyor. 

Süleyman Sırrı B. ( Y o z g a t ) — En
cümen namına rica ediyorum. Bu maddeyi 
encümene havale ediniz, tekrar müzakere edil
sin. 

Beis— Hangi encümen namına istiyorsunuz? 
encümen namına müzakereye kim iştirak edi
yor. Encümenin mütaleası nedir? 

Aziz B. ( Erzurum ) — Encümen bu 
maddeyi tetkik ederken en ziyade valilerin 
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istisnaî vaziyetlerde yani idareten fevkalâde 
bir vaziyet husulünde kendiliklerinden yani 
doğrudan doğruya İnzibat komisyonuna sevk 
etmeksizin idarî olarak ceza vermek salâhiyet
lerini muvafık görmüştür. Muhtelit Encüme
nin teklifinde yalnız ihtar cezası kabul edil
miştir. Bütçe Encümenindekinde ise tevbih 
ve kat'ı maaş cezalan da kabul edilmiştir , 
İhtar cezası doğrudan doğruya kendiliğinden 
tatbik olunabilecektir.. Bu itibarla tevbih ceza
sını mutlaka tavzih etmek mecburiyeti yoktur. 

Kat'ı maaş cezasına gelince: burada filva
ki memurin kanununun, vekâletlere «vermediği 
bir salâhiyet olmadığı için encümen bunda 
musir değildir. Heyeti celile bunun tekrar 
encümence tetkikini arzu ediyorsa tekrar, 
müzakere ederiz. Fakat burada müzakeresile 
hallini daha muvafık görüyoruz. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Ben
deniz iadesini rica ediyorum. 

Reis — Encümen namı namı ?. 
Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) —- Ni

zamnameye göre her encümen âzası bir mad
denin encümene iadesini teklif edebilir. 

Reis — Zat Âliniz bir mebus sıfatile mü
zakereye iştirak ediyor ve maddenin encümene 
iadesini teklif buyuruyorsunuz. Bu teklifi reye 
koyacağım. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efen
dim Aziz Beyefendi encümenin mazbata mu
harriri olmadığı gibi reisi de değildir. Çünkü 
mazbataya bakılırsa orada imzası dahi. yoktur. 

Aziz B. ( Erzurum ) — Efendim; bu 
kanunun mazbatasının tanzimine encümen ben
denizi memur etmiştir. Ancak mazbata muhar
riri sıfatile imza etmiş değilim. 

Reis — Maddenin encümene iadesi teklif 
ediliyor. Hükümetin de bir teklifi vardır. Bu 
teklif kabul edilmediği takdirde onu reyinize 
arzedeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
15 inci maddenin tekrar tadil edilmek 

üzere encümene verilmesini rica ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Reis — Bu teklifi kabul edenler ... Kabul 

etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 
Hükümetin teklifi Muhtelit Encümenin 

teklifinden farklıdır. Muhtelit Encümen Hükü
metin, izah ettiği surette yapdığı teklifi kabul 

ediyormu ? 
Ahdülmuttaİtp B. ( Malatya) — Evet 

efendim. Vekil Beyefendinin ilavesile . 
Fasıl : 2 

Vilâyet memurları hakkında inzibatî cezalar 
ve şikâvetler 

Vilâyet memurları hakkında inzibatî cezaların' 
tatbiki 

MADDE 15 — Vali, hakim sınıfında bu
lunanlarla vilâyet idare şube reisleri ve kay
makamlar müstesna olmak üzere diğer bilu
mum memurların memurin kanununun 26ıneı 
maddesi mucibince ceza görmelerini müsteJzim 
hareketleri sabit olduğu takdirde ihtar cezasını 
bizzat tatbik eder. Sair cezalar için, tayin hakkı 
vilâyete ait olanlar hakkında karar ittihazını 
vilâyet inzibat komisyonundan ve tayin hakkı 
vekâletlere [ait olanlar hakkında da mensup 
oldukları vekâletlerden talep eyler. 

Reis — Tadil veçhile maddeyi kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memurlara garaz veya hakaret için uydurma 

bir suç isnat edenlerin müddeii umumiliğe 
verilmesi 

/ MADDE 16 — Memurlar hakkındaki ihbar 
ve şikâyetler, garaz veya mücerret hakaret îç\n 
uydurma ve bir suç isnadı sure&le yapıldığı 
ve tahkikatın tabi olduğu kanunî muamele 
mucibince neticesi de sabit olmadığı takdirde, 
keyfiyet mensup olduğu dairelerce valiler va-
sıtasile müddei umumiliğe verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl ; 3 
Valinin ve vilâyet memurlarının salâhiyet ve 

vazifeleri 
Vali, Devletin mümessili ve her vekâletin idarî 

ve . siyasî icra vasıtasıdır 
MADDE 17 — Vali vilâyette Devletin ve 

her vekâletin mümessili ve vekâletlerin idarî 
ve siyasî icra vasıtası olup vilâyetin umumî 
idaresinden mes'uldur.' 

Reis — • Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vekaletlerin valilerle muhabereleri 
MADDE 18 — Valiler vilâyete ait işler 

hakkında ait olduğu vekâletlerle muhabere ede
cekleri gibi vekâletlerde idarî ve siyasî muha
berat ve , Devlete ait işleri doğrudan doğruya 
valilere yazarlar, 
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Reis — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir". 
Vekâletlerin idare şube reisleriyle muhabere 

edecekleri hususlar 
MADDE 19 — Vekâletlerin rüesayı memu

rin ile ve memuriyetleri daireleri bir kaç 
vilâyetten mürekkep diğer teşkilat memurları ile 

- resen muhabereleri icraî bir foükmü ihtiva 
etmiyen yalnız teknik ve hesabata ait hususlara 
münhasırdır. Şukadarki bu memurlar valilerin 
talep edecekleri her türlü malûmatı vermeğe 
mecburdurlar. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B . 
(Muğla ) — Efendim , bu ondokuzuncu 
maddede Hükümetin teklifi ile encümenin teklifi 
arasında bir fark görmiyorum. Onun . için 
Hükümetin teklifinin reye vazını rica ediyorum. 

Muhtelit Encümen namına Abdül-
müttalip B. ( Malatya) — Mana ve mefhum 
itibarile fark olmadığı için Hükümetin teklifini 
kabul ediyoruz. 

Vekâletlerin idare şube reislerile muhabere 
edecekleri hususlar * 

MADDE 19 — Vekâletlerin mütehassıs 
rüesayi memurinle resen muhabere ve muame
leleri fennî ve hesabata ait malî ve ihtisasî 
hususata mahsustur. Şu kadarki valilerin müte
hassıs rüesayi memurinden fennî hususatta 
talep edecekleri bilcümle malûmatı memurin 
vermeğe mecburdurlar. 

Reis — Encümen, Hükümetin teklifile kendi 
teklifi arasında mana ve mefhum itibarile fark 
körmiyor. O halde Hükümetin teklifi olan 19 
uncu maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun ye nizamların 'neşir ve ilân ve tatbiki 
MADDE 2 0 — Vali, vilâyette kanun ve 

nizamların neşir ve ilân ve tatbikim temin ile 
muvazzaf ve bunların kendisine verdiği bilcümle 
vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal ve vekâletle
rin talimat ve emirlerini icra ile mükelleftir. 

Reşit B. ( Gazi Ayintap ) — Bu yir
minci maddenin fıkrai ahiresinde valiler, vekâ
letlerin talimat ve emirlerinin ifasile mükelleftir 
deniyor. Kanaatime göre bu hilafı kanun emir 
verir demek değildir, yalnız memurin kanunun
da bir maddei mahsusa vardır ki vekâletten 
verilen emir hilafı kanun olduğu takdirde vali 
infaz ile mükellef değildir. Bu madde ile tezat 
teşkil etmektedir. Bendeniz maddenin memurin ı 

kanunile vaki zıddiyetin izalesini arzediyorum. 
Burada muvafıkı kanun talimat ve emirlerin 
infazile mükelleftir, demişinde tezat teşkil 
etmesin. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — 
Efendim, bendenizce Reşit Beyfendinin vehmine 
itibar yoktur. Öyle bir tavzihte lüzumsuzdur. 
Esasen hilafı kanun emir verilmediği gibi 
verilmiş olsa dahi memur infazı halinde mes
uliyetten kurtulamiyacağım bildiği cihetle 
bu gibi evamiri icra etmez. Çünkü gerek 
memurin kanunu gerek ceza kanunu bunu 
amirdir. Bendenizce böyle bir kayda hacet 
yoktur. 

Reşit B. ( Gazi Ay hitap ) — Sarahati 
kanun olmayan yerde vehim vardır. Maddede 
diyorki valiler, kanun ve nizamnamelerin neşrü 
ilân ve ifasile mükelleftir. Aşağıdada (emirleri 
icra ile mükelleftir) diyor. Beşeriyet daima hata
dan salim olamaz olurki bir vekil hilafı kanun 
bir emir verebilir, bunada zarar o emrin 
infazile mükellef olanlardır. Bunun encümence 
nazarı dikkate alınması lâzım gelirdi. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Reşit 
Beyefendinin endişesine mahal yoktur. Teşkilâtı 
Esasiye, infaz edilecek olan emrin behemehal 
kanuna muvafık olmasını emrediyor, eğer veri
len emir kavanini mevcudeye mugayir ise onu 
kimse icra edemez. Çünki Teşkilâtı Esasiye 
kanununda bu musarrahtır. 

Da. V. Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efendim derhal Mazhar Müfit Beyefendinin 
sözlerinden sonra bir kayit ilâve etmek lâzım 
gelir. Mahalli iştibah olan kanunların tatbikin
de valilerle vekâletler arasında ihtilâf çıkmaz. 
Kanun derhal tatbik olunur. Ancak bu gibi 
kanunlar vekaletlerce tefsire sevk edilir. Ve 
tefsir yapılıncaya kadar da o emrin infazı 
zaruridir. Zaten buna ait diğer mevadda da 
gelecektir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
20 inci maddenin fıkrai ahiresine vekâlet

lerin kanuna muvafık talimatname ve emirlerin 
infazile mükelleftir. Yani kanuna muvafık 
kelimesinin ilâvesini' teklif eylerim. 

Gazi Ayintap Mebusu 
Reşit 

Reşit B. ( Gazi Ayintap ) — Takririmi 
geri alıyorum-

Reis — Reşit Bey takririni geri almıştır. 
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Yirminci maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 
Kanun, nizamname, talimatname ve mukarrerat ın 

valiler vasıtasiyle tebliği 
MADDE 2 1 — Bilcümle kanunlar ve ni

zamnamelerle bunlara müteallik olarak veka
letlerce verilecek talimat, ve mukarrerat idare 
şubelerine ancak valiler vasıtasiyle tebliğ olunur. 

Reis — fCabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
İdarî şubeler reisleri ile kaymakamlar istizana 

muhtaç gördükleri cihetleri validen sorarlar 
MADDE 2 2 — İdarî, şubeler reisleri ve 

kaymakamlar talimat, evamir ve mukarreratın 
esasında veyahut kanun ve nizamların hükü
mlerini icra sırasında istizana muhtaç gördük
leri cihetleri validen sorarlar. Yali o meseleyi 
ait olduğu şube reisi ile bilmüzakere hallede
mediği takdirde keyfiyeti ait olduğu vekâletten 
sorar. Sormak muamelesi o iş hangi idare 
şubesine ait ise orada hazırlanmak ve vali ta
rafından mensup olduğu vekâlete yazılmak 
suretile olur. 

D. V. Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Muamelatta hüsnü cereyanı temin ve valilerle 
şube rüesanm malumatlar olmaları için bir 
fıkra ilâve etmek icap.ediyorki o da şudur: mad
denin sonuna « kezalik valilerin muhtelif şube 
işlerine ait vekâletlerle muhabereleri o şubelerde 
yazdırılır » Yani kalem ifadesile gideceğine, 
nafıa dairesi ifadesile, sihhıye dairesi ifadesi 
yazarki, ondan haberdar olsun. Lütfen böyle 
bir fıkra"ilâve edilsin . 

Reis — Dahiliye Vekili Beyefendinin mü-
taleası hakkında encümenin bir teklifi varmı? 

AbclülmuUalip B. (Malatya ) — Encü
men kabul ediyor efendim . 

Reis — Encümen Dahiliye Vekili Beyin 
teklifini kabul ediyor. O halde teklif edilen 
fıkra ilâve edilkten sonra maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Valinin resen verdiği emri kanun ve nizamna
melere uygun bulmıyan idarî' şube le r^ re i s l e r i 

ve kaymakamlara karşı Valinin emri 
MDDE 2 3 — İdarî şubeler reisleri ve kay

makamlar vali tarafından resen verilen emrin 
kanun ve nizamnamelere uygun olmadığı içti -
hacında bulundukları takdirde bunu valiye yazar

lar. Vali emrin nizamnamelere uygun olduğunda 
ısrar eylediği takdirde yazılı olarak emir verir. 

Ayni zamanda bu hususu mercii olan vekâ
lete yazar. Vekâletin emri gelinceye kadar vali
nin verdiği emir, mes'uliyeti altında, tatbik 
olunur. 

Reis — Mütalea varmı? (Hayır seslen ) 
Maddeyi kabul edenler ... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Bir memurla amir veyahut vilâyetin idare şube

leri arasındaki ihtilâflar 

MADDE 2 4 — Memurin kanununun 40 
inci maddesi mucibince bir memur ile amiri 
arasında bir emrin kanun ve nizamnamelere, 
talimat ve emirlere uygun olmamasından 
dolayı.çıkan ihtilâfta en yüksek merci validir. 
Vali kafi kararı verir . Amir mütaleasında 
ısrar ederse 22 inci madde ahkâmı tatbik 
olunur. 

İhtilâf vilâyetin muhtelif idare şubeleri amir
leri arasında çıkmış ise merci yine vali olup 

amirlerden birisinin mütaleasında. ısrarı takdirinde 
kezalik 22 inci madde ahkâmı tatbik olunur . 
Bu madde , hakkı veya menfeatı haleldar 
olanların kanunen haiz oldukları kazaî müraca
atlarına mani değildir . •' 

Reis — Mütalea varmı ? 
Enver B. ( İzmir ) — Burada ( Kazaî 

müracaatlarına mani değildir.) cümlesi vardır. 
Bu kazaî kelimesinin manası nedir ? . Acaba 
alâkadarların mahkemeye müracaatla ikamei dava 
etmeleri şekl imidir?. Murat olunan kaziye bu
rnudur, yoksa vilâyet idare meclislerine vaki 
olacak müracaat üzerine verilecek hükümmüdür? 
Kazaîden maksat nedir. Burada tavzih buyur
sunlar . 

AİHlülmüttalip B. (Malatya) — Efendim, 
buradaki kazayî, idaridir, adlî değildir. 

Aziz B. ( Erzurum ) — Maddedeki 22 
rakamı 23 olacaktır . 

Reis — «Yirmi üçüncü madde» sekimde 
olacaktır öylemi? . 

Aziz B. ( Erzurum ) — Evet efendim . 
Reis — Başka mütalea varmı? (Hayır sesleri) 

Maddeyi kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Huzur ve asayi§ 
MADDE 2 5 — Vilâyet dahilinde huzur 

ve asayişin, şahsî masuniyetin ve tasarrufa 
müteallik emniyetin te'mini ve zabıta* mania 
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valinin vazifelerindendir . 

R e i s — Mütalea varmı? kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma ve polis kuvvetleri 
MADDE 2 6 — Vilâyete mürettep-jandarma 

ve polis kuvvtleri valinin emri altındadır . 
Usul Ve nizamına göre icap eden noktalara 
tevzi ve ikame edilmiş olan jandarma kuvvet 
lerinin ve vazifeleri başında bırakılmalarında 
mahzur görülen jandarma zabitlerinin müstacel 
hallerde mevkilerinin tebdiline vali salâhiyet-
tardır . Ancak kefiyeti esbabı mucibesile 
birlikte derhal vekâlete bildirir. 

Naci Paşa ( Cebelibereket ) — Mad
dedeki (Vazifeleri başında bırakılmalarında 
mahzur görülen jandarma zabitlerinin müstacel 
hallerde mevkilerinin tebdili..) ifadesi zann
ederim biraz sebebsiz ve bir az ağır olarak 
konulmuştur. Halbuki Hükümetin teklifinde 
her şey mevcut olmak şartile hiç bir tarafa 
dokunur bir yeri yoktur. Bendeniz bunu kanunda 
lüzumsuz ve çok ağır görtıyorm. Binaenaleyh 
Hükümetin teklifinin aynen kabul edilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

Reis — Encümenin mütaleası nedir? 
Abdülmuttalip B. (Malatya ) — Encü

men teklifinde musirdir. 
Reis — Eencümen teklifinde musir oldu

ğunu söyliyor. Encümenin teklifini reye koyı-
yorum, kabul etmezseniz Hükümetin teklifini 
reye koyacağım. Encümenin teklifini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. o halde Hükümetim teklifini okuyalım: 

MADDE 2.6 — Vilâyet dahilindeki jan
darma ve polis kuvvetleri doğrudan doğruya 
valinin emri altında olup nizamatı mahsusasına 
tevfikan mevakii lâzimeye tevzi ve ikame 
edilmiş olan mezkûr kuvvetlerin muvakkaten 
mevkilerinin tebdil ve mahal ahara nakilleri 
ve jandarma zabitanile polis komiser ve 
memurlarının vilâyet dahilinde icabına göre 
muvakkat veya daimî surette mevkilerinin 
tahvili hususlarına vilâyet valisi salâhiyettardır. 

Reis—Hükümetin teklifini reye koyıyorum. 
Kabul edenler .. Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir . 
Zabıta kuvveti valinin emri altındadlr, icabında 

askerî kuvvet de kullanilabilir 
MADDE 2 7 — Vali vilâyette Devletin 

kanun ve nizamlarının tenfizi emniyet ve asayi

şin muhafazası için polis ve jandarma ve diğer 
mülkî zabıta inzibat ve muhafaza kuvvetlerini 
istihdam eder. 

Vilâyet dahilinde bulunan bu kuvvetlerle 
yatıştırılmayacak anî ve fevkalâde hadiseler 
karşısında kalındığı takdirde vali vilâyeti da
hilindeki kara ve deniz kuvvetleri kumandan
larına tahriren müracaat ederek muavent 
ister. Askerî kumandanlar vali tarafından bu 
bapta tahriren verilecek emri derhal infaza 
mecburdurlar. 

Vali vilâyet dahilindeki askerî kuvveti de 
•asayişi temine kâfi görmediği takdirde keyfi
yeti en yakın kol ordu kumandanına yazar, 
ve Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletlerine de 
bildirir. Kol ordu kumandanları valiler tara
fından istenilen bu muavenetleri derhal infaza 
mecburdur. 

Mazhar Müfit R. ( Denizli ) — Efen
dim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
mütaleatta bulunurken bazı maddelerde sırası 
geldiği zaman mütaleamı arzedeceğimi söy
lemiştim. Bendenizin işte bu kanunda kabiliyeti 
tatbikiyesini görmediğim bir madde budur. 
Emnü asayiş muhtel olduğu zaman vali; bütün 
muhafaza kuvvetlerini celp edecek, kâfi gelmez
se civardaki kolordu kumandanından kuvvet 
isteyecek, bu da kâfi gelmezse kolordu kuman
danına emir verecek. İşte bunun kabiliyeti 
tatbikiyesi yoktur. Bir kere kolordu kumandanı 
Erkânı harbiyenin müsaadesi olmadıkça 
kolordusu dahilindeki tabiyesini kendi 
kendine bozmağa bile muktedir değildir, kol
ordusunu kaldırsmda şuraya nakletsin, buraya 
nakletsin... Kabil olmıyan bir salâhiyeti valiye 
vermek, tevsii mezuniyet çerçivesinin haricine 
çıkmak demektir, binaenaleyh kuvveyi tatbiki
yesi olmıyan bu maddenin kabulü doğru de
ğildir. Hükümetin teklifinin kabulünü talep 
ediyorum. 

Milli Müdafaa Vekili Abdülbalik R.— 
Bendeniz de ayni şeyi söyleyecektim. Hükûm-
tin teklifinin reye konmasını rica ediyorum. 

Reis — Efendim, bir takrir vardır : 
«* YÜKSEK REİSLİĞE 

Hükümetin 27 inci maddesinin reye konma
sını teklif evleriz. 

Bitlis Erzincan 
Muhittin Nami Abdulhak 

Aptülmultalip R. (Malatya) —Efendim, 
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t u madde üç fıkradan mürekkeptir. Birinci 
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fıkrasında bilhassa polis ve jandarmadan maada 
diğer bilumum sivil zabıta ve inzibat kuvvet
leri de vardır. Encümen bunu valinin emri 
altına vermiştir. Encümen bunda İsrar ediyor. 
Müdafaai Milliye Vekili Beyefendinin göster
dikleri lüzum üzerine orduyu hareKete getiren 
son iki fıkrası hakkında Vekil Beyin fikirlerine 
iştirak ediyor, ve diğerinde İsrar ediyoruz. 

Reis — Muhtelit Encümenin teklifi, kendi
sinin yaptığı birinci fıkra ile Hükümetin 
teklifindeki iki fıkranın reye konmasıdır. Binaen
aleyh fıkra fıkra reyinize arzedeceğim. 

MADDE 2 7 — Vali vilâyette Devletin 
kanun ve nizamlarının tenfizi, emniyet ve 
asayişin muhafazası için polis ve jandarma ve 
diğer mülkî zabıta, inzibat ve muhafaza kuv
vetlerini istihdam eder . 

Re i s — Birinci fıkrayı kabul edenler . . . 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vilâyet dahilinde bulunan bu kuvvetlerle 
teskin edilemeyecek am, fevkalâde hadisat kar
şısında kalındığı takdirde vali vilâyet dahilin
deki beni ve bahri kumandanlara tahriren 
müracaat ederek muavenet talep eder, ve bu 
muavenet askerî kumandanlarca derhal ifa 
olunur. Kuvayi askeriyenin derhal ve bilâ ifatei 
zaman,müdahalesini icap ettirecek derecede 
müstacel olmayan ve askerî kumanda makamatı 
tarafından idaresini icap eittirecek derecede 
kuvayi askeiye istihdamını istilzam eden 
ahvalde vali asayişin teminine matuf tedabir 
için kolordu kumandanile temas eder. 

Ali Nazmi B. ( Muyla ) —- Kara, 
deniz, ve hava olarak tashih edilsin. 

Milli Müdafaa vekil i Abdülhalik B.— 
Hava yoktur, . doğrudan doğruya en büyük 
mmtaka kolordudur. «. Berrî » ve «. Bahrî » 
değiştirilebilir. 

Re i s — Okunan fıkrayı Nazmi Beyin 
teklifi veçhile tashih edildikten sonra kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde madde iki fıkradan ibaret olmak 
üzere kabul edilmiştir. 

Askerlik ve seferberlik 
MADDE 2 8 — Vali askerlik ve seferberlik 

kanun ve talimatnamelerile kendisine tevdi 
edilen vazifelerin süratle intacını temin eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılığın men'i 
MADDE 2 9 — Vali her nevi kaçakçılığı meri 

için vilâyetin sahillerini muhafazaya memur 
bilcümle resmî gemilerin süvarilerine lüzumuna 
göre ne tarafları gezmeleri ve ne cihetlere tah-
sisen dikkat etmeleri lâzım geleceğini tahriren 
bildirir. Süvariler, validen aldıkları emri 
derhal infaz ederler.. 

Ahmet Remzi B . ( Gazi Ayiııtap) — 
Efendim, kaçakçılık yalınız denizden olmaz,. 
kara hududlarında da olur. Metne göre adeta 
kaçakçılık yalnız denizden oluyormuş gibi bir 
vaziyette madde tesbit edilmiş, öteki vaziyet 
açıkta kalmıştır, encümenden soruyorum. 

AbtülmüUalip B. ( Malatya) —Efendim 
maksat şudur: Kabul ettiğimiz yirmi yedinci 
maddenin birinci fıkrasında, denizde bazı 
sahil muhafazası için gemiler ve saire vardır, 
onları da valinin emri altına vazetmek için 
deniz kaçakçılığının men'i hakkında izahat 
verdik. 

Ahmet Remzi B. ( Gazi Aymtap ) — 
kara hudut taburları vardır. Onlar hakkında 
kanunda sarahat yoktur. 

Dahiliye Vekili Şükrü K a y a B . — 
Hudud taburları valinin emri altındadır . 

Re is — Teklifiniz varmı? 
Ahmet R e m z i B . — Hayır. 
Re i s — Teklif yotur , maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Kubul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Hapishanelerin teftiş ve murakabesi 
-MADDE 3 0 —Vali hapishaneleri dahilî 

inzibat ve haricî muhafaza itibarile teftiş eder. 
Mahpusların hallerinin İslahı ve sıhhî şartlarının 
temini için hapishaneleri murakabesi altında 
bulundurur. 

Re i s — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul sdilmiştir 

Maarif işlerinde valinin vazifesi 
MADDE 3 1 — Vali maarifin terakkisini, 

inkişafim temine çalışır. Halkın fikrî, ahlakî ve 
içtimaî tekemmülünü temin edecek esbap ve 
vesaiti tetkik eder. Bunun için icap eden teşeb-
büsat ve icraatta bulunur. 

Ağaoylu Ahmet B. (Kars) — Efndim 
valilerin bu hususta resen teşebbüsleri- şimdi
ye kadar vaki olan müşahedatım üzerine söyle-
yorum - bazen pek menfi neticeler ihdas 
etmektedir. Kendiliklerinden ve maarifle doğrıi' 
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Hasan B. ( Gümüşanc ) — Hüküme

tin maddesi okunsun. 
Re i s — Hükümetin teklifi kaçıncı madde ? 
Da. V. Şükrü Kaya B. — 38 inci 

madde efendim 
Beis — Hükümetin 38 inci maddesini 

okuyoruz: 
MADDE 3 8 — Adlî ve askerî daireler 

müstesna olmak üzere vilâyette mevcut bil
umum Devlet daire ve müesseseleri valinin teftiş 
ve murakabesi altındadır. 

Vali teftiş muamelesini bizzat yapabileceği 
gibi daire reisleri ve ait olduğu müfettişler 
vesatatile de icra eder. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efen
dim , Hükümetin teklifi ile encümenin teklifi 
arasındaki fark, encümenin maddesinde; 

Lâzım gelenlere işten el çektirir diyor. Hükü
met de bunun tadilini teklif ediyor. Bendenizce 
hiç fark yoktur. Mademki mürakaba ve teftişi 
kabul ediyoruz, teftişin netayici hukukiye ve 
kanuniyesi ne ise vali o salâhiyeti haizdir. Bir 
müfettiş bu gün teftişin neticesinde ne gibi 
hukuka malik ise demekki vali de teftişatın 
icap ettirdiği hukuka ve her şeye maliktir. O 
halde Hükümetin teklifini kabulde beis 
yoktur. 

Abdülmuttalip B . ( Ma la tya ) — En
cümenin mütaleası yoktur. 

Be i s — Şu halde Hükümetin teklifini reye 
koyacağım. Hükümetin 38 inci maddesini 35 inci 
madde olarak kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman yangınları, mezruat hasarı ve muzır 
hay varıl arın itlafı 

MADDE 3 6 — Vali, vilâyet dahilinde 
orman yangınlarını, mezruata ika edilebilecek 
hasar ve zararları evvelden men ve muzur 
hayvanların itlafını ve bilhassa köy kanununun 
tatbikini temin edecek tedabiri ittihaz ve tat
bik ile mükelleftir. 

Bei s — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

Devir ve teftiş 
MADDE 3 7 — Vali her sene vilâyet dahi

linde münasip göreceği zamanlarda devir ve , 
teftiş yapar. Bu devir ve teftişlerin müddetleri 
mecmuu, fevkalâde haller müstesna olmak üzere, 
iki aydan az ve dört aydan ziyade olamaz. 

Beis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Görülmesi geri kalmış davaları miiddei 
umumilerden sual eder 

MADDE 3 8 — Vali, adliye dairesinde 
hal ve rüyeti teehhür ettiğine ittila peyda ettiği 
maddelerin teehhür sebeplerini müddei umu
milerden tahriren sual eder ve alacağı malû
mata göre keyfiyeti Adliye vekâletine bildirir. 

Be is — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme kararlarının tenfizi 
MADDE 3 0 — Vali adliyeye müteallik 

işlerin tesrii rüyeti ve mahkeme hüküm ve 
kararlarının tenfizi hususunda alâkadar memur
lar tarafından talep olunacak muavenetin 
yapılmasına emir verir. 

Be is — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 
İdare şubeleri reislerinin valiye karşı mesuliyetleri 

MADDE 4 0 — Vilâyet idare şube reisle
rinden her biri kendi daire ve şubeleri memur
larının kanun ve nizamnamelerle muayyen 
vazifelerinin sürat ve intizamla yapılması ile 
mükellef ve bunlardan dolayı birinci derecede 
valiye karşı mesuldürler. İdare şube reislerinin 
herbiri vali tarafından havale ve tevdi edilen 
işler üzerine icap eden tetkikatı icra ile malû
mat ve mütalealarım zamanında bildirmeğe 
mecburdur. 

Be i s — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
iler ay nihayetinde idari şube reislerinin valinin 

riyaseti altında toplanmaları 
MADDE 4 1 — Vali, her ay nihayetinde ve 

lüzum gördüğü sair zamanlarda hakimlerle 
ordu mensuplarından maada idare şube reis
lerini ve lüzum gördüğü diğer memurları hey'et 
halinde toplıyarak vilâyet işleri hakkında 
kendilerinden malûmat ister. Vilâyet ahvali 
umumiyesini müzakere ve bu hususta icap 
eden talimatı verir. Vali, bu salâhiyetini bu 
memurları ayrı ayrı çağırmak suretile de 
kullanabilir. 

Naci Paşa ( Cebeli bereket ) — Hü
kümetin teklif ettiği 41 inci madde hakkında 
maruzatım vardır. (O madde kabul edildi 
sesleri ) 

Şimdi kabul edilen madde hakkında değil, 
Hükümetin teklif ettiği 41 inci madde hak
kında efendim. Encümenin teklifatı arasına 
girmemiştir efendim* 
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Da. V. Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 

Maddeler arasında fark var efendim. 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Hükümet teklifinin birinci maddesi Encü
men maddelerinde yoktur- Bu maddenin oldu
ğu gibi kabul bııyurlmasını ; 

Encümenin 44 ve 45 inci maddeleri yerine 
Hükümet teklifinin 47 ve 48 inci maddeleri
nin kabul buyrulmasım; 

Hükümet teklifinin 47 inci maddesi nihaye
tine satır başı ve fıkra olarak(fevkalade ve 
müstacelliği mübrem hallerde kaymakam vilâ
yete olan iş'arını aynı zamanda Dahiliye 
vekâletine ve ya sair ait olan vekâletede yapar. 
Bu takdirde her iki tarafa arz ve iş'arda bulu
nmuş olduğunu -işarlarına ilâve etmek suretile 
her iki makama bildirir . Bu merci tecavüzü 
kaide olmıyacağmdan, kafi lüzumuna hükm-
olunmadıkca yapılmamalıdır . ) ibarelerinin 
kabul buyrulmasım arz ve teklif eyleriz. 

Erzincan Cebeli bereket 
Abdülhak Naci 

Abdülmüttalip B. (Malatya ) — Hü
kümetin 41 inci maddesi şöyledir: vali her 
sene nihayetinde Dahiliye vekâletine gerek bu 
kanun ve gerek sair kanun ve nizamnameler 
ile uhdesine mevdu vazifeleri... Bizim esbabı 
mucibemizdede vardı, bazı maddeleri talimat
nameye yazılır mevaddan gürdüğümüz için 
çıkardık, bu da o meyandadır. Talimatname 
ile Dahiliye vekâletince veya kuvvei icraiyece 
teemmül olunacak ahvaldendir. Vilayetin ahvali 
umumiyesi hakkında senelik rapor istenmesini 
biz temamile maddeden çıkardık. 

[ Naci Paşanın takriri tekrar okundu ] 
Beis — Efendim, takrir bir kaç maddeye 

mütealliktir. Şimdi yalnız bir madde vardırki 
onu arz edeyim. Hükümetin 41 inci maddesini 
ayrıca bir madde olarak teklif ediyorlar. 

Süleyman Sırrı B. (Yozyat)— 42inci 
madde olacak Paşam . 

Beis — Diğer maddelerde sırası geldikçe 
takrir münderecatına göre arz olunur .Şimdi 
encümen esasen bu 41 inci maddedeki ahkâmın 
talimatnameye dercedileceğini ve talimatlarla 
icra olunacağını söyliyor ve bundan dolayı 
kanun dahiline alınmadığını söylemiştir. 

Ali Nazmi B. (Mutjla ) — Bu madde 
hakkında Hükümet ne diyor; Paşa Hazretleri? 

Da, V. Ş . Kaya B. (Muğla) — Hükü

met de encümenin reyine iştirak etmiştir. 
Be i s — O halde Hükümetin 41 inci mad

desinin kanuna bir madde olarak yani 42 inci 
madde olarak konmasını kabul edenler. . . 
Etmiyenler ... kabul edilmemiştir. 

41 inci maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Takrirdeki diğer maddeleri de sırası geldikçe 
reye koruz efendim. 

Valinin belediyeleri teftiş ve murakabesi 
MADDE 4 2 — Vali vilâyet dahilinde bu

lunan belediyeler üzerinde ki murakabe ve 
teftiş hakkını belediye kanununa göre kullanır . 

Be i s — 42 inci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edildi. 

Fasıl : 4 
Kaymakam ve kaza memurlarının vazifeleri 

Kaymakam kazanın umumî idaresinden mes'uldur 
MADDE 4 3 — Kaymakam kazada en yük

sek Hükümet memuru olup kazanın umumî 
idaresinden mes'uldur. 

Be i s — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun ve nizamnamelerin neşri, ve valinin 
ııazareti altında vazife ifası-, salâhiyet istimali 

MADDE 4 4 — Kaymakam kaza dahilinde 
kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilân ve 
tatbikini temin ile muvazzaf olup bunların 
kendisine tevdi eylediği vazifeleri valinin 
nazareti altında ifa ve salâhiyetleri istimal ile 
mükelleftir. 

Kaymakam fevkalâde haller müstesna olmak 
üzere kaza muamelatı hakkında merbut bulun
duğu vilâyetle muhabere eder. 

Aziz B. ( Erzurum ) — İkinci fıkra 
Bütçe Encümeninin teklifinde yoktur. 

Be is — B. Encümeni Muhtelit Encümenin 
teklifinin ikinci fıkrasını aynen kabul etmiştir. 
Onun için maddeyi bu şekilde okuduk. Şimdi 
efendim Naci Paşa takrirlerinin diğer bir 
maddesi ile 45 inci madde yerine Hükümetin 
47 ve 48 inci maddelerini teklif ediyor. 

Dahiliye vekili Şükrü kaya B. 
( Mvi(jla ) — Encümen bunların teknik itiba
ri le tefrikini muvafık bulmuştur. Hükümet de 
encümenin teklifine iştirak ediyor. 

Beis — Hükümet de encümenin teklifine 
iştirak ediyor; öylemi efendim ? 

Abdülmüttalip B. ( Malatya ) — Evet 
efendim. 
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Naci P ş . ( Cebe l ibe reke t ) — Bendeniz 

hükümetin teklifine iştirak ediyorum. Hükümet 
güzel bir surette ifade etmiştir, başka bir 
şey yoktur. 

Re is — Naci Paşanın teklifini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

44 üncü maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kazada huzur ve asayişin temini 
MADDE 4 5 — Kaza dahilinde huzur ve 

asayişin, şahsî masuniyetin ve tasarrufa 
mütaallik emniyetin te'mini ve zabitai mania 
kaymakamın vazifelerindendir. 

Re i s — 45 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4(> — Kaymakam, Devletin kanun 
ve nizamlarının tenfizi ve kza dahilinde emni
yet ve asayişin'muhafazası için polis ve jandar
ma kuvvetlerini ve icabında muvakkaten diğer 
mülkî zabıta inzibat ve muhafaza kuvvetlerini 
istihdam edebilir. 

Abdülımıltalip B . ( M a l a t y a ) — Efen
dim, muhtelit encümen kendi maddesinin reye 
vaz edilmesini istiyor . 

A z i z B . (Erzurum ) — Efendim, bu ma
ddenin ihtiva ettiği ahkâm diğer bir madde ile 
kanunda geçmiştir ve valilerin salâhiyeti daha 
sarih ve kafidir. Burada encümenin noktai 
nazarı şudur. Bir kaza dahilinde o 
kazanın mahallî asayişini alâkadar edecek 
her hangi bir vaziytte kaymakamlar mevcut 
olan kuvvetleri istihdam etsinler. Fakat bunu 
daimî bir istihtam şekline sokmasınlar. 
Meselâ; rüsumat muhafaza memurları, orman 
bekçileri var, bunlar bu salâhiyetlerini bila-
kaydü şart istimal edecek olurlarsa onlarıu da 
vazifelerinden uzun boylu ayrılmalarını mucip 
olacaktır ki; bunu biz gayrı muvafık gördük. 
( doğru sesleri) 

Dahliye vekili Şükrü Kaya B. 
(Muğla)—Efendim kaymakam kazada vilâyatin 
salâhiyetine istinaden icrayı umur eder. 
Onun haiz olduğu salâhiyeti haiz olması lâzım 
gelir. Bendeniz Muhtelit Encümenin teklifini 
daha muvafık buluyorum ve icabı hale mutabik 
olan da budur. 

Reis — Hükümet te Muhtelit Encümenin 
teklifine iştirak ediyor. Bütçe Encümeninin 
teklifine iştirak etmiyor, Evvla Bütçe Encüme

ninin teklifini reyinize arzediyorıım. Kabul 
etmezseniz ondan sonra Muhtelit Encümenin 
teklifini reyinize arzedeceğim. Bütçe Encümenin 
teklifini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

O halde muhtelit encümenin maddesini 
okuyoruz : 
Zabıta kuvvetleri kaymakamın emri altındadır 

MADDE 4(» — Devletin kanun ve nizam
larının tenfizi ve kaza dahilinde emniyet ve 
asayişin muhafazası için polis ve jandarma ve 
diğer mülkî zabita inzibat ve muhafaza kuv
vetleri kaymakamın emri altındadır. 

Re i s — Muhtelit Encümenin bu teklifini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Fefkalâde hailenle, valinin muavenet lalebi 
MADDE 4 7 — Kaza dahilinde bulunan 

zabıta kuvvetlerile yatıştınlamıyacak anî ve 
fevkalâde hadiseler karşısında kaymakam valiye 
derhal malûmat verir ve yardım ister. 

Re i s — 47 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maarif, ziraat, ticaret, sanayi, nafıa, ve sili hat 

iğleri hakkında kaymakamın vazifesi 
MADDE 4 8 — Kaymakam 31, 32,33,34 

üncü maddelerle valiye verilmiş olan vazifeler 
hakkında tetkikat yaparak tedbir ve mütalea-
larını valiye bildirir ve alacağı talimata göre 
hareket eder. 

Re i s — 48 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaymakamın teftiş ve murakabesine tabi 
idare .şubeleri 

MADDE 4 9 — Adliye ve askeriye daire
leri müstesna olmak üzere kaza dahilinde bu
lunan bilumum idare şubeleri kaymakamın 
teftiş ve murakabesi altındadır. 

Re is — 49 uncu maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devir ve teftiş, 
MADDE 5 9 — Kaymakam kaza dahilinde 

devr ve teftiş icrası ile mükelleftir. Kaymaka
mın senede iki daf'a nahiye merkezlerini ve 
kazanın en az on beş köyünü devr ve teftiş 
etmesi meşrut olup devr ve teftiş müddeti ile 
icra zamanı vali ile bilmuhabere tayin olunur. 
Bu devr ve teftiş mecburiyeti haricinda kay
makam lüzum görürse valiye malumat vermek 
şartile kazasının köylerini devr ve teftiş 
edebilir. 
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Beis —. 50 inci maddeyi kabul edenler.... 

Kabul etmiyenler ... Kabul, edilmiştir, 
Kaymakamın muhtelif vazifeleri 

MADDE Ş l — Kaymakam; 3 üncü fasılda 
valiye verilen vazifelerin kazaya ait olan kı
sımlarım ve bu hususta validen alacağı emir
leri ifa ile mükelleftir. 

Reis — 51 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 5 
Nahiye müdür ve memurlarının vazifeleri 

Nahiye müdürü ve nahiyedeki vazifesi 
MADDE 52 — Nahiye müdürleri nahiyede 

en yüksek hükümet memurudur. Nahiye dahi -
ünde kanun ve nizamnamelerin neşr ve ilân ve 
tatbikim temin ile muvazzaf olup bunların ken
disine tevdi eylediği vazifeleri âmirinin nazareti 
altinda ifa ve salâhiyetleri istimal ile mükelleftir. 

Müdür nahiyenin işleri hakkında merbut 
bulunduğu kaza kaymakamı ile muhabere ve 
aldığı emirleri ifa eder . 

Reis — 52 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

Emniyet ve asayiş ve Jandarma kuvveti 
MADDE 53 — Nahiyenin emniyet ve asa -

yişini muhafazadan müdür mes'uldür. Nahiyeye 
mürettep jandarmalar bu hususta müdürden 
aldıkları emirleri ifa ederler. 

Reis — 53 üncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... kabul edilmiştir. 

. Köy kanununun tatbikini murakabe 
MADDE 54 — Müdür, nahiyesi dahilindeki 

köyleri köy kanunu hükümlerine göre nezaret 
ve murakabesi altında bulundurur. 

Reis — 54 üncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 
Müdür halkın müracaat ve şikâyetlerini dinler 

MADDE 5 5 — Müdür, nahiyesi dahilinde 
ki halkın müracaat ve şikâyetlerini dinler. 
Salâhiyeti dahilindeki işleri yapar ve hariçdeki 
işleri de âmirinden sorar. 

Reis — 55 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nüfus kanununun hükümlerini tatbik ve icra 
MADDE 56 — Müdür, nüfus kanununun 

ve nizamnameleri hükümlerinin ve bu hususta 
amirinden alacağı emirlerin tamamen tatbik ve 
icrası iie, mükelleftir. 

Reis -r- 56 inci macldeyi kabul edenler.i. 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Nahiye memurları .müdürden alacakları emirleri 
ifa -ve infaz ederler .., .-••\ 

.MADDE 57 — Nahiye memurları, müdür 
tarafından dairelerine ait ve kanun ve nizam
namelerine uygun verilen emirleri ifa ve infaz 
ile mükelleftirler. 

Reis — 57 inci maddeyi kabul edenler,.. 
• Kabul etmiyenler ...Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 6 
Vilâyet ve kaza idare hey'etleri teşkilâtı 

Vilayet idare hey'eti 
MADDE 58 — Vilâyet idare hey'eti: va

linin riyaseti altında mektupçu, defterdar, ma
arif müdürü, nafıa baş mühendisi ile sıhhiye 
ve ziraat müdürlerinden teşekkül eder. 

Vali, mazereti halinde muavinini ve muavin 
bulunmıyan vilâyetlerde mektupcuyu hey'ete 
riyaset etmek üzere vekil edebilir. 

Lüzum görülen vilâyetlerde valinin riyaseti 
altında bulunmak ve mülkiye veya hukuk 
mektepleri mezunlarından intihap edilmek üzere 
üç azadan müteşekkil idare hey'etleri tesisine 
Dahiliye vekâleti mezundur. 

Reis — 58 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaza idare heyeti 
MADDE 59 — Kaza idare hey'eti: kay

makamın riyaseti altında tahrirat kâtibi, mal 
müdürü, hükümet hekimi ile ziraat memu
rundan mürekkeptir. 

Reis — Elli dokuzuncu maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
Heyetten olmıyan idare şube reislerinin müza

kereye iştirak ile rey vermeleri 
MADDE -60 — Gerek vilâyet ve gerek 

kaza idare heyetlerinde heyete dahil olmıyan 
idare şubelerinin reisleri kendi idarelerine ait 
idarî ve istişarî işlerin müzakeresinde âza 
sıfatile davet olunarak o iş hakkında lâzım 
gelen izahatı verir ve reye iştirak ederler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İdare heyetlerinin idarî, istişarî ve kazaî kararlan 

MADDE 6 1 — İdare heyetleri, idarî, 
istişarî ve kazaî olmak üzere üç tarzda karar 
ittihaz ederler . İdare heyetlerinin idarî salâhi
yetleri, kanun ve nizamnamelerle kendilerine 
verilen vazifelerdir. Vilâyet veya kaymakamlık 
makamları tarafından vaki talep üzerine istişarî 
mahiyette beyan edecekleri mütaleadan dolayı 
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idare heyetleri mesul değildir. 

Reis — Mutalea yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

İdarî ve istigari ve kazaî müzakerelerde ınsap 
MADDE 62 — İdare heytlerinin idarî ve 

istişarî müzakereleri, mürettep azanın yarısın
dan bir fazlası hazır bulunmadıkça açılmaz 
İdarî kararlarda reylerin tesavisi halinde reisin 
bulunduğu taraf ekseriyeti haizdir . 

Kazaî müzakereler, muayyen heyetin yarı
sından fazlası mevcut ve âza mevcudu tek 
olmadıkça açılmaz. 

Aziz B. ( Erzurum.) — Bendeniz burada 
bir tadil teklif ediyorum. İdarî olsun, kazaî olsun 
âza mevcudunun nısfından fazla olması kâfidir. 
Çünkü bu tatbikatta müşkilatı intaç edecektir. 

Reis — Encümen namınamı teklif ediyor
sunuz ? 

Aziz B. ( Erzurum ) — Şahsım namına 
efendim. ( idarî kararlarda ) denecek yerde 
(idarî ve kazaî kararlada) denmesini, birde (âza 
mevcudu tek olmadıkça ) fıkrasının kalkmasını 
teklif ediyorum. 

Abdülmuttalip B. (Malatya) — İştirak 
ediyoruz efendim. 

Reis — Teklife encümen de iştirak etmek
tedir, bu veçhile tashih edildikten sonra mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İptal davaları 
MADDE « 3 — Vilâyet idare heyetleri 

vilâyet idare şubelerinin, kaymakamların ve 
kaza idare şubeleri ile nahiye müdürlerinin 
lâzımülicra kararlan aleyhinde menfaati halel
dar olanlar tarafından bu kararların esas, 
maksat, salâhiyet ve şekil itibarile *kanun ve 
ya nizumnameye muhalefetinden dolayı ikame 
olunan iptal davalarına bakarlar. 

Bu davalar, kararların menfaati haleldar 
olanlara tebliği veya bunların icraya ittilaı 
tarihinden itibaren altmış gün zarfında ikame 
olunmalıdırlar. 

Bıı madde hususî kanunlarla vilâyet ve 
kaza idare heyetlerine verilen diğer kazaî iş
lerdeki salâhiyetlere halel vermez. 

Enver B ( İzmir ) — Bu maddede usu
lü muhakeme kösterilmemiştir. Halbuki idare 
heyetlerinin de bir usulü muhakemeye tabi ol
maları bir emri zaruridir. Onun için bendeniz 
63 üncü maddenin üçüncü fıkrasina şu zeylin 

ilâvesini teklif ediyorum. (Bu davalar, Şurayı 
Devlet usulü muhakemesine tabidir) 

Reis — Encümen iştirak ediyormu ? 
Abdülmuttalip B. ( Malatya ) — Mu

vafık efendim. 
Reis — Eenver Beyin teklifi ile maddeye 

bu fıkra ilâve edilmiştir. Bu veçhile maddeyi 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir . 

Mıiddei umumilik vazifesi 
MADDE G4 — İdare heyetlerinin kazaî 

işlerinde, vilâyetlerde hukuk işleri müdürleri 
ve bunların bulunmadığı yerlerde mektupçular 
( ve kazalarda tahrirat kâtipleri ) müddei 
umumi vazifesini görürler. 

Reis — Mütalea yoktur. Maddeyi bu 
şekilde kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Aza olmıyan daire amirlari 
MADDE 65 — İdare heyetlerinin kazaî 

vazife, görmek üzere toplanmalarında idarî 
davaya esas olan kararı ittihaz eden daire 
amiri âza sıfatiyle bulunmaz ve reye iştirak 
etmez. 

Reis— Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz makamları 
MADDE 66 — Kaza idare heyetlerinin 

aleyhine vilâyet idare 'heyetlerinde ve vilâyet 
idare heyetlerinin gerek birinci ve gerek ikinci 
derecede verdikleri kararlar aleyehine Şurayı 
Devlette alâkadarlar tarafından Şurayı Devlet 
kanununa göre itiraz olunabilir. Ancak gerek 
yilâyet ve gerek kaza idare heytleri tarafından 
askerlik mükellefiyeti kanunırmucibince veri
lecek kararların derecei saniyede tetkik mercii 
(103) üncü maddesi mucibince Millî Müdafaa 
vekâletidir. 

Reis — Mütalea varmı? 
Abdülmuttalip B. (Malatya) — Bütçe 

Encümeninin teklifine Muhtelit Encümen de 
iştirak eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muntahap azanın vazifeleri 
MADDE 67 — İdare heyetlerinin mülga 

müntehap azasına mevdu vazifeler Hükümet 
tarafından vuku bulacak talep ve maslahatın 
icabatına göre belediye heyetlerinin kendi azaları 
meyanindan intihap edecekleri zevat tarafından 
ifa olunur. 
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Reis — Mütalea yoktur, maddeyi kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Naktî ceza 

MADDE 6 8 — Vilâyet umumî meclisi 
veya idare heyeti veya mülkî memurlar 
reisleri tarafından ittihaz ve usulen tebliğ 
veya ilân olunan kararların tatbik ve icrasına 
mümaneat edenler hakkında hususî kanunla
rında muayyen cezalar bulunmadığı takdirde 
mahalleri idare heyetlerince kabili temyiz 
olmamak üzere beş liradan yirmi beş liraya 
kadar cezayi naktî hükmolunur. j 

Enver B. (İzmir) — Efendim cezayı | 
naktî tabiri terk olunmuş, onun yerine para 
cezası denmesi kabul edilmiştir, maddenin 
matlabını teşkil eden serlevhasında ise cezayi 
naktî tabiri vardır. O suretle tashihi lâzımdır. 

Reis — O suretle tashih ediyoruz. Bu 
tashihle maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mülga kanunlar 
MADDE 69 — İşbu kanun ahkâmına 

mugayir olan umum kavanin ahkâmı mülgadır. 
- Reis — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul 

edenler... Kabul etmiyenler. Kabul edilmiştir... 
Kanunun meriyeti 

MADDE 7 0 — Bu kanun neşri tarihinden | 

muteberdir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun icrasına ınemur vekiller 

MADDE 71 — Bu kanun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Adliye, Millî Müdafaa, 
Dahiliye, Hariciye, Maliye, Maarif, Nafia, 
İktisat ve Sıhhiye ve Muaaverieti İçtimaiye 
Vekilleri memurdur. ( İcra vekilleri Heyeti 
demek muvafıktır sesleri) 

Da. V. Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
İcra vekilleri heyeti kabineye ıtlak olunur. 
Halbuki vekiller bunu ayrı ayrı tatbika memur-
dırlar. 

Reis — Başka mütalaa varmı? (Hayır 
sesleri) Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun müstacelen müzakeresi 
kabul buyrulmuştu. Binaenaleyh bir defa 
müzakereye tabidir. Kanunun heyeti umumiye-
sini kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 14 te toplanmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma Saati; 18, 20 

•<c<s^c-— 
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Sıra No 136 
alg Numaralı İcra ve İflâs kanunu ve tatbikına ait kanun 

lâyihaları ve Adliye encümeni mazbatası 

B. M. M. Yüksek reisliğine 
Adliye Vekâletinden tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 6-2-1Q29 tarihli içtimaında 

Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan İcra ve İflâs kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne arzolunan bu kamm lâyihası , İsviçre icra ve 

iflâs kanununun Fransızca metninden Türk hukuk şinaslarına tercüme ettirilmiş, ve icap ettikçe 
Almanca metni ilede mukayese olunmuştur. Tercümenin ikmalinden sonra riyasetimde, İstanbul 
birinci hukuk mahkemesi reisi Feyzi Daim, Hariciye Vekâleti hukuk müşaviri ve Ankara hukuk 
mektebi kanunu medeni müdderrisi Veli, Baş müfettiş Ferit , Adliye Vekâleti hukuk İşleri 
müdürü Sabrı Şakir B. Ef. lerden müteşekkil komisyon tarafından vücuda getirilmiştir. 

* 
* * 

15 - Cemaziyelahir 1332 ve 28 Nisan 1330 tarihli icra kanunu ile 18 Ramzan 1286 tarihli 
ticareti berriye kanununun ikinci kısmında münderiç iflâs ahkâmı, mülga mecelle, fıkhi şer'i 
ve ticaret kanunlarımıza göre tanzim edilmiş olduklarından, Cumhuriyet kanunlarından başka 
kanunu medeni, borçlar ve ticaret kanunlarımızın esasatile hem ahenk değildirler; bu ahenksizlik 
icra ve iflâs işlerinde yeni müdevvenatımızı müeyyidesiz birakacak ve onların yeni pirensiplere 
göre tatbikini işkâl edecek kadar müessir olmaktadır, gerek bu bariz zaruretler ve gerek baştan 
başa yeni ve demokratik hukuk desatirile teçhiz edilmekte olan Türk Cumhuriyeti adliye kanun
ları arasındaki Prensip insicaminin temini gibi ihtiyaçlar, yeni icra ve iflas kanunlarımız layiha
larının sür'atla vücuda getirilmesine belli başlı saik olmuştur.' , 

Türk Cumhuriyeti icra ve iflâs kanunu Jâyihası İsviçrenin federal icra ve iflâs kanunu örnek 
ittihaz olunarak tertip olundu. İhtiyacımıza göre ilave edilen bazı maddeler istisna edilirse-ki 
bunların bir kısmı kantonlar kanunlarından alınmıştır - layiha hükümlerine, hatta kelimelerine 
kadar aynen tercümedir denebilir. İsviçre icra ve iflâs kanununun diğer mütemeddin milletler 
kanunlarına tercih edilmesinin bir sebebi de kanunu medeni ve borçlar kanununun hemen aynen 
denebilecekbir surette İsviçreden alinmış olmasıdır. Bundan başka kanunun emsaline nisbetle yeni 
ve daha mütekâmil olması ve muasır hukuk prensiplerinin ve ticaret işlerinin istilzam ettiği 
seri ve ameli tedbir ve hükümleri ihtiva etmeside tercih sebepleri arasında hatırlanmağa değer. 

Ehemmiyetle işaret edilebilir ki Türk Cumhuriyeti İcra ve iflâs kanunu lâyihasinin esaslı 
farikası, işleri mahkemeye dûşürmezden evvel hal ve faslettirebilecek kaideleri ihti\$ etmesidir. 
Yalniz vatandaşlarımızın değil fakat her yerde işlerin uzamasından ve geç intacından dolayı 
mahkeme kapuları önünde geçirdiği zamandan bizar ve müşteki bulunan mütemeddin beşeriyetin 
dileklerinim tatmine en müsait usullerin, Büyük Türk Meclisinin tasvibine arz olunan bu lâyihada 
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bulunabileceği fikrindeyiz. Şübhe etmiyoruzki Türk hukukçularının çalışkanlığı, zekâları ve 
bilgileri mütemeddin milletler desatirine hakkile tefevvuk iddiasında bulunan yeni icra ve iflas 
kanunu lâyihasının gayelerini vazii kanunun gütdüğü emeller dairesinde tecelli ettirecektir. 

Adliye Vekili 
Mahmmut Esat 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İcra ve iflas hakkında Adliye vekâleti tarafından hazırlanup Bş. V. in 2 / 2 / 1929 tarih ve . 
gfş numaralı tezkeresiyle encümenimize havale olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası 
Ad. V. Mahmut Esat ve baş müfettiş Ferit Beyefendiler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti adliyesinin inkılabımıza uygun asrı prensip ve esaslara göre tedvin 
ettiği kanunu medenî, borçlar kanunu ve ticâret kanunuyla idare olunan medenî ve içtimaî 
munasebatımızdaki hukuk kaide ve hükümleriyle icra muamelatı arasında bulunması muktazi 
olan insicam ve ahengin eldeki kanun ile temini mümkün olmayacağı gibi mevzuatımıza henüz 
alınmış bir çok mevadın icra dairelerince içtihadî kararlarla halli yoluna gidilmekte olmasından, 
kanunlar hükmünün filî neticelerini vatandaşlara verecek olan icra işlerinde salim bir usul 
telekki edilmiyeceği aşikâr bulunan bu tarzı muamelenin idamesi tecviz olunamıyacağı bedihi-
dir. Bu sebeple bahsedilen yeni mevzualarımız ahkâmımda ihtiva eden bir kanunun tanzimi 
zaruret kespetmiş olduğunda encümen Adliye vekâletinin kanaat ve mutaleasıyle hem fikir 
olarak layihayı esas itibariyle kabule şayan görmüştür. 

Şimdiye kadar ticaret kanununun bir kısmı olan ve ticaret mahkemelerince tatbik ve icra 
edilmekte bulunan iflas işlerinin icra kanununa derciyle mehazinde olduğu gibi layihaya 
( icra ve iflas ) kanunu unvanı verilmesi, iflas kaidesinin ticarî işlerin adi muamelelerden 
farklı olarak itibarın muhafazasına matuf ve hukukî tesirleri noktasından şedit ve seri hükümleri 
ihtiva etmesi lüzumu ile beraber nihayet bir icra takibinden başka bir şey olmamasına göre 
ticaret kanunundan ayrılarak icra kanununa ilave olunması ve bunun da icra takip yollarından 
biri olarak sayılması nefselemre muvafık görülmüştür. 

şimdiye kadar icra muamelatı yalnız mahkemelerden sadır olan ilâmların tenfizine ve icra 
kabiliyetini haiz senedat ve vesaikin icrasına münhasır iken bu lâyiha alacaklıya hakkını almak 
için eliınde bir ilâm veya bir senet bulunmasına mecbur olmaksızın icra dairesine müracaat 
eylemesi salâhiyetini vermiş olup dairelerin de bu müracaat üzerine borçluya bir 
ödeme emri tebliğ ederek icra takiplerine iptidar etmeleri lâyihanın en bariz vasfı 
olmak üzere kaydedilebilir. Geçen sene M. Âlice kabul buyurulan 1215 numaralı kanun 
ile ilamsız icra usulünün tatbikine başlanmış ve on aylık bir tecrübenin intizardan çok fazla iyi 
neticeler verdiği Ad. vekili Bf. in ihsaî- ve mukayeseli malûmata müstenit izahatından anlaşılmış 
olduğuna jöre bu layiha daha vasi ve şamil surette o hükümleri de ihtiva etmekle beraber hak
kın istifası emrinde seri ve salim şekillerde icra takip yolları ve usulleri kabul eylemiş oldu
ğundan halkın mahkemelerde uğraşmalarına mahal kalmadan ekseri alacakların yalnız icra 
daireleri vasıtasıla tahsil olunabilmesine imkân hasıl olacaktır. 

Layihada alacaklının müracaatiyle başlayan icra takibine mütenazır olarak borçlunun huku
kunu ve defilerini mahfuz bulunduracak hükümler mevcuttur. Ezcümle ödeme emri kendisine 
tebliğ edilen borçlunun itirazile takibin durması ve itiraz merciince gerek borçlunun itirazının 
ve gerek alacaklının itirazın ref'i talebinin tetkikiyle bir karara raptı keyfiyeti borçlunun hak
larına karşı bir teminattır. 

Alacaklının mahkemeye müracaata mecbur kalarak alacağını hüküm altına aldırdığı hallerde 
buna sebebiyet veren borçlu hakkında %10 dan aşağı olmamak üzere bir tazminat hükmedilmesi 
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bahsedilen 1215 numaralı kanunun tatbikatında görülen faydası nazarı itibara alınarak bu 
hüküm layihanın 58 inci maddesile kabul olunmuştur. Kendi muamelesinden husule gelmeyen 
borçlarda* kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun istenen alacaktan malûmatı 
bulunmadığım beyan etmesi inkâr telakki olunarak ilerde alacaklı mahkemeden hüküm 
istihsal ettiğinde bu kabil borçlulara da tazminat hükmolunmasının muvafık olmıyacağı 
ve çimki hükmî şahıslar mümessilleri, vasi, veli ve mirasçılarla karısının muamelesinden dolayı 
ödeme mecburiyetinde bulunan koca gibi kimselerin kendilerinden istenen borcun mahiyeti ve 
sebebi Tıakkında malûmatları bulunmaması varit olduğundan bu bapta fena niyetleri mahkemece 
anlaşılmadıkça tazminat mahkûmiyetinden vareste bırakılmalarını temin' mülahazasıyla maddeye 
bir fıkra ilâve edilmesi encümende mevzuubahs olunması üzerine cereyan eden müzakerede 
serdedilen bu gibi hallerde borç hakkında malumatı olmadığını beyan, inkâr telakki edileme
yeceği ve madde de ( haksızlığına karar verilirse ) kaydından da haklarında tazminat hükme 
dilecek olanların bu kabîl borçlular olmayacağını istinbat etmek mümkün bulunduğundan o 
yolda bir fıkra ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

Haciz yoluyla takipte borçlunun evvela menkul maline ve bununda kendisine mahrumiyetten 
en az zarar vereninden başlamak üzere müracaat edilmesi ve sonra gayri menkulün haczine 
gidilmesi iki tarafın da menfaatma yarayan esaslardır. 

Haczedilen malların satışının kanunda tayin edilen müddetler içinde alacaklı tarafından talep 
edilmediği halde haciz hükmünün kendiliğinden düşmesi kaidesi de hem kanunun takip ettiği 
sür'at esasına tetabuk etmekte ve nemde takipsiz kalan hacizler hakkında başkaca borçluların. 
mahkemeye müracaat etmek külfetine mahal bırakmaktadır. 

Kanun, iflas hususları hakkında bu tarzdaki takip yolunuun icap ettirdiği süra't ve emniyetle 
ifasını temin eden hükümleri ihtiva etmektedir . , 

Konkordato yapabilmek usulü umum borçlular hakkında kabul edilmiş olup kanunda yazılı 
* şartlar dairesinde alacaklıların kabulüne iktiran edecek bir konkordatonun, hükümlerinin ifasını 

temin eden müeyyedeleriyle alacaklarını başka suretle istihsal edemiyecek olan alacaklılarla 
o vaziyete düşen borçlu hakkındaki muhassenatı izahtan müstağni bulunmaktadır. 

İcra Vekilleri Heyetinin kararıyle tahakkuk edecek devamlı iktisadî buhran gibi favkalade 
hallerde taahhütlerini ifa edemeyen borçluların kanunî sebeple sonradan uzadılabilmek üzere 
bidayeten altı ayı geçmemek şartiyle bir mühlet talep edebilmesi ve bu bapta itiraz merciinin 
keyfiyeti tetkik ve alacaklıları ilânla devet ederek bir diyecekleri olup olmadığı anlaşıldıktan 
sonra bir mehil vermesi ve borcun ödenmesini taksitlere başlayabilmesi, usulüyle lâyihanın 
( tadiller ve talikler ) faslında olup bu baba münasebeti hasabiyle encümence fevkalâde 
hallerden addile ayrı bir kısım olarak naklettiği salgın hastalık ve harp ve tımnmî 
bir musibet hallerinde de yine İcra Vekilleri Heyetinin kararıyle memleketin bir 
kısmında veya bu hallerden müteessir olan iktisadî bir zümre lehine muayyen bir müddet 
için icra takiplerinin durdurulması memleketin iktisadiyatı noktasından kanunun faydalı 
hükümlerinden sayılır . 

Borçludan bir şey alınmasa mümkün olmadığı tahakkuk eden hallerde de alacaklıya müruru 
zaman cari olmamak üzere borç ödenmeden aciz vesikası verilmesi usulü icra dairelerinde infaz 
kabiliyeti bulunamayan bir takım işlerin yüz üstü kalmasına mani olan bir tedbirdir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki hükümlerden daha vasi ve şümulü esbap ve şeraitle -
ihtiyatî haciz hakkında bu kanunda ahkâm mevcuttur. Alacağın istifasını daha evvelden temin 
edici tedbirlerden olan bu mevaddm faydası derkârdır. 

Kanunda yazılı hallerde alacaklı, borçlu ve sair alacaklıların itiraz mercii kararına karşı 
temyize müracaat hakları kabul edilmiştir. Temyizce yapılacak tetkikat her sene birinci reis 

tarafından ayrılacak ikinci reislerden birinin riyasetinde ve iki azadan mürekkep bir heyete tevdi edilmiş 
olup ittihaz olunacak kararlar telgrafla mahallerine bildirilmek sureti le alâkadarların hukukuna 
karşı tatminkâr kanunî bir yol kabul edilmiş olmaktadır. 

Kanunda münderiç cezaî hükümler ve bazı intihap haklarından mahrumiyet ve ruhsatlı 



- 4 -
sar/at ve mesleklerin icrasından men'edilmek hak sahiplerinin alacaklarını istihsal emrinde 
borçluyu taahhütlerini vaktinde ifaya icbar edecek ve bir suretle malını gizlemek, kaçırmak 
gibi yollara sapmasına mani olacak mahiyette şiddetli bir müeyyede olduğundan bu veçhile 
kanunun mecbur tuttuğu hükümlere borçlunun riayetini tahtı teminde bulundurmaktadır. Eldeki 
icra kanununda mevcut bulunan ve ipkası arzu edilir bir usul olmaktan pek uzak bulundu
ğuna şüphe olmıyan hapis ile tazyik usulünün terkedilmesi encümence musip ve muvafık 
görülmüştür. 

İcra harçlarından bir aidat almak suretile icra daireleri teşkil edilebileceği hakkında bû  
layiha ile Adliye Vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

Layiha iş sahiplerinin zararlarına karşı icra memurlarının mes'uliyetlerini pek açık olarak 
tespit ve tayin eylediği gibi mes'ullerin ödeyemediği tazminatın Devlet tarafından ödeneceği 
esası da kabul olunmuştur. 

Bu kanun meriyete geçtiği zaman êlde bulunan icra ve iflas işlerinde hangi kanunun tatbiki 
lazım geleceği hakkında ayrıca 12 maddeden ibaret bir kanun tanzim edilmiştir. 

Kanunu medenî ve borçlar kanunumuza mehaz ittihaz ettiğimiz İsviçrenin federal kanunnndan 
iktibas edilerek ihtiyacımıza göre t'lif ve ilave ve tadillerle vücuda getirilmiş olan bu layihanın 
müstacelen ve tercihan kül halinde müzakere ve kabulünün Heyeti Umumiyeye arzı encümenimizce 
ittifakla kararlaştırılmıştır. 

Kâ. 
Yozgat 
Haindi 

Âza 
Çorum 
Nünür 

Âza 
Manisa 
Kemal irfan Ferit Musa Kazım Refik 

Âza 
Balıkesir 

O. Niyazi 
Âza 

Kocaeli 
Ragıp 
Âza 

Zonguldak 
Nazif 

Aza 
Ankara 
İhsan 
Âza 

Kayseri 
Reşit 

Âza 
Sinop 

Refik İsmail 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Âza 
İzmir 

A. Enver 
Âza 

Muğla 
Ali Nazmi 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Âza 

Bayazıt 
Şefik 

Âza 
Mardin 

Ad. E. R 
Manisa 

Mustafa Fivzi 
Âza 

Balıkesir 
Sadık 

Âza Âza 
Konya Konya 



Adliye Vekâletinin esbabı mucibesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabulüne arzolunan bu kanun lâyihası , İsviçre icra ve 

iflâs kanununun Fransızca metninden Türk hukuk şinaslarına tercüme ettirilmiş, ve icap ettikçe 
Almanca metni ilede mukayese olunmuştur. Tercümenin ikmalinden sonra riyasetimde, İstanbul 
birinci hukuk mahkemesi reisi Feyzi Daim, Hariciye Vekâleti hukuk müşaviri ve Ankara hukuk 
mektebi kanunu medeni müdderrisi Veli, Baş müfettiş Ferit , Adliye Vekâleti hukuk İşleri 
müdürü Sabri Şakir B. Ef. lerden müteşekkil komisyon tarafından vücuda getirilmiştir. 

* * * 

15 - Cemaziyelahir 1332 ve 28 Nisan 1330 tarihli icra kanunu ile 18 Ramzani286 tarihli 
ticareti berriye kanununun ikinci kısmında münderiç iflâs ahkâmı, mülga mecelle, fıkhi şer'i 
ve ticaret kanunlarımıza göre tanzim edilmiş olduklarından, Cumhuriyet kanunlarından başka 
kanunu medeni, borçlar ve ticaret kanunlarımızın esasatile hem ahenk değildirler; bu ahenksizlik 
icra ve iflâs işlerinde yeni müdevvenatımızı müeyyidesiz birakacak ve onların yeni pirensiplere 
göre tatbikim işkâl edecek kadar müessir olmaktadır, gerek bu bariz zaruretler ve gerek baştan 
başa yeni ve demokratik hukuk desatirile teçhiz edilmekte olan Türk Cumhuriyeti adliye kanun
ları arasındaki Prensip insicaminin temini gibi ihtiyaçlar, yeni icra ve iflas kanunlarımız layiha
larının sür'atla vücuda getirilmesine belli başlı saik olmuştur. 

Türk Cumhuriyeti icra ve iflâs kanunu lâyihası İsviçrenin federal icra ve iflâs kanunu örnek 
ittihaz olunarak tertip olundu. İhtiyacımıza göre ilave edilen bazı maddeler istisna edilirse-ki 
bunların'bir'kısmı kantonlar kanunlarından alınmıştır -layiha hükümlerine, hatta kelimelerine 
kadar aynen tercümedir denebilir. İsviçre icra ve iflâs kanununun diğer mütemeddin milletler 
kanunlarına tercih edilmesinin bir sebebi de kanunu medeni ve borçlar kanununun hemen aynen 
denebilecekbir surette İsviçreden alinmış olmasıdır. Bundan başka kanunun emsaline nisbetle yeni 
ve daha mütekâmil olması ve muasır hukuk prensiplerinin ve ticaret işlerinin istilzam ettiği 
seri ve ameli tedbir ve hükümleri ihtiva etmeside tercih sebepleri arasında hatırlanmağa değer. 

Ehemmiyetle işaret edilebilir ki Türk Cumhuriyeti İcra ve iflâs kanunu lâyihasinin esaslı 
farikası, işleri mahkemeye düşürmezden evvel hal ve faslettirebilecek kaideleri ihtiva etmesidir. 
Yalnız vatandaşlarımızın değil fakat her yerde işlerin uzamasından ve geç intacından dolayı 
mahkeme kapuları önünde geçirdiği zamandan bizar ve müşteki bulunan mütemeddin beşeriyetin 
dileklerinim tatmine en müsait usullerin, Büyük Türk Meclisinin tasvibine arz olunan bu lâyihada 
bulunabileceği fikrindeyiz. Şübhe etmiyoruzki Türk hukukçularının çalışkanlığı , zekâları ve 
bilgileri mütemeddin milletler desatirine hakkile tefevvuk iddiasında bulunan yeni icra ve iflas 
kanunu lâyihasının gayelerini vazii kanunun gütdüğü emeller dairesinde tecelli ettirecektir. 

Adliye Vekili 
Mahmmut Esat 



Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İcra ve iflas hakkında Adliye vekâleti tarafından hazırlanup Bş. V. in 2 / 2 / 1Q29 tarih ve 
•gfa numaralı tezkeresiyle encümenimize havale olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası 
Ad. V. Mahmut Esat ve baş müfettiş Ferit Beyefendiler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti adliyesinin inkılabımıza uygun asrî prensip ve esaslara göre tedvin 
ettiği kanunu medenî, borçlar kanunu ve ticâret kanunuyla . idare olunan medenî ve içtimaî 
munasebatımızdaki hukuk kaide ve hükümleriyle icra muamelatı -arasında bulunması muktazi 
olan insicam ve ahengin eldeki kanun ile temini mümkün olmayacağı gibi mevzuatımıza henüz 
alınmış bir çok mevadın icra dairelerince içtihadî kararlarla halli yoluna gidilmekte olmasından, 
kanunlar, hükmünün filî neticelerini vatandaşlara verecek olan icra işlerinde salim bir usul 
telekki edilmiyeceği aşikâr bulunan bu tarzı muamelenin idamesi tecviz olunamıyacağı bedihi-
dir. Bu sebeple bahsedilen yeni mevzualanmız ahkâmımda ihtiva eden bir kanunun tanzimi 
zaruret kespetmiş olduğunda encümen Adliye vekâletinin kanaat ve mutaleasıyle hem fikir 
olarak layihayı esas itibariyle 'kabule şayan görmüştür. 

Şimdiye kadar ticaret kanununun bir kısmı olan ve ticaret mahkemelerince tatbik ve icra 
edilmekte bulunan iflas işlerinin icra kanununa derciyle mehazinde olduğu gibi layihaya 
( icra ve iflas ) kanunu unvanı verilmesi, iflas kaidesinin ticarî işlerin adi muamelelerden 
farklı olarak itibarın muhafazasına matuf ve hukukî tesirleri noktasından şedit ve seri hükümleri 
ihtiva etmesi lüzumu ile beraber nihayet bir icra takibinden başka bir şey olmamasına göre 

-ticaret kanunundan ayrılarak icra kanununa ilave olunması ve bunun da icra takip yollarından 
bici olarak sayılması nefselemre muvafık görülmüştür. 

şimdiye kadar icra muamelatı yalnız mahkemelerden sadır olan ilâmların tenfizine ve icra 
kabiliyetini haiz senedat ve vesaikin icrasına münhasır iken bu lâyiha alacaklıya hakkını almak 
için elinde bir ilâm veya bir senet bulunmasına mecbur olmaksızın icra dairesine müracaat 
eylemesi salâhiyetini vermiş olup dairelerin de bu müracaat üzerine borçluya bir 
ödeme emri tebliğ ederek icra takiplerine iptidar etmeleri lâyihanın en bariz vasfı 
olmak üzere kaydedilebilir. Geçen sene M. Âlice kabul buyurulan 1215 numaralı kanun 
ile. ilamsız icra usulünün tatbikine başlanmış ve on aylık bir tecrübenin intizardan çok fazla iyi 
neticeler verdiği Ad. vekili Bf. in ihsaî ve mukayeseli malûmata müstenit izahatından anlaşılmış 
olduğuna jöre bu layiha daha vasi ve şamil surette o hükümleri de ihtiva etmekle beraber hak
kın istifası emrinde seri ve salim şekillerde icra takip yolları ve usulleri kabul eylemiş oldu
ğundan halkın , mahkemelerde uğraşmalarına mahal kalmadan ekseri alacakların yalnız icra 
daireleri vasıtasıla tahsil olunabilmesine imkân hasıl olacaktır. 

Layihada alacaklının müracaatiyle başlayan icra takibine mütenazır olarak borçlunun huku
kunu ve defilerini mahfuz bulunduracak hükümler mevcuttur. Ezcümle ödeme emri kendisine 
tebliğ edilen borçlunun itirazile takibin durması ve itiraz merciince gerek borçlunun itirazının 
ve gerek alacaklının itirazın ref'i talebinin tetkikiyle bir karara raptı keyfiyeti borçlunun hak
larına karşı bir teminattır. 

Alacaklının mahkemeye müracaata mecbur kalarak alacağını hüküm altına aldırdığı nallerde 
buna sebebiyet veren borçlu hakkında %10 dan aşağı olmamak üzere bir tazminat hükmedilmesi 
bahsedilen 1215 numaralı kanunun tatbikatında görülen faydası nazarı itibara alınarak bu 
hüküm layihanın 58 inci maddesile kabul olunmuştur. Kendi muamelesinden husule gelmeyen 
borçlarda kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun istenen alacaktan malûmatı 
bulunmadığım beyan etmesi inkâr telakki olunarak ilerde alacaklı mahkemeden hüküm 
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istihsal ettiğinde bu kabil borçlulara da tazminat Şükmolunmasının muvafık olmıyaca ğl 
ve jçmûd hükmî şahıslar mümessilleri, vasi, veli ve mirasçılarla karısının muamelesinden dolayı 
ödeme mecburiyetinde bulunan koca gibi kimselerin kendilerinden istenen borcun mahiyeti ve 
sebebi hakkında malûmatları bulunmaması varit olduğundan'bu bapta fena niyetleri mahkemece 
anlaşılmadıkça tazminat mahkûmiyetinden vareste bırakılmalarını temin' mülahazasıyla maddeye 
bir fıkra ilâve edilmesi encümende mevzuubahs olunması üzerine cereyan eden müzakerede 
serdedilen bu gibi hallerde borç hakkında malumatı olmadığını beyan, inkâr telakki edileme
yeceği ve madde de ( haksızlığına karar verilirse ) kaydından da haklarında tazminat hükme 
dilecek olanlara» bu kabil borçtular olmayacağını istmbat etmek mümkün bulunduğundan o 
yolda bir fıkra ilâvesine lüzum görülmemiştir. 

Haciz yoluyla takipte borçlunun evvela menkul maline ve bununda kendisine mahrumiyetten 
en az zarar vereninden başlamak üzere müracaat edilmesi ve sonra gayri menkulün haczine 
gidilmesi iki tarafın da menfaatına yarayan esaslardır. 

Haczedilen malların satışının kanunda tayin edilen müddetler içinde alacaklı tarafından talep 
edilmediği halde haciz hükmünün kendiliğinden düşmesi kaidesi de hem kanunun takip ettiği 
sür'at esasına tetabuk etmekte ve hem de takipsiz kalan hacizler hakkında başkaca borçluların 
mahkemeye müracaat etmek külfetine mahal bırakmaktadır. 

Kanun, iflas hususları hakkında bu tarzdaki takip yolunuun icap ettirdiği süra't ve emniyetle 
ifasını temin eden hükümleri ihtiva etmektedir . 

Konkordato yapabilmek usulü umum borçlular hakkında kabul edilmiş olup kanunda yazılı 
şartlar dairesinde alacaklıların kabulüne iktiran edecek bir konkordatonun, hükümlerinin ifasını 
temin eden müeyyedeleriyle alacaklarını başka suretle istihsal edem i yecek olan alacaklılarla 
o vaziyete düşen borçlu hakkındaki muhassenatı izahtan müstağni bulunmaktadır. 

İcra Vekilleri Heyetinin karârıyle tahakkuk edecek devamlı iktisadî buhran gibi-favkala.de-
hallerde taahhütlerini ifa edemeyen borçluların kanunî sebeple sonradan uzadılabilmek üzere 
bidayeten altı ayr geçmemek şartiyle bir mühlet talep edebilmesi ve bu bapta itiraz merciinin 
keyfiyeti tetkik ve alacaklıları ilânla devet ederek bir diyecekleri olup olmadığı anlaşıldıktan 
sonra bir mehil vermesi ve borcun ödenmesini taksitlere bağlayabilmesi usulüyle lâyihanın 
( tadiller ve talikler ) faslında olup bu baba münasebeti hasabiyle encümence fevkalâde 
hallerden addile ayrı bir kısım olarak naklettiği salgın hastalık ve harp ve umnmî 
bir musibet hallerinde de yine İcra Vekilleri Heyetinin karârıyle memleketin bir 
kısmında veya bu hallerden müteessir olan iktisadî bir zümre lehine muayyen bir müddet 
için icra takiplerinin durdurulması memleketin iktisadiyatı noktasından kanunun faydalı 
hükümlerinden sayılır. 

Borçludan bir şey alınması mümkün olmadığı tahakkuk eden hallerde de alacaklıya müruru 
zaman cari olmamak üzere borç ödenmeden aciz vesikası verilmesi usulü İcra dairelerinde infaz 
kabiliyeti bulunamayan bir takım işlerin yüz üstü kalmasına mani olan bir tedbirdir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanunundaki hükümlerden daha vasi ve şümulü esbap ve şeraitle 
ihtiyatî haciz hakkında bu kanunda ahkâm mevcuttur. Alacağın istifasını daha evvelden temin = 
edici tedbirlerden ,olan bu mevaddm faydası derkârdır. 

Kanunca yazılı hallerde alacaklı, borçlu ve sair alacaklıların itiraz mercii kararına karşı 
temyize müracaat hakları kabul edilmiştir. Temyizce yapılacak tetkikat her sene birinci reis 

tarafından ayrılacak ikinci reislerden birinin riyasetinde ve iki azadan mürekkep bir heyete tevdi edilmiş /? 
olup ittihaz olunacak kararlar telgrafla mahallerine bildirilmek suretile alâkadarların hukukuna 
karşı tatmijıkâr kanunî bir yol kabul edilmiş olmaktadır. 

Kanundja münderiç cezaî , hükümler ve bazı intihap haklarından mahrumiyet ve ruhsatlı 
san'at ve mesleklerin icrasından men'edilmek hak sahiplerinin alacaklarını istihsal emrinde 
borçluyu taahhütlerini vaktinde ifaya icbar edecek ve bir suretle malını gizlemek, kaçırmak 
gibi yollara sapmasına mani olacak mahiyette şiddetli bir müeyyede olduğundan bu. veçhile 
Kanunun meçpur tuttuğu hükümlere borçlunun riayetini tahtı teminçle bulundurmaktadır. Eldeki 

http://gibi-favkala.de-
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icra kanununda mevcut bulunan ve ipkası arzu edilir bir usul olmaktan pek uaak bulundu
ğuna şüphe olmıyan hapis ile tazyik usulünün terkedilmesi encümence musip ve muvafık 
görülmüştür. 

İcra harçlarından bir aidat almak suretile icra daireleri teşkil edilebileceği hakkında bu 
layiha ile Adliye Vekâletine salâhiyet verilmiştir. 

Layiha iş sahiplerinin zararlarına karşı icra memurlarının mes'uliyetlerini pek açık olarak 
tespit ve tayin eylediği gibi mes'ullerin ödeyemediği tazminatın Devlet tarafından ödeneceği 
esası da kabul olunmuştur. 

Bu kanun meriyete geçtiği zaman elde bulunan icra ve iflas işlerinde hangi kanunun tatbiki 
lazım geleceği hakkında ayrıca 12 maddeden ibaret bir kanun tanzim edilmiştir. 

Kanunu medenî ve borçlar kanunumuza mehaz ittihaz ettiğimiz İsviçrenin federal kanunnndan 
iktibas edilerek ihtiyacımıza göre t'lif ve ilave ve tadillerle vücuda getirilmiş olan bu layihanın 
müstacelen ve tercihan kül halinde müzakere ve kabulünün Heyeti Umumiyeye arzı encümenimizce 
ittifakla kararlaştırılmıştır. 
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İcra ve İflas 
KANUNU 

Borçlunun ve devle- MADDE 1 — Borçlu borcunu öder, ödemezse kanunda yazılı 
tin vazifesi usullerle devlet ödetir. 

Kanunun esası ve MADDE 2 — Kanunun esası, sade ve çabuk tarzlarla hakkın 
gavesı alınmasıdır. 

îcra daireleri ve me
murları 

İflas işleri 

tara ve iflas daire
lerinin birleştirilmesi 

İtiraz mercileri 

BİRİNCİ BAP 
I - Teşkilât 

MADDE 3 — Her kazada lüzumu kadar icra dairesi bulunur. 
Her daireye bir icra memurile ihtiyaca göre muavinler, kâtip ve 

mübaşir ve sair müstahtemler verilir. 
İcra memur veya muavini olmayan yerlerde bu vazife mahkeme Baş 

Kâtiplerine gördürülebilir. 

MADDE 4 — Her kazada bir iflas dairesi bulunur ve bu vazifeyi 
mahkemeler de görür. . 

MADDE 5 — İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir . 

MADDE 6 — İcra dairesince yapılan muamelelere karşı bu kanunda 
yazılı suretlerde şikâyet ve itiraz mercii, mahkeme reisi veya hakimi ve 
bulunan yerlerde müstakil icra reislerile muavinleri veya kanunu mucebince 
bu vezife kendilerine verilmiş olan hakimlerdir. 

Bu kanunda gösterilen haller müstesna olmak üzre merciin vereceği 
kararlar kafidir. 

Memur ve müstah- MADDE 7 — İcra memurları ve muavinleri ve icra dairesinin 
deuıerin mes'üliyeti kâtip, mübaşir ve müstahtemleri kusurlarından ileri gelen zarar ve 

ziyandan mes'uldırlar. Bu zarar ve ziyan davasına mahkemede bakılır. 

Devletin mes'üliyeti MADDE 8 — Yedinci maddedeki mes'ullerin veya kefillerinin öde
yemediği tazminatı devlet öder: 

Hazinenin asıl mes'ullere ve kefillere rucu hakkı mahfuzdur. Devlet 
mes'uliyetineı iştirak eylediği vazifedarlardan teminat isteyebilir. 
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Zarar ve ziyan dava
sının müruru zamanı 

MADDE 9 — Zarar ve ziyan davası, muttazarrır tarafın zararı 
öğrendiği günden bir sene ve her halde zarar ve ziyanı mucip filin 
vukuundan on sene geçmesile mürur zamana uğrar. 

Şu kadarki zarar va ziyan cezayı mucip bir filin neticesi olupta ceza 
kanunları bu fili daha uzun bir müddetle müruru zamana tabi tulmakta 
ise hukuk davasında da ceza müruru zamanı cari olur. 

Para ve 
yanın 

Zabıtlar. MADDE İ O — İcra daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki 
talepler ve beyanlar hakkında zabıt tutarlar. 

Alâkası olduğu anlaşılan kimse bu zabıtları görebilir ve bunların 
suretini isteyebilir. 

İcra dairelerinin zabıtları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 

e§- MADDE 11 — İcra daireleri üç gün içinde kullanamayacakları 
paraları ve kıymetli evrak ve değerli şeyleri sağlam bir bankaya ve 
bulunmayan yerlerde mahkeme veya icra sandıklarına birakmağa 
mecburdurlar. 

değerli 
tevdii. 

Ret hakkı 

Memnu işler 

İcra dairesine ödeme 

Teftiş, inzibatî ted
birler 

Nizamname ve temyiz 
içtihatları 

MADDE 1 2 — İcra işlerile meşgul memur ve müstahtemler: 
1 - Kendisinin, 
2 - Karısının, nişanlısının yahut kan ve sıhrî usul ve füruunun veya 

üçüncü derece de dahil olmak üzre bu dereceye kadar olan kan ve sıhrî 
civar hısımlarının, 

3 - Kanunî mümessili veya vekili veyahut müstahtemi bulunduğu 
bir şahsın, 

Menfaati olan işlerde vazife göremez ve o iş derhal yerine kaim 
olacak kimseye verilir. 

MADDE 1 3 — İcra reisleri ve memur ve müstahtemleri icraca takip 
edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında 
kiminle olursa olsun kendi hesaplarına bir işe girişemezler. Bölye bir iş 
hükümsüzdür. 

MADDE 1 4 — İcra dairesi takipte bulunan alacaklı hesabına verilen 
paralan kabule mecburdur. Bununla borçlu borcundan kurtnlur. 

MADDE 1 5 — İcra daireleri icra reislerinin ve Cumhuriyet Müddei 
Umumilerinin daimî murakabesi altında olup bunlar tarafından en az 
senede bir kerre teftiş olunur. 

Görülecek hata veya kusurlara Adliye Vekâletince aşağdaki inzibatî 
cezalar tatbik olunur: 

1 - Tevbih. 
1 - Dörtte üçünü geçmemek üzre aylıktan kesme. 
3 - Altı ayı geçmemek üzere işten el çektirme 
4 - Azil. 
Ancak icra reis ve muavinleri hakkında hakimler kannnu caridir. 
İnzibatî cezalalar adlî takiplere mani değildir. 

MADDE 1 6 — İcra vekilleri heyeti bu kanuna dair nizamnameler 
çıkarır. 

İcra işlerine ait temyiz içtihatları icra dairelerince muta olmak üzre 
temyiz mahkemesi tarafından muntazaman tamim edilir. 
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Harçlar MADDE 17 — İcra harçlarını kanun tayin eder. 

İtiraz, şikâyet 
şartları 

ve 

Poliçelerde müddet 

İtiraz ve şikâyet üze-

MADDE 18 — Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar 
müstesna olmak üzre, icra dairesinin yaptığı muameleler kanuna muhalif 
olur veya hadise ile münasebeti bulunmazsa itiraz merciine itiraz 
olunabilir. İtiraz, bu muamelelerin öğrenildiği tarihten beş gün içinde 
yazı ile yapılır. 

Hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz geciktirilmesinden 
dolayı da her zaman şikâyet olunabilir. 

MADDE 19 —Poliçe ve emre muharr senetlerle çekler üzerine yapılan 
takiplerde itiraz müddeti üç gündür. İtiraz mercii yine bu kadar 
müddet içinde kararını vermeğe mecburdur. 

MADDE 20 — Şikâyet, merciince kabul edilirse, şikâyet olunan 
rme yapılacak mua- nıuamele^ya bozulur, yahut düzeltilir. [Memurun sebepsiz yapmadığı veya 

geciktirdiği işlerin icrası emrolunur. 

Muhakeme usulleri MADDE 2 1 — Bu kanunun müstacel ve basit usule tabi kıldığı 
hususlar hakkında, hukuk usulü muhakmeleri kanunnndaki hükümler 
tatbik olunur. 

Semerasiz haciz ve MADDE 22 — Semeresiz haciz ve iflasta borçlunun borçlarını 
ıfiasm neticeleri ödeyemiyecek bir hale düşmesi , Kendisinin oldukça ağır hatası 

yüzünden ileri geldiği mahkemece anlaşılırsa: 
1 - Dört seneyi geçmemek üzre borçlunun intihap hakkından mah

rumiyetine. 
2 - Bir seneyi geçmemek üzre ruhsatnameli meslekleri icra 

edememesine. 
3 - Dört seneyi geçmemek üzre umumî hizmetlerde kullanılmamasina 

hükmedilir . 
Hukuku ammeye ait bu neticeler iflasın ref'i veyahut bütün alacak

ların ödenmesi veya borçlunun itibarının düzelmesine alacaklıların rıza 
göstermesiyle zail olur. 

II — Muhtelif kaideler 
MADDE 2 3 — Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk günü 

hesaba katılmaz . 
Ay veya sene olarak tayin olunan müddet ayın veya senenin kaçıncı 

günü işlemeğe başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve 
müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde, 
sonuncu gün bir tatile tesadüf ederse tatili takip eden günde biter . 

Müddet son günün akşamı tatil saatinde bitmiş sayılır . 

Posta ile gönderme MADDE 24 — Kanunî müddet içinde posta ile gönderilen icraya 
müteallik evrak bu müddet bittikten sonra yetişse bile müddeti içinde 
yapılmış sayılır . 

Evrak postaya iadeli taahhütlü olarak verilir . 

1 - Müddetler: başla
ması ve bitmesi 

Müddetlerin değişti-
rilememesi 

MADCE 2 5 — Bu kanunun tayin eylediği müddetleri değiştiren 
bütün mukaveleler hükümsüzdür. Müddete riayetsizlik halinde borçlu 
bundan istifade hakkından vaz geçebilir. 
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tcra tebliğleri ı - âdi MADDE 26 — İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile olur. 

Kanun hilafini emretmedikçe ve posta ile tebliğin kabul olunduğu 
yerlerde bu tebliğler iadeli taahhütlü mektup göndermek veya makbuz 
mukabilinde teslim etmek suretiyle yapılır. 

2 - İlân yoluyla 

İcranın durdurulması 

Kanundaki İstılahlar 

MADDE 27 —İlân yoluyla tebliğler, mahallî gazetelerle ve bulunmazsa 
daire divanhanesine ve tebliğ kendisine yapılacak şahsın - ikametgahı 
kapısına yapıştırmak suretiyle olur. 

Halin icabina göre ilânın münadilerle yapılması dahi caizdir. 

MADDE 28 — İtiraz ve şikâyet, merciince karar verilmedikçe icrayı 
durdurmaz. Durdurulursa iki tarafa bildirilir . 

MADDE 29 — Bu kanundaki manasına göre : 
( İpotek ) tabiri ipotekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, 

eski hukuk hükümlerine'göre yapılmış gayri menkul rehinlerini gayri 
menkul mükellefiyetlerini, bazı gayri menkuller üzerindeki hususî 
imtiyazları, gayri menkul teferruatı üzerine terhin muamelelerini ; 

( Menkul rehni ) tabiri teslimi meşrut rehinleri, hayvan rehinlerini, 
hapis hakkını, alacak ve sair fakların terhini ; 

Sadece ( rehin ) tabiri menkul ve gayri menkul rehinlerini ihtiva eder. 
Gayri menkul tabiri gemilerede şamildir 

İKİNCİ BAP 
Borç takibi 

Muayyen bir şeyin 
verilmesine ve yapıl
masına veya yapıl
mamasına dair hü

kümlerin icrası 

I — Takibin muhtelif tarzları 
MADDE 30 — Bir paranın ödenmesine ve yahut teminat verilmesine 

dair olan cebrî icralar borç için takip yoluyle yapılır. 
Takip ödenme emri ile başlar ve haciz yoluyle veya rehnin paraya 

çevrilmesi veya iflas suretiyle ceryan eder. 
Muayyen bir şeyin verilmesine veya yapılmasına ve yahut yapılmamasına 

dair ilâmlar icabına göre zorla icra olunur. Verilmesine hükmedilen 
şeyin hükümden sonra telef veya zayi olduğu kuvvetli deliller ile anlaşılırsa 
alacaklı o şeyin kiymetini isteyebilir. Kıymetteki ihtilaflar mahkemece 
halolunur ve mahkeme icabına göre alacaklı lehine bir tazminat hükmedebilir. 

Verilmesi hükmolunan şeyi sui niyetle vermeyen ve yahut hükmolu-
nan işi sui niyetle yapmayan borçlular hakkında tazminattan maada iki yüz 
liraya kadar hafif para cezası ve iki aya kadar hafif hapis cezası tayin edilir. 

Muayyen bir şeyin yapılması için lazım olan masraf ehli hibreye 
taktir ettirilir bu masraf alacaklı tarafından verilebilir. Bu surette 
veya verilmemesi halinde borç için takip yoluyla borçludan tahsil olunarak 
hükümedilmiş olan şey yaptırılır. 

MADDE 31 — Ticaret kanunu hükmünce yaptıkları ticarî muame
lelerden dolayı iflas kaidelerine tabi tutulmaları lazım gelen hakikî ve 
hükmî şahıslar hakkında takibe iflas yoluyla (adî İflas) veya (polıça ve emre 
muharrer senetlerle çeklere dair takip ) yoluyla devam olunur. 
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ticaretlerini terk-

edenler 
MADDE 32 — İflas hükümlerine tabi tutulanlar kanun dairesinde 

ticaretlerini terk eylediklerinin ilânı tarihinden itibaren bir sene içinde 
iflas yoluyle takip olunurlar. 

Bu müddetin bitmesinden evel alacaklı tarafından kendisine iflas ile 
tehtit veya poliçe ve emre muharrer senetlerle çeklerden dolayı ödeme 
emri tebliği istenilmiş olan kimse hakkında takibe iflas yoliyla devam 
olunur. 

Rehinin paraya çev-
• rilnıesi hakkında 

takıp 

Haciz yoluyla takip 
1 - umumiyetle 

2 - Hukuku amme 
borçlarında 

MADDE 33 — Takip, rehin ile temin edilmiş bir borç içinse iflas 
yoluyla takibi lazım gelen burçlular hakkında dahi (Rehnin paraya çevi-
rilmesi ) usulü tatbik olunr. 

Poliçe ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 160 mcı madde 
hükmü mahfuzdur. 

İpotek ile temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarinda alacaklı -
nin intihabına ve burçlunnn sıfatına göre rehnin paraya çevrilmesi veya 
haciz veyahut iflas yoluna müracaat olunur. 

MADDE 34 — Takip diğr bütün hallerde haciz yoluyla yapılır. Borçlu 
tüccar sıfatını yeni iktisap etmiş ise bundan evel aleyhinde talep edilmiş 
hacizler, iflasına hükmolunmadıkca, eskisi gibi icar olunur. 

MADDE 35 — Para cezasıyle diğer hukuku amme burçılarının takibi 
hakkindaki kanunlar hükmü mahfuzdur. 

Müsadere edilen eş
yanın paraya çev

rilmesi 

Rehin mukabilinde 
ödünç verenler 

Salâhiyet 

Tatiller 
1 - Umum borçlular 

hakkında 

MADDE 36 — Devletin cezaî ve malî kanunları mucebince müsa
dere edilmiş olan şeylerin paraya çvrilmesi bu kanunların hükümlerine 
göre yapılır. 

MADDE 37 — Rehin mukabilinde yapılan ödünç verme işlerinde 
kanunu medeni ile diğer kanun ve nizamların paraya çevirme hakkındaki 
hükümleri mahfuzdur. 

II — Salâhiyet 
MADDE 38 — Alacaklı takip talebi için dilediği daireye müracaatta 

serbesttir. 
Takibin bitirilmesi o daireye aittir. Ancak alacaklı ikametgâhını başka 

bir yere nakleder ve talep de eylerse takibe ora icra dairesinde devam 
olunabilir. 

Adliye Vekâleti tensip edeceği sulh mahkemelerine bu mahkemelerin 
salahiyetli oldukları işlerde icra salâhiyetini verebilir. Bu halde icra 
vazifesi mahkeme kâtibi tarafından ifa ve hakim dahi bu kanunda yazılı 
icra reisine ait vazifeleri görür. 

Firar halinde bulunan bir borçlunun iflasına son ikametgâhının 
bulunduğu yerde karar verilir. 

İflas ayni zamanda Türkiyenin bir kaç yerinde açılamaz. İlk önce 
nerede karar verilmişse iflas orada açılmış sayılır. 

III — Tatiller ve talikler 
MADDE 39 — İhtiyatî haciz yahut acele muhafaza tedbirleri müstesna 

olmak üzre: 
1 - Güneş battıktan doğuncaya kadar, 
2 - Tatil günlerinde, 
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2 - Borçlunun ailesin
den birinin ölümü 

halinde 

3 - Terekenin 
rinda 

borçla-

4 - Tevkif ve 
halinde 

hapis 

5 - Borçlunun ağır 
hastalığı halinde 

3 - Kanunda tayin edilmiş sebeplerden dolayı borçlu hakkında icra 
talik edilmiş veya konkordato için mühlet verilmişse 

Hiç bir takip muamelesi yapılamaz. 

MADDE 4 0 — Karısı yahut Kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul 
veya furuundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile 
beraber üç gün için talik olunur. 

MADDE 4 1 — Terekenin borçlarından dolayı ölüm günüyle 
beraber üç gün içinde takip geri birakılacağı gibi mirası kabul veya ret. 
için kanunda tayin edilmiş müddetlerde dahi takib geri kalır. 

Ölümden evel başlamış olan takibe miras taksim edilmemiş veya 
mukavele ile aile malları şirketine kabul olunmamış veya resmî tasfiyeye 
tabi tutulmamış oldukça ölene tatbiki kabil usul ile terekeye karşı devam 
edilebilir . 

Bu takibin mirasçıya karşı devamı ancak rehinin paraya çevrilmesi 
lazım geldiğinde yahut haciz yoluyla takipte 90 ve 91 ncı maddelerin 
tasrih ettiği iştirak müddetlerinin bitmesiyle kabildir. 

MADDE 4 2 — Mümessili olmayan bir mevkuf veya mahpus aleyhine 
takipte mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça icra memuru 
bir mümessil tayin etmesi için kendilerine bir mühlet verir ve takibi 
bu müddetin bitmesine bırakır. 

MADDE 4 3 — Takip borçlunun mümessil tayin edemeyecek derecede 
ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik 
olunabilir. Ağır hastalığın resmî raporla tahakkuku lazımdır. 

Talikin müddetlere MADDE 4 4 — Tatiller ve takıp talikleri esasında müddetlerin cere-
göre neticelen v a m du r m a Z j fakat müddetin nihayeti bir tatil veya talik gününe tesadüf 

ederse müddet tatil yahut talikin hitamından sonra, bir gön daha uzatılır. 

İcra tebligatı 

Bir taleple takip 

IV — İcra işlerinin 

İcraya ait tebligatta 
tebliği 

MADDE 4 5 — icraya ait tebligatta hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun onuncu faslı hükümleri caridir. Ancak kendisine tebligat yapı
lacak borçluya kanunî mümessil henüz tayin olunmamışsa tebliğ, mümessil 
tayin veya borçlunun menfaatlarını muvakkaten sıyanet etmekle mükellef 
olan makama yapılır ve borç kanunu medeninin 159 ve 396 inci madde
lerine göre mezun olanların meslek veya san'atma müteallik muamelelerden 
doğmuş ise tebligat kendilerine yapılır. 

V — Takip talebi 

MADDE 4 6 — Alacaklı, borç için takip yollarından biriyle hakkının 
alınmasını bir taleple icra memurundan isteyebilir. Bu yolun icap ettir
diği bütün muameleler-başka talebe mahal kalmaksızın iki tarafın uzlaş
masına veyahut bu kanunda yazılı takibe mani sebepler meydana çıkınca
ya kadar icra dairesince doğrudan doğruya yapılır ve sebepler kalkınca 
yeniden başlar. Böyle bir talepte bulunan alacaklının bu muamelelere 
ait bütün masrafları peşin vermesi lâzımdır. 
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Takip talebinde gös

terilecek şeyler 
MADDE 47 — Takip talebi icra memuruna yazı ile veya şifahen 

yapılır ve talepte şunlar gösterilir: 
1 - Alacaklının veya vekilinin isim ve ikametgâhi ve alacaklı yabancı 

memlekette oturuyorsa Tükiyede ittihaz ettiği ikametgahı, ikametgâh 
gösterilmezse icra dairesi ikametgâh sayılır. 

2 - Borçlunun veya kanunî mümessilinin isim ve ikametgâhı. 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat icra edilecek 

olan mirasçıların bildirilmesi lazımdır. 
3 — Alacağın veya talep olunan teminatın Türk parasıyle tutarı ve 

faizli alacaklarda faizin miktarile işlemeğe başladığı gün. 
4 - Senet ve tarihi, Senet bulunmazsa borcun sebebi 
Rehinli alacaklarda bunlardan başka 133 üncü maddedeki kayitlerin 

dahi ilâvesi lazımdır. 
Talebi üzerine alacaklıya takip talebinde bulunduğuna dair bedava 

bir makbuz verilir. 

Takip masrafları MADDE 48 — Takip masrafları borçlunundur. Alacaklı bu masraf
ları peşin verir. İcra memuru masrafları peşin verilmeyen işleri geri 
bırakabilir ve alacaklıya da bildirir. 

Alacaklı ilk ödenmeden masraflarını alabilir. 

Ödeme emri 
1 - İhtiva ettiği 

şeyler 

2 - yazılmasının şekli 

3 - Tebliğ zamanı 

VI — Ödeme emri ve itiraz 
MADDE 49 — Takip talebi üzerine İcra dairesi bir ödeme emri 

yazar. 
Emir : 
1 - Takip talebine derci lazım gelen kayıtları 
2 - Borcun ve masrafların on beş gün içinde ödenmesi, borç teminat 

itası mükellefiyeti ise teminatın bu müddet zarfında gösterilmesi ihtarını 
3 - Borcun tamamına veya bir kısmına veyahut alacaklının takibat 

icrası hakkına dair bir itirazı varsa ' tebliğ tarihinden itibaren yedi gün 
içinde bildirmesi lüzumunun ihbarını 

4 - Burç ödenmez veya itiraz olunmazsa icraya devam edileceği 
beyanını ihtiva eder. 

MADDE 50 — Ödeme emri biri borçluya ve diğeri alacaklıya 
mahsus olmak üzre iki nüsha yapılır. 

Nüshalar bir birine uymazsa burçludaki nüsha muteberdir. 
Müşterek burçlular aynı zamanda takip ediliyorlarsa hepisinin veya bir 

kısmının bir mümessil tarafından temsil edilmeleri hali müstesna olarak 
her birine ayrı ayrı ödeme emri tebliğ edilmek lazımdır. 

MADDE 51 — Ödeme emri borçluya nihayet takıp talebinin ertesi 
günü tebliğ edilir.-Kanunen zammı lazım gelen müddetler mahfuzdur. 

Aynı borçlu hakkında birden ziyade icra talebi varsa icra dairesi 
bütün ödeme emirlerini aynı zamanda tebliğ etmeğe mecburdur. 

Hiç bir talep evvelki talepten önce icra edilemez. 

Alacak vesikası MADDE 52 — Alacaklı borçlunun talebi üzerine itiraz müddeti 
bitmeden evel takibe esas olan vesikanın aslını veya bir suretini icra 
dairesine vermeğe davet olunur. 
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İtiraz 
1 - Müddet ve şekil 

Alacaklının vesikayı vermemesi itiraz müddetinin uzatılmasını mucip 
olmaz. Fakat mahkemeye müracaat halinde masarifi muhakemenin tayi
ninde vesikanın verilmemiş olması nazarı dikkate alınır. 

MADDE 5 3 — İtiraz etmek isteyen borçlu itirazını ödeme emrinin 
tebliği tarihinden yedi gün içinde şifahen veya yazı ile icra dairesine 
bildirmeğe mecburdur. 

Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmı açıkça göster
mesi lazımdır. Aksi taktirde itiraz edilmemiş sayılır. 

Borçlu isterse itirazda bulunduğuna dair kendisine bedava bir vesika 
verilir. 

2 - İtiraz sebepleri MADDE 5 4 — Mutariz, itirazında bildirdiği sebeplerle bağlı olma-
yup ileride daha başka sebepler de gösterebilir. 

3 - Alacaklıya bildirme MADDE '55 — Ödeme emrinin alacaklıya tebliğ olunan nüshasına 
borçlunun itiraz ettiği yazılacağı gibi hiç itiraz edilmemiş ise bu cihette 
gösterilir . 

Bu nüsha hemen itirazdan yahut itiraz müddeti bittikten sonra 
alacaklıya verilir. 

4 - Gecikmiş itiraz 

5 - İtirazın hükmü 

6 - İtirazın iptali 
I - mahkemeye Müra

caat suretiyle 

II - Refi soretile : 
A - kat ' i refi 
1 - İlamlar ve ona 
benzeyen vesikalar 

2 - Borçlunun defileri 

MADDE 56 - Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebile kanunî 
müddeti içinde itiraz etmemiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye 
veya iflas kararı verilinceye kadar itiraz edebilir. 

Ancak borçlu maniin kalktığı günden üç gün içinde mazeretini gösterir 
delillerde birlikte itirazını bildirir . 

İtiraz üzerine merci, takibin tatilini tensip edebilir. 
Her iki tarafı dinledikten sonra merci itirazın yerinde olup olmadğina 

karar verir. 

MADDE 57 — Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. Borçlu 
yalnız borcun bir kısmı hakkında itirazda bulunmuş ise kabul ettiği 
miktar için takibe devam olunabilir. 

MADDE 58 — Takip talebine itiraz edilen alacaklı hakkım almak 
için umumî hükümler dairesinde mahkemeye müracaat eder . 

Borçlunun haksızlığına karar verilirse iki tarafın vaziyetine ve dava 
olunan şeyin tahammülüne göre yüzde ondan aşağı olmamak üzre alacaklı 
lehine münasip bir tazminat dahi taktir ve hükmolunur. 

MADDE 59 — Tenfizi lazım bir ilama ve resen tanzim edilen noter 
senedine müstenit olarak takip talebinde bulunan alacklı itiraz merciinden 
itirazın ref'ini isteyebilir. 

Mahkeme huzurunda vaki sulhlar, ikrarlar kukuku amme borçlarına 
dair idarî makamlardan verilen icra kabiliyetini haiz kararlar tenfizi lazım 
ilâm hükmündedir. 

MADDE 60 — Takip, tenfizi lazım bir ilama ve bu mahiyette diğer 
bir vesikaya müstenit olursa mutariz borcun itfa veya hükümden sonra 
imhal edildiğini yahut müruru zamana oğradığını vesika ile isbat 
etmedikçe merci, itirazin ref'ini emreder. 

İlam, hükümlerin mütekabilen tenfizine dair kendisiyle mukavele akte-
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dilmiş olan yabancı bir memleket mahkemesinden verilmiş ise mutariz 

. mukavelenamede mevcut ahkâma da istinat edebilir. 

B - Muvakkat Refi MADDE (il — Takip ilâm mahiyetinde olmayan bir senede müstenit 
i - şartlan olursa alacaklı itirazin muvakkaten refini isteyebilr . 

Borçlu borçtan kurtulduğu iddiasını varit gösterecek delilleri derhal 
gösteremezse merci muvakketen refi kararı verir. 

n - itirazın hükümleri MADDE 62 — İtirazın muvakkaten refıne karar verilirse alacaklı 
ödeme emrinde muayyen müddet geçtikten sonra 46 ncı madde mucebince 
evvelce talep edilmemiş ise borçlunun san'atine göre muvakkat haciz 
yahut 144üncü maddeye tevfikan defter tanzimi talebinde bulunabilir. 

Borçlu dahi itirazın tefinden itibaren yedi gün içinde salahiyetli 
mahkemede (̂ borçtan kurtulma) davası açabilir. 

Borçlu bu hakkı kullanmaz yahut dava reddolunursa itirazın refi 
^ karan ve haciz kat'ileşir. 

G- karar ve müddet MADDE 6 3 — Merci, itirazın refi hakkındaki talep üzerine iki tarafı 
dinleyerek beş gün içinde kararını verir . 

MADDE 64 — borçlu borcun ana ve faizlerinin ve masrafların 
itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini vesika 
ile ispat ederse takibin iptal yahut talikim her zaman merciden isteyebi
lir. 

Haksız alman paranın MADDE 65 — Takibe itiraz etmemiş veya ettiği itiraz hakkında 
gen verilmesi refi karan verilmiş olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı ödemek 

mecburiyetinde kalan kimse bir sene içinde umumî hükümler dairesinde 
mahkemeye müracaat ederek paramn geriye alınmasını isteyebilir. 

Davacı davasını dilerse takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer 
mahkemesinde dilerse müddaa aleyhin ikametgâhı mahkemesinde açabilir. 

Borçlar kanununun ( 62 ) nci maddesinin birinci fıkrası hilafına 
olarak müddei yalnız paranın verilmesi lâzım gelmediğini ispata mecburdur. 

MADDE 66 — Rehinlerin paraya çevrilmesinde ödeme emirleri 
için 133 üncüden 135 inci, poliçe ve emre muharrer senet ve çek 
üzerine yapılan takipte de ödeme emriyle itiraz hakkında 160 dan 171 
neciye kadar olan maddelerdeki hususî hükümler tatbik olunur. 

ÜÇÜNCÜ BAP 

Haciz yoluyla takip 

I — Haciz 

MADDE 67 — Ödeme emrinin tebliğinden on beş gün geçtikten 
sonra alacaklı haciz konmasını isteyebilir. 

Haczi istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene geçmekle 
düşer. İtiraz edilmiş ise hakkın alınması için ikame olunan dava tarihin
den hüküm kat'ileşinceye kadar geçen zaman hesaba katılmaz. 

İsteyen alacaklıya haciz talebinin vukuuna dair bedava bir makbuz 
verilir, 

Merciin karari le 
takibin tatil ve iptali 

Rehin ve poliçe 
hakkında hususî hü

kümler 

Haciz 
1 - talep müddeti 
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2 - hacze başlama MADDE 6 8 — İcra dairesi talepten ve yahut ilk icra talebinde 

müddeti \\2LZ\Z istenilmiş ise evelki maddede muayyen müddetin geçmesinden 
üç gün içinde hacze başlar. Haczolunacak mallar başka yerde ise yine 
bu müddet içinde malların bulunduğu icra dairesine haczi yaptırır. 

3 - Borçluya ihbar MADDE 69 — Borçlu nihayet hacizden bir gün evel haberdar 
edilmek lazımdır. 

İhbarnamede aşağıdaki maddenin hükümleri ihtar olunur. 

Malların gösterilmesi MADDE 70 — İcra memurunun talebi üzerine borçlu borcuna 
yetecek bütün mallarını, alacaklarını, haklarını ve kazancını yazı ile veya 
şifahen icra dairesine bildirmeğe mecburdur. Bunu yapamazsa icra 
memuru borçluyu zabıta ile getirterek bu beyanı yaptırır. 

Beyanatta bulunmayan veya bulunupta bunun hilafı sabit olan borçlu 
ceza görür. Bu hüküm beyanat tarihinden sonra kazandığı malları ve 
kazancını icra memuruna bildirmeyen borçlular ile hacizde bulunmayan 
ve ya mümessil bulundurmayan borçlu hakkındada tatbik olunur. Talep 
vukuunda borçlu kilitli yerlerini, dolaplarını ve sair eşyasını açmaya 
mecburdur. İcabında zorla açtırılır. Zor kullanmak için bütün zabıta 
memurları icra memu- runun emrini yapmağa mecburdur. 

İcra memuru beyanat hakkında zabıta vasıtasıyla tahkikat yaptırabilir. 

Haczi caiz olmayan MADDE 71 — Aşağıdaki şeyler haczolunamaz : 
eşya ve alacaklar j _ D e v l e t mallan, 

2 - Borçlu ve ailesinin zatî ve lüzumlu elbise ve eşyası ve yatakları 
ve ibadet eşyası ile kitapları, 

3 - Vazgeçilmesi kabil olmayan mütbak takımı ve pek lüzumlu ev 
eşyası, 

4 - Borçlu ve ailesinin san'at ve meslekleri için elzem alât ve edevat 
ve kitapları ve arazi ve çift hayvanatı ve bunların teferruatı, 

5 - Borçlu ve ailesinin idareleri için elzem olduğu halde borçlunun 
tercih edeceği bir aylık yemeleri ve yataklıkları ile beraber bir süt veren 
manda ve ineği ve yahut üç keçi ve ya koyunu , 

6 - Borçlu ile ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları . 
7 - Borçlar kanununun 510 uncu maddesi mucebince haczoluna-

mamak üzre tesis edilmiş olan kaydıhayatla iratlar. 
8 - Memleketin ordu ve zabite hizmetlerinde malul olanlara bağlanan 

tekaüt maaşlarıyle bu hizmetlerden birinin ifası sebebile ölenlerin ailelerine 
bağlanan maaşlar 

9 - Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık zaruret 
ölüm gibi ... hallerde bağlanan maaşlar. 

10 - Vücut veya sıhhat üzerinde ika edilen zararlar için tazminat 
olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde 
verilen paralar. 

11 - Borçlunun başkasının hakkına karşı merhum veya bu hükümde 
olmayan haline münasip evi. Şu kadarki ev kiymetce fazla ise bedelinden 
haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya birakılmak üzre 
haciz edilerek satılır. 

Kısmen haczi kabil MADDE 72 — Ücretler, maaşlar, tahsisat ve sair her nevi hizmet 
olacaklar ücretleri, intifa hakları ve hasılatı, nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar 

file:////2lz/z
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Veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar borçlu ve ailesinin 
geçinmeleri için icra memurunca elzem olarak taktir edilen miktar tenzil 
edildikten sonra haczolunabilir. 

Yetişmemiş mahsul
lerin haczi 

MADDE 7 3 — Yetişmemiş: 
1 - Çayır mahsulleri. 
2 - Tarla mahsulleri. 
3 - Bağ ve bağçe mahsulleri haczolunmaz. 
Yukarıdaki mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri, haczeden 

alacaklıya karşı icra dairesince hükümsüzdür. 
Alacağı gayri menkul rehinile temin edilmiş alacaklının mütemmim 

cüz olarak merhumun yetişmemiş mahsulleri üzerinde haiz olduğu hakka 
halel gelmez. 

Şu kadar ki mürtehin bu mahsullerin icraca paraya çevrilmesinden 
evel gayri menkulün paraya çevrilmesi için takip talebinde bulunmuş 
olmalıdır. 

Malların hacız sırası 
menkul ve saire 

Haczin neticeleri 

Haczin güruulu kıy
met taktiri 

Mahcuz mallari mu
hafaza tetbirleri 

1 -menkuller hakkın
da 

MADDE 74 — Alacaklar da şamil olmak üzre evela menkul mallar 
haczedilir. Hacze kolayca satılabilen şeylerden başlanır ve mahrumiyeti 
borçluya daha az ağır gelenleri önce hacizolunur. 

Gayri menkullerin haczi, ancak borcu ödemeğe kâfi menkul mal 
bulunmadığı veya kalmadığı yahut alacaklı ve borçlu müştereken iste
dikleri taktirde kabildir. 

İhtiyaten haciz veya borçlu tarafından başkasının olduğu beyan yahut 
haklarında üçüncü şahıslar tarafından jgtihkak iddia edilmiş olan malların 
haczi en sonraya birakılır. 

Hayvanlarının yiyeceği haczedilen borçlu o miktar ile beslenecek 
adette hayvanını dahi birlikte haczedilmesini isteyebilir. 

Hacız koyan memur bozclu ile alacaklının menfaatlerini mümkün ol
duğu kadar te'liî etmekle mükellftir. 

MADDE 75 — Borçlu icra memurunun müsadesi olmaksızın machuz 
mallarda tasarruf edemez. Hilafına hareket cezaî mesuliyetleri müstelzemdir. 

Haczi koyan memur borçluya kanunun bu hükümlerini ihtar eder. 
Üçüncü şahısların zilyedlik hükümlerine istinaden hüsnü niyetle ikti

sap ettikleri haklar mahfuz kalmak üzre borçlunun haczedilen mallar 
üzerindeki tasarrufları alacaklının haczi ile iktisap ettiği hakları ihlal 
ettikleri nisbette batıldır. 

MADDE 7 0 — Haciz memuru icap ederse ehli hibreye de müracaat 
ederek haczettiği malın kıymetini taktir eder. 

Memur haczi isteyen alacaklıların ana ve faiz ve masraflar da dahil 
olduğu halde alacaklarını karşılayacak miktardan fazla mal haczedemez. 

MADDE 77 — Haczolunan paraları, banknotları, hamiline alt 
senetleri, poliçeler ve sair cirosu kabil senetlerle alttın ve gümüş ve 
diğer kıymetli şeyleri icra dairesi muhafaza eder. 

Diğer menkul mallar istenildiği zaman verilmek şartıyle muvakkaten 
borçluda ve yahut zilyedi olan üçüncü şahısta birakilabilir. 

Şu kadarki icra memuru münasip görür veyahut alacaklı haczin 
kendine temin ettiği hakların muhafazası için buna lüzum olduğu 
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kanaatini verirse bu şeyler icra dairesinin veya üçüncü bir şahsın 
muhafazasına bırakılır. 

İcra dairesi üçüncü bir şahsa rehnedilmiş olan malları da muhafaza 
altına alabilir . 

Bu mallar paraya çevrilmediği taktirde geri verilir. 

â - Alacaklar hakkın
da 

MADDE 78 — Hamiline ait yahut cirosu kabil senede müstenit 
olmayan alacak veya sair bir hak haczedilirse icra memuru borçlu olan 
üçüncü şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini 
bildirir. 

3 - Diğer haklar için 

4 - Gayrı menkuller 
hakkında 

Alacakları rehinle 
temin edilmiş ala

caklıların mahfuz 
hakları 

MADDE 79 — İcra dairesi haczedilen hakların muhafazasına ve 
alacaklardan günü gelenlerin tahsiline çalışır. 

MBDDE 80 — Gayri menkulün haczile tasarruf - hakkı tahtit edilmiş 
olur. Sicile kaydedilmek üzere haciz ve nemiktar meblağ için yapıldığı 
icra dairesi tarafından tapoya bildirilir. 

Hacze yeni alacaklılar iştirak eder ve haciz nihayet bulursa bu 
cihetler de tapo dairesine heber verilir. 

Hacizden itibaren üç ay içinde gayrı menkulün paraya çevrilmesiı 
istenilmezse tapodaki kaydın hükmü kalmaz. 

MADDE 81 — Bir gayrı menkulün haczi semerelerine ve diğer 
hasılatına da şamildir. Heciz gayrı menkul kendilerine rehnedilmiş olan 
alacaklıların rfâklarına halel getirmez, 

İcra dairesi gayrı menkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılarla 
kiracılara hacizden haber verir, 

Daire gayrı menkulün idare ve işletilmesi için lazımgelen tetbirlerı 
alır. 

Mahsullerin toplan- MADDE 82 — İcra dairesi mahsullerin toplanması için lazım gelen 
ması, borçlunun hakkı tetbirleri alir 

Borçlunun geçineeeği yoksa kendisinin ve ailesinin geçinmeleri için 
kâfi miktar mahsul veya para borçluya bırakılır. 

İştirak halinde tasar- MADDE 83 — Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras 
ruf edilen mallar y a ^ir ş j ^ t yahut iştirak halinde tasarruf edilen bir mal hissesi 

haczedilirse icra dairesi alâkadar üçüncü şahıslara haber verir. 

Mahcuz malların mu- MADDE 84 — Alacaklı haczedilen malların muhafazası masraflarını 
hafaza masrafları istenildiği takdirde peşin vermeğe mecburdur. 

İstihkak iddiasına 
itiraz 

A - Borçlunun zilye -
tiligi 

1 - İhzari safha 

MADDE 85 — Borçlu elinde bulunan bir mali başkasının mülkü 
veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal 
üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği taktirde icra dairesi 
bunu zabıtnameye geçirir ve zabıtname evvelce tebliğ edilmiş ise 
keyfiyeti iki tarafa bildirir. 

İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup 
olmadığını bildirmek üzre alacaklı ve borçluya yedi günlük mühlet verir. 

Sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar . 
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İ - Üçüncü şahsın is

tihkak iddiası 

3 - Çalınmiş ve zayi 
olmuş şeyler 

B - Üçüncü şahsın 
zilyediliği 

Hacze iştirak dere
celerin teşkili 

MADDE 86 — İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafın
dan itiraz edilirse icra dairesi üçüncü şahsı yedi gün içinde mahkemade 
iddiasını isbat etmeğe davet eder . 

Mahkemeye müracaat olunursa davet bitinceye kadar münazaalı mal 
hakkında takibin talikini mahkeme emreder . Dava esnasinda 95 inci 
maddedeki müddetler cereyan etmez . 

Muayyen müddet içinde dava etmeyen üçüncü şahıs iddiasından vaz 
geçmiş sayılır . 

Kendisine yukarıdaki hükümler mucibince iddiasını isbat imkânı 
birakılmamış olan üçüncü şahıs haczedilen şey ve satılmışsa paraların 
taksimine kadar bedeli hakkında istihkak davası ikame edebilir. 

Koca aleyhine yapılmış olan bir hacizde karı .şahsî malları üzerindeki 
haklarını kanunu medeninin 160 mcı maddesi hükmüne tabi olmaksızın 
kendisi takip edebilir . 

MADDE 87 — Çalınmış ve zayi edilmiş şeyler hakkında kanunu 
medeninin 902,903 ve 904 üncü maddeleri tatbik olunur . 

İcra dairesi tarafından pazarlık suretile yapılan satış kanunu medeninin 
902 inci maddesinde mezkûr resmî artiırma hükmündedir. 

MADDE 88 — Haczedilen şey borçlunun elinde olmayupta üzerinde 
mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulu
nursa icra dairesi o şahıs aleyhine mahkemeye müracaat için alacaklıya 
yedi gün mühlet verilir. 

Bu mühlet içinde dava ikame edilmezse üçüncü şahsın iddiası kabul 
edilmiş sayılır. 

MADDE 89 — İlk hacizden sonra on gün içinde haciz talebinde 
bulunan alacaklılar o hacze iştirak edenler bir derece sayılırlar. 

İcra dairesi müracaat vaki oldukça ayni derrce alacaklılarının bütün 
alacaklarına kifayet edecek nispette ilâve suretile yeniden hacizler yapar. 

On gün bittikten sonra vuku bulan müracaatlar ayni suretle sonraki 
dereceleri teşkil eder ve bunlar için yeni hacizler vazolunur. 

Evvelce bir derece alacaklıları tarafından haczedilmiş olan mallar onu 
takip eden derece için de haczolunabilir. Şu kadar ki., haciz evvelki 
derecenin alacaklarından artan miktar hakkında cari olur. 

önce icrası lazım 
gelen merasime lü
zum olmaksızın iş

tirak 

MADDE 90 — Borçlunun karısı veya kocası ve çocukları ve vasi 
veya kayyimi olduğu şahıslar evlenme, vesayet veya velayetten mütevellit 
alacakları için önce icrası lazım gelen takip merasimine lüzum olmaksı
zın on beş gün içinde hacze iştirak etmek hakkını haizdirler. Şu kadarki 
bu hak evliliğin vesayet ve velayetin devamı esnasında yahut zevalini 
takip eden sene içinde istimal edilmek şarttır. 

Bir dava veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. 
Borçlunun reşit çocukları kanunu medeninin 321 inci maddesinde 

mezkûr alacak için önce icrası lazım gelen takip merasimine hacet kalmak
sızın her zaman hacze iştirak edebilirler. 

Sulh mahkemesi dahi küçüklerle vesayet altında bulunanlar veya 
kendilerine kayyim tayin edilmiş olanlar namına hacze iştirak edebilir. 

İcra dairesi bu snretle vaki hacze iştirak taleplerinden alacaklıları haber
dar ederek itirazlarım yedi gün içinde bildirmelerini kendilerine ihtar eder. 



-U-
İtiraz vukuunda iştirak talebinde bulunan kimse hacze muvakkafeft 

kabul olunur ve yedi gün içinde davasını açmazsa çıkarılır. 
Dava seri muhakeme usulü ile görülür. 

Haciz zabıt varakası 
1 - Tanzimi 

2 - Tebliği 

Hacze iştiraklerin 
3 - Tebliği 

Borç ödemekten aciz 
4 - Vesikası 

MADDE 91 — Her haciz için bir zabıt varakası yapılır. Zabıt 
varakasına alacaklı ve borçlunun isimleri, alacağın miktarı, haczin hangi 
gün ve saatte yapıldığı, haczedilen mallar ve taktir edilen kıymetleri 
ve üçüncü şahısların iddiaları yazılır. 

Bu suretle yapılan zabıt varakası haczi icra eden memur tarafından 
imza edilir. 

Evvelce ihtiyatan haczedilen şeylere icra haczi vazedildiği surette 
zabıt varakasına ihtiyatî haciz sahibinin dahi iştirak hakkı işaret olunur. 

Haczi kabil mallar kâfi gelmez ve ya hiç bulunmazsa bu hal zabıt 
varakasına kaydolunur. 

MADDE 92 — Hacizden üç gün içinde zabıt varakasının birer 
sureti alacaklı ve borçluya tebliğ olunur. Kanuna göre zammı lazım 
gelen müddetler mahfuzdur. 

MADDE 9 3 — Yeni alacaklıların iştiraki ve bu yüzden ilâve suretile 
yapılan yeni hacizler zabıt varakasının altına işaret olunur. 

Hacze iştirak eden her yeni alacaklıya zabıt varakasının tam bir 
sureti ve evvelce haciz vazedenlerle borçlulara dahi yeni iştirak ve 
ilâveler hakkındaki zeyil tebliğ olunur. 

MADDE 94 — Haczi kabil mal bulunmazsa haciz zabıt varakası, 
131 inci maddedeki borç ödemekten aciz vesikasını teşkil eder. 

İcraca taktir edilen kıymete göre haczi kabil malların kifayetsizliği 
anlaşıldığı surette dahi zabıt verakası borç ödenmekten acze dair mu
vakkat vesika yerine geçerek alacaklıya 254 üncü maddenin 5 inci fıkrasıyle 
268 inci maddede yazılı hakları verir. 

Talep için müddetler 

Talep hakkı 

Muvakkat haciz ha
linde: 

II — Paraya Çevirme 

/ — Satış Talebi 
MADDE 95 — Alacaklı haczedilen maalların satılmasını, ilk takip 

talebinde istememiş ise borçlunun alacakları dahi dahil olduğu halde 
menkuller için hacizden en az on gün sonra ve nihayet bir ay içinde 
gayri menkuller için kezalik ayni tarihten en az onbeş gün sonra ve 
nihayet üç ay içinde talep edebilir. 

Birden ziyade alacaklılar hacze iştirak ettikleri taktirde müddetler 
son haciz talebinden itibaren cereyana başlar. 

MADDE 96 — Her alacaklı mensup olduğu derece namına satış 
talebinde bulunabilir. 89 uncu maddenin son fıkrası mucebince* haciz
leri evvelki dereceden mütebaki bedeller için muteber olan alacaklılar 
dahi bu suretle mahcuz mahallerin satışını istiyebilirler. 

MADDE 97 — Haczi muvakkat olan alacaklı satış talebinde bulu
namaz ve hakkında 95 inci maddedeki müddetler cereyan etmez. 
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Satışın şümulü MADDE 9 8 — Paraya çevirme muamelesi 101 den 124 cüye 

kadar olan maddeler hükümlerine göre yapılır. 
Satış bedeli haklarında haciz ket'ileşmiş olan alacakların mecmu 

miktarına baliğ olursa satış tatil edilir. 
Muvakkaten haczedilmiş olan mallar ancak 103 üncü maddenin 

son fıkrasında yazılı hallerde satılabilir. Kanuna göre zammı lazım gelen 
müddetler mahfuzdur. 

Borçiıya haber verme MADDE 9 9 — İcra dairesi satış talebinden borçluya üç gün içinde 
haber verir. 

Şatiş ilk takip talebinde istenmiş ise hacizden on gün sonra satışa 
salâhiyet gelir ve burçluya üç gün içinde malın satılacaği haber verilir. 

Takibin düşmesi MADDE 100 — Satiş talebi kanunî müddet içinde yapılmaz veya 
talep geri alınupta bu müddet içinde yenilenmezse takip düşer. 

2 — Menkullerin paraya çevrilmesi 
Müddetler MADDE 101 — Menkul' mallar ve alacaklar, Satış talebinden ve 

ilk takip talebinde satış istenilmiş ise satışa salâhiyet geldiği tarihten 
ihbar müddeti de dahil olduğu halde en az beş gün sonra ve nihayet 
on beş gün içinde satılır. 

Yetişmemiş mahsuller borçlunun muvafakati olmadıkça yetişmeden 
satılamaz. 

Taksitler mukabilim
de satişin te'lıiri 

MADDE 102 — Borçlu muntazam taksitlerle borcunu vermeği 
taahüt eder ve birinci taksiti de derhal verir ise icra memuru satışı tehir 
edebilir. 

İcra memuru taksitlerin miktarını ve ödeme zamanlarını tayin eder 
her taksit en aşağı borcun dörtte biri miktarında olmak lâzımdır. 
Taksitler aydan aya te'diye olunur ve satış üç aydan fazla tehir edilemez. 

Taksitler zamanında verilmezse mühlet kalkar. 
Borçlu 309 uncu madde mucebince fevkalâde mühlete dair olan on 

dördüncü babın hükümleri tatbik edilecek kimselerden ise icra memuru 
satışı nihayet yedi ay tehir edebilir. Bunlardan maada vaziyetlere bu 
madde hükümleri kiyasen tatbik olunur. 

Vaktinden evel satış MADDE 103 — Alacaklının talep hakkı gelmeden dahi borçlunun 
talebiyle satış yapılabilir. I 

İcra memuru kıymeti süratle düşen ve yahut muhafazası masraflı 
olan malların satılmasına her zaman karar verebilir. 

Artırma 
1 - Hazırlık tedbirleri 

MADDE 104 — Satış açık arttırma ile yapılır. Arttırmanın yapıla
cağı yer, gün ve saat daha evel ilân olunur. 

İlânın şekli, arttırmanın tarzı, yer ve günü icra memurluğunca alâka
darların menfeatlarına en muvafık geleni nazarı dikkata alınarak tayin 
olunur. 

Resmî gazete ile ilân mecburî değildir. 
Türkiyede malum ikametgâhları veya mümessilleri olan borçlu ve 

alacaklılar ve alâkadar üçüncü şahıslar en az üç gün evel satışın yapıla
cağı yer ve saat ve günden haberdar edilirler, 
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MADDE 105 — Satılığa çikarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra 

en çok artırılanın üstünde bırakılır. Şu kadar ki ' arttırma bedeli, malın 
tahmin edilmiş kıymetine baliğ olmak ve haczi isteyenin alacağına göre 
rüçhani haiz rehinli alacakların mecmu mıktarinden fazla bulunmak lazimdir. 

Arttirma kâfi miktarda olmazsa satış icra memur tarafından geri 
bırakılır ve arttiranlar taahhütlerinden kurtulur. 

3 - ikinci arttırma MADDE 100 — İkinci arttırma da ilk arttırmayi takip eden on beş 
gön içinde yapılır. 101 inci maddenin tatbiki kabildir. 

İkinci arttırmada mal en çok arttıranın üstünde kalır; şu kadarki arttır
ma bedeli haczi isteyenenin alacağına göre ruclıani haiz rehinli alacaklarin 
mecmu miktarından fazla bulunmak lazımdır. Bu suretle kâfi bir bedel 
ile alıcı çıkmazsa satlığa çıkarılan mal hakkında takip düşer. 

4 - altun ve gümü§ MADDE 1G7 —Altım ve gümüş eşya maden halindeki kiymetlerinden 
e§ya daha aşağı bir bedel ile verilemez. 

MADDE 108 — Satiş peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru 
müşteriye yedi günü geçmemek üzre bir mühlet verir. Her halde mal bedeli 
verildikten sonra teslim olunur. Verilen mühlet içinde müşteri bedelin 
hepisini vermezse icra daireaince mal yeniden arttırmaya kunulur ve 
106 mci maddenin ikinci fikrası tatbik olunur. 
İlk üstünde birakılan kimse ve kefilleri iki arttirma arasındaki farktan ve 
diğer zararlardan mesuldürler. Mahrum kalınan faiz yüzde beş olarak 
hesap edilir. 

Bu fark ve mahrum kalman faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairece tahsil olunur. 

MADDE 109 — Aşağıdaki hallerde satış pazarlık suretile yapılabilir: 
1 - Bütün alâkadarlar isterse. 
2 - Borsa veya piyasada fiyati bulunan kiymetli evrak yeva diğer 

mallar için o günün piyasasında mukarrer fiyat teklif edilirse. 
3 - Arttırmada maden kıymetini bulmamış olan altun ve küm üş 

eşyaya bu kıymet verilirse. 
4 - 1 0 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında gösterilen haller bulunursa. 

MADDE 110 —' Hacze iştirak eden bütün alacaklılar muvafakat 
ederlerse borçlunun borsada ve piyasada fiyati o İmi yan alacakları ,ödeme 
yerine geçmek üzre itibarî kiymetlerile kendilerine veya hesaplarına olarak 
içlerinden birine devredilir. Bu halde alacaklılar , alacakları nisbetinde 
borçlunun haklarına halef olurlar. 

Aynı suretle hacze iştirak edenlerin hepsi veya içlrinden birisi takip 
olunan kimsenin üçüncü bir şahısdaki alacağının tahsilini veya böyle bir 
şahsa karşı haiz olduğu dava hakkının kullanılmasını, masraf kendileirne 
ait olmak fakat haklarına halel gelmemek şartıyle üzerlerine alabilirler. 

Bu suretle elde edilecek para ilk önce üzerlerine alanların alacak ve 
masraflarının ödenmesine karşılık tutulur. 

MADDE 111 — Bir intifa hakkı ya taksim edilmemiş bir miras veya 
bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal hissesi gibi yu-
karıkı maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması lazım 

2- Cstüude bırakılma 
ve geri bırakılması 

5 - Satış bedelinin 
ödenmesi, üstünde 
bırakılma farklarinin 

tahsili sureti 

6 - Pazarlık suretile 
satış 

Ödeme yerine ala
cakların devri 

I 

Praya çevirmenin di
ğer tarzı 

A - iştirak halinde 
mülkiyet hisseleri 
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gelirse icra memuru satışın nasıl yapılacağını icra reisinden sorar. 

İcra reisi alâkadarları dinledikten sonra açık arttırma yaptırabileceği 
gibi satış için bir memur da tayin edebilir, yahut iktiza eden diğer her 
hangi bir tedbiri alabilir. 

Aile mal ortaklığı 
hisseleri 

MADDE 1 1 2 — Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı 111 inci 
maddeye göre yapılır. Kanunu medeninin 331 inci maddesinin hükümleri 
mahfuzdur. 

Paraya çevrilme mü
ddeti 

3 — Gayrı mankullerin paraya çevrilmesi 
MADDE 1 1 3 — Gayrı menkuller, satışı talebinden ve ilk takip talebin

de satış istenilmişse satışa salâhiyet geldiği tarihten sonraki ikinci ay 
içinde icra dairesi tarafından açık arttırma ile satılır. 102 inci madde 
hükmü burada da caridirr. 

Arttırma şartlan, şart- MADDE 1 1 4 — İcra dairesi o yerin adetlerine göre ve en elverişli 
nameni^ açık bulun- t a r z d a a r t t ı r m a şartlarını tespit eder . 

Bunları ihtiva eden şartname arttırmadan evel en az on gün müddetle 
icra dairesinde herkesin görmesi için açık bulundurulur . 

Münderecatı MADDE 1 1 5 — Arttırma şartnamesinde gayrı menkulün, üzerindeki 
irtifak hakları, gayrı menkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli 
borç senetleri, irat senetlerile birlikte satıldiği ve borçlunun bu 
gayrı menkul ile temin idilmiş şahsî borçalarının da müşteriye intikal eyle
yeceği tasrih olunur. 

İpotek ve ipotekli borç senediyle temin edilmiş olupta bu suretle 
müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının mu-
raceat hakkının mahfuz olduğunu üstünde bırakılmadan itibaren bir sene 
içinde kendisine bildirmemiş olmasına bağlıdır . ( K. M 803 ) 

Gayrı menkul rehinile temin edilmiş muaccel borçlar, müşteriye 
devredilemeyüp satış bedelinden tercihan ödenir . 

Arttırma şartnamesinde hangi masrafların müşteriye ait olacağı tasrih 
olunur. 

ödeme usulü MADDE 1 1 6 — Satış peşin para ile veya veresiye olur. Ödeme 
mühleti dört ayı geçmez. 

üstünde bırakılmanın MADDE 1 1 7 — Üstünde bırakılma ile kazanılan mülkiyetin nez'i ancak 
f e s h l üstünde bırakılmanın feshi hakkında itiraz merciine şikâyet suretiyle istenebilir. 

Merciin vereceği kararın on gün içinde temyizi kabildir. 

Ödeme mühleti içinde 
gayrı menkulün 

idaresi 

Arttırmanın ilânı ve 
alâkadarlara ihtar 

MADDE 1 1 8 — Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise 
para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzre gayrı 
menkul, icra dairesi tarafından idare olunur . Bu müddet içinde icra 
dairesinin müsaadesi olmaksızın tapuca hiç bir tescil yapılamaz. İcra 
dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir. 

MADDE 1 1 9 — Arttırma en az, satıştan bir ay evel ilân olunur. 
İlânda : 
1 - Satışın yapılacağı yer, gün ve saat 
2 - Arttırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından 

görülebileceği 
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3 - Oayrı menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri yazılır. Aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları hususu, ipotekli alacak
lılarla diğer alâkadarlara ihtar olunur. 

Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerinede yapılır . 

Ayrıca tebliğler 

Mükellefiyetlerin 
listesi 

Birinci ar t t ı rma 

ikinci ar t t ı rma 

Üstünde birakılmanın 
feshi ve farkın tahsili 

MADDE 1 2 0 — Malum ikametgâhları veya mümessilleri var ise 
ilânın birer sureti borçluya ve gayrı menkulün sahibi olan üçüncü 
şahsa ve tapu sicilinde kaydı bulunan bütün alâkadarlara tebliğ olunur. 

MADDE 1 2 1 — İcra memuru satışa başlamazdan evel gayrı menkul 
üzerinde bulunupta tapu sicili suretleriyle anlaşılan ve 119 uncu madde
nin 3 numaralı fıkrasında yazılı olupta sabit olan mükellefiyetlerin 
hepsinin bir listesini yapar. 

İcra memuru bu listeyi haczedenle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını 
bildirmesi için on gün mühlet verir. Burada 85 ve 86 mcı maddeler 
hükümlerinin tatbiki kabildir. 

Bundan başka icra dairesi gayrı menkulün kıymetini taktir ettirerek 
alacakları ipotekle temin edilmiş olanlara tebliğ eder. 

MADDE 1 2 2 — Gayrı menkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok 
arttıranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki arttırma bedelinin gayri menkule 
tahmin edilmiş kıymeti bulması ve o gayrı menkul ile temin edilmiş 
olmasından dolayı haczi isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların 
mecmuundan fazla bulunması şarttır. 

Böyle bir bedel elde edilmezse icra memuru ikinci arttırma için 
satışı geri bırakır ve arttıranlar taahütlerinden kurtulurlar. 

Bir alacak bir gayrı menkul ile temin edildikten sonra o gayrı 
menkul üzerinde alacaklının rızası alınmaksızın sonradan bir irtifak hakkı 
yahut bir gayrı menkul mükellefiyeti tesis edilirse alacaklı gayrı menkulün 
o hak ile birlikte veya yalınız olarak arttirmaya çıkarılmasını isteyebilir. 
Gayrı menkul bu kayt ile satılırsa. teklif olunan bedel alacaklının 
alacağına yetmez ve gayrı menkul bu mükellefiyet olmaksızın satıldığın
da daha çok bir bedel elde edileceği anlaşılırsa alacaklı tapu sicilinden 
mükellefiyetin silinmesini isteyebilir. Alacak ödendikten sonra geri kalan 
miktar ilkönce yeniden tesis edilen mükellefiyetin tahmin edilmiş kıymeti 
miktarınca alâkadara tahsis edilir. 

MADDE 1 2 3 — İkinci arttırma birinciyi takip eden kırk gün 
içinde yapılır ve bunda 119 ve 120 inci maddelerin hükümleri carı 
olur. Şukadar ki arttırma satışdan en az yirmi gün evel ilân olunur. 
İlânda birinci artırmanın son bedeli gösterilir. 

Gayrı menkul en çok arttıranın üstünde bırakılır. Şukadar ki arttırma 
bedeli, haczi isteyenin alacağına müreccah olan ipotekli alacakların 
mecmuundan fazla bulunmak lazımdır. 

Bu suretle kâfi bir bedelle isteklisi çıkmazsa satılığa çıkarılan gayrı 
menkul hakkındaki takip düşer. 

MADDE 1 2 4 — Gayrı menkul üstünde birakılmış olan kimse mütteti 
içinde parayı vermezse üstünde bırakılma kararı buzulur ve icra dairesin-
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ce gayrı menkul hemen arttırmaya çıkarılır. 

Bu arttırmaya 123 üncü maddenin ikinci fıkrasının tatbiki kabildir. 
Birinci defa üstünde birakılan kimse ve kefilleri iki üstünde birakılma 

arasındaki farktan ve diğer zararlardan mes'uldürler. Mahrum kalınan 
faiz yüzde beş üzerinden hesap olunur. Üstünde birakılma farkı ve mah
rum kalınan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. 

Aile yurtlan MADDE 125 — Aile yurtlarına 
mahfuzdur. 

dair kanunu medeni hükümleri 

Paraların paylaştırıl
ması zamanı, mas

raflar 

İcra dairesinin tama
mlama hacizleri 

4 — Paranın paylaştırılması 
MADDE 126 — Bir hacizde haczedilen mallar tamamiyle paraya 

çevrildikten sonra alâkadarlara paylaştırılır . 
Muvakkat dağıtmalar her vakit yapılabilir . 
Paraya çevrime ve paylaşma masrafları satış tutarından alınır . 
Safî tutar alacaklılara takip masrafları ve işleyen faizlerde dahil olduğu 

halde alacakları nisbetinde paylaştırılır . 
Muvakkat hacizler için ayrılmış hisseler vaziyet anlaşılıncaya kadar 

sağlam bir bankaya, banka bulunmayan yerlerde mahkeme veya icra 
sandıklarına yatırılır . 

MADDE 127 — Satış tutarı bütün alacakları ödemeğe yetmezse 
icra memuru yeni hacizler yaparak haczi tamamlar ancak bu suretle 
haczolunan mallar üzeriride sonra gelen derecelerin evvelce koydurduk
ları hacizler varsa bu hacizlerin doğurdoğu naklara halel gelmez. 
Yeniden haczedilen mallar ayrıca bir talebe hacet kalmaksızın ve mümkün 
olduğu kadar çabuk satılır. Müddetlere riaayet mecburî değildir. 

MADDE 128 — Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen 
ödemeğe yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra defterini yapar. 

Alacaklılar 201 inci madde mucebince iflas halinde hangi sıraya 
girmeleri lazım geliyorsa o sıraya kabul olunurlar. Bununla beraber ilk 
üç sıraya kayt için muteber olan tarih haciz talebi tarihidir. 

Defter suretlerinin MADDE 129 — Alacaklılar sıra defterinin birer sureti icra dairesi 
tebl l£1 tarafından alâkadarlara tebliğ edilir . 

Defter yapılması 

Deftere itiraz 

Borç ödemeden aciz 
vesikası 

MADDE 130 — Defter suretinin tebliğinden yedi gün içinde her 
alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesine alâkadarlar aleyhine 
dava etmek suretiyle defter münderecatına itiraz edebilir. 

Dava seri muhakeme usuliyle görülür. 

MADDE 131 —Alacağının tamamını alamamış olan haciz ödenmemiş 
miktar için borç ödemeden aciz vesikası alır. 

Bu vesika 94 üncü maddede mezkûr senet mahiyetinde olup alacak
lıya 254 üncü maddenin 5 inci numarasında ve 268 inci maddede 
yazılı hakları verir. 

Alacaklı borç ödemeden aciz vesikasını aldığı tarihten altı ay içinde 
takibe teşebbüs ederse yeniden ödeme emri tebliğine lüzum yoktur. 

Borç ödemeden aciz vesikasında yazılı alacak miktari için faiz 
istenemez. Fakat kefiller, müşterek borçlular ve borcu tekeffül edenler 
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4 - Borçlu, hakkında iflas yoluyla takip yapılacak kimselerden olma -

dığı iddiasında ise 18 inci maddeye göre beş gün içinde itiraz merciine 
şikâyette bulunabileceği yazılır . 

Bundan başka kanunun kendisine konkordato teklifine müsaade eylediği 
de borçluya bildirilir . 

3 - Tebliî MADDE 143 — Tehtit, borçluya talepten üç gün içinde tebliğ 
olunur. 

İcra dairesi tebliği üzerine, tebliğ varakasının ikinci nüshasını hemen 
alacaklıya verir. 

II - Defter yapılması 
1 - Salâhiyet 

* 
Defter yapılmasının 

zamanı 

2 - Neticeler 

3 - Devam müddeti 

III - İflas talebi, 
1 - Müddet 

2 - Geri alma 

3 -Mahkemeye davet 

4 - Masrafların peşin 
verilmesi 

Muhafaza tedbirleri 

İflas karar ı 

MADDE 144 — Mahkeme, alacaklının istidası üzerine muvafık gör
ürse borçluya ait malların bir defterinin yapılmasına karar verir. 

MADDE 145 — Defter icra dairesi tarafından iflas ile tehtidin 
tebliğinden sonra yapılır. 69,70ve71 inci maddeler hükümleri de kıyas 
yoluyla tatbik olunur. 

MADDE 146 — Borçlunun ve ailesinin idareleri için icra memuru
nun bıraktığı mallar müstesna olmak üzre, borçlu defteri yapılmış olan 
malları aynen ve ya kıymetiyle istenildiği zaman vermeğe mecburdur . 
Hilâfına hareket cezaî mes'uliyetleri müstelzimdir . 

İcra memuru borçluya kanunun bu hükümlerini hatırlatır . 

MADDE 147 — Takibatta bulunan bütün alacaklılar razı olurlarsa 
yapılan defter icra memuru tarafından iptal olunur. Yapıldığı tarihten 
dört ay sonra defterin hükmü kendiliğinden ortadan kalkar . 

MADDE 148 — İflas ile tehtidin tebliğinden on beş gün sonra 
alacaklı mahkemeden iflas kararını isteyebilir. Alacaklı iflas istidasına 
ödeme emrini ve iflâs tehtidini de rapteder. 

İflas istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra 
hükümden düşer. 

İtiraz halinde davanın açılmasından hüküm kat'ileşinceye kadar geçen 
müddet hesap edilmez . 

MADDE 149 — İflas talebini geri alan alacaklı bunu ancak bir 
ay sonra yenileyebilir. 

MADDE 150 — İflas için müracaat edilen mahkeme en az üç gün 
evel muhakemenin gün ve saatini iki tarafa bildirir. İki taraf ya gelirler 
yahut mümessil gönderirler. 

MADDE 151 — İflas isteyen alacaklı ilk alacaklılar toplanmasına 
kadar olan masraflardan mes'uldur. (217) 

Mahkeme masrafların peşin verilmesini isteyebilir. 

MADDE 152 — Mahkeme ilk önce alacaklıların menfaati için 
zarurî gördüğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. 

MADDE 153 — Mahkeme iki taraf hazır olmasalar bile kararını 
hemen verir. 154 ve 155 ir.ci maddelerdeki haller müstesna olmak üzre 
iflasa hükmeder. 
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yet bir ay içinde ve gayrı menkul rehnin satışını da aynı tarihten en az on 
beş gün sonra ve nihayet üç ay içinde isteyebilir. İtiraz vukuunda da
vanın açılmasından hüküm kat'ileşinceye kadar geçen müddet hesap 
edilmez. 

Kanunî müddet içinde talep olmaz veya talep geri alınıpta bu müd
det içinde yenilenmezse takip düşer. 

Paraya çevirme usulü 

Arttırmalar 

MADDE 137 — Satılması talep edilen rehin hakkında 76 inci ma -
ddenin birinci fıkrasıyla 81 inci maddenin ikinci fıkrası ve 82,85, 86, 
87 ve 88 inci maddelerin hükümleri tatbik olunur. 

İcra dairesi rehinin satılması talebinden üç gün içinde burçluya 
haber verir 

Satış ilk takip talebinde istenmiş ise ödeme emri müddeti bittikten 
sonra üç gün içinde borçluya haber verilir 

MADDE 138 — Rehin 101 inci maddeden 124 üncü maddeye 
kadar olan hükümlere göre satılır. 

Bununla beraber satış bedelinden takip edenin alacağına düşen hisse 
hilafına mukavele bulunmadıkça parayla ödenmek ve bu alacağa ait olan 
tapu sicilindeki rehin kaydı kaldırılmak suretiyle 115 inci madde dahi 
tatbik olunur. 

Paylaştırma 

Rehnin yetmemesi ve
sikası 

MADDE 139 — Paraya çevirme ve paylaştırma masrafları satış tuta
rından alınır. 

Safî tutar rehinli alacaklılara takip masrafları ve işleyen faizler de 
dahil olduğu halde alacakları nisbetinde paylaştırılır. 

Setış tutarı alacaklıların alacağını ödemeğe yetmezse icra memuru 
200 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre alacaklıların 
her birine ait sıra ve payları tayin eder. 

129,130 ve 132 inci maddelerin tatbiki kabildir. 

MADDE 140 — Rehin kâfi bedel ile talip çıkmamasından dolayı 
satılamaz yahut satış tutarı takip olunan alacağa yetmezse alacaklıya bunun 
için bir vesika verilir. 

Bu suretle mahrum kalan alacaklı, alacağı irat senedinden veya diğer 
bir gayrı menknl mükellefiyetinden doğmadıkça borçlunun sıfatına göre 
iflas veya haciz yoluna gidebilir. Vesikanın verildiği tarihten bir ay içinde 
takip için müracaat edilirse yeniden ödeme emrine lüzum yoktur. 

•I - İflas ile tehtit 
emri 

1 - Müddet 

2 - MUnderecatı 

BEŞİNCİ BAP 
İflas yoluyla takip 

I — İflas yoluyla âdi takip 
MADDE 141 — Ödeme emrinin tebliğinden on beş gün sonra ala 

caklı icra memurundan borçlunun iflasla tehtit olunmasını istiyebilir. 

MADDE 142 — İflas ile tehtitde : 
1-47 inci maddedeki kayıtlar . 
2 - Ödeme emri tarihi. 
3 - Alacaklının on beş gün içinde iflas talebinde bulunabileceği. 



3 - Tebliğ 

4 - Borçlu, hakkında iflas yoluyla takip yapılacak kimselerden oİmâ -
dığı iddiasında ise 18 inci maddeye göre beş gün içinde itiraz merciine 
şikâyette bulunabileceği yazılır . 

Bundan başka kanunun kendisine konkordato teklifine müsaade eylediği 
de borçluya bildirilir . 

MADDE 143 — Tehtit, borçluya talepten üç gün içinde tebliğ 
olunur. 

İcra dairesi tebliği üzerine, tebliğ varakasının ikinci nüshasını hemen 
alacaklıya verir. 

II - Defter yapılması 
1 - Salâhiyet 

» 
Defter yapılmasının 

zamanı 

2 - Neticeler 

3 - Devam müddeti 

III - İflas talebi, 
1 - Müddet 

2 - Geri alma 

3 -Mahkemeye davet 

4 - Masrafların peşin 
verilmesi 

Muhafaza tedbirleri 

İflas karar ı 

MADDE 144 — Mahkeme, alacaklının istidası üzerine muvafık gör
ürse borçluya ait malların bir defterinin yapılmasına karar verir. 

MADDE 145 — Defter icra dairesi tarafından iflas ile tehtidin 
tebliğinden sonra yapılır. 69,70ve71 inci maddeler hükümleri de kıyas 
yoluyla tatbik olunur. 

MADDE 140 — Borçlunun ve ailesinin idareleri için icra memuru
nun bıraktığı mallar müstesna olmak üzre, borçlu defteri yapılmış olan 
malları aynen ve ya kıymetiyle istenildiği zaman vermeğe mecburdur . 
Hilâfına hareket cezaî mes'uliyetleri müstelzimdir . 

İcra memuru borçluya kanunun bu hükümlerini hatırlatır . 

MADDE 147 — Takibatta bulunan bütün alacaklılar razı olurlarsa 
yapılan defter icra memuru tarafından iptal olunur. Yapıldığı tarihten 
dört ay sonra defterin hükmü kendiliğinden ortadan kalkar . 

MADDE 148 — İflas ile tehtidin tebliğinden on beş gün sonra 
alacaklı mahkemeden iflas kararını isteyebilir. Alacaklı iflas istidasına 
ödeme emrini ve iflâs tehtidini de rapteder. 

İflas istemek hakkı ödeme emrinin tebliği tarihinden bir sene sonra 
hükümden düşer. 

İtiraz halinde davanın açılmasından hüküm kat'ileşinceye kadar geçen 
müddet hesap edilmez . 

MADDE 149 — İflas talebini geri alan alacaklı bunu ancak bir 
ay sonra yenileyebilir. 

MADDE 150 — İflas için müracaat edilen mahkeme en az üç gün 
evel muhakemenin gün ve saatini iki tarafa bildirir. İki taraf ya gelirler 
yahut mümessil gönderirler. 

MADDE 151 — İflas isteyen alacaklı ilk alacaklılar toplanmasına 
kadar olan masraflardan mes'uldur. (217) 

Mahkeme masrafların peşin verilmesini isteyebilir. 

MADDE 152 — Mahkeme ilk önce alacaklıların menfaati için 
zarurî gördüğü bütün muhafaza tedbirlerini emredebilir. 

MADDE 153 — Mahkeme iki taraf hazır olmasalar bile kararını 
hemen verir. 154 ve 155 ir.ci maddelerdeki haller müstesna olmak üzre 
iflasa hükmeder. 
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İflas talebinin reddi 

sebepleri 

Mercinin salâhiyeti 

iflas h ükmü aleyhi
ne müracaat 

İflas tarihi 

MADDE 1 5 4 — Mahkeme aşağıdaki hallerde iflas talebini reddeder: 
1 - İtiraz mercii iflas ile tehtidi iptal etmiş ise. 
2 - Mahkeme vaktinda itiraz etmemiş olan burçlu lehine 56 mcı 

madde hükmünü tatbik ederse 
3 - Borçlu alacağın faiz ve masrafları ile birlikte ödendiğini yahut 

alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini vesika ile isbat ederse. 

MADDE 1 5 5 — Bir şikâyet üzerine itiraz mercii takibin tatilini 
emreylemiş ise mahkeme iflas talebi hakkındaki kararını geri bırakır. 

Borçlunun iflas yoluyla takibe tabi olmadığını yahut medenî ehliyeti 
haiz bulunmayupta usulsüz takip edilmiş olduğunu mahkeme kendiliğin
den taktir eylerse yine kararını geri birakır ve işi itiraz merciine bildirir. 

Merciin kararı tebliğ edildikten sonra mahkeme iflas talebi hakkında 
hükmünü verir. 

MADDE 1 5 6 — Mahkemece verilen iflas veya iflas talebinin reddi 
kararı aleyhine tebliğinden on gün içinde temyize müracaat olunabilir 

Mahkeme kararının icrasını temyiz tehir eylerse icabında 152 inci 
m n> ddede yazılan mhafaza tedbirlerini de emreder. 

MADDE 1 5 7 
teri lir. 

İflas hükümle açılır . Hükümde açılma anı gös-

ifias kararının tebliği MADDE 1 5 8 — İnfazı lâzım olunca iflas kararı, icra dairesine, 
tapuya, ticaret sicil memurluğuna bildirilir. 

İflasın kapandığı veya kaldırıldığı da yine bildirilir. 

Ticarî senetler için 
takip usulünün kabulü 

şartları 

Ödeme emri 

İtiraz vesikasi 

II — Poliçeler ve emre muharrer senetler ve çekler hakkında takıp 

MADDE 1 5 9 — Poliçe ve emre muharrer senet veya çek üzerine 
takip talebinde bulunan alacaklı alacağı bir rehinle temin edilmiş olsa 
bile, eğer borçlu iflas yoluyla takibe tabi kimselerden olupta alacaklı dahi 
talep ederse hakkında poliçeler ve emre muharrer senetler ve çekler için 
takip usulünü isteyebilir. " 

Alacaklı talebine poliçe ve emre muharrer senet yahut çeki rapteder. 

MADDE 1 6 0 — İcra memuru yukarıdaki şartların bulunduğunu 
anladıktan sonra hemen ödeme emrini tebliğ eder, 

Emirde : 
1 - 4 7 inci maddedeki kayıtlar. 
2 - Alacakla masrafların üç gün içinde ödenmesi ve takibin mevzuu 

teminat ise bu müddet içinde teminatın verilmesi. 
3 — Borçlunun üç gün içinde yazı ile sebeplerini göstermek suretiyle 

icra dairesine itiraz edebileceği ve kanuna muhalif muamele yapıldığı 
iddiasında ise 18 ve 19 uncu maddeler mucebince itiraz merciine 
yine üç gün içinde şikâyet edebileceği. 

4 - Borç ödenmediği halde 170 inci maddede zikrolunan hükümlere 
maruz kalacağı yazılır. 

50 inci maddenin burada tatbiki kabildir. 

MADDE 1 6 1 
vesika verilir. 

Borçluya isterse itiraz eylediğine dair bedava bir 
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Aiacakina tebliğ MADDE 102 — İtiraz ödeme emrinin alacaklıya ait nüshasına 

yazılır. İtiraz edilmemiş ise bu da kaydedilir. 
İcra dairesi bu nüshayı itirazı müteakip yahut itiraz müddeti geç

tikten sonra alacaklıya verir. 

İtiraz hakkmda karar MADDE 163 — İcra dairesi itirazı mahkemeye gönderir. Mahkeme 
derhal ve nihayet beş gün içinde itiraz kakkında kararını verir. Mahkeme 
İKİ tarafı dinleyüp dinlememekte serbesttir. 

İtirazın kabulü 
bepleri 

İtirazın reddi 

se- MADDE 164 — Aşağıdaki hallerde mahkeme itirazın kabulüne karar 
verir : 

1 - Borçlu poliçenin veya emre muharrer senet veya çekin hamiline 
ödendiği yahut hamili tarafından borcun ibra olunduğu veya mühlet 
verildiği iddialarını varit kılacak vesika gösterirse. 

2 - Borçlu senedin sahteliğini iddia eder ve bu iddiası doğru gibi 
görünürse. 

3 - Borçlu bu gibi senetler hükümlerine mütedair defi dermeyan 
eder ve bu defi esaslı gibi görünürse. 

4 - Borçlu bu nevi senetlere ait olmayan ve ancak alakalıya karşı 
dermeyanı caiz olan diğer bir defide bulunur ve bu defi doğru gibi 
görünürse. 

Bu son halde muteriz ilk önce senedin bedelini para veyahut kıymetli 
evrak olarak depo etmeğe mecburdur. 

MADDE 165 — Mahkeme itirazı reddeylerse lâzım gelen muhafaza 
tedbirlerini hususiyle 144 den 147 inciye kadar olan maddelere göre 
defter tutulmasını emredebilir. 

Mahkeme tarafından alacaklının teminat vermesi de istenebilir. 

Esas hakkında dava 
müddeti 

MADDE 166 — İtirazın kabulü hakkındaki karar hemen iki tarafa 
tebliğ olunur. 

İtiraz 164 üncü maddenin dördüncü fıkrası mucebince depo etmek 
suretiyle kabul edilmiş ise alacaklı yedi gün içinde alacağı hakkında 
dava etmeğe davet olunur. Bu müddet içinde dava etmezse depo geri verilir. 

Mafevk mahkemeye MADDE 167 — İtiraz üzerine verilen karar aleyhine, taraflar, kara-
müracaat r ı n tebliğinden beş gün içinde mafevk mahkemeye müracaat edebilirler. 

İtirazların neticeleri MADDE 168 — İtirazın kabulüne karar verilmiş ise takip tatil 
olunur ve alacaklı mahkemeye müracaatla umumî hükümlere göre alaca
ğını ister. 

İstirdat davası MADDE 169 — Her kim, takibe itiraz etmemesi yüzünden borçlu 
olmadığı bir parayı ödemiş ise (65) inci madde mucebince geri alma 
hakkını haizdir. İtirazın reddinden sonra ödenmiş olan böyle bir para 
hakkında hüküm aynıdır. 

iflas talebi MADDE 170 — İtiraz etmeyen veya itirazı reddedilen borçlu bor-
şartian c u n u ödemezse, alacaklı senedini, ödeme emrini ve icabında itirazın 

reddi hakkındaki kararı göstererek iflas talebinde bulunabilir. Ödeme 
enirinin tebliğinden bir ay sonra iflas talebi salâhiyeti düşer. İtiraz 
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iflas kararı 

olunursa karar tarihine ve dava edilmesi halinde de davadan hüküm 
kat'ileşinceye kadar geçen müddet hesaba katılmaz. 

MADDE 171 — Mahkeme, talepten üç gün içinde iki tarafı 
dinlemeden iflasa hükmeder. 

151,152,155,157 ve 158 inci maddeler burada tatbik olunur. 

Evvelce takibe hacet 
kalmaksızın iflas. 

A-Alacaklının talebiyle 

B-Borclunun müraca-
atiyle 

III — Evvelce yapılması lâzım gelen icraî takibe hacet kalmaksızın 
doğrudan doğruya iflas halleri. 

MADDE 172 — Aşağidaki hallerde alacaklı evvelce yapılması lâzım 
gelen takibe hacet kalmaksızın borçlunun iflasını isteyebilir: 

1- Borçlunun malum ikametgâhı olmaz, taahhütlerinden kurtulmak 
maksadıyle kaçar, alacaklılarının haklarını ihlâl eden hiyleli muamelelerde 
bulunur veya bunlara teşebbüs eder ve yahut haciz yoluyla aleyhine 
yapılan takip sırasında mallerini saklarsa. 

2 - Borçlu iflas yoluyla takibe tabi kimselerden olupta ödemelerini 
tatil eylemiş bulunursa. 

3 - 292 inci maddedeki hal varsa. 
Türkiyede bir ikametgâhı veya mümsssili bulunan borçlu dinlenmek 

için kısa bir müddette mahkemeye çağırılır. 

MADDE 173 — Borçlu aciz halinde bulunduğunu bildirerek mahke
meden iflasını isteyebilir. 

Anonim ve kooperatif MADDE 174 — Ticaret kanununun 325 inci maddesinde yazılı 
şirketlerde iflas halde önce yapılması lâzım gelen takibe hacet olmaksızın anonim ve koopre-

tif şirketlerinin iflasına hükmolunabilir. 

Reddolunan miraslar. MADDE 175— Reddolunan mirasların tasfiyesinde yedinci bap 
hükümleri tatbik olunur. Miras bahsindeki terekenin resmen tasfiyesine 
dair hükümler mahfuzdur. 

Usul MADDE 176 — 151. 152, 156, 157 ve 158 İnci maddeler evvlce 
yapılması lâzım gelen takibe hacet kalmaksızın vukua gelen iflaslara da 
tatbik olunur. 

İflasın kaldırılması 

Reddolunmuş bir mi
ras tasfiyesinin dur

durulması. 

IV— İflasın kaldırlması 

MADDE 177 —Borçlu bütün alacaklılarının taleplerini geri aldıkla
rına dair bir beyanname veya tekmil alacakların ödendiği lıakkmda bir 
makbuz gösterir veya aktolunan konkordato tasdik edilirse makkeme, 
iflasın kalkmasına ve borçlunun serbestçe tasarrufu için mallarının kendi
sine iadesine karar verir. 

İflasın kalkmasına, alacak hakkındaki taleplerin kaydı için muayyen 
müddetin bitmesinden iflasın kapanmasına kadar karar verilir. 

İflasın kaldırıldığı ilân olununr. 

MADDE 178 — Bir tereke 175 inci madde mucebince tasfiye 
halinde bulunur ve tasfiyenin kapanmasından evel mirasçılardan biri 
gelerek mirası kabul eylediğini bildirirse borçların ödenmesi için miras
çının teminat göstermesi mukabilinde mahkeme; tasfiyeyi durdurur. 
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İflâs masasının 
cakları 

ala-

Masaya girecek 
hinler 

re-

îhtiyaten veya icraen 
mahcuz şeyier 

İptal davasına 
haklar 

tabi 

Bedelinin tahsili için 
verilmiş emre veya 
hamiline muharrer 

senetler 

Başkasına ait malın 
satış bedeli 

Satıcının geri alma 
hakkı 

Müflisin tasarrufa eh
liyetsizliği 

Müflise ödeme 

ALTINCI B A P 

İflssm hnkukî neticeleri 

I — Borçlunun malları kakkında iflasın neticeleri 

MADDE 179 — İflas açıldığı zamanda müflisin haczi kabil bütün 
malları hangi yerde bulunursa bulunsun bir masa teşkil eder ve alacak
ların ödenmesine tahsis olunur. 

İflasın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar masaya 
girer . 

MADDE 180 — Üzerinde rehin bulunan mallar rehin 
alacaklının rüçhan hakkı mahfuz kalmak suretiyle masaya girer . 

sahibi 

•MADDE 181 — İhtiyaten haczedilmiş mallarla iflas açıldığı zaman 
paraya çevrilmemiş mahcuz mallar masaya girer malların paraya çevril
mesinden hasıl olan meblağ 126 dan 132 inciye kadarki maddelere göre 
paylaştırılır ve fazlası masaya birakılır . 

MADDE 182 — Bunlardan maada (196 inci ve 268 den 275) inciye 
kadar olan maddeler mucibince iptal davasına mevzu olabilecek bütün 
şeyler de masanın malı olur . 

MADDE 183 — Sırf bedelini tahsil etmek için veyahut tayin edilen 
ilerideki bir tediyeye karşılık olarak müflise devredilmiş olan hamiline 
veya emre muharrer senetleri devredenler geriye isteyebilirler . 

MADDE 184 — Müflis başkasına ait bir malı satıpta iflasın açılma
sından evel parasını almamış ise mal sahibi, bu mal için yapılan 
masrafların masaya tesviyesi mukabilinde alıcıda olan alacağın kendi
sine temlikini yahut satılan şeyin bedeli masaya ödenmiş ise bu bedelin 
kendisine verilmesini isteyebilir. 

MADDE 185 — Satıldığı ve gönderildiği halde iflasına hükmolun-
mazdan evel borçlunun eline geçmeyen mallar için masa tarafından 
bedeli verilmiş olmadıkça satıcı istirdat iddiasında bulunabilir. 

İflasın ilânından evel mallar irsaliye mektubu, konşimento veya 
tahmiliye senedi ile hüsnü niyet sahibi üçüncü bir şahsa satılmış veya 
rehnedilmiş olursa bunlar geri alınamaz. 

MADDE 186 — Borçlunun iflas açıldıktan sonra masaya ait mallar 
üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı hükümsüzdür. 

Borçlu iflasın ilânından evel tarafından keşide edilmiş veya muhatıbı 
bulunduğu bir poliçeyi vadesinde ödemiş olursa, senedin hamili iflasın 
açılmasından hiç bir suretle haberdar olmadığı gibi ödeme ret edilse 
idi poliçe ahkâmı mucebince üçüncü şahsa karşı mevcut rücu hakkını da 
kullanabilecek idi ise bu ödeme muteberdir. 

MADDE 187 — İflasın açılmasından sonra borçlu hiç bir ödeme kabul 
edemez. Müflise ödemede bulunan kimse müflisin alacaklılarına karşı 
rnasaya giren para veya kıymet nispetinde vereceğinden kurtulur. 
Bununla beraber iflasın ilânından evel müflise ödemede bulunan borçlu 
iflastan haberi yok ise borcundan kurtulur. 
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Münferit takiplerin 

kalkması 

Hukuk davalarının 
tatili 

MADDE 188 — İflasın ilânından sonra borçluya karşı münferit 
takipler kalkar. İflasın tasfiyesi müddetince hiç bir takip yapılamaz. 

MADDE 189 — Müstacel haller müstesna olmak üzre müflisin müddei 
veya müddea aleyh olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların 
ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir. ( M 234 ) Bu 
hüküm şeref ve haysiyete tecavüzden, vücut üzerinde ika olunan 
zararlardan doğan tazminat davalarıyle evlenme, ahvali şahsiye veya 
nafaka işlerine müteallik ihtilaflara tatbik olunmaz. 

Dava durduğu müddetçe müruru zaman ve hakkı düşüren müddetler 
işlemez. 

Müflisin borçlarının 
muacceliyet kespet-

mesi 

Faizlerin kesilmesi 

II — Alacaklıların hakları üzerine iflasın tesirleri 
MADDE 190 — Borçlunun gayrı menkul mallarının rehni suretiyle 

temin edilmiş olan alacaklar müstesna olmak üzre iflasın açılması 
müflisin borçlarını muaccel kılar. İflasın açıldığı güne kadar işlemiş 
faiz ile takip masrafları anaya zammolunur. 

Vadesi gelmemiş faizsiz alacaklardan % 5 iskonto yapılır. 

MADDE 191 — Rehin ile temin edilmemiş bütün alacakların faiz
leri iflasın açılmasiyle müflise karşı işlemez. 

şarta muallak alacaklar MADDE 192 — Alacaklı taliki bir şarta veya gayri muayyen bir 
vadeye muallak bulunan alacağını da kaydettirebilir. Fakat hissesini 
şartın tahakkukunda veya vadenin bitmesinde alır 

Kaydı hayatla irat mukavelenamesinden doğan iddialrda borçlar 
kanununun 509 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası caridir. 

Mevzuu para olnıa- MADDE 193 — mevzuu para olmayan alacak ona muaddil bir 
yan alacakların paraya kamette para alacağına çevrilir. Şu kadarki iflas idaresi taahhüdün aynen 

iflasını deruhte edebilir, bu taktirde alacaklı talep ederse teminat gösterir. 
Borçlar kanununun hasilat 

mahfuzdur. 
icarına dair 290 mcı maddesi hükümleri 

Tamam olmuş satış 
ların ifası 

Takas 

Takasa itiraz 

MADDE 194 — İflasin açılmasından evel borçluya bir mal satup 
teslim eden satıcı fesih ve geri almak hakkını açıkça muhafaza etmiş 
olsa bile, akti feshedemez ve sattığını geri alamaz. 

MADDE 195 — Alacaklı alacağını müflisin kendinde olan alacağı 
ile takas edebilirde. 

Aşağıdaki hallerde : 
1 - Müflisin borçlusu iflâs açıldıktan sonra müflisin alacaklısı olursa. 
2 - Müflisin alacaklısı iflas açıldıktan sonra müflisin veya masanın 

borçlusu olursa. 
3 — Alacaklının alacağı hamile muharrer bir senede müstenit ise. 
Bir anonim veya bir kooperatif şirketinin iflası hallinde, nizamname 

mucebince verilmesi lazım gelen aksiyon bakaydari veya hisseleri şirketin 
borçlariyla takas edilemez. 

MADDE 196 — Müflisin borçlusu iflasın açilmasmdan evel 
alacaklısının aciz halinde bulunduğunu bilerek masanın zararına kendisine 
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Müflisin kefil olduğu 
borçlar 

Birlikte borçluların 
bir zamanda iflası 

Müflisle birlikte borç
lu tarafından borcun 

kismen ödenmesi 

Kollektif şirketin ve 
gayri mahtut mesu-
liyetli şeriklerin iflası 

Adi ve rehinli ala
cakların sırası 

veya üçüncü bir şahsa takas suretiyle bir menfaat temin etmek için 
müflise karşı bir alacak ihdas ederse bu takasa itiraz olunabilir. 

MADDE 197 — Müflisin kefil olduğu burçlar vadeleri gelmese bile 
masaya zimmet olarak kaydolunur . 

Masa ödediği para nisbetinde asıl ve müşterek boçluların alacaklıları 
yerine geçer. ( Borçlar kanunu 496 ) asıl borçlunun veya müşterek 
borçlulardan birinin iflası halinde 198, 199 uncu maddelerin tatbiki 
kabildir. 

MADDE 198 — Bir burcu birlikte taahhüt edenlerin iflas muamele
leri bir zamana tesadüf ederse alacaklı alacağının tamamını müflislerin 
her birinin masasından isteyebilir . 

Toplanan hisseler alacak yekûnundan fazla ise bu fazla müflis 
müşterek borçlulara mükellefiyetine göre hisseden fazla vermiş olan 
masalara intikal eder. 

Ödedikleri hisselerin mecmuu alacak miktarını geçmedikçe masaların 
yekdiğerine rucu hakkı yoktur. 

MADDE 199 — Alacaklı müflisle birlikte borçlu olandan alacağının 
bir kısmını almış ise müşterek borçlunun müflise rucu hakkı olsun 
olmasın borcun tamamı masaya kaydolunur. 

İflâs masasına kaydolunmak hakkı alacaklının ve müşterk borçlunundur. 
Alacaklı masaca yapılan taksimde alacağının tamamına düşen hisseden 

alacağını tamamlayacak kadarını alır geriye kalan paradan müşterek borç
luya rucu hakkı olduğu miktara düşen hisse verilir. Artan para da 
masaya kalır. 

MADDE 2 0 0 — Bir kollektif şirketi ile şeriklerden birisinin iflas 
muameleleri bir zamana tesadüf ederse şirketin alacaklıları ancak şirket 
masasından alamadıkları miktarı müflis şerikin masasından istiyebilirler. 
Bu miktarın müteaddit şerikler tarafından ödenmesi halinde 198,199 
uncu maddeler tatbik olunur. 

Şirket iflas etmeksizin şeriklerden birisi iflas ederse şirketin alacaklı
ları alacaklarının tamamiyle masaya kabul olunurlar. Müflis şerikin 
masası 197 inci maddede yazılı olduğu gibi şirket alacaklıları yerine 
geçer. 

MADDE 201 — Alacakları rehinli olan alacaklıların satiş tutarı 
üzerinde gümrük resmi ve akar vergisi gibi devlet tekliflerinden muay
yen eşya ve akardan alınması lâzım gelen resim ve vergi o akar veya eşya 
bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır. 

Bir alacak birden ziyade rehin ile temin edilmiş ise hasılatın mecmuu 
her rehin satış bedeliyle mütenasip olarak borca mahsup edilir. 

Alacakları gayrı menkul rehinle temin edilmiş olan alacaklıların 
sırası ve bu teminatın faiz ve teferruatına şümulü kanunu medeninin 
gayri menkul rehenine mütaâllik hükümlerine göre tayin olunur. 

Teminatsız veya teminatlı olupta rehinle kapatılamamış alacaklar masa 
mallarının hasılatından aşağıdaki sıra ile verilmek üzre kaydolunur: 



- 2 9 -
BİRİNCİ SIRA 

A - İflasın açılmasından bir evvelki sene için hizmetçi ücretleri. 
B - İflasın açılmasından evvelki altı ay için yazıhane, kâtip ve 

müstahtemlerinin aylıkları. 
C - İflasın açılmasından evvelki üç ay için gündelik veya parça 

üzerine çalışan işçilerin, gündelik veya haftalık ile çalışan fabrika işçileriyle 
sair işçilerin ücretleri 

D - Cenaze masrafları 
E - Karı, koca ve çocuk nafakaları. 

İKİNCİ SIRA 
A - Vesayet ve velayet hasebiyle malları borçlunun idaresine bırakılan 

kimselerin bu yüzden alacakları. 
Ancak bu alacaklar iflas vesayet veya velayetin devam ettiği müddet 

yahut bunların bitmesini takip eden sene içinde açılırsa imtiyazlı olarak 
kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam eylediği müddet hesaba 
katılmaz. 

Borçlunun vesayet dairesi âzası sıfatıyla mes'uliyetinden doğan alacak
ları vesayetten doğan alacaklar gibidir. (K. M. 409-413) yalnız yokarda 
zikrolunan müddetle tahtit, burada cari değildir. 

B - Patronların amele sandıklarına olan borçlan. 

ÜÇÜNCÜ SIRA 
İflâsın açılmasından bir evvelki sene için hükümet tarafından ruh

satnameli doktor, eczacı ve ebelerin alacakları ve borçlu ile ailesi 
efradının tedavi ve bakma masrafları. 

DÖRDÜNCÜ SIRA 
Müflisin karısının mal birliği veya mal ortaklığındaki meucut olmayan 

şahsî mallarından dolayı alacağının nısfi, karının istirdat hakkını 
kullanarak geri aldığı ve şahsı malları hakkında haiz olduğu teminatın 
tasfiyesiyle elde ettiği miktar tenzil edildkden sonra mümtazdir. 

BEŞİNCİ SIRA 
Devlet hazinesinden doğrudan duğruya veya bilvasıta tahsil olunan 

vergi ile Devlet tekliflerinden olan mütenevvi resimler. 

ALTINCI SIRA 
Karının şahsî mallarının mümtaz olmayan kısım da dahil olmak üzre 

sair bütün alacaklar. 

Sıralar arasındaki MADDE 202 — Her sıranın alacaklıları aralarında müsavi hakka 
münasebet maliktirler. 

Bir sıra evvelki alacaklılar alacaklarım tamamen almadıkça sonra gelen 
sıradakiler bir şey alamazlar. 



YEDİNCİ B A P 
İflasın tasfiyesi 

Defter tanzimi 

Müflisin vazifeleri 

I — Masanın teki l i 

MADDE 2 0 3 — İflasın açılması kendisine tebliğ olunur olunmaz 
icra dairesi müflisin mallerinin defterini yapmağa başlar ve onların mu-
hafazasi için lâzım gelen tetbirleri alır. 

Başka bir kaza dahilinde bulunan maller hakkında ora icra dairesi 
yardım etmeğe mecburdur. 

MADDE 2 0 4 — Müflis mallarını icra dairesine göstermeğe ve 
emrine amade bulundurmağa mecburdur. Hilafına hareket cazaî mes'uli-
yetleri muciptir. 

Borçlu ölmüş veya kaçmış ise bu mecburiyet onunla bir arada yaşa
mış kimselerin yetişmiş olanlarına düşer. 

İcra dairesi bu mecburiyet kendilerine teveccüh eden kimselere kan
unun hükmünü ihtar eder. 

Teminat tedbirleri MADDE 205— İcra dairesi ilk alacaklılar toplanmasına kadar kont
rolü altında idaresi mümkün olmazsa müflisin mağazalarını, eşya depo
larını, imalathanelerini perakende satiş dükkânlarını ve buna mümasil 
yerlerini kapatır ve mühürler. 

Paraları, kıymetli evarkı, ticarî ve ev idaresine ait defterleri ve sair her 
hangi ehemiyeti haiz evrakı muhafazası altına alır. 

Sair malları defter yapılıncayakadar mühürler. Daire lüzum görürse 
defter yapıldıktan sonra tekrar mühürler. 

İcra dairesi müflisin kullandığı yerler haricinde bulunan eşyayı da 
muhafaza eder. 

son derece lüzumlu MADDE 206 — İcra dairesi 71 inci maddede sayılan malları defte-
§eyler re kaydetmekle beraber müflisin elinde bırakır 

üçüncü şahıslara ait MADDE 207 — Üçüncü şahısların mülkü olarak gösterilen yahut 
şeyler bunlar tarafından mülkiyeti iddia olunan mallar bu cihetler de şerh 

verilerek deftere kaydolunur. 

Gayrı menkuller üze- MADDE 2 0 8 — Müflisin gayrı menkulleri üzerinde umumî siciller-
rin^rUmUhakiarıhlS" d e n anlaşılan üçüncü şahıslara ait haklar re'sen deftere' işaret olunur. 

Kıymet tak t i r i 

Defterin müflis tara
fından tanınması 

Müflisin mükellefiyet
leri 

MADDE 2 0 9 — Deftere yazılan her malın kiymeti takdir olunur. 

MADDE 210 — İcra dairesi doğruluğu ve noksansızlıgı hakkında 
beyanda bulunmak üzre yapılan defteri müflise gösterir. 

Müflisin cevabı deftere yazılır ve kendisine imza ettirilir. 

MADDE 2 1 1 — Tasfiyenin devamı müddetince açıkça müsaade 
edilmemiş ise müflis iflas idaresinin emri altında bulunmakla mükelleftir. 

Hilâfına hareket cezaî mesuliyetleri müstelzimdir. Müflis icabında 
zabıta kuvvetlerile getirilir. İflas idaresi müflise, hususiyle emri altında 
tuttukça münasip miktarda muavenette bulunabilir. 
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İflas idaresi müflis ve ailesinin ne kadar müddet evlerini işgalde 

devam edebileceklerini tayin eder. 

MADDE 212— Masaya ait hiç bir mal bulunmazsa icra dairesi iflasa 
hükmeden mahkemeye keyfiyeti raporla bildirir. Mahkeme de tasfiyenin 
tatiline karar verir. İcra dairesi tasfiyenin tatilini ilân eder. ilân alacak
lılar tarafından on gün içinde iflasa müteallik usulün tatbiki talep 
edilmediği ve masraflar da peşin verilmediği halde iflasin kapatılacağı 
yazılır. 

II — Alacaklıları davet 

Basit tasfiye MADDE 2 1 3 — İcra dairesi defteri yapılan mallar bedelinin tasfiye 
masraflarını koruyamayacağını kestirdiği surette iflasa hükmeden mahke
meye keyfiyetten haber verir. # 

Mahkeme buna iştirak ederse paraların dağıtılmasından evel bir ala
caklı tarafından masraflar peşin verilmek suretile tasfiyenin adî şekilde 
icrası talep edilmiş olmadıkça icra dairesi basit tasfiye usulünü tatbik 
eder. 

Basit tasfiyede icra dairesi alacaklıları ilânla yirmi gün içinde iddi -
alarmı bildirmeğe davet eder. Alacaklıların menfaatlarına en muvafık 
surette malları paraya çevirir ve başka merasime mahal kalmaksızın 
bedellerini dağıtır . Tasfiyenin kapandığı ilân olunur. 

Sair hallerde aşağıdaki maddeler mucebince tasfiye adî şekilde yapılır. 

Adî tasfiye ve iflasın MADDE 2 1 4 — Tasfiye adî şekilde vuku bulursa icra dairesi iflasın 
açılmasının ilâm açıldığım ilân eder. 

İlânda aşağdaki hususlar yazılır: 
1 - Müflisin hüviyeti ve ikametgâhı ve iflasın açıldığı tarih. 
2 - Alacaklılara ve istihkak iddiasında bulunacaklara alacaklarını ve 

istihkaklarını ilândan bir ay içinde kaydettirmeleri ve delillerinin (senetler 
ve defrer hülâsaları.... ) asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri, 
pek.uzak yerlerde veya yabancı memleketlerde ikamet eden alacaklılar 
için icra dairesi müddeti uzatabilir. 

3 - Hilâfına hareket cezaî mes'uliyeti müstelzim olmak üzre müflisin 
borçlularının aynı müddet içinde kendilerini bildirmeleri. 
• 4 - Müflisin mallarını her ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulundu
ranlara o malları üzerindeki haklar mahfuz kalmak şartıyla aynı müddet 
içinde icra dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse cezaî mes'uliyete 
uğrayacakları ve makbul mazeret bulunmadıkça rüçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 

5 - İlândan nihayet on gün içinde toplanmak üzre alacaklıların ilk 
içtimaa daveti ve müflisin müşterek borçlularıyla kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden sair kimselerin içtimada bulunmağa hakları olduğu. 

Hususî haberler MADDE 2 1 5 — İcra dairesi malum olan bütün alacaklılara ilânın 
bir nüshasını gönderir. 

Mallar kifayet etme
diği takdirde muame
lelerin durdurulması 

Reddedilen miraslar- MADDE 2 1 6 — Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lâzim gelipte 
da alacaklıları davef mirasçıların reddinden evel miras hükümleri mucebince alacaklılar davet 
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edilmiş ise kayıt müddeti on güne i»dirilir. Ve evvelce alacaklarını 
kaydettiren alacaklılar için yeniden müracaata lüzum yoktur. 

îlk alacaklılar 
lanması 

III — Masanın idaresi 

top- MADDE 217 — İlk alacaklılar toplanmasına icra ve iflas memuru 
veya muavinlerinden biri reislik eder. Bu memur tarafından tayin 
olunacak iki alacaklı veya mümessillerile bir ( Büro) teşkil eder. Büro 
kendilerine davetname gönderilmeyen kimseler de gelirlerse bunların 
müzakereye kabul edilip edilmiyeceklerine karar verir. 

Kendileri veya mümessilleri hazır bulunan alacaklılar, malum 
alacaklıların en az dörtte birine baliğ olursa toplanma için nisap hasıl 
olur. Toplanmada bulunanlar dört veya daha az iseler alacaklıların yarısını 
temsil etmeleri şarttır. Kararlar ekseriyeti mutlaka ile verilir. Reyler 
müsavi gelirse hu halde reis reyile bir tarafa iltihak eder. Reyler 
hakkındaki ihtilafları büro halleder. 

Toplanma için nisap MADDE 2 1 8 — Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa keyfiyet 
bulunmazsa tespit olunur. Bu halde icra dairesi ikinci alacaklılar toplamasına kadar 

masayı idare eder ve tasfiyeye başlar. 

Murakabe komisyonu MADDE 219 — Alacaklılar toplanması vjuku bulmuş ise icra dairesi 
yapılan defterle masa hakkında heyete rapor verir, alacaklılar toplanması 
intihap edeceği bir veya bir kaç kimseden terekküp eden bir iflas ida
resi teşkil ve tasfiyeyi buna tevdi eder. İflas idaresine icra memuru 
reislik eder. 

Alacaklılar toplanması, âzası arasından bir ( murakabe komisyonu ) 
tayin ve münasip göreceği ve hususiyle aşağıda zikrolunan salâhiyetleri 
bu komisyona verebilir: 

1 - İflasın idaresine nezaret ve müracaat vukuunda mütalealarını beyan 
ve alacaklıların menfaatlerine uygun görmeyeceği her tedbire muhalefet 
etmek 

2 - müflisin ticaretine yahut sanatirie devam olunmasına mezuniyet 
vermek ve bu devamın şartlarını- tayin etmek. 

3 - Oörülüp kesilmiş olan hesapları tasdik etmek ve iflas idaresini 
dava açmağa ve kabulüne ve sulha ve tahkimname tanzimine mezun 
kılmak. 

4 - idare tarafından kabul olunan alacakları icabında ret ve tadil 
etmek, 

5 - Tasfiyenin devamı esnasında hisselerin paylaştın İm asına izin vermek. 

ilk alacaklılar toplan- MADDE 220 — Alacaklılar toplanması, bilhassa müflisin sanat veya 
ması tarafından ve- ticaretinin devamı, imalathanelerile mağazalarının, perakende satış yerle-

rinin açılması, muallak davalar ve pazarlıkla satışlar hakkında müstacel 
kararlar verebilir . 

Müflis bir konkordato teklif ederse alacaklılar tasfiyeyi tatil edebilirler. 

Kararı r ıieyhiue mü- MADDE 221 — Alacaklılar toplanması kararları hakkında her ala-
r"(*;ıat caklı tarafından beş gün içinde itiraz merciine müracaat olunabilir. 

Merci, icra dairesinin mütalaasının ve münasip görürse şikâyet edeni ve 
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dinlenmelerini isteyen alacaklıları da dinledikten sonra kısa bir zamanda 
kararım verir. 

iflas idaresinin va- MADDE 222 — İflas idaresi masanın menfaatlerini gözetmekle 
zifesi mükelleftir. Masayı tasfiye ve mahkemede temsil eder. 

İflas idaresinin resmî MADDE 223 — 7 İnci madde ile ıo uncu maddenin 1 ve 2 inci 
vazıyeti fıkraları ve 11, 13 ve 18 inci maddelerin icra dairelerine ait hüküm

leri iflas idaresi hakkında da caridir. 

üçitacü şahısların ist- MADDE 224 — Üçüncü şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulu-
ihkak iddiaları nulan eşyanın kendilerine verilip verilmiyeceğini iflas idaresi kararlaştırır. 

İdare istihkak iddiasını reddederse davanın açılması için on gön müh
let tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren üçüncü şahıs istihkak 
iddiasından vaz geçmiş sanılır. 

Masa alacaklarının tah- MADDE 225 — İflas idaresi masanın tahsil derecesine gelmiş 
sili- Müstacel satış, alacaklarını tahsil ve lüzumunda, takip yoluyla istifa eder. 

Kıymeti düşecek yahut muhafazası masraflı olacak şeyler geeiktiril-
meksizin satılır. 

Borsa veya piyasada fiyatı bulunan esham ve eşya derhal paraya 
çevrilir. 

Sair mallar ancak ikinci alacaklılar toplanmasından sonra satılır. 

VI — Alacakların tahkiki va sıraların tayini 

İddia edilin alacak- MADDE 226 — Alacak ve istihkak iddialarının kaydi için tayin 
lann tetkiki olunan müddet bittikden sonra idare iddiaları tetkik eder ve lazım 

gelen tahkikleri yapar. Her iddia hakkında müflisin ne diyeceğini sorar. 

İddialar hakkında MADDT 227 — İdare alacakların kabul ve kaydine karar verir. 
karar Müflisin sözlerilye bağlı değildir. 

Tapu sicilline yazılı MADDE 228 — İpotek veya tapu siciline yazılmış olan alacaklar; 
alacaklar kavt i ç j n mü r a c a a t edilmemiş olsa bile işleyen faizile kabul olunurlar. 

Alacaklılar sıra def- MADDE 229 -— Alacaklıların kaydı için muayyen müracaat müddeti 
teri, müddet ve şekil geçtikten yirmi gün içinde iflas idaresi 201 ve 202 inci maddelerde 

yazılı hükümlere göre alacaklıların sırasını gösteren bir defter yapar. 
Murakabe komisyonu teşkil edilmiş ise defter tasvip olunmak üzre bu 
komisyona verilir. 

Komisyon tarafından icap eden tadiller üç 'gün içinde yapılır. 
İcabında itiraz mercii tarafından müddetler uzatılır. 

Reddedilen alacaklar MADDE 2 3 0 — Alacaklılar sıra defteri, kabul edilmeyen alacaklarla 
ret sebeplerini gösterir. 

Alacaklılar sıra def- MADDE 231 — Alacaklılar sıra defteri icra dairesine verilir. 
terinin verilmesi, ala- iflas: idaresi ilânla alacaklılara bunu haber verir. 

İddiaları tamamen veya kısmen reddedilen veyahut iddia ettikleri 
sıraya kabul edilmeyen alacaklılara doğrudan doğruya haber verilir. 

caklılara ihbar 
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Alacaklılar sıra def
terine itiraz. Hak ka
zanan itirazın netice

leri 

geç kalan müracaatlar 

MADDE 232 — İtiraz eden, defterin verilmesinin ilânından on gün 
içinde iflasa karar veren mahkemede dava etmeğe mecburdur. 

İtiraz eden talebinin haksız olarak ret veya tenzil edildiğini yahut 
istediği sıraya kaydedilmediğini iddia ederse dava masaya karşı açılır. 
muteariz başkasının kabul edilen alacağına veyahut sırasına itiraz eyliyorsa 
davasını alacaklı aleyhine açar. 

Bir alacağın terkini yahut sırasının tebdili hakkında açılan dava 
kazanılırsa bu alacağa tahsis edilen hisse dava masrafları da dahil olduğu 
halde iddiası nisbetinde itiraz edene verilir ve artanıda düzeltilen alacak
lılar sıra defterine göre dağıtılır, dava seri muhakeme usulüyle görülür.' 

MADDE 233 — Vaktinde deftere kaydettirilmeyen alacaklar iflasın 
kapanmasına kadar kabul olunur. 

Oeç kalmadan ileri gelen masraflar alacaklıya aittir. Alacaklı bu 
masrafları peşin vermeğe cebrolunabilir. 

Müracaattan evel kararlaştırılmış paylaşmaya alacaklının iştirak hakkı 
yoktur. 

İflas idaresi alacağı kabul ederse alacaklılar sıra defterini düzeltir ve 
bunu ilân ile alacaklılara bildirilir. 

232 inci maddenin tatbiki kabildir . 

ikinci alacaklılar 
toplanması. 

V — Masanın tasfiyesi 

MADDE 2 3 4 — Alacakların tahkiki işini yaptıktan sonra iflas 
idaresi; alacaklıları ikinci toplanmaya davet eder. Bu toplanmaya alacak
ları tamamen veya kısmen idarece kabul edilen alacaklılar çağırılır. Davet 
en az yirmi gün evel yapılmış olmalıdır. 

Bir konkordato teklifi hakkında müzakere cereyen edecekse davette 
bu cihet de bildirilmelidir. 

Toplanmaya icra memuru veya muavini reislik eder. 217 inci madde
nin 3 ve 4 üncü fıkralarının kıyas tarikiyle tatbiki kabildir. 

İkinci alacaklılar top- MADDE 2 3 5 — İflas idaresi tasfiyenin cereyanı ve alacaklarla 
lanmasmm salâhiyeti borçların hali hakkında alacakhlar toplanmasına noksansız bir rapor verir. 

Alacaklılar toplanması iflas idaresini ve murakabe komisyonu azalarını 
vazifelerinde bırakmak isterse bu hususta karar verir, masanın menfaati 
için zarurî gördüğü bütün kararları sarbesce verir. 

Toplanma mümkün 
olmazsa 

MADDE 2 3 6 — Alacaklılar toplanması mümkün olmayorsa keyfiyet 
tespit edilir ve bu halde iflas idaresi ve murakabe komisyonu tasfiyenin 
kapanmasına kadar işleri başında kalırlar. 

Yeniden alacaklılar 
toplanması 

Malların paraya çev
rilmesi usulü 

MADDE 237 — Alacaklıların ekseriyeti yahut murakabe komisyonu 
ister yahut iflas idaresi lüzumuna kani olursa yeniden alacaklılar 
toplanması için davet yapılabilir. 

MADDE 238 — Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle acik 
arttırma ve yahut alacaklılar tercih ederlerse pazarlık suretiyle satılır. 

Üzerlerinde rehin hakları bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıla
rın muvafakati halinde pazarlık suretiyle satilabilir. 
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Ârttırmanin ilânı 

Arttırma ile üstünde 
bırakılma 

MADDE 2 3 9 — Satîş ilânında arttirrnâfıitt yapılacağı yef, gün ve 
saat yazılır. Satılan gayri menkul ise ilân en aşağı bir ay evel yapılır. 
Satış şartlarının alakadarlarca görülmek üzre icra dairesine verileceği 
gün dahi gösterilir. 

İpotek alacaklısına ilândan bir nüsha verilir ve kendisine tahmin 
edilen bedel bildirilir. 

MADDE 240 — Menkuller üç defa bağınldıktan sonra en çok 
arttıranin üstünde bırakılır. Arttırma tahmin edilen bedeli bulmak şartıyle 
gayrı menkullerdede böyledir. Layık bedel ile alıcı çıkmaz ise satış geri 
birakılır ve artırmaya girenler taahhütlerinden kurtulurlar . 

Birinciden 40 gün sonra yapılması lâzım ^elen ikinci satışta gayrı 
menkul en çok arttırana birakılır. 239 uncu maddenin tatbiki kabildir. 

İlânda birinci satışın son bedeli gösterilir. 122 inci maddenin üçüncü 
fıkrasının tatbiki kabildir. 

Arttırma suretiyle 
satışın şartları 

MADDE 2 4 1 — 107 , 108 , 114, 115 , 116, 117, 118 ve 124 
üncü maddeler satış şartlarına da tatbik olunur; icra dairesinin vazifele
ri iflas idaresi tarafından görülür. 

münazaah hakların MADDE 2 4 2 — Alacaklıların masa tarafından neticelendirilmesine 
talep eden alacaklılara iyZurtl görmedikleri bir iddianın takibi hakkı, isteyen alacaklılara devr-

. olunur, hasıl olan neticeden masraflar çıkarıldıktan sonra devr alanların 
sıralarına göre alacakları verilir ve artanı masaya yatırılır. 

temliki 

Aile yurtlan MADDE 2 4 3 — Aile yurtları hakkındaki kanunu medeni hükümleri 
mahfuzdur. 

VI — Paraların paylaştırılması 

Pay cetveli ve son MADDE 2 4 4 — Satılmış malların bedeli tahsil edilmiş ve aîacakh-
hesap j a n n s ı r a defteri kat'ileşmiş bulunursa iflas idaresi paraların pay cetvelini 

ve son hesabını yapar. 

İflas masrafları. ve MADDE 2 4 5 — İflasın açılmasından ve tasfiyeden doğan masraflar 
masanın borçlan ^ ^ ^karılır. Rehinlerin bedelinden yalnız idare ve rehinin paraya çev

rilmesi masrafları çıkarılır. 

Pay cetvelinin depo MADDE 246 — Pav cetveli ve son hesap icra dairesine bırakılır 
edilmesi y e o r a c j a o n g u n kalır. 

Bırakılma keyfiyeti alacaklılara' bildirilir ve her birine payina ait 
bir suret gönderilir. 

Dağıtma MADDE 247 — Bırakılma müddeti bittikten sonra idare paraları 
dağıtmağa başlar 132 inci madde hükümlerinin kıyas tarikiyle tatbiki 
kabildir. Taliki bir şarta veya muayyen olmayan bir vadeye muallak 
alacaklar için ayrılan paylar sağlam bir bankaya, bulunmayan yerlerde: 
mahkeme veya icra sandıklarına yatırılır. 

Borç ödemeden aciz MADDE 2 4 8 — İdare, paralan dağıtırken alacağının tamamım aîa-
vesıkası mamış olan ner bir alacaklıya ödenmemiş miktar için borç ödemeden 
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Muvakkat dağıtmalar 

Kaydettirilmemiş ala
caklar 

aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağını kabul veya reddettiği 
yazılır. Kabul halinde vesika 61 inci maddede, yazılı senet mahiyetinde 
olur.. 

Borç ödemeden aciz vesikası 131 inci maddede yazılı olan hakları 
verir, fakat borçlu mal iktisap etmedikçe hakkında yeniden takip talebin
de bulunulamaz. 

İhtilâf vukuunda mahkeme seri muhakeme usulüyle kararım verir. 

MADDE 2 4 9 — İtiraz müddetinin bitmesinden sonra muvakkat 
dağıtmalar yapılabilir. 

MADDE 2 5 0 — Evvelice kaydedilmemesinden dolayı tasfiyeye gir
memiş olan alacaklara borç ödemeden aciz vesikası verilen alacaklar 
hakkındaki hükümler tatbik olunur. 

Nihaî rapor ve kapa
nma kararı 

İflas kapandıktan son
ra satış ve dağıtma 

VII — İflasın kapanması 

MADDE 2 5 1 — Paralar dağıtıldıktan sonra idare ifasa hükümeden 
mahkemeye son bir rapor verir. Mahkeme tasfiyenin bittiğini anladıktan 
sonra kapanma kararını verir. 

Mahk me iflasın idaresinde inzibatî tedbirleri mucip ba*ı haller görürse 
itiraz merciine bundan haber verir icra dairesi kapanmayı ilân eder. 

MADDE 2 5 2 — İflas kapandıktan sonra tasfiyeden hariç kalmış 
mallar keşf olunursa iera dairesi mallara vaziyet eder ve onları sattıktan 
sonra başka bir merasime hacet kalmaksızın'bedellerini eksik alan alacak
lılara sıralarına göre dağıtır. 

Evvlce bankaya yatırılmış olupta tasarrufu kabil bir hale gelen 
/ paralar hakkında da hüküm böyledir. 

Şüpheli bir hak mevzubahis oldukta icra dairesi alacaklılara keyfiyeti 
ilân eder yahut mektupla bildirir ve 242 inci madde mucebince mua
mele yapılır. 

iflasın tasfiyesi mü- ' MADDE 2 5 3 -— iflas açıldıktan altı ay içinde tasfiye edilmek 
d d e t i lazımdır. 

İcabında itiraz mercii müddeti uzatır. 

İhtiyatî haciz sebep -
leri . 

SEKİZİNCİ BAP 

İhtiyatî haciz 

MADDE 2 5 4 — Rehin ile temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir 
borcun alacaklısı aşağıdaki sebeplerden biri bulunursa borçlunun mallarının 
ihtiyaten haczolunmasını isteyebilir: 

1 - borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa, 
2 - borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyle mallarını gizlemeğe 

veya kaçmağa hazırlanırsa yahut kaçarsa . 
3 - Borçlu gelip geçici veya pazar ve panayırlarda muamele yapan 

kimseiarden olupta alacağın mahiyeti itibarile" derhal verilmesi icap 
ediyorsa , 

4 - Borçlu türkiyede ikamet etmiyorsa, 
5 - alacaklının elinde borçluya karşı muvakkat yahut kat'î bir borç 



- 3 7 * -

ihtiyatî haciz kararı 

ödemeden aciz vesikası varsa. 
Birinci ve ikinci numaralarda yazılı hallerde vadesi gelmemiş borçdan' 

dolayı da ihtiyatî haciz istenebilir bu suretle konulan ihtiyatî hacizle alacak 
borçluya karşı muacelliyet kesbeder. 

MADDE 2 5 5 — İhtiyatî hacze mahkeme tarafından karar verilir 
alaeaklı alacağı ve haciz sebebleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek 
deliller göstermeğe mecburdur. 

ihtiyatî hacizden MADDE 256 — Alacaklı haksız hacizden doğan zararlardan 
den-aUcakîmufme^u- m e s ' u I d ü r - Alacaklı teminat göstermeğe mecbur tutulabilir. 

liyeti: Tazminat davası, ihtiyatî naçizi koyan mahkemede açılır. 

Haciz kararının 
muhteviyatı 

icra için kararı icra dairesine gönderir, 

mümessilinin ve borçlunun isim ve 

["İhtiyatî haczin icrası 

MADDE 257 — Mahkeme 
kararnamede :. 

1 - Alacaklının, icabında 
ikametgâhı, 

2 - Hacizin ne miktar alacak için konulduğu, 
3 - Hacizin konulmasının sebebi, 
4 - Haciz olunacak şeyler, 
5 - Alacaklının zararın tazminile mükellef olduğu 

teminatın nelerden ibaret bulunduğu yazılır. 

MADDE 2 5 8 — İhtiyatî haciz kararları 70 den 
kadar olan haciz hükümlerine göre icra olunur. 

ve gösterilecek 

88 inci maddeye 

İhtiyatî haciz zabıt 
varakası-

MADDE 259 — Hacizi icra eden memur bir zabıt varakası tanzim 
eder, ve bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal 
icra dairesine verilir. 

İcra dairesi, ihtiyatî haciz kararnamesinin bir suretini üç gün içinde 
alacaklı ve burçluya tebliğ eder. 

Borçlu tarafından gös- MADDE 260 — Haczolunan mallar, istenildiği zaman para veya 
terllecek te'mınat a v ı n 0jarak verilmek ve bu hususu te'min için malların kıymetleri depo 

edilmek yahut icra dairesinin bulunduğu mahalde ikametgâh sahibi bir 
şahıs müteselsil kefil gösterilmek şartiyle borçluya bırakılır. 

İhtiyatî haczi tamam
layan merasim 

MADDE 2 6 1 — Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan 
evel ihtiyatî haciz yaptırmış olan alacaklı ihtiyatî haciz kararının kendi
sine tebliğinden on gün içinde takıp talebinde bulunmağa mecburdur. 

Borçlu itiraz ederse alacaklı itiraz ihbarnamesinin tebliğinden on gün 
içinde itirazın ref'i veya * alacağın tahsili için dava açar. İtirazin ref'i 
davası mankamece reddedilirse alacaklı kararın tebliğinden on gün içinde 
esas hakkında dava açmağa mecburdur. 

İhtiyatî haciz, alacağın tahsili davası esnasında konulmuş olursa 
verilecek hükmün tebliğinden on gün içinde alacaklı takıp talebinde 
bulunmağa mecburdur, 

Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından, yahut takıp talebinden 
vazgeçerse veyahut davası veya takip talebi, kanunî müddetlerin geçmesiyle 
düşerse veyahut davasında haksız çıkarsa iktiyatî haciz kükmsüz kalır. 
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İht iyatî haciz sebebi
ne itiraz ve müddeti 

İhtiyatî hacizden 
sonra takip 

İhtiyaten haczetti -
renin icraî haczlere 

iştiraki 

MADDE 262 — İhtiyatî haciz kararı temyiz edilemez. 
Ancak ihtiyatî haczin istinat ettiği sebebi kabul etmeyen borçlu 

haciz zabıt varakasının tebliği tarihinden beş gün içinde mahkemeye 
müracaat eder; dava seri muhakeme usulüne tabidir, ve dava esnasında 
261 inci maddedeki müddetler cereyan etmez. 

MADDE 2 6 3 — İhtiyatî hacze itiraz edilmemiş veya itiraz reddol-
muş ise takip borçlunun sıfatına göre icraî haciz veya iflas yoluyla 
devam eder. 

MADDE 264 — İhtiyaten haczedilen mallar icraî hacze inkılap 
etmezden evel bir diğer alacaklı tarafından haczedilirse ihtiyatî haciz 
sahibi bu hacze kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. 

İhtiyatî haciz masrafları satış tutarından alınır. 
İhtiyatî haciz diğer rüçhan haklarını vermez. 

Adî kira ve çiftlik 
kiraları için ödeme 

emiri ve itiraz müddeti 

Hapis hakkı için 
defter yapılması 

Kaçırılan eşyayı 
takıp hakkı 

DOKUZUNCU BAP 
Adi kiralar ve çiftlik kiraları hakkında hususî hükümler 

MADDE 265 — Takip, adî kiralara ve çiftlik kiralarına mütedair 
olupta alacaklı da talep ederse ödeme emri borçlar kanununun 260 ve 
288 inci maddelerinde yazılan ihtarı ve kanunî müddet geçtikten sonra 
sulh mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği 
tebliğini ihtiva eder. 

Borçlar kanununun 260 inci maddesinin kiralayana altı günlük 
mühletin hitamında akti feshe müsaade ettiği hallerde, itiraz müddeti üç 
gündür. 

MADDE 266 — Kiralayan evvelce yapılması lâzım gelen icraî takibi 
yapmadan haiz olduğu hapis hakkının muvakkaten muhafazası için icra 
dairesinin yardımını isteyebilir. ( B. K. 267,269,281 ) 

Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut nahiye müdürünün de 
yardımını isteyebilir. 

İcra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan eşyanın bir defterini 
yapar ve rehinleri paraya çevirme yoluyla takip talebinde bulunması 
için kiralayana bir müddet verir ve tebliğ eder. 

MADDE 267 — Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya nakillerinden 
on gün içinde zabıta kuvvetiyle geri alınabilir. Hüsnüniyet sahibi üçüncü 
şahısların hakları mahfuzdur. 

İhtilaf halinde mahkeme seri muhakeme usulüyle meseleyi halleder 
ve karara bağlar. 

İptal davası ve 
davacılar 

ONUNCU BAP 
İptal davası 

MADDE 268 — İptal davasından maksat 269 dan 271 inciye kadar 
olan maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir: 

1 - Elinde muvakkat yahut kafi borç ödemeden aciz vesikası bulunan 
her alacaklı. 



İvazsız tasarrufların 
butlanı 
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2 - İflas idaresi yahut 242 inci maddede ve 252 inci maddenin 

üçüncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kedileri dava açabilirler . 

MADDE 269 — Mutat hediyeler müstesna olmak üzre hacizden veya 
iflasın açılmasından evvelki altı ay içinde yapılan bütün hediyeler ve 
ivazsız tasarruflar batıldır. 

Aşağdaki tasarruflar bağışlama gibidir: 
1 - Kendi verdiğinin kiymetine nazaran borçlunun ivaz olarak pek 

aşağı bir fiyat kabulettği akitler. 
2 - borçlunun kendisine yahut üçüncü bir şahıs menfaatine kaydı 

hayat şartıyla irat ve yahut bir intifa hakkı tesis ettiği akitler. 

MADDE 270 — Aşağıdaki tasarruflar borcunu ödeyemeyen bir 
borçlu tarafından hacizden veya iflasın açılmasından evvelki altı ay içinde 
yapılmışsa yine batıldir: 

1 - Borçlunun te'minat göstermeği evvlce taahhüt etmiş .olduğu haller 
müstesna olmak üzre borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için 
yapılan rehinler. 

2 - Para veya mutat ödeme vasıtalarından gayri bir suretle yapılan 
ödemeler . 

3 - Vadesi gelmemiş borç için yapılan ödemeler. 
Bu suretle vukua gelen tasarruflardan istifade eden kimse borçlunun 

hal ve vaziyetini bilmediğini isbat eylerse iptal davası dinlenmez. 

Hiyie sebebiyle butlan MADDE 271 — Borçlular tarafından alacaklıları izrar yahut alacaklı
ların bazılarıyla uyuşarak diğerlerinin zararına yapılan bütün muameleler 
tarihleri ne olursa olsun batıldır. 

Acizden dolayı butlan 

Delillerin serbestçe MADDE 2 7 2 — Mahkeme 269 dan 271 inciye kadar olan 
taktiri maddelerdeki hususlardan doğan ihtilafları hal icabına göre serbestçe 

taktir eder ve hükmünü verir . 

îptal davasında 
ddeaaleyh 

mu-

iadenin şümulü 

İptal davasııııu mü
ruru zamanı 

MADDE 2 7 3 — İptal davası borçlu ile hukukî muamelede bulunan 
veya borçlu tarafından kendilerine ödeme yapıln kimseler ile bunların 
veresesi ve su'i niyet sahibi üçüncü şahıslar alyhine açılır. 

İptal davası hüsnü niyet sahibi üçüncü şahısların haklarını ihlal 
etmez . 

MADDE 2 7 4 — Batıl bir tasarruftan istifade eden kimse elde 
ettiğini geri virmeğe mecburdur. 

O kimsenin karşılık olarak verdiği şey borçlunun aynen elinde bulu
nur yahut bedelen servetini artırmış olursa o şey veya bedel o kimseye 
geri verilir. Borçlunun mevcudu arasında ayın veya para olarak bulun
mayan karşılık miktarı düşmeyüp olmayup iptal olunan tasarraftan istifade 
edenin borçlu zimmetinde alacağı olarak kalır . 

Batıl bir tasarruf neticesinde kendisine- ödenilen şeyi geri veren 
alacaklı eski haklarını muhafaza eder . 

bağışlanan hüsnü niyet sahibi ise dava zamanında elinde bulunan 
miktarı geri vermeğe mecburdur. 

MADDE 275 — İptal davası hakkı batıl tasarrufun vuku'u tarihin
den beş sene geçmekle düşer. 
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ONBİRtNCt BAP 

Konkordato 

konkordato talebi MADDE 276 — Konkordato hükümlerinden istifade etmek arzu
sunda bulunan borçlu itiraz merciine bir konkordato projesi verir ve 
bu projeye mufassal bir bilanço ve defter tutmağa mecbur kimselerden 
ise defterlerin vaziyetini gösterir bir cetvel rapteder. 

Konkordato talehininin MADDE 277 — İtiraz mercii borçluyu dinledikten sonra onun 
nazarı dıkkata alm- vaziyetini ve hesaplarının halini ve işlerdeki doğruluğunu ve taahhütlerim 

nin ifasına mani olan sebepleri hesaba katarak konkordato talebinin 
nazarı itibara alınması hakkında karar verir. 

ması şartları 

Mühlet MADDE 2 7 8 — Talep nazarı itibara alınırsa itiraz mercii borçluya 
iki aylık bir mühlet verir ve aynı zamanda bir komiser tayin eder. 

İcra memuru da komiser tayin olunabilir. 
Komiser borçlunun tasarruflarına nezaret eder ve 281 ve müteakip 

maddelerle verilen vazifeleri yapar. 
10, 13 ve 18 inci maddeler hükümleri komiserler hakkında caridir. 

Komiserin teklifi üzerine mühlet nihayet iki ay uzatılabilir. 

Mühletin ilâm MADDE 279 — Mühlet ilân olunur ve icra dairesiyle tapu sicil 
memurluğuna bildirilir. 

Mühletin neticeleri MADDE 280 — Mühletin devamı müddetince borçlu aleyhine hiç 
bir takip yapılmaz ve bir takip muamelesiyle kesilebilen müruru zaman 
ve hakkı düşüren müddetler cereyan etmez. 

ı 
Borçlunun tasarruf MADDE 281 — Borçlu komiserin nezareti altında işlerine devam 

salahiyetinin uzatılması edebilir. Ancak mühletin ilânından itibaren borçlu bir gayn menkul 
satmak ve ipotek veya rehneylemek, kefil olmak ve ivazsız tasarruflarda 
bulunmaktan memnudur. Aksi taktirde yapılan akitler hükümsüzdür. 

Borçlu bu hükme, yahut komiserin ihtarlarına mugayir harekette 
bulunursa itiraz mercii komiserin raporu üzerine ve borçluyu dinledik
ten sonra mühleti kaldırır. 

290 ve 291 inci maddelerin tatbiki kabildir. 

Defter yapılması 

Alacakların bildiril
mesi 

Alacaklar hakkında 
borçlunun beyana da

veti 

MADDE 2 8 2 — Komiser, tayinini müteakip borçlunun mallarının 
bir defterini yapar ve kıymetlerini taktir eder. 

MADDE 2 8 3 — Alacaklılar komiser tarafından yirmi gün içinde 
alacaklarını bildirmeğe ilânla davet olunur. İlânda hilafına hareket 
edenlerin konkordato müzakeresinden hariç bırakılacakları ihtarı da 
yazılır. 

Aynı zamanda komiser konkordato teklifini müzakere etmek için 
alacaklıları toplanmağa davet ve toplanmağa tekaddüm eden on 
gün içinde vesikaları tetkik edebileceklerini kendilerine haber verir. Top
lanma ilândan ancak bir ay sonra yapılabilir. 

MADDE 2 8 4 — Komiser borçluyu iddia olunan alacaklar hakkında 
beyanatta bulunmağa davet eder. 
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Alacaklıların toplan

ması 

Müşterek borçlulara 
karşı haklar 

Konkordatonun mah
kemede tetkiki 

Konkordatonun kabu
lü için lâzım gelen 

ekseriyet 

Konkordatonın tastikı 

MADDE 2 8 5 — Komiser alacaklılar toplanmasına reislik eder ve 
borçlunun vaziyeti hakkında bir rapor verir. 

Borçlu lâzım gelen malûmatı vermek üzre toplanmada hazır bulun
mağa mecburdur. 

Konkordato derhal imza olunur. 
İmzayı müteakip on gün içinde-vukua gelen iltihaklar kabul olunabilir. 

MADDE 286 — Konkordatoya muvafakat etmeyen alacaklı müşterek 
borçlulara ve borçlunun kefillerine ve borcu tekeffül edenlere karşı 
bütün haklarını muhafaza eder. 

Konkordatoya muvafakat etmiş olan alacaklı dahi kendi haklarını 
yukarıdaki kimselere ödeme mukabilinde temlik teklif etmek ve onlara 
toplanmanın günüyle yerinden en aşağı on gün evel haber vermek şartıyla 
bu hükümden istifade eder. 

Alacaklı müracaat hakkına halel gelmeksizin yukardaki kimselere kon
kordato müzakerelerine iştirak etmek salâhiyetini verebilir ve onların kara
rını kabul taahhüdünde bulunabilir. 

MADDE 287 — Tuplanmağı takip eden on gün bittikten sonra 
komiser konkordatoya müteallik bütün evraki, konkordatonun kabul 
edilip edilmediğine ve tastikma mahal olup olmadığına dair esbabı 
mucibeli mütaLaanamesiyle beraber mahkemeye verir. 

Mahkeme %sa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin 
olunan celse Hânla bildirilir. İtiraz edenlere haklarını müdafaa için celsede 
bulunmaları tebliğ olunur. 

MADDE 2 8 8 — Konkordato mecmu alacağın üçte ikisine malik ve 
aynı zamanda bütün alacaklıların üçte ikisine baliğ olan bir ekseriyet 
tarafındarj imza edilmek şartıyla kabul olunur . 

İmtiyazlı alacaklılarla borçlunun karısı ne alacak ve ne de alacaklı ekse
riyetini teşkilde hesaba katilmazlar; rehinle temin edilmiş alacaklar komiser 
tarfından taktir edilen kiymet neticesinde teminatsız kaldıkları 'kısım için 
hesaba katılırlar. Nizali veya taliki bir şarta bağlı ve yahut muayyen 
olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılup katılmamasına ve ne 
nisbette katılacağına itiraz mercci karâr verirr . Bu iddialar hakkında 
sonradan verilecek hükümler mahfuzdur. 

MADDE 289 — Konkordatonun tastikı aşağıdaki şartlara bağlıdır: 
1 - Borçlu alacalılarının zararına olarak doğruluk haricinde yahut 

psk büyük hiffetle hiç bir muamele yapmamış ise 
2 - teklif olunan para borçlunun serveti, ile mütenasip ise ( mahkeme 

miras yoluyla borçluya duşurebileck malları da nazarı itibare alabilir) 
3 - Konkordatonun icrası ve kendilerini ihbar etmiş imtiyazlı alacak

lıların tamamen alacakları temin edilmiş ise; alacaklılar teminat verilme-' 
sinden açık bir beyan ile vazgeçebilirler. 

Temyize müracaat. 

İlân 

MADDE 2 9 0 — Konkordato hakkında verilen 
on gün içinde temyiz olunabirlir. 

hüküm tebliğden 

MADDE 2 9 1 — Hüküm icra edilecek hale gelir gelmez ilân ve icra 
dairesiyle tapu sicil memurluğuna tebliğ olunur. 

İlândan itibaren mühletin hükümleri biter. 
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Konkordatonun red- MADDE 292 — Konkordato tastik olunmaz yahut mühlet iptal 
dinden sonra iflas edilirse alacaklılardan birinin on gün içinde talebiyle iflas yoluyla 

takibe tabi olan borçlunun derhal iflasına karar verilir. 

îtirazh alacaklar hak- MADDE 293 — Mahkeme konkordatonun tastiki kararında alacakları 
kında dava itiraza uğramış olan alacaklılara, mürurunda hakları düşmek üzre dava 

etmek için bir mühlet tayin eder. 

konkordatonun hü- MADDE 2 9 4 — Tasdik edilen konkordato, rehinli alacaklıların 
kümleri rehnin kiymetine tekabül eden miktar alacakları müstesna olmak üzere 

bütün alacaklılar için mecburidir. 

Konkordatonun neti- MADDE 295 — Konkordatonun tastiki, konkordato mühletinden 
qeienmeyen^kıpier evej y a z olunupta henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden 

düşürür. 
üzerine tesiri 

Nizah alacaklara ait MADDE 296 — İtiraz mercii emrederse nizalı alacaklılar hakkında 
p a y l a r ayrılan paylar hüküm kat'ileşinceye kadar borçlu tarafından sağlam bir 

bankaya yatırılır. 11 inci madde hükmünün tatbiki kabildir. 

konkordato haricindç MADDE 297 — Borçlu tarafından konkordato şartlarından fazla 
yapılan vaıtler olarak alacaklılardan birine yapılan her vait hükme hacet kalmaksızın 

batıldır. 

Konkordatonun ala- MADDE 2 9 8 — Kendisine karşı konkordato şartları ifa edilmeyen 
caklıiardan birinin h e r ^ ^ ^ konkordato mucebince iktisap etmiş olduğu yeni hakları 

mUrakında feshi & *" m u n a^ a z a etmekle beraber konkordatoyu tastik eden mahkemeye müra
caatla kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. 

Kıyas yoluyla 290 inci maddenin tatbiki kabildir. 

Konkordatonun tama- MADDE 299 — Her alacaklı sui niyetle muallel bulunan bir kon-
men feshi kordatonun feshini isteyebilir. 

290, 291 ve 292 inci maddelerin kıyas yoluyla tatbiki kabildir. 

iflastan sonra kon - MADDE 3 0 0 — İflasına hükmedilmiş olan bir borçlu konkordato 
kordato teklif ederse iflas idaresi mütaleasiyle beraber en erken ikinci toplanmala

rında müzakere edilmek üzre alacaklılara verir. 
285 den 290 inci ve293 den 299 uncuya kadar olan maddelerin kiyas 

yoluyla tatbiki kabildir. Komisere ait vazifeler iflas idaresi tarafından yapılır. 
Konkordato üzerine verilen karar iflas idaresine tebliğ olunursa, kon

kordatonun tastiki halinde idare iflasa hükmeden mahkemeden iflasın 
kaldırılmasını ister. 

ON İKİNCİ BAP 

Taksiratlı ve hiyleli iflas 

I — Taksiratlı iflas 
Taksiratlı iflas halleri MAEDE 301 — Aşağıdaki hallerden biri kendisinde bulunan müflis 

taksiratlı sayılır, ve türk ceZa kanununun 507 inci maddesine göre 
cezalandırılır. 

1 - ziyanları için ma!kul sebepler gösteremezse. 
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2 - Evinin masrafları haitea fazla ise . 
3 - Kumar yahut mücerret baht oyunlarında ve borsa muamelelerinde 

külliyetli para sarfetmiş ise . 
4 - Vereceğinin mevcudundan çok olduğunu bileği haide bu 

vaziyetinde» haberleri olmaya» kümelerden ehemmiyetli miktarda veresiye 
mal satın yahut borç para almış ise . 

5-Ticaret kanunu mueebteee tutulması mecburi olan defterleri, 
kanundaki tarif dairesinde tutmamış, veya hiç defterleri bulunmamış ise, 

6 - Mevcudundan çok fazla mebaliğ için senetler imza etmiş ise . 
7 - Makul bir- mazereati olmaksızın iflas mahkemesine çağrıldığı halde 

gelmemiş ise . 
8 - İşlerini terkederek kaçmış ise . 
9 - Evelki bir konkordato, şartlarım ifa- etmeden yeniden iflasm hükın-

olunmm ise* 

H - Hiyleli iflas 

Hiyleli iflas halleri MADDE 3 0 2 — İflasından evel veya sonra alacaklılarını zararara so
kmak kastiyle hususiyle aşağıdaki suretlerle hiyleli muamelelerde bulunan 
kimse hiyleli müflis sayılır ve türk ceza kanununun 506 inci maddesine 
göre emlaRdtt-ıluf: 

1 - Alacaklıların müştçrek rehni makamında olan mallarını tamamen 
veya kısmen kaçırır, gizler veya tahrip ederse 

2 - Alacaklılarının zararına olarak hakikat hilafında makbuzlar verir 
veya yaziyle borç ikrar ederse 

3 - Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa 
4 - Evlenme mukavelesinde hakikaten getirilmemiş bir çeyizi 

getirilmiş gibi tanır ve karı da bu mukaveleyi kocasının alacaklılarına 
karşı istimale kalkışırsa 

5 - Hakikat hilafında borç ikrar etmek yahut muvazaalı muameleler 
ve mukaveleler yapmak suretiyle alacaklılarını zarara sokarsa 

6 - Borcu mevcudundan ziyade olduğunu bildiği halde ehmmiytli kiymeti 
haiz ticarî mallarını yahut fabrikasının mahsullerini hem satış gününün 
piyasasından hem de mal olduğu veya sarın alındığı kiymetten pek aşağı 
bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse 

7 - konkordato mukavelesi haricinde bir alacaklıya hususî menfeatlar 
te'min ederse. 

Birinci numarada yazılı malların kiymeti iki yüz liradan aşağı 
ise 322 inci maddede yazılı kimseler hakkındaki ceza verilir . 
Bu numaradaki suçlan yapanlar müflisin evi halkından kimseler ise müflis 
gibi cezalandırılırlar. 

OK Ü$Ö»CÜ BAP 
İtibarın yerine gelmesi 

ümnn yerine gelmesi MAjDDE 3.0^ — Hiyleli illasja mahkûm olan müflis itibarının gel-
A - Hiyleli müflis meşini ceza muhakemeleri usulü kanununun memnu hakların iadesine dair 

faslındaki hükümlere göre elde edebilir. Ancak mezkûr fasılda yazılı 
şartların ifasından başka istidasına, iflasa kaydedilmiş bütün alacaklıların 
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alacakları tamamen ödendiğine dair makbuzlarını ve sair vesikalarını 
raptetmesi lazımdır. 

B - Taksirath müflis MADDE 3 0 4 — Taksiratlı .iflasla mahkûm olan müflis infazı lâzım 
gelen cezasını çektikten sonra iflas mahkemesine arzuhal ile müracaat 
ederek itibarının talep edebilir. 

İstida, iflasa kaydedilmiş bütün alacaklıların, alacakları tamamen 
ödendiğine dair makbuzlar veya sair isbat edici evrak ile tevsik edilir. 

İlân: 

Ölümden sonra itiba
rın yerine gelmesi 

(G) Adî müflis 

MADDE 3 0 5 — Talebin kabulü üzerine verilen hüküm, resmî gazete 
ile ilân olunur. 

MADDE 3 0 6 — Hiyleli veya taksiratlı müflisin itibarının yerine 
gelmesine ölümünden sonra da hükümolunabilir. 

MADDE 307 — Adî müflis veya mirasçıları bütün alacaklıların 
alacaklarını ödedikten sonra keyfiyetin resmî gazete ile ilânını arzuhal 
ile istemek hakkını haizdirler. 

ON DÖRDÜNCÜ BAP 

I — Fevkalâde mühlet 

i - Bu babın tatbiki MADDE 308— Fevkalade hallerde hususiyle devamlı iktisadî buhran-
§ar t l a r ı larda İcra vekilleri heyeti 309 dan 320 inciye kadar olan maddeler 

hükümlerinin muayyen bir müddet için bu hallerden müteessir olan 
mıntıka borçlularına tatibk edilmesine karar verebilir . 

Fevkalade mühletin 
kabulü ,,t 

1 - Borçlunun istidası 

MADDE 309 — 308 inci maddede gösterilen haller sebebiyle 
kusuru olmaksızın trahhütlerini ifa edemiyen borçlu mühletin hitamında 
borçlarım tamamen tediye edebileceğini ahval ümit ettiriyorsa itiraz 
merciinden nihayet altı ayı geçmemek üzere fevkalade bir mühlet 
isteyebilir. 

Borçlu istidasına malî vaziyetini gösteren vesikaları, alacaklılarının 
listesini rapt ve itiraz mercii tarafından talep olunan bütün malumatı ver
meğe ve kendisinden istenebilecek evrakın hepsim göstermeye mecburdur. 

Borçlu iflas yoluyla takibe tabi ise istidasına fazla olarak bilançosunu 
ve defterlerimde rapteder. 

2 - İtiraz merciince 
yapılacak tetkikler 

MADDE 3 | 0 — İtiraz mercii lüzum gördüğü tahkikleri de yapdık-
tan sonra mühlet talebi ilk bakışta asılsız gibi görunmezse bir gün tayin 

ve o gün için ilân tarikiyle bütün alacaklıları davet ve icabında ehli hibreye 
de müracaat eyler. 

Alacaklılar tayin olunan günden evel dosyayı tetkik edebilirler; 
alacaklıların mühlet talebine karşı tahrirî itirazlarını dermeyan etmek 
salahiyetleri de vardır. 

İtiraz mercii kısa bir müddette kararını verir; mühlet vermekle beraber 
borçluyu bir ve ya müteaddit taksitlerle ödemesinede mecbur edebilir. 
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3- Temyize müracaat MADDE 311 — Karar hakkında tebliğ tarihinden on gün içinde 

borçlu ile alacaklılardan her biri tarafından temyize müracaat olunabilir. 
İtiraz mercii huzurunda bulunmuş veya temsil edilmiş olan borçlu 

ve alacaklılar temyizde hazır bulunmak üzre davet olunurlar. 
İtiraz mercii tarafından verilmiş olan fevkalâde mühletin hükmü 

temyizin kat'ı kararına kadar muteberdir. 

MADCE 312 — Merci, nihayet, mühlet kararım verirken bir defter 
tutulmasını emir ve alacaklıların haklarını korumak maksadıyla diğer 
bütün tedbirleri alır: 

Merci mühlet vermekle beraber borçlunun muamelelerine nazaret 
etmek üzre bir komiser tayin edebilir. 

5-Kararın tebliği MADDE 313 — Mühlet kararı kat'tleşince icra dairesine tebliğ ve 
hemen ilân olunnr. 

III. Neticeler MADDE 3 1 4 — Mühletin devamı müddetince borçlu aleyhine hiç 
i - Takiple^ ve mu- ^ir ^ j p yapamaz Ve bir takip muamelesiyle kesilebilecek müruru zaman 

vaya hakkı düşüren sair müddetler durur. 
201 inci maddede ikinci ve üçüncü sıra alacaklılar lehinde vazedil

miş bir senelik ve 269, ye 270 inci maddelerde yazılan altı aylık 
müddetler fevkalâde mühletin devamı müddetince uzatılır. Rehinle temin 
edilmiş alacakların faizleri için rehin hakkı da yine fevkalade-mühletin 
devamınca uzatılır. ( K. M. 790 ) 

MADDE 315 — Borçlunun işlerine devam etmesine müsaade olunur. 
ancak mühletin devamınca alacaklıların kanunî menfeatlarına dokunacak 
yahut alacaklılardan bir kısmını diğerlerinin zararına olarak tercih 
suretiyle yapılacak muameleler memnudur.. 

MADDE 316 — İtiraz mercii fevkalade mühleti verirken komiserin, 
yoksa bizzat merciin muvafakati olmaksızın borçlunun gayrı menkule-
lerini temlik yahut bunlar üzerinde aynî haklar tesis, rehinler ihtas, 
ivazsız tasarruflar icra etmeyeceğine ve fevkalade mühletten evel doğmuş 
borçlara karşı ödemeler yapamayacağına ve kefalet edemeyeceğine ve 
ederse hükümsüz olacağına karar verebilir. 

Aancak 201 inci maddede mezkûr ikinci ve üçüncü sıra borçların 
ödenmesi ve 310 uncu maddenin üçüncü fıkrasında bahsolunan taksitlerin 
tediyesi için muvafakat almağa lüzum yoktur. 

Fevkalade mühlet kararında yukardaki kaytlar bulunursa bunlar da 
ilâna yazılır ve fevkalade m(ühlet tapu siciline temlik hakkının tahtidi 
suretiyle geçirilir. 

MADDE 317 — Fevkalade mühlet yirmi liradan aşağı alacaklarla 
muayyen müddetlerde verilen nafakalar, rehinli alacaklar, 201 inci madde 
mucebince birinci sıraya dahil bulunan maaş ve ücretler hakkında cari 
değildir. 

Bu alacaklar, borçlu iflas yoluyla takibe tabi bulunmuş olsa bile 
fevkalade mühlet esnasında ancak haciz yoluyla yahut rehnin paraya 
çevrilmesi suretiyle takip olunabilir. 

4 - Defter tanzimi, Ko
miser 

2 - Borçlunun tasar
ruf hakları 

A - Umumiyetle 

B - Salahiyetli makam 
tarafından alınan hu
susî tedbirler hak

kında 

3- Fevkalade mühlete 
tabi olmayan alacak

lar 
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lv-uzatma MADDE 3 İ S — . 308 inci madde hükümlerine göre tayin olunan 

müddet içinde borçlunun istidası üzerine itiraz mercii tarafından verilen 
fevkalade mühlet; bunu icap ettiren sebepler borçlunun kusuru olmaksızın 
devam ediyorsa nihayet dört ay uzatılabilir. 

Borçlu istidasina alacaklıların mütemmim bir listesini ve eğer iflas 
yoluyla takibe tabi ise mütemmim bir bilanço raptetmeğe mecburdur. 

Merci alacaklıların itirazlarını yazıyla bildirmeleri için bir müddet 
tayin ederek uzatma talebini ilânla tebliğ eder. 

Bir komiser tâyin edilmiş ise oda rapor vermeğe davet olunur. 
Müddet bittikten sonra merci kararını verir ve bu karar ayni şartlara 

göre ilân olunur. Fevkalade mühlette olduğu gibi bu karar hakkında da 
temyize müracaat olunabilir. 

* Temyiz dosya üzerine kararını verir. 

v - Refi MADDE 319 — İtiraz mercii aşağdaki hallerde alacaklılardan 
birinin ve ya komiserin talebi üzerine mühletin kalkmasına karar verebilir: 

1 - Borçlu tayin olunan taksitleri vaktinde ödemezse . 
2 - Borçlu komiserin talimatı hilafına hareket eder ve alacaklıların 

kanunî menfaatlerini ihlal yahut bazılarını diğerlerinin zararına olarak 
iltizam eylerse. 

3 • Borçlunnn mercie* verdiği malumatın hakikat hilafında olduğunu 
yahut borçlunun bütün taahhütlerini ifaya muktedir bulunduğunu ala
caklılardan biri ispat ederse. 

Borçlu dinlenmeğe yahut itirazlarını yazıyla bildirmeğe davet olunur. 
Merci icabı halinde mütemmim malumat elde ettikten sonra dosya üzerine 
kararını verir. Müracaat vukuunda temyiz de aynı veçhile hareket eder. 
Refi kararı mühlet kararının tabi olduğu şartlar dairesinde ilân olunur. 

Refi kararı ikinci ve üçüncü numaralara göre verilmiş ise borçluya 
konkordato mühleti veya yeni bir fevkalade mühlet verilemez. 

vı- Fevkalade müh- MADDE 320 — Fevkalade mühletin devamı esnasında konkordato 
let içinde konkordato talep etmek arzusunda bulunan borçlu vesikalarını ve komiserin mütalaa-
yenıden evkala e namesjyie birlikte konkordato projesini mühletin bitmesinden evel verme-mıihlet verilememesi , , ı J 

ge mecburdur. 
Fevkalade mühletin bitmesinden sonra başlıyan altı ay içinde konkor

dato mühleti verilemeyeceği gibi yeniden fevkalade mühlet de verilemez. 

II - Fevkalade hallerde tatil 

icra takiplerinin dur- MADDE 321 — Salgın hastalık, umumî bir musibet veya harp 
durulması halleri halinde İcra vekilleri heyetinin kararıyla memleketin bir kısmında veya 

bazı iktisadî zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri 
durdurulabilir. 

ON BEŞİNCİ BAP 

Cezaî hükümler 

Mallarım bildirmeyen MADDE 3 2 2 — 70, 146 ve 204 üncü maddeler hükümler 
ve göstermeyen borç hilafına hareket eden borçlu ve müflislere ceza kanununun 503 üncü ıular naRkıncıaki 

cezalar maddesi mucebince ceza verilir. 
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Ancak 70 inci madde nrÛGebince haciz sırasında hazır bulunmıyan 

veya mümessil bulundurmıyan borçlu ile 211 inci madde mucebince 
iflas idaresi emrinde bulunmıyan müflis iki ayı geçmemek üzere hafif 
hapis veyahut elli liraya kadar hafif para eezasile sulh hakimi tarafından 
cezalandırılır. 

Mahcuz mallan kaçı- MADDE 3 2 3 — İcraî ve ihtiyatî haciz ile haczedilmiş malları 
ran ve gizleyen borçlu- v a n u t alacaklılarına ait eşyayı yok eden, bozan, kaçıran ve gizleyen 

lar hakkında cezalar boFÇİU v e y a e v i halkından kimseler Türk ceza kanununun 276 inci 
maddesine göre cezalandırılır. 

Kiralayanın üzerlerinde hapis hakkı tanınmış ve 266 inci madde 
mucebince defteri yapılmış eşyayı kaçıran ve gizleyen borçlu birinci 
fıkrada yazılı kimseler gibi ceza görür. 

Müflisin borçluları MADDE 3 2 4 -— Müflisin borçluları 214 üncü maddenin üçüncü 
hakkındaki cezalar numarasında yazılı ilândan bir ay içinde kendilerini bildirmezlerse sulh 

mahkemeleri tarafendan otuz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Müflisin maiiarim MADDE 3 2 5 — Müflisin mallarını ellerinde bulunduran 
veFmıeavtrl.1orQî1!f1!ckln" üçüncü şahıslar ayni müddet içinde o malları iflas idaresi emrine 

vermezlerse sulh mahkemesince elli liraya kadar hafif para cezasiyla 
cezalandırılırlar. 

daki cezalar 

ON AE.TINOI BAP 
Hususi hükümler 

Maa§ ve ücretlerin MADDE 3 2 6 — Devlet işlerinde bulunan borçlu memur ve müstah-
Kesilmeinde usul demlerin maaş ve ücretlerinin kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak 

tebligat üzerine üçüncü şahıs sıfatında bulunan mal memurları, haczin 
icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta 
içinde bildirmeğe mecburdurlar. 

İlk maaş ve ücretten başlayarak borç bitinceye kadar icra dairesi 
namına tanzim edilecek ayrı bir bordoroya maaş bordrosiyla beraber 
vize ettirmek şartiy la her ay tevkifat yapılmak mecburîdir. 

Memurun maaş, ücret veya memuriyetince veyahut başka bir şubeden 
maaş almayı mucip olacak surette vuku: bulacak tebeddülleri mal memu
ru veya daire amiri derhal icra dairesine bildirmeğe ve son halde haciz 
muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe mecburdur, 

Yakardaki maddeye MADDE 3 2 7 — Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş 
riayet etmeyenler 0ianlann kesmedikleri veya ilk vasıta ile gündermedikleri para ayrıca 

mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaş -
larından veya sair mallarından alınır. 

Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır. 
Yukarki madde hükümlerine riayet etmeyen her hangi bir memur veya 
amir hakkında istenecek .malumatın icra dairesine hemen verilmesi 
bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir . 

cumhuriyet Müddei MADDE 3 2 8 — İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri 
umumiligince takıp dernal yapmağa ve neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe 

alâkadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapma-
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yanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı eveliyeye hacet kalmaksızın 
Cumhuriyet müddi umumıliğince doğrudan doğruya takibat yapılır. 

Üçüncü gahsa bırakılan MADDE 329 — Üçüncü şahıs, icraca haczolunup kendisine bıra-
Mal l a r kılan malları icra dairesinden istenildiği anda evelki vaziyetinde iade ile 

mükelleftir. 
Bu suretle eline bırakılan malların kendisine atfolunamayacak bir 

sebepten dolayı telef veya zıyaını ispat edemeyen üçüncü şahıs hakkında 
ceza takibatından başka evvelce tespit edilmiş olan kıymetler, hükme 
hacet kalmaksızın, icra dairesince resen tazmin ettirilir. 

Bu kıymetleri tazmin ile mükellef olanlar icra dairesinin bu baptaki 
talep ve kararma karşi, itiraz merciine itiraz edebilirler. 

icra dairelerinin MADDE 330 — İcra memurları yaptıkları muamelelerden dolayı 
mnhabereleri ^eY daire v e makam ile doğrdan doğruya muhabere edebilirler. 

Tahliye hakkında MADDE 3 3 1 — İcra dairelerince tahliye olunan yere çıkarılan 
hükümler kimse muhik bir sebep olmaksızın yeniden girerse davaya hacet kalmad

an icraca oradan çıkarılır. 
Bu gibi kimselere ayrıca ceza kanunu hükümleri dahi tatbik olunur. 

Yedin tebeddülü MADDE 3 3 2 — Hükümden sonra vuku bulan tebeddüllerin icra 
muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen yer kimin elinde ise 
ondan alınır, veya o yerin tahliyesi yapılır. O yerde mahkûm olan kim
seden başka diğerleri bulunupta mahûma tebean veya onun iare ve 
kiralamasıyla olmayup müstakillen oturduklarına dair muteber bir vesika 
gösterirlerse mahkemeye müracaatla icranın geri bırakılması için karar 
almak üzre kendilerine icra dairesince münasip bir mühlet verilir ve 
neticeye göre muamele olunur. 

çocuk teslimi hükmü- MADDE 3 3 3 — Çocuk tesliminde icra dairesince yollanan ihbar-
nün icrası nameye riayat etmeyenler 322 inci maddenin ikinci fıkrası mucebince 

ceza görürler. İcabında cebir kuvveti kullanılır. 

Gayrı menkul artt- MADDE 3 3 4 — Gayrı menkulün arttırıması muamelesi bulunduğu 
ırmaiannda salâhiyet y e r icra dairesince yapılır. Gayrı menkul haczi yapan icra dairesinin 

haricinde bulunduğu surette arttırma istinabe suretiyle yapılır . 

Fazla verilen paranın MADDE 335 — İcra dairelerince borçludan fazla para tahsil oluna-
ğeri alınması X2^ a lacaya verildiği veyahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olun

duğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın o kimseden geri alınır. 

Emanetler hakkında MADDE 3 3 6 — İcra veznesine tevdi yahut dairece tahsil olunan 
mûrurü zaman p a r a v e v a ğerj ahnan ayın emanetler ilân tarihinden beş seneye kadar 

alâkadarları tarafından müracaatla alınmazsa talep hakkı düşer. 
İlân gazete ile, olmayan yerlerde icra dairesince talik suretiyle yapılır. 



Son maddeler 

Sui niyetle temyiz 
halinde olunacak mua

mele 
suı 

Temyiz heyeti 
kararları 

ve 

Satışın geri bırakıl
ması 

Borçlunun mevcudu 
hakkında malumat 
vermek mecburiyeti 

MADDE 337 — İcra kararlarının muameleleri uzatmak gibi 
niyetle temyiz edildiği anlaşılırsa hukuk usulü mahakemeleri kanununun 
422 inci maddesi hükmü tatbik olunur. s 

MADDE 3 3 8 — Bu kanuna göre temyiz edilen kararlar temyiz 
birinci reisi tarafından her sene temyiz heyeti içinden ayrılacak ikinci 
reislerden biriyle azadan iki zattan mürekkep bir heyet tarafından tetkik 
edilir ve bir hafta içinde kafi surette karara bağlanır. Verilen karar 
neticesi telgrafla mahalline bildirilir. 

MADDE 339 — Hükmedilen para icra dairesine yatırıldığı veya 
borçlunun malları haczolundugu Jıalde nafaka hükmü müstesna olmak 
üzre satış temyiz neticesine kadar geri bırakılır. 

MADDE 340 — İcra veya iflas dairelerinin borçlunun mevcuduna 
dair isteyeceği bütün malumatı hakikî ve hükmî her şahıs derhal 
vermeğe ve talep halinde mevcudu bu dairelere teslime mecburdur . 
Beyanatın hilafı sabit olursa borçlunun mevcudu tesellüm edilmekle 
beraber alacaklı tarafından mahkemeye müracaat halinde borçlar kanunu 
mucebince tazminat vermesine de mahkum edilebilir. 

Aidath icra memurları MADDE 3 4 1 —Adliye Vekâleti tarafından lüzum görülen yerlerde 
icra memurları, kanunu mahsusla muayyen harçlardan aidat almak suretiyle 
tayin ve tavzif edilirler. Bunlar da resmî devlet memurlarından madut 
olup maaşla müstahdem icra memurlarının kanunen muayyen olan hukuk 
ve salâhiyetini ve vazife ve mes'uliyetini haizdirler. 

Bu suretle istihtam olunan icra memurları, Adliye Vekâletinin 
tensibile aidatmin müsaadesi nısbetinde adliye dairesine yakın bir yerde 
bir dairei mahsusa kiralar ve döşerler, 

Bu icra memurları, matlup sureti temin etmek için, muamelelerinin 
çokluk ve genişliğine göre memur evsaf ve şeraitini haiz ve aynı hukuk 
ve vezaife tabi, ücretleri taraflarından verilen kâtip ve müstahtem 
kullanabilirler. 

ra edilen kanunlar 

İstılah ve tabirler 

MADDE 3 4 2 — 28 nisan 330 tarihli muvakkat icra kanunu ile 
mülga ticaret kanununun iflasa ait hükümleri ve 2 mart 927 tarih ve 
980 numaralı kanunun ıo uncu maddesinin bir numaralı fıkrası hükmü 
baki kalmak üzere bu kanunların zeyil ve ilâveleri ve hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun dördüncü babiyle bu kanuna muhalif olan ihtiyatî 
hacze dair hükümleri mülgadır. 

MADDE 3 4 3 — Bu kanunda kullanılan ve aşağıdaki cetvelde yazılı 
olan ıstılah ve tabirler kanunu medeni, borçlar kanunu ve ticaret kanu
nunda bunların karşılığı olarak kullanılmış bulunan eski ıstılah ve tabir
ler yerine kaim olmuştur: 

hibe — bağışlama 
vahip — bağışlayan 
mevhubuleh — bağışlanan 



Meriyet zamanı 

mali fhevhup 
beyi 
şira 
müşteri 
bayi 
mebi 
icar 
i çare 
mucir 
müstecir 
mecur 
ecir 
bedeli icar 

MADDE 3 4 4 

— bağışlanılan 
— satım 
— alım 
— alıcı 
— satıcı 
— satılan 
— kira 
— kiralama 
— kiralayan 
— kiracı 
—fkiralanan 
— işçi 
— kira^karşılığı 

— Bu kanun neî 

anunu icraya me- ; MADDE 3 4 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri 
mur olanlar Heyeti memurdur . 6/2/929 



İcra ve İflas kanununun tatbiki hakkında 
KANUN 

MADDE 1 — Aşağıdaki hallerde bu kanunun hükümleri tatbik olunmaz: 
1 - Bu kanunun meri olmasından evel. konulmuş haciz veyahut rehnin satılması hakkında 

yapılmış taleplere, 
2 - Bu kanunun mer'i olmasından evel karar verilmiş olan ihtiyatî hacizlere , 
3 - Bu kanunun mer'i olmasından evel mahkemece verilmiş olan iflas kararlarına 
Şukadarki, kanunun meri olmasından evel verilmiş iflas kararlarının kaldırılması hakkında 

yapılacak taleplere bu kanunun 177 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 
Eski kanun hükmüne göre konulmuş haciz üzerine yeni kanuna göre mütemmim haciz 

yapılmaz. 
Eski kanun hükmünce rüchan hakkı iddia edebilecek alacaklıların o kanun mucibince bu 

hakları mahfuzdur. 

MADDE 2 — l inci maddenin -1- ve -2- inci fıkralarında gösterilen hacizler ve satış 
talepleri bu kanunun mer'i olmasından, menkule ait işler bir sene ve gayri menkule dair 
işler üç sene içinde neticelendirileceklerdir. Aksi halde bütün bu muameleler hükümsüz kalır. 
Talep vukuunda yeni kanunun hükümlerine göre takibe başlanılır. 

İhtiyatî hacizlerde davanın devamı müddetince geçen zaman hesaba katılmaz. 

MADDE 3 — i inci maddenin 3 üncü fıkrasındaki iflâs kararlarına müteallik tasfiyenin 
kanunun mer'i olmasından itibaren üç sene içinde bitirilmesi lâzımdır. 

Aksi halde bütün bu muameleler hükümsüz kalır. Talep vukuunda yeni kanunun hüküm
lerine göre takibe başlanılır. 

MADDE 4 — Bu kanun mer'i olmasından evel borçluya tebliğ edilmiş ihbarnameler veya 
borçluya yapılan diğer ihbar bu kanunun tayin ettiği itiraz müddetini ihtiva ediyorsa bu 
kanundaki ödeme emirleri yerine geçer. Alacaklı ancak eski kanunun borçluya tanıdığı 
müddetlerin bitmesinden sonra takibe devam edebilir. Eski kanundaki müddetler bu kanunda 
gösterilen müddetlerden kısa ise bu kanun hükümleri tatbik olunur. • 

MADDE 5 — Kanunun mer'i olmasından evel tediye ihbarnamesi tebliğ edilmekle bera
ber haciz talebi gibi bir talepte bulunulmuş olupta kanunun mer'iyete geçdiği gün 1 inci 
maddenin 1-3 üncü fıkralarında yazılı neticeler husule gelmemiş ise mezkûr talepler ve mua
meleler yapılmamış sayılır ve bu kanun hükmünce talep vukuunda yeniden takibe başlanılır. 

Yokarıdaki fıkrada mezkûr varakalardan biri borçluyu mallarında serbestçe tasarruftan men-
eder mahiyette ise bu memnuiyet en çok kanunun mer'i olduğu tarihten dört ay nihayetine 
kadar devam eder. 

MADDE 6 — Bu kanunun mer'i olmasından evel 1215 numaralı kanun mucibince icraya 
konmuş poliçe ve emre muharrer senet ve çeke müstenit alacaklarından dolayı takibat eski 
kanuna göre neticelenmemiş ise poliçe ve emre muharrer senet ve çeklere ait usul ile 
takipte bulunmak isteyen alacaklı yeni bir ödeme emri göndermeğe mecburdur. 
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MADDE 7 — Kanunun mer'i bulunmasından evel alacaklı borçlunun mallarını haciz 

ettirmiş veya iflâsına iştirak etmiş olsa dahi alacağından alamadığı miktar için alacaklı sıfatım 
muhafaza etmiş oldukça, bu kanun mucibince (Borç ödemeden aciz vesikasi) verilmesi lâzım 
gelen kimsenin malik oluğu hakları haiz olur. 

MADDE 8 — Eski kanunun zamanında başlanmış iflâslardan dolayı bu knunun mer'i 
olmasından sonra konkordato müzakeresi için akt olunan alacaklılar toplanmasında konkordatonun 
kabulü için lâzım gelen ekseriyet hakkında bu kanunun 288 nci maddesi tatbik olunur. Bu 
kanunun mer'i olmasından evel aktedilmiş ve henüz tasdik edilmemiş olan konkordatoların 
kısmen veya tamamen iptali davalarında bu kanunun 298 ve 299 uncu maddeleri hükmü 
cereyan eder . # 

MADDE 9 — Bu kanunun mer'i olmasından evel ikame edilmiş iptal davalarında eski 
kanun mucibince iptal caiz olup, müruru zamanla hakkı da düşmemişse, bu kanunun 268 den 
275 inciye kadar olan maddeleri tatbik olunur, 

Bu kanunda gösterilen beş senelik müruru zaman aynı veçhile yukarda zikrolunan konkorda
to akitlerine de tatbik olunur. Ancak kanunun mer'i olmasından evel geçmiş müddetler nazarı 
itibara alınır. Ve bu müruru zaman her halde yeni kanunun mer'i olmasından iki sene geçme
dikçe tamam olmaz. Aktın yapıldığı tarihin bu kanuun neşrinden evel veya sonra olduğunda 
terettüt olunursa tercihan bu kanun hükmü tetbik olunur. 

MADDE 10 —- Bu kanunun meriyete konulduğu tarihte eski kanun mucibince borçtan 
dolayı hapsedilmiş olanlar derhal salıverilirler. Haklarında yeni kanun hükümleri cereyan eder. 

MADDE 11 — Bu kanun icra ve iflâs kanununun meriyete girdiği tarihten muteberdir . 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri heyeti memurdur . 
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itiraz, şikâyet ve 
merciine itiraz 
itiraz, 
muharr 
takiplerde itiraz 
itiraz ve şikâyet 
kanunnundaki 
semerasiz 
itiraz ve şikâyet, 

tarafından ifa 
tayin edilmiş 
şirketine kabul 
san'atine 
neciye 
mütbak 
merhum 
alacaklar da 
hayvanım 
boüclu 
machuz 
tapoya 
tapo dairesine haber 
tapodaki 
hecie 
geçineeeği 
tiliği 
mahkemade 
davet 
zilyediliği 
verilir 
edenler 
derrce 
snretle 
taleplerinden 
maalların 
mahallerin 
ket'ileşmiş 

inci maddenin sonundaki ( kanuna göre 
maddenin sonuna yazılacaktır . 

10*3 
105 
105 

3 
2 
5 

süratle 
artırılanın 
memur 

Doğru 

cezalar 
şikâyet ve 
merciine şikâyet 
şikâyet, 
muharrer 
takiplerde şikâyet 
şikayet 
kanunundaki 
semeresiz 
şikâyet 
iflas yoluyla takip 

* tarafından ifa olunur 
tayin olunan 
şirketine kalp 
sıfatına 
inciye 
mutbâk 
merhun 
alacaklara da 
hayvanının 
borçlu 
mahcuz 
tapuya 
tapu dairesine haber 
tapudaki 
haciz 
geçineceği 
tliği 
mahkemede 
dava 
zilyetliği 
verir 
ederler ve 
derece 
suretle 
taleplerinden borçluyu ve 
malların 
malların 
kat'ileşmiş 

mahfuzdur ) fıkrası 99 uneu 

süratle 
artıranın 
memuru. 
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kendileirne 
doğurdoğu 
riaayet 
burçluya 
borçluya 
setiş 
merciinin 
mahfaza 
mümsssili 
evvlce 
makkeme 
hnkukî 
iddialrda 
iflasını 
edebilirde 
burcu 
rehenine 
meucut 
tekili 
defrer 
gön 
bağh 
muteariz 
sarbesce 
ifasa hükmeden 
evvlce 
kimselarden 
ediyorsa 
alaeaklı 
hacz 
hacizin 
haciz olunacak 
burçluya 
man kam ece 
iktiyatî kükmsüz 
haczlere 
kedileri 
evvlce 
düşmeyüp 
tuplanmağı 
tarfından 
psk 
duşurebileck 
müraatiyle 
mazereati 
İflasın 

104 
dairesince 
veya 
kendilerine 
doğurduğu 
riayet 
borçluya 
borçluya 
satış 
merciin 
muhafaza 
mümessili 
evvelce 
mahkeme 
hukukî 
iddialarda 
ifasını 
edebilir 
borcu 
rehnine 
mevcut 
teşkili 
defter 
gün 
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muteriz 
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iflasa hükmeden 
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ediyorsa 
alacaklı 
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haczolunacak 
borçluya 
mehkemece 
ihtiyatî hükümsüz 
hacizlere 
kendileri 
evvelce 
düşmüş 
toplanmağı 
tarafından 
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düşebilecek-
müracaatiyle 
mazereti 
iflasına 
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Sıra No 134 
Vilâyetlerin umumî idaresi hakkında m numarali kanun 
lâyihası ve Muhtelit ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

9/Jİ929 

B. M. M. Yüksek reisliğine 
Vilâyetlerin umumî idaresi hakkında Dahiliye Vekâletince teklif olunup İcra Vekilleri 

Heyetinin 16/1/929 tarihli içtimainda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

İşin müstaceliyet ve ehemmiyetine binaen muhtelit bir Encümen tarafından tetkikine ve 
neticesinin iş'arına müsaade bııyurulması rica olunur efendim . 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Vilâyetlerin idaresi için elde mevcut olan 13 mart 329 tarihli ( İdarei umumiyei vilâyat ) 

kanunu bir kanunu muvakkat olduğu gibi bu kanunla valilere verilmiş olan salâhiyetlerden 
muhtelif idare şubelerine ait olanlar zaman zaman birer kanunla alınmış, bir ktsmı idare şubesi 
amirlerine, diğer kısımları da vekâletlere verilmiştir. Bu suretle kanun esaslarından en mühim
lerini zayi etmiştir.. 

Halbuki (rüesayi memurin mülkiyenin salâhiyeti lâzimeyi haiz olmasına itina ve bu bapta 
mevzuatı kanuniyemize icap eden ahkâmın derpiş edilmesi ) Hükümetin umdelerinde dahildir. 
Nizamı idareyi muhafaza için valilerin Hükümeti merkeziyeyi ve ayrı ayrı her vekâleti temsil 
etmesi lâzım ve zaruridir. Her vekâletin ayrı ayrı vilâyetler üzerinde murakabe hakları ise 
derkârdır. Talî işler, hakkında vilâyetlerce vekâletler namına ittihazı karar edilmesi de çok 
faydabahştır. Bu memurların en yakın mevkide bulunmasına ve bütün vesaiki tetkik ve icabatı 
mahalliyeyi daha eyi ihata eylemesi tabiî olmasına mebni valilerin kararlarından istifade edil
mek lâzımgelir. İşte bütün bu hususlar vilâyetlerin umumî idaresi hakkında yeni bir kanunun 
tedvinim zarurî kılmıştır. Yeni kanuna; on beş senelik bir maziye malik olan 329 kanunu 
muvakkati esas ittihaz edilmiştir. Ancak icabatı hazıra nazarı dikkata alınarak kanundan bazı 
maddeler tay edildiği gibi yine icabatı dolayısile bazı maddeler ilâve olunmuştur. 

Kanunda mütehassıs memurların mensup oldukları vekâletler tarafından tayini esası kabul 
edilmiş ve muhtelif vekâletlere muhtelif kanunlarla memur tayini hakkında verilen kanunî 
salâhiyetler muhafaza edilerek bunun haricindeki memurların tayini mahallerine bırakılmıştır. 

Bu suretle talî memurlar bir madde ile tespit olunmuştur. ( Madde: 13 ) Memurin kanunu 
nazarı dikkata alınarak kaza ve vilâyetlerde memurin kanunları ahkâmına muvafık olmıyan 
tayinler hakkında olunacak muameleye dair bir madde konulmuştur* ( Madde: 14) Ayni 
zamanda devâiri devletin tam bir ahenk dairesinde çalışmasını temin için valinin vilâyet 
memurları hakkında inzibatî cezaları tatbik husundaki vaziyeti tasrih edilmiştir.. ( Madde : 15) 

T. e 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 
s*yl -m 
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Valilerin her vekâletin ayrı ayrı mümessili oldukları ve vilâyete ait işler hakkında 

ait olduğu vekâletlerle muhabere edecekleri ve vekâletlerin de idarî ve siyasî 
muhaberatı ve vilâyete ait işleri doğruca Valilere yazacakları tespit olunmuş ve her iki 
surette de Dahiliye vekâletinin tavsit edilmeyeceği ve vekaletlerce bir vilâyete verilen emrin 
infaz edilmediği görülürse keyfiyetin esbabı mucibesile Başvekâlete yazılacağı tevsik 
edilmiştir. (Madde: 18 ) 

Vekâletlerin mütehassıs rüesayi memurinle resen muhabere ve muameleleri fennî ve 
hesabata. ait malî ve ihtisası hususata inhisar ettirilmek suretile Valilerin her vekâletin 
mümessili olduğu teyit ve tevsik olunmuştur. ( Madde: 19 ) 

Kaymakamlarla idarî şube reislerinin kanunlar ve nizamnameler ve talimatnamelerle 
mukarreratın esasında veyahut suveri icraiyesinde istizana muhtaç gördükleri hususatı Validen 
sormaları ve Valinin halli mesele edemediği takdirde keyfiyeti ait olduğu vekâletten istizan 
eylemesi esası kabul edilmiştir. ( Madde : 22 ) 

Memur ile amir arasında bir emrin kanun ve nizamnamelere ve talimat ve emirlere 
mutabakat etmemesinden mütevellit ihtilâfta vilâyette en yüksek merci olarak Vali tanınmıştır. 
( Madde: 24 ) 

Vilâyet dahilinde Jandarma ve Polis kuvvetleri doğrudan doğruya Valinin emri altına 
verilmiş ve mezkûr kuvvetlerin muvakkaten mevkilerinin tebdil ve mahalli ahara nakilleri 
ve Jandarma zabitanile Polis komiser ve memurlarının vilâyet dahilinde icabına göre 
muvakkat veya daimî surette mevkilerinin tahvili hususunda vilâyet Valisi salâhiyettar 
kılınmıştır. ( Madde: 26 ) 

Askerî kumandanların ve askerlik şube reislerinin hususatı askeriyeye ve bilhassa" 
seferberlik istihzaratına müteallik vukubulan müracaatlarını sür'atle ikmâl ve vilâyet 
mıntakasında askerî kumandanların sıhhî, iaşe ve iskân hususundaki müracaatlarını imkân 
mertebesinde temin etmesi için maddeler konmuştur. ( Madde: 28,29 ) 

Valilerin her sene nihayetinde Dahiliye vekâletince yapılacak numuneye tevfikan vekâletlere 
bir rapor göndermesi usul ittihaz olunmuştur. ( Madde: 41 ) ' 

Yalnız Dahiliye vekâletinin değil Devletin şahsiyeti maneviyesinin mümessili olan Valinin 
Devletin siyaseti umumiyesile tevem gitmek zaruretinde olan idare makinasının muntazam bir 
surette işlemesini ve bilumum dairelerde kanuna hürmet edilmesini ve bir kelime ile 
kanunların hüküm sürmesini temin eylemesi icap eder. Binaenaleyh Valiler Hükümetin 
çizdiği ana hatlarile hem ahenk olarak memur oldukları vilâyet dahilinde Devletin ve 
teşkilâtın ifasına mecbur olduğu muhtelif işlerin eyi bir surette inkişafını temin için Adliye ve 
Ordudan maada bilcümle memurların muamelâtını tanzim salâhiyetini haizdirler ve bu salâhiyeti 
de her ay nihayetinde ve lüzum gördüğü sair zamanlarda hükkâm ile ordu mensubininden maada 
bilumum memurları hey'et halinde ve yahut münferiden davet ederek mesaileri hakkında 
kendilerinden malûmat istemek ve icap eden talimatı vermek suretile istimal edebilirler. Kanuna 
bu hususun temini için bir madde konmuştur. ( Madde: 45 ) 

Halkın işlerinin azamî şür'at ve suhuletle görülmesini ve bahusue köy kanununun tamamı le 
tatbik edilmesini temin için hükümet nevahi teşkilatına ehemmiyeti mahsusa atfetmektedir. 

Köylünün tapu, nüfus, vergi gibi kendisini çok alâkadar eden işler için kaza merkezine kadar 
gitmesi müşküldür. Bu sebeple dirtaraftan nevahi adedinin tekessürüne çalışılarak tam teşekküllü 
nahiyeler vücuda getirilmekte bulunmuş ve kanuna da nahiye müdür ve memurları hakkında 
bazı ahkâm ilâve edilmiştir. ( Madde : 59-64 ) 

Elyevm vilâyet idare heyetlerinin müzakere ve kararları ve idarî davaları tarzı tetkik ve 
rüyetleri bir usule tabi tutulmadığından bu teşkilattan maksut olan gaye kemalile iktitaf 
olunamamaktadır. Binaenaleyh idare heyetlerince idarî davaların ne tarzda rüyet ve tetkik edilece
ği hususunun kanunu mahsus ile tayini tasavvur edilmiş ve bu bapta bir kanun da ihzar 
edilmekte bulunmuştur. 

Ayni zamanda idare heyetlerinin ittihaz edecekleleri idarî ve istişarî ve kazaî kararlar ve 
bunlardaki nisabı ekseriyet ayrı ayrı izah edilmiştir. ( Madde: 65 - 78 ) 



Hasılı yeni kanun sonradan neşir ve tedvin edilen kanunlar ve nizamnamelerle duçarı zıya 
olan bazı esasların iadesi, kanunda mevcut olmıyan bazı ahkâmın ilâvesi ve mevcut nalçamın 
kanunlarla telifi suretile vücuda getirilmiştir . 

T. BM M. 
21İ3İ1929 

Encümeni Mahsus 
Karar J$ l 

. Esas M 31b - , . 
Muhtelit Encümen mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Dahiliye vekâletince tanzim olunup İcra vekilleri hey'etinin 16- 1- 929 tarihli içtimaında 

Yüksek meclise arzı kararlaştırılan (Vilâyetlerin umumî idaresi hakkındahi kanun lâyihası ) 
m tetkik etmek üzre seçilmiş olan hususî encümenimiz bu lâyihayı tetkik etmiştir. 

Teşkilâtı esasiye kanunumuzun 91 inci maddesinde Vilâyetlerin umuru tevsii me'zuniyet 
ve tefriki vezaif esası üzerine idare olunacağı yazılı olmasına göre Encümenimiz de bu iki 
mühim esası daima göz önünde tutmuş ve lâyihayı bu esaslara göre tetkik etmiştir. 

Tevsii me'zuniyet ve tefriki vazaif esasları hakkındaki mütalaadan evvel, Encümen Vilâyet
ler idaresinin^^a bir tarihçesini mazbatasına geçirmeği faydalı bulmuştur. 

VİLÂYETLER İDARESİ 
Anadoludaki Selçuk devleti dağıldıktan s"onra diğer beyler gibi istiklâlini ilân eden Osman 

bey ve halefleri zamanında yeni Hükümetin sınırlan genişledi, ihtiyaçlar arttı . Zaptolunan 
yerlerin merkezden idaresi mümkün olmadı. Rumeli taraflarında da Devlet hudutları uzaklara 
kadar götürülmüş oldu. Bunun üzerine memleket «. Sancak» namile bir takım parçalara 
ayrılarak idare başına ( Sancak Beyleri ) konulmuş ve Anadoltrdaki Sancakların hey'eti 
mecmuası (Anadolu beylerbeyi ) ve Rumeli deki sancakların hey'eti mecmuası da (Rumeli 
Beylerbeyi ) namını taşıyan iki büyük amirin idaresine verilmiştir. Her biri üç tuğlu vezirler 
den olan bu amir ve umum valilerden Anadolu Beylerbeyi evvela Ankara ve sonra Kütahyada, 
Rumeli Beylerbeyi de evvela Sofya ve sonra Manastırda otururdu. Muharebe zamanlarında 
idareleri altında bulunan Sancakların umum askerî kuvvetlerine kumanda eden bu amirler 
muharebenin Anadolu ve Rumeli yakalarında olmalarına göre sağ ve sol cenah kumandanlıklar
ım da ifa ederlerdi. 

16 inci asır sonlarında eski sancaklar « Eyalet » haline konularak bir takım sancaklara 
ayrılmış ve başlarındaki Sancak beyleri Beyler beylik payesine çıkarılmış ise de Anadolu ve 
Rumeli Beyler beylerinin şeref, kıdem ve askerî haklarına dokunmamıştır. Sancak idaresinin 
başındaki memurlar yanma ahali arasından seçilmiş «Ayan veya iş erleri » namile müşavirler 
de verilmişti. Adliye ve şer'iye işlerile bazı beledî vazifeler kadilarda, sipahî kuvvetlerinin 
kumandası ile gayri müslim cemaatlere nazaret vazifesi de su basılarda idi . 

Arazi: Has, zeamet ve timar usulile üç kısma ayrılarak hazariye ye seferiye namile vergiler 
alınmakta ve asker beslenmekte idi. Bunlar haricinde bir de yurtluk ve ocaklık teşkilâtı vardı. 

Zaman geçtikçe bir çok sui istimaller, ihmaller yapıldı. Bunun neticesi olarak da isyan 
ve ihtilâller koptu. İdare esasından sarsıldı. Yeniçeri ocağının da fesat ve ihtilâl ocağı 
halini alması merkezi, vilâyetlere karşı çok zayıf düşürdü-

Geniş bir memleket dahilinde vilâyetlerle muhabere, münakale ve münasebet vasıtalarından 
mahrum olan merkez, zaman zaman istiklâl isyanları karşısında bile kaldı. 

Dahildeki anarşi ile yıpranan Devlet bünyesi haricî tehlikelere karşı duramadı. Devlet 
sınırları mütemadiyen aleyhimizde olarak değişti. Çok kıymetli ülkelerimiz elimizden çıktı» 
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1789 Fransa ihtilâlinden sonra Avrupa devletleri idarelerini düzeltmeye koyuldular. 
İdaredeki mutlakıyet pirensipleri yerine miIletterin irâdesi geçti «. Hakimiyet milletin » oldu. 

İşte bu tarihlerde bizim için idaremizi düzeltmek zarurî ve en hayatî bir mesele idi. 
Fakat Devlet gemisi dahilin anarşi dalgalarile okadar hırpalanmıştı ki bünyesi tamamen 

tamir edilmedikçe ve onu idare edenler de kamilen değiştirilmedikçe kurtuluş ümitleri yoktu. 
İdarî teşkilattaki ıslahattan evvel şeriat perdesi altında kendi menfaatlerini güden (Ülema)-

nın elinde en keskin bir silâh olan yeni gerileri ortadan kaldırarak yenî ve muntazam bir 
ordu teşkili ile memleketi evvela, dahilin ve haricin hücumlarına Karşı müdafaa lâzımdı 
Bu maksatla 26 mayıs 1826 da neşrolunan bir emri yeni çeriler 15 haziran 1826 tarihinde 
şiddetli bir isyanla karşıladılar ve beklemedikleri bir akibete ograyarak ocaklarını söndürmüş. 
oldular. 

Her türlü yeniliğe düşman olan yeniçerilerin ortadan kaldırılmasından sonra taşra 
idaresindeki geniş ademi merkeziyete nihayet verilerek sıkı bir merkeziyet usulü tatbik olundu 
3 teşrinisani 1839 da ilân edilen Gülhanç hattı ile başlayan «Tanzimat» devrinde İslahatın 
esasları kuruldu. İdareye, Adliyeye, Orduya, Ziraate, Ticarete ve Maarife müteallik işler için 
hususî komisyonlar toplandı. 

Tanzimat ricali, fransayı örnek tutarak merkez teşkilatı gibi taşralarda da idarî teşkilata 
başladılar. Eyaletlere gönderilen Valiler, Defterdarlar, Kumandanlar ait oldukları nezaretlerle 
muhabere etmekle beraber idare işlerinden dolayı Babı aliye hesap verirlerdi. Artık istediklerini 
idam eden kendi hesaplarına vergi alan ve eyaletlerin servet menbalarını^iledikleri gibi 
kendi menfaatlerine uygun bir şekilde kullanan valiler yoktu. Bunlar ihdts olunan idare 
meclislerile istişare etmeksizin bir şey yapamamakta idiler. 

Tanzimattan sonra tesis olunan bu siki merkeziyet usulünün mahzurları çok geçmeden baş 
gösterdi ve bunları ortadan kaldırmak üzere 28 teşrini sani 1852 Fermam neşrolundu. 

Bu ferman valilerin salâhiyetini artırmakta vilâyetlerin umumî idaresinden onları 
rnes'ul tutmaktadır. Kirim muharebesini neticelendiren Paris muahedesinden sonra 18 - şubat 
1856 fermanı neşir olundu. Bu fermanın en mühim bir fıkrasıda Eyaletlerdeki meclislerin 
intihap usulünün değiştirilmesi idi. Bu göz önünde tutularak ve Fıransa kanunları da örnek 
alınarak yapılan nizamname 1861 - senesi nihayetinde Tuna eyaletinde ve 1864 de «Vilayet 
nizamnamesi » namile Bağdat ve Yemenden maada her eyâlete tatbik olundu . 

Nizamnamenin başlangıcında : « kıtaatı müteaddide livaların münasebatina göre devairi 
müteaddideye taksim olunarak her dairenin ( vilâyet) ismile yad olunacağı » yazılı idi. 

Beş baptan ve her babi bir kaç fasıldan mürekkep olan bu nizamname vilâyetleri sancaklara, 
saîicafclarık azalara, kazaları nahiyelere ve nahiyeleri köylere ayırmışti. 

Bu teşkilâta göre vilâyet ve sancakların adetleri şöyle idi : 
Rumelİnde Adalarla beraber ı o vilâyet 44 Sancak 
Anadoluda 16 74* 
Afrikada 1 5 

~~21 T 2 3 
İstanbul ve Cebelilubnan bu yekûndan harçtırler. 
Nizamnamenin ( umuru hukukiye) ye mutaallik fasılları vilâyet, sancak ve kazalarda hukuk, 

cinayet ve ticaret mahkemeleri tesis ettiği gibi ( Vilâyetin umuru hususiyesi ) fasüda her 
vilâyette bir Meclisi umumî bulunması esasını koymuştur. Riyaseti valiye verilmiş; yansı 
müslirîf ve yarısı gayri müslim azadan mürekkep bu umumî Meclis, senede kırk gün topla* 
narak vilâyetteki Devlet yolları ile kaza ve koy yöllarina, belediyeye ait öfflüifiî binaların 
İhpat ve tâmirat ve mtthafazlstöina ve bu hüsuslâfdâkr müricâatîanft tetkikine, Ziraat ve 
ticaret işlerini tevsi ve teshÜlne dair rflulâkerelefde bululacak, sancak, ka*a ve köy 
veffiİeririiı* tâdilf Hakkında dâ ımftale^m Öfldfr^eekti . 

Afiiak Meclis, rlüzâkefesine mefnur olduğu rftes'eîe hakkında yalnız reyhi bildirecek, kararı 
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mu t̂zâmrmn mazbatalar vali taralından îstanbûîa gönderilerek iradesi alırtdığ-î takdirde icra 
olûâ&âfctı. Aksi takdirde kararla!* Hüktimstiz kahrdf. 

İÖ704 Tafiftlf İdârei ümtthiiyei Vilâyet nizamnamesi I §64 nizamnamesini değiştirdi .Bu 
niz^Mftamenm ştt BaşlâhğiĞitadıl sefrebini bildirmektedir: 

(Vilâyetin teşkilâtı esasiyesi 1281 senesi cemâztyelurti'âsırftn yedisi tarih ile muâfthefen 
ilân kılınan nizamname ile tayin kılınmış ve mehakimi nizamiye için nizamnamei mahsus 
vaz ve tesis edilmiş olduğundan işbu nizâmnâme idârei mehafcifnden bahs etmeyüp yalnız 
memurini icraiye ve mecalisi idare ve belediyenin ve nevahi idarelerinin vezaifini tayin 
eder . ) 

Bit nizamname ile valiler, vilâyetlerin ufnumî işlerini görürler . Umumî işlerin reis ve 
niefcîi validir. Her memur şube amirine karşı mesul ve bu mesuliyet dahi müteseİsiîen 
Vâîfî vilâyete kadar müntehi olur. Vali, kanun ve nizamnamelerin icraatina nezaret ile 
bunların verdiği salâhiyeti istimal ve vazaifi ifa ve merkezi devletin emir veya 
kâfafnarnesile mukarrer olan mevtti icra eder. Salâhiyeti haricinde Şulunan işler 
hakandaki mutaîaasrni merkeze bildirir . Vilâyetin Maliye, Maarif; Nafıa, Zirâat, 
Sanayi ve Sıhhat işleri birinci derecede Valilere verilmiş, olup bu hususlara mutaallifc işler 
valiler vasitasîle şubelere havale olunur. Vilâyet dahilindeki emniyet ve asâyîşhı muhafaza
sından Valiler mes'uldür. Zabıta kuvveti kâfi gelmediği takdirde Valinin asker istihdamına da 
salâhiyeti vardır. Sancakların, kazaların ve nahiyelerin idareleri de vilâyet idaresine benzer. 
Vilâyetin umumî idaresine mutaallik işler, idare meclislerinde ve hususî idaresine mutaallîk 
işler de umumî meclislerde müzakere olunur. 

1870 Nİzamnarnesinde meclisi umumilerin müzakeresine memur oldukları maddeler 1864 «. 
mzamnamesine göre çok geniştir. 

Yöttârfn, köprülerin yapılması, kanalların açılması, ticaret, zirâat ve sanayiin terakkisi, 
maarrrîrr intişarı, töhüfnlanrî, hayvan cinslerinin İslahı, vergilerin (Kemmiyetiasliyelerine halel 
gelmemek üzere) taksim ve tâdili, menafii ufnüma ait mülklerin âlîm, safım veya mübadelesi; 
hastane ve islahhatieler gibi umumî müesseselerin açılması kapanması ile idareleri-, umumun 
mehtaâtîne doküriân tâahhûdal ve mukâvelât ile ve bunların masarifine müfaâllik ianeler gibi 
hüsüsatin müzâkeresinden ibarettir. 

î̂ iztmnarhem'h* sön faslı da vilâyet, sancak ve ka merkezi olan şehir ve kasabalarda 
belediye mecîisleri teşkilâtındani Bahsetmektedir. 

1839 dan sonra vilâyetlerin idaresi için yapılan kanun ye nizamnamelerde hmstiyan 
ekalliyetleri lehine ecnebi rhüdâhelesi mühimı bir föî oynamıştır. 

1878 Berlin ahitnamesinden sonra Rumeli vilâyetlerinde tatbik olhâcak kanun ve nizamna
meleri tetkik ve tadıî etmek üzere Istanbülda 17 haziran 1880 de beynelmilel bir kbmsİyön 
fö$£ncfc Bu komîsyörl idârf ademî merkeziyet esâsı dairesinde bir lâyiha hazırladı. 1864 ve 
Î&7Ö m^mftâmelefihi esâsından değiştiren bü lâVm^ tatbik olunmadı. 

îşte meşrutiyetin iîânîhâ vt Jf|f tarihli « idârei ümumîyei vîîlyat * kanununun neşri gününe 
kadafr Vtttyfetîef idâfesT ı s f tir taffrMi mzamhame Hükümlerine tabi tftüünrnuı v£ yarniz bele-
diyeîefe muhalifle soit fastrrv yefrfıe 1293 tarihli İstanbul ve tafra belediye kairanîafr hflfkünl-
lefî kifcri d u ş t u r . 

î#tf§1riferlabi rle rneşfttlyeirrl ilâfflnt^n sonra vHâyefler idaresini kanunu esasi ile hukuku 
esasiye4 # idörfe ilHfîîef hliri ğöstetdiğr sistemlere göre dfiz l̂irfıelf icapf etrtSiriden bu maksatla 
bif flyffiâ Hâ*rİâmâ^ fizir^ Ştirövı Devlet Reistifi matoıpdâ rrüsuSÎ bif köfnfsyöri ktir l̂ftiüş 
v^yoMfMalei nlzamtıârse v^ ı^K^erle viîâyetferdetf alınır mt^alaariamelef tetkik edÖBiîş 
ve Kâmarm Mmfifti İö§ irteî maddesi vHSyetlefin idâmesini teVsfr mezürtiyei ve tefriki V i r t 
kaü^ffft» iağ iö^ndân yâzüfeH lâyffiâf W&İ$meîçe m mtmfik göfületek §uWı Devlet teyeli 
umumiyesince müzakeresi bitirildikten sonra mebuslar mt^listtie ğ^n^Hhttiştif. 

HNîf * 19 İ2f MeStislâf rîîetîtâîrîîfr hususî ericût&ertt Mi pf©jfc£* tetkik edetekr ttvsîi rftezu-
Mfm ve mm m$ût <m$iâm gmi Mrei um\Hîfîyef viîiyat V6 iiftfet hugu^er Viîî^ât) 
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İsİmİeriİe iki mühim kısma ayırmış ve müzakeresini -..bitirerek esaslı tadilâtla meclis heyeti 
tımumiyesine sevketmiş isede Balkan harbinin çıkması bu projenin'kanun halini, almasına 
mani olmuştur. Bu harbin hitamından evvel iş başına geçen Hükümet, meclisteki bu projeyi 
almış ve bazı tadilat yaptıktan sonra 26 mart 1913 tarihinde- kanunu muvakkat halinde neşr 
etmiştir ki bu güne kadar tatbik edilmektedir. 

TEVSİİ MEZUNİYET VE TEFRİKİ VAZAİF 

İdare hukuku alimlerince idarî teşkilâtta merkeziyet ve ademi merkeziyet muvazeneyi temin 
eden iki mühim kaidedir. Devlet idaresinde birliği temin için Hükümet elinde en mühim bir 
kuvvet olan merkeziyet siyasî ve idarî iki safhaya ayrılır.. Umumî hizmetler için Devlete ait 
vazifeleri yapmak üzere karar ittihazı ve bu kararlan tatbik etmek için kullanılacak memurlann 
tayini, idarî merkeziyeti vucude getirir. 

Devletin umumî vazifelerine müteallik icraî işlerde kajj#r ittihazı Devlet reisine aittir. Ancak 
Devlet reisi bu icraî vazifelerin heyeti mecmuasile bizzat uğraşanıiyacağından Dahiliye, Maliye 
Maarif V. S. gibi işler için vekiller tâyin eder. 

Umumî işlerde karar ittihazı da bunlara münhasır kalır , Aşağı derecedeki memurlar 
bunlardan izin almaksızın umumî hizmetler için karar ittihaz edemezler . 

İşte gerek karar ittihazı ve gerek memur tayini hususlarinde merkezin salâhiyetlerinden bir 
kısmının kanun ile taşra idarelerinin başında Devlet reisinin mümessili ve Hükümetin icra vasıtası 
olarak bulunan valiye verilmesi ( tevsii mezuniyet = Deconcentration) dır. 
Tefriki vezaife gelince: Hükümetin umumî vazifelerinden siyasî olanlarını merkeze hasrile siyasî 
mahiyeti bulunmayanlarını vilâyet ve belediyelere veren ve bu suretle halkın idareye iştirakini 
( memleketin meleket tarafından idaresini ) temin eden idarî ademi merkeziyet usulü olup 
(tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif) şeklinde kanun dilimize geçirilmiş olan bu esasın Fransızca 
mukabilide aynen (Decontiralisation administratif) dir. Demokrasi umdeleri, mutlak idareler gibi 
sıkı merkeziyetin de amansız düşmanıdır.* Bu umdeleri kabul eden memleketler merkeziyet ve 

ademi merkeziyet esaslarını da eyi ve muvazeneli bir şekilde idarelerinde tatbik etmiş ve bu sebeble 
nafia, maarif, ziraat, ticaret ve iktisat sahalarında çok ilerilemiş yardıma ve bakıma muh
taç vatandaşlar için bir çok sıhhî ve içtimaî müesseler açmışlardır. Merkeziyet usulünün 
zararlarını bu gün ancak bu milletlerin tarihlerinde ve bilhassa bizim idare tarihimizde oku
yabiliriz . 

Memleketimizde vilâyeler idaresini tanzim eden 1864 nizamnamesi vilâyetlerde mahallî işler 
için ancak umumî bir meclis açmış, fakat bunlara mütalâa bayanından başka hiç bir vazife 
ayırmamış, vilâyetlerin şahsiyeti maneviyelerini tanımamıştır. 1870 nizamnamesi de umumî 
meclislerin çalışma sahalarını genişletmiş isede en ufak işlerin yapılması için merkezin muva
fakatini şart koymuştur. (Tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif ) esaslannın yurdumuzda tatbikini 
temin eden kanun, ( 1913 idarei umumiyei vilâyet muvakkat kanunu ) olmuştur. 

Yurdumuzun genişliği' muhabere ve münakale vasıtalarımızın mütemeddin memleketler 
derecesinde bulunmaması göz önüne konulduğu takdirde idaremizde temerküz cereyanlarından 
sakınılarak vilâyetlerin mezuniyet ve selâhiyetlerinin arttırılması encümenimizce lâzım, ve zaru
ridir. İşte müzakere olunan kanun lâyihası bu düşüncelere ve teşkilatı esasiye kanununnn 9 i 
inci maddesine muvafıktır. Ancak 1913 ( idarei umumiyei vilâyet) kanunu vilâyetlerin idare
sini (idarei umumiye ) ve (idarei hususiye) kısımlarına ayırmış olduğundan Hükümetin esbabı 
mucibe mazbatasında da yazıldığı üzere lâyiha, aynı esasa göre tanzim olunmuş isede idare 
hukuku ilmi böyle bir taksim tanımadığı gibi ( tefriki vazaif ) kaidesince vilâyetlerin manevî 
şahsiyetlerine verilmiş olan vazifeleri gösteren maddelerin yazılı olmamasından dolayı encü* 
menimiz lâyihayı noksan bulmuştur. 

Muvakkat kanunun (idarei hususiye) kısmı için hazırlanmış olan lâyihanın da Büyük Meclise 
sunulmak üzere bulunduğu Dahiliye Vekiliî Bf. tarafından bildirilmiş olduğundan encüme-
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iiıimiz mezkûr lâyihanın biran evvel meclise verilmesini ve tetkikini bitirdiği vilâyetler idaresi 
kanununun tamamlanmasının teminini hükümetten temenni eder. 

- Layihanın- heyeti umumiyesi hakkındaki mütaleasını bir suretle tespit eden encümen, 
maddeden bazılarının tadiline, bazılarının silinmesine, bazılarının aynen kabulüne karar 
verdiği gibi bazı madde ve fıkraların da ilâvesine lüzum görmüştür: 

Yukarında arzolunan sebeplerden dolayı encümen (İdarei Umumiye) ve (İdarei Hususiye) 
taksimlerini kabul etmediği için lâyihanın başından umumî kelimesini kaldırmıştır. 

BİRİNCİ FASIL 
Vilâyet, kaza, nahiye, köy teşkili , kaldırılması ve yahut merkez ve sinııiarımn 

değışdirilmesi hakkındaki madde bazı tadillerle fıkralara ayrılmış, merkez kazaları teşkilâtının 
( Hükümetçe lüzum görülen yerlerde icrası ) muvafık bulunmuş Vali muavinlerinin vaziyeti 
ayrı bir madde ile tespit olunmuştur: 

Vilâyet idare şube reisleri 5, kaza idare memurları 6, ve nahiye memurları ( 7 ) inci' 
maddelerde; sayılmıştır. 

Lâyihanın (13") üncü maddesi encümenimizde uzun bir müzakere mevzuu olmuştur. 
Yukarıda izah olunan (tevsii mezuniyet ) kaidesine göre Valiler, taşrada Devletin mümessili 
ve Vekâletlerin icra vasıtaları olduklarından dolayı muhtelif idare şubeleri üzerinde murakabe 
ve teftiş ile mükelleftirler. Bu salâhiyet Valilere verilmediği takdirde Vekâletlere mensup 
şubeler kendi noktai nazarlarına göre hareket ederek Devlet idaresinin birlik ve dirliğini 
bozacakları.gibi ( iyi idare ) ancak bu birlik ve dirliğin korunması ile mümkün olacağından 
diğer memleketler gibi bizdede Valilere murakabe teftiş ve tali memurları tayin hakkı 
vsrilmelidir. Bu, tevsii mezuniyet kaidesinin tabiî bir neticesi olup idare ilmî ve mütemeddin 
memleketlerin idarî tecrübeleri de bunun aksi olan (temerküzden) sakınmayı şiddetle tavsiye 
eder. Gerek bu düşüncelere ve gerek teşkilâtı esasiye kanunumuzun 91 inci maddesindeki 
(tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif) kaidelerine göre mezkûr maddenin fıkraları-memleketimizin de 
hususî vaziyetide göz önüne alınarak-tadil oluumuş ve talî memurları madde de yazılmamış plan 
Vekâletler için de yeni fıkralar yazılmıştır. 

Tayin keyfiyeti kanuna uygun olmadığı takdirde bozulması tabiî olduğundan lâyihanın 
14üncü maddesi silinmiştir, 

İKİNCİ FASIL 
Vilayet memurları hakkında inzibatî cezaların tatbiki noktasından valinin salahiyetini 

göstermekte olduğundan 15 inci madde tadilen kabul olunmuş, teşkilatı esasiye kanunu mu -
cibince her vatandaş şikayet hakkına malik olduğundan 16 inci madde zait görülerek silinmiş 
ve bunun yerine 17 inci madde tadilen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASI 
17 inci madde mucidince vali Devletin ve her vekâletin mümessili ve icraî kuvvetin 

idarî ve siyasî icra vasıtası olup vilayetin umumî idaresinden mes'uldur. Bu itibarla vilâyet 
işleri hakkında vekâletlerle muhabere eder. 17 inci maddenin son fıkrası talimatnameye yazı
lacak hususlardan sayılarak maddeden çıkarılmıştır. 

Vilâyet işlerinin idresinde birliği temin en mühim bir maksat olduğundan vekâletlerin de 
emirlerini vilâyetlere yazmaları zarurî ve ancak icraî bir hükmü ihtiva etmeyen teknik ve 
hesabata münhasır hususlarda idare şube reisleri ile muhaberleri caiz görülmüş; adliye ve millî 
müdafaa vekâletlerinden verilen emir ve kararlarda valilerin vasıta olması maslahatın mahiyetine 
göre mümkün ve muvafık olmayacağından bu hususun mazbataya yazılması kararlâştırilmıştir. 

Valilere verilen teftiş ve nazaret hakkının neticesi olarak bunlar tarafından şube idare *ms-: 
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lerme ne suretle emir ve talimat verileceği 22,23,24 üncü maddelerde gösterildiği % i bi huzur 
ve asayişin temini ile mükellef olan valiye polis ve jandarma ve diğer bilumum, mülkî zabıta 
ve inzibati muhafaza kuvvetlerini ve fevkalâde hallerde askerî kuvveti istihdam selahiyeti de 
verilmiştir, (25,27) 

askerlik ve seferberlik kanun ve talimatnamelerinin vilâyetlerden istediği vazifelerin şür'atle 
yapılması kaçakçılığın meni hapishanelerin teftiş ve murakabesi: maarif , ticret ve ziraat, sanayi, 
ve nafia işleri umumî sağlağın korunması hakkınde valilerin vazife ve salahiyetleri ( 2 8 : .34) 
üncüamddelerde zikrolunduğu gibi Adlî ve Askerî daireler müstesna olmak üzere diğer Devlet 
dairelerinin valinin teftiş ve murakabasına tabi olması ve bu teftiş neticesinde bazı memurlara 
işten el çektirmesi de (35) inci madde ile temin olunmuştur. 

Halkın ihtiyaçlarını anlamak ve memurların hâl ve hareketlerini murakabe etmek üzere 
valinin her sene vilâyet dahilinde devrüteftişte bulunması muvafık görülmüştür. ( Madde:37 ) 

Mahkeme hükümlerinin tenfizi, davaların çabuk görülüp bitirilmesi hususunda istenilecek 
muavenetleri yapmak ve geç kalan davaların sebeplerini sorarak neticesini Adliye Vekâletine 
bildirmek de valinin Adliye işlerindeki vazife ve selâhiyetini teşkil etmektedir. (Madde: 38,39) 

1913 muvakkat kanunu Adliye işlerinde valiye daha geniş teftiş ve nazaret hakkı vermiş 
isede mahkemelerin istiklâlini korumak için mezkûr selâhiyetler bu kanunun haricinde 
bırakılmıştır. 

Vilâyet işlerinin birlik ve dirliği için ( 40 ) inci madde ile idarî şube reislerinin valiye 
karşı mes'uliyetleri esası kabul olunmuş ve bu reislerin her ay veyahut valinin istediği 
zamanlarda onun riyaseti altında heyet halinde toplanarak umumî işleri, görülmeleri ve 
validen talimat almaları faydalı görülmüş; lâyihanın bu fasıldaki ( 29, 31, 39, 41 ) inci 
maddeleri silinmiştir. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Kaymakam ve kaza memurları hakkında 8 maddeden mürekkep olan bu fasıldaki hükümler 
mucibince kaymakam kazada Hükümetin en yüksek memuru olup kazanın umumî idaresinden 
mes'ul ve selâhtyetlerini valinin nazareti altında kullanmakla mükelleftir. Huzur ve asayişin 
temini için polis ve jandarma ve diğer mülkî zabıta inzibat ve muhafaza kuvvetleri kaymaka
mın emri ve adliye ve askeriye dairelerinden mada bilumum idare şubeleri de teftiş ve 
murakabesi altındadır. 

Lâyihanın 54, 55 ve 56 inci maddeleri* talimatnameye yazılacak hususlardan görülerek 57 
ve 58 inci maddelerle beraber lâyihadan çıkarılmıştır. 

BEŞİNCİ FASIL 
Bu fasıldaki altı madde mucibince müdür, nahiyenin ert yüksek memuru olup asayişin 

temininden mes'ul amirinden alacağı emirleri ve kanunî vazifelerini ifa ile mükelleftir. Nahiye 
memurları müdürün kanun ve nizama uygun emirlerini ifaya mecbur olup jandarmalar da 
müdürün emri altındadır. 

ALTINCI FASIL 

58 inci madde vilâyet idare heyetlerinin teşekkülü suretini gösterir. Fransadaki [ Conseîls 
de prefekture ] mukabili olarak vilâyetin umumî işlerile uğraşmak üzere 1864 nizatntıamesile 
bizde de tesis olunmuş isede âzası Fransada olduğu gibi müstakil olmayup idare şube 
reisler inden ve müntahap azadan mürekkepti. Bir kaç sene evvel -müntahap âzalık kaldırılmış 
isede idare şufye reisleri herşeyden evvel kendi vazifelerini yapmak mecburiyetinden oldukla
rından idare heyetlerinden beklenen faydanin elde edilmesi temamiie mümkün olmaz, bu 
mahzuru kaldırılmak üzre maddenin sonuna ilâve edilen bir fıkra ile bizdede üç azadan 
müteşekkil idare heyetleri tesisi hususunda Dahiliye Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 
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.. Ancak bu azanın mülkiye veya hukuk mezunu olup birinci sınıf kaymakamlıklarda bulunmuş 

memurlardan seçilmesi kaydı konulmuştur. 5g iufc-tt madde, kaza idare heyetlerinin- sureti 
teşekkülünü tesbit etmektedir. 

60 inci madde, hey'te dahil olmayan idare şube reislerinin dairelerine müteallik işlerde 
âza sıfatı la heyete, girmelerini temin ediyor. Vilâyetin, iktisadî işlerinin ehemmiyeti dolayısıla 
Yusuf Kemal Beyfendi iktisat vekâletine mensup şube müdürlerinin de aslî âza olarak hyette 
bulunmasını teklif etmiş isede aynı maksat bu madde ile de temin edilmekte olduğundan ve 
âza adedinin arttırılması halinde bir çok zamanlar heyetin toplanması, mümkün olmryaeağından 
yapılan bu teklif ekseriyet kazanmamıştır. 

İdare heyetlerinin idarî , istişarî ve kazaî olarak karar ittihaz etmeleri 61 ve bu müzakere
lerde muteber olan nisap meselesi de 62 inci maddelerde gösterilmiştir. 

Hangi işlerde alâkadarlar tarafından kazaî davalar açılacağı 63 üncü madde de tasrih 
olunmakta ve bu davaia da müddeii umumilik vazifesinin hangi memurlar tarafından yapıla
cağı da 64 üncü . maddede yazılmakta ve 65 inci madde ile de idarî davaya esas olan 
kararı veren daire amiri bu mesele müzakere olunurken âza sıfatıyla heyete girmemektedir. 
66 inci madde idare heyetlerinin kararlan aleyhine yapılacak itirazlara bakacak n^femları 
saymaktadır. .>.!-•••• 

Evvelce meclisi idarelerdeki müntahap azaya muhtelif kanunlarla bir takım vazifeler verilmiş 
olduğundan ve müntahap âzalık birkaç sene evvel.kaldırıldıktan sonra bunlann vazifelerinin 
ne suretle görüleceği 714 numaralı kanunun 3üncü maddesinde gösterilmiştir. Aynı maddenin 
67 inci madde olarak bu kanuna alınması icap etmiştir. Lâyihanın 74 üncü maddesi 68 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiş ve 75 inci madde silinmiştir. 

1913 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanununun birinci kısmı bu kanun^ahkâmına 
mugayir umumî ve hususî bilumum kanunlar ahkâmının mülga bulunması icap ettiğinden 
bu hususu temin etmek üzere lâyihaya 69 unctt madde ilâve olunmuştur. 

71 ve 72 inci maddeler şekle aittir. 
İşte Hükümet ve Devlet mefhumlarının telakkisinde büyük bir mevkii ve demokrasinin 

tahakkukunda mühim bir tesiri olan bu lâyihayı encümenimiz, arzolunan sebeplerle tadil 
ederek müttefikan kabul etmiş ve umumî heyetçe müzakere ve kabul Duyurulması dileği ile 
Yüksek Reisliğe sunmaya karar ve/miştir. 

Âza Âza Âza Kâ. 
Tokat istanbul Samsun Kayseri 

Bekir but fi İhsan Ethem A. Hilmi 
Âza Âza Âza Âza 

Trabzon Sinop Ankara Konya 
Abdülhak Vüsuf Kemal A. İhsan T. Fikret 

M. M. Muhtelit E. reisi namına 
Malatya Burdur 

A. Mnttalip Mustafa Şeref 
Âza Âza Âza 

Bursa Aydın , Manisa 
Münür D. Reşit D. 

Bütçe encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSÜöE , 

Il-lV-1929 

kanunu lâyihası 
Şükrü Kaya B. hazır 

Encümenimize 21-3-1929 de havale buyrulan idarei umumiyei vı 
ve Muhtelit encümenin 21-3-1929 tarihli mazbatası Dahiliye Vekili 
olduğu halde tetkik ve mûtalea olundu. 

Encümenimiz, Muhtelit encümenin teşkilâtı esasiye kanununun 91 inci maddesine müstenit 
olan mutaleatına tamamen iştirak eder ve vilâyet idarelerinde Cumhuriyeti, inkılabımızın yüksek 
gayelerini temsil eden mülkî memurlar reislerine verilecek salâhiyetlerin kendilerine tahmil 
olunan çok mühim ve ağır mesuliyetlerle mütenasiben yüksek ve tatbikatında itiraz kabul 
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etmez şekli sarih ve kafi olrriası lüzumunda müttefiktir. Dünyayı hayretler içinde bırakan Millî 
inkilabînlıziîi feyizli inkişaf devrinde Htiköffiet mmzümmmn ve hassaten idare teşkilâtının 
çok metin ve icraatında seri ve kafi olması muktazidır. Bu esas gdz önünde tutularak karton 
lâyihasında yapılan tadilât esbabı aşağıda-madde madde arzedilmiştir. 

Matİde 5— Defterdar, vilâyetin fen'*büyük man*yememuru olup vasi bir teşkilâtı sevk ve idare 
eylediklerinden şirftdiye kantar olduğu gibi bundan sonra da defterdarların mektupculardân 
«vveî zikredilmesi münasip gMih#üftür. 

Madde 15 — Vilâyetlerde Cumhuriyeti ve inkılâbın çelik iradesini ve bütün vekâletleri 
temsil ve devlet kanunlarının tamamen tatbikini temin ile vâzifedar olan Valilerin maiyetlerinde 
ve teftt'şî ve murakabesi altında bulunan memurlar üzerinde kafi bir nüfuz ve hakimiyete 
malikiyeti Hükümet nüfuz ve haysiyytmi zârardide edecek her türlü ahenksizliklerin ve müna
kaşa ve mücadelelerin önünü alacak ve ihkilâp düstûrlarının her yerde ve her işte tam ve 
kâmil tefevvuku hakimiyetini temin edecektir. Bu mütalâaya mebnidifki valilerin hakim sınıfında 
büluriarilat' müstesrta olmak üzere memurin kanununun 2§ inci maddesine ğore cezayı icap 
edeeek harekettebulunan' memurlardan mahallî idare şube reisleri hâkkınday idareten lüzum 
görüftefse, ihfârve tembih ve diğer menttjrlâf hakkında-ihtar ve tevbih ve maaş kâfi cezalarım 
doğrudan doğruya tatbik edebilecekleri tasrih olunmuştur. 

MacPde 46 — Kâyrrfakaınlarv Valiler gibii İdarî mınt&kaları dahilinde kanun ve 
nizamnarhtlerîn neşir ye- ilânı ileı mükellef olduklarının tasrihi faideü göfülmüş ve o suretle 
tacHfâ* yapılmıştır. Elli İkinci madde de yapılan tadîlâtta bu maddede arzölünan esbaba 
müstenfttİrV 

Madde 48 — Devletin1 kanun venizamlarının tenfizi ve kaza dâhilinde emniyet 
ve Mayışm muhafazası için Polis ve Jandarmadan başka diğer mülkî zabıta ve muhafaza 
k&v^letittîn; bîfâ kâydu şart iştihtamı tatbikatta bazı intizamsızlıklara ve hususi ve möbim 
vazifeleri olan bu nevi mülkî zabıtave muhafazakuvvetlerinin aslî vazifelerinden uzun müddet 
uzaklaştırılmasına sebebiyet verebileceğine mebni kaymakamın ancak istisnai ahvâlde bunları 
muvakkaten istihtam edebileceği tasrih olunmuştur. • -

Makete 50 — Bafei kazalâfdâ nahiye mevcut olmadığı gibi ekser kazalarda bir veya iki 
nahiye meycut olduğundan Kaymakainların mevcut ise, nahiye merkeplerinr senede iki defa 
dolaşması mecburiyeti muhafaza edilmekle beraber kaza dâhilinde senetteen az onbeşköyü 
devr ve teftif etmesi mecburiyetinin vaz'ı kaymakamların mecburî devr ve teftişlerine tabi olacak 
köylerin asgarî miktarını tezyk etmek itibarile faydalı görülmüş ve bulundukları kazanın 
umumî idaresinden mes'ul olan kaymakamların, idareten lüzum gördükleri takdirde valilere 
malûmat vermek şartile program haricindeki köyleri de dolaşabilmeleri için son fıkra ilâve 
olunmuştur. 

Ma(îde"66 ~ $ürayi Devlet teşkilâtı ve vezâifini gösteren kanunun atiyen tebeddül etmesi 
ve kanun numarasının değişmesi mümkün olacağından Ştırayi Devlet kanununun tarih ve 
numarasının zikrine lüzum görülmemiştir. 

Madde 68 — Vilâyet umumî meclisi veya idare heyeti veya mülkiye memuru tarafından 
ittihaz oiünâri kararlardan, alâkadarların tebliğ veya ilân suretjle haberdar edilmeleri elzem 
olduğundan bu cihet tasrih ölötffniiştar. 

MADDE 69 — Bir kanunla ahkâmı ilga olunan diğer hususî ve umumî kanunların ve 
maddelerinin tamamen gösterilmesi ekseriya mürnkün olamamakta ve tatbikatta bir çok tered
dütlere sebebiyet vermekte althtğuncjan bu ma#de ona göre tadil olunmuştur. 

Âza Âza Âza Âza • K. Rs. V. . Reis 
Sivas İsparta Kütahya Samsun Bursa İstanbul Edirne 
Remzi' MUkirretn Niyazı Âsini Adil Mıthtiix- Fuat Şafcfr 

Âza Âza 
. . ... Tokat Erzurum 

• . . . Şevki Aziz 
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Hükümetin teklifi 

Vilâyetler idaresi hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 
Vilâyetlerin Umumî idaresi 

Fasıl : 1 
Teşkilâtı esasiye kanununun 01 inci madde

si mucibince vilâyetlerin umuru tevsii mezu
niyet ve tefriki vezaif esası üzerine idare olunur 

İdare taksimatı 
MADDE 1 — Türkiye Cuğrafi vaz'iyet ve 

iktisadî münasebet noktai nazarindan Vilâyetlere, 
Vilâyetler, Kazalara, kazalar Nahiyelere 
raünkasemdir. Nahiyelerde Kasaba ve Köylerden 
terekküp eder, 

MADDE 2 — Vilâyetlerin teşkili ve ilgası 
merkezlerinin tebdili Şurayı Devletin ve Ka
zalarla Nahiyelerin teşkili ve ilgası ve bir vilâ
yetten diğer vilayete irtibatının tahvili ve merkez 
ve hudutlarının tebdili meclisi umumî, Vilayet 
İdare heyetlerinin ve $urayi Devletin mütaleası 
alındıktan sonra kanun ile yapılır, yeniden Köy 
teşkili ve ya Köylerin tevhit ve tefriki ve Nahiye 
hudutlarının tadili Mecalisi umumiye ile Vilâyet 
idare Heyetlerinin mütaleası alındıktan sonra 
Dahiliye Vekâletince yapılır. 

Vilâyat memurları 
MADDE 3 — Vilâyet umumî idaresinin 

reisi ve mercii Validir. Kaza İdaresinin reisi 
Kaymakam ve Nahiye idaresinin reisi müdür
dür* Vilâyet merkezlerinde dahi başkaca bir 
merkez kazası teşkilâtı ve Kaymakam bulunur. 

Muhtelit Encümenin tadili 
Vilâyet idaresi kanun lâyihası 

Başlangıç 
Tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif 

Teşkilâtı esasiye kanununun 91 inci maddesi 
mucibince vilâyetler umuru tevsii mezuniyet 
ve tefriki vezaif esasi üzerine idare olunur . 

İdare taksimatı 
MADDE 1 — Teşkilati esasiye kanununun 

89 uncu maddesi mucibince Türkiye cağrafî 
vaziyet ve iktisadi münasebat noktai nazarindan 
vilâyetlere, vilâyetler kazalara, kazalar nahiye
lere münkasemdir. Nahiyelerde kasaba ve köy
lerden terekküp eder. -* 

Fasıl 
Vilâyet, kaz,nahiye, köy, teşkili, kaldırılması, 

merkez ve sınırlarının değişdirilmesi 
MADDE 2 — Vilâyet teşkili ve ya mevcut 

vilâyetlerden birinin kaldırılması veyahut vi -
lâyet merkezinin değişdirilmesi Devlet şurasının 
mütaleası alınarak kanun ile yapılır. 

Kaza teşkili, kaldırılması veya bir kazanın 
bir vilâyetten başka bir vilâyete bağlanması 
vilâyet idare hey'et ve umumî meclislerinnin 
mütaleası alındiktan sonra kanun ile yapılır, 

Vilâyet sınırlarının kaza merkez ve sınır-
larınin değiştirilmesi, nahiye teşkili veya kaldı
rılması veya bunların merkez ve sınırının değ
iştirilmesi, bir kazadan başka bir kazaya 
bağlanması alâkadar vilayet idare hey'et ve 
umumi meclislerinin mütaleasi alındıktan 
sonra Dahiliye Vekâletinin kararı ve Reisi
cumhurun tasdiki ile yapılır. 

Yemden köy teşkili, köylerin birleştirimesi, 
ayrılması veya bir nahiyeden başka bir nahiye 
bağlanması vilâyet idare hey'et ve umumi 
meelslerinin mütaleası almadıktan sonra Dahi
liye vekâletinin tensibi ile vilâyetçe yapılır. 

Vilâyet» kaza, nahiye ve köy idare reisleri 
MADDE 3 — Vilâyet umumî İdaresinin 

reisi ve mercii validir- Kaza idaresinin reisi 
kaymakamdır, Nahiye idaresinin reisi müdür ve 
köy "idaresinin reisi rhuhtardıh Hükümetçe 
lüzum görülen vilâyet merkezlerinde dahi baş-
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MADDE 4— Vilâyet idare reisleri şunlardır: 
Defterdar, Mektupçu , Nafia Baş Mühendis 

veya Mühendisi, Hukuk işleri , Sıhhiye, 
Maarf , Ticaret, Sanayi ve Mesai, Orman , 
Maden, Baytar , Evkaf , Tapu , Nüfus . 
ziraat ve iskân müdürleri, posta ve Telgraf ve 
Telefon Rüsumat Baş müdür veya müdürleri, 
polis müdürü ve yahut bunların vazifelerini ifa 
etmek için yerlerine kaim- olanlar ve jandarma 
kumandanından terekküp eder. Lüzum görülen 
vilâyetlerde makamı vitâyete ait olup Vali tara -
undan tevdi edilecek umur ve vezaifi ifa ile 
mükellef olmak üzere Valf Muavinleri bulunur. 

MADDE 5 — Kaza idare memurları: Mal 
müdüründen, Tahrirat kâtibinden, Hükümet 
tabibüıdn, Orm$n, ziraat, Maarif, Baytar,Evkaf, 
Tabu, Nüfus, İskân memurlarindan ve Jandar
ma ky^mandanile Polis Komserinden terekküp 
eder. 

MADDE e — Nahiyede Nahiye müdürü 
Kâtip ve Zabıta memuruna lüzum görülen yer
lerde sair daireler teşkilâtı icra olunur. 

MADDE 1 — her Vilâyet ve Kaza ve Na
hiye merkezinde Hakimler ile müddei umumîler 
ve askerler gibi vezaifi mahsusa eshabından 
başka vilâyetin muhtelif idare şubelerinden 
lüzumu kadar alî memurlar dahi bulunur. 

Vilavât memurlarının intihap ve tayini suretleri 
MADDF 8 — Valiler Dahiliye vekâletinin 

karca bir 
bulunur. 

vmûm,, Mm&\ te$kÜfttı ve kaymalım 

Vali muavinleri 
MAE)DE 4 — Hükümetçe lüzum görülen 

yerlerde vali muavinleri bulunur. Muavinler 
vali tarafından tevdi edilecek işleri ve vazifeleri 
yapar, ve bulunmadıkları vakıtta kendilerine 
vekâlet ederler. 

Vilâyet idareleri §ube reisleri 
MADDE 5 — Vilâyet idare şubelerinin 

reisleri şunlardır: Mektupçu , defterdar , 
maarif emin ve müdürleri , nafia baş 
mühendisleri, sıhhiye müdürleri, polis müdü
rü ve jandarma kumandanları ( Veya bunların 
vazifelerini yapanlar ) Ticaret, Ziraat, Orman 
ve maden, baytar, İktisat, Hukuk işleri, Tapu, 
Nüfus, îskân, Evkaf, Posta ve telgraf ve telefon 
müdürleri hususî kanun veya Devlet kadrosu 
İle vilâyet merkezinde veya bir kaç vilâyetten 
mürekkep mıntakalarda vazife ifa eden bilumum 
idare ve inhisar şubeleri reisleri de bulunduk
ları vilâyetlerin idare şube reislerinden sayı
lırca. 

Kaza idare fube reisleri 
MADDE 6 — Kaza idare şubelerinin reis

leri şunlardır : 
Tahrirat kâtibi, Malmüdürü, Hükümet 

hekimi, Orman, Baytar, Tapu, Nüfus, îskân, 
ve Evkaf memurları ile Polis komiser ve jan
darma kumandanları, Posta ve telgraf ve tele
fon müdürleri. 

Nahiye idare memurları 
MADDE 7 — Nahiye idare memurları 

şunlardır: 
Nahiye kâtibi ve zabıta memuru ile Hükû* 

met hekimi veya sıhhiye memuru, Nüfus, 
Tapu ve vergi memurları < 

Talî rûefourlar 
MADDE S — Her vilâyet, kaza ve nahiye 



MÂg>DE 5 — Vilayet idare şıtbelerinin 
RdütM ştfrf&r<fcr: 

SetteMr, Mekttrpçu, Mâarif emin ve 
müdürleri, NiKa Bs$ rn t̂reiîdisleTiy Stfihiye 
müdürleri, Polis müdür ve Jandarma Kuman
danları (Veya bunların vazifelerim yapanlar ) 
Ticaret, Ziraat, Ormaa ve Maden, Baytar, 
İktisat, hfukuk işitti, Tapu, Nüfus, iskânı, 
Evkaf, Posta ve telgraf ve ^lefpn Müdür4eri 
hususî kanun veya Devlet kadrosu ile Vilâyet 
merkezinde veya bir kaç Vilâyetten mürekkep 
mıntıkalarda vazife ifa eden bil'umum idare ve 
inhisar şubeleri Reisleride bulundukları Vilâ
yetlerin idare şubelerinden sayılırlar. 

MAJÛD£ # -~ Kaza idare şubeieewin 
Retsfcff şunterdrr: 

Mai Müdürü, Tahrirat Kâtibi, Hükümet 
H^n«rr Orman, Baytar, Tapu; Nuüle, İskân 
ve Evkaf memurları ile Polis Komiser ve 
Jandarma Kumandanları, Posta ve telgraf ve 
telefon Müdürleri. 



inhası ve İcrr vakilleri Heyetinin kararile Vali 
rmılvöileri Vilâyet mektupçuları ve Kaymaka -
mlaf Dahiliye vakâletinin inhasile Reisi cumhur 
tarafından tayin olunur. 

MADDE 9 — Vilâyat merkezinde: Defterdar, 
Maarif, Nafia Baş mühendis ve mühendisler ve 
Fen memurları, Hukuk işleri , Nüfus, İskân , 
Posta ve Telgraf, Rüsumat, Ziraat, Ticaret, 
Sıhhiye, Tapu, Evkaf, Orman, Baytar ve Polis 
müdürleri mensup oldukları vekâlet veya 
umumî müdüriyetlerce alelusul intihap ve 
tayin olunur. 

MADDE 10 — Vali muavinlerinin, mek-
tupcuların, jandarma kumandanlarının, polis 
ve hukuk işleri müdürlerinin tayinlerinde 
valilerinin muvafakatten alınır. 

MADDd 1 1 — Vilâyet merkezinin talî 
memurları, kaza memurları, reisleri mensup 
oldukları idare reisinin intihap ve inhasile ve 
Nahiye müdürleri doğrudan doğruya Valiler 
tarafından tayin olunur. Sureti intihap bir ni
zamname ile tespit olunnur. 

MADDE 1 2 — Kazanın talî memurlarile 
Nahiyelerin kâtip ve memurları mensup oldukları 

dairelerin intihap ve inhasile Kaymakamlar 
tarafından tayin ve memuriyetleri vilâyetten 
mensup oldukları şube Reislerinin mütaleası 
alınarak Vali tarafından tasdik olunur. 

MADDE 1 3 — i l ve 12 inci maddelerde 
beyan edilen muhtelif Vekâletlere mensup talî 
memurlar şunlardır : 

A - Baş müheddis, mühendis ve fen me
murlarından maada kâtip, mühendis ve saire 
gribi daimî veya muvakkat Nafıa memurları. 

B - Muvazenei umumiyeden maaş alan 
Sıhhiye memurlarile bir nisan dokuz yüz yir
mi altı tarihli ve 796 numaralı kanunda tayin 

merkezinde hakimler ile muddei umumiler ve 
askerî memurlardan başka vilâyetin muhtelif 
idare şubelerinde lüzumu kadar talî memurlar 
bulunur. 

Vilâyet memurlarının intihap ve tayini 
suretleri 

Valilerle muavinlerinin mektupçu ve kayma
kamların tayini sureti 

MADDE 9 — Valiler Dahiliye vekâletinin 
inhası ve İcra vekilleri hey'tinin karariyle: 
vali muavinleri, mektupçular, kaymakamlar 
Dahiliye vekâletinin inhası ile Reis Cumhur 
tarafından tayin olunur. 

Vilâyet idare şube reislerinin tayinleri 
MADDE 10 — Beşinci madde de sayılan 

idare şubelerinin reisleri mensup oldukları 
vekâlet veya umumî müdürlüklerce kanunlarına 
göre intihap ve tayin olunurlar. 
Bazı memurların tayininde valilerin mütaleaları 

MADDE 1 1 -^ Vali muavinlerinin, mek-
tupçuların ve jandarma kumandanlarile polis 
ve "hukuk işleri müdürlerinin tayinlerinde 
valilerin mütaleaları alınır. 

Vilâyet merkezinin tali memurlarla kaza idare 
memurlarının, Nahiye müdürlerinin tayinleri 

MADDE 1 2 — Vilâyet merkezinin talî 
memurları ile altıncı madde de sayılan Kaza 
idare memurları mensup oldukları idare şube 
reisinin intihap ve inhası ile Nahiye müdür
leri doğrudan doğruya Valiler tarafından 
tayin olunurlar. İntihap sureti bir nizamname 
ile tespit olunur. 

Kaza tali aıemurlariyle nahiye memurlarının 
tayinleri 

MADDE 1 3 — Kazanın talî memurları ile 
nahiye memurları mensup oldukları dairelerin 
inhası, kaymakamların tasvibi üzerine (Vilâyette 
mensup oldukları şube idaresi reisinin müta
leası alındıktan sonra ve ) Valiler tarafından 
tayin olunur . 

« 
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hakkı Sıhhiye vekâletince tevdi edilen Kaza 
Sıhhiye memurlarından maada Sıhhiye kâtip 
ve mensupları 

C - 28 - Nisan - 926 tarihli ve 828 nu
maralı kanunla tayini Maliye vekâletine ait 
olan varidat, muhasebe, tahakkuk şube müdür
ler ile muhasebe Mümeyyiz ve Baş kâtipleri 
ve kaza mal müdürlerinden maada Maliye 
memurları. 

D - Hususî kanunlarla tayinleri Maarif ve
kâletine ait bulunan memurlardan maada 
Maârif memurları. 

MADDE 14 — Kazalarda tayinleri vekâ
letlere ait olanlardan maada tayin muamela
tının memurin kanunları ahkâmına muvafık 
olmadığı esnayi teftişte veya şikâyet üzerine 
bittetkik anlaşıldığı takdirde vali tayin kararını 
fesheder ve yeniden icrasını tebliğ eyler. 
Vilâyetlerdeki intihap ve tayin muamelatındaki 
kanunsuzluklardan dolayı tayin kararının feshi 
tayin olunan memurların mensup olduğu vekil 
tarafından yapılır. İtiraz vukuunda keyfiyet 
Şurayı Devlette tetkik olunur fesih kararının 
tebliğ edildiği güne kadar geçen memuriyet 
maaşı verilir. Bu gibi memurlar vaziyeti 
sabıkalarına avdet ederler. 

Muhtelif Vekâletlerin tali memurları 
MADDE 14 — Muhtelif Vekâletlerin 12 

ve 13 üncü maddelerde yazılı talî memurları 
şunlardır. 

Dahiliye 
A - Mektupçu ve Hukuk işleri, Polis , 

Nüfus, İskân müdürleri merkez memurları, 
komiserler ve komiser muavinlerinden maada 
Dahiliye memurları. 

Maliye 
B - 28 nisan 926 tarihli ve 823 numaralı 

kanun mucibince valilerin tasvip ve inhası 
ile yahut mütaleası alındıktan sonra Maliye 
Vekâletince tayin edilen varidat muhasebe, 
tahakkuk şube müdürleriyle muhasebe mümey
yiz ve kaza mal müdürlerinden maada maliye 
memurları. 

Maarif 
C - Doğrudan duğruya vilâyetten tayin 

olunanlar müstesna"olmak üzere bilumum maa
rif memur ve mensupları. 

Nafia 
D - Baş mühendis ve fen memurlarından 

maada nafıa memurları 
E - Tayinler doğrudan doğruya Vekâlete 

ait idare şube Reisleri, müdürleri, fen memur 
ve müfettişleri ile muallim ve muavinlerinden 
maada İktisat Vekâleti memurları. 

F - Hekimler, eczacılar, ve küçük sıhhiye 
memurları ile doğrudan doğruya vekâlete 
merbut sıhhî muessesat ve mücadele müdür 
ve memurlarından maada sıhhiye mamurları. 



~î§^ 

MADDE 14 — 
A - Aynen 
fi - Aynen 
G - Doğrudan doğruya Maarif Vekâleti 

tarafından tayin olunanlar müstesna olmak 
üzere bjî'umum Maarif memur ve mensupları, 

D - Aynen-
E - Aynen 
F - Aynen 



Fasıl : 2 
Vilâyet memurları hakkında inzibatî cezaların 

tarzı tatbiki 

MADDE 15—vali hakim sınıfında buluna
nlarla tayinleri merkezait rüesayi memurin müs
tesna olmak üzere diğer bilûmum vilâyet daire 
leri memurlarının memurin kanununun 26 mcı 
maddesi mucibince ceza görmelerini müstelzım 
hareketleri sabit olduğu takdirde ih tar cezasını 
bizzat tatbik eder. Sair cezalar için tayin 
hakkı vilâyete ait olanlar hakkında karar itti
hazını vilâvet inzibat komisyonundan ve tayin 
hakkı vekâletlere ait olanlar hakkındada mensup 
oldukları vekâletlerden talep eyler. 

MADDE 16 — Her kim olursa olsun 
memurların kanuna mugayir ahval ve muame
lâtına vakıf oldukta bizzat şifahen ihbar ve 
şikâyet edebileceği gibi ihbarnamede ita ede
bilir; ancak yazılacak ihbarname ve şikayetname 
de muhbir veya müştekinin hüviyyetini bildi
recek surette isim ve şöhret ve sanat ve mahalli 
ikameti le imzası ve mührü bulunmak lazîmdır. 
İşbu şeraitin noksanı hasebile sahibinin hüvi
yeti malum olamayan şikâyetnameler muhtevi
yatının tahkiki mecburî değildir. 

MADDE 17 — Memurlar hakkında der -
meyan edilen ihbar .ve şikâyetlerin ligarazın 
musanna ve bir cürm isnadını veya alelıtlak 
hakaratı mütezammin olduğu, tahkikatın tabi 
olduğu muamelei kanuniye mucibince netice
sinde sabit olduğu takdirde keyfiyet mensup 
olduğu dairelerce valiler vasıtasile müddei 
umumiliğe tevdi olunur. 

Fasıl : 3 
Valinin ve Vilâyet memurlarının salâhiyet ve 

vazifeleri 
MADDE 18 — Vali vilâyette devletin ve 

ve her vekâletin, mümessili ve vekâletlerin 

Fasıl : 2 
Vilâyet memurları hakkında inzibatî cezalar ve 
şikâyetler Vilâyet memurları hakkında inzibatî 

cezaların tatbiki 
MADDE 15 — Vali, Hakim sinifinda bu

lunanlarla vilâyet idare şube reisleri ve kay -
makamlar müstesna olmak üzere diğer bilu -
mum memurların memurin kanununun 26 mcı 
maddesi mucibince ceza görmelerini müstelzim 
hareketleri sabit olduğu takdirde ihtar cezasını 
bizzat ve sair cezaları vilâyet inzibat komis -
yonu kararile tatbik eder. 

Memurlara garaz veya hakaret için uydurma 
bir suç isnat edenlerin müddeii umumiliğe 

verilmesi 
MADDE 16 — Memurlar hakkındaki ihbar 

ve şikâyetler garaz veya mücerret hakaret için 
uydurma ve bir suc isnadı suretile yapıldığı 
ve tahkikatın tabi olduğu kanunî muamele 
mucibince neticesi de sabit olmadığı takdirde 
keyfiyet mensup olduğu dairelerce valiler va-
sıtasıla müddei umumiliğe verilir. 

Fasıl :3 
Valinin ve vilâyet memurlarının selâhiyet 

ve vazifeleri 
Vali devletin mümessili ve her vekâletin idarî 

ve siyasî icra vasıtasıdır 
MADDE 17 — Vali vilâyette devletin ve 

her vekâletin mümessili ve vekâletlerin idarî 
ve siyasî icra vasıtası olup vilâyetin umumî 
idaresinden mesuldür.: 

Vekâletlerin valilerle muhabereleri 
MADDE 18 — Valiler vilâyete ait işler 

hakkında ait olduğu vekâletlerle muhabere 



MADDE 15 — Hakimlik sınıfında bulu
nanlar müstesna olmak üzere memurin 
kanununun 26 mcı maddesi mucibince ceza 
görmelerini müstelzim hareketleri sabit olan 
dige umum memurlardan Vilâyet idare şube 
reisleriyle Kaymakamlar hakkında, Vali idareten 
lüzum görürse ihtar ve tevbih cezalarını ve 
diğer memurlar hakkında ihtar, tevbih ye maaş 
kafi cezalarını re'sen tatbik edebilir. 
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idarî ve siyasî icra vasıtaları ve devletin en 
büyük memuru olup'vilâyetin umumî idaresin
den mes'uldür. Vilâyete ait işler hakkında ait 
olduğu vekâletlerle muhabere edecekleri gibi 
vekâletlerde idarî ve siyasî muhaberatı ve Dev
lete ait işleri doğrudan doğruya valilere yazar
lar. Her iki halde de Dahiliye Vekâleti tavsit 
edilmez. Şayet vekâletler bir vilâyete verilen 
emirlerin vali tarafından icra edilmediğini 
•körürlerse keyfiyeti esbabı mucibesile Baş 
vekâlete yazarlar. 

MADDE 19 —Vekâletlerin f" "mütehassıs 
rüesayi memurinle resen muhabere ve mua
meleleri fennî ve hesabata ait malî ve ihtisasî 
hususata mahsustur. Şukadarki valilerin müte
hassıs rüessayi memurinden fennî hususatta 
talep edecekleri bilcümle malumatı memurin 
vermeğe mecburdurlar. 

MADD 20 — Yali dahili vilâyette kanun 
ve nizamnamelerin neşir ve ilânını, tatbikim 
temin ile muvazzaf ve bunların kendisine 
tevdi edildiği bilcümle vazifeleri ifa ve salahi
yetini istimal ve devletin ve halkın hukukunu 
vikaye ve vekâletlerin emir ve talimatını icra 
ile mükelleftir. 

MADDE 2 1 ~~ Devletçe neşir ve ilân 
olunacak bilcümle kanunlar ve nizamnameler 
ve bunlara müteallik olarak vekaletlerce verile
cek talimat ve mukarrerat idare şubelerine 
ancak valiler vasıtasile tebliğ olunur. 

MADDE 22 — Kaymakamlar ve idarî 
şube reisleri kanunlar ve nizamnameler ve 
talimat Ve mukarreratın esasında ve yahut 
suveri icraiyesinde istizana muhtaç gördük
leri cihetleri validen sorarlar. Vali o meseleyi 
ait olduğu şube reisi ile bilmüzakere hal 
edemediği takdirde keyfiyeti ait olduğu Vekâ
letten istizan eder. İşbu istizan muamelesi o 
iş hangi şubeye ait ise oradan ihzar ve valinin 
imzasile mensup olduğu vekâlete iş'ar suretile 
olur. 

edecekleri gibi vekâletlerde idarî ve siyasî 
muhaberat ve devlete ait işleri doğrudan doğ
ruya valilere yazarlar. 

' Vekâletlerin idare şube reisleriyle muhabere 
edecekleri hususlar 

MADDE 19 — Vekâletlerin rüesayi memu
rin ile ve memuriyetleri daireleri bir kaç 
vilâyetten mürekkep diğer teşkilat memurları ile 
re'sen muhabereleri icraî bir hükmü ihtiva 
etmeyen yalnız teknik ve hesabata ait hususlara 
mühasırdır. şukadarki bu memurlar valilerin 
talep edecekleri her türlü malumatı vermeğe 
mecburdurlar. 

Kanun ve nizamların neşri ve ilân ve tatbiki 
MADDE 20 — Vali, Vilâyette kanun ve 

nizamların neşri ve ilân ve tatbikim temin ile 
muazzaf ve bunların kendisine verdiği bilcümle 
vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal ve vekâlet
lerin talimat ve emirlerini icra ile mükelleftir. 

Kanun, nizamname, talimatname evamir ve 
mukarreratın vasıtasiyle tebliği. 

MADDE 2 1 — Bilcümle kanunlar ve niz
amnamelerle bunlara müteallik olarak vekalet
lerce verilecek talimat, evamir ve mukarrerat 
idare şubelerine ancak valiler vasıtasiyle tebliğ 
olunur. 
İdari şubeler reisleri ile kaymakamlar istizana 

muhtaç gördükleri cihetleri£validen sorarlar . 
MADDE 2 2 — İdarî şubeler reisleri ve 

kaymakamlar talimat , evamir ve mukarreratın 
esasında ve yahut kanun ve nizamların hükü
mlerini icra sırasında istizana muhtaç gör
dükleri cihetleri validen sorarlar. Vali o mese
leyi ait olduğu şube reisi ile bilmüzakere hal 
edemediği takdirde keyfiyeti ait olduğu vekâ
letten sorar. Sormak muamelesi o iş hangi id
are şubesine ait ise orada hazırlanmak^ve vali 
tarafından mensup olduğu vekâlete yazılmak 
suretile olur. 
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MADDE 2 3 — Kaymakam ve idarî şube 
reisleri vali tarafından resen verilen emrin 
kanun ve nizamnamelere mugayir olduğunu 
içtihat eylediği takdirde bu ciheti tahriren 
valiye bildirir. Vali emrin kanun ve nizamna
melere mutabık olduğunda ısrar eylediği 
takdirde tahriren emir verir ve ayni zamanda 
bu ihtilâfatı müdellelen işin mevzuuna göre 
mercii olan vekâlete yazar Vekâletin emri 
vürut edinceye kadar valinin verdiği emir 
mesuliyeti altinda tatbik edilir. 

MADDE 2 4 — Memurin kanununun kır
kıncı maddesi mucibince bir memur ile amiri 
arasında bir emrin kanun ve nizamnamelere, 
talimat ve emirlere mutabakat etmemesinden 
mütevellit ihtilâf da vilâyette en yüksek merci 
Validir. Vali kat'i kararı verir. Amir mütalaa
sında ısrar ederse yirmi birinci madde ahkâmı 
tatbik olunur. 

MADDE 2 5 — Vilâyet dahilinde huzur ve 
asayişin idamesi ve hukuk ve emniyeti şahsiye 
ve tasarruf iyenin temini masuniyeti ve zabıtai 
mania Valinin en mühim vazifelerindendir. 

MADDE 26 — Vilâyet dahilindeki Jan
darma ve Polis kuvvetleri doğrudan doğruya 
Valinin emri altında olup nizamatı mahsusasma 
tevfikan mevakii lâzimeye tevzi ve ikame 
edilmiş olan mezkûr kuvvetlerin muvakkaten 
mevkilerinin tebdil ve mahalli ahara nakilleri 
ve Jandarma zabitanile Polis komiser ve 
memurlarının vilâyet dahilinde icabına göre 
muvakkat veya daimî surette mevkilerinin 
tahvili hususlarına vilâyet Valisi salâhiyettardır. 

Valinin resen verdiği emri kanun ve nizamna
melere uygun bulmayan idarî şubeler reisleri 

ve kaymakamlara karşı valinin emri 
MADDE 2 3 — İdarî şubeler reisleri ve 

kaymakamlar vali tarafından re'sen verilen 
emrin kanun ve nizamnamelere uygun olmadı
ğı içtihadında bulundukları takdirde bunu 
valiye yazarlar. Vali emrin nizamnamelere 
uygun olduğunda İsrar eylediği takdirde yazılı 
olarak emir verir. 

Ayni zamanda bu hususu mercii olan vekâlete 
yazarar. Vekâletin emri gelinceye kadar vali
nin verdiği emir, mes'uliyeti altında tatbik 
olunur. 
Bir memurla amir veyahut vilâyetin idare şube

leri arasındaki ihtilâflar 
MADDE 24 — Memurin kanununun 40 

inci maddesi mucibince bir memur ile amiri 
arasında bir emrin kanun ve nizamnamelere, 
talimat ve emirlere uygun olmamasından 
dolayı çıkan ihtilâfta en yüksek merci validir. 
Vali kat'i kararı verir . Amir mütalaasında 
israa ederse 22 inci madde ahkâmı tatbik 
olunur . 

İhtilâf vilâyetin muhtelif idare şubeleri 
amirleri arasında çıkmış ise merci yine vali 
olup amirlerden birisinin mütalaasında İsrarı 
takdirinde kezalik 22 inci madde ahkâmı 
tatbik olunur. Bu madde, hakkı veya menfeati 
haleldar olanların kanunen haiz oldukları kazaî 
müracaatlarına mani değildir. 

Huzur ve asayiş 
MADDE 25 — Vilâyet dahilinde huzur 

ve asayişin şahsî masuniyetin ve tasarrufa 
müteallik emniyetin te'mini ve zabitai mania 
valinin vazifelerindendir . 

Jandarma ve Polis kuvvetleri 
MADDE â(> — Vilâyete mürettep Jandarma 

ve Polis kuvvetleri valinin emri altındadır . 
Usul ve nizamına göre icap eden noktalara 
tevzi ve ikame edilmiş olan jandarma kuvvet
lerinin ve vazifeleri başında bırakılmalarında 
mahzur görülen jandarma zabitlerinin müstacel 
hallerde mevkilerinin tebdiline vali selahiyet-
tardır. Ancak keyfiyeti esbabı mucibesile 
birlikte derhal vekâlete bildirir. 



- 2 $ -



- 2 6 -

MADDE 2 7 — Vali gerek zabıtai mania 
ve gerek zabıtai adliyeye müteallik vazifelerin 
icrası ve Devletin kanun ye nizamnamelerinin 
tenfizi ve asayiş ve emniyeti mahalliyenin 
muhafazası için Polis ve Jandarma kuvvtlerini 
istihdam eder. Vilâyet dahilinde bulunan bu 
kuvvetlerle teskin edilemiyecek anî fevkalâde 
hadisat karşısınde kalındığı takdirde Vali 
vilâyet dahilindeki Berrî ve Bahrî kumandan
lara tahriren müracaat ederek muavenet talep 
eder. Ve bu muavenet askerî kumandanlarca 
derhal ifa olunur. Kuvayi askeriyenin derhal 
ve bilâ ifatei zaman müdahalesini icap ettirecek 
derecede müstacel olmayan ve askerî kumonda 
makamatı tarafından idaresini icap ettirecek 
derecede kuvayi askeriye istihdamım istilzam 
eden ahvalde Valiler asayişin teminine matuf 
tedabîr için Kolordu kumandanile temas 
eder. 

MADDE 2 8 — Askerî kumandanların 
ve askerlik daire şube reislerinin hususatı 
askeriyeye ve bilhassa seferberlik istihzaratına 
müteallik vukubulan müracaatlarının Vali ve 
Kaymrhauılarca süratle ikmal ve intacına itina 
olunur. 

MADDE 2 9 — Vali mmtakasındaki Aske
rî kumandanların sıhhi, iaşe ve iskân husu
sundaki müracaatlarının imkânı kanuniye göre 
temin ve takip etmekle mükelleftir. 

MADDE 3 0 — Vali her nevi keçakçılığı 
men için vilâyetin sahillerini muhafazaya me
mur bilcümle resmî sefineler süvarilerine 
lüzumuna göre ne tarafları gezmeleri ve ne 
cihetlere tahsisen dikkat etmeleri lâzım gelece
ğini tahriren bildirir. Süvariler validen aldık
ları emri derhal infaz ederler. 

MADDE 3 1 — Vali vilâyette ihtilâf ve 
isyan çıkacağını gösterir eser ve emare gördü-

I Zabıta kuvveti valinin emri altındadır, icabında 
askerî knvvet de kullanilabilir 

a MADDE 2 7 — Vali vilâyette devletin 
ti kanun ve nizamlarının tenfizi emniyet ve asayı-
n şm muhafazası için polis ve jandarma ve diğer 
ti mülkî zabıta inzibat ve muhafaza kuvvetlerini 
i istihdam eder. 
x Vilâyet dahilinde bulunan bu kuvvetlerle 
e yatıştırılmayacak ani y e fevkalâde hadiseler 
i karşısında kalındığı taktirde vali vilâyeti da

hilindeki kara ve deniz kuvvetleri kumandan-
3 larına tahriren müracaat ederek muavenet 
a ister. Askerî kumandanlar vali tarafından bu 
1 bapta tahriren verilecek emir derhal infaza 
i mecburdurlar. 
ı Vali vilâyet dahilindeki askerî kuvveti de 
c asayişi temine kâfi görmediği taktirde keyfi-
ı yeti en yakın kol ordo kumandanına yazar, 
f ve Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekâletlerine de 
ş bildirir. Kol ordu kumandanları valiler tara

fından istenilen bu muavenetleri derhal infaza 
mecburdur. 

askerlik ve seferberlik 
ı MADDE 2 8 — Vali askerlik ve seferberlik 
ı kanun ve talimatnamelerile kendisine tevdi 
ı edilen vazifelerin süratle intacını temin eder. 

Kaçakçılığın meni 
MADDE 2 9 — Vali her nevi kaçakcılğı men 

için Vilâyetin sahillerini muhafazaya memur 
bilcümle resmî gemilerin süvarilerine lüzumuna 
göre ne tarafları kezmeleri ve ne cihetlere tahs
isen dikkat etmeleri lâzım geleceğini tahriren 
bildirilir . Süvariler . validen aldıkları emri 
derhl infaz ederler. 

Hapishanelerin teftiş ve mürakabasi 
MADDE 3 0 — Vali hapishaneleri dahilî 

inzibat ve harici muhafaza itibarile teftiş eder 
mahpuslaaın hallerinin ıslâhı ve sıhhi şartları
nın temini için hapishaneleri murakabesi altında 
bulundurur. 

Maarif iğleri Valinin vazifesi 
MADDE 3 1 — Vali Maarifin terekkısihi, 

inkişafını, temine çalışır. Halkın fikrî, ahlakı ve 
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gü takdirde lâzım gelen tetbirleri ittihaz 
etmekle beraber o mahalle mahsus olmak üzre 
idarei ürfiye ilânı lüzumunu Dahiliye vekâleti
ne bildirir. 

MADDE 3 2 — Vali hapişaneleri teftiş eder. 
Mahpusların İslahının ve sıhhî şartlarının temi
ni için lâzım gelen tetbirleri ittihaz eder. 

MADDE 3 3 — Vali, vilâyet dahilinde 
Hayvan sirkatinin kafi surette önünü almak 
için takibatta bulunur. 

MADpE 3 4 — Vali, Maarifin terakki ve 
inkişafını temine çalışır. Halkn fikrî, ahlakî ve 
içtimaî tekemmülüne medar olacak esbap ve 
vesaiti tetkik ve taharri ile lâzım gelen teşeb-
büsatta bulunur ve bu maksatlar için vücuda 
gelmiş müesseseleri vilâyetin kudret ve istita-
atı nispetinde idame ve himayeye tevessül 
eder. 

MADDE 3 5 — Vali, Ticaret, ziraat ve 
sanayi gibi servet menbalanmn inkişaf ve te
alisine ve bilhassa zürram terfihine medar ola
cak esbabı derpiş eyleyerek vilâyetin bu işler
de alâka ve vazifedar devair ve müeşsesatım 
îkaz ve bunlara lâzım gelen muaveneti ifa ve 
vilâyet daire ve müesseselerile yapılamayacak 

içtimaî tekemmülünü temin edecek esbap ve 
vesaiti tetkik ader . bunun için icap eden 
teşebbüsat ve icraatta bulunur. 

Ziraat, ticaret , sanayi ve nakliyat gibi istihsal 
ve servet menba ve vasıtaları hakkında Valinin « 

vazifesi 
MADDE 3 2 — Vali , ticaret , ziraat , 

Senayı ve nakliyat gibi istihsal ve servet 
menba ve vasıtalarının inkişafına , tealisine 
ve bilhase zürraın terfihine medar olacak 
esbabı derpiş eyleyerek vilâyetin bu işlerle 
alakadar devir ve müessısatım ikaz ve teşvik 
ve bunlara âlzım gelen muaventi ifa ve vilayet 
daire ve ^müesseseleriyle, yapılamayacak işler 
hlkkında alakadar vekâletleri tenvir eder. 

Umumî sıhhatin korunması sarı ve nıüstvlî 
insan ve hayvan hastalılarının meni 

MADDE 3 3 — Vali: umumî sihhatın 
korunması ve vilâyet dahilinde sıhhi şartları 
ihlâl eden sebeblerin taharri ve izalesi ve bula
şıcı salgın hastalıklara mahsus kanun ve 
nizamnamnameler mucibince lâzım gelen tetbir-
lerin sür'atle tatbiki hususlarında vilâyet sîhiye 
müdürü ile konuşarak lâzım gelen teşebbüsat 
ve icraatta bulunnr. 

Sari ve müstevli Hayvan hastalıklarinin tahrri 
ve izalesi için kanun ve nizamnameleri muci
bince ittihaz olunacak tedbirleri vilâyet baytar 
müdürü ve ya baytarî müessese başındaki 
memurlarla konuşarak icra eder. 

Nafia iğleri 
MADDE 3 4 — Vali vilâyet dahilindeki 

nafia işleri hakkında hükümetçe tanzim oluna
cak programlara göre memleketin imarına 
müteallik teşebbüsat ve icrraatta bulunur. 

Valinin letti^ ve murakabesine tabi Devlet 
daireleri 

MADDE 3 5 — Adlî ve askerî daireler 
müstesna olmak üzere vilâyette mevcut bilûmum 
Devlet daire ve müesseseleri valinin teftiş ve 
murakabesi altındadır. 

Vali teftiş muamelesini bizzat yapabileceği 
gibi daire reisleri veya ait olduğu müfettişler 
vasıtası le de icra eder. Teftiş neticesinde vazi-
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işler hakkında alâkadar vekâletleri tenvir eder. ı 

MADDE 30 — Vali, umumî sıhhatin mu
hafazası ve vilâyet dahilinde sıhhî şartlan 
ihlâl eden sebeplerin taharri ve izalesi ve sarî 
ve müstevli hastalıklara mahsus kanun ve ni
zamnameler mucibince lâzım gelen tedbirlerin 
süratle tatbikları hususlarında vilâyet sıhhiye 
müdürlerile bilistişare lâzım gelen teşebbüsat 
ve icraatta bulunur. Sarî ve müstevli hayvan 
hastalıklarının taharri ve izalesi için hususî 
kanun ve nizamnameleri mucibince ittihaz 
olunacak tedbirler vilâyet baytarî müdürü ve 
baytarî müesseseler memurlarile bilistişare 
icra olunur. 

MADDE 37 — Vali , vilâyet dahilindeki 
nafia işleri hakkında hükümetçe tanzim kılına
cak programlara tevfikan memleketin imarına 
müteallik hususatıdı temin eder. 

MADDE 3 8 — Adlî ve askerî daireler 
müstesna olmak üzere vilâyette mevcut bilû
mum devlet daire ve müesseseleri valinin tef-
-iş ve murakabesi altındadır. 

Vali teftiş muamelesini bizzat yapabileceği 
gibi daire reisleri ve ait olduğu müfettişler 
vesatatile de icra eder. 

MADDE 39 — Vali, vilâyet dahilinde bil -
hassa köy kanununun tamamen tatbikini temin 
ile mükellef olup bu hususta mütemadiyen taki
bat ve teftşatta bulunur. Vali, Kırk sekizinci ma
dde mucibince Kaymakamlar tarafından gön -
derilecek raporları bittetkik bu baptaki muta -
lâasile birlikte Dahiliye vekâletine bildirir. 

MADDE 40 — Vali her sene dahili vilâ -
yette münasip göreceği zamanlarda devir ve 
teflişicra ider, bunun mecmu müddeti fevkalâ
de haller müstesna olmak üzere bir sene zarfinda 
iki aydan az ve dört aydan ziyade olmayacaktır 

ı fesi başında kalmasında nuıhzur gördüğü 
I memurlara mesuliyeti üzerine alarak tşten el 

çektirebilir ve keyfiyeti derhal ait olduğu 
vekâlete yazar. 

orman yangınları, mezruat hasarı ve muzur 
hayvanların itlafı 

MADDE 30 — Vali, vilâyet dahilinde 
orman yangınlarını, mezruat ika edebilecek 
hasar ve zararları evvelden men ve muzur 
hayvanların itlafını vebilhassa Köy kanununun 
tatbikim temin edecek tedabiri ittihaz ve tat
bik ile mükelleftir. 

deyir vo lel'Uğ 
MADDE 37 — Vali her. sene vilâyet dani-

linde münasip göreceği zamanlarda devir ve 
teftiş yapar. Bu devir ve teftişlerin müddetleri 
mecmuu fevkalâde haller müstesna olmak üzere 
iki aydan az ve dört aydan ziyade olamaz. 
dövülmesi tceri kalmşi davaları miiddei umumiden 

siiaJ eder 
MADDE 3 8 — Vali Adliye dairesinde 

hal ve rüyeti teehhür ettiğine îttila peyda ettiği 
maddelerin teehhür sebeplerini müddei umu
milerden tahriren sual eder ve alacağı malûma
ta göre keyfiyeti Adliye Vekâletine bildirir. 

Mahkeme kararlarının teııfizi 
MADDE 39 — Vali Adliyeye müteallik 

işlerin tesiri rüyeti ve mahkeme hüküm ve 
kararlarının tenf izi hususunda alâkadar memur
lar tarafından talep olunacak Muavenetin 
yapılmasına emir verir 

İdare şubeler reislerinin valiye karşi mesuliyetleri 
MADDE 40 — Vilayet idare şube reisle-

lerinden herbiri kendi daire ve şubeleri me 
murlarının kanun ve nizamnamelerle muayen 
vazifelerinin sür'at ve intizamla yapılması ile 
mükellef ve bunlardan dolayi birinci derecede 
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vaiiye karşı mesuldürler. İdare şube reislerinin 
her biri vali tarafından havale ve tevdi edilen 
işler üzerine icap eden tetkikatı icra ile malû
mat ve mutalealarım zamanında bildirmeğe 
mecburdur. 

MADDE 4 1 — Vali her sene nihayetinde 
Dahiliye vekâletine gerek bu kanun ve gerek 
sair kanun ve nizamnameler ile uhdesine muvdu 
vazifeleri ne dereceye kadar ifa eylediğini gös -
terir surette bir rapor gönderir. Bu rapor Dahi
liye vekâletince yapılacak numuneye tevfikan 
tanzim edilir. Vali bu raporda muharrer olup 
diğer vekâletleri alâkadar eden hususata ait 
aksamı doğrudan doğruya ait olduğu vekâlet
lere gönderir . 

MADDE 4 2 — Vali Adliye dairelerinde 
hal ve rü'yeti teehhür ettiğine ittila peyda ettiği 
maddelerin teehhürü sebeplerini müddei umu
milerden tahriren sual eder ve alacağı malû
mata göre keyfiyeti Adliye vekâletine işar eyler 

MADDE 4 3 — Vali Adliye umurunun 
tesrii rü'yeti ve sadır olan hüküm ve kararların 
tenfiz ve temşiyeti hususunda alâkadar memur
lar tarafından talep olunacak muaveneti derhal 
icra ile mükelleftir. 

MADDE 4 4 — Vilâyet memurin reisleri -
nden her biri kendisine merbut dairelere ve 
şubeler memurlarının kanun ve nizamnameler 
ile muayyen vazifelerinin sürat ve intizam ile 
tedvin ile mükellef ve bunlardan birinci dere
cede valiye karşı mes'uldür . 

Bu memurların her biri vali tarafından 
havale ve tevdi edilen işler üzerine icap eden 
tetkikatı icra ile malûmat ve mütalâalarını 
beyan eylemeğe mecburdur. 

MADDE 4 5 — Vali her ay nihayetinde 
ve lüzum gördüğü sair zamanlarda hükkâm ile 

ordu mensubininden maada bilûmum memurları 
heyet halinde içtimaa davet ederek mesaileri 

Her ay nihayetinde idarî §tıbe reislerinin valinin 
riyaseti altında toplanmalari 

MADDE 4 1 — Vali her ay nihayetinde ve 
lüzum gördüğü sair zamanlarda hakkimlerie or
du mensuplarından maada idare şube reislerini 
ve lüzum gördüğü diğer memurları hey'et 
halinde toplayarak vilayet işleri hakkında 
kendilerinden malûmata ister. Vilâyet ahvali 
umumiyesini müzakere ve bu husuta icap 
eden talimatı verir.. Vali bu salâhiyetini bu 
memurları ayrı ayrı çağırmak suretile de 
kullanabilir. 

Valinin belediyeleri teftig ve murakabesi 
MADDE 4 2 — Vali vilâyet dahilinde bu

lunan belediyeler üzerindeki murakabe ve 
teftiş hakkını belediye kanununa göre kullanır. 

Fasıl : 4 
Kaymakam ve Kaza memurlarının vazifeleri 

Kaymakam Kazanın umnmî idaresinden mes'uldiir 
MADDE 4 3 — Kaymakam kazada en yük

sek Hükümet memuru olup Kazanın Umnmî 
idaresinden mes'uldür. 

Kanun ve nizamnamelerin neşri, ve valinin ne
zareti altında vazife ifası salâhiyet istimali 

• MADDE 4 4 — Kaymakam Kaza dahilinde 
kanun ve nizamnamelerin tatbikim temin 
ile muvazzaf olup,, bunların kendisine tevdi 
eylediği vazifeleri valinin nezareti altında ifa 
ve selâhiyetleri istimal ile mükelleftir. 

Kaymakam fevkalâde haller müstesna olmak 
üzere kaza muamelatı hakkında merbut bulun
duğu vilâyetle muhabere eder. 

Kazada huzur ve asayişin temini 
MADDE 4 5 — Kaza dahilinde huzur ve 

asayişin te,mini şahsî masuniyetin ve tasarrufa 
mütaallik emniyetin tr'mini ve zabitai mania 
Kaymakamın vazifelerindendir. 



MADD 44 — Kaymakam kaza dahilinde 
kanun ve nizamnamelerin neşir ve ilân ve 
tatbikini temin ile muvazzaf olup bunların 
kendisine tevdi eylediği vazifeleri Valinin 
nazareft altında ifa ve salâhiyetleri istimal ile 
mükelleftir . 
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hakkında kendilerinden malûmat ister ve icap 
eden talimatı verir. Vali bu salâhiyetini bu 
memurları ayrı ayrı çağırmak suretile de isti
mal edebilir. 

Kaymakam ve Kaza memurlarının vazifeleri 
MADDE 46 — Kazada kaymakam Hükü

metin en büyük memuru olup kazanın umu
mî idaresinden mes'uldür. 

MADDE 47 — Kaymakam kaza dahilinde 
kanun ve nizamnamelerin tatbikini temin ile 
muvazzaf ve bunların kendisine tevdi eylediği 
bilcümle vazifeleri ifa ve salâhiyetleri istimal 
ve Devletin ve ahalinin hukukunu vikaye ile 
mükellef olup validen alacağı emirleri «de infaz 
eder. 

Kaza muamelâtı hakkında merbut bulundu
ğu vilâyet ile muhabere eder. 

MADDE 4 8 — Kaza dahilinde huzur ve 
asayişin idamesi ve hukuk ve emniyeti şahsiye 
ve tasarruf iyenin temini masuniyeti ve zabitai 
mania kaymakamın en büyük vazifesidir. 

MADDE 49 — Kaza dahilindeki polis ve 
jandarma kuvvetleri kaymakamın emri altındadır. 

MADDE 50 — Kaymakam kazada mev
cut polis ve jandarma kuvvetleri ile tenkil 
edilemiyecek anî ve fevkalâde hadisat karşısın
da kaldığı takdirde kaza dahilindeki askerî 
kıtalardan muavenet talep eder ve bu muave
net derhal ifa olunur. 

MADDE 51 —. Kaymakam 34, 35 inci 
maddelerle valiye mevdu vazifeler hakkında 
tetkikat icra ederek tetbir ve mutalealarım 
valiye bildirir ve alacağı talimata göre ça
lışır. 

Zabıta kuvvetleri kaymakamın emri altındadır 
MADDE 46 — Devletin kanun ve nizam

larının tenfizi ve Kaza dahilinde emniyet ve 
asayişin muhafazası için Polis ve Jandarma ve 
diğer mülkî zabita inzibat ve muhafaza kuv
vetleri Kaymakamın emri altındadır. 

MADDE 47 — Kaza dahilinde bulunan 
zabıta kuvvetlerle yatıştırılmayacak ani ve 
fevkalâde hadiseler karşısında Kaymakam Valiye 
derhal malumat verir ve yardım ister . 
Maarif, Ziraat, Ticaret, Sanayi, Nafia, ve Sıhhat 

işleri hakkında kaymakamın vazifesi 
MADDE 48 - Kaymakam 31, 32, 33, 34 

üncü maddelerle Valiye verilmiş olan vazifeler 
hakkında tetkikat yaparak tedbir ve mutalea
larım Valiye bildirir. Ve alacağı talimata göre 
hareket eder . 

Kaymakamın teftiş ve murakabasma tabi 
idare şubeleri 

MADDE 49 Adliye ve askeriye daireleri 
müstesna olmak üzere kaza dahilinde bulunan 
bilumum idare şubeleri Kaymakamın teftiş ve 
mürakabasi altındadır. 

Devir ve teftiş 
MADDE 50 — Kaymakam kaza dahilinde 

devr ve teftiş icrası ile mükellefdir. Kaymaka
mın senede iki dafa Nahiye merkezlerini ve 
her Nahiyeye merbut Köylerden en az üçüncü 
devr etmesi meşrut olup devir müddeti ile 
icra zemanı Vali ile bilmuhabere tayin 
olunur. 

Kaymakamın muhtelif vazifeleri 
MADDE 5 1 — Kaymakam 3 üncü fasılda 

Valiye verilen vazifelerin kazaya ait olan ki -
sımlarını ve bu hususta Validen alaceğ-ı emir
leri ifa ile mükelleftir, 
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MADDE 4 6 — Kaymakam, Devletin kanun 
ve nizamlarının tenfizi ve kaza dahilinde 
emniyet ve asayişin muhafazası için Polis ve 
Jandarma küvetlerini ve icabında muvakkaten 
diğer mülkî zabıta inzibat ve muhafaza kuvvet
lerini istihtam edebilir. 

MADDE 5 0 — Kaymakam kaza dahilinde 
devr ve teftiş icrası ile mükelleftir. Kaymakam
ının senede iki defa nahiye merkezlerini ve 
kazanın en az on beş göyünü devr ve teftiş 
etmesi meşrut olup devr ve teftiş müddeti ile 
icra zamanı Vali ile bilmuha^ere tayin olunur. 
Bu devr ve teftiş mecburiyeti haricinde Kay
makam lüzum görürse Valiye malumat vermek 
şartile kazasının köylerini devr ve teftiş 
edebilir. 



MADDE 52 — Kaza dahilinde bulunan 
adliye ve askeriye daireleri müstesna olmak 
üzere bilumum Devlet daireleri kaymakamın 
teftiş ve murakabesi altındadır. Yalnız kazanın 
vaziyeti mahsusası icabatından olarak bulunan 
müesseseleri validen emir aldıktan sonra teftiş 
eder. Mamafi muayyen maddeler üzerine 
suiistimal vukuunu ihbar eylediği takdirde 
derhal tahkikat icrasına başlar ve vilâyete de 
malûmat verir. 

MADDD 5 3 — Kaymakam kaza dahilinde 
devrü teftiş icrasile mükelleftir. Kaymakamın 
senede iki defa nahiye merkezlerini ve her 
nahiyeye merbut köylerden en az üçünü dev
retmesi meşrut olup devir müddeti ile icra 
zamanı vali ile bilmuhabere tayin olunur. 

MADDE 54 — Kaymakam her sene valiye 
kanun ve nizamnamelerle uhdesine mevdu 
vazifeleri ne dereceye kadar ifa eylediğini 
gösterir surette bir rapor Dahiliye Vekâletince 
yapılacak numuneye tevfikan tanzim edilip 
valinin raporu için tayin olunacak zamandan 
iki ay evel vilâyete gönderilir. Valinin rapo
runda kaymakamların raporları hakkında da 
mütaleata bulunur. 

MADDE 55 — Kaymakam kaza dahilinde 
bilhassa köy kanununun tamamii tatbikile 
mükellef olup 61 inci madde mucibince na
rı ie müdürlerinin altı ayda bir gönderecekleri 
raporları tetırik ve bunların hakikati hale 
mutabakatlarını esnayi devirde teftiş ile tesbit 
eder. Neticelerini mahsus talimatı mucibince 
valiye bildirir. 

MADDE 56 — Kaymakam kaza dahilinde 
hayvan sirkatinin kat'î surette önünü almak 
için mütemadi takibatta bulunur. 

MADDE 57 — Kaymakam muhtelif za-

Fasıl: 5 
Nahiye müdür ve memurlarının vazifeleri 

Nahiye Müdürü ve Nahiyedeki vazifesi 
MADDE 52 — Nahiye müdürü nahiyede 

en yüksek Hükümet memurudur. Nahiye dahi
linde kanun ve nizamnamelerin tatbikini te'mın 
ile muvazzaf olup bunların kendisine tevdi 
eylediği vazifeleri amirinin nazareti altında 
ifa ve salahiyetleri istimal ile mükelleftir. 

Müdür Nahiyenin işleri hakkında merbut 
bulunduğu Kaza ile muhabere ve aldığı 
emirleri ifa eder. 

Emniyet ve asayiş ve Jandarma kuvvet 
MADDE 53 — Nahiyenin emniyet ve 

asayişini muhafazadan Müdür mes'uldür. Na
hiyeye mürettep Jandarmalar bu hususta 
müdürden aldıkları emirleri ifa eder. 

Koy kanununun tatbikini murakabe 
MADDE 54 — Müdür, Nahiyesi dahilinde 

köyleri köy kanunu hükümlerine göre nazaret 
ve murakabesi altında bulundurur. 

Müdür halkın müracaat ve şikâyetlerini dinler 
MADDE 55 — Müdür Nahiyesi dahilin -

deki halkın müracaat ve şikâyetlerini dinler. 
Salâhiyeti dahilindeki işleri yapar ve hariçdeki 
işleri de amirinden sorar. 

Nüfus kanununun hükümlerini tatbik ve icra 
MADDE 56 — Müdür nüfus kanununun 

ve nizamnameleri hükümlerinin ve bu hususta 
amirinden alacağı emirlerin tamamen tatbik ve 
icrası ile mükellefdir. 

Nahiye memurları müdürden alacakları emirleri 
ifa ve infaz ederler 

MADDE 57 -— Nahiye memurlari, müdür 



MADDE 52 — Nahiye müdürleri nahiyede 
en yüksek hükümet memurudur. Nahiye 
dahilinde kanun ve nizamnamelerin neşr ve 
ilân, ve tatbikim temin ile muvazzaf olup 
bunların kendisine tevdi eylediği vazifeleri 
âmirinin nazareti altında ifa ve salâhiyetleri 
istimal ile mükelleftir. ' 

Müdür nahiyenin işleri hakkında merbut 
bftiusıduğu kaza Kaymakamı ile muhabçre ve 
al4j|i amirleri ifa eder. 

^ 
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manlarda bizzat veya bilvasta hapisaneyi 
teftiş eder ve lâzımgelen ıslahatı icra eyler. 

MADDE 58 -— Kaymakam, ammenin sıh
hatim muhafaza, müstevli ve sârî hastalıkların 
men'i hususlarında hükümet tabipleri ve fen 
memurları tarafından gösterilecek tedbirler 
ittihaz eder. 

Nahiye müdü'r ve memurlarının vazifeleri 
MADDE 59 — Nahiye idaresinin reisi 

müdürdür. Nahiye dahilinde kanun ve nizamna
melerin tatbikim temin ile muvazzaf ve bun
ların kendisine tevdi eylediği bilcümle vazife
leri ifa ve salâhiyetleri istimal ve devletin ve 
ahalinin hukukunu vikaye ile mükellef olup 
nahiyesinin umur ve muamelâtı hakkında 
merbut bulunduğu kaza ile muhabere ve 
aldığı emri ifa eder. 

MADDE 60 — Nahiyenin asayiş ve emni
yetini muhafazadan müdür mes'ul olup nahiye 
dahilindeki jandarmalar bu hususta nahiye, 
müdürlerinden alacakları emirleri ifa ederler. 

MADDE 6 1 — Müdür nahiyesi dahilinde 
bilhassa Köy kanununun tamami tatbikile 
mükellef olup mıntakasındaki Köyleri nazaret 
ve murakabe altında bulundurur ve her altı 
ayda bir Dahiliye Vekâletine yapılacak numune 
veçhile tanzim edeceği raporu kazaya gönderir. 

tarafı dan dairelerine ait ve kanun ve nizâmnâ
melerine uygun verilen emirleri ifa ve infaz ile 
mükelleftirler. 

Fasit : 6 
Vilâyet ve kaza idare hey'etleri teşkilat! 

Vilayet idare hey'eti 
MADDE 5 8 — Vilayet idare hey'eti: Va

linin riyasei altinda Mektupçu, Deftardar, Ma
arif Müdrü, Nafia baş mühendisi ile Sihhiye 
ve Ziraat Müdürlerinden teşekkül eder. 

Vali mazereti halinde Muavinini ve Muavin 
buluamayan Vilâyetlerde Mektupcuyu Hey'ete 
riyaset etmek üzere tevkil edebilir. 

Lüzum görülen Yilayetlerde Valinin riyaseti 
altinda bulunmak ve mülkiye veya hukuk 
mektepleri me'zunlarından intihap edilmek 
üzere üç azadan müteşekkil idare hey'etleri 
te'sisine Dahiliye Vekâleti mezundur. 

Kaza idare hey'eti 
MADDE 59 — Kaza idare- hey'eti, Kay -

makamın riyaseti altında tahrirat kâtibi, Mal 
Müdürü, hükümet Hekimi ile Ziraat memuru
ndan mürekkeptir. 

Hey'etten olmayan idare şube reislerinin müzake
reye iştirak ile rey vermeleri 

MADDE 6 0 — Gerek vilâyet ve gerek 
kaza idare hey'etlerinde hey'ete dahil olmayan 
idare şubelerinin reisleri kendi idarelerine ait 
idari ve istîşari işlerin müzakeresinde âza 
sıfatile davet olunarak o iş hakkında lazım 
gelen izahtı verir ve re'ye iştirak ederler. 

İdare heyetlerinin idarî , istişnrî ve kazaı 
kararları 

MyDDE 6 1 — İdare hey'etleri; idarî, 
istişarî ve kazaî olmak üzere üç tarzda karar 
ittihaz ederler. İdare hey'etlerinin idarî salahi
yetleri kanun ve nizamnamelerle kendilerine 
verilen vazifelerdir. Vilâyet veya kaymakamlık 
makpmları tarafından vakî talep üzerine istişarî 
mahiyette beyan edecekleri mütaleadan dolayı 
idare hey'etleri mes'ul değildir. 
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MADDE 62 — Müdür mıntakası dahilin
deki halkın müracaat ve şikâyetlerini istima 
ve tetkik ederek salâhiyeti dahilindeki umuru 
icra ve haricindeki işleri de kaymakamdan 
istizan eder. 

MADDE 6 3 — Müdür nüfus kanun ve 
nizamnameleri hükümlerinin ve bu bapta 
kaymakamdan alacağı emirlerin tamamen tat
bik ve icrasile mükelleftir. Nüfus memurları 
olmayan yerlerde bu muamelat nahiye kâtibi 
tarafından ifa olunur. 

MADDE 64 — Nahiye memurları vazife
lerine müteallik kanun, nizamname, talimat ve 
emirler dairesinde umuru ifa etmekle beraber 
müdür tarafından verilen emirleri de ifa ve 
infaz ederler. 

Fasıl : 4 
Vilâyet ve kaza idare heyetleri teşkilâtı 
MADDE 65 — Vilâyetlerde idare heyeti 

valinin riyaseti altında Defterdar, Mektupcu, 
Hukuk işleri, Maarif, Nafia, Baş mühendis veya 
mühendisi, Sıhhiye müdürü ile İktisat vekâle
tine merbut müdürlerin o vilâyette kidemli-
sinden ve ya bu vazifeleri ifa eden memurlar
dan teşekkül Ijeder . 

Vali mazereti halinde muavini ve muavini 
bulunmayan vilâyetlerde mektupcuyu heyete 
riyaset etmek üzere tevkil edebilir. 

MADDE 66 — Her kazada kaymakamın 
riyasesi altında Malmüdüründen tahrirat 
kâtibi ile Hükümet tabiplerinden ye İktisat | 

İdarî ve isticarı ve kazaî müzakerelerde nisap 
MADDE 62 — İdare key'etlerinin idarî 

ve istişarî müzakereleri, mürettep azanın yarı
sından bir fazlası hazır bulunmadıkça açılmaz 
İdarî kararlarda reylerin tesavisi halinde reisin 
bulunduğu taraf ekseriyeti haizdir. 

Kazaî müzakereler, muayyen hey'etin yarı
sından fazlası mevcut ve âza mevcudu tek 
olmadıkça açılmaz . 

İptal davaları 
MADDE 63 — Vilayet idare hey'etleri 

Vilâyet idare şubelerinin , kamakamların ve 
kaza idare şubeleri ile Mahir müdürlerinin 
lazımülicra kararlan aleyhinde menfaati halel
dar olanlar tarafından bu kararların esas , 
maksat salâhiyet ve şekil itibariyle kanun ve 
ya nizamnameye muhalifetinden dolayı ikame 
olunan iptal davalarına bakarlar. 

Bu davaler. kararların menfaati haleldar 
olanlara tebliği ve ya bunların icraya ittilaı 
tarihinden itibaren aitmiş gün zarfında ikame 
olunmalıdırlar. 

Bu madde hususî kanunlarla Vilâyet ve 
kaza idare heyetlerine verilen diğer kazaî iş
lerdeki salâhiyetlere halel vermez. 

Müddei Umumilik vazifesi 
MADDE 64 İdare Heyetlerinin kazaî iş

lerinde Vilâyetlerde hukuk işleri müdürleri 
ve bunların bulunmadığı yerlerde mektubcular 
( ve kazalarda tahrirat kâtipleri ) müddeii u-
mumî vazifesini görürler. 

Aza olmayan daire amirleri 
65 — İdare Heyetlerinin kazaî vazife 

görmek üzere toplanmalarında idarî davaya 
esas olan kararı ittihaz eden daire amiri âza 
sıfatıyle bulunmaz. Ve reye iştirak etmez . 

İttiraz makamları 
MADDE 66 — Kaza idare Heyetlerinin 

kararları aleyhine Vilâyet idare Heyetlerinde 
| ve Vilâyet idare heyetlerinin gerek birinci ve. 
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MADDE 6 6 — Kaza idare heyetlerinin 
aleyhine viâyet idare heyetlerinde ve vilâyet 
•Mare heyetlerinin gerek birincj ve gerelf ikinci 
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vekâletine mensup memurların kıdemlisinden 
bir idare heyeti bulunur. 

MADDE 67 — Gerek vilâyet ve gerek 
kaza idare heyetlerinde heyete dahil olmiyan sair 
şubelerin reisleri kendi idarelerine ait idarî 
ve istişarî işlerin müzakeresinde âza sıfatile 
davet olunarak işhakkında lâzım gelen izahati 
verirler ve reye iştirak ederler. 

MADDE 6 8 — Bir dairenin ittihaz ettiği 
karar aleyhine 42 inci madde mucibince vaki 
olacak itiraz üzerine idare heyetinde müzakere 
icra edilirken mezkûr kararı ittihaz eyliyen 
daire amiri âza sıfatile bulunamaz ve reye 
iştirak edemez. 

MADDE 69 — İdare heyetleri, idarî, 
istişarî, kazaî olmak üzere üç tarzda karar 
ittihaz ederler. İdare heyetlerinin idarî salâhi
yetleri kanun ve nizamnamelerle kendilerine 
tevdi olunan vazaiftir. Vilâyet veya Kayma
kamlık makamından vaki talep üzerine istişarî 
mahiyette beyan edecekleri mütaleadan dolay i 
idare heyetleri mes,ul değildir. 

MADDE 70 — İdare heyetlerinin idarî, 
istişarî müzakereleri reis ve azanın yarısından 
bir fazlası hazır bulunmadıkça açılmaz. İdarî 
kararlarda aranın tesavisi halinde reisin bu
lunduğu taraf ekseriyeti haizdir. 

Kazaî müzakereler, muayyen heyetin yarı
sından fazlası mevcut ve âza mevcudu tek 
olmadıkça açılmaz. 

MADDE 71 — İdare heyeti mukarreratı-
nın itiraz ve tetkik mercii Şurayi Devlettir. 
Kaza idare heyeti mukarreratında da vilâyet 

gerk ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine 
şurayı Develette alâkadarlar tarafından 669 
numaralı Şurayı Devlet kanununa göre itizar 
olunabilir. Ancak gerek vilâyet ve gerek kaza 
idare hey'etleri tarafından askerlik mükellefi
yeti kanunu mucibince verilecek kararların 
derecei saniyede tetkik mercii ( 103 ) üncü 
maddesi mucibince müdafaa Vekâletidir . 

Müntahap azanın vazifeleri 
MADD 67 — Meclisi idarenin müntahap 

azasına mevdu vazaifin hükümet tarafından 
vuku bulacak talep ve maslahatın icabına göre 
Belediye hey'etlerinin kendi azaları meyanmdan 
intihap edecekleri zavat tarafından ifa olunur. 

İntihabı mebusan kanunu mucibince meclisi 
idarenin müntahap azasına ait vezaif mecalisi 
belediyece ifa edilir. 

Nakdî ceza 
MADDE 6 8 — Vilâyet Umumî meclis 

veya idare heyeti veya mülkî memurlar Reis
leri tarafından ittihaz olunan kararların tatbik 
ve icrasına mümanaat edenler hakkında hususî 
kanunlarında muayyen cezalar bulunmadığ1 tak
dirde mahalleri idare hey'etlerince kabili istinaf ve 
temyiz olmamak üzere beş liradan yirmi beş 
liraya kadar cezeyı nakti hükmolunur . 

Mülga kanunlar 
MADDE 69 — 31 Mart 329 tarihli idarei 

umumiyei vilâyat kanununun idarei umumi-
yeye ait kısmı ile kâffei müzeyyelatı ve işbu 
kanun ahkâmına mugayir umumî ve hususî 
bilumum kavanin ahkâmı mülgadır . 

MADDE 70 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 71 — Bu kanun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Adliye, Milî Müdafaa, 
Dahiliye, Hariciye, Maliye, Maarif, Nafia, 
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derecede verdikleri kararlar aleyhine Şurayı I 
Devlette alâkadarlar tarafından Şurayı Devlet 
kanununa göre itiraz olunabilir. Ancak gerek 
vilâyet ve gerek kaza idare heyetleri tarafından . 
Askerlik mükellefiyeti kanunu mucibince veri
lecek kararların derecei saniyede tetkik mercii 
( 103 ) üncü maddesi mucibince Müdafaa 
Vekâletidir. 

MADDE 67 — İdare heyetlerinin mülga 
müntehap azasına mevduğ vazifeler Hükümet 
tarafından vuku bulacak talep ve maslahatın 
icabına göre Belediye heyetlerinin kendi azaları 
meyamndan intihap edecekleri zevat tarafından 
ifa olunur. 

MADDE 6 8 — Vilâyet umumî meclisi 
veya idare heyeti veya mülkî memurlar 
Reisleri tarafından ittihaz ve usulen tebliğ 
veya ilân olunan kararların tatbik ve icrasına 
mümaneat edenler hakkında hususî kanunla
rında muayyen cezalar bulunmadığı takdirde 
mahalleri idare heyetlerince kabili temyiz 
olmamak üzere beş liradan yirmi beş liraya 
kadar cezayi nakdî hükmohınur. 

MADDE 69 — İşbu kanun ahkâmına 
mugayir olan umum kavanin ahkâmı 
mülgadır. 
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idare heyetidir. Ancak gerek vilâyet ve gerek 
kaza idare heyetleri tarafından askerlik mükel
lefiyeti kanunu mucibince kararların derecei 
saniyede tetkik mercii mezkûr kanunun 103 
üncü maddesi mucibince Millî Müdafaa vekâ
letidir. 

MADDE 7 2 — Her nevi muamelât ve 
mukarreratın alâkadarlara tahriren tebliğinden 
ve idarî vazifenin vesilesile vukubulan efal 
hakkında icraya ıttıla tarihinden itibaren alâ
kadarların idare heyetlerine müracaat müddeti 
kanunu mahsuslarında muayyen olmıyan ahval 
de altmış gündür. 

MADDE 7 3 — Vilâyetin idarî şubelerin
den ittihaz olunan kararlar aleyhine alâkadarlar 
tarafından vukubulan itiraz vilâyet idare heye
tince tetkik ve işbu heyet kararı aleyhine de 
Şurayi Devlete müraceat olunur. İdare heyetle
rinin idarî davaları tarzı tetkik ve rüyeti 
kanunu mahsus ile tayin olunur. 

MADDE 7 4 — Vilâyet meclisi umumisi 
ve idare heyeti veya mülkî memurlar reisleri 
tarafından ittihaz olunan kararların tatbik ve 
icrasına muhalefet edenler hakkında hususî 
kanunlarında muayyen cezalar bulunmadığı tak
dirde mahalleri idare heyetlerince kabili isti
naf ve temyiz olmak üzere beş liradan yirmi 
beş liraya kadar cezayi nakti hükmolunur. 

MADDE 75 - 74 — Üncü madde mucib
ince hükmedilen nakdî cezaları vermekten 
imtina edenlerden cezanın tahsili hakkında 
idare hey'etince tanzim olunacak müzekkere 
en büyük mülkiye memurunun tahrirî işaretile 
tenfiz için müddeii umumiliğe tevdi ve muha
kemeye hacet kalmaksızın ceza kanununa 
tevfikan nakdî cezalar müddeii umumilikçe 
hapis cezasına bittahvil derhal icra olunur. 

MADDE 7 6 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya İcra Vekilleri Hey'eti memurdur. 
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