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I : 27 27-1-1930 C : 1 
1 -SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak rts-
namedeki mevadın müzakere vakıfları hulul 
etmemiş olduğundan pazartesi günü toplanılmak 

Teklifler 
1 — Erzincan Meb'usu Saffet Bey ve 113 

arkadaşının, Türk ocakları Merkez Heyetince 
aktedilecek istikraza Maliye Vekâletinin kefa
letine dair kanun teklifi ( Bütçe Encümenine) 

2 — Muğla Meb'usu Ali Nazmi Beyin, ida-
rei umumiyei vilâyat kanununun 106 ve 140 inci 
maddelerinin tadiline dair kanun teklifi ( Dahi
liye Encümenine ) 

/ — Kanunu medeninin 268 ve 269 uucu 
maddelerinin tefsiri hakkında 3J27 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası [1[ 

Süleyman Sırrı B. ( Yozyat ) — Reis 
Beyfendi,; biraz izahat versinler de tenevvür 
edelim. Meclisi Âli tavsiye kararı vermez. 

Reis — Adliye Encümeni, mazbatasında, 
hulâsatan bu maddelerin muhtacı tefsir olma
dığını beyan ve yalnız küçüklerin hukukunu da 
muhafaza etmek rnülâhazasile bazı tavsiye der-
meyan etmektedir. Bu şekilde karara iktiran 

[î] 55 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

üzere celse tatil edildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Tokat Denizli 
Refet 5. Tevfik H. Rüştü 

Mazbatalar 
3 — İstiklâl harbi malûl zabitan ve efradı

na verilecek nakti mükâfata dair 1/551 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası ( Ruznameye ) 

4 — Kıdemli Yüzbaşı Rıza Beyin istiklâl 
madalyasile taltifinin reddi hakkında 5/51 nu
maralı Milli Müdafaa Encümeni mazbatası ( Ruz
nameye ) 

etmesinde müşkülât vardır. Adliye Encümeni
nin bu hususta izahat vermesi lâzımdır. 

Adliye Encümeni namına Salâhat-
tin B. ( Kocaeli ) — Efendim ; tefsiri telep 
edilen husus şudur : 

Kanunu medeninin veli ve vasiler hakkın
daki hükümlerine göre, vasiler tahtı vesaye
tinde bulundurdukları küçüklerin uhtelerindeki 
gayri menkullerin satılması ve emsali muame
lelerde hakimin izinini istihsal etmeleri lâzım
dır. 

Hakimin izni olmadıkça bu küçüklerin malı 
üzerinde satmak gibi akitlerde bulunamazlar, 
fakat veli hakkındaki hükümler, vasî gibi 
değildir. Veli, tahtı velâyetindeki küçüklerin 

3 - HAVALE EDİLEN EVRAK 

BİttlfVCİ CELSE 
Açılma saati : 15,8 

Reis — Hasan B. 
Kâtipler : Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) , Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Heis — Celse açılmıştır efendim. 

S'— MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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#î 2?-l-İ93Ö ö : i 
bu kabil akitlerine müteallik muameleleri, 
hakimden hiç izin almaksızın doğrudan 
doğruya icra edebilir. Kanunun bu baptaki 
hükümleri sarihtir. Fakat muamelede bazı 
tereddütler hasıl olduğu için, Tapu Umum 
Müdürlüğünün gösterdiği lüzum üzerine Maliye 
Vekâleti Meclisi Âliden tefsir istemiş* biz 
meseleyi tetkik ettik, kanun aşikârdır ve 
muamele itibarile de son defa vaki olan 
istilâmımız üzerine Tapu Umum Müdürlüğünden 
gelen cevapta, kendileri meseleyi tetkik 
etmişler ve bilhassa hukuk müşavirlerinden 
aldıkları mütalea üzerine bütün Tapu İdarelerine 
veliler için izini hakime lüzum olmadığı gibi 
muamelenin icrasından sonra da muamelenin 
tekemmülü emrinde yine hakimin tasdikına 
hacet olmadığı hususunu temin etmişlersede, 
bazı yerlerde hakimler bu hususta bunu kâfi 
görmiyecek kanaat ve içtihatlarda bulunmuşlar, j 
bu itibarla muamelenin selâmeti emrinde eski j 
talepleri veçhile işin tefsiren halli lüzumunu j 
birdaha tekit ettiler. Arzettiğim gibi kanunun 
sarahati karşısında başka bir rey vermek imkânı 
yoktur, yani veli tahtıvelâyetindeki küçüğün 
malını satmakta ve terhin etmekte salâhiyeti-
mutlakayı haizdir. Hakimden izin almağa hacet 
olmadığı gibi, böyle bir muameleyi bilâhare 
hakimin tasdikına arzetmeğe de lüzum yoktur. 
Yalnız, bir mülâhaza varidi hatır olmuştur. 
Velayet sıfatı bazan nezedilebilir. Binaen
aleyh velinin sui istimali halinde hakim bu 
sıfatı nez ile, küçüğe bir vasi nasp edebilir. 
Kezalik ana ve baba, arasında velilik rabıtası 
berdevam iken velayet hakkında mütesaviyen 
ana ve babanın ve fakat ihtilâf vukuunda ba
banın reyi dinlenir. Bu suretle mesele halledi-
lebilirse de, olabilir ki, ikisinden birinin vefatı 
halinde velayet sırf ötekinin üzerinde kalır. 
kezalik boşanmak gibi evlilik rabıtasının zevali 
veya ayrılık halinde küçüğün velayetinin iki
sinden biri tarafından yapılması mümkündür. 
Bunun gibi baba veya anadan birisinin olma
ması halinde de velayet mevcut olabilir. Bu 
vaziyette küçüğün mensup olduğu bir sulh 
mahkemesinden, muameleyi yapacak ana ve 
babanın velilik sıfatının nezedilmediğine 
dair bir vesika ibrazı, gerek küçüğün 
menfaati, gerek bu muamelede satın 
alan üçüncü şahsın muamelesinin daha düz
gün cereyan etmesi noktasından faideli olacağı 
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mütaleasile mazbataya yazdık. Tabii tarafı 
riyasetten de izah buyurulduğu veçhile, asıl 
kafi hüküm, maddenin muhtacı tefsir olmadı
ğı merkezindedir. Öteki bir tavsiyeden ibaret
tir. Binaenaleyh bu mazbatanın kabulü halin
de bir fevkalâdelik tahaddüs etmez fikrindeyim. 

Reis — Başka mütalea varmıdır? 
Salahâttin R. ( Kocael i ) — Müsade 

buyurursanız bir şey daha arzedeceğim : Mu
amelatı sabıkamızda da buna şebih bir şey var 
dır , malumu aliniz , eski mecellenin tatbik 
olunduğu zaman, baba veya büyük baba velii 
mücbir addolunurdu. Velii mücbiri, vasii man-
sup gibi nasbına dair ilâm göstermeğe de icbar 
etmezler, yalınız mahmüdülhal hücceti namile 
hakimden bir vesaika alırlardı . Bir dereceye 
kadar buda ona müşabih bir muameledir . 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Bendenizce 
bu tefsire lüzum yoktur. Kanunu medeni açık
tır . Kanunu medeni mutlak olmakla beraber 
hakim acaba velayet hakkını başkasına vermek 
salâhiyetini haiz midir? Çünkü bir adama sen 
bunun babası değilsin derse, acaba buna bir 
baba bulabilecek midir ? Yani hakim velayet 
hakkını başkasına vermek salâhiyetini haiz midir 
bilmiyorum. Bunun için de hakimden izin al
mağa lüzum yoktur. Esas itibarile bu iş eytam 
işidir.İşi izin almağa dökersek sürüncemede kalır 

Ferağ bir ayda olacağı yerde üç ayda, beş 
ayda olur. 

Hakimin gönlü istediği zaman cevap verir, 
ki buda doğru değildir. Sonra ikinci bir nok
ta var. Encümen bir tavsiyede bulunuyor. 
Malumu âliniz Meclisten çıkacak olan şey, ya 
kanunu tadil, ya tefsir yahutta yeni bir kanun 
olur. Meclisi Âlî tavsiye kararı vermez. Bun
dan dolayı bu mazbatanın reddi lâzım gelir. 
( Bravo sesleri) 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Mazbatayı olduğu gihi reyinize 
arzedersem, Reşit Beyin dediği varittir. O 
yolda Hükümet bir tavsiye kararı almış olur. 
Bu ise doğru değildir. Zaten mazbatanın esas 
olarak ihtiva ettiği hüküm, kanunu medeninin 
268 ve 269 uncu maddelerinin sarih olduğu 
ve binaenaleyh tefsire muhtaç olmadığıdır 
Mazbatayı bu kayit ile reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 



j? — Memurin kanununun yetmişinci mad
desinin tefsirine dair 3/88 numaralı Divanı 
Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Bütçe ve Me
murin Kanunu Muvakkat Encümeni mazbata
ları [1] 

Fıkrai tefsiriye 

Hususi kanunlarla verilmiş olan ve memu
rin kanunile sarahaten ilga edilmiyen haklar 
mahfuzdur. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Hangi hak mahfuzdur anlayalım. 

Reis — Encümenden izahat istiyorlar, efendim 
Memurin muvakkat Encümeni Re

isi Ahmet Hilmi B. ( Kayseri ) — Efen
dim: Mesele şudur; memurin kanununun neş
rinden evvel hususî kanunlarla memurlara veril
miş olan bazı haklar vardır. Mesela; bir kısım 
vatandaşlar daha meşrutiyetin ilânından evel 
nefyedilm işler, menfaya gitmişler. 

Meşrutiyetin ilânı ferdasında menfada ge
çirdikleri müddetin filen vazifede bulunuyor 
gibi tekaüt muamelesinin ifasında hesap edil
mesi hakkında bir kanun çıkmış, memurin 
kanununda bu meskûtüanh geçiliyor. Tekaüt 
muamelesinin ifasında bunlar hakkındaki eski 
kanun tatbik edilecek midir, edilmiyecek midir? 
Bu hususta tereddüt hasıl oluyor. 

Bu meyanda Yemende vazife ifa eden yine 
bir kısım memurların orada geçirdikleri müd
detin iki misil itibar edilmesi hakkında bir 
kanun var. Memurin kanunundan sonra bu da 
tatbik edilecek mi, edilmiyecek midir ? Bu 
hususta da tereddüt hasıl oluyor ve bunun 
üzerine Meclisi Âliye bu tefsir sevkediliyor. 
Memurin Encümenine geliyor, encümen huku-
kan şu neticeye vasıl oldu ki: Memurin kanunun
da sarahaten ilgası zikredilen bir kısım haklar 
veya her hangi bir kanun tabii mamulunbih 
olamaz. Fakat ilgası sarahaten zikredilmediği 
takdirde, kanunların vaktile verdiği haklar 
mahfuzdur. Bu kanunların ligası hakkında 
memurin kanununda sarahat yoktur. Netice 
şu oluyor: 

Hususî kanunlarla verilmiş olan ve memu
rin kanunu ile sarahaten ilga edilmiyen haklar 
mahfuzdur. 

[lj 56 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 

193Ö C : İ 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü fi. 

( İzmir ) — Efendim; bendenizin kanaatimce 
bu mesele üzerinde kâfi derecede işlenilme-
miştir. Binaenaleyh kompetan encümenlerden 
blirine ve yahut bir kaçına yeniden iadesi icap 
eder. (Doğru sesleri) Meclisi Âli, her kanunu
muzun nihayetine ilâve etmekte olduğumuz 
bir kaidenin yavaş yavaş değişmekte olduğunu 
hisetmiştir. 

Bilhassa Maliye Encümeninde geçen sene , 
bir çok müzakerata mevzu teşkil eden mad
de şudur: İlk devrelerimizde mütemadiyen 
kanunlarımızın nihayetine «. bu kanunun 
hükümlerine mugayir hükümler mülgadır . » 
diyorduk. Bu çok teşevvüş ihdas etmeğe başladı. 
Müruru zamanla öyle bir hal hasıl oldu ki, bazı 
yerlerde, bazı hükümlerin ilga edilip edilme
diğinde idare adamlarında, kanunu tatbik 
eden adamlarda tereddüt hasıl olmağa başladı. 
Ve Meclise sık sık müracaatlar vaki oldu. 
Bunun neticesi Mecliste- eğer bütün ihtiyaçla
rımızı tatmin edebilseydi terakki hatvesi saya
bileceğimiz bir fikir hasıl olurdu - dedik ki; 
bundan sonra ilga ettiğimiz hükümleri birer 
birer tadat edelim, ve başladık, filan kanunun 
filan maddesi, filan hükmü ilga edilmiştir, dedik. 
Tatbikata geçtiğimiz zaman gördük ki ilga 
edilmiştir diye tadat ettiğimiz maddeler arasın
da bulunmadığı halde yeni kanunda temamen 
onun zıddı hükümler kabul edilmiştir. 

Çünkü Heyeti Teşriiye; çıkmış olan mil
yonlarca hükümlerin arasında unutarak, iptal 
edilmiştir kaydını ilâve etmediği için bir bi
rine zıt iki hükmü kanunî yaşayor demektir. 
O halde icra adamının elinde birbirine zıt iki 
kanun yaşayor. Çünkü diğeri sarahaten ilga 
edilmemiştir. 

Halbuki yeni kanunla tam zıddı bir hü
küm kabul edilmiştir. Böyle tehlikeli bir yola 
girmedense, bu kanunu encümenlere iade ede
rek daha yakından tetkik etmek ve ahkâmı ka
nuniye ile uygun bir şekle gelmesini temin 
etmek lâzımdır. Bu günkü hükümden çıkan 
şey yine budur. Ya kanun sarahaten ilga et
miştir, ya zımnen ilga etmiştir. Yahut madde 
halinde tadat ederek ilga etmiştir. Bu kanun 
buradan çıksa dahi yine bazı ihtiyaçları tat
min etmez. Bu umumî mülâhazadan maada, 
buradaki ahkâma rücu edecek olursak görece
ğiz ki, bir kısım memurların daha evel 
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İ : %1 27-İ-İ93Ö C i İ 
bazı yerlere nefyedilmesinden mütevellit bazı 
haklar kayboluyor veya onlara yeni bir hak 
vermk isteyorsak bu vereceğimiz hakların 
Meclisin daha evvelki kararlarına muhalif 
olmaması lâzım gelir. 

Daha evvel kastetmiş olduğumuz bazı büyük 
manalar var ki, onların fevkine çıkmaması icap 
eder. Meselâ cephede hizmet ederek yaralanan
ların bir zamları vardır. Fakat bu zam yirmi 
beş senelik hizmetin içinde dahil değildir, di
yoruz, Bunların üstünde bir hak vermek elbette 
makul ve adaletle kabili telif olamaz. Demi
yorum ki; bunlara hak vermiyelim. Fakat eski 
verdiklerimizi muhafaza edelim. Meclis 25 
şubat 1926 da bir karar vermiştir, (yapılmıyan 
hizmet hiç bir vakit sayılamaz.)demiştir. Eğer 
Meclis yapılmayan hizmet hiç bir zaman sa
yılmaz, demişse yeni bir hükümle bunu say-
dirmanın imkânı yoktur. Yani bizatihi mese
leye avdet ettiğimiz zaman görülür ki, bu 
meselenin kompetan, mütehassıs encümenler 
tarafından tetkik edilerek tam adalet dairesin
de ve ahkâmı kanuniye ile muhalefeti olmıyan 
bir şekilde Heyeti Âliyeye gelmesi lâzım gelir. 
Arkadaşlardan rica edeceğim budur. Encümene 
havale edilsin. ( Hangi encümene sesleri ) 

Reis — Mevzuatı maliyeden olması itiba
ri le Maliye Encümenine, bundan sonra da 
Bütçe Encümenine gitmesi lâzım gelir. Encü
mene havalesi esas itibarile kabul buyurulursa 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine gönderilir. 
Bundan başka her hangi bir encümene gönde
rilmek istenilirse teklif edilir, onu da ayrıca 
reye koyarız. Şimdi Vekil Beyefendinin teklifi 
veçhile bu meselenin ait* olduğu mütehassıs 
encümenlere iadesini kabul edenler . . . Kabul 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şu halde Maliye ve Bütçe , Encümenlerine 
havale ediyoruz. 

3 — Ticaret ve Sanayi Odaları azalar ile 
müstahdemininin vazifei memıırelerinden dolayı 
takibat ifası halinde Devlet memurları gibi 
muhakemeleri icap edip etmiyeceğinin tefsiri 
hakkında 31260 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve İktisat ve Adliye Encümenleri mazbataları/1/ 

[ Adliye ve İktisat Encümenleri mazba
taları okundu ] 

/ / / 53 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Reis — Bu hususta bir de takrir vardır. 
Okuyacağız: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Ticaret ve Sanayi Odaları reis ve azasının 

.vazifelerinden mütevellit ve kanunî takibat 
icrası lâzım gelen hususta haklarında memu 
rin muhakematı .kanununun tatbiki iktiza ede
ceğine dair Adliye Encümeninin ekseriyetle 
ittihaz ettiği karar, mazbatada tafsil ettiğimiz 
esbaba binaen kanuna muvafık olmadığından 
netice itibarile reyimize uygun olan İktisat 
Encümeni mazbatasının reye konulmasını ve 
kabul buyrulmasmı arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Meb'usu Yozgat Meb'usu 
Salâhattin Hamdi 

Reis — Efendim; encümenlerin mazbata
larında iki fikir vardır. Her iki tarafa da söz 
veriyorum. 

Adliye Encümeni namına Salâhat
tin B. ( Kocaeli ) — Efendim; encümenin 
noktai nazarını vazifeten evvelâ, şahsî noktai 
nazarımı da sonra izah edeceğim. (Öyle olmaz 
sesleri) Encümenin noktai nazarını izah etmek 
vazifemdir, fakat diğer ekseriyet reyine iştirak 
etmiş arkadaşlardan biri bunu izah etmek zah
metini ihtiyar ederlerse buyursunlar. ( Reis 
yok mu sesleri ) 

Reis — Encümen Reisi Bey burada yok
lar mı ? 

Süleyman Sırrı Rey (Yozgat ) — 
Müsaade buyurun, usul hakkında bir şey 
söyliyeceğim: Şimdiye kadar taamül mazbata 
muharririnin ekseriyetin fikrini izah etmesi 
şeklindedir. Yani encümenin mazbatasını, 
mazbata muharriri müdafaa eder. Eğer şahsen 
kendisi ekseriyetin fikrine muhalif ise ekseri
yetin fikri şudur, şahsî kanaatim de şudur, 
diye izah eder, binaenaleyh reisi aramağa 
lüzum yoktur. 

Salâhattin Rey ( Kocaeli ) — 
Efendim ; Ticaret Odalarından birinin 
reisi ve azaları hakkında vazifelerinden 
mütevellit ve takibi mucip bir hareketten 
dolayı memurin muhakematı kanununa 
tevfikan tahkikat icra edilmiş ve evrak 
Şurayi Devlete gönderilmiş, Şurayı Devlet 
tetkik etmiş; diyorki : Ticaret ve Sanayi Odası 
reis ve âzası ve müstahdemini memur değildir, 

- 4 i -
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Bu itibarla haklarında memurin muhakematı 
kanunu tatbik edilemez. Doğrudan doğruya 
müddei umumilikten mahkemeye şevki lâzım 
gelir diyor ve evrakı iade ediyor ve bunun 
üzerine İktisat Vekâleti Şurayi Devletin bu 
kararını noktai nazarına muvafık bulmuyor ve 

' Meclisi Âliye sevkediyor. İktisat Vekâletinin 
mütaleası ile Adliye Encümeninin ekseriyetinin 
kararı bu merkezdedir. Bu mütaleaya saik 
olan hal ceza kanununun 279 uncu maddesidir. 
Bu madde şöyledir : «: Kanunun tatbikatında 
Devletin veya Vilâyet ve nahiye ve karyelerin 
nezareti altında bulunan bir hizmette maaşli 
veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife gö
renler memur sayılır. » Encümenimizin ekse
riyeti bu maddeye istinaden diyorki ; «Ticaret 
ve Sanayi Odaları reisi ve azaları memurdur 
ve bu sebeple de bunlar hakkında memurin 
muhakematı kanunu tatbik olunur. Kendileri 
bir ticaretanenin üzerinde karar vermek gibi 
bir hizmet ifa ettiklerinden kezalik şu 
maddeye göre Devletin murakabesi altında 
bulunuyorlar. Yani mensup oldukları İktisat Ve
kâletinin mürakabasi altındadırlar. Bu vazifeleri 
ifa ettiklerine nazaran kendileri memur sayılır. 
Bu itibarla vazifelerini ifa esnasında, ifadan 
mütevellit ve takibi mucip bir suç olursa bun
dan dolayi memurin muhakemat kanununun 
tatbiki icap eder. İktisat Encümeni ile bendeni
zin ve refikim Hamdi Beyfeninin reylerimiz 
buna muarızdır. Biz de diyoruz ki filhakika 
ceza kanununun böyle bir maddesi var, fakat 
ceza kanunu, usul kanunu değildir . Ceza 
kanunu fiillerle verilecek cezaları gösterir, usul 
hakkında ceza muhakemeleri usulünün umu
mî hükümlerinden istisna edilmek için 
bir kanunu mahsus istihsal olunmalıdır. 
Veyahut hakkında takibat yapılacak adam 
memur olmalıdır. Ceza kanunundan usule ait 
bir hüküm istimbatına cevaz olmaz. Yalnız 
bir mes'ele var. Ticaret ve sanayi odaları 
müstahdemini vazifei memıırelerinden müte
vellit ve takibi müstelzim bir harekette 
bulunurlarsa ceza usulü muhakemelerine göre 
haklarında takibat yapılır. Yalnız cezayı tayin 
ederken memurin hakkındaki cezaî ahkâm. 
tatbik olunur. Bu kanunun maksudu budur 
diyoruz. Bunun gibi böyle salâhiyetleri haiz 
barolar da vardır. Barolar da meslekten mü-
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ebbeden bir adamı mahrum eder, kezaİİk 
etıbba odaları vardır. Bu heyetlerin vazife
lerinden dolayi memurin muhakemat kanunun
daki ahkâma tabi olmaları doğru değildir. 
Zaten bu umumî hükmün tevsiine doğru 
temayül de mevcuttur. Binaenaleyh böyle sarih 
bir hüküm olmadığı halde cezaya taallûk 
eden bir hükümden istinbat ederek istisnaî 
hükümler kabul etmek doğru değildir. 

Reis — Söz isteyen var mı efendim? 
Akalliyet kararı, mazbatanın aleyhinde bîr ka
rardır... Tadil mahiyetinde olduğu için bunu 
reyinize arzedeceğim. Takrir de bunun reye 
vazı hakkındadır. Yani mevzu bahs adamların 
ahkâmı umumiyeye tevfikan muhakemesine 
dairdir. Ekseriyet mazbatası aksi fikirdedir. 
Şu halde bu izahattan sonra takriri yani aka-
Iiletin fikrini reyinize arzediyorum, buna rey 
vermekle ayni zamanda İktisat Encümeni 
mazbatasına da reyinizi veriyorsunuz. Akalliyet 
hükmünü kabul edenler... Aksini kabul edenler.. 
Akalliyet hükmü kabul edilmiştir. 

4 — Giresun MebUısu Hakkı Tarık Beyin 
avukatlık kanununun bazı maddelerini tadil 
edici 708 numaralı kanunun 6 inci maddesi
nin tefsiri hakkında 4/46 numaralı takriri ve 

* Adliye Encümeni mazbatası [l] 

Reis — Efendim ; mazbata bu maddenin 
muhtacı tefsir olmadığı hükmünü ihtiva etmek
tedir. Mutalea yoksa mazbatayı reyinize arze
deceğim. Mazbatayı kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

5 — İsmailoğlu Memedi öldüren Kozanın 
Hamam köyünden Bekiroğlu Caferin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 3/351 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası [2] 

Reis — Efendim; mazbata lıkkkmda mu
talea varmı? (Hayır sesleri) Mazbatayı reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

/ / / 58 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2j 54 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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6 — Şurayi Devlet 1929 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında 800 liralık 
münakale icrası hakkında 1/550 numaralı 
kanun lâyihasile İdare Heyetinin, Riyaseti 
Cumhur 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve 
maddelerine munzam tahsisat verilmesi hakkın
da 2/116 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı efendim ? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmişti 
1929 sene» bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 
arasında münakale yapılması hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — 1929 senesi bütçesi
nin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri 
arasında ceman (9,100) liralık münakale icra 
edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur 
F. Lira 
38 Tenvir ve teshin 2 000 

Reis — İki bin lira zammı kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
39 Müteferrika 300 

Keis — Üç yüz lira zammı kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
40 tamir ve işletme 6 000 

Reis — Altı bin lira zammı kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şurayı Devlet 
F. Lira 

106 Mefruşat ve demirbaş 800 
Reis — 800 Hra zammı kabul edenler... 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu ) 

Reis — Efendim, birinci maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Reis — Efendim, ikinci maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük-
/ / / 57 numaralı matbua zaptın sonuna 

merbuttur, 

münü icraya Maliye Vekili memurdur. 
Reis — Üçüncü maddeyi reyinize arze

diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

7 — Şeriri ve gıdaî taharriyat ve tahlilât 
ve misli teamüller aranılan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları hakkın
daki kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 
1/544 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve 
İçtimaî Muaveten Encümeni mazbatası [lj 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Reis — Efendim, kanunun ikinci müzake
residir. 

Şeriri ve gıdaî taharriyat yapılan laboratuvarlara 
mahsus 19 mart 1927 tarih ve 992 numaralı 

kanunun 2 inci maddesinin tadiline dair 
kanun 

MADDE 1 — Serirî ve gıdaî taharriyat ve 
tahlilât yapılan ve mıslî teamüller aranılan 
bakteriyoloji ve kimya laboratuarlarına dair 
10 mart 1927 tarih ve 992 numaralı kanunun 
(2) inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda 
gösterildiği veçhile tadil edilmiştir: 

( 1 — Nüfus tezkeresi, diploma, tababet 
ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun 
ile nizamnamesinde münderiç ihtisas vesikaları 
hakkındaki hükümlere muvafık olarak alınmış 
vesikalar veya suretleri. ) 

Reis — Efendim; madde hakkında tadil-
name yoktur. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Sıhhat. 
ve İçtimai Muavenet ve Adliye 'Vekilleri 
memurdur. 

/ / / Birinci müzakeresi 24 üncü irtikat 
zabıt ceridesindedir. 
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Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun hey'eti umumiyetini reyinize 
arzediyorum, kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul ephmiştir. 

8 — Hususî kanunlara müsteniden yapıl
mış olan işler için verilen avansların sureti 
mahsubuna dair 1/552 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Kanunun ikinci müzakeresidir. 
Muhaseboi umumiye kanununun (92) inci mad

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 26 mayıs 1927 tarih 
ve 1050 numaralı mııhasei umumiye kanunu
nun (92) inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
olunmuştur: 

( C — Kavanini mahsusaya müsteniden ya
pılacak işler için verilmiş olan avanslar hiz
metin ifa olunduğu sene bütçesinde (eski sene
ler mahsubatı) unvanile açılacak bir fasıldan 
mahsup ve bu miktar tahsisat olarak bütçeye 
ilâve olunur. 

Bu avanslar ait olduğu sene hesabı kafi
sinin sütunu mahsusunda ayrıca gösterileceği 
gibi bunlara mukabil mevkuf tutulmuş olan 
tahsisat avansların mahsubundan sonra dahi 
başka bir masrafa karşılık tutulamaz.) 

Reis — Efendim tadilname yoktur. Biriuci 
maddeyi reyinize arzediyorum kabul edenler.. 
etmiyenler... kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberder. 

Reis — İkinci maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hük
münü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum.. Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim; ruznamemizin üçüncü maddesin
deki lâyiha dün tevzi edilmiştir. Müsaade 

/ / / Birinci müzakeresi 24 üncü in'ikat 
zabıt ceridesindedir. 

1030 C : İ 
buyurursanız bunu da çıkaralım ( Muvafık 
sesleri ) 

9 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
hakkındaki kanuna nıüzeyyel 1/556 numaralı 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
ve Adliye Encümenleri mazbataları [1] 

Süleyman Sırrı Rey ( Yozgat ) — 
Efendim, bunun hakkında Sıhhiye Vekili Bey-
fendi ne buyuruyorlar? 

Reis — Sıhhiye Vekili Beyfendi burada 
yokturlar. Maamafi arzu buyurursanız tehir 
ederiz. ( Sıhhiye Vekili Bey geldiler sesleri ) 
O halde mesele yoktur. Müzakere edebiliriz. 
Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 
21-V - 1928 tarih ve 1262 numaralı kanuna zeyil 

edilecek madde hakkında kanun 

MADDE 1 — İspençiyari ve tıbbî müstah
zarlar hakkındaki 21 - V - 1928 tarih ve 1262 
numaralı kanuna zeyil olmak üzere aşağıdaki 
madde ilâve edilmiştir: 

Yerli müstahzarların amilleri veya mes'ul 
müdürleri ve ecnebi memleketlerden giren 
müstahzarları yapan fabrika veya laboratuar
ların Türkiyede mütemekkin vekilleri vefat 
ettikleri takdirde verilmiş olan ruhsatnamelerin 
hükmü kalmaz. Yerli müstahzar amil veya 
mesul müdürlerinin mirasçıları müstahzar 
yapmağa salahiyetli iseler doğrudan doğruya 
kendi namlarına ve salâhiyet sahibi olmadık
ları takdirde bunları yapabilecek salahiyetli bir 
mesul müdür göstererek yeniden ruhsatname 
alırlar. Ecnebi fabrika ve laboratuarların 
gösterecekleri yeni vekilleri de ayni mecbu
riyete tabidirler. Her iki halde müstahzarın 
formülü değişmediği takdirde bunlar tahlilden 
ve tahlil harcından istisna edilirler. 

Reis — Birinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

/ / / 60 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

k i V - l 
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Rets — İkinci maddeyi reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... 
Kabul epilmiştir. 

MADDE 3 -— Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye, Maliye ve Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . 
Kabul edilmiştir. 

Efendim kanunun ikinci müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tayini esamile reyinize arzedilen kanuna 
rey vermiyenler varsa reyini istimal buyursun. 
İstihsali âra muamelesi hitam bulmuştur 

1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve mad
deleri arasında münakale yapılması hakkında ki 
kanuna 170 zat rey vermiştir. Kanun i 70 
reyle kabul edilmiştir, 

Cumartesi günü saat on beşte toplanılmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma Saati 16,50 

to*^ "'^Rss^ssç'* 

Tashih 
İşbu zaptın sonuna merbut olan 58. numaralı matbuanın ikinci, sayfasının 15 inci satırın

daki ( istimrar ) kelimesinden evvel ( ne ) kelemesi ilâve ve ayni satırdaki ( ruhsatnamesini ) 
kelemesi ( ruhsatnamesi* ) şeklinde tashih olunaeaktir. 

•-••4fr*z£*$tl§*teF** 

1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılması 
hakkında kanunun netieei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

• 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahîsar 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 170 . 

Kabul edenler : 170 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 145 
Münhal : ı 

/ Kabul edenler ] 

Aksaray Amasya 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
İhsan B. 
Rıfat B; 
Sami B. 

- 45 -



Antalya 
k\\mt -Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Mernet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitttö,--
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Gavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazü 
İhsan B, 
Halît B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Ra&im B. 

Bitlis 
Muhittim' Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ŞükföfBf • -

Burdur 
Salih VaMtrB. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâ&m B. 
Em'tti Aslan B. 

1 : 2 7 2 
[YMttf B. 
i Biymbekîr 

İsh&k Refet B. 
I Kâzım Pş. 
| Rüştü B. 
| Edirne 
I Hasan Hayri B. 

Zeki Mesut B. 
Elaziz 

! Fazıl Ahmet 8. 
J Hasan Tahsin B. 
'f Hüseyin B. 
| Nakyeddin B. 
| Erzincan 
| Abdülhak B, 
| Erzurum 
I Asım B. 
I Dr. Ahmet Fikri B. 

Nafi Atuf B. 
I Nafiz B. 
| Tahsin B. 
j Eskişehir 
| Ali UJvi B. 
j Emin B. 
| Sait B. 
I Oazi Antep 
I Ahmet Remzi B. 
j Ali Cenani B. 

Ferit B. 
I Reşit B. 
I ŞMIÎTI B. 
| Bireşim 
| Kİİ5H1T B. 

Şevket B. 
Hakâri 

I İbrahim B. 
i /<*/ 
| Emin B. 
I Hakkı B. 

İsparta 
I Hakim Rıza 8. 
; Hüseyin Hüsnü B. 
i İbrahim B. 

Mükerrem B. 
hianbul 

Dr. Nurcan Ali B. 
Edip Servet B. 

I Fuat B. 
I İhsan Pş. 
I Ziyaettin & 

h lÖ36 C ı i 
j femir 
I Hüseyin B. 

Kâmil B. 
I Münür B. 

Kars 
I Ağaoğlu Ahmet B. 
I Baha Tali B. 

Dr. Sadreddin B. 
I Kastamonu 
I Ali Rıza B. 
| Cemal B. 

Velet B. 
Kayseri 

Doktor Burhaneddin 
Reşit B. 

I l Kırklareli 
| Şevket B. 
i Kırşehir 
i Lûtfi Müfit B. 
i Kocaeli 
I İbrahim'B. 
I İbrahim Süreyya B. 
i ̂ «maledtfin B. 

Kıhcoğlu Hakkı B. 
I Ragıp B. 
| Salâhaddin B. 
! Konya 
I Ahmet Hamdi B. 

Hüsnü B. 
I Kâzım Hüsnü B. 
i Mustafa B. 
!̂ Maim litmm B. 
I Refik B. 
| Tevfik Fikret B. 
i Züfetü B. 
I Kemal Zaım B. 

Kütahya 
j Cevdet B. 
j İbrahim B. 

İsmail Hakkı B. 
-Ragıp -B. 

I Malatya 
j Abdülmuttaiip B. 
j Mtiımut Nedim B. 
i Vasıf B. 
I Manisa 
! Akif B. 
I Bahri B. 
| Doktor Saim B. 
! Kemal B. 

( Yaşar B. 
j "rMmaş 
| Abdülkadir B. 
I Behçet B. 
I Memet B. 
| Mandiiı 
| Abdürrezzak B. 
i İrfan Ferit B. 
| Nuri B. 
j Muğla 
j Ali NazmİB. 

Nuri B. 
Niğde 

Faik B. 
Galip B. 

I Halit B. 
I Ordu 
I Hasan Fahri B. 
| Hamdi B. 
| İsmail B. 
i Şevket B. 
I Rize 
I Ali B. 
I Atıf B. . 
I Esat B. 
| Samsun 

Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

I Nusrat Sadullah B' 
! Sürt 
| Halil Hulki B. 
I Sinop 
I Refik İsmail B. 
i Sivas 
\ İbrahim Alâettin B. 
I Ziyaeddin B. 

! Ş. Karahisar 
j İsmail B. 
i Tevfik B. 
| Tokat 
| Bekir lûtfi B. 
I Hüseyin Hüsnü B. 
I Süreyya Tevfik B. 
i Tmbmn 
| Ali Becil B. 
| ArifvB. 
j Danış B. 
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Ur-fa 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 

1 : 27 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

27-11*1900 C : 1 
Yozgat ;.-. . ,_ 

j Hamdi B. 
j, Süleyman Sırrı B> 
i Tahsin B 

Zonguldak 
;îHalil B. 
*Rifat B. 

Rf ye iştirak etmiyenler 
Adana 

Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemâl 
Pş. [ R. C ) 
Halit Ferit B. 
Şakır B. 
Talat B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı*B. 
Süleyman Şevket B. 

Artvin 
Asım %. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. [R.] 

Bilecik 
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kanunu medeninin 268 ve 269 uncu maddelerinin tefsiri 
hakkında 3/27 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası 

T. t 
Başvekâlet 

Müsteşarlığı 
Adet 6(900 

fi. M. M. Riyaseti Cetttesino 
Kanunu medeninin vesayet altında bulunan kimselerle velayet altında bulundurulan çocuk

lar hakkında ki 268 ve 269 uncu maddelerinin tefsiri talebine dair Maliye Vekâletinden 
yazılan 6 *- ÎU - 627 tarih ve 17 numaralı tezkere ile merbutu Adliye Vekâleti Hukuk İşleri 
MüdüriyeUmn mütaleanamesinin müsaddak birer suretleri leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifa ve neticesinin inbasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 
Arz ve izahtan vareste olduğu üzere kanunu medeninin mevkii tatbika vazondan mukaddem 

gayri reşit olan çocukların emvali gayri menkulesi veli veya vasileri tarafından ahare bey-
olunaeağı ve yahut bedel mukabilinde çocuklara emvali gayri menkule iştira olunmak arzu 
olunduğu sırada evvel emirde satılacak ve yahut iştira olunacak mali gayri menkulün , satıl
masında veya alınmasında çocuklar (hakkında enfa olduğu evvel emirde mahkemeler marifetiîe 
muayene ve tetkik olunduktan sonra ita olunan izinnameye tevfikan tapu dairelerince muamelei 
muktaziye icra kılınmakta idi. Kanunu medeninin 268 inci maddesinde ana ve babanın velayeti 
icra,hakkım.haiz oldukları nisbette çocuklarının kanunî mümessilidirler. Bu sıfatla hareketle
rinde hâkimin reyine ihtiyaçları olmadığı muharrer olduğu cihetle bu maddenin birinci .fık
rasında olan (nisbette) kelemesi zamana ve yahut müddete mahmul olacağı telâkki olunmak
tadır. Mezkûr kanunun 209 uncu maddesinde velayet altındaki çocuk ehliyet itibarile vasayet 
altındaki kimse gibidir. Vesayet altında bulunan kimsenin idarî muamelâta iştiraki müstesna 
olmak üzere vasi marifetiîe temsile müteallik hükümler veli hakkında da tatbik olunur dîye 
muharrer bulunduğundan vasinin vazifeleri faslında ve 388 inci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrasında gayri menkul mallar sulh mahkemesinin iznile satılacağı ve sulh mahkemesi vesayet 
altındaki kimsenin menfaatini icap etmedikçe bey'e mezuniyet verilemiyeceği gösterilmesine 
ve gayri menkulün alrnı ve satımı ve terhini ve sair aynî bir hak tesisi halinde 405 inci 
maddesinin birinci fıkrasında muharrer bulunmasına nazaran çocukların aııcak iktişa ve nifak 
ve iaşe ve ibatesi gibi hususatta ana ve babanın ifa edeceği vazifelere hâkimin rey ve iznine 
ihtiyaç gösterilmeyeceği ve fakat çocuklara ait emvali gayri menkulenjn ana ve baba marife
tiîe alım ve satımında-da salifülarz 269 uncu ıtlakına göre vesayet altında bulunan çocuklar 
gibi velayet altında bulunan çocukların mali gayri menkullerinin alım ve satımında hâkimin 
izni aranılmak lâzım geleceği mütalea olunmaktadır. Bu bapta ..sepkeden iş'ara cevaben Adi ive 



..Vekâleti CeHleşinden aîıil)}) ' bir sureti lefferı takdim kılınan tezkerede kanunu medeııfnııl 
'bu ıiMfsefeye taallûk eden maddeleri aynen ifade etmekten ibaret olup 208 ve 269 uncu 
maddemi mefahirnine. göre icabı sarahaten tayin edilmemiş olmasına ve bu iki maddenin 
mefiıumtı-ise muhtacı tefsir görülmesine binaen keyfiyetin Meclisi Âliden tefsiri hakkında bir 
kara'r istihsali .hususuna..müsaade buyrııhnası arzolunıır efendim. 

6 mart' Q27 ' ' *' 
' Maliye Vekili 

Mustafa AbdîiIIıalik 

T B M M . 
A/t. Encümeni . 

Karar A" 24 2 1 - 1 - 1 9 3 0 
Esas M 3İ27 

Adlîye Encümeni ınazhaiasi 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Kanunu Medeninin vesayet altında bulunan kimselerle vesayet altında bulundurulan küçükler 
hakkındaki 268 ve 269 uncu maddelerinin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinin iş'arına atfen 
Başvekâletten 8 mart 1927 tarih ve 6/955 numaralı ikinci intihap devresinden müdevver 
Adliye Encümenine tevdi olunan tezkeresi bu bapta sebkeden istilam üzerine Tapu Umum 
Müdürlüğünden bazı ınütaleatı havi yazılmış olan 2 3 - X I I - 1 9 2 9 tarih ve 3116 numaralı 
tezkeresile birlikte tetkik olundu. 

Maliye Vekâleti tezkeresinin hülasası velayet altında bulunan küçüklerin gayri menkul 
mallarının alım ve satımında kanunu medeninin 269 uncu maddesinin mutlak hükmüne göre 
vesayet altında bulunanlar gibi hakimin izni alınmak lâzım geleceği mütalea^r edilmekte olup 
mezkûr kanunun veli ve vasilerin salâhiyetlerini natık bulunan 268 ve 269 uncu maddelerinin 
mefhumlarının sarahaten tayini emrinde tefsire muhtaç bulunduğu gösterilmekte ve ahiren varit 
olan Tapu Umum Müdürlüğü tezkeresindede velayet altında bulunan küçüklerin uhdelerindeki 
gayri menkul malların satış ve rehinleri muamelâtında velilerinin salâhiyeti kâmileîeri olduğu ve 
bunun için hâkimin iznini almağa veya sonradan hâkime tasdik ettirmeğe kanunu medeninin 
hükümlerine göre bir mecburiyet olmadığı mutahassıs müşavirlerinin verdiği mütaleaneme üzerine 
tapu idarelerine tebligat ifa edilmiş ve durdurulması caiz olmıyan bu kabil muameleler halen bu 
mütalea dairesinde ceryan etmekte bulunmuş isede bazı yerlerde hâkimlerin mütalea hilâfında 
rey ve içtihatta bulunduklarına binaen keyfiyetin tefsir suretile halli lüzumundan bahsedilmektedir. 

Keyfiyetin müzakere edilerek kanunu medeninin bahsedilen 268 ve 269 uncu maddeleri 
hükümleri sarih olup velilerin velayetleri altında bulunan küçüklerin uhdelerindeki gayri 
menkul mallarını satmak ve rehin etmek hususlarında iptidaen hâkimden izin istihsaline mecbur 
olmadıkları gibi muamelenin icrasından sonrada hâkime tasdik ettirmek gibi bir muameleye de 
lüzum olmadığı aşikâr olduğundan tefsiri müstelzim bir cihet görülememiş isede velayet sıfatı
nın kanunî sebeplere binaen hâkim tarafından ana ve babadan nezedilebilmesi ve velayet 
hakkının evlilik rabıtasının zevali ve saire gibi ahvalde ana ve babadan yalnız birine veril
mesi gibi hadiseler vaki olacağına göre velayet altında bulunan küçüklerin uhdelerindeki gayri 
menkul mallarının satılması veya terhini gibi muamelelerde tapu idarelerinin veli sıfatı'le 
küçükleri temsil edenler hakkında küçüklerin kanuna göre tabi oldukları yer sulh hâkimliği
nden velayet sıfatının bir suretle üzerlerinden nezedilmemiş olduğuna dair bir vesika aranması 
gerek işin selâmeti ve gerek küçüklerin menfaati noktasından faideîi olacağı mülâhaza 
edilmiştir,. . . .. 
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Bu esbap ve mülâhazata binaen encümence ittifakla verilen bu karar Heyeti Umumiyenin 

tasvibine arzolunur. 

Ad. E. Rs. 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Âza 

Manisa 
Kemal 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhetün 
Âza 

v Balıkesir 
Sadık 

Kâ. 
Yozgat 

Âza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Âza 

Balıkesir 
0. Niyazi 

Âza Âza 
Ankara Erzincan 

A. İhsan Abdülhak 
Âza 

İzmir 
A. Enver 
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SIRANs 
Memurin kanununun yetmişinci maddesinin tefsirine 
dair 3/88 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 

ve Bütçe ve Memurin kanunu Muvakkat 
Encümeni mazbataları 

T.C. 
Di. Mu, Encümeni 

Adet 
1İ99\7 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
. Rize Ağır Ceza Mahkemesi azayı sabıkasından olup memurin kanununa tevfikan tekaüdü 

icra kılınacak olan 1292 tevellütlü Osman Hulusi Beyin sicilinde ^memuriyete intisabından 
evvel mühendisanei berri istihkâm ikinci sınıf talebesinden iken bigayri hak Tırablusgarbe 
nefiy ve tağrip suretile siyaseten mağdur edildiği tahkikat ve tetkikatı vakıadan anlaşıldığından 
mektebi mezkûrden tardile Trablusgarbe teb'idi tarihi olan 31 ağustos 313 den Trablusgarp 
Bidayet Mahkemesi Zabıt kitabetine tayinine müsadif 12 ağustos 317 tarihine kadar menfiyen 
geçirdiği zamanın ber mucibi kanun tamamının müddeti hizmete ilâvesine karar verildiği 
mağduriyeti siyasiye komisyonunun 26 kânunuevvel 336 tarih ve 8 numaralı vesikasında 
gösterilmiştir.» Suretinde meşruhat mevcut olduğu görülmüş olduğundan bahisle mezkûr 
müddetin tekaüt maaşı hesabında tam olarak müddeti hizmetine ilâve edilip edilmiyeceği 
1 mart 315 tarihinden sonra Yemende hizmetleri mesbuk olanların evvelce tekaüt maaşlarına 
yapılmakta oln ' yemen zammının memurin kanununa tevfikan tekaütleri icra edilecekler 
hakkında da tatbik kılınıp kılınmıyacağı 19 kânunuevvel 1927 tarihli tezkere ile Adliye 
Vekâletinden sorulmuştur. 

31 mart 926 tarihinde intişar eden 788 numaralı memurin kanununda mülkiye tekaüt 
kanunu ahkâmı kısmen tadil eylemek suretile memurinin tekaütleri hakkında da ahkâmı mah
susa mevzu bulunmuş ve kanunu mezkûrun doksanıncı maddesinde işbu kanuna mugayir 
ahkâmın mülga bulunduğu zikredilmiş olmasına binaen memurinin kanunu rnephusun yetmi
şinci maddesinin fıkrai ıılâsı veçhile yirmi beş sene bilfiil, hizmetle hakkı tekaüdü iktisap 
eyledikten sonra tekaüde şevkleri halinde tahsisi lâzımgelen tekaüt maaşlarının hesabında, 
maaşsız geçen mazuliyet müddetlerinin mülkiye tekaüt kanununun yedinci maddesindeki 
tasrihat dairesinde nazarı itibare alınıp alınmıyacağı ve kezalik kanunu mezkûrun ikinci mad
desi müeddası veçhile mevkii harpte ifayi hizmet eden memurinin mevkii harpteki hizmetleri 
müddetinin iki kat hesap ve memurinden hizmeti askeriye ile mükellef olanların silâh altında 
geçirdikleri müddetlerin de işbu hesaba ithal edilip edilemiyeceği hususatı muamelâtı cariye 
dolayisile akdemce mevzuu müzakere ittihaz olunarak neticei müzakeratta memurin kanununun 
salifüzzikir yetmişinci maddesinin birinci fıkrasında « yirmi yaşma vusulden itibaren memu
riyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi beş sene hizmet edenler tekaüdünü 
talep edebilirler » denilerek memurinin ne kadar müddeti hizmet mukabilinde:..hakkı tekaüdü 
iktisap edecekleri tayin »ve tasrih edilmiş olduğu gibi \<r esaret ve kanun ile muayyen mı ntaka 

• ve ordudaki hizmetten dolayı seferberlik zamları yirmi-beş seneye dahil; olmayıp ancak-tekaüt 



ma^ştemn hesabında müddeti hizmete zammölunur J> suretinde muharrer olan fıkrai ahiresi 
ile de memurinin kanunen hangi nevi hidemat için zanıaime kesbi istihkak edeceklerinin tayin 
ve rraesile bu kabîl hidemattan mütevellit zamaîmln yalnız tekaüt maaşlarının hesabında nazarı 
itib$t£ alınacağını mufâzammın bir esas vazedilmiş1 olmasına binaen bunların .haricinde memuri
nin gerek tekaüdüne gerek tekaüt maaşatının hesabıma müessir olacak itibarî hidemat vezamairrii 
majisusâyı ihtiva eden ahkâmın mülga bulunduğu ekseriyetle takarrür ettirilerek tatbikatta- bu 
dairede icrayi muamele: edilmekte bulunmuş ve Adliye Vekâleti Celileşine de bu suretle cevap 
verilmiş ise de mukarraratı mephusenin ekseriyetle ittihaz edilmiş olmasından müsteban olacağı 
üzere mevzubahs mesail esasen mahalli içtihat hususattan olup gerek mülkiye tekaüt kanu
nunda gerek diğer kavanini mahsusada memurinin müddeti tekaütlerile tekaüt maaşlarının hesa
bında nazan itibare alınacak zamaimi muhtevi olmak üzere mevzu bulunan ahkâmı kanuniyenin 
ilgası hakkında memurin kanununun yetmişinci maddesinin meplıus fıkaratından başka sarih bir 
hükmü kanunî mevcut olmamakla beraber memurinin daha ziyade terfihi gayesile ahkâmı 
sabıkayı tevsian tetvîn ve neşredilmiş olan memurin kanununun salifüzzikir. yetmişinci madde
sindeki tarifatın memurinin kavanini mahsusa ile haiz bulundukları bu kabîl hukukun ref ve 
ilgası mahiyetini haiz olmayıp memurin için gerek mülkiye tekaüt kanunu gerek diğer kavanini 
mahsusaya nazaran bir hakkı müktesep teşkil eden bu kabîl hidemattan mütevellit zamaimin 
hukuku mezkûreyi teyiden yalnız tekaüt maaşatının hesabında hazarı itibâra alınmak üzere 
teyidiyeti mutazammın bir surette de telâkkiye müsait bulunması itibarile memurin kanununun 
neşrinden sonra «tekaüde sevkedilen memurinin evvelce mülkiye tekaüt kanunu ve diğer kavanini 
mahsusa dairesinde haiz bulundukları hukukun kanunu mezkûrun yetmişinci maddesi hükmiîe 
ilga edilmiş olup olmadığı muhtacı tefsir bulunmasına binaen memurini mumaileyhimin 
mevakİi harbıyede ve silâh altında keçirmiş oldukları müddetlerle maaşsız geçen mazuliyetleri 
zamanının ve Adliye Vekâleti Celilesince de bu kere mevzuubahs edilen menfada ve Yemende 
geçen müddetlerinin tekaüt maaşlarının hesabında mülkiye tekaüt kanunu ve diğer kavanini 
mahsusadaki tarifat dairesinde nazarı itibare alınıp alınmiyacağı hususunun tefsiren halline 
müsaade buyrulmasının Riyaseti Celilelerine arzı tahtı karara alınmış olmakla ifayi muktazasına 
müsaadei Gelilei Riyasetpenahilerini arz ve istirham eylerim efendim. 19 Şubat 928 

Divanı Mu. R. Vekili 
Fayık 

Memurin kanununun muvakkat maddesi mucibince tekaüde 
sevkolimanlarla kendiliğinden tekaüdünü istida eden veya 

muayyen olan müddeti kanuniyeyi ikmali hasebiie 
Hükümetçe resen tekaüt edilen memurinin tekaüt 

maaşının hesabında hilamaaş kaldıkları müddetin 
nazarı itibara alınmiyecağı hakkında 

11 ağustos 132*5 tarihli memurini mülkiye tekaüt kanununun 7 inci ve 8 inci maddelerinde 
filen on sene hizmet eden memurların mebdei hizmetinden tarihi tekaüdüne kadar hükmü 
kanuniye mebni eezaen olmamak şartile kaç defa olursa olsun bilâmaaş geçirecekleri zaman 
maluliyetin bir nisbeti muayyene dairesinde dahili hesap olacağı gösterilmiş ise de ahiren neşr
olunan 788 -numaralı memurin kanununun elyevm tatbik edilmekte olan yetmişinci maddesinde 
yirmi yaşına vusulden itibaren memuriyet ve mazuiiyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde bulu-
• nanik.-yirmi-beş sene hizmet edenlerin tekaüdünü talep edebilecekleri... ilh.. musarrah olup işbu 
road.de de memurinin maaşsız geçirdikleri mazuliyet zamanı esas tutulmamış olduğu gibi 
bu*> kanunun gt). mcı maddestle de memurin kanununa mugayir aukâm ilga edildiği cihfctle 

. teMüt:maaşımîî hesabında bilâuıaaş geçen müddetin nazarı dikkate ahnmamâşı-icape.yîiyeeeğl. 

http://road.de
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Ver memurin kamınmum, tasfiyeye tabi. tutulan memurine, ait birinci muvakkat maddei 

muadelesinde yirmi be$; şene ve.çlaha. piyade ,hizmeti, olanlar hakkında^ n ' ağustos 1325t 
tarihli kanun ahkâmının carî bulunduğu zikredilmiş isede bundaki kast, memurin 
kanununun müddeti hizmete göre tekaüt maaşının nisbeti itasına mütedair oları yetmiş ikinci 
maddesi'1Q27 senesi müvâzenei umumiye kanununun. 9 uncu maddesile müeccel olduğu 
cihetle tekaüdünü talep eden veya tekaüde sevKolunanların tekaüt maaşlarının hesabında 
îilhal 11 ağustos 1325 tarihli kanunun on üçüncü maddesi tatbik edilmekte olması hasebile 
sicilleri itibarile kendilerinden istifade oîunamıyanlar ile aeizleri tehakkuk ederek Hükümetçe 
tekaüde sevkolunanlardan müddeti hizmeti yirmi beş. sene ve daha ziyade olanlar hakkında da 
mezkûr 11 ağustos 1325 tarihli kanunun tekaüt maaşının tayini nisbetine mütedair olan 
13 üncü maddesindeki emsalin tatbik olunacağı izahtan ibaret olduğu, 

Heyeti Umumiyenin kırk yedinci in'ikadımn birinci celsesinde takarrür etmiştir. 
1 25 şubat 1928 

B. Encümeni 24 - XII - 1930 
Katar M 21 
Ç$a$ J& 3/88 

Bütçe Encümoni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Memurin kanununun neşrinden sonra tekaüde sevkediln memurların evvlce hususî kanu
nları mucibince haiz bulundukları hukukun Memurin kanununun yetmişinci maddesi hükmü 
ile ilga edilmiş olup olmadığının tefsir ve tayini hakkındaki Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi 
Muhasebei Umumiye Müdürü Faik Bey hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu .. 

Memurin Kanununun neşrinden evvel gerek mülkiye tekaüt kanunile gerek diğer kanunlarla 
tekaüt hesabında, nazarı itibare alınacak zamları muhtevi olmak üzere mevzu bulunan hüküm
lerin başltcaları şunlardır: 

I - 11 Ağustos 1325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun 2,7 ve 9 uncu maddelerile 
mezkûr 'kânunun' ikinci maddesine* müzeyyl 29 kânunusani 1334 tarihli kanun hükmü 

A - Harp. mevkiinde vazife ifa edenler ile düşmana esir düşenler için harp ve esaret müd
detlerinin iki kat olarak hesap olunacağı 

B - Memurlardan askeriik hizmeti ile mükellef olanların silâh altında bulundukları müdde
tin tekaüt müddetine dahil olacağı 

C - Kıdemli küçük zabitlerden askerlik hizmetlerini ikmalden sonra tekaüde tabi ilmıy 
veya Mülkiye hizmetlerinden birine dahil olanların yirmi yaşlarına vusulden itibaren küçük 
zakitliktş geçirdikleri müddetin tekaüt müddetlerine zammolunacağı 

D - fiilen on sene hizmet eden bir memurun hizmet mebdeinden tekaüt tarihine kadar cezaen 
olmamak şartila kaç defa olursa olsun maaşsız geçireceği mazuliyet zamanının bir nisbet 
dahilinde hesap edileceği 

H -^ Mazuliyet-müddetinde maaş alanlarnr mazuliyet zamanlarının kamilen hesap edileceği 
2 — 1 9 mayıs 1&27 tarihli Majdıırini siyasiye • kanununun ikinci maddesini muaddil 

20 temmuz 1330 tarihli kanunun: 
Mağduriui siyasiyeden, olan ınemurİamı menfa ye malıpeste ve firarilerin firarilikte geçir

dikleri müddetlerin hk nisbet dairesinde teka&t müddetlerine mahsup 'olunacağı, hakkındaki 
hüküm. , . 
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3 --• Bu hükrfftin hakikî mağdurini siyasiyeden olup meşrutiyet ilânından sonra Devlet 

hizmetlerine intisap eden mülkiye ve askeriye mektepleri talebesi hakkında tatbik olunacağına 
dair olan 26 kânunsani 1332 tarihli kanun hükmü. 

4 — Yemende ifayi vazife eden memurların • bir senelik hizmetlerinin bir buçuk şene 
olarak tekaüt hesabına dahil olması hakkındaki şubat 1314 tarihli bir irade hükmü. 

Ahiren neşrolunan 788 numaralı Memurin kanununun (70) inci maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları aynen (yirmi yaşına vusulünden itibaren memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak 
veya vekâlet emrinde bulunarak (25) sene hizmet edenler tekaüdünü talep edebilirler. 

Mesleki memuriyet olupta meb'ttsluğa intihap olunanların meb'usluk müddeti hizmeti filiye 
addolunur. ) Şeklinde yazılı olup filî hizmeti ve filî hizmetten sayılacakları zikir ve tasrih 
etmektedir. 

Mezkûr maddenin son fıkrası ise ( Esaret ve kanun ile muayyen mıntaka ve ordudaki 
hizmetten dolayı seferberlik zamları 25 seneye dahil olmayıp ancak tekaüt maaşlarının 
hesabında müddeti hizmete zammolunur) hükmünü ihtiva ederek filî hizmet haricindeki zamları 
derpiş eylemiştir. 

Diğer cihetten memurin kanununun ( 00) inci maddesi bu kanuna muhalif hükümlerin 
mülga olduğunu göstermektedir 

Hülâsası arzolunan bu hükümlerin tetkik ve müzakeresi neticesinde : bir kısım âza, Divânı 
Muhasebatça meseleye mevzu tutulan menfada ve Yemende geçen müddetlerle harp mevkile
rinde ve silâh altında geçirilen müddetlerin ve maaşsız geçen mazuliyet zamanının, Divan 
ekseriyetinin kararı veçhile ne tekaüt müddetine vene de tekaüt maaşının hesabına tesir 
edemiyeceği reyinde bulunmuştur. Delil olarak : ( 70 ) inci maddenin her üç fıkrasındaki 
hükümlerin tahdidi mahiyette bulunduğu ve (90) inci madde ile bu hudut haricindeki hüküm
lerin tamamen kaldırılmış olduğu, mütaleası serdedilmiştir. 

Bir kısım âza, bu reyin tamamen zıttı m iltizam ederek yukarda yazılı müddet zamlarının 
hem tekaüt müddetinin hem de tekaüt maaşının hesabında nazarı itibare alınması icap edeceği 
reyinde bulunmuştur. Bu reyde bulunanların delili müktesep hak esasıdır. Memurin kanununun 
meriyetinden evvel gerek tekaüt kanunu ile ve gerekse diğer hususî kanunlarla verilmiş 
bulunan hakların memurin kanununun mer'iyeti münasebetime ilgası, kanun vazılarınca müte-
savver olmıyacağı noktası bu rey sahiplerince ileri sürülmektedir. 

Encümen ekseriyeti ise müktesep hak esasına riayet itibarile birinci reyden ayrılmış ve 
fakat bu müktesep hak esasının teallûk ve şümulü haricine çıkılarak ifrata gidilmesine de 
aşağıdaki sebepler dolayısile taraftar olmamıştır. 

1 -(70) inci maddenin birinci fıkrasının hükmü sarih hatlerle muayyendir. Tekaütlüğü 
isteyebilmek için bu fıkrada yazılı şartlan haiz bulunmak lâzımdır. 

2 - Tekaütlüğü talep için kabul edilmiş bulunan (25) sene müddet yeni memurin kanunile 
konulmuş olup daha evvelce bu müddet (30) sene bulunduğundan birinci fıkra için müktesep 
hak varit değildir. Müktesep haklar olsa olsa son fıkrada derpiş olunan zamlar arasında kabul 
edilebilir. 

3 — Menfa ve- Yemen zamlarile bu kabilden olanlanri yukarda arzedilen mülâhazalar 
hilâfına filî hizmet müddetine de mahsubu kabul olunursa, bu takdirde, harp ve seferberlik 
zamlarinın, yalnız tekaüt maaşı miktarına tesir edebilmesi itibarile, daha geri mevkîde bırakıl
ması gibi nisbetsiz bir neticeye varılmış olur. ..',-.. 

4 ~ Maaşsız geçen mazuliyet zamanının filî hizmetten sayılmıyacağına dair Büyük Meclisçe 
25 şubat 1928 tarihinde verilmiş bulunan karar şüphe ve tereddütleri büsbütün izale edecek 
mahiyettedir. ' fl r . 

Arzolunan bu mîitalealar dolayısile aşağıdaki neticelere varılmıştır : •'" « 



İ — (25) sene hizmet ile tekaütlüğü talep edebilmek (70) i"c* maddeni» birinci - .ve^kineı 
fıkralarındaki kayit ve şartlarla mukayyettir. Burada sayılan hallerden başka bir hal bu müddeti 
ikmalde müessir olamaz. 

2 —filî hizmet haricinde maaş miktarına müessir olacak zamlar, memurin kanunu ile 
kabul edilmiş bulunanlardır. Memurin kanununun meriyetinden sonra bunlar haricinde hiç bir 
zam kabul edilmez. 

3 — Menfada, mahpeste, firarilikte ve Yemende geçen müddetler, harp mevkiindeki 
hikmetler, silâh altında geçirilen müddetler ve maaşsız gecen mazuliyet zamanlan ve emsali, 
kanunları mucibince yalnız tekaüt maaşının miktarım tayinde hesaba katılır. 

4— Tekaüt kanunu ve müzeyyelâtı ile hususî kanunları mucibince kabul edilmiş bulunan 
diğer müddet ve zamlar dahi üçüncü fıkra mucibince hesap olunur. - v 

Bu mevzu hakkında dermeyan olunan mütalea ve varılan neticeler Muvakkat Memurin 
•Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunmuştur . , 

B.^E. Reisi ^ R. Vekili M. M, Kâ. Âza Âza 
İstanbul Bursa Gaziantep Giresun Burdur Elâziz 
Fuat Muhlis Remzi M. Kâzım S. Vahit M. Tahsin 

Âza 
İsparta 

Miikerrem 
Âza 

Konya 
Kâmm hüsnü 

T. BM. M. 
M. /C M. Encümeni 

Esas Je 3/88 

Âza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Âza 
Niğde 
Faik 

Âza 
Kütahya 
N. Asm 

Âza 
Samsun 

Adil 

» 

Aza 
Sivas 

Remzi 

Aza 
Erzrum 

ti. Aziz 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni Mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Memurin kanununun neşrinden sonra tekaüde sevkedilen memurların evvelce hususî kanun
ları mucibince haiz bulundukları hukukun memurin kanununun yetmişinci maddesi hükmü 
ile ilga edilmiş olup olmadığının tefsir ve tayini hakkında Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresile 
Bütçs Encümeni mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Memurin kanununun neşrinden evvel gerek mülkiye tekaüt kanunile gerek diğer kanunlarla 
tekaüt hesabında nazarı itibare alınacak zamları muhtevi olmak üzere mevzu bulunan hüküm
lerin başlıcakrı: 

1 - II ağustos 1325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun 2, 7, ve 9 uncu maddelerile mezkûr 
kanunun 2 inci maddesine müzeyyel 29 kânunusani 1334 tarihli kanun hükmü, 

2 - 1 9 Mayıs 1327 tarihli mağdurini siyasiye kanununun ikinci maddesini muaddel 20 
temmuz 1330 tarihli kanun, mağdurini siyasiyeden olan memurların menfa ve mahpeste ve 
firarilerin firarilikte geçirdikleri müddetlerin bir nisbet dairesinde tekaüt müddetlerine mahsup 
olunacağı hakkındaki kanun. 

3 - Bu hükmün hakikî mağdurini siyasiyeden olup meşrutiyei ilâcından sonra Devlet 
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hizmetlerine intisap eden mülkiye ve askeriye mektepleri talebesi hakkında tatbik olunacağına 
dair olan 26 kânunusani 1332 tarihli kanun. • 

4 - Yemende ifayi vazife eden memurların bir senelik hizmetlerinin bir buçuk sene olarak 
tekaüt hesabına dahil olması hakkındaki şubat 1314 tarihli kanun mahiyetinde olan bir irade 
hükmü. 

Yukarıda zikir ve tadat olan hususî kanunlarla vaktile verilmiş olan hakların ahiren neş
rolunan memurin kanunile ilga ve iptal edilmiş olup olmadığı hususunda memurin Muvakkat 
Encümeninin noktai nazarı şudur. 

Memurin kanunu bir kanunu umumidir. Kavanini hususiye ile verilmiş olan hakkı 
müktesepleri ilga edememesi esasatı hukukiye icabatındandır. Vazıı kanun sarahaten zikir ve 
tadat etmedikçe müktesep hakları muhafaza ettiğini kabul etmek zaruridir. 

Binaenaleyh memurin kanununun gerek yetmişinci maddesinde ve gerek doksanıncı* 
maddesinde ilgası sarahaten zikir ve tadat olunmiyan ve kavanini hususiye ile vaktile verilmiş 
olan hakkı mükteseplerin mahfuziyeti icap edeceği m ütaleasile Yüksek Riyasete arz ve takdim 
kılındı. 
Me. Ka. Mu. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 

Kayseri Mardin Antalya Ordu Eskişehir Manisa 
M. Fayık Ahmet Hilmi Afi Rıza A. Saki tiamdi Sait D, Sairn 

Fıkrai tefsiıiyu 
Hususî kanunlarla verilmiş olan ve memurin kanunile sarahaten ilga ediJmiyen haklar 

mahfuzdur. 

^ f t s a ^ f c » ^ 



SIRA No 5 3 
Ticaret ve sanayi odşlan âzalarile müstahetemininin vazHei 
memurelerinden dolayı takibat «fası halinde devlet memur
ları gibi muhakemeleri icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakk-
ında3/260numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat ve Adliye 

Encümenleri mazbataları 
N. 

T. C. 
Başvekâlet 23 -III - 1929 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayı 011247 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ticaret ve sanayi odaları azaları ile müstahdemininin vazifei memurelerinden dolayı takibat 
ifası halinde Devlet memurları gibi muhakemeleri icap edip etmediğinin tefsiren tayini hakkı
nda İktisat Vekâletinden yazılan 16-ÜI-929 tarih ve 1095/34 numaralı tezkere sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'anna müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

İktisat Vekâletinin 16 - III - 929 tarih ve 1095/34 
numaralı tezkeresi suretidir 

Ticaret odaları meclisi âzalarının ve müstahdemininin, vazifei memurelerinden dolayı 
memurin muhakemat kanununa tevfikan muhakeme edilip edilmiyecekleri meselesi tereddüdü 
mucip olmaktadır. Ahiren bir vazife sui istimalinden dolayı tahkikat icra ve evrakı Şurayi 
Devlet Reisliğine tevdi edilmiş olan Mudanya ve Aydın Ticaret Odaları Reisi ve azaları hak
kında Şurayi Müşarünileyhaca verilen kararda ticaret odaları reisi ve azaları ehliyeti ticari-
yeyi haiz olmaları haşebile memurin muhakemat kanunu hükmüne tabi bulunmadıklarından 
doğrudan doğruya mahkemeye sevk edilmeleri icabedeceği tasrih ve evrakı tahkikiye iade 
olunmuştur. 

Türk ceza kanununun 279 uncu maddesinde « Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin 
nezareti altında bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife gören
ler memur sayılır » Diye yazılı olduğundan odalar kanununa tevfikan müessesatı umumiye-
den olan, vekâleti acizinin nezaret ve murakabesi altında bulunan ticaret ve sanayi odaları 
meclisleri azasının bu maddei kanuniyeye tevfikan memur addedilmeleri lâzımgeleceği teemmül 
olunmaktadır. Filhakika, kanunun verdiği salâhiyete müsteniden ceza^i naktîye hüküm, bnnu 
icra vasıtasile tahsil eden ticaretaneleri setettirilen bir heyeti bu salâhiyetlerini sui istimali 
halinde memurini Devlet gibi muhakemeleri icra edilmek icabedeceği zarurî addolunmaktadır. 

Ehliyeti ticariye ve ticaretle iştigal umumî hizmet ifa edenlerin ciheti cezaiye itibariyle 
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snemur addedilmelerine mani olmıyacağından ve netekim her biri ziraat, ticaret veya serbest 
meslek erbabından olan köy ve mahalle ihtiyar meclisleri âzalarının da mülkî vazife ve hiz
metlerden dolayı memurin muhakemat kanununa tabi bulundukları aşikâr bulunduğundan 
keyfiyetin B. M. M. tarafından tetkiki ile ceza kanununun salifülarz maddesinin ticaret ve 
sanayi odaları reis ve azalarına teşmili caiz olup olmıyaçağı hakkında bir karar istihsaline 
müsaade buyrulması rica olunur efendim. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 14-V-1929 
Karar M 28 
Esas M 3/260 

İktisat Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ticaret ve Sanayi odaları âzalarile müstahdemininin vazifei memurelerinden dolayı takibat 
ifası halinde Devlet memurları gibi muhakemeleri icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâleti Celileden mevrut ve Encümenimize havale büyrulan tezkere tetkik ve müzakere 
edildi. 

Memurin kanununun birinci maddesinde ( Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli 
mahsusunda mukayyet olarak umumî ve yahut hususî bütçelerden maaş alan kimseye memur 
denir. ) denmesine nazaran ticaret ve sanayi odaları âzalarile müstahdemininin memur 
addedlimiyeceği gibi haklarında ahkâmı umumiye haricinde muamele icrası için de sarahati 
mahsusa olmadığından usûlü muhakeme noktai nazarından da yapılacak muamelenin memur-
Jara yapılanın ayni olamıyacağı ve fakat türk ceza kanununun 279 uncu maddesinde ( kanu
nun tatbikatında Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin nezareti altında bulunan bir hizmette 
maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife görenler memur sayılır.) denilmekte olmasına 
göre bunların da tıpkı memurlar gibi ceza görmeleri lâzım geleceği pek tabiî bulunduğu 
cihetle maddei mezkûrenin tefsirine mahal görülememiştir. 

Bermucibi havale Adliye Encümenine tevdi buyrulmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Reis namına 

Mardin 
Ali Rıza 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 

Kâ. 
Zonguldak 

Hüsnü 

Âza 
Çorum 
Zıya 

Aza 
Denizli 

Emin Aslan 

Aza 
Edirne 
Fayık 

Aza 
İzmir 

Hüseyin 
Âza Âza Âza 

İstanbul Konya Mardin 
Hüseyin A. Hamdi Nuri 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Karar $ 20 
Esas K° 3İ260 2 2 - 1 - 1930 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Ticaret ve Sanayi Odaları azaları ile müstahdemlerinin memuriyet vazifelerinden dolayı 
takibat icrası halinde devlet memurları gibi haklarında muamele yapılması lâzım gelip 
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gelmiyeceğinin tefsiren tayinine mütedair İktisat Vekâletinini tezkeresi Başvekâletin 23-3-920 
tarih ve 6/1247 numaralı tezkeresi ile Adliye Encümenine tevdi edilmekle bu bapta İktisat 
Encümeni tarafından tanzim edilen mazbata ile birlikte tetkik olundu. 

İktisat Vekâletinin tezkeresinde Ticaret ve Sanayi Odaları meclisleri âzasile müstahdemlerinin 
memuriyet vazifesinden dolayı memurin muhakemat kanununa tevfikan takibat icra edilmesi 
keyfiyeti, Şurayi Devlete sevk edilmiş olan bir hadise hakkında Şurayı müşarünileyhaca bu 
odalar reis ve azasının ticaret yapmak ehliyetini haiz olmalarına binaen memur addedilemiye-
ceği ve binaenaleyh haklarında kanunî takibat için doğrudan doğruya mahkemeye sevkedil-
meleri lâzım geleceğine dair ittihaz olunan bir kararla tereddüdü mucip olmuştur. Halbuki 
Türk ceza kanununun 279 uncu maddesinde (Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin nezareti 
altında bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife görenler memur 
sayılır diye muharrer olmasına ve ticart Odaları da Vekâletin murakabesi altında para cezası 
hükmetmek ve ticarethane seddetmek gibi salâhiyetleri haiz bulunmasına göre ticaret ve 
sanayi odaları reis ve âzasile sair müstahdemlerinin memuriyet vazifelerinden dolayı haklarında 
takibat icrası halinde memurin muhakemat kanununun tatbiki lâzım geleceği beyan 
edilmekte ve İktisat Encümeni mazbatasında da memurin kanununun birinci maddesinde 
memur kime deneceği tarif edilmiş olup bu tarife göre ticaret ve sanayi odaları reis 
ve âzalarile müstahdemlerinin memur addedilmiyecekleri ve haklarında umumî ahkâm 
haricinde bir muamele icrası için ayrıca kanunî sarahat bulunmadığından memurlar gibi 
muameleye tabi bulunmıyacakları ve ancak Türk ceza kanununun 279 uncu maddesi hükmüne 
nazaran mahkemelerce memurlar gibi ceza görecekleri ityan olunmaktadır. 

Keyfiyet müzakere olundukta; memurin kanununun birinci maddesinde tarif olunan memur; 
hakikî memurlardır. Ceza kanununun 279 uncu maddesindeki vazifeyi ifa edenler hakikaten 
memur değiller isede mezkûr maddede yazılı vazifelerini ifa dolayisile hükmen memur 
addolunurlar. Memurların vazifei memurelerine müteallik ef'alden dolayı haklarında icrası 
icabeden' kanunî takibatın doğrudan doğruya ceza usulü muhakemeleri kanunu ahkâmına 
tabi olmayup memurin muhakematı kanununda münderiç istisnaî ahkâmına göre icra 
edilmesi lüzumu takibi istilzam eden fiilin hususiyetinden inbias etmektedir. Bu hususiyet 
hakikî memurlar hakkında olduğu kadar hükmî memurlar haıdanda dahi varit olduğundan 
vazifei memureden tevellüt eden ve o sıfatla takibi • icabeden her hangi bir fiilin hakikî 
memurlar ile hükmî memurlar arasında usulü muhakemece farklı muamele yapılması memurin 
muhakematı kanunundan istihdaf edilen gaye ile kabili telif görülemediğinden ceza kanununun 
yukarıda yazılı maddesine tevfikan İktisat Vekâletinin kanunî murakabesi altında bulunan ve 
tüccarlar hakkında tenfiz kabiliyetini haiz kararlar ittihazına salâhiyettar olan ticaret ve sanayi 
odaları reis ve âzasile müstahdemleri hakkında memuriyet vazifelerinden dolayı kanunî 
takibat icrası lâzım geldikte hakikî memurlar gibi memurin muhakematı kanunu ahkâmı 
dairesinde icrası iktiza edeceğine ekseriyetle karar verilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arzolunur. 

Rs. M. M. Kâ. 
Manisa Ticaret ve sanayi odaları reis ve azasının sıfatları itibarile memur 

Mustafa Fevzi addedilemiyecekleri gibi ifa ettikleri vazifelerde umuma ait olmayıp baro 
ve etibba odaları gibi sırf bir mesleki mahsusa münhasır bulunmalına 
ve bu itibarla köy ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetlerine makis 
bulunmıyacağına ve ceza muhakemeleri usulü kanununun takibat ve 
tahkikat hakkkındaki umumî hükümlerinden memur olmadıkça veya bir 
kanun sarahaten ahkâm bulunmadıkça istisnaî hükümleri havi bulunan 
memurin muhakematı kanununa tabi tutulamıyacağına ve ceza kanunu da 
usule ait ahkâmdan bahis olmayıp ancak suçlarla cezaları gösterir bir kanun 
olmasına binaen bu kanunun 279 uncu maddesi hükmünden usule ait 
bir muamelenin istinbatı caiz olmıyacağmdan ve ancak umumî hükümler 



- 4 -
dairesinde yapılacak takip ve tahkikten sonra mahkemelerce bu kabil 
maznunlar hakkında memurlara verilecek cezanın tertibi iktiza eyliyeceğine 
mebni varit ve kabule şayan olan Devlet Şurası ve İktisat Encümeni 
mütalealarına iştirak ile encümence ittihaz kılınmış olan karara muhalifiz. 

Kocaeli Yozgat 
Selâhattin A. Hamdı 

Âza 
Antalya 
A. Saki 

Âza 
Ankara 

A. İhsan 

Aza 
Mardin 
/. Ferit 

Âza 
Kocaeli 
Rağıp 

Aza 
Manisa 
Kemal 

Âza 
İzmir 
Enver 

Aza 
Balıkesir 

Sadık 

Aza. 
Balıkesir 
0. Niyazi 
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S I R A N Q 5 8 

Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin avukatlık kânununun 
bazı maddelerini tadil edici 708 numaralı kanunun 6 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 4/46 numaralı takriri ve Adliye 

Encümeni mazbatası 

HeisUfje 
Avukatlık kanununun bazı maddelerini tadil edici 708 numaralı kanunun 6 mcı maddesinde 

«beş dava vekili bulunmıyan mahallerde Adliye Vekâletince tensip edilecek şekilde imtihan 
verenlerin (o gibi mahallerde) dava vekâleti edebilecekleri » yazılıdır. Faka^( o gibi mahaller) 
tabiri nereye atfolunuyor? maddeden açıkça anlaşılamayor : zira kendine takaddüm eden fıkra
daki ( baro teşekkül etmiyen mahaller )e atfolunmayupta (beş dava vekli bulunmayan mahaller) 
tabirine atfolunuyorsa bir takım müşküllerle karşılaşılacağı meydandadır. 

O halde bir dava vekilinin bir yerde vazife kabul etmesi orada beş dava vekili bulunup 
bulunmadığını daha evvel öğrenmesine bağlı kalır, ve imtahan ile da^a vekilliği yapmak 
ruhsatını alan beş zata o mahalde, meselâ mahkeme baş kâtipliği gibi bir işte bulunarak ayni 
salâhiyet ve ruhsatı almış bir başka zatın iltihakı ile dava vekili adedi altıya baliğ olursa 
imtahanlı vekillerden birinin oradan hicret etmesini yahut başka bir işe geçmesini icap eder ki 
bunun tayini ayrı bir mes'ele olur. 

Bu noktadan ve esas maksat baro teşekküllerini himaye olduğu noktasından bendeniz ( o 
gibi mahaller ) tabirinin ( baro teşekkül etmiyen yerler ) demek olduğu fikir ve mutaleasın-
dayım. Bu cihetin Büyük Meclisçe tefsin bir karara rabtını rica ederim. 

Giresun Meb'usu 
Hakkı Tank 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar X' 23 
Esas As 4/46 

Adliye Küçümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Avukatlık kanununun bazı maddelerini muaddil 708 numaralı kanunun altıncı maddesinin 
tefsiri teklifini havi Giresun Meb'usu Hakkı Tarik Bey tarafından verilen 9-1-1929 tarihli 
takrir encümenimize havale edilmekle tetkik olundu. Takririn münderecatına göre mezkûr 
708 numaralı kanunun 6 inci maddesinde beş dava vekili bulunmıyan yerlerde Adliye Vekâletince 
tensip edilecek şekilde imtihan verebilen dava vekillerinin o gibi yerlerde dava vekâleti edebi
lecekleri yazılı olup (o gibi mahaller tabirinin nereye atfedildiği açıkça anlaşılamadığı ve çünki 
buna tekaddüm eden fıkrada baro teşekkül etmiyen mahallere atfolunmayipta beş dava vekili 
bulunmıyan mahaller tabirine atfolunuyorsa bir takım müşküller çıkacağı ve böyle imtihanla 
dava vekilliği yapmağa ruhsatname alan kimsenin vekâlet icra ettiği yerde bir altıncı zatın 



iltfliakı halinde birinin o yerden hicret etmesi veya başka bir iş yapmasını icabedeceği ve 
buhunda dögruÖîmiyacağı esbap ve mütaleasile maddedeki esas maksadın baro teşekkülünü 
himaye olduğundan ( o gibi mahaller ) Aabiri^iabarov4e^fekkül etmiyetf yerler demek olacakı 
suretinde ttâddenin^ t • .^ .3 ,,,, >.. >; ' 

.."-.Kemiyet mffzakere edifdi. 708 numaralı kânunun 6 inci tnaddesiüç nükmir iHfîva 
etmektedir. Biri kanunî şeraite gpre avukat olacaklardan maada dava vekili namite jrej#ft 
îdra edebileceklerin evsâfını ğosterrnektedir ki bu da avukatlık kanununun neşri zamanında 
ruhsatnameyi haiz olanlardır, ikincisi ruhsatnamesiz olarak beş sene müstemirren dava 
vekâleti yapanların imtihan ile dava vekâleti hukukunu ihraz edebileceklerine mütedairdir. 
Bu iki surette dava vekili addedilenler baro teşekkül etmiyen yerlerde vekâlet 
icra edebilirler. Maddenin üçüncü ve son hükmüde yukarıda yazılı evsafı haiz beş dava vekili 
bulunnuyan yerlerde Adliye Vekâletinin tensip edeceği şekilde imtihan verenler ancak o yerde 
dava vekâleti edebileceklerini mutazammındır. .Bu hüküm halkın ihtiyacı noktasından bir zaruret 
telâkki edilerek kabul edilmiş fevkalâde bir vaziyettir ki ne kanunî şeraite göre avukatlığa ve 
ne de evvelce ruhsatname istihsal etmiş ve istimrar ile ruhsatnamesini dava vekâleti yapmış 
olanların müktesep' haklarını kanunla tasdik ve teyit edilmesi haline şebih ve kabili kıyas 
değildir, binaberin üçüncü hale göre dava vekâleti yapmağa salâhiyeti olanların o yerde birinci 
ve ikinci şekillere göre beş dava vekili bulunduğu takdirde bu üçüncü hali kabule saik olan 
zaruretin mürtefi olmuş bulunacağına göre bu salâhiyetin devam edemiyerek ortadan kalkacağı 
pek tabiidir. Şu izahata göre takrirde serdedüdiği veçhile bir dava \ ekili iltihakile diğerle
rinden birinin o yerden hicreti varit olmıyacağı gibi ancak beş dava vekili bulunduğu halde 
diğerlerinin vekâlet işini yapamamaları da evvelce vekâlet icra etmek salâhiyetini ihraz ederken 
netayici hakkında kanunun hükmü ortada olduğundan müktesep bir hak iddiası ve mağduriyet 
gibi bir vaziyet mutasavver olamıyacağından pek sarih olan maddenin tefsirine mahal 
bulunmadığına ittifakla karar verilmiştir. Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Ad. E. R. Maz. Mu. Kâ. Âza Âza Âza, 
Manisa Kocaeli Yozgat Mardin Antalya Erzincan 

Mustafa Fevzi Selâhatün İrfan Ferit Ahmet Saki abdiilhak 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Kocaeli Balıkesir Balıkesir İzmir manisa 
Rağıp Sadık O. Niyazi Fnver Kemal 



SIR A No 53 
Ticaret ve sanayi odaları âzalarile müstahdemininin vazifei 
memürelerinden dolayı takibat ifası halinde devlet memur
ları gibi muhakemeleri icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakk-
ında3/260numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat Ve Adliye 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 23 - III- 1929 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayı 611247 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Ticaret ve sanayi odaları azalan ile müstahdemininin vazifei memürelerinden dolayı takibat 
ifası halinde Devlet memurları gibi muhakemeleri icap edip etmediğinin tefsiren tayini hakkı
nda İktisat Vekâletinden yazılan 16-HI-929 tarih ve 1095/34 numaralı tezkere sureti leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

İktisat Vekâletinin 16 - III - 929 tarih ve 1095/34 
numaralı tezkeresi suretidir 

Ticaret odaları meclisi âzalarının ve müstahdemininin, vazifei memürelerinden dolayı 
memurin muhakemat kanununa tevfikan muhakeme edilip edilmiyecekleri meselesi tereddüdü 
mucip olmaktadır. Ahiren bir vazife sui istimalinden dolayı tahkikat icra ve evrakı Şurayi 
Devlet Reisliğine tevdi edilmiş olan Mudanya ve Aydın Ticaret Odaları Reisi ve azaları hak
kında Şurayi Müşarünileyhaca verilen kararda ticaret odaları reisi ve azaları ehliyeti ticari-
yeyi haiz olmaları hasebile memurin muhakemat kanunu hükmüne tabi bulunmadıklarından 
doğrudan doğruya mahkemeye sevk edilmeleri icabedeceği tasrih ve evrakı tahkikiye iade 
olunmuştur. 

Türk ceza kanununun 279 uncu maddesinde « Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin 
nezareti altında bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife gören
ler memur sayılır » Diye yazılı olduğundan odalar kanununa tevfikan müessesatı umumiye-
den olan, vekâleti acizinin nezaret ve murakabesi altında bulunan ticaret ve sanayi odaları 
meclisleri azasının bu maddei kanuniyeye tevfikan memur addedilmeleri lâzımgeleceği teemmül 
olunmaktadır. Filhakika, kanunun verdiği salâhiyete müsteniden cezayi naktîye hüküm, bnnu 
icra vasıtasile tahsil eden ticaretaneleri setettirilen bir heyeti bu salâhiyetlerini sui istimali 
halinde memurini Devlet gibi muhakemeleri icra edilmek icabedeceği zarurî addolunmaktadır. 

Ehliyeti ticariye ve ticaretle iştigal umumî hizmet ifa edenlerin ciheti cezaiye itibariyle 
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memur addedilmelerine mani olmıyacağından ve netekim her biri ziraat, ticaret veya serbest 
meslek erbabından olan köy ve mahalle ihtiyar meclisleri âzalarının da mülkî vazife ve hiz
metlerden dolayı memurin muhakemat kanununa tabi bulundukları aşikâr bulunduğundan 
keyfiyetin B. M. M. tarafından tetkiki ile ceza kanununun salifülarz maddesinin ticaret ve 
sanayi odaları reis ve azalarına teşmili caiz olup olmayacağı hakkında bir karar istihsaline 
müsaade buyrulması rica olunur efendim. 

T. B. M. M. 
iktisat Encümeni 
Karar M 28 
Esas jt? 3/260 

14-V-1929 

İktisat Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ticaret ve Sanayi odaları âzalarile müstahdemininin vazifei memurelerinden dolayı takibat 
ifası halinde Devlet memurları gibi muhakemeleri icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâleti Celileden mevrut ve Encümenimize havale büyrulan tezkere tetkik ve müzakere 
edildi. 

Memurin kanununun birinci maddesinde ( Kendisine Devlet hizmeti tevdi olunan ve sicilli 
mahsusunda mukayyet olarak umumî ve yahut hususî bütçelerden maaş alan kimseye memur 
denir. ) denmesine nazaran ticaret ve sanayi odaları âzalarile müstahdemininin memur 
addedlimiyeceği gibi haklarında ahkâmı umumiye haricinde muamele icrası için de sarahati 
mahsusa olmadığından usûlü muhakeme noktai nazarından da yapılacak muamelenin memur
lara yapılanın ayni olamıyacağı ve fakat türk ceza kanununun 279 uncu maddesinde ( kanu
nun tatbikatında Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin nezareti altında bulunan bir hizmette 
maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife görenler memur sayılır.) denilmekte olmasına 
göre bunların da tıpkı memurlar gibi ceza görmeleri lâzım geleceği pek tabiî bulunduğu 
cihetle maddei mezkûrenin tefsirine mahal görülememiştir. 

Berrnucibi havale Adliye Encümenine tevdi buyrulraak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 

Reis namına 
Mardin 

Ali Rıza 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 

Kâ, 
Zonguldak 

Hüsnü 

Âza 
Çorum 
Zıya 

Âza 
Denizli 

Emin Aslan 

Âza 
Edirne 
Fayık 

Âza 
İzmir 

Hüseyin 
Aza Aza Aza 

İstanbul Konya Mardin 
Hüseyin A. Hamdi Nuri 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Karar J\« 20 
Esas M 3/260 2 2 - 1 - 1930 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Ticaret ve Sanayi Odaları azalan ile müstahdemlerinin memuriyet vazifelerinden dolayı 
takibat icrası halinde devlet memurları gibi haklarında muamele yapılması lâzım gelip 
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gelmiyeceğihin tefsiren tayinine'mütedair iktisat Vekâletinim tezkeresi Başvekâletin 23-3-929 
• tarih ver 6/1247 numaralı tezkeresi ile Adliye Encümenine tevdi edilmekle bu bapta İktisat 
Encümeni tarafından tanzim edilen mazbata ile birlikte tetkik olundu. 

İktisat Vekâletinin tezkeresinde Ticaret ve Sanayi Odalari meclisleri âzasile müstahdemlerinin 
memuriyet vazifesinden dolayı memurin muhakemal kanununa tevfikan takibat icra edilmesi 
keyfiyeti, Şurayi Devlete sevk edilmiş olan bir hadise hakkında Şurayı müşarünileyhaca bu 
odalar reis ve azasının ticaret yapmak ehliyetini haiz olmalarına binaen memur addedilemiye-
ceği ve binaenaleyh haklarında kanunî takibat için doğrudan doğruya mahkemeye sevkedil-
meleri lâso*n geleceğine dair ittihaz olunan bir kararla tereddüdü mucip olmuştur. Halbuki 
Türk ceza kanununun 279 uncu maddesinde (Devlet, vilâyet ve nahiye ve karyelerin nezareti 
altında bulunan bir hizmette maaşlı veya maaşsız daimî veya muvakkat vazife görenler memur 
sayılır diye muharrer olmasına ve ticart Odaları da Vekâletin murakabesi altında para cezası 
hükmetmek ve ticarethane seddetmek gibi salâhiyetleri haiz bulunmasına göre ticaret ve 
sanayi odaları reis ve âzasile sair müstahdemlerinin memuriyet vazifelerinden dolayı haklarında 
takibat icrası halinde memurin muhakemat kanununun tatbiki lâzım geleceği beyan 
edilmekte ve İktisat Encümeni mazbatasında da memurin kanununun birinci maddesinde 
memur kime deneceği tarif edilmiş olup bu tarife göre ticaret ve sanayi odaları reis 
ve âzalarile müstahdemlerinin memur addedilmiyecekleri ve haklarında umumî ahkâm 
haricinde bir muamele icrası için ayrıca kanunî sarahat bulunmadığından memurlar gibi 
muameleye tabi bulunmıyacakları ve ancak Türk ceza kanununun 279 uncu maddesi hükmüne 
nazaran mahkemelerce memurlar gibi ceza görecekleri ityan olunmaktadır. 

Keyfiyet müzakere olundukta; memurin kanununun birinci maddesinde tarif olunan memur; 
hakikî memurlardır. Ceza kanununun 279 uncu maddesindeki vazifeyi ifa edenler hakikaten 
memur değiller isede mezkûr maddede yazılı vazifelerini ifa dolayisile hükmen memur 
addolunurlar. Memurların vazifei memurelerine müteallik efaiden dolayı haklarında icrası 
icabeden kanunî takibatın doğrudan doğruya ceza usulü muhakemeleri kanunu ahkâmına 
tabi olmayup memurin muhakematı kanununda münderiç istisnaî ahkâmına göre icra 
edilmesi lüzumu takibi istilzam eden fiilin hususiyetinden inbias etmektedir. Bu hususiyet 
hakikî memurlar hakkında olduğu kadar hükmî memurlar hakkında dahi varit olduğundan 
vazifei memureden tevellüt eden ve o sıfatla takibi icabeden her hangi bir fiilin hakikî 
memurlar ile hükmî memurlar arasında usulü muhakemece farklı muamele yapılması memurin 
muhakematı kanunundan istihdaf edilen gaye ile kabili telif görülemediğinden* ceza kanununun 
yukarıda yazılı maddesine tevfikan İktisat Vekâletinin kanunî murakabesi altında bulunan ve 
tüccarlar hakkında tenfiz kabiliyetini haiz kararlar ittihazına salâhiyettar olan ticaret ve sanayi 
odaları reis ve âzasile müstahdemleri hakkında memuriyet vazifelerinden dolayı kanunî 
takibat icrası lâzım geldikte hakikî memurlar gibi memurin muhakematı kanunu ahkâmı 
dairesinde icrası iktiza edeceğine ekseriyetle karar verilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arzolunur. 

Rs. M. M. Kâ. 
Manisa Ticaret ve sanayi odaları reis ve azasının sıfatları itibarile memur 

Mustafa Fevzi addedilemiyecekleri gibi ifa ettikleri vazifelerde umuma ait olmayıp baro 
ve etibba odaları gibi sırf bir mesleki mahsusa münhasır bulunmasına 
ve bu itibarla köy ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetlerine makis 
bulunmıyacağına ve ceza muhakemeleri usulü kanununun takibat ve 
tahkikat hakkkındaki umumî hükümlerinden memur olmadıkça veya bir 
kanun sarahaten ahkâm bulunmadıkça istisnaî hükümleri havi bulunan 
memurin muhakematı kanununa tabi tutulamıyacağına ve ceza kanunu da 
usule ait ahkâmdan bahis olmayıp ancak suçlarla cezalan gösterir bir kanun 
olmasına binaen bu kanunun 279 uncu maddesi hükmünden usule ait 
bir muamelenin istinbatı caiz olmıyacağından ve ancak umumî hükümler 
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dairesinde yapılacak takip ve tahkikten sonra mahkemelerce bu kabil 
maznunlar hakkında memurlara verilecek cezanın tertibi iktiza eyliyeceğine 
mebni varit ve kabule şayan olan Devlet Şurası ve İktisat Encümeni 
mütalealarına iştirak ile encümence ittihaz kılınmış olan karara muhalifiz. 

Kocaeli Yozgat 
Selâhüttin A Hamdı 

Aza 
Antalya 
A, Saki 

Âza 
Ankara 

A, İhsan 

Âza 
Mardin 
/. Ferit 

Aza 
Kocaeli 
Rağıp 

Âza 
Manisa 
Kemal 

Âza 
İzmir 
Enver 

Âza 
Balıkesir 

Sadık 

Aza 
Balıkesir 
0. Niyazi 

. ç , ^ . ^ ^ * m^4fâ-4fc*.~^ 



SIRA No 57 
Şurayı Devlet 1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve madde
leri arasında 800 liralık münakale icrası hakkında 1/550 nu
maralı kanun lâyihasile İdare Heyetinin, Riyaseticümhur 1929 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 2/116 numaralı kanun teklifi 

ve Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü ' 18 -- XII - 1928. 
Şube 6 
Sayı 4557 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şurayı Devlet bütçesinin bazı fasılları arasında münakale icrası hakkında Maliye Vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin ı î-XH-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kara
rlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyru İmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

İsmet 

Ksbahı mucibe lâyihası 
Şurayı Devlet Dairesinin yeni şehirde müceddeden inşa edilen binaya nakli mukarref 

olmasına ve mevcut mefruşat binaya kâfi gelmemesine ve senei haliye Şurayı Devlet bütçesinin 
mefruşat faslında muharrer 1000 liranın tamamen' sarf edilmesine mebni 929 bütçesinin 
112 itici kitap mubayaası telif ve tercüme ve tap bedeli faslından 800 liranın 106 inci 
mefruşat faslına münakalesi zarurî görülmüş ve bu maksatla merbut kanun lâyihası tanzim 
edilmiştir. 

Kanun lâyihası 
MADDE l — Şurayi Devletin 9 29 senei maliyesi bütçesinin 112 inci kitap mübayea, 

telif ve tercüme ve tap bedeli faslından (800) liranın 106 inci mefruşat faslına münakalesine 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icr 

Bş. V. Ad. V. 
'ismet M. Esat 

Mf. V. 
Cemal Hüsnü 

M. M. V. 
M. Abdülhalık 
Na.-V. 

Recep Beyefendi 
içt imada bulunmadı 

11 -XII-920 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

£. Kaya* Dr. Tevfik Rüştü Ş.Saraçoğlu 
İk. V. S. İ. M. V. 
Şak/r Dr. Refik 

T. B. M. M. 
İdare Heyeti 

Muhasebe Müdürlüğü 
Sayı 
523 

Yüksek Riya sote 
Dokuz yüz yirmi dokuz senesi Riyaseti Cumhur bütçesinin muhtelif fusul ve mevadına 

müteallik tertiplere mevzu tahsisatın senei mezkûre nihayetine kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmış 
olmasından berveçhi zir lâyihai kanuniyeyi teklif eyleriz. .15-1-1930 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Falilı Rıfkı Necip Ali 

MADDE 1 — Dokuz yüz yirmi dokuz senesi Riyaseti Cumhur bütçesinin 40 inci faslının 
ikinci otomobil tamiri maddesine bin, ve kırkıncı faslının üçüncü otomobil işletme maddesine 
beş bin, ve otuz sekizinci faslın birinci tenvir ve teshin maddesine iki bin ve otuz dokuzuncu 
müteferrika faslına üçyüz lira tahsisatı munzamnıa itası kabul olunmuştur . 

MADDE 2 — İşbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından tatbik ve icra olunur. 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Karar J\» 33 
Esas jX° J/550 

2/116 liülçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

1929 senesi Riyaseti Cumhur bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine munzam tahsisat veril
mesine dair İdare Heyetinden ve Şurayı Devlet Bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 
icrasına dair Başvekâletten bilvurtıt muhtelif tarihlerde Encümenimize havale edilen kanunî teklif 
ile bir adet kanun lâyihası Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu . 

Alınan izahata göre teklif edilen lâyihaların kabulleri muvafık görülmüş ve tahsisatı mun-
zamınanm karşılığı 199 uncu tetkikatı maliye faslı tasarrufundan temin edilmiştir. Her iki lâyiha 
tevhit edilmek suretile hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. En. Rs. Rs. V. M. M. Âza Âza 
İstanbul Bursa Gaziantep Burdur Erzurum 

Fuat Muhlis Remzi Vahit H. Aziz 
Âza Âza Âza Aza Âza 

İsparta Konya Niğde Sivas Sivas Yozgat 
Mükerrem K. Hüsnü Faik Rasim Remzi S. Sim 



İiüt<;e Encümeninin Teklifi 
î 929 senesi Bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılması hakkında kanun 

lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — 1929 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri 

arasında ceman (9,100) liralık münakale icra edilmiştir 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Ve! i!j memurdur. 

. Tenzili lâzım Zammı lâzım 
Fasıl madde Muhnssasatm nev'i gelen gelen 

Kiyaseti Cumhur 
38 1 Tenvir ve teshin 
39 Müteferrika 
40 2 Tamir 

3 İşletme 
Fasıl yekûnu 

Yekûn 

Şurayı Devlet 
112 Kitap mubayeası bedeli, telif, tercüme ve tabı 

masrafı - 800 
106 Mefruşat ve demirbaş • 800 

Maliye Vokal eti 
199 Tetkikatı maliyn masrafı 8 300 

2 

1 
5 
6 
8 

000 
300 
000 
000 
000 
300 

Umumi yemi 9 100 O 100 





SIRA No 8 0 
Kıdemli Yüzbaşı Rıza Beyin istiklâl madalyasile taltifinin 

reddi hakkında 5/51 numaralı Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

KararK° 83 2 1 - 1 - 1 0 1 0 
Esas M 2 3 l 1 9 3 0 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Arzuhal Encümenine havale buyurulup tealluku hesabile encümenimize gönderilen ve 
( Seyyar algarina ) vapuru ikinci kaptanı Kd. yzb. A. Rıza Beyin istiklâl madalyasile taltifini 
istediğine dair olan arzuhali ve beraberindeki evrak encûmenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

29 teşrinisani 1336 tarih ve 66 rumarah istiklâl madalyası kanununa müzeyyel 8 mart 927 
tarih ve 977 numaral kanunun birinci maddesinde ( inha ve istida ve müracaatlar makamatı 
aidesince l teşrinisani 926 tarihine kadar kabul olunur ) Hükmü mevcut olduğuna, halbu ki 
Ali Rıza Beyin arzuhali 18-XI-1929 tarihli olduğuna ve mülga Müdafaai Milliye Cemiyetinden 
aldığı vesika da 17 ikinci kânun 927 tarihini taşıdığına ve zaten mumaileyhin isminin B.E.H. 
deki defterde bulunmadığıda bilmuhabere anlaşıldığına binaen encûmenimizce arzuhalinin reddine 
karar verildiği arzolunur «fendim . 

» 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Diyarbekir 
Esat Kâzım H. Cemil M. Kâzım L Müfit 

Reis 
Cebelibereket 

Neci 

M. M. 
İstanbul 

Kâtip 
Bitlis 

M. Nami 
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