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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanm riyasetlerile aktedilerek barut mese
lesi hakkındaki mazbata müzakere ve bu hususta veri
len takrir Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümene havale edildikten sonra 
mektep pansiyonları kanununa müteallik lâyiha ile tev
hidi maaşat kanununa merbut cetvelde bazı tadilât ic
rasına ve ecnebilerin memleketimizde yapamıyacakları 
hizmet ve sanatlara mütedair lâyihalar müzakere ve 
kabul olundu. 

İran ve İsveç Hükûmetlerile münakit muahedelerin» 
tasdikma, Askerî fabrikalar umum müdürlüğüne müte-
davil sermaye verilmesine, tapu harçları kanununa bir 
madde tezyiline dair kanun lâyihalarının dahi birinci 
müzakereleri yapıldıktan sonra pazartesi günü toplanıl
mak üzere celse tatil edildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

A. Kâzım Ruşen Eşref Haydar Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Karadenizboğazı tahlisiye idaresinin 1928 sene

sine ait mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hak
kında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (Divanı mu
hasebat encümenine) 

2 — İstatistik umum müdürlüğü 1930 senesi ayniyat 
hesabatma dair cetvellerin takdim kılındığı hakkında 
mezkûr riyasetten mevrut tezkere (Divanı muhasebat 
encümenine) 

Takrirler 
3 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, 60 istida 

üzerine Arzuhal encümenince ittihaz olunan 388 numa
ralı kararm Umumî heyette müzakeresine dair takriri 
(Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Askerî memurlar hakkındaki kanunun bazı mad

delerinin tadiline dair 1/287 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

5 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Meclis 

tahkikatı icrasında takip olunacak usul hakkmda bir 
karar ittihazına dair 4/32 numaralı takriri ve Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası (Ruznameye) 

6 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin belediye 
bütçelerindeki maaş ve ücretlerle yetim maaşları ye
kûnu hakkmda 2/30 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Konya mebusu Kâzım Bey ve 2 arkadaşının, 
belediye kanununun 110 uncu maddesinin 6 ncı fıkra
sının tefsiri hakkmda 4/28 numaralı takriri ve Dahi
liye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 
1 inci ve 16 ncı maddelerine birer fıkra ilâvesine dair 
1/297 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Yozgat mebusu Süleyman Sırn Beyin, köy ka
nununun 13, 36 ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar 
ilâvesine dair 2/26 numaralı kanun teklifi ve Maarif 
ve Dahiliye encümenleri mazbataları-(Ruznameye) 

\ 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14, 55 

Reis — Refet B. 
Kâtipler : Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAİR), Avni Doğan B. (YOZGAT). 

Beis — Celse açılmıştır efendim, 

SUALLER 

1 — Eskişehir mebusu Emin Beyin, Baytar 
Süreyya Beyin icat ettiği vebaibakarî aşısına ve 
saireye dair Ziraat vekâletinden şifahî sual takriri 

Reis — Emin Beyin bir suali vardır. Kendisi 
burada mı? ( Emin Bey yok sesleri ) . Pekâlâ tehic 
ediyoruz. 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Tapu sicüli muhafaza teşkilâtına dair 
1/300 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, İs
viçre kanunu medenisini memleketimizde bütün 
«sasatile kabul ve tatbik etmeğe başladıktan sonra 
o kanun içerisinde hususî ehemmiyet ve tafsilâtı 
hâvi bulunan gayrimenkuller ve bunlara ait olan 
sicillere müteallik esasatı da elbette aynen tatbik 
etmekle mükellefiz ve bunda devam edeceğiz. 
Gayrimenkul veyahut daha büyük manasile bun
ların tesciline müteallik olarak mevcut olan biz
deki usul bu günkü şekli ile maalesef hukuku 
tasarrufiyenin tam manasile teminini müemmin 
değildir. Yani kazara bir kimse elindeki tapu se
nedini kaybeder yahut numarasını unutursa o 
kimsenin tapudan bunu bulmasına imkân yoktur. 
Halbuki hukuku tasarrufiyenin tescili bizatihi 
Devletin teessüsünün hikmetidir. Onun içindir ki 
Hükümet tarafından böyle tescillerin tam kanu
nun tarifi dairesinde tatbiki için zamanında 
vukubulan bu teklif yerindedir. Kanunu mede
ninin bir maddesi mucibince aynî haklarm tescili 
ile mülkiyet doğar, yine bir maddesi mucibince; 
tapu sicilli gayrimenkul üzerindeki hakların hal
lerini gösterir. 

Binaenaleyh sicil ile mukayyet olmıyan bir 
hakkın mevcudiyeti meşkûktür. Demek ki bir 
gayrimenkulun sicille geçmesi onun hayatım 
gösterir. Binaenaleyh sicillerin manası bizatihi 
hayattır. Hayatın ve tasarrufun yegâne mem-
baı olan bu siciller üzerinde göstereceğimiz ehem
miyet Jarif ve izahtan müstağnidir. Onun için
dir ki bu kanun hakikaten zamanında gelmiştir 
ve takip ettiği noktai nazar itibarile çok şayanı 
takdirdir. Ancak gerek Maliye encümeninin, 
gerek Bütçe encümeninin bir noktai nazarının 
burada tashihi lâzımgelir kanaatindeyim. 

Hükümet bunu gönderirken ( tapu sicilli mu
hafaza teşkilâtına dair kanun lâyihası ) demiş
tir. Maliye encümenile Bütçe encümeni ( emlâk 
sicilli tesis ve muhafazası teşkilâtına dair kanun ) 
demişlerdir. Şimdi alelıtlak benim tarafımdan 
söylenen bu emlâk sözünün her (birimizin dimağm-
daki inikâsatını bendeniz derhal söyliyebilirim. 
Emlâk denildiği zaman mutlak olarak bizim bil
diğimiz, müsakkafat diye anladığımız, son za
manlarda bir kanun münasebetile ( binalar ) 
diye ayırdığımız bir şeydir. Halbuki efendiler, 
Türkiyede emlâk sicilli diye bir şey ihdas etmeğe 
ne ihtiyaç vardır, ne zaruret. Türkiyede tapu 
sicilli vardır ve kanunu medenî bu sicillerden bah-

[1] 195 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

sederken tapu sicilli demiştir. Tapu ve Kadastro 
müdüriyeti umumiyesi vardır, tapu senedi var
dır, tapu dairesi vardır, tapu harçları vardır. 
Hülâsa; memleketimizde tapuk tâbiri alelıtlak 
gayrimenkule ait olan hukuku tasarrufiyenin 
cereyan ettiği ve onun teyidine medar olduğu bir 
müessesenin ismidir. Oradan alınan harçlara 
tapu harçları denir. Verilen senetlere tapu senedi 
denir. Daireye tapu dairesi denir. Şimdi kal-
kıpta bu teşkilât dolayısile buna emlâk sicilli de
mek hiç bir zaman doğru değildir. 

Besim Atalay B. (Aksaray ) — Yaşa, yaşa. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Nitekim bu gibi 

kuyudat için mihveri harekâtımız hukuku esasi-
yei medeniyemiz addolunan şeyden ayrı olma
mak lâzımdır. Onun içindir ki bendeniz burada
ki emlâk sieilH yerine tapu sicilli denmesini ve ka
nunun o şekilde kabulünü rica ediyorum. 

Sonra ikinci mesele; kanunun ruhunu tapu 
sicilli tesisi teşkil etmiyor. Bu gün Türkiyede 
tapu sicilli müessestir. Herkesin hukuku tasar-
rufiyesini gösteren tapu defterleri mevcuttur. 
Hakkı mülkiyet vardır. 

Tapu senetleri tapu dairelerinden verilmiş olup 
mucibince amel caiz olan senedatı tasarufiyeden-
dir. Binaenaleyh biz tesis etmiyoruz ki tapu sicilli 
tesisi olsun. Hayır mevcut olan sicilli kanunumu
zun aslı olan mahallin kanununa göre tanzim edi
yoruz. Binaenaleyh tesis yoktur ve bu sicillerimizi 
tanzim için yeni bir unvan çrkarıyoruz. Tapu sicil 
müdürlüğü ve tapu sicil muhafızlığı. O halde bu V 
kanun muhteviyatının bize telkin ettiği mana doğ
rudan doğruya tapu sicilli tesisi değildir. Tapu si
cilli müdürlüğü ve tapu sicilli muhafızlığı yolun
da bir yeni memuriyet teşkilidir. Eğer encümen 
azaları arkadaşlarım bu noktai nazarıma iştirak 
ederlerse, bendeniz için ayrıca bir takrir vermeğe 
lüzum kalmaksızın bu kanunun serlâvhasını «tapu 
sieil müdürlüğü ve sicil muhafızlığı teşkilâtına da
ir kanun» suretinde değiştirelim. 

Besim Atalay B. (Aksaraya) — Tapu kütüğü 
diyelim. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, müsaa
de buyurun. Kütük demek te doğru değildir. Çün
kü kanunu medenimizde (sicil) tabiri varken, for
mül halinde teessüs etmiş şeyler varken, tabiratı 
kanuniye üzerinde tercümeye kıyam etmenin pek 
çok mah'zuru çıkar. Kütük kaydi halk lisanında 
mevcuttur. Kanun lisanında (sicil) kaydi vardır. 

Müfit B. (Kırşehir) — Köylü sicilden filân bir 
şey anlamaz, kütük derseniz anlar. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, köylü
nün anlaması meselesi bir meslekin inceliklerini 
ifade için kâfi değildir. Bilhassa Müfit Bey arka
daşımıza sorarım. Askerî ıstılashatı köylü anlasın 
diye meselâ (tabiye) tabirini türkçeleştirefoilirmi-
yiz? 
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Müfit B. (Kırşehir) — Tabiratı askeriyenin za

ten % 80 ni türkeelesmiştir. 
Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, bende

niz bu noktada musırrım. kanunlar etrafında, keli
meler etrafında muayyen bir çerçeve içerisinde 
muhafazakârlık göstermek ve ayni keJhnenin ma
nasına merbut kalmak doğrudur. Türkün kullan
dığı kelimelerin menşeini ayırarak şu arapça, şu 
farisiee diye atmaktansa, onları tasarruf ederek 
benim malım diye kullanarak kendi benliğime mal 
etmek daha muvafıktır. Onun içindir ki << tapu 
sicil ve muhafızlık teşkilâtına dair kanun » diye 
başlanması muvafıktır. Maamafih takdir Heyeti 
Celilenizi ndir. 

Beis — Başka söz istiyen var mı? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Serlâvhanm de

ğişmesi hakkında takrir vereceğim. 
Reis — Zararı yok maddelere geçelim sonra da 

verebilirsiniz. 
Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesi

ni kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Emlâk sicilli tesis ve muhafazası teşkilâtına 
dair kanun 

MADDE 1 — Yeni emlâk sicilleri tutulan mm
takalan ihtiva eden iki veya daha ziyade vilâyet
lerden müteşekkil her grup için bir emlâk sicil mü
dürlüğü ve bu mıntakalarda takrir almak salâhi
yetini haiz olmak üzere birer emlâk sicil muhafız
lığı vücude getirilir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mil? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bende-

niz bu maddeyi okuduktan sonra anlamak husu
sunda doğrusu müşkülât çektim. Bu müşkülâtı hal
letmek için sureti mahsusada gittim. Tapu müdürü 
umumisile görüştüm. Görüştükten sonra anladığı
mı anlatmak yolunda zannederim ki arkadaşları
mın da noktai nazarlarına tercüman olmak isti
yorum. 

Şimdi efendim, madde diyor ki ,aynen okuyo
rum: "Yeni emlâk sicilleri tutulan mmtakalan ih
tiva eden iki veya daha ziyade vilâyetlerden müte
şekkil her grup için bir emlâk sicil müdürlüğü ve bu 
mıntakalarda takrir almak salâhiyetini haiz olmak 
üzere birer emlâk sicil muihafızlığı vücude getiri
lir. „ 

Hâsıl ettiğim kanaat şudur: Bu gün tapu me
murlarının gördüğü vazifeler - tapu müdürlerini 
sonra, arzedeceğim - Tapu sicil muhafızları namı al
tındaki memurlara verilecektir. Her tapu memuru
nun bulunduğu yer bir mıntaka addolunacak ve bir 
çok mmtakalann en aşağı iki vilâyeti ihtiva etmek 
üzere bir çok bu günkü tapu memurluklarının dai
resi bir grup olacak, her mm/takada bir muhafızlık 
bulunacak ve bu muhtelif mmtakalan teşkil eden 
muhafızlıkların âmiri de sicil müdürü olacak. 

O halde kanunu medenimizin bir maddesi var
dır. Diyor k i : 

« Her gayrimenkul bulunduğu mıntakanın si
cilline kaydolunur.» Biz bu kanunla mıntakanın ne 
olduğunu tayin etmiş oluyoruz. 

Mıntaka: bir tapu müdürünün dairei salâhiye
tine dahil mahaldir. Bu maıhal ya bir kazadır veya 
bir vilâyettir. Büyük vilâyet ise, bir kaç tane tapu 
müdürü bulunur. Meselâ îzmirde iki tanedir. An-
karayı bilmiyorum. îstanbulda ise müteaddit tapu 
memurlukları vardır. Her tapu memuruna verilen 
hudut bir mıntaka olacaktır. Bu şekilde diyoruz 
ki ; her tapu memurunun bulunduğu hudut bir 
mıntakadır. Tatbikat yapılacağı söylenen yerler 
ise Aydın, İzmir ve Denizlidir. Nefsi Aydın veya 
nefsi îzmirde tapu memurları unvanı kalkacak, 
sicil muhafızı olacaktır. îzmirde bir sicil müdürü 
bulunacaktır. Bu vilâyette bütün tapu muamelâtı
nın nâzımı, âmiri olacak müdürü umumî namına iş 
görecektir. Fakat takrir alamıyacaklardır. Takriri, 
sicil muhafızları alacaklardır. Ayni maksadı daha 
sarih olmak üzere şöyle ifade ettim: ( Tapu sicilli 
noktasından her kaza mıntaka ve iki vilâyetten 
aşağı olmamak üzere muhtelif vilâyet dahilindeki 
mıntakalar yekûnu bir grup addolunur. Yeni sicil 
tutulması kararlaştırılan mıntakalarda sicil muha
fızlığı ve bunların merbut olacağı grupta tapu si
cil müdürlüğü ihdas olunur. Bir şehir veya kasa
banın muhtelif sicil mıntakalarına ayrılması caiz
dir. Sicil muhafızları muit akalarında takrir almak 
salâhiyetini haizdirler). 

Tensip ederseniz 'birinci maddenin, esasen 
bir takım grup ve mmtakalan karıştırmak nok
tasından hataları vardır. Arzettiğim noktalar 
encümen tarafından tensip edilirse, bu, maddeleri 
daha vazıh ifade noktasından iyi bir hareket 
olur. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, Refik Şevket Beyefendi arkadaşımı
zın birinci madde hakkında, tadil teklifi diye 
izah ettiği şekilde, bendeniz esas itibarile» hiç bir 
tadil görmedim. İfade itibarile biraz daha açık
lık var. Binaenaleyh değişen bir hüküm, bir 
maksat ta yoktur. Bunu kabulde encümen bir 
beis görmez. 

Diğer mesele, tapu sicilli mi, emlâk sicilli mi 
noktasıdır. Yani serlâvhaya ait olan cihettir. 
Bu cihet, tesis hususu. Maliye encümeninde 
derpiş edilmiştir. Maliye encümeninin mazbata
sında vazıh malûmat vardır. Bütçe encümeni, 
yalnız ona iştirakle iktifa etmiştir. Binaenaleyh 
o tadilât hakkında, niçin tapu sicilli denmedi 
de, emlâk sicilli denildi, Maliye encümeni; maz-
batasmdaki izahat kâfi görülmedi ise, tekrar 
izahat verir. 

Maliye encümeni freisi îsmet B. ( Çorum ) .— 
Efendim, bu lâyiha benim mezun bulunduğum 
zaman encümence müzakere edilmiş. Tapu sicilli 
tabirinin emlâk sicilline kalbedilmesi hakkında 
arkadaşlardan izahat istedim. Esbabı mucibede 
de yazılı olan hususları söylediler. 

Tapu, tasarrufu müeyyit bir vesikadır. Bi-
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naenaleyh sicil, vesikanın sicilli değil, asıl ta
sarruf edilen gayrimenkul sicillidir. Şu halde 
kanunu medenideki tapu sicilli dahi gayrimen
kulun tapu sicilli olduğuna nazaran gayrimen-
kulden halk arasında anlaşılmış olan emlâk tâbi
rinin de sırf mülke ait olduğu gözetilirse, encü
menin bilûmum gayrimenkulâtı ihtiva ettiği için 
emlâk tâbirini koymasın daki hikmet meydana çı
kar. Hakikaten burada, tapu senetlerinin sicil
li demektense, gayrimenkul sicilli demek daha 
doğru olur. Çünkü kanunu medenideki tabir 
gayrimenkuldur ve tapu senedi dahi gayrimen-
kule verilen sicil demektir. Binaenaleyh Refik 
Şevket Beyin değişti dediği ve üzerinde ısrar et
tiği bu noktada mana değişmemiştir; belki da
ha vazrh olmuştur. Zira, hakikatte sicil gayri
menkulun sicillidir. Gayrimenkul tasarrufu için 
verilen vesikanın, sicilli olamaz. Oradaki sicil 
gayrimenkul emlâkin sicillidir. Kanun metnin
deki tabirle de bir tenakus yoktur. Binaenaleyh 
emlâk kelimesini kaldırarak gayrimenkul emlâk 
sicilli diyecek olursak maksadı daha vazih ifade 
etmiş oluruz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, mesele 
İsmet Bey arkadaşımızın anlattığı gibi basit de
ğildir. 

tsmet B. (Çorum) — Çok mürekkep ve hem 
de mudildir. 

Refik Şevket B. (Devamla) — Efendim, şim
di dikkat buyurunuz: Diyor ki emlâk alelıtlak 
daha çok şamildir. Binaenalyeh emlâk yerine 
gayrimenkul yapalım diyor. 

İsmet B. (Çorum) — Tâbire dikkat buyur-
mamışsmız. 

Refik Şevket B. (Devamla) — O halde emlâk 
üzerinde ısrar etmiyorlar. Şimdi gayrimenkul mü 
olsun? Gayrimenkul sicil müdürlüğü mü olsun? 
Yoksa tapu sicil müdürlüğü mü olsun? Aramız
daki mesele bundan çıkıyor. Elimizde düstur 
varken başka yerlere gitmiye lüzum yok
tur, Kanunu medeninin 910 uncu maddesi tapu 
sicilli gayrimenkuller üzerindeki hakların halle
rini gösterir diyor. Biz tapu sicilli ve muhafız
ları hakkındaki kanunu çıkarıyoruz, menkul ve 
gayrimenkul vasıflarına ait bir hüküm koymıyo-
ruz. 911 inci madde; aşağıdakiler tapu sicilline 
gayrimenkul olarak kaydedilir. Arazi, gayri
menkul üzerinden müstakil ve daimî olmak üze
re müesses haklar ve madenler diyor. Onun için
dir ki noktai nazarımız müşterektir, heyeti mec
muası milkiyete dahildir, fakat bu kanunun 
mevzuu itibarile tapu sicil müdürlüğü ve tapu 
sicil muhafızlığı demek çok doğru olur ( Çok 
doğru sesleri ) . 

tsmet B. (Çorum) — Efendim, bendeniz bu 
tâbir hakkında ısrar edecek değilim, Kanunu 
medenî tapu sicilli demiş, her halde gayrimen
kul tapu sicillinden de bundan başka bir mâna 
anlaşılmaz, fakat gayrimenkul denilirken bu 
lâfza bu kadar ehemmiyet verilerek maksat gaip 

olmuş gibi gösterilen mefhum hakikatte maksadın 
gaip olmadığını izah etmekten ibarettir. Tapu 
sicillini aldığımız vakit gayrimenkulun tescil si
cillidir ve bundan tapu denilen vesikalar verilir 
demektir. Israr edecek bir mesele yoktur (Reye 
sesleri). 

Besim Atalay B. (Aksaray ) — Tapu gayrimen-
kule verilen senedin adı değildir. Onun adı tapu 
senedidir. Tapu tapılan, tâbi olan manasınadır. 
Oradan alınmıştır. Kullanıla kullanıla bir kısım 
halk tapuyu gayrimenkule verilen senet manası
na almışlardır. Yoksa tapu tâbi olan manasına
dır. Eski türkler bunu böyle kabul etmişlerdir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
AJrzettiğim esbaba binaen kanunun « Tapu si

cil müdürlüğü ve sicil muhafızlığı teşkilâtına dair 
kanun » şeklinde tadilini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar ... Almı-
yanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır, 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Arzettiğim esbaba binaen birinci maddenin 

şu suretle tadilini teklif ederim: 
MADDE — Yeni tapu sicilline her kaza bir 

mıntaka ve iki vilâyetten aşağı olmamak üzere 
müteaddit vilâyet dahilindeki mmtakalar bir grup 
addolunur. 

Yeni sicil tutulması kararlaştırılan mıntaka -
larda sicil muhafızlığı ve bunların merbut olaca
ğı grupta tapu sicil müdürlüğü ihdas olunur. Bü
yük şehirlerin müteaddit sicil mmtakalarma ay
rılması caizdir. Sicil muhafızları mmtakalannda 
takrir almak salâhiyetini haizdirler. 

Manisa 
Refik Şevket 

Şükrü B. (Bolu ) — Müsaade buyurun, Refik 
Şevket Bey de iştirak ederlerse (muhtelif vilâyet
ler ) yerine ( müteaddit vilâyetler) dense daha 
iyi olur . 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Muvafıktır. 
Besim Atalay B. (Aksaray) — Bir kaç vilâyet 

demek daha iyidir. 
Reis — Takriri reye arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Tapu sicil müdürleri Maliye ve
kili ve Başvekilin müşterek kararnamesi ve Reisi
cumhurun tasdikile tayin olunur. 

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

MADDE 3 — Tapu sicil müdür muavinlerile 
sicil muhafızları ve muavinleri ve mühendisler ile 
fen memurları Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğünce tayin olunurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 4 — Tapu sicil müdürlüğü tetkik me

mur ve kâtipleri tapu sicil müdüriyetinin intihabile 
bulundukları vilâyet makamınca ve sicil muhafa
za kâtipleri muhafızın intihabile mahallinin en bü
yük mülkiye memuru tarafından tayin olunur. 

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

MADDE 5 — Tapu sicil müdiürleri: 
Mü4ür muavinliklerinde veya birinci ve ikinci 

sınıf tapu sicil muhafızlıklarında en az üç sene 
bulunmuş olan hulkuk ve mülkiye mektebi mezun-
larile Tapu ve kadastro umum müdürlük şube mü
dürleri ve birinci ve ikinci sınıf tapu müfettiş ve 
müdürleri meyanından, 

Tapu sicil müdür muavinleri: 
Hukuk ve mülkiye mektebi mezunlarile üçüncü 

sınıf tapu müfettişleri ve üçüncü ve dördüncü sı
nıf tapu müdürleri ve birinci, ikinci, üçüncü sınıf 
tapu sicil muhafızları meyanından, 

Tapu sicil muhafızları: 
Üçüncü smrf tapu müfettiş ve muavinleri ile 

kadastro reis ve tasarruf azaları ve ikinci sınıfın 
dunundaki tapu müdürleri ve muadili derecelerde
ki diğer memurlar ve kadastro mektebinden me
zun olupta en az iki sene ve hukuk ve mülkiye 
mektebinden mezun olupta en az bir sene umum 
müdürlük merkez şubelerinde veya vilâyetler 
Tapu ve kadastro, idarelerinde bulunmuş olanlar 
meyanından, 

Tapu sicil muhafaza muavinleri: 
- Kadastro mektebinden mezun olanlarla tapu 
ve kadastro işlerinde en az beş sene müstahdem 
bulunmuş olanlar meyanından, 

Tapu sicil müdüriyeti tetkik memurları: 
Kadastro mektebinden mezun olupta en az 

iki sene tapu ve kadastro, idarelerinde bulunmuş 
olanlarla dördüncü ve beşinci ve altıncı sınıf tapu 
sicil muhafızları ve muavinleri ve beşinci 
ve altıncı ve yedinci sınıf tapu müdürleri ve mu
adili derecedeki diğer memurlar meyanından in
tihap ve tayin olunurlar. 

Memurların işbu madde ile tesbit edilen men
şe ve evsafı mutlak olup hiç bir suretle istibdal 
edilemez. 

intihap ve tayin hususunda birinci derecede 
hukuk ve mülkiye mektebi mezunları, ikinci dere
cede kadastro mektebi mezunları tercih olunurlar. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu mad
dede prensibe taallûk eden bir şey söylemiyeceğim. 
Yalnız teşriî noktai nazardan vücudunu fazla buldu
ğum bir fıkranın tayyını teklif edeceğim. Deniyor 
ki "memurların işbu madde ile tesbit edilen menşe 
ve evsafı mutlak olup hiç bir suretle istibdal edi
lemez,,. Evvelâ, bir kanun demek esasen mucibince 
amel behemehal caiz olan, lâzım olan bir iradet 
milliye demektir. Kendi yaptığımız kanunu ken
di kendine, keyfi bozulacağına kani imişiz gibi, 
kendi kanunlarımıza emin değilmişiz gibi, bizde 
mevcut olmadığını gösteren böyle bir fikrin hu-i 

şule gelmesi doğru değildir. Onun için hiç bir 
şekilde bir kanun değiştirilemez, demek caiz de
ğildir. Zaten kanunları tebdil etmek ancak Bü
yük Millet Meclisinin hakkıdır. «istibdal * edi
lemez demeğe lüzum yoktur. Kanunun sarih olan 
yerlerinde başka suretle amel etmeğe esasen im
kân yoktur. Onun için bu fıkranın tayymı teklif 
ediyorum. 

ismet B. ( Çorum ) — Efendim, bu fıkra Bütçe 
encümeni tarafından ilâve edilmiştir. Binaenaleyh 
Bütçe encümeni bu husustaki noktai nazarlarını 
izah etsinler. 

Bütçe E. Reisi H. Fehmi B. ( Gümüsane) — 
Efendim, takrir okunsun da fikrimizi arzederiz. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim esbaba binaen fıkranın tayyını tek

lif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
Bütçe E. Reisi H. Fehmi B. ( Gümüsane) — 

Efendim, bir usulü alırken tam ve kâmil almak lâ-
zımgelir. Kanunu medeniyi nasıl kül olarak al-
dıksa o kanunun* emrettiği tapu senedatını tan
zim edecek teşkilâtı da o memlekette mevcut olan 
şekil ve şeraitle almak icap ederdi. Bu maddede 
görülüyor ki bizim idarei umumiyei vilâyat kanu
nunun bazı ahkâmı karışmıştır. Tapu sicilli me
murlarının bir kısmı memurini merkeziyeden, bir 
kısmı memurini tâliyeden addedilecek tarzda bir 
manzara vardır. Halbuki bu işin idarei mahalliye 
ile münasebeti olmamak lâzımgelir. Doğrudan 
doğruya bütün bu teşkilât memurini merkeziye
den olmak ve bu kanunda yazılı olan evsaf ve 
şeraiti haiz memurini merkezde arayarak, bularak, 
mevcudu yoksa yetiştirerek, tayin etmek icap 
eder. Bir çok işlerde olduğu gibi bu tapu teşki
lâtında da memurini mahalliyeye, yani en büyük 
mülkiye memuruna bazı salâhiyetler ayrılmıştır. 
Bu salâhiyetleri buradan çıkarmak idarei umu
miyei vilâyat kanunile bir taaruz teşkil eder mi, 
etmez mi? Tereddütleri ve iştibahları ortaya geldi. 
Diğer taraftan da mademki memurini tâliyeden 
addedilen küçük memurların tayini mahallinin 
mülkiye memurlarına bırakılıyor. Bazı kanunlarda 
yazılı olan evsaf ve şeraiti haiz memurların tayin 
edilmesi icap ederken bulunmadığı için o kanunda
ki evsaf ve şeraiti haiz olmıyan memurların tayin 
edildiği görülmüştür. Halbuki evsafı lâzimeyi haiz 
memur bulunmadığı takdirde merkezden istemeleri 
icap eder. Tapu sicillinin nezaket ve ehemmiyeti 
dolayısile oraya tayin edilecek memurların behe
mehal kanunda mevcut şeraiti haiz olanlardan ge
tirilmesi lâzımdır. Bu lüzumu tebarüz ettirmek için, 
bu evsafı kanuniyeyi haiz memur bulunmadığından 
bu memuru tayin ettik, yolunda bir telâkkiye ma
hal vermemek icap ediyor ve en tabiî bir şekil ara
nıyorsa bu kanun çok yerindedir. Bu kanunun için
de memurini tâliye vardır. Eğer memurların hepsi
ni memurini merkeziye yaparsak o zaman bu kay-
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> de lüzum kalmaz. Fakat memurini tâliye kaydi ka
nunda mevcut iken her hangi bir suretle başka bir 
telâkkiye mahal vermemek için bu fıkrayı köydük. 
Takdir Heyeti Celiknizindir. 

Reşit B, (Gazi Antep) — Efendim, bu kanunda 
"bu kelimeleri koymaktan maksadımız kanunu de

r iş t i rmek salâhiyetini haiz değilsiniz demektir diyor-
•sunuız. Bunda kanunu değiştirmek salâhiyetini haiz 
değiller de diğerlerinde haiz midirler? 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Kanun değiş
tirmek salâhiyeti başka, bir memur için kanunun 
tayin ettiği evsaf ve şeraitini aramak yine başkadır. 

O şeraiti haiz bir memur bulunmadığı takdirde baş
ka bir memur tayin etmek yine başkadır. Niye 
böyle telâkki ediyorsunuz. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, Bütçe 
•encümeni reisi Beyefendinin izahatından anlaşılı
yor ki encümenin endişesi Reis Beyin beyanatına 
nazaran kanunun tatbikında hata ve İhmal vukua 
:gelmeımıesidir. Gelmesin diye bu kaydi koymuşlar
dır. 

Efendiler, bu bizim yaptığımız bütün kanunlar
da varit olan bir hassadır. 0 halde her yaptığımız 
kanuna, bu kanunu kimse değiştiremez, diye bir 
madde ilâve etmek lâzımdır (Handeler). Kanunun 
tatbikma memur olan, her hangi memur olursa ol
sun, o kanunu hüsnü tatbik etmez de kendi keyfi-
le hareket ederse elbette ceza görür. Bunun için 
kavaidi umumiye mevcuttur. Bu, kanuna konmaz. 
Fakat vazifelerini ihmal, suiistimal edenler için 
zaten ceza mevcuttur. Memur bulunmadı diye bu 
kanunun tayin ettiği evsafı haiz olmıyan birisini 
tayin ederse, bu kanunun ahkâımına muhalefet et
miş olur ve elbette ceza görür. Eğer bu kanunda 
zikredilen evsafı haiz kimseler bulunmazsa, haiz 
•olmıyanlar tayin edilebilir diye bir müsaade yok 
ki âmir bu tayini yapaıbilsin 1 Binaenaleyh âmirin 
evsafı haiz olmıyan bir kimseyi bulunmadı diye ta
yin etmesi kavanini umumiye mucibince mucibi ce
za ve mucibi mesuliyettir. Binaenaleyh buna lü
zum yoktur. Eğer bu usulü çıkaracak olursak her 
kanuna bunu ilâve etmek lâzımdır. Bendenizce 
buna lüzum yoktur. Kavaidi umumiye kâfidir. 

(Refik Şevket Beyin takriri okundu) 
Reis — Takriri kabul edenler . . . Etmiyenler.. . 

Kabul edilmiştir. 
Fıkra tayyedildi efendim. 
Maddenin mütebaki kısmını reye arzediyorum. 

Kalbul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tapu sicil müdürleri mıntaka-
ları daıhilinde cereyan eden bütün tasarruf muame
lâtını murakabe etmek ve memurların vukubula-
cak istizahlarına cevap vermek ve kanuna mugayir 
hareketi görülenler hakkında takibatta bulunmak 
vazifesile mükelleftir. 

Bunlardan suiihalleri görülenleri ait olduğu 
makama derhal malûmat vermek üzere işten el 

- -çektirebilir. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir sual efen

dim. Bir defa tapu sicil müdürlerinin bulunduğu 
yer gruptur. Mıntaka tabiri tapu muhafızlarına 
aittir. Zannederim ki encümen de bunu kabul 
eder. Tapu sicil müdürleri mmtakalar dahilinde 
değil, gruplar dahilindedir. Yani kanunun silsilei 
tanzimine ve ruhuna göre sicil müdürleri grup 
dahilinde bulunur. Bu noktada ihtilâfımız yoktur. 
Binaenaleyh (mmtakaları) yerine (grupları) de
mek lâzımdır. 

Sonra encümenden ve Hükümetten bir şey izah 
etmelerini rica edeceğim. Elimizde bir memurin 
kanunu vardır. Memurin kanunu alâmeratibihim 
her âmire maiyeti üzerinde haiz olduğu ceza ve te
dip salâhiyetini vermektedir. Burada ise grup mü
dürlerine fevkalâde salâhiyet veriliyor. Sui halleri 
görülenleri ait olduğu makama derhal malûmat 
vermek üzere işten el çektirebilirler diyor. Bu 
kadar müstesna bir hükmün vazı esbabı mucibesini 
öğrenirsek ona göre mütalea dermeyan edeceğiz. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Kanunu medeninin 917 inci maddesini okuyaca
ğım : 917 nci madde şudur: 

«Hazine tapu sicillerinin tutulmasından müte
vellit bütün zararlardan mesuldür. Hazine, bu 
zararlar kendi kusurundan mütevellit memurlara 
aledderecat rücu etmek hakkını haizdir» 

Orada bir memur bir fenalık yaptığı zaman diğe
rine fenalık yapıyor. O fenalığı yapmaması için 
müdürüne bir salâhiyet veriyoruz ki o da işten el 
çektirmek salâhiyetidir. Tapu sicillinde fenalık ya
pıldıktan sonra tashih etmek müşküldür, mak
sat budur. Bu salâhiyet bunun için verilmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Mıntaka tabiri 
grup olarak tashih edildi mi efendim? 

Reis — Encümen kabul ediyor mu? 
Bütçe E. Reisi H. Fehmi B. ( Gümiisane) — 

Tebdil edilebilir. 
Reis — Encümen kabul ediyor, tashih edil

miştir. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 7 — Tapu sicil muhafızı gaybubeti 
esnasında muavinini tevkil eder ve bu keyfiyet 
yevmiye defterine kaydedilir. 

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

MADDE 8 — Tapu sicil muhafaza memuru 
kendi refiklerinden her hangi birinin emniyeti mu
hil hareketini ve tapu sicillinde karışıklık vukua 
getirdiğini görürse o memur hakkında tahkikat 
icrasile neticesini ait olduğu makama bildirir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — ( refik ) kelimesi 
kanun lisanına pak uygun gelmiyor. ( maiyet ) 
dense daha iyi olur. Bu en doğru bir tabirdir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Bizim için « maiyet » olabilir efendim. Bilmem 
encümen kabul eder mi? Refik tâbirinden ken
di maiyetinde bulunan arkadaşları kastolunmuş-
tur. 
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Maliye encümeni reisi îsmet 3. ( Çorum ) — 
Muvafık efendim. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Olabilir efendim. 

Reis — Encümenlerin ikisi de kabul ediyor 
efendim. 

Maddeyi bu suretle kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Tapu sicilli tesis olunan ma
hallerde Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce 
kabul olunacak plâna uygun birer tapu sicil mu
hafaza binası temin olunur. 

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

MADDE 10 — Bu kanun 1 temmuz 1932 ta
rihinden muteberdir. 

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

BÎRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Bu kanun 
tecrübe mahiyetinde olmak üzere 1932 senesi 
zarfında yalnız bir grupta tatbik edilecektir. 

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

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Grup dahi
linde bulunan kaza tapu memurları tapu sicil 
müdürünün intihabile bulundukları mahallin en 
büyük mülkiye memuru tarafından tayin olunur
lar. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...; 

Kabul edilmiştir. 
Efendim, bu kanunun serlâvhası « Tapu sicil 

müdürlüğü ve sicil muhafızlığı teşkilâtına dair 
kanun » şeklinde olacaktır. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, birinci maddeye ait tadil teklifi naza
rı dikkate alınmıştır. Fakat encümen bir şey söy
lemedi. 

îsmet B. (Çorum) — Reis Bey, nazarı dikkate 
alınan teklif encümene gider. Havale etmediniz. 

Reis — Israr ediyor musunuz efendim 1 
îsmet B. (Çorum) — Nizamname sarihtir efen

dim. 
Reis — Pekâlâ, encümene gitsin. 
Ahmet Haindi B. ( Yozgat ) — Madde kabul 

edilmişti. 
Reis — Hariciye vekili olmadığı için Türkiye 

Cüm(huriyetile İran Hükümeti arasındaki muahe
deyi geçiyoruz. 

2 — Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 ar
kadaşının, iktisadi bıûıran sebebile gayrimenkul 
ihaleleri hakkında bazı kay itler konmasına dair 
2/42 numaralı kanun teklifi ve Adliye ve İktisat 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası [1] 

Reis — Mazbata hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri ) . Mazbatayı kabul edenler ... Etmi» 
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

10 dakika istirahat için celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 16,30 

[1] 199 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 



İKİNCİ CELSE 
Açılma saati: 16,40 

Reis — Refet B. 
Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Reis — Gelse açılmıştır. 
Efendim, encümenin hazırladığı tapu kanunu

nun birinci maddesi geldi, okuyacağız. 
MADDE 1 — Yeni tapu sicilline göre her ka

za bir mıntaka ve ,iki vilâyetten aşağı olmamak 
üzere müteaddit vilâyet dahilindeki mıntakalar 
bir grup addıolunur. 

Yeni sicil tutulması kararlaştırılan mmtakalar-
da sicil muhafızlığı ve bunların - merbut olacağı 
grupta tapu sicil müdürlüğü ihdas olunur. Büyük 
şehirlerin müteaddit sicil mıntakalarma ayrılması 
caizdir. Sicil muhafızları, mmtakalannda takrir 
almak salâhiyetini haizdirler. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi, hitam bulmuştur. 
3 — Giresun mebusu Hakkı Tank Beyin, Meclis 

tahkikatı icrasında takip olunacak usul hakkında 
bir karar ittiiıazına dair 4/32 numaralı takriri ve 
Adliye ve Teşkilâıtı esasiye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümen mazbatası fil 

Reis — Efendim, Heyeti Celilenin tensibi üze
rine Muhtelit encümen nizamnatnei dahilî madde
lerini hazırlamıştır. Müsaade ederseniz bu gün mü
zakere edelim. Bu gün müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mazbata okunacak; 
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

Barut inhisarı şirketi hakkındaki adlî takibat 
esnasında Trabzon, mebusu Hasan Beyin, Maliye 
vekâletinde bulunduğu zamana ait ve vekâlet va
zifesinden münbais olarak tahkiki mucip bir noktaya 
temas olunması üzerine Meclisi Âliye intikal eden 
bir maddenin Meclisçe müzakeresinden evvel da
hilî nizamnamenin bu hususta sakit olduğu usul 
hükümlerini tedvine dair Heyeti umumiyeden 
havale buyurulan takrir üzerine keyfiyet evvelâ 
bir ihzarî encümence tetkik ettirilip mütaleası 
alınarak Muhtelit encümenin bu günkü içtima-
mda müzakere olundu. 

Encümenimiz tedvin ve taknini lâzımgelen 
usulün Heyeti umumiyece kabul olunan havale 

[X] 206 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

takriri ile istidlal olunduğuna göre Meclise jgelip 
müzakereyi tahrik eden maddenin mahiyeti il* 
mahdut kalmasmı iltizam eden ihzarî encümen 
noktai nazarma iştirak etmiş ve bu maksatla da
hilî nizamnamenin 170 inci maddesinin 169 uncti 
madde ile birleştirilmesine, 170 inci madde yerine 
aşağıda yazılan maddenin ikamesine ve 171 üci 
maddeye de yine aşağıya yazılan fıkranın ilâve-* 
sine karar vermiştir. Heyeti umumiyenin tasvibi* 
ne arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. 
Muğla Giresun Balıkesir Kayseri Kocaeli 

T. Nadi H. Tarik Vasfi 8. Azmi Salâhattin 
Erzincan Aydın Edirne İzmir 

Abdülhak Mazhar Şerefi Halil 
Antalya Kırklareli Kars Tekirdağ 
Haydar Dr. Fuat Muhittin Celal Nuri 

Trabzon Çanakkale Kocaeli Konya 
Raif Osman Niyazi Ragıp Tevfik Fikret 

Zonguldak 
Muhalifim: ilâve olunan maddenin baştarafn 

( Bir vekilin vekâleti zamanına ait muamelâttan 
münbais bir husustan dolayı adliyece ademi vazife* 

karan ile ) şeklinde yazılmasına taraftarım. 
Celâl Sahir 

Reis — Efendim, tadil edilen maddeleri de ya
vaş, yavaş okuyalım, arzu edenler yazsınlar. 

170 inci madde yerine kaim olacak madde: 
(Adliyece bir işin takibi sırasında İcra Vekillerin
den birinin vazifesinden münbais bir husustan do
layı vazife noktasından verilen bir kararla mec
lise müracaat vukubulursa Heyeti umumiye bu hu
susta Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını 
tayin için evvel emirde beş kişilik bir encümen 
teşkil eder ve Meclise bu encümenin mazbatası ar-
zedilir.) 

171 inci maddeye ilâve: 
(Alâkadar vekil mebus değilse Meclis, bir müd

det tayinile, yalnız yazılı müdafaasını almağa ka
rar verebilir.) 

Reis — Efendim, maddeleri okuduk. Nizamna-
mei dahilî malûmu âliniz bir müzakereye ve ka
nunların usulü müzakeresine tâbidir. Şu halde 
maddelerin heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen olmadığına göre maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Madde 170 - Adliyece bir işin takibi sırasın
da İcra Vekillerinden birinin vazifesinden mün-
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bais bir husustan dolayı vazife noktasından veri
len bir kararla Meclise müracaat vukubulursa He
yeti umumiye bu hususta Meclis tahkikatına ma
hal olup olmadığını tayin için evvelemirde beş ki
şilik bir encümen teşkil eder ve Meclise bu en
cümenin mazbatası arzedilir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Maddenin ya

zılışında bendenizin itiraz ettiğim noktaların en 
ibaşlıcası, cümledeki (bir işin takibi sırasındaki) 
kaydidir. Bunun kaldırılmasını, maddenin mut
lak olarak bırakılmasını teklif ediyorum. 

İkincisi, bir lisan meselesidir: (vazife nokta
sından) yerine (ademi vazife noktasından) ko
nulması hususudur. 

Üçüncüsü ise; iki (vazife) kelimesinin teker
rür etmemesidir. 

Fakat bunlardan ancak birinci nokta çok şa
yanı dikkattir. Her vakit böjde, bir vekile temas 
eden mesele buraya gelmez. Bu gün bu, vaki ol
muştur. Bu şekilde buraya gelmiştir. Fakat bu, 
başka bir gün başka bir şekilde tecelli edebilir, o 
vakit başka bir formül bulunacaktır. Burada mad
deyi mutlak bir şekilde göstermek için: ( bir işin 
takibi sırasındaki) kaydinin kaldırılması, bu gün 
için her halde lâzımdır. (Madde sizce nasü ol
malı sesleri). Benim teklifim şudur: (Bir vekilin 
vekâleti zamanına ait muamelâttan münibais bir hu
sustan dolayı Adliyece ademi vazife karan ile..) 
alt tarafı aynen encümenin teklifidir (Muvafık 
fesleri). 

Muhtelit E. M. M. Hakkı Tank B. (Giresun) — 
Efendim, encümenin ('bir işin takibi sırasında...) 
diye bir fıkra ilâve etmesi sebepsiz değildir. 
Celâl Sahir Bey o noktaya işaret ettiler, dediler 
ki, bu gün karşısında bulunduğumuz hâdiseden 
başka türlü de bir hâdise vukua gelebilir. Biz, 
encümende bunu bu şekilde, yalnız karşısında 
bulunulan vaka hakkında muteber olsun diye de
ğil, bilâhare gelecek mümasil bütün meselelerin 
hepsinde de meri olsun diye bililtizam yazdık. 

Meclisi Âli yeniden bir karar ittihaz etmekte 
bittabi serbesttir. ( Bir işin takibi sırasında ) 
ibaresinden maksat, bugün karşısında bulundu
ğumuz hâdise gibi takibat icra edilirken bir veya 
bir kaç kimse hakkında sabık bir vekilin veyahut 
her hangi bir vekilin, alâkadar olarak görül
mesi gibi bir hâdisedir. Bu nizamnamei dahiliye 
konulmuş olan hüküm de yalnız ve kabil vaziyet
lerde tatbik olunacaktır. Onun için encümenin 
noktai nazarının kabulünü rica ediyorum. 

Ademi vazifeye gelince: vazife noktai naza
rından bir karar vermek; belki bir kelimeyi iki 
defa tekrar gibi bir mahzuru ifade edebilir amma 
ademi vazife gibi bir terkibin kullanılmasının önü
ne geçilmiş olur. Bu mütaleaya zannederim Ce
lâl Sahir Bey arkadaşımız da iştirak edecektir. 

Basıh B. (Antalya) — Salâhiyet deseniz ol
maz mı? 

Hakkı Tank B. — Efendim, kanunda salâhi
yet ve vazife ayrı ayrı manaya geldiği için, (va
zife) tercih edilmiştir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, ben
deniz Celâl Sahir Beyin fikrine iştirak ediyorum. 
Çünkü Hakkı Tank Beyin mütaleasından anlaşı
lıyor ki bu kanun yalnız bu ve bu gibi işler için
dir. Biraz buna benzemiyen başka bir iş olursa 
yeniden başka bir kanun yapmak lâzımdır, bence 
buna mahal yoktur. 

Her iş için bir kanun yapmaktansa Celâl Sahir 
Bey arkadaşımızın dediği gibi bu ve bu gibi bü
tün işlere âm ve şamil olacak tarzı kabul etmek 
bendenizce daha muvafıktır. Binaenaleyh Celâl 
Sahir Beyin fikrine iştirak ediyorum. 

Doktor Mazhar B. (Aydın) — Bendenizce iki
sinin arasında bir fark yoktur gibi geliyor. Bi
risi diyor ki, ademi vazife karan verilirse Meclise 
gelecek. Birisi de diyor ki, bir işin takibi es
nasında vazife noktasından yine Meclise gelecek. 
Bir işin takibine başlamadan evvel bir ımüstantık 
veya hâkim veya müddeiumumi bir ademi vazife 
ka ran verebilir mi? Esasen bir işin takibine baş
lamadan evvel ademi vazife karan vermek im
kânı yoktur. Bunun için bendeniz bu iki fikir 
arasında bir fark görmedim. Birisine göre bir 
işin takibi sırasında Meclise gelecek, diğeri
ne göre de bir ademi vazife karan verecek, on
dan sonra yine buraya gelecek. îşe başlanmadan 
ademi vazife kararı vermek mümkün olur mu? 
Eğer benim adliye ıstılahı noktai nazarından 
anlamadığım bir şey varsa o başka. Fakat umu
mî olarak benim anladığım; bunda bir fark gör
müyorum. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim, ara
daki farkı lâyikile arz ve tasrih edemediğimi an
lıyorum. Mesele arkadaşımızın gördüğü kadar 
hafif bir farktan ibaret değildir, fark mühim
dir ( Doğru sesleri ) . Şimdi karşısında kaldığımız 
vaka, her hangi bir takım vatandaşların bir cü
rümden dolayı tahtı zanna alınarak dava görü
lürken meselenin bir vekile taallûku olduğu an
laşılıyor. Yani encümenin formüle ettiği gibi 
bir işin takibi sırasında bir vekilin, vekâleti za
manına ait muamelâta temas ettiği anlaşılıyor. 

Vaka böyle olmasaydı da doğrudan doğruya 
sa'bık bir vekilin vekâleti zamanında veyahut lâ-
hik bir vekilin bu günkü muamelâtına müteallik 
bir meseleden dolayı Cumhuriyet müddei umumi
sine bir vatandaş müracaat etse, bunu buraya 
ihbar etmeğe hakkı yoktur. Aradaki fark mühim
dir. Heyeti Aliyeleri meselenin şu veya bu tara
fını tutabilir. Fakat aradaki farkı bu kadar kü
çültmek doğru değildir (Doğru, mühimdir ses
leri). 

Muhtelit E. M. M. Hakkı Tank B. (Giresun) — 
Efendim, Mazhar Beyefendiye Celâl Sahir Bey 
cevap vermiş oldu. Encümene gelen, bir takrir
dir ve o takrir encümenin vazifesi hududunu ta
yin etmiştir. Burada dahilî nizamnamenin sakit 
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kaldığı bir usulün taknini mevzubahs olmuştur. 
Burada mevzuu müzakere olan hâdise, arzetti-
ğim gibi takibat esnasında sabık bir vekile te
mas neticesi meydana çıkan bir hâdisedir. Encü
men bu nokta i nazardan Heyeti Celilenizden geç
miş ve kendisine bir vazife tahmil etmiş olan bir 
takririn tazammun ettiği hudut haricine çıkma
mayı tercih etmiştir. Zaten mesele encümende iki 
gün tetkik edilmiştir. Bu tetkikattan anlaşıldı 
ki bu meselenin müzaker olunacak çok geniş ve 
dakik safahatı vardır. Hepimizin bu hususta ay
rı ayrı çok mütalealanmız vardır. Bu noktai na
zardan Diz yalnız muayyen bir hâdiseyi misal ola
rak bir hüküm koymağı muvafık gördük. Muay
yen hâdise için dahilî nizamnamede bir madde 
bulamıyoruz. Bunun için bu kabil ahvalde ka-
bila tatbik olan umumî bir hüküm koyuyoruz. 
Buna mümasil ahvalde karşımıza geldikçe tatbik 
olunacak umumî bir hükümdür. Yoksa her hangi 
bir şekil ve surette Hükümetin, Adliyenin veya
hut Divanı muhasebatın veya Arzuhal encümeni
nin her hangi bir şekilde muttali olduğu ahval 
•dahi burada mevzuu müzakere edilirse zannedi
yorum ki evvelâ Meclisi Âlinin encümene 
verdiği takrir haricine çıkmış oluruz. Ondan son
ra şimdi bu gün halline imkân olmıyacak kadar 
hududu genişletmek gibi bir iş olurdu. O itibarla 
encümen böyle bir kararla huzurunuza geldi, me
selenin halli mevzuibahstir. Meclisi Âlinin tahkikat 
için arzu ettiği neticenin hâsıl olduğuna ve nizam
namenin sakit gördüğü noktalarda söylenmesi lâ-
znngelen sözlerin söylendiğine kaniiz. 

İbrahim Alâ.ettin B. (Sivas) — Mutlak olursa 
bu meselenin tatbikına mâni var mıdır. Bazı huku
kî esaslarla taaruz teşkil eder mi? 

Muhtelit E. M. M. Hakkı Tank B. (Giresun) — 
Mâni teşkil etmez. Fakat içinden çıkılamıyaeak 
kadar bir takım vaziyetler hadis olabilir. 

Mazhar Müfiit B. (Denizli) — Efendim, ma
demki yalnız bu işe mahsus bir madde yapılıyor. 
TJmumî kavaidi havi olan nizamnamei dahiliye bu
nu koymağa malhal yoktur. O halde nizamnameye 
sokmayız bunu. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Arkadaşımın yan
lış telâkki edebileceği bir noktayı arzedeyim. Mu
ayyen hâdise hakkında nizamnamei dahiliye bir 
madde tedvin etmiyoruz. Bilâkis muayyen hâdiseyi 
misal ittihaz ederek, böyle bir vaziyette nasıl yol 
ihtiyar olunmalıdır. Bunun kararını arzetmiş 
oluyoruz. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — O halde müstakil 
maddeye ne hacet? 

Hakkı Tank B. — Gayet tabiî. Müstakil bir 
madde koyuyoruz. Nizamnamei dahilinin 170 inci 
maddesi olarak arzediyoruz. Buna benzer ahval ol
duğu takdirde bu madde tatbik olunacaktır. Yoksa 
Hükümetten gelen şu ademi salâhiyet kararı hak
kında bir karar vermiş değiliz. O zaman madde 
peklinde arzedilmezdi. Bir kere elimizdeki 169 un

cu madde, resen verilecek her hangi bir mebusun 
takririle bir tahkikat noktasının tahrikine imkân 
vermektedir. H i ç b i r suretle bu, takyit edilmiş 
değildir. O halde mebuslar vaziyete hâkim olan, 
vaziyeti takip eden mebuslar her hangi 
bir zaman, her hangi bir noktada, herhan
gi bir vekile lâhik veya sabık bir vekilin bir 
yolsuzluğuna muttali olursa bunu Meclisi Âli
de bahsetmek salâhiyetine belâgan mabelâğ maliktir
ler. Onun için zannediyoruz ki orta yerde takyit 
edilmiş bir hak yoktur. O ıtlak bakidir. Itlak 
vermediğimiz nokta neresidir? Hükümet her han
gi bir noktada böyle bir takibat esnasında temas 
edilmiş olmadıkça bir yolsuzluğu Hükümet sıfatile 
Meclise bildirmiyecek demektir. Vaziyet budur. 
Yoksa mebuslar; bittabi Hükümeti teşkil eden me
buslar olduğu için her biri takrir^ vermek suretile 
her hangi bir yolsuzluğu Meclisi Âlide izah etmek 
salâhiyetine maliktirler. Nitekim bundan evvel 
Bahriye vekili îhsan Bey hakkında yapılan tahki
kat Başvekil Paşanın değil, Malatya mebusu îgmet 
Paşanın takriri ile başlamıştır. Mümasil vaziyette 
ıtlak işe, düşünüldüğü zaman böyle bir zamanda 
hiç bir mümanaat karşısında kalmıyoruz. 

Encümen havale edilen takrir mucibince burada 
müzakere olunan maddenin nizamnameye göre sakit 
noktasını ifade etmişizdir, işte bu noktaya ait böy
le bir madde yaparak huzuru âlinize getirdik. 

Salâhattiu B. (Kocaeli) — Efendim, Muhte
lit encümen geçen gün Heyeti Celilece havale edi
len takrir üzerine beş kişilik bir ihzarî encümen 
teşkil etti. Bu encümende bendeniz de dahilim. Bu 
encümen azasından iki arkadaşımız bu baptaki garp 
müelliflerinin fikirlerini anlamak üzere tetkikatta 
bulundular. Toplandığımız zaman bunların verdi
ği izahata ve Meclisçe de tercüme ettirilmiş bazr 
hukuku esasiye kitaplarına ve bizim okuduğumuz 
vakalara göre' her hangi bir vekilin ittihamı mese
lesi, vekilin siyasî şahsiyeti dolayısile daima bir 
takım hücumlara ve buna mümasil vaziyetlere ma
ruz kalmak ve saire dolayısile gayet nazik telâkki 
edilmiş ve hemen hemen hiç bir meclisin dahilî 
nizamnamesinde bütün hudut ve şümulünü ihata 
eder şekilde sarih hükümler, kaideler konmamış
tır. Şahıslar tayin edilerek, vakalar gösterilerek 
müteaddit meseleler mevcuttur. Ekserisi de az çok 
zamanına yatiştiğimiz şahsiyeti siyasiyelerden bah
sedilmek üzere bütün müzakere hulâsaları bu ki
taplarda yazdı. Görülüyor ki burada her hâdise 
üzerinde meclisler ayrı ayrı karar vermişlerdir. 
Biz de İhzarî encümende bu şekilde bir mütaleaya 
vâsıl olmak istedik ve bunun için nizamnamei da
hiliye umumî bir madde koymaktan ziyade her hâ
dise üzerinde Meclis, kararını versin dedik. 
Diğer taraftan tavtzif edildiğimiz bir nokta 
vardı . Muhtelit encümene havale edilmiş bir 
takrir mevcuttu ve hâdise dolayısile anlıyoruz ki 
ciheti adliyece haklarında takibat yapılan eşhası 
adiyenin muamelesi zımnında bir vekil ismi mev
zubahs olmuştur. Bu vekil ile karşılaşınca ne müs-
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tantık, ne müddeiumumi vekilden izahat almak 
için alalâde ifadesine müracaat etmeğe de kendini 
salâüıiyettar görmüyor. Eğer orada bahsedilen hu
susu, ati'u isnat edilen-meseleyi varit telâkki eder
sek bu ihtimale göre eşhası adiye için de mercii 
muıhakeme değişecektir. Vekilin muhakemesinin 
Divanı âlide olacağı teşkilâtı esasiye kanununun 
sari/h ahkânnı iktizasındandır. Eğer o vekil hakkın
da söylenen husus, atfu isnat edilen mesele varit 
gilû görünüyorsa onu Divanı âliye sevkederken o 
eşhasın da o fiilde irtibatları dolayısile tamamen 
vekille beraber Divanı âliye gitmesi lâzımgelir. 

Demin bahsettikleri İhsan Bey meselesinde de 
bir çok maznunların ona tebaan Divanı âli huzu
runda muhakeme edildikleri malûmdur. 

Bundan dolayı, bu mülâhazalarla biz tertip et
tiğimiz maddeyi sırf bu hâdiseden mülhem olarak 
koyduk ve bu mütaleamız Muhtelit encü
menin ekseriyeti azimesile tasvip edildi. Bu
na şebih bir muamele olursa artık nizamna
mede bir hüküm mevcut demektir ve o suretle tat
bik olunur ve en ziyade hadis olan meseleler de 
bu kabîl meselelerdir. 

Resen bir vekilin ittihamı böyle vatandaşlardan 
birinin Cumhuriyet müddeiumumiliğine bir şikâ
yetname veya bir ihbarname vermesile olamaz ve 
hiç bir müddeiumumi de böyle bir şikâyetnameyi 
alınca şikâyetnamede bahsedilen şey kanunun tec
ziye ettiği bir suçtur diye harekete gelemez. Çün
kü maznun diye gösterilen o şahsın ika ettiği suç 
vazifei memuresine taallûk etmesi itibarile ancak 
buna salâhiyettar Meclisi Âlidir ve hiç bir Meclis, 
vekillerin vazifei memurelerinden mütevellit cezaî 
mesuliyetlerin icap ettiği hususlarda ne ittiham ve 
ne tahkik vazifesini başka bir makama tevdi etme
miştir. Bu, nazik bir meseledir. Bir çok ulemayi 
hukukun münakaşalarını mucip olmuştur. Bu ha
zırladığımız şey esaslı bir karara istinat etmek iti
barile yerindedir, kabulünü rica ederim . 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim, (Gü
rültüler ) . 

Efendim, o meseleye ait değildir. Mazbatada 
bir noktanın eksik kaldığını zannediyorum. O hu
sus hakkında arzı malûmat edeceğim: 

Nizamnamei dahilinin eski 107 inci maddesi; 
«bu takrir reis tarafından Meclise arzolunur. 
Alâkadar vekil veyahut vekiller de keyfiyetten ha
berdar edilir» suretinde yazılıdır. Bunları kaldı
rıyoruz ve bu fıkra 169 uncu maddeye ilâve olu
nuyor ve boş kalacak olan 170 inci madde yeri
ne yeni tanzim ettiğimiz madde kaim oluyor. 
(Mazbatada yazılıdır sesleri). 

Reis — Celâl Sahir Beyin, takririni okutuyo
rum efendim. 

Muhalifim. İlâve olunan maddenin baş tarafı: 
( Bir vekil vekâleti zamanına ait muamelâttan 
münbais bir husustan dolayı adliyece ademi vazife 

karan ile ) şeklinde yazılmasına taraftarım. 
Zonguldak 
Celâl Sahir 

Beis — Bu takriri nazarı dikkate a lanlar . . , . 
a lmıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Recep Beyefendinin 
işaret buyurdukları gibi birinci derecede reye ko
nacak şey, 169 uncu maddeye ilâve olunan fık
radır efendim. 

(170 inci madde tekrar okundu) 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul' 

edilmiştir. 
171 inci maddeye ilâve: 
Alâkadar vekil mebus değilse Meclis, b i r 

müddet tayinile yalnız yazılı müdafaasını almağa 
karar verebilir. 

Muhtelit E. M. M. Takkı Tank B. (Giresun) — 
Yeni kabul olunan 170 inci maddeye göre 171 inci 
maddeye bir tertip ilâvesi lâzımgeliyor. « Alâka
dar vekil ve takriri veren veya verenler ». Bu esa
sen kabul edilmiştir. Şimdi, bir maruzatta bu
lunacak encümen olduğuna göre 171 inci madde
ye « veren veya verenler » den sonra « veya maz
batayı yazan encümen » kelimelerinin kabulünü rica 
ediyoruz. Bir de « takririn » kelimesinden sonra 
(veya mazbatanın) denecektir. 

Reis — Teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

Recep B. (Kütahya) — Reis Bey, 171 inci 
maddedeki « verebilir » kelimesinin « verir » şek
linde olması lâzımdır. Encümen itiraz ederse bu 
hususta mukabil maruzatımı arzederim. 

Muhtelit E. M. M. Hakkı Tank B. (Giresun) — 
Efendim, encümen şöyle düşündü: Burada cere
yan edecek olan müzakere bir vekilin ittihamı de
ğildir. Doğrudan doğruya bir tahkikatın açılma
sıdır. Bir tahkikatın açılması için daJıilî nizam
namemiz bir müdafaa kaydi kabul etmiştir. Alâ
kadar vekil veya vekiller de keyfiyetten haberdar 
edilir ve bunlar, bir müzakerede tahkikat icrası 
kararı verilmezden evvel dinlenir diye bir esas 
kabul olunmuştur. Bu alâkadar vekil sabık bir 
vekil olabilir, fakat mebus olmıyabilir. Şimdi 
tahkikatın açılması - kendisinin ittiham edilmesi 
değil - tahkikatın icrası için mebus olmıyan b i r 
zatı Meclis kürsüsüne davet muvafık mıdır, lâzım 
mıdır. Encümen bu noktayı düşündü ve bu hu
susta icabederse, lüzum görürse yalnız tahrirî mü
dafaası istenebileceğine karar verdi ve bunun için 
de bir müddet tayin edilir dedi. 

Rasıh B. (Antalya) — Şahsen istimamda ne 
mahzur vardır? 

Hakkı Tank B. — Efendim, bu zat Avrupada 
bulunabilir, seyahatte bulunabilir. Arzettiği-
miz meselede olduğu gibi diğer daha bir çok alâ
kadarla bağlı olabilir. 

Müşterek ve murtabıt bir madde karşısında 
kalabiliriz. Sabık vekili behemehal Meclis kürsü-
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ısüne çağırıp dinlemek iyin de, çok zaman kaybet
mek gibi bir vaziyet karşısında kalabiliriz. Hal
buki hiç bir vekil hakkında henüz bir ittiham mev
zubahs değildir, tahkikat yapılacaktır. Bu esna
da usul kanunları cari olduğu için alâkadar ve
killerin ifadeleri alınacak hali hazırda vekil olan
lar ise mebus oldukları için yalnız bunlara münha
sır telâkki ettik. 

Mahmut Muhtar Paşa hâdisesinde böyle bir mi-
'.sal de mevcuttur. Meclisi Âli Mahmut Muhtar 
Paşayı Meclis kürsüsünden dinlemeğe lüzum gör
meden tahkikat yapılmasını muvafık gördü. Tak
dir Heyeti Celüenindir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendiler, her 
•ne suretle olursa olsun bir adamı dinlemeden hak
kında nasıl hüküm verilir ve bunun tahkikatı lâ
zımdır denilebilir? Mazbata muharriri Bey, bel
ki Avrupadadır, seyahattedir diyorlar. O halde 
hiç dinlemeden karar vereceklerdir. Müdafaasını 
•dinlemeden böyle şey olur mu ? Binaenaleyh verebi
l ir , ifadesi sakattrr, bu tabir katî olmalıdır. İfadesi-
•nin alınması şarttır. Verebilir kaydine istinaden, bu 
adam Avrupada imiş, zaten belli bir mesele diye 
büküm verilemez. Tahrirî veya şifahî malûmatı
na müracaat etmek lâzımdır. 

Behemehal (verebilir) tabiri kalmalıdır. Hakkı 
müdafaayi kabul etmeliyiz. Kimden sorulacaksa 
onun, ya şifabî veya, tahrirî behemehal malûmatına 
müracaat etmek lâzımdır. 

Recep B. (Kütahya) — Arkadaşlar, mevzubahs 
meselenin tahkiki konuşulduğu sırada, mebus da
hi bulımmıyan, vaktile vekillik etmiş bir zat hak
kında resmî tahkikat açılmasına takaddüm eden 
bir muamelenin yapılması için, encümen, yazdı mü-

• dafaası alınabilir şeklinde tesbit etmiştir. Bendeniz 
küçük bir kayit olmak üzere, (müdafaası alınabi
lir) kaydinin, (alınır) katî şekline sokulmasını 
teklif ettim. Hakkı Tarık Bey buna muvafakat et
medikleri için bu teklifimin sebebini arzedeceğim. 

Arkadaşlar, mevzubahs olan meselede tasavvur 
edilen vekillik etmiş suçlu zatın tahkika tabiiyeti 
mevzubahs olduğu zaman, o zat üç vaziyette bulu
nabilir. 

Ya halâ vekildir, veya vekil olmaksızın 
mebusluk etmektedir, 

Veyahut tahkikat ve diğer muamele safhaları
mın teslbit edilen şekil ve nevine göre, bu tahkik 
edilen eski muamelenin cereyan ettiği zamandaki 
lıususî ve şahsî vaziyetine nazaran bambaşka bir 
vaziyette olan ve hatta mebus ta bulunmıyan bir 
zattır. 

Onun daha aşağı muameleye tâbi bulunması 
•esas noktai nazardan adaletli bir manzara arzet-
mez (Doğru sesleri). Bir vekile evvelden yaptığı 
bir suçundan dolayı yapılan muamele, onun bu mu
ameledeki hususî ve şalhsî vaziyetine göre değişir. 
Eğer encümenin noktai nazarı kabul edilecek olur-
jsa, tahkik safhasında bulunan o zatın hakkını 
anüdafaa etme derecesi, kendi derecesinden daha 

aşağı bir derecede görülmüş olması iâzımgelir. 
Halbuki vatandaş vekil olsun, esasî işler, esası 
haklar noktai nazarından mesele o vekilin vekâleti 
esnasında yapılmış suç, tahkikatı mahiyetinde 
bulunsun, Türk vatandaşının ayni vaziyette, ayni 
cürümler, ayni meselelerden dolayı maruz kalacağı 
muamelenin ayni olması lâznngeldiği gibi kendisi
ne ait olan hakkını müdafaa etmek noktai nazarın
dan da kendi şaıhsî vaziyetine, rütbesine, mesleki
nin icabatına tâbi olmıyarak hakkını müdafaa 
noktai nazarından ayni tarz, ayni şekil ve ayni 
usule tâlbi olması İâzımgelir zannederim. Bu esas 
noktai nazarından müzakere ve mütalea edilecek 
olursa vaktile vekillik etmiş olan zat bu yüzden 
dolayı tahkikata maraz bulunmak için vekil olma
dığı zaman, hatta mebus değilken dahi ayni usule tâ
bi olması lâzımdır. Bu fikir tatbik edildiği vakit ve
killik etmiş ve bugün mebus dahi değilse hakkın
da tahkikat yapdmak lâzım mı, değil mi?.. Bugün 
bu mesele bu kürsüde mevzubahs ediliyorsa vekil
likten, mebusluktan çıkmış bulunan zat ta öteki 
gibi, ayni hakkını bu kürsüden müdafaa etmesi lâ
zımdır. Bugün burada bahis buyurdukları Muhtar 
Paşa teamülü bu arzettiğim esasata mutabık cere
yan etmemiştir. 

Bir vatandaş vekillikte bulunduğu zamanki 
kusurlarına, cürümlerine ait hakkını müdafaa et
melidir. Yalnız bu zatin uzakta bulunması gibi bir 
çok esbap mevzubahs olursa; nitekim diğer adlî 
muamelelerde olduğu gibi şifahen, izahatta bulun
ması lâzımgelen şehadet ve hakkını müdafaa gibi 
bazı vazifeleri ifa etmesi lâzımgelen vatandaşlar
dan bazı işi uzatacak maniler olduğu zaman yazı 
ile ayni fikri almak hakkı zaten adliyede mevzu 
usullerden olduğu için bu meselede de mebus ol-
mıyan bir vatandaşa da yazı ile müdafaa hakkını 
vermek nihayet caiz olabilir. Fakat hakkını yazı 
ile müdafaa edebilir dersek ve böyle iktidarı bir 
fiille meseleyi tesbit edersek yarın bu fili iktida-
rinin selbî manasında da hareket edilebilir. Mec
lisler, malûmu âliniz, siyasî bir hava ile meş
budur. Her hangi bir siyasî cereyanın tesiri al
tında ( alabilir ) kaydini ( almıyabilir ) sure
tinde tatbik edebilir ve bu suretle memleketin 
en yüksek mevkilerinde söz sahibi olmuş olan 
bir vatandaşa evvelki bir işinden dolayı tahki
kata sevketmek iptidaî bir iş için bile hakkını 
buradan müdafaa etmek imkânı verilmemiş olur. 
Binaenaleyh işi uzatmağa mahal vermemek için 
bu fıkranın nihayetinde ( alabilir ) kaydi yerine 
( alır ) demek doğrudur. 

Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar) — Bir de 
( yalnız ) kelimesi vardır. 

Recep B. (Devamla) — Burada bir de (yalnız) 
kelimesi varmış. Ruşen Eşref Bey; bu kalırsa 
maksat anlaşılmaz buyurdu. Fıkrayı okuyorum. 
« Alâkadar vekil mebus değilse Meclis bir müd- • 
det tayinile yalnız yazılı müdafaasını almağa ka
rar verebilir. » 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Yalnız kelimesi nah-
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Ban kelimesinden ihtiraz içindir. 
Recep B. (Devamla) — Evet, o vekilin şah

san buraya gelmemesi içindir. Binaenaleyh ben
denizin arzıma göre şahsen kendisinin gelmeme
sini sureti katiyede icap ettirebilir, nitekim bazı 
ahvalde adliyede kendisinin bulunmasında müş
külât veya mâni gibi sebepler varsa yazı ile mü
dafaasını almağa zaten mesağ vardır. Fakat mu
hakkak surette hakkını yazı ile müdafaa etmek 
için maddenin sonundaki (karar verebilir) tabi
rinin (karar verir) şeklinde tashihini ve encüme
nin teklifinin bu suretle kabulünü rica ederim. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, encü
menin niçin böyle yazmış olduğunun sebebini ar-
zetmiştim. Recep Beyefendinin buyurdukları 
adalet iktizası, zannederim gözden kaçırılmış 
olarak yazılmış değildir. Bu madde bundan ev
velki fıkraların hepsinde hali hazırda mebus olan
lara aittir hissini veriyordu ve bittabi onlar ha
zır bulunacaklardı. Müdafaalarını derhal hazır-
lıyabilecek olanlar için konulmuş bir maddedir. 
Bu şekilde tadil edilmiştir.* Mademki bir müd
detle takyit ediliyor... 

Recep B. (Kütahya ) — Müddet yoktur. 
Hakkı Tarık B. (Devamla) — Müddet tayini 

vardır, ve madem ki müddet tayini vardır, en
cümen Recep Beyefendinin teklifinin kabulünde 
bir mahzur görmüyor. Heyeti Celileniz kabul bu-
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yurduğu takdirde encümen de kabili eder. 

Recep B. (Kütahya) — Yalnız bu müddet ta 
yininde, kendisinin bulunduğu hal ve vaziyetin 
nazarı itibara alınması icap eder. Bu esasın mah
fuz kalması için arzediyorum. 

Reis — 171 inci maddenin muaddel şeklini oku* 
tuyorum. 

MADDE 171 — Alâkadar vekil ve takriri ve
ren veya verenler veya mazbatayı yapan encümen 
dinlendikten sonra takririn veya mazbatanın na
zarı dikkate alınıp alınmaması hakkında Meclis 
bilmüzakere işarî reyle kararını verir. Alâkadar 
vekil mebus değilse Meclis, bir müddet tayinile 
yalnız yazılı müdafaanamesini almağa karar verir, 

Reis — Maddeyi bu suretle reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Efendim burada bir noktayi daha reyinize ar-
zetmek icap ediyor. Encümen 169 uncu maddeyi 
170 inci madde ile birleştirmiştir. Bu suretle iki 
maddenin birleşmesini kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin Heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 14 te içtima etmek üzere-
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17, 15 

T. B. M. M. Matbaam 
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Sıra No 195 
Tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair I 300 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 5-IV-I931 
Sayı 6< 836 

H. M. \l . Yüksek Reisl iğine 

Tapu sicilli muhafaza teşkilâtı hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyerinin 2-IV-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim oluumuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair kanun lâyihasının esbabı mucitaesi 
Tapu sicilli nizamnamesine göre tapu sicillinde her gayrimenkulu bir sahife tahsisi ve bu sahifeye 

aynî haklarla şerh ve beyanları istilzam eden diğer şahsî hakların kay it ve tescil edilmesi ve sicil
lerinin mıntaka itiıbarile tutulması ve tapu sicilli nımtakasında bir memur bulundurulması iktiza 
etmektedir • 

Koy ve mahalle itibarile tertip edilmemiş olan şimdiki tasarruf kayitlerinin pek çoğu hususî mül
kiyete dahil ve tescile tâbi gayrimenkullerden bir kısmını ihtiva etmediğinden şimdilik kadastro ve 
tapu tahriri yapılmış ve yapılmakta bulunmuş olan sahalarla tasarruf kayitlerinin mahalle üzerine 
tasnifi ameliyesi kolaylıkla yapılabilecek olan bazı mahallerde yeni tajm sicillinin tatbiki ve bu si
ciller meydana getirildikten sonra mülkiyete, gayrimenkul mükellefiyetlerine, irtifak haklarına, ipo
teklere, şerhlere, beyanlara, müteallik muamelâtın bu siciller üzerinde yürütülmesinin temini için 
muktazi teşkilâtın derhal yapılması lüzumu hâsıl olmuştur. 

Kay it ve tescil muamelelerini ifa eden mıntaka tapu memurlarının tapu sicillerinin tutulmasından 
mütevellit zararları tazmin ile de mükellef tutulmalarına göre sicillerin muhafazası da kendilerine 
mevdu olduğundan îsviçrede (sicilli emlâk muhafazası) unvanı verilen bu memurlara ( tapu sicil 
muhafaza memuru) namı verilmesi tensip kılınmış ve tapu sicil teşkilâtı yapılacak mahallerde el-
yevm mevcut olan tapu müdüriyeti teşkilâtına lüzum kalmıyacağından sahaları iki ve daha ziyade 
vilâyeti ihtiva etmek ve sicil muhafaza memurlarının mafevki olmak üzere on dört mahalde de tapu 
sicil müdüriyeti ihdası muktazi görülmüştür. 

Arzedilen bu esbaba binaen birinci madde kaleme alınmıştır. 
Bu teşkilâtın ihtiyaca göre tedricen icra ve tatbiki zarurî olduğundan biri memurların azamî mik

tarını ve diğeri teşkilâtın derhal tatbiki icap eden mahallerde istihdam olunacak memurların adedi
ni gösteren iki cetvel yapılarak kanun lâyihasına raptolunmuş ve tatbik sahası genişledikçe tayin 
oluuacak memurlara ait kadroların da seneleri bütçesine raptı suret il e temini mümkün görülerek 
ikinci madde yazılmıştır. 

Tapu sicil muhafaza teşkilâtı karşılığının ne suretle temin olunacağı hususu 3 üncü maddede gös
terilmiştir. 
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Tapu sicil müdürlerile sicil muhafaza memurla rnun ve refiklerinin tayin suretleri 4, 5, 6 ncı mad

delerde tasrih kılınmıştır. 
Kanunu medeninin 917, 927 nci maddelerine nazaran Hazine tapu sicillerinin tutulmasından 

mütevellit bütün zararlardan mesul olduğu gibi alenî olan tapu sicillini alâkası olduğunu ispat eden 
hvr kesin kendisince ehemmiyeti olan sahifeleri evrakı nıüsbitesile birlikte tapu sicil memurlarının 
huzurunda tetkik edebileceğine göre tapu sicil-muhafaza memurlarile refiklerinin mesuliyeti hak
kında sarih bir hüküm mevcudiyetine lüzum görüldüğünden yedinci madde kaleme alınmıştır. 

Tapu sicil müdürlerinin vazifeleri de sekizinci madde ile tesbit edilmiştir. 
Tapu sicil muhafaza memurunun gaybubetinde muavininin vekâleti tabiî olmakla beraber bu vekâ

letin muhafız tarafından yevmiye defterine kayit ve işaret edilmesi salâhiyet ve mesuliyetin tev
cihi cihetlerinin kolaylıkla tayinini temin için lüzumlu görülerek 9 uncu madde kaleme alınmıştır. 

Tapu sicil muhafaza memurunun sicillin tutulmasından münhasıran mesul ve terettüp edecek za
rarları tazmin ile mükellef olduğuna göre rüfekasının emniyeti muhil harekâtına ve sicilde alâka
da ranın hukukunun ziyamı badi yolsuzluklar vukua getirdiklerine muttali olur olmaz haklarında der
hal tahkikat ve takibata tevessül eylemesi ve indelicap işten el çektirmek salâhiyetini haiz olması 
nıuktazi görülerek 10 uncu madde kaleme alınmıştır. 

Bu teşkilât dolayısile memuriyetleri ilga edilmekle açıkta kalacak memurlardan vücutlarından 
istifade mümkün olanları yeni sicilleri vücude getirmek için mevcut kay itlerin mahalle üzerim? tertibi 
ve plânsız tapu tahrir icrası işlerinde istihdam etmek için de 11 inci madde kaleme alınmıştır. 

İsviçrede kabul ve tatbik edilmekte olan esasata binaen tertip ve tanzim edilmiş olan yeni tapu 
sicillerinin kanunu medenî ahkâmına uygun ve tapu sicil nizamnamesine muvafık olarak vücude ge
tirilmesini temin zımnında muktedir memurlar istihdamı lüzumu karşısında kalan umum müdür
lük pek ağır ve mühim olan bu işleri görebilmek iktidarından mahrum kalanların bu meslek ile 
alâkalanılın kesilmesini temin için 12 inci mideyi tesbit etmiştir, 

Maliye encümeni mazbatası 

28 - V - 193.2 

Yüksek Reisliğe 

Tapu sicilli muhafaza teşkilâtı hakkında Ma]iye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 5 nisan 1932 
tarih ve 6/836 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale edilmekle Tapu 
ve kadastro umum müdürü hazır olduğu halde mütalea ve tetkik olundu. 

Memleketimizin muhtelif yerlerinde tatbikına başlanılan kadastro muamelâtının hali hazır teşkilâtla 
idaresi mümkün olmadığı cihetle kadastrosu yapılan mahallerde peyderpey tesis edilmek üzere kanu
nu medenide bu hususa müteallik hükümlerle bu baptaki nizamname mündericatına uygun bir teşkil 
vücude getirilmesi zarurî olduğu ve binaenaleyh bu cihet nazarı itibara alınmak ve tasarruf mua
melât ve kuyudatının en medenî ve mütekâmil surette cereyanını kâfil teşkilâta müteallik ahkâm ve 
esasatı muhtevi olmak suretile mezkûr kanun lâyihasının ihzar edildiği gerek Hükümetin esbabı mu
cibe mazbatasından gerek encümene şifahen verilen izahattan anlaşılmasına mebni lâyiha encümeni-
mizce esas itibarile kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Kanun lâyihası, doğrudan doğruya emlâk sicillinin tesisine müteallik teşkilâtı ihtiva etmesino ve 
« tapu » tabiri ise müsbet bir vesikaya delâlet etmekte bulunmasına binaen serlevhadaki « tapu » keli
mesi tayyedilerek yerine kanun lâyihasının ruh ile mütenasij) bir mânayi ifade etmiş olmak üzere 
« emlâk » tabiri ikame edilmiş ve serlevha bu şekilde tebdil olunmuştur. 

Hükümetin birinci maddesi: ibarenin intizam ve insicamını temin maksadile birinci ve ikinci fıkra-

T. B, M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 59 
Esas No. 1/300 
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nın yerleri değiştirilmiştir, bundan başka emlâk sicilli muhafızlarının takrir almak salâhiyetini dahi 
haiz olmalarına mebni bu cihetin de sarahaten dereedilmesi muvafık görülmüş ve madde ona göre tas
hih kılıhölıştır, 

Hükümetin ikinci maddesi: Bu teşkilâta müteallik olarak iki cetvel ihzar edilmiştir. Cetvelin 
1 numaralısı timünı teşkilâtın heyeti mecmuasını ihtiva etmekte ve 2 numaralısı ise kadastro ikmal 
edilmesine mebni derhal tatbik olunacak mahallere taallûk ve inhisar eylemektedir. Yeni emlâk si
cilleri vüeude getirildikçe peyderpey tatbiki icap eden bu teşkilâtta istihdam kılınacak memurlar 
adedinin şimdiden hakkile tayinine imkân olmamasına ve yapılacak teşkilâtın her sene bütçesine 
bir kadro raptı svıretile temini mümkün ve daha muvafık olacağına nazaran 1 numaralı cetvel muh
teviyatının kanun lâyihasında zikredilmesine lüzum olmadığı gibi 1932 senesi kadrosunda muvakkat 
bir hükmü ifade etmesi itibarile esas maddeler arasında gösterilmesine mahal olmayıp lâyihaya ay
rıca muvakkat bir madde olarak derci muvafık görülmüş ve maddede yalnız bu teşkilâtın her sene 
kadro ile tesbiti zikredilmekle iktifa olunmuştur. 

Hükümetin üçüncü maddesi: Hu teşkilâtta istihdam kılınacak memurların adedile tahsisatı kad
ro ile tesbit edileceğine ve bu da her sene bütçenin tanziminde mümkün olacağına nazaran taptı ve 
kadastro memuriyetlerinin lüzumu halinde bazılarının ilgasına ve gerek (bunlardan gerek masraf 
tertiplerinden tasarruf olunacak mebaliğin bu teşkilâta karşılık gösterileceğine dair kanun lâyiha
sında ayrıca bir hüküm vazına mahal görülmemiş ve bu itibarla madde kamilen tayyedilmiştir. 

Hükümetin dördüncü maddesi: Tapu sicil müdürünün unvanı emlâk sicil müdürüne tahvil olun
mak suretile ve üçüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin beşinci ve altıncı maddeleri: Hu teşkilâtta istihdam kılınacak memurlardan Umum 
müdürlükçe tayin olunacaklarla mahallinin en büyük mülkiye memurları tarafından tayin kılına
caklar iki kısma ayrılarak (bunlardan bir kısmınınbir maddede diğer kısmının da diğer maddede zik
redilmesinden ise bu memurlardan Umum müdürlükçe tayin kılınacak olanların cümlesinin bir 
maddede ve mahallinin en büyük mülkiye memuru tarafından tayin olunacakların dahi diğer 
maddede toplu olarak gösterilmesi tertip ve intizam noktasından daha muvafık görülmüş ve binaen
aleyh Hükümetin beşinci ve altıncı maddeleri muhteviyatı bu suretle tasnif ve tertip edilmek üzere 
lâyihada dördüncü ve beşinci maddeler olarak yazılmıştır. 

Bu teşkilâtta istihdam kılınacak memurlara tevdi kılınacak vezaifin ehemmiyeti derkâr olmasına 
mebni bunların esnayi intihapta bir isabetsizlik vukuuna meydan verilmemek üzere her kısım me
murlarda bulunması lâzımgelen evsaf ve şeraitin tayin ve tesbiti encümence tensip edilmiş ve bi
naenaleyh bu hükmü ihtiva etmek üzere lâyihaya bir altıncı madde konulmuştur. 

Hükümetin yedinci maddesi : Tapu sicil işlerinde vukua getirilecek zararların tazmini keyfiyeti 
bu maddede mutlak olarak memurlara tahmil edilmekte ise de emlâk sicillerinde mütevellit bütün 
zararlardan Hazinenin mesul ve bu zararları ise ika eden memurlara aledderecat rücu hakkını haiz ol
duğu kanunu medeninin 917 inci maddesinde saralı atan münderiç olmasına ve esasen mevzu ahkâm 
müeyyet olan bu tazmin keyfiyetinin bu ahkâm ile kabili telif olmıyacak bir tarzda ve ayrı bir 
madde ile tesbiti doğru olmıyacağına mebni bu madde de lâyihadan çıkarılmıştır. 

Hükümetin sekizinci maddesi emlâk sicil müdürlerinin mıntakaları dahilindeki memurlardan sui 
halleri görülecek olanlar hakkında takibatta bulunacağı maddede zikredilmekte ise de bu gibi sui 
halleri görülecek memurlar hakkında yapılacak tahkikat neticesinde keyfiyetin mafevk makama 
yazılarak alınacak cevap üzerine işten el çektiril meleri aradan vakit geçmesini mucip olacağına ve 
bu sırada ise o memurların vaziyeti hissederek vazifelerinin-müsait olduğu şekilde ^ h a .mühim sui 
istimalde bulunmaları ihtimali varit olduğuna ve esasen mlîrakabe ve teftiş salâhiyetinin kendilerine 
tevdi edilmesine mukabil sui ihalleri görülecek olan memurların işten el çektirilmesi salâhiyetinin 
de bunlara tevdii selâmeti muamele noktasından muvafık bulunduğuna mebni muayyen mmtaka-
daki sicil memurlarının en büyük âmiri olan emlâk sicil müdürlerinin ledelicap ait olduğu ma
kama malûmat vermek suretile bu gibi memurlara derhal işten el çektirmelerini mutazammın olmak 
üzere yedinci olarak kabul edilen maddeye bir fık.'a ilâve edilmiştir. 

Hükümetin dokuzuncu maddesi: Muhafızın gay'mbeti esnasında vekâletin muavini tarafından ya-



priacağına dair olan bu madde bazı ibare tashihi suretile aynen kabul ve sekizinci madde olarak 
lâyihaya vazolunmuştur. 

Hükümetin onuncu maddesi: İşten el çektirmek salâhiyetinin bu teşkilâtın birinci derecede mın-
taka âmiri olan sicil müdürlerine verilmesine göre emlâk sicil muhafızlarının dahi bu salâhiyeti 
haiz olmaları mahzurdan salim görülmemiş ve muhafızların maiyeti erindeki memurlardan su i isti
malleri "-örülecek olanlar hakkında yalnız tahkikat icrasile neticesinin ait olduğu makama bildi
rilmesi muamelâtın inzibatı noktasından muvafık bulunmuş olmakla dokuzuncu madde olarak ka
bul edilen bu madde ona göre tashih kılınmıştır. 

Hükümetin on birinci ve on ikinci maddeleri: Açıkta kalacak memurlar hakkında tatbiki icap 
eden muamelelere dair umumi hükümler mevcut olduğu halde emlâk sicil teşkilatındaki memurların 
bu hükümlerden istisna edilerek haklarında ayrı bir muamele tatbik edlilmesi doğru olamıyacağm-
dan ve çünkü muamelâtı Hükümette mümkün olduğu kadar vahdet tesisi ve memurların yeknesak 
usul ve ahkâma tâbi tutulmaları selâmet ve intizam cihetinden faideyi mucip olacağına encümenimiz 
kani bulunduğundan memuriyetleri ilga edilmek suretile açıkta kalacak olanların umumî hükümler 
haricinde muameleye tâbi tutulmalarına mahal görülmiyerek bu iki madde kanun lâyihasından çıka
rılmıştır. 

Vilâyet ve kaza tapu idarelerindeki tasarruf muamelâtına ait kayitlerin asılları mahallerinde mat
lup metaneti haiz olmıyan binalar dahilinde muhafaza edilerek birer suretleri ötedenberi Umum 
müdürlüğe irsal ve bu suretlerin merkezde mevcut hususî teşkilâtla muhafaza ve münakaleleri icra 
edilmekte ve yangın, seylâp ve hareketi arz gibi sebeplerle kuyudu ziyaa uğrıyan mahallere bu 
kayitlerin bir çok külfet sarfile suretleri çıkarılarak gönderilmekte olduğu ve merkezdeki bu teşkilât 
için senede ( 25 000) lira gibi oldukça mühim bir masraf vuku bulduğu encümene verilen izahattan 
anlaşılmıştır. 

Halbuki mezkûr kayitlerin asılları mahallinde yangın ve sair afattan masun kalacak surette yap
tırılacak metin ve hususî binalar dahilinde muhafaza edilecek olursa a rtık bunların birer suretini 
merkeze göndermeğe lüzum kalmıyacağına ve medenî memleketlerde tatbik edilen bu usul memle
ketimizde kabul ve tesis edilerek emlâk sicilli yapılan yerlerde peyderpey muayyen plân dahilinde 
ve metaneti matlube ve vüsati kâfiyeyi haiz şekilde birer emlâk sicilli muhafaza binası vücude getiril
diği takdirde hem halkın hukuku tasarrufiyelerine müteallik olan vesaik ve kuyudun mahallerin
de emin ve mazbut bir şekilde muhafazası hem de (25 000) lira gibi oldukça mühim bir .masrafın 
tedricî bir surette tasarrufu temin edilmiş olacağına binaen bu maksadı istihsal edecek hükmü mu-
tazammın olmak üzere encümence kanun lâyihasına onuncu madde olarak bir madde konulmuştur. 

Hükümetin on üçüncü maddesi: Bu kanunun neşri tarihinden muteber olacağı Hükümetçe teklif 
edilmiş ise de bu teşkilâtın temmuzdan evvel yapılmasına imkân olmadığı anlaşılmasına binaen ka
nunun 1 temmuz 1932 tarihinden muteber olması muvafık görülerek madde o yolda tadil ve lâyi
haya on birinci madde olarak vazedilmiştir. 

Esbabı mucibe mazbatamızın ikinci maddesinde beyan ve izah olunduğu veçhile mezkûr teşkilâtın 
bu seneye ait kadrosu merbut cetvele atfedilmek suretile kanun lâyihasına bir muvakkat madde 
ilâve edilmiştir. 

Hükümetin on dördüncü maddesi: Lâyihada on ikinui madde olarak yazılmak suretile aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye En. Reisi Na. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Malatya İstanbul Malatya İsparta Aydın 

M. Nedim M. Ziya M. Nedim Kemal Turan Adnan 
Aza Aza Aza Aza 
İzmir Mersin Kütahya Kastamonu 

Kâmil Hamdi Ömer Jiefik 
11, 12 inci maddelerin 

tayyine taraftar değilim 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 5 - V7 - İ93â 

M. No. 140 
Esas No. 1/300 

Yüksek Reisliğe 

, Tapu sicilli muhafaza teşkilâtına dair olup Başvekâletin 5 nisan 1932 tarih Ve 6/836 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilip Mnliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi 
kılınan kanun lâyihası Maliye vekili ile Tapu ve kadastro umum müdürü Beyler hazır oldukları 
halde mütalea ve tetkik olundu. 

Kânunu medeninin tapu işlerini alâkadar eden hükümlerinin temini tatbiki için muktazi teşkilâtın 
yapılması encümenimizce de zarurî görülmüş ve bu sebeple kanun lâyihası esas itibarile Maliye 
encümeninin tadilâtı dairesinde kabul olunmuştur. Ancak işin ehemmiyeti nazari dikkate ahnnrak 
bu işlerde istihdam edilmek üzere intihap vetâyin olunacak memurların evsaf ve şeraiti 

hakkında altıncı maddede mevcut hükümlerin kati ve vaeibürriaye olacağına dair mezkûr maddeye 
bir fıkra ilâve edilmiş ve tapu muamelâtının xnemleketimizde pek eski kuyudata istinat etmesi dola-
yısile tatbikatın arzedeceği müşkülât ve netayiç hakkında esaslı bir tetkik mahsulü olan fikir ve 
kanaatlerin elde edilmesine imkân hazırlamak üzere yapılması mevzubahs, olan teşkilâtın şimdilik 
kadastrosu veya kısmen tasnifi ikmal edilmiş bulunan yalnız bir nııntakada ve tecrübe mahiye^ 
tinde olmak üzere vücude getirilmesi ihtiyatın icabatından addedilerek bu maksatla lâyihaya iki 
muvakkat madde dercedilmiştir. ,....., 

Mevcut teşkilâtın tevsi ve tebdili ancak barem kanununun. tadili suretile yapılabileceğinden lâf 
yihanın, teşkilâtın her sene kadro ile tesbit edileceğine dair olan ikinci maddesi tayyedilmiş ve 
1932 kadrosuna ait bulunan muvakkat madde hükmü ise 143 numaralı mazbatamızla arzolunan ba
rem tadilâtına ait lâyihaya alınmıştır. 

Lâyihanın birinci ve onuncu maddeleri bazı tadilâtla ve diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Umumî heyetin tasvibine arzolunUr. 

• s > ' . • • • . 

Reis Reis vekili M. M, Kâtip .,. ., : 
Gümüşane Konya Konya Tokat Bursa Elâziz ÇJorUnt,-...... Ğiresüıi 
H. Fehmi üt, Zaim Süreyya Dr. Galip H. faksın Mustafa Kâzım 

İsparta İstanbul Kayseri Kırklareli Niğde Yozgat 
Mükerrem Sadettin A.Hilmi M. Nakit Faik 8. Sırrı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tttpu ficitti muhafaza teşkilâtına dair 
kanun lâyiham 

MADİ)E 1 — Yeni tapu sicilleri tutulan hlnt-
takada tapu sieil muhafaza memurluğu ve bit 
mintakaları ihtiva eden iki veya daha ziyade 
Vilâyetler i<*in de tapu sieil müdüriyeti teşkilatı 
yapilae aktır ; 

,? ' 

MADDE Û — Bu teşkilâtı ihtiva eden merbut 
1 liunlaralı Cetvelde yazılı memurin adetti azamî 
olup bunlardan her sene istihdam edilecekler o 
sene bütçesine merbut bir kadro ile tesbit olunur. 

Teşkilâtın derhal tatbiki icap eden mahallerde 
istihdam olıvnaeak memurların adedi 2 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

-.. MADDE 3 — Taptı ve kadastro umum müdür
lüğü kadrosuna dahil bilûmum memuriyetlerden 
bazılarını umum müdürlüğün teklifi üzerine Ma
liye vekili ilga etmeğe mezundur. 

ilga edilen memuriyetlere muhassas maaşlarla 
umum müdürlük bütçesine* mevzu diğer bilûmum 
tertiplerden tasarruf olunacak tahsisat bu teşki
lâta da karşılık gösterilecektir. 

MADDE 4 — Tapu sicil müdürleri Maliye ve
kili ve Başvekilin müşterek kararnamesi ve Re
isicumhurun tasdikile tayin olunur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Emlâk sicilli tesis ve muhafazası teşkilâtına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 -~ Yeni emlâk sicilleri ttttttİan min
takaları ihtiva eden iki veya daha ziyade vilâyet
ler için emlâk sicil müdürlüğü ve bu mm takalar
da, takrir almak salâhiyetini haiz dlmak üzere, em
lâk sicil muhafızlığı vücitde getirilmiştir. 

MADDE 2 
bit edilir. 

Bu teşkilât her sene kadro ile tes-

MADDE 3 — Emlâk sicil müdürleri Maliye 
vekili ve Başv eskil in müşterek kararnamesi ve Re
isicumhurun tasdikile tayin olunur. 

MADDE 5 — Tapu sicil müdür muavinleri 
umum müdürlükçe ve tetkik memur ve kâtipleri 
tapu sicil müdürünün intihabile vilayet 
mıhça tâyin oluh'ur. 

MADDE 4 — Emlâk sicil müdür muavinlerile 
sicil muhafızları ve muavinleri ve mühendisler ile 
fen memurları Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğünce tayin olunurlar. 

MADDE 5 — Emlâk sicil müdürlüğü tetkik me
mur ve kâtipleri emlâk sieil müdüriyetinin intihabile 

maka-! bultihdukları vilâyet makamınca ve sicil muhafa
za kâtipleri muhafızın intihabile mahallinin en bü
yük mülkiye memuru tarafından tayin olunur. 

MADDE 6 — Tapu sicil muhafaza memurlarile! MADDE 6 — Emlâk sicil müdürleri: 
fen memurları umum müdürlükçe ve tapu sicil mu- Müdür muavinliklerinde veya birinci ve ikinci 
hafaza muavinleri umum müdürlüğün göstereceği sınıf emlâk sicil muhafızlıklarında en az üç 
namzetler meyanmdan ve kâtipleri sicil muhafaza sene bulunmuş olan hukuk ve mülkiye mektebi me-
memurunun intihabile mahallinin en büyük mülki- (zunları ile Tapu ve kadastro umum müdürlük şu-
ye memuru tarafından tayin olunur. be müdürleri ve birinci ve ikinci sınıf tapu müfettiş 

ve müdürleri meyanmdan, 
Emlâk sicil müdür muavinleri: 
Hukuk ve mülkiye mektebi mezunları ile üçün

cü sınıf tapu müfettişleri ve üçüncü ve dördüncü 
sınıf tapu müdürleri ve birinci, ikinci, üçüncü 
sınıf emlâk sicil muhafızları meyanmdan, 

l Emlâk sicil muhafızları: 



BÜTÇE ENUÜM^NlNÎN TADİLİ 

Emlâk sicilli tesis ve muluifyzası teşkilâtına 
dair kanuni lâyihası 

MADDE 1 — Yeni emlâk sicilleri tutulan mm-
takaları ihtiva eden iki veya daha ziyade vilâyet
lerden müteşekkil her grup iyin bir emlâk sicil mü
dürlüğü ve bu mmtakalarda takrir almak salâhi
yetini haiz olmak üzere birer emlâk sicil muha
fızlığı vüeııde getirilir. 

MADDE 2 — Maliye encümeninin o üncü mad
desi aynen kabul 

MADDE o — Maliye encümeninin 4 üncü mad
desi aynen kabıü 

MADsDiE 4 — Maliye encümeninin 5 inci mad
desi aym?n kaıhıü 

MADDE 5 — Emlâk sicil müdürleri: 
Müdür muavinliklerinde veya birinci ve ikinci 

simi e-mlâk sicil muhafızlıklarında en az üc, sene 
bulunmuş olan hukuk ve mülkiye mektebi mezun-
kirile Tapu ve kadastro umum müdürlük şube mü
dürleri ve birinci ve ikinci sınıf tapu müfettiş ve 
müdürleri meyanmdan, 

Emlâk sicil müd,ür muavinleri: 
Hukuk ve mülkiye m&ktebi mjezuıılarile üçüncü 

sınıf tapu müfettişleri ve üçüncü ve dördüncü sı
nıf tapu müdürleri ve birinci, ikinci, üçüncü sınıf 
emlâk sicil muhafızları meyanmdan, 

Emlâk sicil muhafızları: 
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Üçüncü sınıf tapu müfettiş ve muavinleri ile 

kadastro reis ve tasarruf azaları ve ikinci sınıfın 
dunundaki tapu müdürleri ve muadili dreeceler-
deki diğer memurlar ve kadastro mektebinden 
mezun olııpta en az iki sene ve hukuk ve mülkiye 
mektebinden mezun olupta en az bir sene umum 
müdürlük merkez şubelerinde veya vilâyetler tapu 
ve kadastro idarelermde bulunmuş olanlar meyanın-
dan, 

Emlâk sicil muhafaza muavinleri : 
Kadastro mektebinden mezun olanlarla tapu ve 

kadastro işlerinde en az beş sene müstahdem bu 
lunmuş olanlar mey anından , 

Emlâk sicil müdüriyeti tetkik memurları: 
Kadastro mektebinden mezun olupta en az iki 

sene tapu ve kadastro idarelerinde bulunmuş 
olanlarla dördüncü ve beşinci ve altıncı sınıf em
lâk sicil muhafızları ve muavinleri ve beşinci ve 
altıncı ve yedinci sınıf tapu müdürleri ve mu
adil derecedeki diğer memurlar mcyanmdan inti
hap ve tayin olunurlar. 

İntihap ve tayin hususunda birinci derecede hu
kuk ve mülkiye mektebi mezunları ikinci derece
de kadastro mektebi mezunları tercih olunurlar. 

MADDE 7 — Tapu sicil muhafaza memuru 
mmtakası dahilindeki tapu sicillinin t utulması a-
dan mesul olup bundan tevellüt edecek zararı taz
min ile mükelleftir . 

Muhafız maiyetinin kusurlarından mütevellit 
zararlar için kendilerine rücıı etmek hakkını haiz
dir. 

Fen memurunun kusurundan mütevellit zarar
lar fen memuruna tazmin ettirilir. 

MADDE 8 -— Tapu sicil müdürleri mmtakaları 
dahilinde cereyan eden bütün tasarruf muamelâ
tını murakabe etmek ve memurların vuku bulacak 
istizahlarına cevap vermek ve kanuna mugayir ha
reketi görülenler hakkında takibatta bulunmak vazi-
fesile mükelleftir. 

MADDE 9 -— Tapu sicil muhafaza memuruna 
gaybubeti esnasında muavini vekâlet eder. 

Vekâletin muhafız tarafından verilmesi ve yev
miye defterine kaydedilmesi şarttır. 

MADDE 7 — Emlâk sicil müdürleri mmtaka
ları dahilinde cereyan eden bütün tasarruf muame
lâtını murakabe etmek ve memurların vuku bula
cak istizahlarına cevap vermek ve kanuna mugayir 
hareketi görülenler hakkında takibatta bulunmak 
vazifesile mükelleftir. 

Bunlardan sui halleri görülenleri ait olduğu 
makama derhal malûmat vermek üzere işten el 
çektirebilir. 

MADDE 8 — Emlâk sicil muhafızı gaybubeti 
esnasında muavinini tevkil eder ve bu keyfiyet 
yevmiye defterine kaydedilir. 

MADDE 9 — Emlâk sicil muhafaza memuru 
kendi refiklerinden her hangi birinin emniyeti mu
hil hareketini ve tapu sicillinde karışıklık vukua ge
tirdiğini görürse o memur hakkında tahkikat icra-
sile neticesini ait olduğu makama bildirir, 



Üçüncü mai tapu iatilettiş ve muavmteri ile 
kadastro reis ve ta&artfuf azalan ve ikinci sınılın 
dunundaki tapu müdüsteri ve muadiii derecelerde
ki diğer memurlar ve kadastro mektebinden me
zun olupta en az iki sene ve hukuk ve mülkiye 
mektebinden mezun olupta en-az bir sene umum 
müdürlük merkez şubelerinde veya vilâyetler 
Tapu ve kadastro idarelerinde bulunmuş olanlar 
meyanından, 

Emlâk sicil muhafaza muavinleri: 
Kadastro mektebinden mezun olanlarla tapu 

ve kadastro işlerinde en az beş sene müstahdem 
bulunmuş olanlar meyanından, 

Emlâk sicil müdüriyeti tetkik memurları: 
Kadastro mektebinden mezun olup ta en az 

iki sene tapu ve kadastro idarelerinde bulunmuş 
olanlarla dördüncü ve beşinci ve altıncı sınıf em
lâk sicil muhafızları ve muavinleri ve beşinci 
ve altıncı ve yedinci sınıf tapu müdürleri ve mu
adili derecedeki diğer memurlar meyanından in
tihap ve tayin olunurlar. 

Memurların işhu madde ile tespit edilen men
şe ve evsafı mutlak olup hiç bir suretle istibdal 
edilemez. 

intihap ve tayim hürostinıâa birinci derecede 
hukuk ve mülkiye mektebi mezunları ikinci dere
cede kadastro mektebi mezunları tercih olunur
lar. 

MADDE 6 — Maliye encümeninin 7 inci mad
desi aynen kabul. 

MADDE 7 — Maliye encümeninin 8 inci mad
desi aynen kabul. 

MADDE 8 — Maliye encümeninin 9 uncu mad
desi aynen kabul. 
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MADDE 10 — Tapu sicil muhafaza memuru 

kendi refiklerinden her hangi birinin emniyeti muhil 
hareketini ve tapu sicillinde karışıklık vukua getir
diğini görürse 6 memur hakkında tahkikat icrasile 
beraber elini işten çektirebilir ve keyfiyeti esbabı 
mucibesile birlikte bulunduğu mahallin en büyük 
mülkiye memuruna ve merbut bulunduğu tapu 
sicil müdürüne bildirir. 

MADDE 11 — Memuriyetleri ilga edilenlerin 
sabık maaş emsali baliğına veya üçte ikisine teka
bül eden ücretli bir vazifeye kabulden istinkâf 
edenlerin açık maaşları kesilir. 

MADDE 12 — Memuriyeti ilga edilenlerden 
hizmet müddeti on beş seneden aşağı olanlar üç ve 
on beş seneden yıı:karı olanlar beş sene zarfında 
hizmete tayin olunmazlarsa haklarında tekaüt ka
nununa göre muamele yapılır. Ancak bunlardan 
filen yirmi beş seneyi doldurmuş olanlar tekaüde 
sev.kolunur. 

MADDE 13 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 14 — Bu kanunun tatbikma Maliye 
vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. î. M. 
Dr. Ref 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. T .Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

V. G. 1. V. 
ik Ali Rana 

2 - IV -1932 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

M. Şeref 
Zr. V. 

Muhlis 

MADDE 10 — Emlâk sicilli tesis olunan ma
hallerde muayyen plân dahilinde birer emlâk sicil 
muhafaza binası yaptırılır. 

MADDE 11 — Bu 
tarihinden muteberdir. 

kanun 1 temmuz 1932 

MUVAKKAT MADDE — 1932 kadrosu mer
but cetvelde gösterildiği üzeredir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 
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MADDE 9 — Emlâk sicilli tesis olunan ma

hallerde Tapu ve kadastro umum müdürlüğünce 
kabul olunacak plâna uygun birer emlâk sicil mu
hafaza binası temin olunur. 

MADDE 10 — Maliye encümeninin 11 inci mad
desi aynen kabul. 

BlRÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Bu kanun 
tecrübe mahiyetinde olmak üzere 1932 senesi 
zarfında yalnız bir grupta tatbik edilecektir . 

ÎKÎNCI MUVAKKAT MADDE — Grup dahi
linde bulunan kaza tapu memurları emlâk sicil 
müdürünün intihabile bulundukları mahallin eh 
büyük mülkiye memuru tarafından tayin olunur
lar . 

MADDE İ l — Maliye encümeninin 12 inöi 
maddesi aynen kabul. 
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1 NÜMAEALI CETVEL 

Memuriyetinin nevi D
er

ec
e 

6 
7 

8 
9 

10 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

11 
12 
13 

17 
18 

•a 
< 

3 
11 

3 
5 
6 

3 
15 
30 
60 

100 
217 

48 
160 
217 

8 
8 

12 

60 
60 

M
aa

ş 
70 
55 

45 
40 
35 

45 
40 
35 
30 
25 
22 

20 
17,5 
16 

30 
25 
22 

14 } 
12 I 

1932 senesine ait kadro 

6 

8 

11 
12 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tapu 

Tapu 
avını 

Tapu 

sicil müdürü 

sicil müdür mu-

sicil muhafaza 
memuru 

Tapu sicil muhafaza 
memur muavini 

Müdüriyet tetkik me
muru 

Kâtipler 

2 NUMARALI CETVEL 

1 
1 
2 
1 
4 
9 
4 
1 

5 
12 
3 

10 
12 

70 

45 

30 
25 

45 
40 
35 
30 
25 
22 

20 
17,5 
16 

14 
12 

Tapu sicil müdürü 

Tapu sicil müdür mu
avini 
Müdüriyet tetkik me

murları 

Tapu sicil muhafaza 
memurları 

Tapu sicil muhafaza 
memur muavinleri 

D
er

ec
e 

6 
8 

11 
12 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

11 
12 

14 
15 
16 

17 
18 

<L> 

•o 
< 
1 
1 

•1 
1 

2 
1 
4 
9 
4 
1 

1 
2 

5 
12 

3 

10 
12 

V» 

a 

70 45 

30 
25 

45 
40 
35 
30 
25 
22 

30 1 
25 

20 
17,5 
16 

14 1 
12 | 

Memuriyetin nevi 

Emlâk sicil müdürü 
Emlâk sicil müdür mu
avini 

| Müdüriyet tetkik me-
f murları 

Emlâk sicil muhafaza 
memurları 

Fen memurları 

Emlâk sicil muhafaza 
memur muavinleri 

Kâtipler 

Kâtipler 



Sıra No 199 
Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arkadaşının iktisadî 
buhran sebebile gayrimenkul ihaleleri hakkında 2/42 numa
ralı kanun teklifi ve Adliye ve İktisat encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Y ü k s e k Reis l iye 

İki üç senedenberi ziraî mahsulât fiatlarıırn maliyet fiatmdan da aşağı düşmesinden neşet 
eden iktisadî buhran memleketimizi de istilâ ederek halkımızın yüzde doksanını teşkil eden 
çiftçileri borçlarını ödeyemiyecek bir hale getirmiş ve parasızlık yüzünden çiftçinin arazisi ve 
hayvanatı, çift alât ve edevatı da değerlerini tamamen kaybetmiştir. 

Elyevm meri olan icra ve iflâs kanunile bunun yerine kaim olmak üzere B. M. Meclisince 
müzakere edilmekte olan yeni icra ve iflâs kanunu lâyihası fevkalâde halleri ve iktisadî buhranı 
nazarı dikkate alarak memleketin bu hallere maruz kalan mmtakalarında" İcra Vekilleri kararile 
icra muamelesinin bir müdJeti muayyene için; tehir olunabilmesi esası bazı takayyüdatla 
kabul ve bu bapta hususî ahkâm dahi vazetmişse de bu esas ve ahkâm memleketin her hangi 
bir kısmında ve mıntakasında zuhur edecek fevkalâde ahvale ve buhrana mahsus ve münhasır 
ve tayin edilmiş müddet te pek mahdut olduğundan ve' hâlbuki şimdiki iktisadî buhranın 
memleketimizin de her tarafında ayni surette şümul ve sirayeti bütçe açıklarile ve bu açıkları 
kapatmak ve iktisadî muvazeneyi temin etmek için hususî kanunlar vazına mecburiyet hisse-
dilmesile sabit bulunduğundan işbu ahkâmın sırf bağ ve bahçelere ve onlara müteferri emlâke 
münhasır olmak üzere tevsii zarurî görülmektedir. Binaenaleyh bu mülâhaza ve mütaleaya müste
niden tanzim edilen kanun lâyihası aşağıya yazılmış olmakla meriyetine muktazi muamelenin 
ifasına müsaade buyurulması istirham olunur. 

KANUN TEKLİFİ 

Madde 1 — Paraya çevrilmesi icap eden arazi ve bağ ve bahçe ve bunlara müteferri 
emlâkin icra kanununun maddei mahsusası mucibince yapılan ikinci müzayede bedeli belediye
lerden, ziraat ve ticaret odalarından müntehap birer azadan mürekkep komisyonca tayin edi
lecek kıymetin yüzde yetmişine baliğ olmadığı takdirde sat şı geri bırakılır. Ancak haciz baki 
kalmakla beraber bu arazi bağ ve bahçe ve müteferriatının hâkim tarafından takdir olunacak 
safi hasılatı alacaklıya ait olur. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren üç sene müddetle caridir. 
Madde 3 — İşbu kanun tabiî ahvalin hulul etmiş olması sebebile Hükümet tarafından daha 

evvel meriyetten kaldırılabilir. 
Madde 4 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Adana Şebin Karahisar Denizli Muğla İzmir 
Ali Münif Vasfi Raşit Yusuf Hüseyin Avni Sadettin 

Antalya Aydın Mersin Van Denizli Aydın 
Dr. Nazif i Şerif Tahsin S. Fikri Hakkı Dr. Kâzım Fuat 

Aksaray Bursa Yozgat Adana Urfa İzmir 
Yaşar Rüştü S. Sırrı Ö. Resul Ali Saip M. Esat 

-k 



İzmir Maraş Elâziz Antalya Samsun İsparta 
Halil Abdülkadir Hüseyin Rasilı Emin İbrahim 

İsparta Malatya Artvin Kütahya Konya (bir imza okunamadı) 
Kemal Reşit M. Ali İbrahim Mustafa 

Adliye ve İktisat encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 

Karar M 38 9-VI-1932 
Esas M 2/42 

İcra ve iflâs kanununun müzakeresi sırasında: 
Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arkadaşı tarafından iktisadî buhran sebebile paraya 

çevrilmesi icap eden arazi ve bağ ve bahçe ve bunlara müteferri emlâkin ihalelerine bazı ka-
yitler ilâvesi hakkındaki teklifleri İktisat ve Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit bir 
encümende tetkik ve müzakere olunması Heyeti umumiyenin 6-VI-1032 tarihli celsesinde 
takarrür etmiş olmakla iki encümenden mürekkep Muhtelit encümen bu gün İktisat encümeni 
reisi Rahmi Beyefendinin riyasetlerinde içtima ederek Maliye, İktisat ve Ziraat vekilleri 
ve teklif sahibi beylerin huzurlarile tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin mahiyeti: İktisadî buhran sebebile ziraî mahsulât fiatları maliyet fiatmdan da aşağı 
düşmüştür. Halkımızın ekseriyetini teşkil eden çiftçinin arazisi, çift hayvanları, alât ve edevatı 
ziraiyesi borçlan yüzünden yok pahasına elinden çıkmaktadır. Buna çare olmak üzere icra 
kanunu mucibince paraya çevrilmesi icap eden arazi, bağ ve bahçe ve bunlara müteferri 
emlâkin icra kanununun maddei mahsusası mucibince yapılan ikinci artırmada belediyelerden, 
ziraat ve ticaret odalarından müntehap birer azadan mürekkep komisyonca tayin edilecek 
kıymetin yüzde yetmişine baliğ olmadığı takdirde satışı geri bırakılacağı, ancak haciz baki 
kalmakla beraber bu emvalin hâkim tarafından takdir olunacak safi hasılatı alacaklıya ait 
olacağı ve bu kanun üç sene müddetle meri olup hali tabiinin avdeti halinde daha evvelde 
Heyeti Vekilece mevkii meriyetten kaldırılabileceği şeklinde bir kanun yapılması talebinden 
ibarettir. 

Muhtelit encümen, yaptığı tetkikat ve müzakere neticesinde; bahsolunan vaziyet üzerinde 
tevakkuf edilecek mahiyette olduğunu esas itibarile kabul eylemiş olup ancak arazi, bağ ve 
bahçe sahibi olan borçlular hakkında yapılacak bu müsaadeden diğer borçluların mahrum 
bırakılması doğru olamıyacağı gibi bu müsaadelerin ise umumî bir moratoryom tesiri yapması 
melhuz olup bunun ise memleketin malî ve iktisadî vaziyetleri üzerinde tesir şümulü ne ola
bileceği ve bilhassa Ziraat bankası ikrazatının bundan ne dereceyekadar müteessir olacağı 
mülâhazasile bu teklifi kanuninin ehemmiyeti derpiş edilerek evvel emirde Hükümetçe tetkik 
ve vaziyet teemmül olunarak hal ve icaplara uygun bir tedbiri ihtiva edecek bir kanun lâyiha
sının bu içtima devresinde Meclise tevdi olunması temennisile Hükümete tevdi edilmek üzere 
Makamı Riyasete arz ve takdimine müttefikan karar verilmiştir. 
Muhtelit E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 

İzmir Trabzon Bursa Çanakkale Kocaeli Aksaray Ankara 
M. Rahmi Raif Dr. Rasim Ferit Osman Niyazi Salâhattin Yaşar Eşref 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Maraş Antalya Bolu Manisa İstanbul Erzincan Kayseri Kocaeli Edirne 
Nuri Haydar Şükrü Refik Şevket A. Hamdi Abülhak S. Azmi Ragıp Şeref 



SıraNo 206 
Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Meclis tahkikatı icrasında 
takip olunacak usul hakkında bir karar ittihazına dair 4/32 
numaralı takriri ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle

rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere mevzuu olan vaziyet hakkında nizamnamenin sakit olduğu görülen hususlarına dair 
usul tedvininin Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene tevdi
ini teklif ederim. . * • - . ; 

- _ . ' • • ' • « • • Giresun 
E, Tarık 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. encümenlerinden '•' 
mürekkep Muhtelit encümen «* 

Karar No. 17 
Esas No. 4/32 

Adliye ve teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası • -. 

Barut inhisarı şinketi hakkındaki adlî takibat esnasında Trabzon mebusu Hasan Beyin, Maliye 
vekâletinde bulunduğu zamana ait ve vekâlet vazifesinden münbais olarak tahkiki mucip bir nok
taya temas olunması üzerine Meclisi Âliye intikal eden bir maddenin Meclisçe müzakeresinden ev
vel dahilî nizamnamenin bu hususta sakit olduğu usul hükümlerini tedvine dair Heyeti umumiyeden 
havale buyurulan takrir üzerine keyfiyet evvelâ bir ihzarî encümence tetkik ettirilip mütaleası alı
narak Muhtelit encümenin bu günkü içtimaında müzakere olundu. 

Encümenimiz tedvin ve taknini lâzımgelen usulün, Heyeti umumiyeee kabul olunan havale tak-
ririle istidlal olunduğuna göre, Meclise gelip müzakereyi tahrik eden maddenin mahiyetile mahdut 
kalmasını iltizam eden ihzarî encümen noktai nazarına iştirak etmiş ve bu maksatla dahilî nizamna
menin 170 inci maddesinin 169 uncu madde ile birleştirilmesine, 170 inci madde yerine aşağıda ya
zılan maddenin ikamesine ve 171 inci maddeye de yine aşağıya yazılan fıkranın ilâvesine karar ver
miştir. Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Muğla 
y . Nadi 

Aza 
Edirne 
Şeref 

M. M. 
Gniresun 

Hakkı Tarık 

Aza 
Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kâtip 
Balıkesir 

Vasfi 

Aza 
Erzinean 
Abdülhak 

Aza 
Kayseri 
8. Azmi 

Aza 
îzmir 
Halil 

Aza 
Kocaeli 

Salâhattin 

Aza 
Antalya 
Haydar 

Aza 
Aydın 
Mazhar 

Aza 
Kars 

Muhittin 
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A#a 

Trabzon 
Raif 

Aza 
Tekirdağ 

Celâl Nuri 

Aza 
Çanakkale 

Osman Niyazi 

Aza 
Konya 
T. Fikret 

Aza 
Kocaeli 

h'affip 

Aza 
Muhalifim 
Zonguldak 

İlâve olunan maddenin baş tarafı (bir vekilin vekâleti zamanına 
ait muamelâttan münbais bir husustan dolayı adliyece ademi va
zife kararı ile ) şeklinde yazılmasına taraftarım. 

Celâl Sahir 

ADLİYE VE TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENLERİNDEN MÜREKKEP MUHTELİT ENCÜ
MENİN TEKLİFİ 

170 inci madde yerine kaim olacak madde: 
Adliyece bir işin takibi sırasında İcra Vekillerinden birinin vazifesinden münbais bir husus

tan dolayı vazife noktasından verilen bir kararla Meclise müracaat vukubulursa Heyeti umumiye 
bu hususta Meclis tahkikatına mahal olup olmadığını tayin için evvelemirde beş kişilik bir en
cümen teşkil eder ve Meclise bu encümenin mazbatası arzedilir. 

171 inci maddeye ilâve : 
Alâkadar vekil mebus değilse Meclis bir müddet tayinile, yalnız yazılı müdafaasını almağa ka

rar verebilir. 


