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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek 1932 senesi büt
çe kanununa merbut cetvellerden birinde bir tashih ya
pılması kabul olunduktan sonra hava sınıfı mensubinine 
müteallik kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi ve 
perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve-

Mazbatalar 
1 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 86 ve 89 un

ca maddelerinin tadili hakkında 1/350 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

2 — Çay, şeker ve kahve ithalâtının bir elden ida
resi hakkında 1/391 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
r e Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun 5 inci ve 13 üncü maddelerinin ta
diline dair 1/384 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere mecca-
nen temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve intikal 

1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 üncü maddesine bir-fıkra ilâve
sine dair kanunun tefsiri hakkında 3/200 numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif ve Millî Müda
faa encümenleri mazbataları [İl 

T E F S İ R F I K R A S I 

Or t a mektep mezunlarını kabul eden veya or ta 
mektep tahsilini kendi mektebinde verdikten sonra 
en az üç sene meslekî malûmatla beraber malûmatı 
umumiye de veren birinci derecede meslek ihtisas 
mektepleri ile ilk muallim mektepleri ve musiki mu
allim mektebi ( iht iyat zabiti olmak hukuku noktai 
nazar ından) tam devreli lise muadili mekteplerdir. 

Beis — Söz istiyen var m i : 

fi] 252 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Afyon Karahisar 

Refet Avni Doğan Ruşen Eşref 

vergisinden istisnası icap edip etmiyeceğinin tefsiri hak
kında 3/87 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — Teftiş mıntakalan merkezi başka bir yerde olan 
ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mülkiye müfettiş
lerine ikamet yevmiyesile beraber mesken tazminatının 
da verilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/186 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti 
arasında aktedilen iadei mücrimin ve ceza işlerinde adlî 
muzaheret muahedenamesinin tasdiki hakkında 1/321 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) , 

Tefsir fıkrasını reyinize arzediyorum. Kabul ' 
e d e n l e r . . . E t m i y e n l e r . . . Kabul edilmiştir . 

2 — istanbul darülfünununun 1928 senesi he
sabı katisi hakkında 1/46 numaralı kanun lâyiha-
sile İstanbul darülfünununun 1928 senesi hesabı 
katisine mütedair mutabakat beyannamesinin tak
dim kılındığı hakkında 3/204 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası 

3 — Kânunuevvel 1931 : şubat 1932 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 3/170 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı mu-
hasebat encümeni mazbatası 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 senesi' 
hesabı katisi hakkında 1/68 numaralı kanun lâyû 
hasile Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929* 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCI CELSE 
Açılma saa t i : 14,5 

Reis ~ - Kefil Jky 

Kâtipler : Ruşen Eşref B. ( A F Y O N K A R A H İ S A R ) , Haydar Rüştü B. ( D E N İ Z L İ ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyan
namesinin takdim kılındığı Jıakkında 3/209 numa
ralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası 

Divanı muhasebat encümeni mazbata muharri
ri Ali B. (Bize) — Efendim, dünkü ruznameden 
intikal eden hesabı katî raporları vardır.Bunlar-
dan bir numaradaki rapor dünkü müzakerede ta
lik edilmişti.Ruznamenin 2, 3 ve 4 üncü maddele
rindeki raporların da Meclisin teamülü mucibince 
tetkik edilmek üzere bir hafta taliki lâzımgelir. Bi
naenaleyh bu raporların da arkadaşlar tarafından 
tetkikma .imkân bırakılmak üzere bir hafta sonra 
müzakeresini encümen namına teklif ediyorum. 

Reis — Efendim, bunların; tetkikata mahal 
kalmak üzere Ibir hafta sonra müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Bir hafta sonra müza
keresi kaıbul edilmiştir. 

5 — 1927 malî senesi nihayetine kadar millî 
Hükümet bütçelerine müteallik borçlar hakkında
ki kanunun 1 inci maddesinin tefsirine dair 
3/166 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (İl 

Reis — Efendim, bu lâyihanın müstacelen mü
zakeresi teklif ediliyor. Müstaceliyetini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

1927 malî senesi nihayetine kadar millî Hükümet 
bütçelerine taalluk eden borçlar hakkındaki 

1513 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1927 malî senesi nihayetine kadar 
Hazinece adi emanat hesaplarında yetimler namına 
kayitli borçlar 8 haziran 1929 tarih ve 1513 numa
ralı kanun hükümlerine tâbi olmaksızın nakten 
tesviye olunur. 

Reis — Söz istiyen var mı ? Birinci maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler k... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[l] 251 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

6 — Polis teşkilâtı hakkında 1/165 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor* 
Müstaceliyetini kabul edenler ... Etmiyenler .., 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
Reşit B. ( Gazi Antep ) — Bendeniz polis teş

kilâtı hakkındaki kanunun aleyhinde bir şey ar-
zedecek değilim. Yalnız bu münasebetle muhterem 
Dahiliye vekili Beyefendiden bir şey rica edece
ğim. Bazı kazalarda polis yoktur. Merkezi kaza
larda gerek büyük ve gerek küçük, işlerin tahki
ki jandarmalar tarafından yapılmaktadır. Malû
mu âliniz jandarmalar ne kadar tahkikat yapar
larsa yapsınlar usulüne muvafık tahkikat yapa
mazlar. Binaenaleyh cürmün mahiyetini ve delâ-
ilini, esbabı mucibesini, teşkil edecek tahkikatı 
evveliyedir. Bunun için Dahiliye vekili Beyden, 
mümkünse polis teşkilâtı olmıyan yerlere ikişer 
polis gönderilmesini rica edeceğim. 

Tahkikatın iyi yapılması, asayiş ve inzibatm 
muhafazası ve bilhassa kaçakçılığın önüne geç
mek için bu lâzımdır. Hiç olmazsa kaza merkez
lerine ikişer polis gönderilmesini rica edeceğim, 
Maruzatım bundan ibarettir. 

Reis — Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Polis teşkilât kanunu 

MADDE 1 — Polis; üniformalı ve sivil olmak 
üzere iki kısımdır: 

Üniformalı polis te atlı ve piyade olmak üzere 
ikiye ayrılır. Atlı polis icabında ihdas olunur. 
Bunların istihdam şartları nizamname ile tesbit 
olunur. 

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

MADDE 2 — A : Vilâyetlerde polisin âmiri 
« emniyet müdürü » veya « emniyet memuru » 
dur. 

B : Vilâyet « emniyet müdür » veya « emniyet 
memurları » kanun ve nizamnamelerle kendilerine 
verilen vazifelerden başka ayni zamanda vilâyet 
mmtakasında siyasî emniyet, ve inzibat ve asayişe 
müteallik istıtlâat meseleleri ile de iştigal ederler. 

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

MADDE 3 — Polis mahsus bir meslek olup 
mensuplarının derece, sınıf ve unvanları aşağıda 
gösterilmiştir: 

fi 1 250 numaralı matbua saptın sonuna mer~ 
buttur. 
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Merkezde 

Derece 
1 Emniyet işleri umum müdürü 
2 Emniyet işleri umum müdür muavini ve 

polis başmüfettişi 
3 Emniyet işleri şube müdürleri, polis ve em

niyet müfettişleri 
4 Polis ve emniyet müfettiş muavinleri, em

niyet işleri şube şefleri 
5 Memurlar 
6 Kâtipler 

Vilâyetlerde 
Derece 

1 Emniyet müdürleri, polis mektepleri mü
dürleri, emniyet müdürlükleri şube mü
dürleri 

2 Emniyet müdürlükleri şube müdür muavin
leri, emniyet memurları, emniyet müdürlük
leri şuıbe reisleri, üniformalı ve sivil mer
kez memurları 

o üniformalı ve sivil komiserler 
4 Polis memurları 
5 Polis namzetleri 

Polis ve emniyet müfettişleri, emniyet, mü
dürleri, üniformalı ve sivil komiserler 
«üc^er»; emniyet memurları, polis ve emni
yet müfettiş muavinleri, şube şefleri «ikişer» 
Polis mektep müdürleri, emniyet müdürlük
leri şube müdürleri ve muavinleri ve şube 
reisleri, üniformalı ve sivil merkez memur
ları, polis memur ve namzetleri « birci* » 
sınıftan ibarettir. 
Üniformalı polis merkez memurlarile komi
serleri ve polis memur ve namzetleri polisin 
üniformalı kısmına, bunlardan başkası sivil 
sınıfına dahildir. 
Üniformalı komiserlerden birinci smıftaki-
lere «birinci komiser» ikincidekilere «ikin
ci komiser » üçüncüdekilere « üçüncü ko
miser » denilir. Sivil memurlar da sınıfla
rına göre sivil merkez memuru veya birinci, 
ikinci, üçüncü sivil komiser unvanile anılır. 

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

MADDE 4 — istanbul emniyet müdürlüğü bi
rinci sınıf emniyet müdürlüğünün iki derece ve 
Ankara emniyet müdürlüğü bir derece üstündedir. 

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

MADDE 5 — Birinci sınıftan yukarr emniyet 
müdürü bulunan vilâyetlerde, birinci ve ikinci 
sınıf emniyet müdürü derecesinde birer emniyet 
müdür muavini, birinci ve ikinci ve üçüncü sımf 
emniyet müdürleri derecesinde şube müdürleri, bi
rinci ve ikinci sınıf emniyet memuru derecesinde 
şube müdür muavinleri veya şube reisleri istihdam 
olunur. 

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

MADDE 6 — A: Emniyet işleri umum müdür
lüğünde ve şuabatmda icap ve zaruret halinde vi
lâyetler kadrosundan muhtelif derecelerde memur 
tefrik ve istihdam olunabilir. 

B : Emniyet müdürlükleri şube müdür veya 
reisliklerine lüzumu kadar sivil veya üniformalı 
merkez memurile sivil ve üniformalı memur tefrik 
olunur. 

ü : Emniyet müdürlükleri şube ve kalemlerin
de istihdam olunacak polis memurlarının derece 
ve miktarları Emniyet işleri umum müdürlüğünce 
tayin ve tesbit olunur. 

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

Mesleke giriş 
MADDE 7 — Polis meslekine girmek için işbu 

kanuna tevfikan yapılacak nizamnamede tesbit 
olunan vasıf ve şart!arı haiz bulunmak lâzımdır. 

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

MADDE 8 — Merkezde müstahdem üçüncü ve 
daha yukarı derecelerdeki memurlarla vilâyetlerde 
müstahdem bulunan emniyet müdürleri, polis 
mektep müdürleri ve emniyet müdürlükleri şube 
müdürleri, mülkiye veya lise veya yedi senelik 
idadiyi ikmal etmiş hukuk mektepleri mezunu ol
maları şarttır. 

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

MADDE 9 — A - Mülkiye veya hukuk mek
teplerinden mezun olanlar memurin kanunundaki 
vasıfları haiz olmak şartile doğrudan doğruya po
lis merkez memurluğuna veya muadili memuriyet
lere kabul olunurlar. Bu gibilerin daimî hizmete ka
bulü için en az altı ay namzetlik devresi geçirme
leri meciburidir; bu müddet zarfında zabıta mesle
kine elverişli bulundukları mensup oldukları mü
düriyetçe tasdik ve Emniyet işleri umum müdür
lüğünce kabul edilenler daimî hizmete naklolunur
lar. 

Ehliyetleri tasdik edil miyeni er hakkında Dahi
liye memurları kanununun ikinci maddesi hükmü 
tatbik edilir. 

B : ihtiyat zabitliği yapmış olan orta mektep 
mezunlarının üçüncü ve lise mezunlarının da ikin
ci komiserliğe bilimtihan tayinleri caizdir. Komi
serliğe bu suretle tayin olunanların bir sene tecrü
beden sonra tebeyyün edecek hallerine göre memu
riyetleri tasdik veya alâkalan katolunur. İmtihan
lar Emniyet işleri umum müdürler encümenince 
icra olunur. 

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

MADDE 10 — Sivil memur olabilmek için aşa-
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ğıdaki vasıf ve şartları haiz bulunmak lâzımdır: 

A : Polis mektebinden mezun olmak, 
B : Namzetlik müddeti dahil olduğu halde üni

formalı sınıfta en az üç sene istihdam olunup ehli
yet, liyakat, cesaret ve irade sahibi olduğu sicil 
ve mahrem dosyası mündericatile tebeyyün etmek. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Yukarıdaki vasıflan haiz ol
dukları anlaşılan üniformalı polis memurları sivil 
sınıfında ayrıca bir sene namzetlik devresi geçir
meğe mecburdurlar. 

Bu müddet zarfında bu sınıfta istidadı görü
lenler üçüncü sivil komiserliğe tayin ve aksi tak
dirde aslî sınıflarına iade olunurlar. 

Üniformalı sınıfa mensup- iken lüzum ve ihti
yaç üzerine muvakkaten sivil sınıfta hizmet etmiş 
olanların bu hizmetleri namzetlik müddetine mah
sup olunamaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Kadınlardan boy kaydı hariç 
olmak üzere işbu kanunda musarrah evsafı ve şe
raiti cami bulunanların polisin sivil kısmında, istih
damları caizdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Merkez ve vilâyet polis idareleri 
tercümanlıklarına ve sair müteferrik hizmetlere 
meslek haricinden herhangi bir zatın tayini caiz ise 
de bu gibilerin hizmetleri meslekte kıdem ve dere
ce almağa esas teşkil etmeyip hizmetlerine artık lü
zum görülmediği zaman kendilerine üç aylık ma
aşlarını tecavüz etmemek üzere vekâletçe tensip 
olunacak bir ikramiye verilerek alâkaları kesilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Emniyet müfettişlik ve mua
vinlik ve memurluklarına meslek haricinden her 
hangi bir zatin tayini caizdir. 

Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri ta
hakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz ol
mak üzere esaleten emniyet müfettişlik ve mua
vinlik ve memurluklarına tayin olunabilirler. 

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

MADDE 15 — Lüzum olan vilâyetlerde zabıta 
tabipliği vazifesini ifa ile beraber polis memurla
rının ahvali sıhhiyelerine de nezaret etmek üzere 
başhekim, hekim kullanılır. Ayrıca lüzumu kadar 
ebe istihdam olunur. 

İhtisasları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince tasdik ve kabul edilmek şartile bunların tayin
leri Emniyet işleri umum müdürlüğünün inhası 
ve Dahiliye vekâletinin tasdiki ile icra olunur. | 

Bu memurlar polis meslekine dahil değildirler. 

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

İntihap ve tayin usulleri 
MADDE 16 — Üçüncü maddede yazılı merkez

deki memurlardan dördüncü ve daha aşağı derece
de bulunanlarla vilâyetlerde ikinci derecede bulu
nan memurlar Emniyet işleri umum müdürünün 
inhası üzerine vekâletçe; 

Vilâyetlerde üçüncü derecede bulunan memur
lar emniyet işleri umum müdürlüğü müdürler en
cümeninin intihabı, umum müdürün tasvibi ve ve
kâletin tasdikile; 

Vilâyetlerde dördüncü derecede bulunan me
murlar, emniyet müdürlük veya memurlukları in
tihap heyetinin kararı, emniyet müdür ve memur
luklarının muvafakati ve valilerin tasdikile tayin 
olunurlar. 

Üniformalı polis namzetleri, polis mektepleri 
ve emniyet müdür ve memurlukları intihap heye
tince intihap ve namzet olarak mektebe sevkolu-
nurlar. lâzımgelen şartları haiz sivil polis namzet
lerinin sivil memurluğu kısmına tayinleri mahalle
rinin inhası üzerine Emniyet işleri umum müdür
lüğünce icra olunur. 

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

Müfettişler 
MADDE 17 — Umum müdürlüğe merbut ol

mak üzere bir başmüfettişin idaresi altında muh
telif derecelerde lüzumu kadar polis müfettişi 
ve müfettiş muavininden mürekkep bir teftiş 
heyeti istvhdam olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — A : Polis müfettişleri; emniyet 
müdürlüğünde en az üç sene hizmet etmiş zevat 
meyanmdan veya tereihan hukuk ve mülkiye mek
teplerinden mezun emniyet müdürlerinden ve kay
makamlardan ; ve müfettiş muavinleri de polis ve 
sivil merkez memurluklarında ve emniyet işleri 
şuibe şefliklerinde hizmet etmiş olanlar arasından 
intihap ve tayin olunurlar. 

Müfettişliğe ve muavinliğe bidayeten tayin 
olunanlar bir sene namzetlik devresi geçirirler. 

Bu müddet içinde müfettişliğe ve muavinliğe 
kabiliyet ve kifayeti görülın iyeni er evvelki derece 
ve sınıflarına iade olunurlar. 

B : Polis müfettişlerinin mesai ve istihdam 
tarzları nizamname ile tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Terfi 
MADDE 19 — Üniformalı ve sivil memurların 

bir derecenin bir sınıfından yukarı sınıfına veya 
en yukarı sınıfından üst derecenin en aşağı sınıfı
na terfileri için bulundukları sınıfta en az üç sene 
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hizmet etmek ;üçüncü, dördüncü ve beşinci derece
deki memurlar için bilmüsabaka ehliyet göstermek 
ve derecesine göre onta ve yüksek polis kursunu ta
kip ve muvaffakiyetle ikmal etmiş bulunmak şarttır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Mülkiye ve hukuk mezunu mer
kez memurları kanunî hizmet müddetlerini ikmal 
eyledikleri takdirde doğrudan doğruya üçüncü sı
nıf emniyet müdürlüğüne tayin olunabilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahvil re nakil 
MADDE 21 — Emniyet umum müdürlüğü şu

be müdürlükleri birinci sınıf emniyet müdürlüğü 
derecesindedir. İcap ve zaruret halinde emniyet 
işleri şube müdürleri ve polis müfettişleri sınıfla
rına muadil emniyet müdürlüklerine nakledilebile
cekleri gibi emniyet müdürlerinin de naklen veya 
terfian emniyet işleri şube müdürlüklerine ve polis 
müfettişliklerine tayinleri caizdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Üçüncü maddenin ikinci derece
sindeki vilâyet memurları Emniyet işleri umum 
müdürlüğü şube şefliklerine ve şube şefleri de keza 
maaşlarına tekabül eden memuriyetlere naklen ve
ya terfian tayin edilebilirle]*. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Mecburî hizmet müddetini ikmal 
eylemiş olan merkez ve vilâyeti erdeki polis memur
ları lüzumu halinde ve dahiliye' memurları kanunu
nun aradığı vasıf ve şartları haiz bulundukları 
takdirde ayni derece ve sınıfta bulunan diğer dahi
liye memurluklarına nakil ve tayin olunabilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
îer . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 24 — Emniyet işleri şube müdürlük
leri, polis müfettişlikleri, emniyet müdürlükleri ve 
emniyet müdürlükleri şube müdürleri kaymakam-1 
lığa muadildir. 

Bu vazifelerde bulunanlardan kanunî şartlan 
haiz olanlar icabında kaymakamlıklara ve kayma
kamlar da bu memuriyetlere naklen veya terfian 
tayin olunabilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Üniforma 11 ve sivil memurların 
bir kısımdan diğerine nakilleri için geçecekleri kı
smı hakkında bu kanunda yazılı şartların vücudu 
lâzımdır. 

Reis — Maddeyi kabul edimler... Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. • 

I İstifa ve mezuniyet 
MADDE 26 — İlk üç sene medburî hizmet 

müddetini ikmal etmiş olan memurlar istifa ede
bilirler. Kabule şayan mazerete istinaden ve 
mektep masarifini vermek şartile daha evvel de 
istifa edilebilir. İstifa edenlerden sicilleri, düzgün 
olanların tekrar poliste istihdamı caizdir. 

İstifanın kabulünü beklemeksizin veya istifa 
etmeksizin vazifesini terkeden memurların bir 
daha polis meslekinde istihdam olunmamak 
üzere kay itleri terkin olunur ve haklarında ka
nunî takibat yapılır. Mektep masarifini vermi-
yenler hakkında tahsili emval kanunu ahkâmı tat
bik edilir. 

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

MADDE 27 — Memurin kanunundaki senelik 
mezuniyetinden maada polis memurlarına haftada 
yirmi dört saat izin verilir ve bunun istimali 
tarzları nizamname ile tesbit olunur. 

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

Müdürler encümeni 
MADDE 28 — Merkezde umum müdür mua

vininin riyaseti altında şube müdürlerinden mü-
Irekkep bir müdürler encümeni vardır. 

İşbu encümenin kararlan umumî müdürün tas-
dikile tamam olur. 

Encümenin vazifesi şunlardan ibarettir: 
A : Üçüncü derecedeki vilâyet memurlarının 

mesai ve faaliyetlerinin, zatî hal ve vaziyetlerinin 
tesbiti, intihabı, terfi ve tahvilleri; 

B : Dördüncü derecedeki vilâyet memurlarının 
terfi ve bir vilâyetten diğer bir vilâyete tahvilleri; 

C : Memurlara verilecek para mükâfatının ve 
miktarının takdir ve tayini. 

Reis — 28 inci maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İnzibatî cezalar 
MADDE 29 — Memurin kanununun 28, 29, 30, 

31, 32, 33 üncü maddelerinde yazılı hallerden baş
ka aşağıdaki hallerde dahi karşılarındaki cezalar 
verilir: 

A : İhtar; zaruret olmadan merciini tecavüz 
etmek; 

B : Tevbih: 
1 - Meslekî terbiyeye uymıyan tavru harekette 

bulunmak; 
2 - Teftiş veya takipleri sebepsiz uzatmak; 
3 - Raporları ve tahkik evrakını vaktinde göıı-

dermemek; 
4 - Bir tahkikatı kastsız olsa da noksan bırak

mak ; 
5 - Teftiş İçin gidilecek yeri işaa etmek; 
6 - Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş 

lâyihalarına ve sorulan suallere sebepsiz olarak üç 
gün zarfında cevap vermemek; 
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7 - Bir meselenin evrakını kasıt olmaksızın zayi 
ö tmek; 

8 - Vazife icabını takdir ve ifada müsamaha 
.göstermek; 

9 - Meslek terbiyesine muhalif harekette bulun
mak ; 

10 - Nizamnameye mugayir bir şekilde giyin
mek ve dolaşmak; 

11 - Vazifede temaruz etmek; 
12 - Silâhını ve elbisesini kirli tutmak; 
13 - Âmirlerinin tenbihatma riayet etmemek^ 
14 - Göreceği veya dolayısile muttali olacağı 

polisi alâkadar eden vaka ve hadiseleri âmirine va
kit ve zamanile haber vermemek; 

15 - Memuriyet mıntakası dahilindeki ahali ve 
'esnaf ile laubali olmak; 

16 - Herhangi bir yol, mahal veya şahsı arayıp 
«oranlan cevapsız bırakmak, veya başından sav
mak. 

C : Maaş kat ı : 
1 - Eli işten çektirilen memurlar hakkında tah

kikat bittikten sonra mazeretsiz olarak <xn çok on 
beş gün zarfında fezlekesini ait olduğu makama 
vermemek; 

2 - Mafevkinden izin almaksızın haftalık mezu
niyetini muayyen saatten evvel istimal etmek ve 
muayyen vakitte vazifesi başına avdet eylememek; 

3 - Mecmuu bir aylık maaş miktarını geçecek 
derecede esnaf ve tüccara borçlanmak; 

4 - Şevkine memur okluğu eşhasın hata ve ted
birsizlik neticesi firarına sebebiyet vermek; 

5 - Esliha ve cephaneden gayri Devlet malı 
•olan eşyanın hata ve tedbirsizlik neticesi ziyama 
meydan vermek; 

6 - Sivil elbise ile umuma açık olan yerlerde 
.sarhoş olmak. 

D : Kıdem tenzili: 
1 - Sıfat ve vazifesi dolayısile muttali olduğu 

tahkikat ve istihbaratı ifşa etmek; 
2 - Nokta ve devriye ve nöbette uyumak; 
3 - Mirî esliha ve cephanesini ihmali yüzünden 

kaybetmek « Ayrıca bedeli ödettirilir »; 
4 - Üniforma ile umuma açık yerlerde işaret 

«tmek. 
E : Sınıf tenzili: 
1 - Âmirlerine hakaret etmek; 
2 - Vazife başında veya vazifeden dolayı ma

dununa yahut arkadaşlarına hakaret etmek; 
3 - Madununu veya hemmertebe meslek arkadaş

larını dövmek; 
4 - Mensup olduğu Emniyet müdüriyeti veya 

memurluğu mıntakası haricine izinsiz gitmek veya 
vazife icabı gittiği takdirde âmirini haberdar et
memek, 

5 - Cemi ianat nizamnamesine mugayir hare
kette bulunmak; 

6 - Esliha ve cephaneden gayri Devlet malı olan 
eşyasının bilerek ziyama sebebiyet vermek; 

7 - Üniforma ile umuma açık mahallerde işreti 
tekerrür etmek. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı halleri irtikâp e-
denler sınıflarının tenziline imkân bulunmıyan me
murlardan ise haklarında bir sene kıdem tenzili 
cezasile beraber on beş günlük maaş katı cezası tat
bik edilir. Bu fili tekerrür edenler memuriyet
ten ihraç olunur. 

F : Memuriyetten ihraç: 
1 - Sirkat, sahtekârlık, dolandırıcılık, iffetşi-

kenlik, iftira, irtikâp, irtişa, salâhiyeti kanuniyeyî 
ligarazin suiistimal fiillerinden her hangi birini ir
tikâp ettiği maddeten saibit olmak; 

2 - Âmirinin, infaz edilmemesi Devlete zarar ve
recek, emirlerini icra etmemek; 

3 - Mafevklerini söz veya yazı ile tehdit eyle
mek; 

4 - Zıyaı Devletçe zararı mucip olsun olmasm 
bir meselenin evrakını kasten ortadan kaldırmak; 

5 - Âmirinin izin ve malûmatı olmaksızın mev
kiini ve vazifesini ve halefine devretmeksizin memur 
olduğu nokta mevkiini terketmek, ' ' mücbir sebepler 
müstesnadır,, ; 

6 - Mezun olduğu günlerde üniforma ile veya 
gayrimezun olduğu günlerde bilâvazife gerek üni
forma ile ve gerek sivil olarak fuhuşhaneye gitmek 
veya fahişelerle irtibat ve münasebet tesis eylemek; 

7 - Âmirini her ne suretle olursa olsun söz veya 
yazı veya silâhla tehdit etmek; 

8 - Masarifini maaş ve iradı ile tevzin etmeyip 
ötekine berikine borçlanarak ödememeyi itiyat edin
mek; 

9 - İfasına memur olduğu ve ifşası Devletçe ma
zarratı mucip olan tahkikat safhalarını âmirinden 
gayrisine ifşa etmek; 

10 - Şevkine memur olduğu eşhasın kasten fi
rarına sebebiyet vermek; 

11 - Her ne sebeple olursa olsun mafevkine fi
len hakaret etmek; 

12 - Mirî esliha ve cephanesini satmak veya baş
kasına vermek, (Bedeli ödettirilir); 

13 - Alenî mahallerde sarhoş olarak bağırıp 
çağırmak veya yıkılmak veya bilâsebep silâh at
mak; 

14 - Her hangi bir şekilde olursa olsun kara
kolda veya vazife başında içki içmek; 

15 - Uyuşturucu maddeleri kullanmağı itiyat 
etmek. 

Reis — 29 uncu maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Vazife icabını takdir ve ifada 
müsamaha Devlet ve efratça mazarratı mucip ol
muşsa zararın derecesine göre memur hakkında 
inzibatî cezalar en ağırına kadar tatbik olunur. 

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

MADDE 81 — Toplu olarak âmirlerinin emir
lerine karşı itaatsizliğe veya bunların resmî mua
melâtı aleyhinde müzakere ve karar ittihazına kal
kışan veyahut verilen emirlerin ademi icrasını te-
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miıı maksadilc birleşenler, hareketlerinin ehem-
miyetleri derecesine göre sınıf tenzili veya mes
lekten ihraç cezalarını görürler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kaimi edilmiştir. 

MADDE 32 — irtikâp ve irtişaları veya vazife 
ve memurluk haysiyet ve şerefine uymıyan kötü 
itiyat ve halleri ayrı ayrı iki müfettiş tarafından 
verilen rapor veya muhtelif iki âmirin mahrem 
tezkiye varakalarile teeyyüt ettiği halde maddî 
ve kanunî kâfi deliller bulunamamasmdan dola
yı haklarında takibat yapılmıyan memurlar inzi
bat komisyonları kararile meslekten çıkarılır . 

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

MADDE 33 — Bir memura isnat olunan fiil 
inzibatî cezayi müstelzim olmakla beraber Türk 
ceza kanunu mucibince cezalandırılmayı da istil
zam eylediği ve inzibatî ceza hakkında karar veri
lebilmesi için mevcut deliller kâfi görülemiyerek 
mahkeme hükmüne intizar zarureti bulunduğuna 
kanaat edildiği takdirde inzibatî cezanın tatbiki 
mahkeme karan neticesine talik olunabilir. 

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

MADDE 34 — 29 uncu maddede mezkûr ceza
lardan kıdem ve sınıf tenzili gibi cezalarla bir se
nede üçten fazla tecziye olunupta ıslahıhal etme
lerinden ümit kesilen memurlar memuriyetlerin
den ihraç olunur. 

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

İnzibat komisyonları ve polis divanları 
MADDE 35 — İnzibatî cezalar merkezde inzi

bat komisyonu halinde içtima eden müdürler 
encümeni ve vilâyetlerle polis mekteplerinde 
polis divanları tarafından verilir. Valiler tarafm-

fikan tatbik olunacak inzibatî cezalara dair karar 
verilir. 

Reis — 
edilmiştir. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

Sicil 
MADDE 38 — Polis memurlarının sicillerile 

mahrem dosyalarının tesbit ve tasnif usulleri po
lis nizamnamesile tayin olunur. 

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

Gayret ve fedakârlık karşılığı 
MADDE 39 — Memurin kanununun 22, 23, 

24, ve 25 inci maddelerile 1850 numaralı kanunun 
6 ncı maddesindeki ahkâmdan başka aşağıdaki 
hallerde de naktî mükâfat verilir: 

1 - Memleketin emniyet ve asayişini ve Dev
letin menfaatlerini, ve efradın, mal, can ve iffe
tini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere tam 
bir maaş nisbetinde; 

2 - Fevkalâde ahvalde hayatını tehlikeye ko
yarak büyük yararlıklar gösterenlere iki maaştan 

| bir senelik maaş miktarına kadar. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

Tedrisat ve talim 
MADDE 40 Pıolis meslekinde tedris ve ta

lim mekteplerde yapılır, bunun için lüzumu kadar 
polis mektebi açılır. 

Tedris ve talim usulleri ve şeraiti nizamname ile 
tesbit olunur. 

Reis — 
edilmiştir. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

Melbusat ve teçhizat ve tedavi 
MADDE 41 Polisin hizmet ve naklive oto-

. - . ? î? b l 1 1 v e o t o b ü s ] e ı ' i ve motorbotları ve bunların 
dan ihtar ve tevbıh cezaları vilayetlerin her sınıf < bilûmum sarfiyatı, muhabere tenvir ve teshin ve 
polis memurları hakkında resen de verilebilir. (vesaiti fenniye mefruşat ve kırtasiye ve polis iner 

Etmiyenler ... Kabul! kez memurları ve başmemurlarla bu dereceden aşa-
'ğıderecedeki memurların melbusat ve teçhizat 

Reis 
edilmiştir. 

Kabul edenler 

ve MADDE 36 — Polis divanları vilâyetlerde ve 
polis mekteplerinde emniyet veya polis mektep 
müdürlerinden veya emniyet memurundan sonra 
gelen en yüksek dereceli ve en kıdemli komiserin 
riyaseti altında olmak üzere yüksek dereceli ve 
kıdemli iki polis âmirinden teşekkül eder. 

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

MADDE 37 — Merkezde dördüncü ve daha 
aşağı derecede bulunan memurlarla vilâyetlerdeki 
ikinci ve üçüncü derecede bulunan memurlar 
hakkında inzibat komisyonu, 

Vilâyetlereki dördüncü ve beşinci derecede bu
lunan memurlar hakkında da polis divanları ta-

bilûmum memurların kanun dairesinde verilecek te
davi masrafları ve indelicap ihdas olunacak atlr 
polis memurlarının yem bedeli ve memurların ve 
hayvanların tedavi ve kullanılacak polis köpekle
rinin mubayaa ve iaşe masrafları umumiyetle Dev
letçe verilir. 

Atlı polis memurlarının zatlarına ait hayvan
ları vazife esnasında telef olursa bedeli Emniyeti 
umumiye bütçesindeki tahsisattan tazmin edilir. 

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

MADDE 42 — 2 mayıs 1339 tarihli polis nizam
namesi ve Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 ve 1624 numara--

rafından memurin kanununa ve bu kanuna tev-1 lı kanun ile, Devlet memurları maaşatnım tevhi 
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ve teadülüne dair 8 mayıs 1928 tarih ve 1452 nu
maralı kanunun işbu kanuna muhalif hükümleri 
mülgadır. 

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

MADDE 43 — Polisin meslekî terbiyesine ve 
efradın kabul şartlarına ve dahilî vazifelerinin ifa
sı suretlerine dair Dahiliye vekâletince bir nazamna-
me yapılacaktır. 

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

MADDE 44 — Devlet memurları maaşatmın 
tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin Emniyet işleri umum 
müdürlüğünün vilâyet memurlarına ait kısmı ye
rine bu kanuna merbut cetvelde gösterilen teşkilât 
kadrosu konulmuştur. 

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

MADDE 45 — Bu kanun 1 eylül 1932 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 46 — îşibu -kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye vekili memurdur. 

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

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — Vi-
lâyetlerdeki emniyet teşkilâtına merkezde tekabül 
eden küçük (bir teşkilâtımız daha vardır. Bu teşkilâta 
ait olan kanun lâyihası şimdi tevzi edilmiş bulu
nuyor. Bu teşkilâtı da kendi mevcudumuzdan 
tasarruf ederek yaptık k i ; altıncı şubeyi, yani 
asayiş şubemizi ihtiva ediyor. Kanun şimdi gel
miştir. Polis teşkilâtı kanunu ile murtabittir. 
Eğer müsaade buyurursanız müstacelen müzake
resine ıbaşlıyabiliriz (Muvafık sesleri). 

Reis — Efendim, polis teşkilâtına ait kanunun 
heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul e-
den le r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dalhiliye vekâleti merkez teşkilâtı hakkındaki ka
nunun ruznameye alınmasını kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

7 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazi
feleri hakkındaki kanunun 5 ini ve 13 ünü madde
lerinin tadiline dair 1/384 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe enümenleri mazbataları fil 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi 
teklif edilmiştir. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

[l] 258 numaralı matbuı zaptın sonuna mer
buttur. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teşki

lât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 tarih 
ve 1624 numaralı kanunun 5 inci maddesi aşağıda 
yazıldığı şekilde tadil edilmiştir:. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü, altı şubeden 
ve müstakil evrak ve tahrirat bürolarından müte
şekkildir. 

A - Birinci şube; memleketin umumî emniye
tine müteallik işlerle meşguldür ve iki bürodan 
mürekkeptir. Birinci şuıbe müdürlüğü umum mü
dürlük muavini tarafından idare olunur. 

B - ikinci şu'be; idarî, beledî ve adlî zabıta iş-
lerile iştigal etmek üzere iki büroyu ihtiva, eder. 

C - Üçüncü şube; polis âmir ve memurlarının 
zat işleri, polis mektebi, talim ve terbiye ve umu
mî zabıta teşkilât ve tevziatı, hesap ve levazım 
işlerile iştigal eder. 

Bu vazifeler iıki büroya taksim edilerek ifa edi
lir. 

D - Dördüncü şube; ecnebilere müteallik mua
melât ile meşgul olmak üzere iki bürodan mürek
keptir. 

E - Beşinci şıube; zabıtaya ait teknik işlerle 
istatistik ve neşriyat işlerini ifa eder iki bürodan 
mürekkeptir. 

F - Altıncı şube; memleketin umumî asayişine 
müteallik işlerle iştigal edeı* iki bürodan mürek
keptir. 

G - Evrak ve tahrirat büroları; umum müdür
lüğe ait muhaberelerin kayit ve şevkini ve resen 
yazılacak yazıların tesvit ve tebyizini temin ve iş 
sahiplerinin müracaatlarını kabul ve işlerini ait 
olduğu şubelerden tahkik ve neticelerini tebliğ ile 
mükelleftir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Efendim, büro-
kelimesi münasebetile söyliyeceğim. Türkçede 
(ü) den sonra (o) sesile gelen kelime yoktur. Bü
ro kelimesi ya ibürü veya boru olacaktır (Gülüş
meler). Bunu bari (kalem) yapalım. Hiç olmazsa 
alışılmıştır. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Yazı kalemi mi? 
(Gülüşmeler). 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1624 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesine merbut (A) işaretli kadroda Emniyet 
işleri umum müdürlüğüne ait teşkilât merbut cet
velde gösterildiği üzere tadil ve 1659 numaralı 
kanunun (C) fıkrasına merbut 3 numaralı cetvel
de gösterilen memuriyetler lağvedilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

•edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
^Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

<S — Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hü
kümeti arasında medenî ve ticarî hususatı kazai-
yeye dair karşılıklı münasebat hakkında aktedi-
len mukavelenamenin tasdiki hakkında 1/375 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye en
cümenleri mazbataları fil 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi 
teklif edilmiştir. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Cumhuri
yeti arasında medenî ve ticarî hususatı kaza-
iyeye mütedair karşılıklı münasebat hak
kında aktolunan mukavelenamenin tas-

dikma dair kanun 
MADDE 1 — Medenî ve ticarî hususatı kaza-

iyeye mütedair karşılıklı münasebat hakkında 
Çekoslovakya Hükümeti ile Prağda 22 ağustos 
1930 tarihinde imza edilmiş olan mukavelename 
kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
Hariciye vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum.. 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Dev
leti arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve 
hakem muahedesinin tasdiki hakkında 1/322 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye en 
cümenleri mazbataları f2j 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? ( Hayır sesleri ) . 

fi, 2] 248, 249 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Devleti 
arasında aktedilen ''uzlaşma, adlî tesviye 

ve hakem,, muahedesinin tasdiki hak
kında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cümhuriyetile Dani
marka Hükümeti arasında Cinevrede imza edilmiş 
olan ( uzlaşma, adlî tesviye ve hakem ) muahe-
denamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Muhterem arkadaşlar, mübadillere ait küçük bir 
tefsir vardır. Bu; geçen senenin kanununa ait 
bir tefsirdir. Tasfiye kanununda; mübadillere em
lâk meecanen teffiz olunur, demiştik. Bundan 
maksat mübadillerin tapu harcı vermemesi idi. 
Fakat Maliye memurları, malî menfaata fazla dik
kat ettikleri için bunu hibe şeklinde telâkki et
mişler (Bravo sesleri) ve veraset kanununa tâbi 
tutmuşlar, tapu masrafının üç dört mislini iste
mişlerdir. Bundan sonra tapu muamelâtı durmuş
tur. Bu husus muhtacı tefsir görülerek Meclisi 
Âliye arzolunmustur. Müsaade buyurulursa bu 
halledilsin. (Hay hay sesleri). 

Reis — Vekil Beyefendinin izah ettiği tefsir 
mazbatasının ruznameye alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

10 — Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere 
meecanen temlik edilen gayrimenkullerin veraset 
ve intikal vergisinden istisnası icap edip etmiyece-
ğinin tefsiri hakkında 3/87 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları FlJ 

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

Lâyihalar için rey vermiyen zevat var mı? rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Arkadaşlar, af buyurun, tasdiatım tevali etti. Fa
kat bu da bir tefsirdir ve müfettişlerin ikamet 
yevmiyesine aittir. Bütçe encümeninin de bir maz-

flj 253 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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"batası vardır. Lütfen bunu kabul buyurursanız bu 
da bitmiş olur. (Kabul sesleri ) . 

11 — Teftiş mmtakalan merkezi başka bir yer
de olan ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mül
kiye müfettişlerine ikamet yevmiyesile beraber 
mesken tazminatının da verilip verilmiyeceğinin 
tefsiri hakkında 3/186 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala-
n[l) 

Reis — Vekil Beyefendinin müzakeresini talep 
ettiği tefsir mazbatası gelen evrakın beşinci mad-
desindedir. Bunun ruznaıneye alınmasını kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, mazbatamız biraz uzundur. Eğer müm
kün ise nihayetindeki hulâsa kısmı okunsun, daha 
iyi olur. 

Hasan Beşit B. (Muş) — Bu kanuna dair bir 
takr i r veriyorum. 

Beis — Hasan Bey hangi fıkralar okunacak? 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Nihayetindeki hulâsa okunursa tamamen heyeti 
umumiyeyi tenvire kâfidir. 

Recep B. (Kütahya) — Filhakikadan itibaren. 
Buna nazaran 18 inci maddenin son fıkravsnun 

maksadı vazma göre encümenimiz vaziyette tered
düdü mucip bir cihet ve mezkûr fıkranın tadilini 
istilzam eden bir sebep görmemektedir. Bu itibar
la meselenin tefsiren hallini mümkün görerek aşa
ğıdaki tefsir fıkrasını tedvin eylemiştir. 

Maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan 1452 
numaralı kanunun tatbikatına ait olarak Maliye 
vekâleti tarafından ihzar olunan talimatnameye 
mevzubahs 18 inci maddenin son fıkrasjnnı tefsir 
mahiyetinde olmak üzere dereedileu hükümden te
vellüt eden bu tatbikat ve içtihat halaları dola-
yısile şimdiye kadar yapılmış bulunan tediyat üze
rinde, bu tediyattan mehuzatı olanlardan bir 
kısmının vefatı dolayısile eytamından istirdadını 
intaç edecek, iadei muhasebeye dahi lüzum bulun- i 
madığma kani olan encümenimiz fakra i tefsiriyeyi 
Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyler. 

Rifat B. (Zonguldak) — Efendim, Maliye encü
meninin mazbatası daha şümullü yazıldığından 
dolayı onun okunması da.ha muvafık olur. Bunun 
için de bir takrir takdim olunmuştur. O mazbata
nın da bir kere okunmasını rica ediyoruz. 

YÜKSEK RlYASETE 
Ankarada ikametgâhı bulunan müfettişlerden 

mıntaka merkezleri Ankara haricinde bulunan
lara mesken tazminatı verilip verilmiyeceği hak
kında Maliye ve Dahiliye vekâletleri arasında 
tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfı üzerine Ma-

ve teklif evleriz efendim. 

Zonguldak 
Rifat 

Kütahya 
İbrahim 

Rize 
Esat 

Zonguldak 
Halil 
Amasya 
Esat 

Aksaray 
Yaşar 
Aksaray 

Riza 
Çankırı 

Ziya 
Kars 
Faik 

Edirne 
Faik 

Malatya 
Vasıf 
E la z iz 

Ahmet Saffet 
Tokat 

Münir Hüsnü 
Kars Artvin 
Nazif M.Ali 

İsparta Kayseri 
Kemal Ahmet Terfik 

Mersin 
Ferit Celâl 

Mardin 
Abdürrezzak 

Balıkesir 
Vasfi 

Kırşehir 
L. Müfit 

Cebelibereket 
/ / . Basri 

Aksaray Elâziz 
7/. At alay Hüseyin 

Trabzon Konya 
Hakkı Naim Haz im 

28 - VT - 1032 
Muş Siirt 

/ / . Re sil Hulki 
Kayseri 
S. Azmi 

Cebelibereket 
İbrahim 

Hamdı 
Kütahya 

H. M eme t 
Kars 

Baha Tali 
Afyon 

İzzet Ulvi 
Konya 
Mustafa 

Maras 
Nuri 

Samsun 
E t cm 

Samsun 
Dr. Osman 

Vasıf 
Bursa 
Feh mi 

Eskişehir 
Ahmet 

Koaeli 
İbrah im S ü rey ya 

Samsun 
Emin 

Çankırı 
" Talât 

Ordu 
Receıi 

B-leciU 
Salih 

Afyon 
Haydar 

Yozgat 

M. Esat 
Zonguldak 

Esat 
Yozgat 

A. Ham di 
Sinop 
Hulusi 

Bursa. 
Refik 

Çanakkale 
Şükrü 

Zonguldak 
Celâl Sahir 

Erzurum 
As-ım 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Kocaeli 
A. Cevdet Rağıp 

Aydın Mersin 
Fuat Süleyman Fikri 

Edirne Konya 
Şeref Refik 

Malatya 
Mamhut Nedim 

Rize Manisa 
Ali Dr. Saim 

Diyarbekir 
Kâzım 
Van 

Hakkı 

Bolu 
Şükrü 

Kırşehir 
'Serdar 

Konva 
M. Lûtfi 

İsparta 
İbrahim 
Antalya 
Haydar 

Hassan Reşit B. (Muş) — Muhterem arkadaşlar, 
mesele; Ankarada bulunupta mesken tazminatı 
alan mülkiye müfettişlerinden bu paranın gayrl-
kaminidir diyerek istirdadı meselesidir. 

Maliye encümeni bunların bu şekilde ikamet 
yevmiyesi alıp mesken tazminatı almasını kanu
nun ruh ve maksadına muvafık bulmadığı için de
ğil, fakat mantığa tevafuku olmadığı için fima-
bat tazminatın verilmemesi tarafını iltizam etmiş
tir. 

Bütçe encümenine gelince: Bütçe encümeni de 
bunu adilâne tetkik etmiş ve hakikaten hükmünü 
adilâne vermiştir. Yani içlerinde vefat edenler var
dır. Eytamından bunun istirdadı caiz değildir ve 
doğru da olamaz. Binaenaleyh muhasebenin iadesi-

liye encümenince müttehaz kararın kabulünü arzı «e lüzum yoktur demiş. Bir çok murakabeden geç-
— I mis olan bu sarfiyatın tahsili için iadei muhasebe-
[1] 255 numarah matbua zaptın sonuna m e r - j y e ' l ü z u m yoktur demesi dğoru olur. Yani iadei 

Auttur. ı muhasebe lâzım değildir hükmünden; bundan isti-
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fade etmiş olan müfettişlerin tamamına teşmilini 
teklif ederim. Hiç birimiz para artırır vaziyette de
ğiliz. Esasen kanun da Ankarada meskeni bulun-
mıyan müfettişlere tazminat verilmez diye tasriiı 
etmiştir. Halbuki Dahiliye vekâletinin başka mm-
takalardan celbedip te lüzum üzerine Anka ray a 
getirdiği ve burada oturttuğu müfettişlerin burada 
birer meskeni bulunması tabiidir. Şu halde kanu
nun mefhumu muhalif il e bu müfettişlere tazminat 
verilmesi zaten iktiza ediyor. Maliye vekâletinin 
bu kanunun tatbikatını gösterir bir talimatname
sinde esasen mıntakasından Ankaraya muvakkat 
getirilen müfettişlere ikamet yevmiyesi verilir di
ye de sarahat vardır. Şu halde .kanunla tearuz eden 
•bir şekil de yoktur. Binaenaleyh bundan sonra 
verilmemesi matlup ise Bütçe encümeninin mazba
tasına 'bundan sonra verilemez diye bir kayit ko
nulursa matlup hâsıl olur. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar; Hükümet bir tefsir istedi. Tefsir; 
mevcut kanunlara, mevcut hükümlere göre onla
rın manasını tayin etmektir. Bir müfettiş ayni za
manda hem mukim, hem misafir olamaz. Ya ifayı 
vazife ettiği yer Ankaradır. Mesken tazminatı alır. 
Müfettişlikten dolayı ikamet yevmiyesi almaz ve
yahut ifayi vazife ettiği mahal Eskişchirdir, Kon-
yadır - ki teftiş sahaları mıntakalara ayrılmıştır -
her hangi bir lüzum ve icaba göre mensup olduğu 
vekâlet, dahiliye, maliye, maarif hangisi ise mer
keze colbettiği zaman merkezde o müfettiş esasen 
tfftiş mıntakasından harice çıktığı için ikamet 
yevmiyesi almaktadır, ikamet yevmiyesi mesken 
tazminatından daha çok tutar ve nihayet bunlar 
ya mesken tazminatı alacaktır, veyahut mukim 
değildir, ikamet yevmiyesi alacaktır. İkisini bir
den almasını tecviz edecek ne bir kanun, ne de bir 
hüküm tasavur edilmez. Şimdi hal böyle olunca; 
hangisi asıldır. Asıl olan ve müfettişlerin lehine 
olan daha çok miktardaki ikamet yevmiyeleridir. 
Bir müfettiş, teftiş mmtakasının merkezinde ika
met yevmiyesi alamaz. Fakat teftiş mıntakasmm 
mülhakatında ve hariçte ifayi vazife ederse ona ika
met yevmiyesi verilir. 

İkamet yevmiyesi üzerinde hiç bir ihtilâfımız 
yoktur. Haklarıdır, alacaklardır. Fakat, merkezi 
Konyada olan bir müfettiş şu veya bu lüzum üze
rine merkeze celbedilmiş merkezde bir ay, üç ay, 
beş ay da kalsa kanunun hududu dahilinde ika
met yevmiyesi alabilir. Ayni zamanda Ankara
da meskeni de vardır. Hem ikamet yevmiyesi, 
hem mesken tazminatı almağa kanunlarımız mü
sait değildir. Gerek arkadaşımın işaret ettiği Ve 
gerek bizim mazbatada zikrettiğimiz veçhile ka
nunun mefhumu muhalifinden mâna çıkarmak 
suretile bazı müfettişlere hem mesken bedeli ve 
hem de ikamet yevmiyesi verilmiştir. Bazıları da 
vefat etmiştir. Bunlardan bu paraların kaideten 
istirdadı iâzımgelir. Encümeninizin bu noktayi 
tebarüz ettirmekten maksadı; Meclisi Âli müna-
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sip görürse bunlar hakkmda iadei muhasebe edil
mesin. Bu suretle olursa hem kayit mahfuz kal
mış ve hem de yeni ahkâm vazına hacet bırakma
mış oluruz. Fakat biz tefsiri tetkik ederken; da* 
ha evvel yapılan bu muamelei hesabiye isabetlidir, 
binaenaleyh biz kanunu tadil edeceğiz diyeme
yiz. Esasen hiç bir kanun olmasa dahi ikamet 
yevmiyesile mesken tazminatı ikisi bir şeydir. Be
yefendiler, bir memur hem mukim hem misafir 
olamaz. Asıl olan ikamet yevmiyesini almasıdır. 
Mesken tazminatını alamaz dedik, ikamet ettiği 
mıntaka Konya ise Konyadır, Eskişehir ise Eski
şehirdir. Size diğer bir misal dahi arzedeyim : 

Bu gün İstanbulda ifayi vazife ettirilen bir kı
sım teşkilâtınız vardır. Memurini merkeziyeden 
oldukları halde bunlara hiç bir zaman burada mev
cut olan mesken zammını veriyor muyuz? vermiyo
ruz. Çünkü, Ankaradaki mesken zammı mesken 
pahalılığından mütevellit ve Ankarada ikamet 
edenlere mahsus bir tediyedir. Meselâ Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin istatistik dairesi tamamen 
merkez teşkilâtındandır. Fakat işin icabı Istanbul
da çalıştırılıyor. Keza tarife dairesi orada idi. Ya
kında getirildi. Buna sebili daha bir takım memu
riyetler vardır. Diğer devair ve vekâletlerin memu
rini merkeziyeden oldukları halde başka yerde if-
yi vazife ettirildiği için bunlara da Ankaranın 
mesken tazminatı bu güne kadar verilmemiştir ve 
verilmesi için de hiç bir şey düşünülmemiştir. 

Şimdi Konyada ifayi vazife ettirilen bir müfet
tişe şu veya bu lüzum üzerine Ankaraya celbedildi 
diye hem ikamet yevmiyesi, ayrıca da Ankarada 
buluruiuğu müddetçe mesken tazminatı vermek 
çok gayritabiî bir yola gider. Binaenaleyh tediye 
edilmiş olan miktar üzerinde Meclisi Âliniz maz
batayı kaJbul buyurduğu takdirde iadei muhasebe 
kalmaz. Yerilen verilmiştir, takdir heyetinizindir. 

Asıl hüküm fıkrai tefsiriyedir ve mevcut ka
nunlar ahkâmına muvafıktır. İadei^ muhasebe tak; 
d i rijı 1 i niz e a ittir. Biz vaziyeti izah ettik ve Heyeti 
Celileniz iadei ınulıasebejjdjlmemesini^ka'bul buyu
rursanız iyi bir şey olur, dedik. Fakat bu; atifet 
noktasıdır. Takdir sizindir. 

Hasan Reşit B. (Muş) — Efendim, Hasan Feh
mi Beyefendi kendisine mahsus belâgatle meseleyi 
izah ettiler. 

iadei muhasebe edilmemesini, yani mülkiye 
müfettişlerinin şimdij^e kadar aldıkları mesken 
tazminatının kendilerinden istirdat edilmemesini 
Heyeti muhteremeniz kabul buyurduğu takdirde 
mesele kalmaz. Bendeniz fazla bir şey söylemiyece-
ğim. 

Reis — Takriri tekrar okutuyorum. 
( Takrir tekrar okundu ) 

Reis — Maliye encümenince hazırlanan fıkra
nın kabulünü teklif ediyorlar. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bir hüküm arzedeceğim: Maliye encümeninin tek
lif ettiği yeni bir kanun lâyilıasıdır, fıkrai tefsiriy»-
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değildir, kanunlar vazıhtır. Tadile lüzum yoktur. 

Memet B. (Kütahya) — Barem kanunu sarih
t ir . Burada ikametgâhı olan müfettişler hem 
ikamet yevmiyesi hem de mesken tazminatı ala
bilirler ( Hayır sesleri ) . <Konyadan gelen bîr~rhîT 
lett iş ailesi, ikametgâhı burada ise ikamet yev
miyesi alabilir ( Alamaz sesleri ) . Kanun sarihtir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Efendim, esas 
mesele, iadei muhasebe meselesidir. Maliye en-
-cümeni ile, Bütçe encümeni de taraftar görün-. 
düler. Mesele yoktur, zapta geçmesi kâfidir. 
İadei muhasebe edilmiyeceğinin zapta geçmesi 
zannederim ki maliyece kâfidir ( Karar isteriz 
sesleri ) . Eğer zapta geçmesi kâfi değilse, karar 
istiyorsa o halde takriri vardır. O takriri Mec
lisi Âliniz kabul eder, mesele halledilir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim, muamele gayet sarihtir. Kanun iki 
tazminatı birden vermemektedir. Kanun gayet 
sarihtir. Aksi olsaydı yalnız bir vekâletin değil 
bütün vekâletlerin müfettişleri bunu yapabilir
lerdi. 

Ankarada meskeni olmadığı halde bir müfet
tiş buraya ailesini de beraber getirir oturursa 
hem mesken tazminatı hem de ikamet yevmiyesi 
alır, buyuruldu. Buna imkân yok. 

Şimdi yeniden bir tesis yapmağı doğru gör
müyorum. Çünkü kanun sarihtir. Heyeti Celi-
leniz affedebilir. Fakat yeniden bir tesis yap
mağa imkân yoktur. 

Mükerrem B. (İsparta) — Reis Bey, yeniden] 
kanun yapmak o demektir k i ; mesken tazmina-l 
t i almamış olan müfettişler bu tarihe kadar istih
kak kesbetmişler, fakat tahakkuk haricinde kal
mışlardır. Bunları yeniden tahakkuk ettirip) 
vermek lâzımdır ( Değildir efendim sesleri ) . 

Beis — Bir takrir vardır efendim. 

* ^ Y Ü K S E K REİSLİĞE 
Bütçe encümeninin ölen müfettişlerin ailele

rinden mesken tazminatının istirdat edilmemesi 
hakkındaki tensibinin halen müfettişlerden de 
iadei muhasebe külfetine mahal kalmamak üzere 

4 alınmamasının kabulünü arzu teklif ederim. 
Kocaeli 

, Salahattin 
Tahsin B. (Aydın) — Efendim, gerek Bütçe 

encümeni Reisi Beyefendi ve gerek Maliye vekili 
Beyefendinin beyanatlarından anlaşıldığı veçhile 
diğer vekâletlerin müfettişlerine bu suretle hem 
ikamet yevmiyesi ve hem de mesken tazminatı 
verilmediği halde yalnız bir vekâletin müfettiş
lerine verilmiş olduğu için bu sarfiyatın hilafı 
kanun olduğu anlaşılıyor. Eğer bu cayi tefsir 
görülmüşse bunu halletmek lâzımdır. Bu sarfiyat 
hilafı kanun olarak vaki olmuştur. Şu cihetle de 
bu paranın istirdadı veyahut sahiplerinden taz
mini lâzım-gelir. Binaenaleyh böyle yeni bir tef
sirle hem ikamet yevmiyesi ve hem de mesken 
tazminatı verecek olursak diğer vekâlet müfet-l 

tişlerinin kesbi istihkak etmiş olduğu bütün yev
miyeleri vermek lâzımgelir ki bu da kim bilir kaç. 
bin lira açık verir. Binaenaleyh sarfedenlere 
tazmin ettirilmesi lâzımgelir. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Efendim, mesele kanuna mutabıktır. Vekâlet
lerin müfettişleri arasında ufak bir fark vardır. 
Maliye müfettişlerinin merkezi burasıdır. Diğer
lerinin mıntaka harici olarak diğer yerlerde mer
kezleri vardır. Bu mevzubahs sarfiyat kanunun 
sükûtundan istifade edilerek yapılmıştır. Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları mazharı kabul 
olursa bir mesele kalmaz. Arkadaşların ricası; 
bu parayı alanların içerisinde bazıları vefat et
miştir, eytamından almak maddeten mümkün 
değildir, diğerlerinden alırsak, aldıkları ıaz çok 
bir para için maddî vaziyetleri vefat edenlerin 
vaziyetlerinden farksız kalır. Binaenaleyh bun
lardan iadei muhasebe edilmesi, deniliyor. Ka
bul edilirse mesele bitmiş olur. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Maliye vekili Bey de
diler ki, sarahati kanuniye vardır, ikamet yev
miyesi ve mesken bedeli verilmiyecektir diyorlar. 
Kanun kabul edilirse müfettişlerden geri alınacak
tır deniyor. Kim vermişse ondan alınsın. Müfet
tişlerden niçin alınacak. Bu doğru olmaz. 

Reis — iki takrir vardır. Birisini sahibi ge
ri alıyor. Bütçe encümeninin mazbatasını da fıkrai 
tefsiriye ile beraber reye vazedersem iki tarafı 
da tatmin eder mi? 

Mükerrem B. (İsparta) — Ayrı ayrı mevzular
dır. Biri affe aittir. 

Reis — Fıkrai tefsiriyeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçe encümeninin mazbatasını reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . ^ Kabul 
edilmiştir. 

Refik B. (Konya) — Yani iadei muhasebe edil-
miyecek mi? ""*™~~ 

Reis — Evet , edilmiyecektir . 
Hasan Reşit B. (Muş) — Efendim, borçlu eş

hasın emvali gayr imenkulesinin satı lması hakkın
daki Adana mebusu Ali Münif Bey ve 28 arka
daşının bir teklifi vard ı . Te tk ik edilmek üzere 
Hükümete verilmişti . Bu devrede çıkacak mı? 
Çıkmazsa bir t ak ım mahzur la r tevel lüt eder. Bi r 
kaç gün evvel kabul et t iğimiz icra ve iflâs k a n u n u 
eylülde mevkii meriyete geçecektir. Alacakl ı la r 
borçluları sıkıştıracaklar, emval mahvolacaktır. 
Her halde bu devrede çıksm. 

Reis — Reylerin neticesini arzediyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Hükü

meti arasında medenî've ticarî hususatı kazaiyeye 
dair karşılıklı münasebat hakkında aktedilen mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına, kabul etmek şartile 169 zat rey vermiştir. 
Binâenaleyh kanun 169 reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Devleti ara
sında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedesinin tasdiki hakkındaki lâyihai kanuni-
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yeye kabul etmek şartile 171 zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun 1.71 reyle kabul edilmiştir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Benim takririm ne 
oldu. Reis Bey! 

Süreyya B. (Aksaray) — Bütçe encümeni maz-
batasmdaki iadei muhasebe edilmemesine ait fık
ra ölenlere ve ölenlerin veresesine aittir. 

(Salâıhattiıı B. (Kocat3i) ııin takriri 
tekrar okundu) 

Maliye vekili Mustafa Abdiühalik B. (Çankı
rı) — Doğrudan doğruya bir para affı işidir. Be
hemehal tayini esami lâzımdır. Nizamnamei da
hilî sarihtir. Meclis isterse affeder, isterse etmez 
(Çok doğru sesleri). 

Reşit B. (Gazi Antep) — Müsaade buyurunuz 
efendim, bu bir kanun mevzuudur, bir takrirle 
nasıl verilebilir? Demin bendeniz bir sual sor
dum, Maliye vekili Beyefendi cevap bile verme
diler. Müfettişlerin burada hiç, bir hakları yok
tur. Hükümet isterse verir, isterse vermez. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, Meclisi 
Âlinin temayülü anlaşıldı. Eğer iş, böyle bir 
merasim meselesine raptedilmek istenilirse bunun 
affi için de bir kanun yapılabilir. 

Süelyman Sırrı B. (Yozgat) — Bu, icraya ta
allûk eden bir temennidir. 

Salâhattin B. — Esas mesele budur: uzun za
manlar doğrudur diye yapılmış bir muamelenin bu 
gün, kanunî değildir diye, âmiri italar ve mesul 
makamlar bunu verdikten sonra, memurlardan 

bu paranın istirdat edilmesile yapacağı tesiri l ü t 
fen takdir buyursunlar, ölmüşler hakkındaki mü-
taleat, sağ kalanlar hakkında da mevzubahistir. 

Mükemem B. (îspartja) — Bu, esasen kabul 
edilmiş bir şeydir. Malûmu âliniz, müfettişler,, 
teftişe başlamazdan evvel avans alırlar. Teftiş
lerini ikmal ettikten sonra bir bordro ile, vuku-
bulan sarfiyatlarını Divanı muhasebata verirler.. 
Divanı muhasebat bunun mahsubunu icra eder. 

Yine böyle bir .mesele esnasında, Divanı muhase
bat yaptığı tetkikatında bu muameleyi hilafı kanun. 
görmüş ve Meclisi Âliye arzetmiştir. Yoksa â-
miri italar kabul etmiş, etmemiş gibi bir mesele-
yoktur. 

Salâhattin B. — Bütçe encümeni Reisi Beye
fendinin beyanatı meydandadır. 

(Salâhattin Beyin takriri tekrar okundu) 
(Öyle şey olmaz sesleri). 
Reis — Müsaade buyurunuz efendim, takrir 

sahibi ısrar ediyor. Takriri reye arzetmek mecbu
riyetindeyim. Nazarı dikkate alındığı takdirde 
ait olduğu encümen tabiî nizamnamei dahiliye gö
re tetkikatını yapar, isterse bunun hakkında ay-
rica bir kanun da teklif eder. Takriri nazarı 
itibara a l an la r . . . Almıyanlar . . . Takrir nazarı. 
itibara alınmamıştır. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Cumartesi günü saat 14 te toplanılmak. 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,25 

Türkiye Cünıhuriyetile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında medenî ve ticarî 
hususatı kazaiyeyc mütedair karşılıklı münasebat hakkında aktolunau 

mukavelenamenin tasdikıua dair kanunun neticesi 

[ kanun kabul edilmiştir [ 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 169 

Kabul edenler : 169 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 147 
Münhaller : i 

/Kabul edenler] 

Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Taşar B. 
Amasya 

Esat B. 
Ankara 

Eşref B. 
Halit Ferit B. 

Muslihittin Abdullah Bl 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Raah B. 
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Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazit 
îhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Hasan Cemil B, 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemct B. 
Dr. Mustafa B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B, 

Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
\sım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Memet Nuri B. 

Giresun 
thsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Hakla B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Iamdi Mustafa B. 

Hasan Vasıf B. 
:Iayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Vtükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
FaikB. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
tbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtf i B, 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Talıir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Âli Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket Bs 

Rize 
Ali B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B, 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B, 

Urfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
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Müııip B. Yozgat 
lAhmet Avni B. 

Zonguldak 
Halil B. 

ÎRifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
.Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Keraal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B, 
Şakir B. 
Yalıya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Alazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şııuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlıı Halit B. 
(I.'Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Ccvat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Esat B. (V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (I. A.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edime 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Gazi Ante'p 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
İHakkı Tarık B 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 

Istaîibul 
Abdülhak Hâmit B. 

Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
[Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmeh Hamdi B. 
Kemal Zaim B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B, 
Muhlis B. ( V. ) 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 

I Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. A) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğda 
Halit B. 

Ordu 
I Ahmet ihsan B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

I Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

I Tekirdağ 
Cemil B. 

- 4 3 6 -
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Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V. ) 
iNebizade Hamdi B. 
[Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

iMahmut B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
[Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Esat B. 
İHasan B. 
[RagrpB. 

Türkiye CûmhuriyeUle 
tesviye ve hakem 

Danimarka Devleti arasında aktedileu uzlaşma, adli 
muahedesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmişitr) 

Adana 
Ali Mtinif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat Bs 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aza adedi . 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 ( 
171 
171 

0 
0 

145 
1 

/ Kabul edenler / 
Aydm 1 

Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bolu 
Hasan Cemil Bâ 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
1 İbrahim B. 

Naci Pş. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kazım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 
1 Elâziz 
lAhmet Saffet B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
lAbdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
lAsımB. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Çinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
|Naf iz B̂  

Eskişehir 
lAlioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
İYusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
|Reşit B. 

Giresun 
jlhsan Pş. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
İHasan Fehmi B. 

îçel 
Hakkı B. 

Istantitul 
lAhmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 

- 4 3 7 -



Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
izzet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B, 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

İ : 7 5 

I Kırklareli 
Memet Nahit B, 
[Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kemal Zaim B. 
|Mustafa B. 
[Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 

I Antalya 
Dr, Cemal B. 
Numan B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. ( Rs. ) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

- 1 9 3 2 C : 1 

[Turgut B. 
M araş 

Nuri B. 
Mardin 

Abdürrezzak B, 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
|Faik B. 
[Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Atıf B. 
Ali B, 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
lEmin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

etmiyenler / 

I Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
İŞükrü B. 

I , Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
[Hakkı Sofu B. 
[Halil Nihat B, 
Raif B, 

Vrfa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B . 
Halil B. 
Rifat B. 

|Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Talât B. 
Çorum 

İsmet B. 
Münir B. 

Benizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (1. A.) 

Biyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

(Reye iştirak 

30-C ' 

\tirak 

Al 
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Elâziz 

Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B, 
Münir Bâ 
Şevket B, 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

tçel 
Emin B. 

tstanbhd 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Salah Cimcoz Bt 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Mahmut Celâl B. 

Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Kastamonu 
Ali Riza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
Abdülmuttalip B, 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. (Rs. V. ) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Memet E-min B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Hasan B. 
Ragıp B. 
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Sıra NQ 2 5 2 
İhtiyat zabitleri ve ihtryat askerî memurları kanununun 3 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanunun tefsiri hakkında 
3/206 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 19 -VI - 932 
Sayı 6/1687 

I?. Al. M. Yüksek lioislifjiııu 

1076 numaralı kanunun üçüncü maddesini tadıl eden 1972 numaralı kanunun tefsiri 
hakkında B. E. 11. Reisliğinden yazılan ve M. M. vekâletinden gönderilen o-VI-932 tarih ve 
3/944 numaralı tezkere sureti lef fen arz ve takdim olunmuştur. 

Muktazasıımı ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

M. M. Vekâletine 

( \ 31 mayıs 193:» tarih ve Zt. İs. S. Ş. 247!) 
I - 1070 numaralı kanunini üçüncü maddesini tadil eden, 1972 numaralı kanunun larihi neş

rinden itibaren İh. Z. olarak yetiştirilmeleri icap eden (tanı devreli lise ve muadilleri ilâ ) mezunları 
kaydile (Sise ve muadilleri) tabiri hakkındaki mülalea aşağıda arzedilmiştir. 

A - ) Tâli derecedeki mülga ziraat mekteplerde tiraret ve sanat mektepleri ve mümasili olan 
ikinci derecedeki meslek ve ihtisas mekteplerinin lise muadili addedilmeleri muvafık görülmekte-
dir. Nitekim. 1927 senesinde Heyeti Vckilecc kabul edile 00 numaralı talimatnamede mezkûr mek
tepler orta mekteplere muadil ikinci derecedeki orta meslek ve ihtisas mektepleri meyanında göste
rilmiştir. İlk mektep mezunlarını alan ve tahsil müddeli (3) sene olan bu gibi meslek mekteplerinin 
lise muadili addedilmelerinin muvafık olamıyacağı IS mayıs 1932 tarih 34767 numaralı tezkere ile 
Maarif vekâletine de arzedilmişt i. 

Binaenaleyh, 1972 numaralı kanunun tarihi neşrinden itibaren bu gibi mektepler mezunlarının 
da orta mektepler mezunları misilli muameleye tâbi tutulmaları icap eder. 

B) Tezkerei devletlerinin ikinci maddesinde yazılı olduğu veçhile, 1972 numaralı muaddel ka
nunun dairei şümulüne münhasıran tam devreli liselerle yüksek derecedeki meslek ve ihtisas mek
tepleri mezunlarını koymak, iki noktai nazardan muvafıkı mütalea addedilmektedir. 

F - 1972 numaralı kanunda (lise ve muadilleri) tarzında sarahat mevcut olduğundan (muadili) 
kelimesinin delâlet ettiği mekteplerin ayni haktan istifadeleri icap eder. 

II - Lise mezunları ihtiyat zabiti olduğu halde, gerek kendi meslek ve ihtisasları noktai nazarın
dan t ahsil seviyeleri ve gerekse, tedris seneleri liselere aynen muadil olan meslek mektepleri 
mezunlarının da ihtiyat zabiti olmaları zaruridir. Aksi takdirde, bu keyfiyet, memleketin irfan 
gençliği arasında ikilik hâsıl edeceği gibi meslek mektepleri mezunlarının gadrini de intaç etmiş 
olacağı şayanı mülâhazadır. 



- 2 -
(• - Orta mektep mezunları alan, ve liselerde olduğu gibi (3) sene tahsil müddeti olan, İstanbul, 

izmir, Bursa, Adana ziraat mekteplerile ticaret lisesi, deniz ticaret mekâtibi âlisi, nafıa fen mek
tebi, orman ameliyat mektebi gibi birinci derecedeki meslek ve ihtisas mekteplerinin Maarif vekâleti
nin de tasdiki veçhile tam devreli lise muadili olarak addedilmeleri lüzumlu görülmektedir. 

D) Orta mekteplere muadil olan köy muallim mektepleri müstesna olmak üezere, bilûmum mual
lim mekteplerinin tahsil dereceleri tamdevreli liselerden bir sene noksan olmakla beraber, 
muallim mektepleri mezunlarının seviye ve malûmatı umumiye itibarile liselerden aşağı olacağı 
kabul edilemez. 

Bilhassa muallim mektepleri mezunları, meslekleri icabatı, pedagoji ııoktai nazarından lise me
zunlarına nisbeten daha mütekâmil vaziyette bulunacaklarından talimü terbiye ve şevki idare hu
susunda daha fazla muvaffak olacaklarını ümit ederim. 

Bundan başka muallim mektepleri mezunlarının vazife ve memuriyetleri muayyendir. Bunnlar 
nefer olarak sevkedildikleri takdirde kanunu mahsusuna tevfikan muayyen olan memuriyet hakla
rından mahrum kalmaları icap edecektir. Bu ise memleketin maarif teşkilâtının aleyhine bir hare
ket olmakla beraber kanunlarda da yeni tadilâtı istilzam ettirecektir. 

E) Liselere muadil olan diğer meslek ve ihtisasmektepleri mezunlarından alınacak efendiler 1076 
numaralı kanunun tatbikına ait talimata tevfikan muhtelif sınıflar için lüzum görülen ihtiyat zabiti
nin teinini imkânını vermekle beraber, bu keyfiyet talimü terbiyede de kolaylığı mucip olacaktır. 

P) Maarif vekâleti, Adliye meslek mektebile kadastro mektebini de tam devreli lise muadili ola
rak bildirmiştir. Halbuki, bu mektepler orta mektep mezunlarını almakla beraber tahsil müddetleri 
bir sene olduğu için lise mezunları gibi muameleye tâbi tutulmaları muvafık değildir. Esasen bir se
ne tahsil müddeti olan bu gibi mekteplerde, lise ve muadillerinde, (3) senede okutulmakta olan 
tam ehliyetname programlarının tedris ve talimine de zamanen imkân görülmemektedir. 

2 - Şüphe ve tereddüde mahal kalmamak üzere ve teklifi devletleri veçhile 1972 numaralı kanun
da yazılı olan (lise muadilleri .... ilâ.) tabirlerinin tefsiri hususundaki teşebbüsatı lâzimenin ifasına 
müsaadelerini rica ve bu tefsir tarzına ait mütaleanm da aşağıda yazılı bulunduğunu arzederim 
efendim. 

1972 numaralı kanunnda yazılı (tam devreli lise ve muadilleri ... ilâ. mezunlarının ) tefsir tarzı: 
(Tam devreli lise mezunları, orta mektep mezunlarını alan ve (3) sene tahsil müddeti olan 

birinci derecedeki meslek ve ihtisas mektepleri mezunları, tüccar, kaptan, çarkçı mektepleri ve 
Ankara musiki ve diğer muallim mektepleri mezunları, darülfünun, mülkiye mektebile diğer resmî 
yüksek meslek ve ihtisas mektepleri mezunları, Maarif vekâletince lise tahsiline veya yüksek tahsile 
muadeleti kabul edilen hususî türk ve ecnebi liselerile muadilleri mezunnlan, memleket hari
cindeki birinci derecede ve yüksek derecedeki meslek ve ihtisas mektepleri mezunları)... 

Büyük erkânı harbiye reisi 
Müşir 
Fevzi 

Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif encümeni 27-VI-1932 
M. M 16 

Esas J$ 3/206 
Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti celileden 19 haziran 1932 tarihli ve 6/1687 numaralı tezkere ile gelip encü
menimize havale buyurulan 1076 numaralı kanunun 3 üncü maddesini tadil eden 1972 
numaralı kanunun tefsiri hakkındaki evrak Millî Müdafaa ve Maarif vekilleri Beyefendilerin 
huzurile tetkik ve müzıkere olundu. 
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Silâh altına alınan efrattan ihtiyat zabiti olabilecekler 1076 numaralı kanunun 3 üncü 

maddesinde gösterilmiştir . Bu maddeye göre ( orta ve tam devreli lise ve muadillari ile 
yüksek ve tali derecede) meslek mektepleri; kaptan ve çarkçı mektebi ve muadil mekteplerden 
ve Darülfünun mezunu bulunanlar kısa hizmete tabidirler . Bu maddeyi tadil eden 
1972 numaralı kanun orta mektep ve muadillerinden bu hakkı kaldırmıştır. Yalnız ( tam 
devreli lise ve muadiller ... ilâ ) mezunları kaydını koymuştur . Lise mezunları tâbiri sarih 
olan bir hükümdür. Fakat muadiller tabirinden vazıı kanunun ne murat etmiş olduğunu tasrih 
etmek lâzımdır. 

Lise mezunları ihtiyat zabiti oldukları halde gerek kendi meslek ve ihtisasları nokt-ai naza
rından tahsil seviyeleri ve gerekse tedris seneleri liselere aynen muadil olan meslek mektepleri 
mezunlarının da ihtiyat zabiti olmaları tabiidir. 

(Bu) takdirde : 
(A) Orta mektep mezunlarını olan ve liselerde olduğu gibi (3 )sene tahsil müddeti olan 

İstanbul, İzmir, Bursa, Adana Ziraat mekteplerile , ticaret lisesi ve Deniz ticaret mektebi 
âlisi, Nafıa fen mektebi . Orman ameliyat mektebi gibi birinci derecedeki meslek ve ihtisas 
mekteplerinin tam devreli lise muadili olarak addedilmeleri 

(B) - Köy muallim mektepleri müstesna olmak üzere bilûmum muallim mekteplerinin tah- • 
sil dereceleri tam devreli liselerden bir sene noksan olmakla beraber, bu mektep mezunları
nın (ihtiyat zabiti olabilmek için) seviye ve malûmatı umumiyeleri Büyük Erkânı Harbiyenin de 
kabul ettiği veçhile liselerden aşağı değildir. Bilhassa muallim mektepleri mezunları, meslekleri 
icabatı pedagoji ile iştigalleri dolayısile lise mezunlarına nisbeten daha mütekâmil vaziyette 
bulunacaklarından talim ve terbiye ve sevkü idare hususunda daha fazla muvaffak olacakları 
şüphesizdir. 

Müzakerede ha ir bulunan Millî Müdafaa ve Maarif Vekillerinin de muvafakatleri inzimam 
eden bütün bu mülâhazaları nazarı dikkate alan Maarif Encümeni bu meseleyi tetkik ve mü
nakaşa ederek hazırladığı "tefsiri müstaceîeu müzakere edilmek üzere Heyeti Umumiyenin tasvi
bine arzına 26 haziran 1932 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Millî Müdafaa Encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maarif En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisr Urfa Konya 

Nafi Atııf İ. Alâettin İzzet Ulvi Refet Nainı Hazım 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Mersin Trabzon Yozgat 

Hamdı Ferit Celâl Halil Nihat A. Cevdet 

Tefsir fıkrası 

Orta mektep mezunlarını kabul eden veya orta mektep tahsilini kendi njektebinde verdiktan 
sonra en az üç sene meslekî malûmatla beraber malûmatı umumiye de veren birinci derecede 
meslek ihtisas mektepleri ile ilk muallim mektepleri ve musiki muallim mektebi, ( ihtiyat 
zabiti olmak hukuku noktai nazarından ) tam devreli lise muadili, mekteplerdir, 
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Millî i\hı<l<ıl'aa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 

Karar A" 43 2S-VI-1932 
Esas .V- 31206 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan ve 1076 numaralı ( İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me
murları) kanununun 3 üncü maddesinin ilk fıkrasını tadil eden l 972 numaralı kanunun tefsirine 
dair olan Başvekâletin 1Q haziran 1932 tarihli ve 6/1687 numaralı tezkeresile Maarif encü
meninin buna müteallik mazbatası tetkik ve müzakere edildi. 

Tefsirin matufu: 1076 numaralı ( ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları) kanununun 
3 üncü maddesile bu maddeyi tadil eden 1972 numaralı kanunda yazılı (tam devreli lise ve 
muadilleri ) ibaresindeki ( muadilleri ) kelimesinin dairei şümulünü tavzihtir. 

8u mesele hakkında Hükûmeiin ve Maarif encümeninin mazbatalarında zikir ve beyan edil
miş olan mülâhazalara müsteniden tanzim edilen tefsir fıkrasının aynen kabule şayan bulundu
ğuna encümenimiz karar vermiştir. 

Keyfiyetin müstacelen müzakeresi temeıınisile Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
evrak Yüksek Reisliğe arz ve takdim kılındı. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Giresun mebusu Diyarnekir mebusu Elaziz Tokat Tokat 

İhsan Kâzını Ahmet Saffet B. Lûtfl Hüsnü 

Aza Aza 
Kırşehir Balıkesir 

L. Müfit Enver 

Aza Aza 
Malatya Cebelibereket 

Af. Nedim Naci 

% 



Sıra No 251 
1927 malî senesi nihayetine kadar millî hükümet bütçele-
lerine mütallik borçlar hakkındaki kanunun I inci madde
sinin tefsirine dair 3 166 numaralı Başvekile tezkeresi ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlei 14-1V-93 2 

Muamelât müdürlüğü. 
Sayı 61 974 

B M. M. Y ü k s e k Reis l iğine 

1513 numaralı kanunu birinci maddesinin tefsirine dair Maliye vekâletirden yazılan 
14-IV-l932 tarihli ve 81 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasının ifa buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Ceiileye 

1 — 1927 malî senesi nihayetine kadar millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlarla 
bütçe emanetleri ve adî emanet hesaplarında kayitli borçlar 1513 numaralı kanunla, mutlak 
olarak tasfiyeye tâbi tutulmuş ve kanunda hiç bir istisnaî kayit bulunmamış olmasına binaen 
eytam idarelerinin lağvi dolayisile 1927 malî senesi içinde Hazineye devredilmiş olan eytam 
matlubatı da kanunu mezkûr hükümlerine tâbi tutulmuştur. 

2 — Bu suretle, paralan Hazineye devredilen eytamın ekserisi, 1513 numaralı kanun hü
kümleri dairesinde müracaatta bulunarak alacaklarına müteallik evrak tasfiyei düyun komisyo
nuna intikal eylemiş ve komisyonca da eytam mâtlubatının 1513 numaralı kanun ahkâmına 
tabiiyeti kabul edilerek komisyona gelen bu kabîl evrakı tetkike tâbi tutmuş tediyesi caiz 
görülenler hakkında tediye ve ret esbabı görülenler hakkında da ret kararı verilmekte 
bulunmuştur. 

3 — Bunlarden; Hazineye devredilen alacakları için herhangi bir sebeple, 1513 numaralı 
kanunun tayin ettiği müracaat müddeti içinde müracaat etmeyenlerin hakları ise, mezkûr 
kanunun birinci maddesi mucibince, müruru zaman noktasından sakıt addolunmuş ve olunmakta 
bluntımuştur. 

4 — Gerek tasfiyei düyun komisyonundan ret kararı alan ve gerek müddeti kanuniye 
içinde müracaat etmiyerek müruru zaman noktasından hakları sakıt olan bu kabîl matlubat 
eshabı tarafından vukubulan müracaatlar üzerine mahkemelerce, meblâğı mezkûrenin adî 
emanet telâkki edilemeyeceği, 1513 numaralı kanun ahkâmının ancak Hazine ile olan münase-
batı hesabiyeden mütevellit bulunan hususat için kabili tatbik olacağı mütaleasile Hazine 
aleyhine karar verilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

5 — Meselenin arzettiği bu son safha üzerine Hazinece vaziyet tetkik edildikte, eytamın 
muhafazai hukuku cümlei vezaifinden olan Devletin, velayeti ammesi harebile ve hatta veli 
veya vasisinin rızasına muhtaç olmaksızın muhafaza ve tenmiye mâksadile vaziyet 
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ettiği bu paralar üzerindeki amme haklarının birrıza tevdiatta bulunan sair emanet eshabının 
( usulü hesabiye dolayisile Hazine lehine sukut eden) haklarile mukayese edilmesinin muvafıkı 
ınadelet olmıyacağı neticesine varılmış olduğundan, mülga eytam idarelerinin lağvi dolayisile 
1927 malî senesi içinde maliyeye devredilmiş olan ve Hazinenin emanet hesaplarında kayitli 
bulunan eytam matlubatının 1513 numaralı kanunun birinci maddesinde sayılan borçlardan 
madut olup olmıyacağı keyfiyeti tefsire muhtaç görülmüştür. Meselenin tefsiren halli için 
Vüksek Meclise arzına müsaadei Devletleri arzolunur Efendin. 

14-1V-932 Maliye vekili 
M. kbdiilhalık 

Maliyo onei imeni ivin/İmlası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 29 - V • 1932 

Karar A< 63 
Esas A 3/1Ö6 

Yüksek Reisliğe 

1513 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair Maliye vekâletinden yazılıp Baş
vekâletten gönderilen tezkere encümenimize havale edilmekle Muhasebatı umumiye umum mü 
dürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

1927 senesi nihayetine kadar millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlarla bütçe emanet
leri ve adi emanet hesaplarında kayitli borçlar için mezkûr kanunun hükümleri dairesinde 
müracaatta bulunulması muktazi olup bu yolda müracaat etmiyenlerın hakları Hazine lehine 
sakıt olmaktadır. 

Eytam idarelerinin lâğvi dolayisile 1927 senesi içinde Hazineye devredilmiş olan eytam 
matlubatından bir kısmı için alâkadarları muayyen müddet zarfında müracaat etmişlerse de 
bunların her hangi bir sebeple müracaat etmemiş olmalarına mebni bunların hakları müruru 
zaman noktasından sakıt addedilmekte bulunmuştur. 

Şu kadar ki eytamın muhafazai hukukuna taallûk eden bu meselenin mezkûr kanunun dai-
rei şümulüne girip girmediği noktasında bilâhare tereddüt edilmiş ve keyfiyetin tefsiren halli 
talep olunmuştur. 

Halbuki eytamın muhafazai hukuku cümlei vezaifinden olan Devletin, vilâyeti ammesi ha-
sebile ve hatta veli veya vasinin rızasına muhtaç olmaksızın muhafaza ve tenmiye maksadile 
vaziyet ettiği bu paraları ne Hükümet bütçelerine müteallik borçlardan ad ve itibar etmeğe ne 
de ayrı ayrı şekilde olan bütçe emanetleri ve adi emanetle mukayese eylemeğe mezkûr kanu
nun ruhu müsait değildir. 

Binaenaleyh mevzubahs olan eytam matlupları salifüzzikir kanunun dairei şümulüne giremi-
yeceğinden bunların usulen müstahiklerine itası tabiî bulunmaktadır. Meselenin, bedahati kar
şısında tefsiren hallini icap edecek mahiyette olmadığına encümence müttefikan karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Vüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye En. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Bayazıt Bayazıt İstanbul Kastamonu Aydın Diyarbekir 
ihsan İhsan M. Ziya Refik Adnan Zülfü 

Aza Aza Aza 
İzmir İsparta Konya 
Kâmil K^mal Refik 
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T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - VI - 1932 
M. No. 173 
Sıra No. 3/160 

Yüksek Reisliğe 

1513 numaralı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâletin 14-VI-l 932 tarih ve 
6/547 numaralı tezkeresile merbutu Maliy vekâleti tezkeresi ve maliye encümeninin 29-V-932 
tarihli mazbatası Maliye vekili Bey hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Maliye vekâleti tezkeresinde: 1927 senesi nihayetine kadar Millî Hükümet bütçelerine mü
teallik borçlarla bütçe emanetleri ve adi emanet hesaplarında kayitli borçların 1513 numaralı 
kanunla mutlak olarak tasfiyesi emir olunduğundan eytam dairelerrinin lâğvi dolayisile 1927 
malî senesi içinde Hazineye devredilerek eytam matlrplarımn mezkûr kanun ahkâmına tabî 
tutulduğu ve mezkûr kanunun ikinci maddesine tevfikan teşkil edilen komisyonlarca bu mat
luplardan bir kısmının tediyesi caiz görülmekte ve bir kısmımın reddine ve kanunî müraca
atlar için tayin edilen mühlet zarfınd - ki 1930 senesi şubatı nihayetine kadardır - müracaat 
etmiyenlerin matluplarının sukutuna karar verilmekte olduğu, haklarında ret veya müruru za
man kararı verilen matlubat eshabının müracaatı üzerine mahkemelerce mebaliğı mezkurenin 
adi emanet telâkki edilemiyeceği ve 1513 numaralı kanunun ahkâmının ancak Hazine ile mü-
nasebatı hesabiyeden mütevellit hususat için kabili tatbik olacağı mütaleasile Hazine aleyhine 
karar verildiğinin anlaşıldığı ve vaziyet Hazinece tıtkik olunarak eytamın muhafazai kukuku 
cümlei vezaifinden olan Devletin vilâyeti ammesi hasebile hatta veli veya vasinin rızasına 
muhtaç olmaksızın muhafaza ve tenmiye maksadile vaziyet ettiği bu paralar üzerindeki hakla
rının birnza tevdiatta bulunan sair eınanat eshabının usulü hesabiye dolayisile Hazine lehine 
sukut eden hakları ile mukayese edilmesinin muvafıkı madelet olamıyacağı neticesine varıl
dığından mülga eytam idarelerinin lâğvi dolayisile 1927 malî senesi içinde Maliyeye devre
dilmiş olan ve Hazinenin emanet hesaplarında kayitleri bulunan eytam matlubatının 15 13 
numaralı kanunun birinci maddesinde sayılan borçlardan rnadııt olup olmayacağı keyfiyetinin 
muhtacı tefsir görüldüğü zikredilmekte ve Maliye encümeninin marülârz mazbatasında da 
eytamın muhafazai hukuku cümlei vezaifinden olan Devletin velayeti ammesi hasebile hatta 
velî veya vasinin rızasın muhtaç olmaksızın ve tenmiye maksadile vaziyet ettiği bu paralan 
ne Hükümet bütçelerine müteallik borçlardan ad ve itibar etmeğe ve ne de ayrı ayrı şekilde 
olan bütçe emanetleri ve adi emanetle mukayese eylemeğe mezkûr kanunun ruhu müsait 
olmadığı ifade kılınmaktadır. 

Encümenimizde cereyan eden müzakere ve yapılan tetkikat neticesinde l 51 3 numaralı kanu
nun birinci maddesinin bir istisna kabul etmiyerek her nevi bütçe emanetleri ve adî emanet 
hesaplarında mukayyet borçlar hakkında mutlak hükmü ihtiva ettiği, 1930 şubatı nihayetine 
kadar en büyük malmemurlarına müracaat etmiyen alacaklıların matlubatının Hazine lehine 
sukutunu âmir bulunduğundan kanunen bu mutlak ve sarih hükmü eytam matlubatına ait 
emanet hesaplarının istisnasını temin edecek bir tefsire mütehammil olmadığı görülmüştür. 
Ancak Maliye encümenini mazbatasındada teşrih edildiği veçhile velayeti ammesi hasebile 
Devlet tarafından doğrudan doğruya ve hatta veli veya vasilerinin muvafakati aranılmak-
sızırı muhafaza ve tenmiye maksadile vaziyet edilen eytama ait matlubatm en büyük muhafızı 
ve müdafii olmak lâzımgelen Devlet lehine ıskatı vicdanı millinin ve hakikî adaletin icapla
rına asla tevafuk edemiyeceğinden eytam haklarının vikayesi maksadile ı 513 numaralı kanuna 
bir taraftan mezkûr kanunda yazılı müruru zaman hükmünden eytam matlubatının istisnasile 
bunların umumî ahkâma tabî olmasını, diğer taraftan mezkûr kanuna tâbi alacaklar hakkında 
1932 senesi nuıvazenei umumiye kanununun i l inci maddesinde mevcut hükümden istis-
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ilasını ve eytam matlubatımn nakten tesviyesini temin için bir müzeyyel kanuna lüzum görü
lerek ona göre merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. Heyeti umumiyeye arzoluuur. 

Reis Reis vekili Bu M. M. Kâtip Aza 
Gümüşane mebusu Konya Erzurum Tokat Konya 

H. Fehmi K. hüsnü Aziz Süreyya K. Zalm 
Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Çorum Giresun İsparta Kayseri Niğde Sıvaş 
Mustafa Kâzım Mükerrem A. Hilmi Faik M. Remzi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
7927 malî senesi nihayetine kadar millî Hükümet bütçelerine taallûk eden borçlar hakkındaki 

1513 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
Madde i — 1927 malî senesi nihayetine kadar Hazinece adi emanat hesaplarında yetimler 

namına kayitli borçlar 8 haziran 1929 tarih ve 15)3 numaralı kanun hükümlerine tâbi 
olmaksızın nakten tesviye olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 250 
Polis teşkilâtı hakkında 1/165 numaralı kanun lâyihası ve 

Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 10 - X / - 1931 
Sayı: 6/3996 

B. M* M. Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 3 - XI -1931 tarihli ihtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan polis teşkilâtı kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyıırulmasınr rica ederim efendim. 
Haşve kil 

İsmet 

Polis teşkilât kanununun esbabı mucibe lâyihası 

Elyevm meri bulunan polis nizamnamesinin teşkilâta mütedair olan maddeleri bu günkü ihti
yacı temine gayrikâfidir. Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı 
kanunun ikinci maddesinde; Devlet daireleri teşkilâtına ait yeni kanunlar yapılıııcıya kadar bu 
kamına merbut kadro cetvellerinin teşkilât kanunu hükmünde olduğu tasrih edilmiş bulundu
ğundan, yeni bir teşkilât kanunu tanzimi icap etmiş ve polis teşkilâtının, kanunî mevzuatımıza uy
gun ve muvazi bir şekilde konulması için işbu polis teşkilât kanununun tedvinine katı lüzum hâsıl 
olmuştur. 

Ahiren meriyet mevkiine konulmuş olan Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne 
dair 1152 numaralı kanun ile bilûmum memurların vaziyetleri tesbit edilmiştir. Bu kanunla Dev
let memuriyetine bidayeten girmek istiyenlerin azamî on dördüncü ve bunların yüksek meslek 
mekteplerinden mezun olanların on birinci dereceye, garp lisanlarından birine vukufu bilimtihan 
sabit olanların bir derece mafevk memuriyete alınacaklarına ve Dahiliye merkez teşkilât vazifeleri 
hakkındaki 1624 numaralı kanunda da; on ikinci ve daha yukarı derecelere yeniden alınacak me
murların yüksek mektep mezunu olmalarına dair mevzu bulunan ahkâm ile eski polis nizam
namesinin de; hukuk ve mülkiyeden mezun olanların ancak ikinci komiserliğe ve bu mezunlar
dan mülkî ve adlî hizmetlerde iki sene bulunmuş olanların ise merkez memurluğuna tayinleri 
hakkındaki mevzuat mukayese edildiği takdirde büyük bir fark nazara çarpmaktadır. 1700 numa
ralı Dahiliye memurları kanununda; mülkiye veya hukuk mezunlarının resmen on ikinci dereceye ta
yini merkez memurluğu ve muadili memurluklara ve iki buçuk sene staj devresinden sonra da 
doğrudan doğruya 9 uncu dereceye yani polis mü-dürlüğüne (emniyet müdürlüğü) ve muadili vazi
felere alınacakları tasrih edilmiş olduğuna nazaran, eski polis nizamnamesi ahkâmının tatbikına 
maddeten imkân görülememekte ve bu suretle polis mesleki yüksek tahsil görmüş anasırdan mah
rum kalmaktadır. 

Halen beş derece olan ve 3 000 kuruştan başlıyan polis müdürlüklerinin kezalik Dahiliye me
murları kanunundaki sarahate nazaran üç derece olması ve kaymakamlar sınıfına muadil bulun
ması ve maaşlarının da 4 000 den başlaması icapettiğinden işbu kanuna bu esas dairesinde ahkâm 
vazolunmuştu. 
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Polis mesleğinin derece ve sınıfları, duhul şartları, intihap ve tayin usulleri, terfi, tahvil ve na

kil, istifa ve mezuniyet, inzibatî cezalar, sicil gayret ve fedakârlık karşılıkları, tedris ve talim mel-
busat ve teçhizat ve tedavi ve saire gibi polis mesleğinde bulunanların hal ve istikballerini alâka
dar eden ve tahtı temine alan umumî hükümler tesbit edilmiştir. 

Mevcut ve meri polis nizamnamesi de yeniden bu esaslar dairesinde tetkik ve ıslah olunacaktır. 

Umumî hükümler 

Polis teşkilât kanunu maddelerinin esbabı mucibesi 

Madde 1 — Halen olduğu gibi; polis üniformalı ve sivil olmak üzere ikiye tefrik edilmiş ve bil
hassa sivil teşkilâtın zamanımızda haiz olduğu ehemmiyet nazarı itibara almar.ka, bu sınıfa dahil ola
caklardan diğer sınıf mensübininden fazla evsaf aranması için işbu kanuna ayrıca ahkâm vazolun-
mak suretile zabıtada mütehassıs memurların yetiştirilmesi daha mazbut bir şekle ifrağ edilmiştir. 
icabında bir adlı sınıf ihdası lüzumlu görülerek kabul edilmiştir. Bunların şeraiti yeni tanzim edU 
iecek polis nizamnamesine vazolunacaktır. 

Madde 2 — Vilâyetler; nüfus ve inzibatî ehemmiyetleri itibarile yekdiğerinin ayni olmadıkların
dan lüzum ve ihtiyaca göre bazılarında en büyük polis âmiri olarak P]mniyet müdürü ve bazılarında 
ise emniyet memuru istihdamı icap etmektedir. 

Vilâyetlerde polisin en büyük âmiri Emniyet müdürü veya emniyet memuru olarak tayin ve tas
rih edilnıiş ve bu gün olduğu gibi bazı vilâyetlerde polis âmirinin komiser muavini derecesinde kü
çük ve tecrübesiz memurlar uhdesinde bırakılması gibi bir mahzur da refedilmiş oluyor. 

Emniyet müdürlüğü veya emniyet memurluğu ihdasındaki zaruretler: 
Bu günkü vaziyete göre; vilâyetlerdeki polis âmirlerinin vazife ve faaliyet sahaları vilâyet mer

kezlerine ve müstesna olarak bir iki vilâyette bir kaç kazadaki vakayi ve hâdisata inhisar etmekte 
ve umumiyetle diğer vilâyetlerle kazalarda deveran eden ve inkilâbm tabiî bir neticesi olarak do
ğan siyasî ve menfi cereyanlarla teşkilât itibarile polis âmirleri yakından alâkadar olamamaktadırlar. 
Bu gibi idarî ve siyasî işlerle meşgul bulunan teşkilât ta ihtiyacı temin edememektedir. 

İdare âmirlerinin, mütenevvi vazaif arasında müstemirren bu işlrle iştigallerine maddeten 
imkân yoktur. Jandarma; şayanı itimat müsellâh bir kuvvet olarak daha ziyade kır zabıtası va
zifesini görmekte ve teşkilâtının müsaadesizi iği *hasebile bu gibi ^cereyanlarla bihakkın meşgul 
olamamaktadır. 

Bu esbap tahtında vilâyetlerde, bu gibi istihbarat ve istitlâata müteallik malûmatın; mesul 
bir merciin mevcut olmamasından, ekseriyetle mektubî kalemlerinde kaldığı ve lâyık olan ehem
miyetin atfedilmediği anlaşılmaktadır. 

İdare makinesinin arızasız ve inkılâbın icap ettirdiği bir suretle ve muhitine nüfuz ederek 
işlemesini temin için bu işlerle müstemirren meşgul olacak bir teşkilâta ve nırcie katî ihtiyaç var
dır. Bunun için vilâyetlerin istihbarat umuru bir mercide temerküz ettirilecek, ve bu iş hali 
hazırdaki polis âmirlerinin aslî vazifelerinden başka istihbarat ve istıtlâat mesaili ile de iştigal edecek 
olan (Emniyet müdür veya memurları) tarafından tedvir olunacaktır. Memleketin yüksek menfaatlerini 
koruyacak, inkilâbm seyrini takip ve Cumhuriyet rejimine müteveccih sui kastlara vukuundan ev
vel mâni tedbirler ittihazı ile mükellef olan Emniyet müdürlükleri teşkilâtı; bu günkü bütçenin ade
mi müsaade hasebile nüve halinde vazifeye baslıyacaktır. Her sene, bütçeye konacak kâfi tahsisat 
ile zabıtanın takviyesi ve binnetice bu lüzumlu teşkilâtın tevsii bilhassa hidematı âmmenin müsbet 
bir şekilde yürümesini temin edecek ve memlekete müfit ve müsmir neticeler tevlit edecektir. 

Polis meslekinin derece ve sınıf lan 

Madde 3 — Polis silkine mensup memurlar, merkezde ve vilâyetlerde olmak üzere ikiye tefrik 
edilmiştir. Merkezdekiler altı ve vilâyetlerdeki memurlar ise beş dereceye ayrılmışlardır. Dahi
liye memurları kanununun bu maddeye tekabül eden maddesindeki ruh ve mana muhafaza edilmiş-
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tir. Bu derecelerin barem kanununda gösterilen derecelerle bir gûna alâka ve münasebeti yoktur. 

Halen başmemur ve sivil memur unvanını taşıyan memurlara da; sivil merkez memuru ve sivil 
komiser unvanı verilmesi bu madde ile tasrih olunmuştur. Yeniden şube teşkilâtı yapılmasına lüzum 
görülen emniyet müdüriyetlerinde emniyet veya merkez memurları derecesinden (şube reisleri) 
unvanile bir şube amirliği ihdas olunmuştur. 

Polis müfettişleri ve emniyet müfettişleri, emniyet müdürleri ve polis mektebi müdürleri ve 
emniyet müdüriyetleri şube müdürleri ve muavinleri ve şube reisleri ve sivil merkez memurları ve 
emniyet memurları ve polis merkez memurları, resmî ve sivil komiserler: üçer; polis müfettiş 
muavinleri ve emniyet müfettiş muavinleri ve şube şefleri ikişer ve polis ve namzet memurlar birer 
sınıf ad ve itibar olunmuştur. 

Merkez memurlukları evvelce bir sınıftan ibaretti. Ahiren mevkii meriyete vazolunan Dahiliye 
memurları kanunu; mülkiye veya hukuk mezunu olmıyan polis silkine mensup memurların polis 
müdürlüğüne terfilerine set çekmiştir. Halen (2500) kuruştan ibaret olan merkez memurluğu ile 
(4000) kuruş olarak tesbit edilen üçüncü sınıf Emniyet müdürlüğü arasında iki derece boş kal
maktadır. Mülkiye veya hukuk mezunu olmıyan polis mensubininin meslek dahilindeki terfileri-
ne meydan ve imkân verebilmek için gerek merkez memurlukları ve gerek Emniyet memurlukları 
üç, sınıf olarak kabul ve maaşları da 2500, 3000, 3500 olarak tesbit olunmuştur. Bu suretle 
meslekten yetişen zabıta memurlarının terfi hakları tahtı temine alınmış oluyor demektir. Bundan 
başka tekaüt kanununda; merkez memurları da dahil olmak üzere yirmi iki seneyi doldurmuş olan 
polis mensubininin yirmi beş seneyi doldurmuş Devlet memurları gibi tekaüt hakkına istihkak kes-
bedecekleri musarrahtır ki; bununla meslek mensuplarının hukuku siyanet edilmiş olmaktadır. Ay
ni zamanda bunlardan hangilerinin üniformalı ve hangilerinin sivil sınıfa mensup oldukları da bu 
maddede tasrih edilmiştir. Bundan başka bu madde ile komiserlerin memuriyet unvanları da göste
rilmiştir. Polis nizamnamesinde; vilâyetlerdeki memurların üçüncü derecesine dahil olan ünifor
malı memurlara (komiser muavini) unvanı verilmekte ise de; başlı başına karakol kumandan
lığı vazifesi ile mükellef bulunan bu sınıftaki memurların komiser muavini şeklinde gösterilmesi 
man tıkan doğru olamıyacağmdan bu memurlara (üçüncü komiser) unvanı verilmiştir. 

Madde 4 — istanbul şehrinin siyasî ehemmiyeti ve burada ecnebilerin ve gayrimüslim anası
rın mütekâsif bulunması ve Ankaranın ise Hükümet merkezi olması ve her iki şehrin de cesa
meti ve nüfus itibarile kesafeti nazarı itibara alınarak İstanbul ve Ankara polis müdürlüklerine 
daha mücerrep ve muktedir zevatın getirilmesini ve hizmetinden istifade edilenlerin uzun müd
det bu vazifede tutulabilmesini temin için maaşlarının birinci sınıf polis müdürleri maaşının fev
kinde olarak maaş dereceleri bu kanuna merbut (O) cetveli ile tesbit edildiği; ve İstanbul polis 
müdürünün, birinci sınıf polis müdürlüğünün iki derece ve Ankara polis müdürünün ise, bir de
rece fevkinde maaş almaları esası bu madde ile kabul ve tasrih edilmiştir. 

Madde 5 — Vilâyetler nüfus ve inzibatî ehem niyetleri itibarile yekdiğerinin ayni olmadıkların
dan merkezî polis teşkilâtlan da bittabi yekdiğerinin müşabihi olmıyacağından bazı vilâyetlerin tali 
polis âmirleri,* merkez memurları, birinci ve ikinci komiser olabileceği gibi Ankara ve İstanbul 
ve İzmir gibi mühim ve büyük şehirlerde müdiriyet merkez teşkilâtının tevsi ve şümullendirilmesi 
lâzımgeleceğinden bu gibi yerlerde lüzumuna göre emniyet müdüründen maada muayyen dereceler
den müdür muavini, Şube müdürü, şube müdür muavini, şube reisi istihdam olunacağı ve dere
celeri bu maddede sarahaten gösterilmiştir. 

Madde 6 — Her vilâyet zabıtası, kendi memuriyet ve faaliyet sahası dahilindeki hâdisat ile meş
guldür. Bazan öyle içtimaî hâdiseler ve vakalar doğar ki, bir kaç vilâyeti birden alâkadar eder. 
Bu gibi sahai intişar ve tesiri şümullü olan ve muhtelif vilâyetlerde ayni zamanda cereyan eden 
siyasî hâdiselerin tetkik ve takibinde bu sahalarda hazırlanmış memurların mesailerinin de mahallî 
zabıtasına iştirak ettirilmesi; hâdisata hâkim olmak ve vaziyeti tenvir etmek ve faaliyetin mahiyeti
ni meydana çıkarmak için faideli ve lüzumlu olur. 

Bu hususta bilhassa, içtimaî nizamı ihlâle matuf harekâtı ve hâdiseleri vukuundan evvel karşı-
lıyacak bir kıymet ve kudrette mütehassıs memurlar yetiştirilmesi icap etmektedir. Vilâyetlerde 
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bu işler için kâfi miktarda mütehassıs memur temini çok müşküldür. 
Bu müşkülü bertaraf etmek ve tavzif edildiği kısımda vazifesini müdrik, olgun memur yetiştir

mek ve ihtiyaç hâsıl olan vilâyetlere derhal sevkederek vilâyetleri de bu mütehassıs memurlardan müs
tefit etmek maksat ve gayesile merkezde, Emniyet işleri umum müdürlüğü şuabatında icap ve za
ruret halinde vihlyetler kadrosundan muhtelif derecelerden memur tefrik ve istihdamına bu madde 
ile mesağ ve imkân verilmiştir. 

Madde (i — Emniyet müdüriyetlerindeki kalem muamelâtını ifa etmek üzere ihtiyaca göre tesbit 
edilecek kadro dahilinde lüzumu kadar sivil ve ünifoı-malı merkez memuru ile sivil ve üniformalı 
memurların tefrik olunacağı tasrih edilmiştir. 

Polislik ağır ve yıpratıcı bir meslek olduğundan her memur karakol hizmetinden ziyade vazifesi 
daha hafif olan müdüriyet merkez teşkilâtında çalışmak ister ve bu arzusuna vâsıl olmak için her 
çareye baş vurur ve bu suretle merkez kalemleri polis kadrolarının zararına olarak lüzumundan 
fazla dolar, ve inzibatî vazifeler sekteye uğrar. Filen müşahede edilen bu mahzura mahal ve imkân 
kalmamak üzere Emniyet müdüriyetleri kaleminde istihdam olunacak memurların adet ve dereceleri
nin tayin ve tesbiti hususu Emniyet işleri umum müdürlüğüne tevdi olunmuştur. 

M esi eke f/iriş 

MADDE 7 — Polis meslekine namzet olarak kabulde; memurin kanununun Devlet memuriyeti
ne girmek için vazetmiş olduğu şartlar aranılmakla beraber, polis meslekinin hususiyet ine binaen 
daha bazı kuyut vazına lüzum hissedilmiş ve bunlarrn tadat ve tesbiti ve polis meslekine girmek için 
aranacak evsaf ve şeraitin tayini, polis nizamnamesinde yazılı olduğu kaydedilmiştir. 

MADDE 8 — Pıolis meslekinin bu madde ile gösterilen yukarı dereceleri; mülkiye veyahut liseyi 
veya yedi senelik idadiyi ikmal etmiş hukuk mektepleri mezunlarına inhisar ettirilmiş ve tahsilleri 
bu derecede olmıyanların merkez memurluğundan veya bu derecedeki memuriyetlerden ileri terfi ede
memeleri esas ittihaz olunmuştur. 

Madde 9 — Mülkiye veya hukuk mektepleri mezunlarının polis meslekine intisaplarını teşvik 
etmek üzere bu gibilerden polis nizamnamesinde aranan evsaf aranmıyarak yalnız memurin kanu
nundaki şartları haiz olanların mesleke üçüncü sınıf merkez memuru namzedi olarak veya muadili 
memuriyetlere girebilmelerine cevaz verilmiştir. Bunların daimî hizmete nakilleri, bir senelik nam 
zetlik müddeti zarfındaki liyakat ve kabiliyetlerinin tahakkukuna talik edilmiştir. 

Madde 10 -— Bütün dünya polis teşkilâtında sivil polis memurlarında; üniformalı polislik ev
safından maada istidat, azim ve irade ve cesaret, zekâ ve kabiliyet ve bilhassa ketumiyet gibi hususî 
vasıflar aranılıyor. 

Bu snıf, polisin ihtisas sınıfı olduğundan bu şartlara behemehal riayet elzemdir. 
Madde 11 — Yukarıda yazılı vasıfları haiz olanlar sivil sınıfta namzet olarak bir sene daha 

istihdam olunarak kifayetini bilfiil isbat edenler aslî sivil memurluğuna nakil ve aksi takdirde eski 
sınıflarına iade olunurlar. 

Madde 12 •— Dünyanın mütemeddin ve mütekâmil devletleri, polis işlerinde kadınları da istih
dama başlamışlardır. 

Kadın polislerin ahlâkî zabıta ve bilhassa genç kızları ve kadınları ve çocukları koruma hizmet
lerinde pek ziyade işe yaradıkları anlaşıldığından polis meslekinde kadınlara mühim ve vâsi birer 
mevki verilmiştir. Türk kadını, ecnebi hemşireleri kadar ve bazı cihetlerde belki daha ziyade işgü
zar ve faziletkâr olduğu şüphesiz bulunduğundan bu madde ile bunların da polis hizmetine intisap
larına yol açılmış oluyor. Kadın polislere yalnız sivil sınıfta mevki verilmiş olduğuna göre bun
lardan muayyen boy kaydı kaldırılmıştır. 

Madde 13 — Tercümanlık, fotoğrafçılık gibi ifası ihtisasa muhtaç olan hizmetlerle sair müteferrik 
işler için meslek dahilinde ehilleri bulunmadığı takdirde hariçten her hangi bir zatın alınması ve bu 
gibilerin hizmetlerinden istiğna husulünde alâkalarının katı zarurî görülmüştür. 

MADDE 14 — Emniyet müfettişlikleri ve memurlukları, Devletin dahilî ve haricî siyasetine taal-
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lûk eden bazı mesail ile iştigal etmeleri ve vazifelerinin mahiyeti ve nezaketi itibarile istisnaî ve hu
susî bir vaziyeti hâizdir. Bu gibi memuriyetlere icabında, Hükümetçe gayet emin olarak tanınmış 
zevatın meslek haricinden de getirilmesi ve bir senelik tecrübeyi müteakip vücutlarından istifade 
edileceğine kanaat edilerek emniyet hizmetine alınması takarrür eden zevatın memurin hukuk ve 
salahiyetinden istifade etmeleri ve bu surette bu mühim ve nazik hizmet için muktedir zevatın rağ
betinin temini esası da bu madde ile tesbit ve kabul edilmiştir. 

Madde 15 — Emniyet müdürlüklerinde lüzumu kadar istihdam olunacak tabip ve sıhhiye memu
ru polis meslekine dahil değildir. 

Bunların tayinleri, ihtisasları sıhhiye vekâletince tasdik ve kabul edilmek şart. il e Emniyet işleri 
umum müdürlüğünün inhası ve vekâletin tasdikile icra olunur. Tabibi jfdlî vazifesini ifa ile mükellef 
olan zaıbıta doktorlarının ayni zamanda polis memurlarının ahvali sıhhiyelerine nezaret etmekle de 
mükellef oldukları bu madde ile tesbit edilmiştir. 

İntihap ve tayin usulleri 

Madde 16 — Bu madde memurin ve Dahiliye memurları kanunları ahkâmına muvafık olarak 
tesbit edildiğinden izahtan vareste görülmüştür. 

Madde 17 — Emniyet teşkilâtında müstahdem bilûmum memurların sureti intihap ve tayinlerinin 
hususî ahkâma tâbi olması zarurî addedildiğinden bunlar için tatbik edilecek ahkâmın nizamnameye 
vazı muvafık görmüştür. 

Müfettişler 

Madde 18 — Palisin iki cihetten murakabe ve teftişe tâbi tutulması icap eder. 
A : Kanunlar ve nizamlarla muayyen umumî vazifeleri, 
B : Meslekî birliği, zabtü rapt ve disiplin, 
(A) fıkrasına ait murakabe ve teftiş mülkiye müfettişleri tarafından da icra olunabiliyorsa 

da, mesleke vukuf ve ihataya taallûk eden B fıkrasına müteallik hususatın behemehal o işte ihti
sas sahibi zevat tarafından teftişi icap eder. Buna mebni Emniyet işleri umum müdürlüğünde 
mütehassıs zevattan mürekkep bir teftiş heyeti teşkil olunmuştur. 

Madde 19 — Meslekî teftişin ihtisas sahibi zevat tarafından ifası icap edeceğine göre; üç sene 
emniyet müdürlüğünde bulunanların ve yahu ta mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun em
niyet müdürlerinin müddeti mevzubahs olmaksızın tercihan polis müfettişliğine tayin edilecekleri ve 
müfettiş muavinlerinin de resmî ve sivil merkez memurlarile emniyet işleri şube şefleri arasından 
veyahut hariçten intihap olunacakları ve meslekte kabiliyet ve ehliyetleri tecrübe edilmek üzere 
bunların bidayeten bir sene namzetlik devresi geçirmeleri gibi bir takım kayit ve şartlar vazolım-
muştur. 

Terfi 

Madde 20 — Polis meslekinde terfi için her bir sınıfta lâakal üçer sene hizmet etmek komiser
lerle ayni derecedeki sivil memurlar için bilimtihan ihrazı müsabaka eylemek ve birinci komiser
ler için yüksek ve diğerleri için orta polis kursunu muvaffakiyetle ikmal etmiş bulunmak şart it
tihaz olunmuştur. 

Madde 21 — Mülkiye veyahut hukuk mektepleri mezunlarının mesleke rağbetlerini celp için ve 
mesleke duhullerinin ilk kademesinde üç senelik mecburî hizmet müddetini ikmal eyledikleri tak
dirde üç derece terfian emniyet müdürlüğüne tayin olunabilmeleri münasip görülmüştür. 

Tahvil ve naldl 

Madde 22 — Şimdiye kadar Emniyet işleri umum müdürlüğü şube müdürlerinin polis silsilesin-
deki vaziyet ve dereceleri muayyen değildi. Bu madde ile merkez şube müdürlerinin birinci sınıf 
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emniyet müdürlüğü derecesinde olduğu tesbit edilmiştir. Görülecek lüzum ve Zaruret üzerine ge
rek şube müdürlerinin ve gerek polis müfettişlerinin, sınıflarına muadil emniyet müdürlükle
rine nakilleri veya dereceten terfileri icra edileceği gibi emniyet müdürlerinin de şube müdürlükle
rine ve polis müfettişliklerine naklen veyahut ta dereceten terfi suretile tayinlerinin caiz olacağı 
bu maddede sarahaten görülmüştür. 

Bu suretle iktidar ve ehliyetlerine göre yüksek zabıta âmirlerinden vâsi sahada istifade hususu 
tahtı temine alınmıştır. 

Madde 23 — Resmî ve sivil merkez memurlarının ve muadili memurların icabında Emniyet iş
leri şube şefliklerine naklen veya terfian alınmasına ve şeflerin de keza resmî ve sivil merkez 
memurluklarına veya muadili memuriyetlere naklen ve terfian gönderilmelerine işbu mad
de ile mesağ verilmiştir. Bu suretle her vazifeye bittecrübe ehlinin intihap edilmesi ve bürolarda 
müfit olmıyan şeflerin diğer muadili vazifelere nakillerde büroda muvaffak olacak liyakatli memurla
rın şefliklere alınması imkân dahiline girmiş oluyor. 

Madd 24 — Dahiliye memurları kanunu ahkâmı mucibince polis mensubini de dahiliye memuru 
ad ve itibar olunduğundan, mecburî hizmet devresini ikmal etmiş olan her bir polis memurunun lüzu
mu sabit olmak ve dahiliye memurları kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz bulunmak ve Emniyet işle
ri umum müdürünün muvafakati istihsal olunmak şart il e muadili ayni derecede ve sınıftaki diğer 
dahiliye memurluklarına nakil ve tayinleri caizdir. 

Madde 25 — Emniyet müdürlerde kaymakamların derece ve sınıf itibarile yekdiğerlerine muadil 
oldukları dahiliye memurları kanununda da zikir ve tesbit edildiğinden kaymakamların icabında 
merkez şube müdürlüklerine ve polis müfettişliklerine ve keza merkez şube müdürlerde emniyet mü
dürlerinin ve polis müfettişlerinin de kaymakamlıklara naklen veya terfian tayinleri kabul ve bu su
retle zabıta rüesasını tefrik için kuvvetli bir saha açılmıştır. 

Madde 26 -— Polisin üniformalı ve sivil sınıfları, hususiyetleri itibarile biri birlerinden farklıdır
lar. Birinde fevkalâde muvaffakiyet gösteren her hangi bir memur diğer sınıfta hiç bir mevcudiyet 
gösteremez. Binaenaleyh bu sınıflarda bulunanların birinden diğerine nakilleri için bir takım esaslar 
tesbiti ve bilhassa on sekizinci maddedeki sarahata riayet olunması ve ona göre kuyudat vazı icap 
edeceğinden, bu cihet nizamnameye bırakılmıştır. Bu sebeplere binaen bunların muvafakatlerile be
cayişleri kaibul edilmemiştir. 

İstifa ve mezuniyet 

Madde 27 — Poliste bir sene namzetlik ve iki sene de mecburî devresi ki; ceman üç sene hizmet 
eden her memur istifa hakkını haizdir. Polisin göründüğü kadar basit olmıyan meslekî bilgi ve 
kıdem ve tecrübe ile iktisap olunabilen, mümarese ve ihtisasa muhtaç ve şiddetli bir disipline tâbi, 
yemek, içmek, uyumak saatleri ittiratsız ve gayrimuntazam olduğundan hizmetin ilk seneleri müp-
tediler için müşkül olur. Üçüncü sene ülfet ve itiyat neticesi olarak kolay ve tabiî bir hale gelir. 
Şayet mesleke intisabın ilk seneleri mecburî bir şekle konulmaz ve bunu müeyyet kuyudat vazo-
lıınmazsa her hangi bir geçici heves ve ihtiyacın tesirde .mesleke intisap edenler ilk karşılaşa
cakları müşkülât muvacehesinde kaçmak arzusunu hissederler. ^Bu kapı açık bırakıldığı takdirde 
ise, bir çok fedakârlık ve masraf ihtiyarında yetiştirilmekte olan polis, kıdemli ve tecrübeli uzuv
lardan mahrum kalıyor. 

Buna binaen ilk giren genç ve zinde anasırın ilk üç sene için hattı ricatları kesilmiş ve bu 
gibilerin istifaları takdirinde dereceleri her ne olursa olsun - sicilleri mazbut olmadığı takdirde bir 
daha polis hizmetine alınamıyacaklan kaydi da vazolunmuştur. 

Madde 28 — Polis memurlarına verilecek mezuniyet hakkında polis nizamnamesine ahkâmı vazo-
lunacaktır. Yalnız üçüncü ve daha yukarı derecede merkez memurlarile birinci dereceye dahil vilâ
yet memurlarının vaziyeti memurin kanunu hükümlerine tâbi olduğu tasrih edilmiştir. 



- 7 -
Müdürler encümeni 

Madde 29 — Umum müdür muavininin riyaseti altında içtima edecek olan müdürler encümeni; 
resmî ve sivil komiserlerin mesai ve faaliyetlerinin, zatî hal ve vaziyetlerinin tesbiti, intihabı ve po
lis memurlarının terfileri ve bir vilâyetten diğer vilâyete yapılan polis tahvilleri ( polis memurla
rının vilâyet dahilinde bir yerden diğer bir mahalle tahvilleri hususu valilere aittir ) ve polis mes
lekine dahil olan memurlara verilecek para mükâfatının kabul ve miktarının tayini hususatile 
iştigal eder. 

Bu ve emsali polis memurlarının; vilâyetlerin talî memurlardan madudiyetleri tabiî görül
mek lâzımgelirsc de - asker ve jandarma gibi hususî bir sınıf ve muayyen bir meslek teşkil eden ve 
şiddetli bir disipline tâbi olması icap eyliyen polisin zapturaptı ve talim ve terbiye esaslarının ve 
zatî muamelâtın bir elden idaresindeki lüzum ve zaruret ve bilhassa herhangi bir vilâyet dahilinde 
vukubulacak münhale terfian tayin için bütün Türkiye polisi arasındaki ehliyet sahiplerine hak ve
rilmesindeki vücup ve ehemmiyet, bu işlerin Emniyet isleri umum müdürlüğünde temerküz ettiril
mesini istilzam eylemiştir. 

İnzibatî eczalar 

Madde 30 — İnzibatî cezaları tadat eden bu madde, bu cezalar hakkındaki ahkâmın polis ni
zamnamesine vazolunacağını tasrih eylemiştir. 

İnzibat komisyonu ve emniyet polis divanları 

Madde 31 — İşbu kanun idarî ceza itası için iki mercie salâhiyet vermiştir. Biri merkezde 
müdürler encümenini teşkil eden zevattan mürekkep olan inzibat komisyonu diğeri vilâyetlerde ve 
mekteplerde polis divanlarıdır. 

Memurin kanunu ile kabul edilen kaza, vilâyet ve vekâlet inzibat komisyonlarından ayrı ola
rak ihdas edilen bu idarî ceza tertibine salâhiyettar heyetlerin teşkilindeki zaruret; bilhassa po
lis silkine mensup olanların umumî ve hususî hayat ve hareketlerini memurin kanunu umumî 
hükümlerile takip ve tecziyeye imkân görül enlemesinden ve sıkı bir disipline muhtaç olduğu aşi
kâr bulunan polis meslekine mensup memurların tecziyeleri keyfiyetinin hususî ahkâma tâbi bu
lunmasından münbaistir. Dördüncü ve daha aşağı derecede bulunan merkezdeki memurlarla ikin
ci ve üçüncü derecedeki vilâyet memurları hakkında memurin kanunile dahiliye memurlar kanununa 
ve polis nizamnamesine tevfikan inzibatî ceza ter tibi salâhiyetinin inzibat komisyonu halinde içtima 
edecek olan emniyet işleri müdürler encümenine ait olduğu ve dördüncü ve beşinci derecedeki 
vilâyet memurlarının yalnız polis nizamnamesi ahkâmına muhalif hareketlerinden dolayı tecziyeleri
nin de mahallî polis ve mektep divanlarına raci olduğu tesbit edilmiştir. 

Bilhassa emniyet işleri şubelerindeki bilûmum şef ve memurların, sıkı bir disiplin altında mun
tazam ve müsmir mesaiye şevklerini temin ve lâkaydileri meşhut olanlar hakkında derhal ceza 
tatbik ve şubelerde hâkim olması matlûp olan amirlik nüfuzu süratle teessüs edebilmesi için 
dahiliye memurları kanununa tevfikan bu memurların tecziyeleri hususuna karar vermekte olan 
vekâlet inzibat komisyonundan bu salâhiyetin alınarak, umumî müdürlük ve inzibat komisyonuna 
tevdiinde bu noktai nazardan muhassenat mülâhaza edilmiştir. Ayni zamanda Emniyet işleri şubele
rinde müstahdem memurlar hakkında, bu suretle memurin ve dahiliye memurları kanununun teczi
yeye müteallik ahkâmından 'başka, polis nizamnamesi ahkâmının da tatbikına imkân ve mesağ veril
miş olmaktadır. 

Madde 32 — Bir memur tayinine hangi merci ve makam salâhiyettar ise o memuru cezalandır
maya da ancak ayni merci salâhiyet sahibi olabileceği mevzubahs ise de; tayinleri Umum müdürlü
ğe ait olan binlerce komiser ve sivil memurlara ait ceza işlerinin büyük bir yekûne baliğ olması tabiî 
olup Umum müdürlük inzibat komisyonunun bu kadar azim bir işi lâyikile ve vaktü zamanile başa
rabilmesi müstahil bulunduğundan; kadroları polis divanı teşkiline müsait bulunan vilâyetlerde 
ikinci ve üçüncü resmî ve sivil komiserler hakkında indelicap ihtar, tevbih ve maaş katı gibi hafif 
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cezalara münhas ı r olan mezkûr d ivanla ra bırakıla'silmesi zaruri görülmüştür . 

Madde 33 — Bilûmum inzibatî ceza ter t ib ine sa lâhiyet tar heyetlerden sadır olan ka ra r l a r ı n ; iti
raz vukuunda mafevk heyet lerde te tk ik olunması esasatı hukukiye icaıbındandır. 

Ancak polisi jicabında vazifesinde d ikka te davet ve inzibati nakısası dolayrsile muayyen bir fiil
den muaheze ve on beş günlüğe kadar maaş .katetmek gibi, ihtar, tevbih ve maaş kat ı cezalarının, 
bir nevi askerî disipline tâbi olması itibarile derhal ta tb ik i ve itiraz edilmemesi esası bu maddede za
rurî o larak kabul edilmiştir. 

Kıdem tenzili, sınıf tenzili ve memuriyet ten ihraç hakkındaki karar la r ın itiraz vukuunda mafevk 
heyetlerde tetkikma kanunî mesağ ve imkân verilmiştir. 

Madde 34 — Polis d ivanlar ı ka ra r l a r ın ın , divanın merbut olduğu cüzü tamının en büyük 
âmir inin tasdikile kat iyet kesbetmesi esas itt ihaz olunmuştur . 

Merkezdeki inzibat komisyonunun ka ra r l a r ı ise Umum müdür lüğün tasdikimi tal ik edilmiştir. 
Yalnız d ivanlar ın verecekleri Memuriyet ten ihraç karar lar ın ın vi lâyet lerde valilerin ve mek

teplerde Umum müdür lüğün tasdiklini ikt i ran eylemesi şart i t t ihaz olunmuştur . 

Sicil 

Madde 35 — Kuvvetli bir zabıt ve rap.»t altında bulundurulması ve muntazam bir disiplin tahtın
da hareket etmesi lâzımgelen polislikte sicillin pek büyük bir kiymeti ve ehemmiyeti vardır . Bi
naenaleyh polisin sieiilerile mahrem dosyalarının t anziııı ve tasnif ve tesbiti, esaslı kaideler vazını 
istilzam eyler. Bu cihet polis nizamnamesine bırakılmıştır . 

Gayret ve fedakâr}il; karşılığı 

.Madde 36 — Polislik kuvvetli bir disipline muhtaç bir mesleki mahsus olduğundan. 788 numaralı 
memurin kanununun umumî hükümle rde idare edilmesi imkânsızdır. Binaenaleyh polis hakkın
da meslekî disiplini temine hadim yeni hükümler vazı ve polisi 788 numaral ı memurin kanununun 
bu hususa müteda i r olan ahkâmının şümulü har ic inde bırakmak gayesile gayret ve fedakâr ' ığm 
polis nizamnamesinde yazılı şekiller dairesinde karş ı lanacağı işbu kanunla kabul edilmiştir. 

Tedris ve talim 

Madde 37 - Polislik, askerlik gibi ifası bilgi ve görgüye ve asrın yeniliklerini öğrenip maddeten 
ve manen, ileri gitmeğe muhtaç çetin bir meslektir. Polis, iptidaî bilgi ve alelade tesadüfi görgüsile 
kaldığı takdirde, mücrimlere ve şerirlere karşı mücadelesinde muvaffak olamaz. Binaenaleyh polis, 
mesleke duhulü dakikasından itibaren devamlı bir surette memleket kanunlar ını ve meslekin icap et
t irdiği sair bilgileri öğrenmeğe ve meslekteki kıdem nisbetinde nazarî bilgisini de yükseli ineğe mec
burdur . 

İşte kanun için, polis meslekindeki tedris ve talimin mekteplerde yapılacağı ve tedris ve talim 
sistemlerinin ve şeraitinin polis nizamnamesine vazolunacağı bu madde ile tasrih edilmiştir. 

M el h ima t ve techizal ve tedavi 

Madde 38 — Asrın terakkiyatını adım adım takip etmek mecburiyetinde bulunan polisin asri 
levazım ile mücehhez olması zaruret kesbetmiştir. Poliste de kullanılmasına lüzumu katî hâsıl olan 
hizmet ve nakliye otomobilleri ile otobüsler ve motorbothırının ve bunların bilûmum sarfiyatın, mu
habere, tenvir ve teshin vesaikinin alelıtlak mefruşat ve kırtasiye ve saire levazımının ve merkez me-
murlari le başmeıuurlar da dahil olduğu halde bu dereceden aşağı üniformalı ve sivil polis memur
larının melbusat ve teçhizatı ve bilûmum memurların tedavi masraflarının ve icap ve lüzumu halin
de ihdas olunacağı işbu kanunla kabul edilen atlı polis memurlarının yom bedellerde hayvanlarının 
tedavisi ve kullanılacak olan polis köpeklerinin mubayaa ve iaşe ve bakım masraflarının umumi
yetle Devlet bütçesinden temin edileceği işbu madde ıile kabul ve tasrih edilmiştir. 
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Madde 39 — Bu madde kadrolardan bahsetmekte olup izahtan müstağnidir. 
Madde 40 — İşbu madde ile, zaten memurin kanununun ikici maddesi mucibince memurin kanu

nu ahkâmının polis meslekine mensup memurlara da teşmili kabul edilmiş olduğundan 788 numaralı 
memurin kanununun işbu kanuna mugayir olmıyan maddelerinin polis memurları hakkında da ay
nen meri olduğu zikredilmiştir. 

Madde 41, 42, 43 — Bu maddeler izahtan müstağnidir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 25 - V - 1932 
Karar No. 29 
Esas No. 1/165 

Yüksek Reisliğe 

Polis teşkilâtına dair Dahiliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 3 - XI - 1931 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatası
nın gönderildiğini bildiren Başvekâleti Celilenin encümenimize muhavvel 10 - XI - 1931 tarih 
ve 6/3996 numaralı tezkeresi ve merbutu evrak müzakere ve tetkik olundu: 

Medeniyeti haziranın azamet ve ihtişamile mütenasip olarak bir çok ihtiyaçlar ve içtimaî ma
razlar vücude gelmiş ve bunlar da polisi alâkadar eden bir çok muğlâk ve mühim vakaları doğurmuş 
olduğundan medeniyetin bu tabiî seyrini takibe müstait bir polis teşkilâtının vücuda getirilme
si bu gün her memleketin en mühim düşüncesini teşkil etmekte bulunmuştur. 

Filhakika bir memlekette her hangi bir faaliyetin medarı istinadı her şeyden evvel mal, can, ma
suniyetidir. Asayişi düzgün olmıyan bir memlekette ticarî, sınaî, ziraî faaliyete imkân yoktur. Ha
yatın her sahasında tekâmül etmiş olan fikri beşerin fenalık sahasında geri kalması mümkün ola
mazdı. Bu gün tertip suretleri ve icra usulleri itibarile en yüksek zekâları bile hayrete düşüren bir 
takım polis vakaları bu hakikati canlı bir surette nazara arzetmektedir? Binaenaleyh bu günkü po
lisin de bu ihtiyaç ile mütenasip bir teşekkül olmasındaki zarureti kabul etmek lâzımdır. Memleketi
miz polis teşkilâtına esas olan 2 mayıs 1329 tarihli polis nizamnamesi zamanın ihtiyaç ve zaruretle
rini tatmin etmekten çok uzaktır. 

Polisin haiz olduğu ehemmiyetle mütenasip bir teşkilâta mazhar olması ve uhdesine verilen işleri 
zekâ ve şuurla liyakat ve ferasetle başarabilecek unsurlarla teçhiz edilebilmesi için böyle bir kanuna 
katı bir lüzum vardır. 

Esasen polis nizamnamesi mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun olanların ancak ikinci ko
miserliğe tayinlerini kabul ettiği halde Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 
olan 1452 numaralı kanun yüksek mektep mezunlarının Devlet memurluklarına on birinci dere
ceden itibaren kabulünü tecviz etmiş ve ikinci komiserliği on dördüncü derecede addeylemiştir. 

Bundan başka 1700 numaralı Dahiliye memurları kanunu da mülkiye ve hukuk mektebi me
zunlarının on ikinci dereceden itibaren Dahiliye memurluklarına intisap edebileceklerini kabul 
eylemiştir. 

Bu suretle zamanın gösterdiği lüzum yüzünden nizamnamenin bu baptaki hükmü iptal olun
muştur. Polis bir mesleki mahsus olmakla beraber ayni zamanda Dahiliye vekâletinin bir şubesi 
bulunmakla bu meslek müntesiplerinin vekâletin diğer memurlarile hukukta müsavi olmasını ka
bul etmek ve imkân ve lüzum görüldükçe bu memurların yekdiğerile ve kıdem ve terfi hakları 
devam eylemek şartile istibdal olunabilmesini tecviz eylemek lâzımdır. Ancak bu suretledir ki po
lisi münevver ve işgüzar ve yüksek tahsil görmüş unsurlarla teçhiz etmek mümkün olur. 

İşbu lâyihanın teklifi sebeplerine dair bu umumî ıııütaleattan sonra maddelerden icap edenle
rin esbabı mucibesi aşağıda arzedilmiştir; 
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Madde 1 — Halen olduğu gibi polis biri üniformalı diğeri sivil olmak üzere iki kısım memur

lardan mürekkep bir zabıta heyeti olarak kabul edilmiştir. Eski nizamnamede mezkûr taharri 
memuru unvanı bu kanunda ipka edilmiyerek bu memurlar da,ait oldukları sivil polis memurları 
meyanında addolunmuştur. Sivil polisin zamauımızdaki ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak bu 
sınıfa alınacakların vasıf ve şartları ona göre tesbit edilmiştir. Hemen her memlekette olduğu gibi 
memleketimizin büyük şehirlerinde atlı polis teşkili şayanı arzudur ve buna olan ihtiyaç arzdan 
müstağnidir. Bu sebeple işbu kanuna bazı hükümler konmuştur. 

MADDE 2 — Vilâyetlerin asayişinden mesul olan valiler zabıta kuvvetlerinin en büyük âmiri 
olduğundan maddenin birinci fıkrasındaki (en büyük) cümlesi tayy olunmuştur. 

Vilâyetlerde şehir ve kasabaların asayiş işleri polis memurları ve şehir ve kasaba harici nııntaka-
lann asayiş işleri de jandarma kumandanları tarafından görülmekte ve bu iki dairenin faaliyetleri 
neticesi hususî bir büroda toplanmamaktadır. Halbuki bu iki zabıta kuvvetinin faaliyetleri arasında 
bir insicam ve irtibat bulunması zaruridir. Bundan başka gerek valilerin gerek jandarma kumandan
larının ve polis âmirlerinin tayin olundukları yeni bir vilâyette işe başlar başlamaz vilâyetin asayiş 
vaziyetini hemen öğrenebilecek toplu dosyalara malik olmasındaki lüzum ve ehemmiyet izahtan 
müstağnidir. 

Bu maksatla işbu kanun lâyihasında polis müdürlükleri yerine yalnız şehirlerin asayiş işleri 
ve sair polise mevdu vazaifinin ifasile mükellef kalmayıp ayni zamanda vilâyet mmtakasında siya
sî emniyet ve inzibat ve asayişe müteallik istitlâat mesai]ile de tavzif edilen emniyet müdür ve me
murları ihdası derpiş olunmuştur. 

Vilâyetler nüfus ve hususî ehemmiyetleri itibarile ayni derecede bulunmadıklarından buralarda 
bulundurulacak polis âmirlerinin emniyet müdür ve emniyet memurları unvanile ve iki dereceli ol
ması muvafık görülmüştür. 

MADDE 3 — Polisin dahilî inzibatını ve vazifesinin hüsnü ifasını daimî surette teftiş ve murake-
be etmek üzere bir teftiş heyetine lüzum bulunduğu esasen kabul edilerek polis müfettişleri istih
dam olunagelmekte idi. Bu teftiş işinin daha faydalı bir surette ifasını temin etmek üzere bu daire
nin başında işbu vazifeyi tanzim edecek bir başmüfettişin bulunması muvafık görülmüş ve teftiş 
ve murakabenin hakkile ifası iyin muayyen miktarda polis müfettiş muavinlerinin istihdamı da zaru
rî görülmüştür. 

Vilâyetlerde polis müdürleri yerine emniyet müdür ve memurları bulundurulması hakkındaki 
sebep ikinci madde esbabı mucibesinde arzolunmuştur. 

Devletin her hizmetinde müstahdem memurlar hakkında olduğu gibi polis mensupları hakkında 
da ıbu meslekin icap ve ihtiyaçlarına göre derece ve sınıflar tesbit edilmiştir-. 

Madde 4 — Ankara vilâyetinin Devlet merkezi, istanbullun da Türkiyenin en çok nüfuslu ve çok 
ehemmiyetli bir güzergâh üzerinde bulunan bir şehir olması sebebile buralarda bulundurulacak polis 
âmirlerinin yüksek evsafı haiz olmasındaki lüzum arzdan varestedir. 

MADDE 5 — işbu vilâyetlerin ehemmiyetlerile mütenasip bir surette polis teşkilâtının tecrübeli, 
liyakatli, münevver unsurlara malik olmasınr temin maksadile bu madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Devlet emniyetinin istilzam eylediği zamanlarda vilâyetler kadrosundan muhtelif 
derece ve sınıftan memurların Hükümet merkezine celp ve orada istihdam olunabilmeleri en bü
yük polis âmirine verilmesi elzem bir salâhiyettir. 

Polis memurlarının polisin filî ve meşakkatli hizmetleri ile nisbeten zahmeti hafif kalan işleri 
sahasında ahenktar bir surette tevzii ve muhtemel her hangi bir sahabet ve himayenin meni için bu 
hizmetlere tahsis edilecek polis memurlarının Emniyet işleri umum müdürlüğünce takdir ve tesbiti 
zaruridir. 

Madde 7 — Elyevm meri olan polis nizamnamesi işbu kanunla meriyetten kalkmış olacağından 
polis meslekine girecek olanlar da aranacak vasıf ve şartların bu kanuna tevfikan yapılacak yeni 
nizamnamede tesbiti muvafık görülmüştür. 

Madde 8 — Asrî polisin istilzam eylediği bilgi ve ferasetin vücude gelmesini temin için bu 
meslekte sevk ve idare mevkiinde bulunacakların bundan böyle adlî veya idarî yüksek tahsil gör-
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muş olanlarından intihabı takip olunan gayenin tabiî bir neticesi olarak kabul edilmiştiı*. 

Madde 9 — Şimdiye kadar memleketimizde yüksek tahsil görenler arasından polis meslekine rağ
bet gösterenler hemen yok gibidir. Bir taraftan bu meslekin mensuplarına tahmil eylediği ağır ve 
mesuliyetli vazifeler diğer taraftan verilen maaşın azlığı bu rağbetsizliğe sebep olmaktadır. Bu vazi
yeti gören meşrutiyet Hükümeti 1326 senesinde polis memurlarının maaşlarını artırmış ve bu sa
yede bir kısım mülkiye ve hukuk mektepleri mezunlarının polis meslekine girmelerini temin eylemiş
tir. Bu zevatın Türk polisini medenî âlemin polisi derecesine çıkarmakta büyük hizmetleri görül
müştür. Halen de, hayırlı neticesi tecrübe ile sabit olan, bu yolda yürünmek fikri takip olunmak
tadır. Bu fikir encümenimizce de çok muvafık görülmüştür. 

Ancak polis silki hususî bir istidada ihtiyaç arzeden bir meslek olduğundan saliklerin bir tecrübe 
derecesi geçirmeleri lüzumlu bir kayit olarak kabul edilmiştir. 

İhtiyat zabitliği yapmış olanlar polisin esaslı vasıflarını haiz bulunacaklarından bunların da gör
dükleri tahsile ve imtihanla ibraz eyliyecekleri ehliyete göre polis komiserliklerine tayinleri muva
fık görülmüştür. 

Madde 10, 11 — Her memlekette polisin sivil kısmında istihdam olunacaklarda bazı hususî va
sıflar aranmaktadır. 

Bu sınıfta bulunanlar üniformasız olarak polisin istihbarat, hafi tahkikat ve takibat gibi zekâ, 
temkin, feraset ve kurnazlık ve sair haslâtleri istilzam eden vazifelerini ifa ile mükellef oldukların
dan bunların bu ihtiyaca göre tefrik ve intihabı elzemdir. 

Madde 12 — Her memlekette olduğu gibi kadınlardan sivil kısımda polis istihdamı muvafık gö
rüldüğünden madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13 — Bir takım işler için polis memurları arasında bu hususa elverişli kimseler bulun-
mıyabilir. Tercümanlık, yazı tatbiki ve saire gibi işler için icabında hariçten bazı kimseleri istihda
ma mezuniyet vermek polis vazifesinin tamamii ifası için zarurî bir tedbirdir. 

Madde 14 — Emniyet müfettişlik ve muavinliği polisin en mühim ve nazik bir şubesidir. Bu işler
de yüksek iktidar ve istidat sahibi zevatın hizmetlerinden istifade edilebilmesini teminen bu salâhiye
tin verilmesi tensip olunmuştur. 

Madde 15 — Adliyenin ayrıca adlî tabipleri bulunduğundan cerh vakalarında ilk tedaviyi yap
mak ve ayni zamanda memurların sıhhî halleri ile de meşgul olmak üzere hekim istihdamı tabiidir. 
Kadınlara ait cürümler için ayni maksatla ebe istihdamı zarurî görülmüştür. 

Madde 16 — Tayin hakkına malik olan makamlar evvelce neşrolunan kanunların hükümlerini 
tekrar etmekten ibaret olduğundan madde tahrir tarzı değiştirilerek kabul olunmuştur. 

Madde 17 — Malûmu ilâm kabilinden olan bu maddeye lüzum görülmemiştir. 
Madde 18 — Hükümetin esbabı mucibesi muvafık görülerek madde aynen kabul edilmiştir. 
Madde 19 — Teftiş vazifesinin ehemmiyeti derkâr olduğundan bu memuriyete alınacaklarda 

yüksek tahsil kaydini aramak ve bu gibilerin tercihan tayinlerine cevaz vermek muvafıktır. An
cak hukuk ve mülkiye mezunları arasından intihap imkânı bulunmadığı takdirde polis meslekinde 
uzun müddet hizmet etmiş ve tecrübe görmüş ve en az üç sene Emniyet müdürlüğünde bulunmuş 
olanların tayinine cevaz verilmiştir. 

Madde 20 — Her memuriyette olduğu gibi polis meslekinde de terfi için liyakate kıdemin in
zimam eylemesi zaruridir. Komiser, polis memurları ve polis namzetleri yüksek tahsil görme
miş olduklarından Devlet kanunlarının polis uhdesine tevdi ettiği vazifeleri bildiklerini imtihan
la ispat eylemeleri lüzumu kabul edilmiştir. 

Madde 21 — Mülkiye ve hukuk mektebi mezunlarının polis meslekine rağbetlerini celp'için bu 
maddeye lüzum olduğu kanaatile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22 — Polis daima faal unsurlara malik olması lâzımgelen bir meslek olduğundan Emni
yet işleri umum müdürlüğünün şube memurlarının zaman zaman emniyet müdürlüğüne nakillerile 
filî hizmetle irtibatlarının temini ayni zamanda filî hizmette yorulupta nisbeten hafif hizmet 
olan şube müdürlüklerinde bir müddet istirahatin imkânı husulü için bu maddenin kabulü muva
fık görülmüştür. 
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Madde 23 — 21 inci maddede varit olan mülâhaza bu maddeye de esas teşkil eylemiştir. 
Madde 24, 25 — Emniyet işleri umum müdürlüğü Dahiliye vekâletinin bir şubesi olduğundan bu 

şubeye mensup memurlarla vekâletin diğer şubelerindeki memurlar' arasında tam bir müsavat ve te
adül bulunmak tabiidir. Binaenaleyh işbu şubenin her hangi bir memurunun lâzımgelen vasıfları haiz 
olduğu takdirde vekâletin diğer şubelerindeki memuriyetlere ve mukaibeleten diğer şubelerindeki 
memurların da emniyet işleri memurluklarına, kıdemlerinden ve haklarından hiç bir şey kaybetme
mek şartile, nakillerini kabul etmek zaruridir. 

Madde 26 — Her hangi bir kısımda iktisap edilen hak diğer kısım için de hakkı müktesep olarak 
kabul olunmak tabiî eaiz değildir. Çünkü polisin üniformalı ve sivil kısmının kabul şartları bir olma
dığından bir kısımdan diğerine nakil hususunda bu kanunda tes'bit edilen şartların aranması lüzum
lu görülmüştür. 

Madde 27 — Taahhüdünü ifa eylemiş polis memurlarının istifa haklarını kabul etmek tabiidir. 
Makbul bir sebebe mebni mektep masrafını vermek şartile istifa hakkı tanılabilir. Bu gibilerden tek
rar poliste istihdamını talej) edenlerin sicilleri düzgün olmak şartile mesleke alınması yetişgin me
murlara malik olmak maksadile tecviz edilmiştir. Fakat polisin hususî ve ehemmiyetli vazifesini tak
dir etmiyerek istifasının kabulünü beklemeksizin veya istifa etmeksizin vazifesini terkedenleriıı 
bir daha polis hizmetinde kullanılmaması tabiidir. Bu gibi hallerde memleketin yüksek menfaatlerinin 
haleldar olması da mümkündür. Bu takdirde memurun ayrıca cezalandırılması çok muhiktir. 

Madde 28 — Kebabı mucibeden vareste görülmüştür. 
Madde 29 — Polisin esaslı bir rüknü olan komiser ve polis memurlarının faaliyet ve liyakatlerinin 

takip ve bunların terfi ve nakilleri mühim bir keyfiyettir. Bu hususu bir zatın takdirine bırakmak-
tansa böyle bir heyete terketmek daha muvafıktır. Bu düşünce ile bu vazife müdürler encümenine 
verilmiştir. 

Madde 30 — Memurin kanunu inzibatî cezaları tadat ve tasnif eylemiş ise de polis meslekinin 
hususiyeti ve bu meslekte inzibatın daha mükemmel olması zarureti nazarı itibara alınarak mez
kûr kanundaki hükümlerden başka daha bir takım haller bu maddeye dercedilmiştir. 

Madde 31 — Devletin emniyeti dahiliye ve hariciyesini ve vatandaşlar hukukunun masuniye
tini temin polisin en mühim bir vazifesi olduğundan polis memurlarının bu hususta bir kat daha 
teyakkuzunu temin için bu madde kabul edilmiştir. 

Madde 32 — Polis emniyeti milliye ve âmme sükûn ve huzurunun muhafaza ve sıyanetine memur 
müsellâh bir kuvvet olduğundan mensuplarının tam bir inzibat altında bulunması katiyen elzem
dir. Bu maksatla işbu madde kabul edilmiştir. 

Madde 33 — Polis memurlarının vatandaşlara hürmet telkin etmesi muvaffakiyetlerinin en bü
yük sırrıdır. Vatandaşların can, mal, hürriyet ve iffetlerini muhafaza ve sıyanetle mükellef 
olan bu memurların her türlü şaibeden beri olması elzem bir şarttır. Bundan başka Devlet otorite
sini temin eden kuvvetlerden başlıca biri de polistir. îşbu mülâhazalara istinaden bu madde ka
bul olunmuştur. 

Madde 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 — Esbabı mucibe dermeyanmdan vareste görülmüştür. 
Madde 42 •— Bu maddeye encümenimizce atlı polislerin zatî hayvanları vazife esnasında te

lef olursa bedellerinin Hükümetçe tazminine dair bir fıkra ilâve olunmuştur. Emniyet işleri 
umum müdürü Beyefendinin izahatından anlaşıldığına göre icabında ve bütçe müsait olduğu tak
dirde teşkili tasavvur olunan atlı polis efradı hayvanlarını kendileri tedarik edeceğinden vazife 
esnasında telef olan hayvanlarımın Devletçe tazmini nısfete muvafık görülmüştür. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Dahiliye E. Rs. Rs. V. M. M. Kâtip Aza Aza 

Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale Muş Rize Şebin Karahisar 
Cemil M. Faik Şükrü H. Reşit Atıf Vasfi Basit 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kars Ordu Antalya Elâziz Ordu Zonguldak Malatya 

Baha Tâli A. İhsan Rasih Hüseyin İsmail Rıfat Vasıf 



- i â -
HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Polis teşkilât kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Polis; üniformalı ve sivil olmak 
üzere iki kısımdır: 

Üniformalı polis te atlı ve piyade olmak üzere 
ikiye ayrılı. 

Atlı polis bütçenin müsaadesi halinde indel-
ieap ihdas olunur. 

Bunların şeraiti polis nizamnamesinde tnusar-
rahtır. 

MAD.DE 2 — A : Vilâyetlerde polisin en bü
yük âmiri « Emniyet müdürü » veya « Emniyet 
memuru » dur. 

B : Vilâyet « Emniyet müdürleri» veya « Em
niyet memurları »; kanun ve nizamlarla uhdelerine 
mevdu vezaiften başka, ayni zamanda vilâyet mın-
takasının idarî ve siyasî emniyet ve asayişine mü
teallik istıtlaat mesaili ile de muvazzaftır. 

Memurların derece ve sınıfları 

MADDE 3 — Polis muayyen bir meslek olu]) 
derece ve sınıfları aşağıda gösterilmiştir: 

Merkezde 

Derece 
1 Emniyet işleri umum müdürü 
2 Emniyet işleri umum müdürü muavini, po

lis başmüfettişi 
3 Emniyet işleri şube müdürleri, polis ve em

niyet müfettişleri 
4 Polis ve emniyet müfettiş muavinleri, Em

niyet işleri şube şefleri 
5 Memurlar 
6 Kâtipler 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Polis; üniformalı ve sivil olmak 
üzere iki kısımdır: 

Üniformalı polis de atlı ve piyade olmak üzere 
ikiye ayrılır. Atlı polis icabında ihdas olunur. 
Bunların istihdam şartları nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE 2 — A : Vilâyetlerde polisin âmiri 
« emniyet müdürü » veya « emniyet memuru » 
dur. 

B : Vilâyet « emniyet müdür » veya « emniyet 
memurları » kanun ve nizamnamelerle kendilerine 
verilen vazifelerden başka ayni zamanda vilâyet 
mıntakasında siyasî emniyet ve inzibat ve asayişe 
müteallik istıtlaat meseleleri ile de iştigal ederler. 

Memurların derece ve sınıfları 

MADDE 3 — Polis mahsus bir meslek olup 
mensuplarının derece, sınıf ve unvanları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Merkezde 

Derece 
1 Emniyet işleri umum müdürü 
2 Emniyet işleri umum müdür muavini ve 

polis başmüfettişi 
3 Emniyet işleri şube müdürleri, polis ve em

niyet müfettişleri 
4 Polis ve emniyet müfettiş muavinleri, em

niyet işleri şube şefleri 
5 Memurlar 
6 Kâtipler 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki (21 mayıs 1930) tarih ve 1624 numa
ralı kanuna merbut (A) cetvelinde Emniyet işleri 
umum müdürlüğü merkez teşkilâtına ait kısım, 
bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelde yazılı şekilde 
tadil edilmiştir. Devlet memurları maaşatmın tev
hit ve teadülüne dair (8 mayıs 1929) tarih ve 1452 
numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetvelde 
Emniyet işleri umum müdürlüğü merkez teşkilâ
tına ait kısım bu kanuna bağlı (B) işaretli cetvel
de yazılı surette tadil olunmuştur: .„,,.. 
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Derece 

Vüâyetîerâe 

1 Emniyet müdürleri, 
Polis mektebi müdürleri, 
Emniyet müdüriyetleri şube müdürleri, 

2 Emniyet müdüriyetleri şube müdür muavin
leri, 
Emniyet memurları, 
Emniyet müdüriyetleri şube reisleri, 
Polis ve sivil merkez memurları, 

3 Resmî ve sivil komiserler, 
4 Polis memurları, 
5 Polis namzetleri. 
Polis ve emniyet müfettişleri, emniyet müdür

leri, 
Resmî ve sivil komiserler: « Üçer » 
Emniyet memurları, polis ve emniyet müfettiş 

muavinleri, şube şefleri: « ikişer » 
Polis mektebi müdürleri, emniyet müdüriyet

leri şube müdürleri ve muavinleri ve şube reisleri, 
resmî ve sivil merkez memurları, polis ve namzet 
memurları « Birer » 

sınıftan ibarettir. 
Polis merkez memurları, resmî komiserler ve 

polisler ve polis namzetleri polisin üniformalı kuv-
vetine ve bunlardan maadası sivil sınıfa dahildir. ' 

Resmî komiserlerin birinci sınıfındakiler « bi
rinci komiser » , ikinci sınıfındakiler « ikinci ko
miser » , üçüncü sınıfındakiler « üçüncü komi
ser » ve sivil memurlar keza derecelerine göre, si
vil merkez memuru veya birinci, ikinci, üçüncü 
sivil komiser unvanile anılır. 

MADDE 4 — istanbul Emniyet müdüriyeti, 

2 

Vilâyetlerde, 

Derece 
1 Emniyet müdürleri, polis mektepleri mü

dürleri, emniyet müdürlükleri şube müdür
leri 
Emniyet müdürlükleri şube müdür muavin
leri, emniyet memurları, emniyet müdürlük
leri şuibe reisleri, üniformalı ve sivil merkez 
memurları 
Üniformalı ve sivil komiserler 
Polis memurları 
Polis namzetleri. 
Polis ve emniyet müfettişleri, emniyet mü
dürleri, üniformalı ve sivil komiserler 
'üçer,, emniyet memurları, polis ve emniyet 
müfettiş muavinleri, şube şefleri "ikişer,, 
Polis mektep müdürleri, emniyet müdürlük
leri şuıbe müdürleri ve muavinleri ve şube 
reisleri, üniformalı ve sivil merkez memur
ları, polis memur ve namzetleri "birer,, 
sınıftan ibarettir. 
Üniformalı polis merkez memurlarile komi
serleri ve polis memur ve namzetleri polisin 
üniformalı kısmına, bunlardan başkası sivil 
sınıfına dahidir. 
Üniformalı komiserlerden birinci srnrftaki-
lere "birinci komiser,, ikincidekilere 'ikinci 
komiser,, üçüncüdekilere "üçüncü komi
ser,, denilir. Sivil memurlar da sınıfla rina 
("öre sivil merkez memuru veya birinci, ikin
ci, üçüncü, sivil komiser unvanile andır. 

MADDE 4 — İstanbul emniyet müdürlüğü bi-
birinci sınıf Emniyet müdürlüğünün iki derece ve rinci sınıf emniyet müdürlüğünün iki derece ve 
Ankara Emniyet müdürlüğü bir derece üstündür.' Ankara emniyet müdürlüğü bir derece üstündedir. 

Maaş dereceleri bu kanuna merbut «O» cetvelile 
lesbit edilmiştir. 

MADDE 5 — Birinci ve ikinci sınıftan yukarı 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü
ne dair 1452 numaralı kanunun Emniyet işleri 
umum müdürlüğü vilâyet memurlarına ait kısmı 
işbu kanuna bağlı T , , cetveline göre tadil edil
miştir. 

MADDE 5 Birinci sınıftan vukarı emniyet 
Emniyet müdürü bulunan vilâyetlerde; ikinci sınıf müdürü bulunan vilâyetlerde, birinci ve ikinci 
Emniyet müdürü derecesinde birer Emniyet müdür sınıf emniyet müdürü derecesinde birer emniyet 

i muavmı. j müdür muavini, birinci ve ikinci ve üçüncü sınıf 
Üçüncü sınıf Emniyet müdürleri derecesinde emniyet müdürleri derecesinde şube müdürleri, bi-

şube müdürleri veya Emniyet memuru derecesinde rinci ve ikinci sınıf emniyet memuru derecesinde 
şube müdür muavinleri veya şube reisleri istihdam şuıbe müdür muavinleri veya şube reisleri istihdam 
olunur. olunur. 
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MADDE 6 — A : Emniyet işleri umum mü

dürlüğü ve şuabatında icap ve zaruret halinde vi
lâyetler kadrosundan muhtelif derecelrde memur 
tefrik ve istihdam olunabilir. 

B : Emniyet müdüriyetleri şube müdür veya 
reisliklerine lüzumu kadar sivil veya üniformalı 
merkez memuru ile sivil ve üniformalı memur tef
rik olunur. 

C : Emniyet müdürlükleri şube ve kalemlerin
de istihdam- olunacak polis memurlarının dereceleri 
ve miktarları Emniyet işleri umum müdürlüğünce 
tayin ve tesbit olunur. 

Mesleke giriş 

MADDE 7 — Polis meslekine girmek iyin ara-

MADDE 6 — A: JEnıniyet işleri umum müdür
lüğünde ve şuabatında icap ve zaruret halinde vi
lâyetler kadrosundan muhtelif derecelerde memur 
tefrik ve istihdam olunabilir. 

B : Emniyet müdürlükleri şube müdür veya 
reisliklerine lüzumu kadar sivil veya üniformalı 
merkez memurile sivil ve üniformali memur tefrik 
olunur. 

C : Emniyet müdürlükleri şube ve kalemlerin
de istihdam olunacak polis memurlarının derece 
ve miktarları Emniyet işleri umum müdürlüğünce 
tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 7 

Mesleke giriş 

Polis meslekine girmek için işbu 
nacak evsaf ve şerait polis nizamnamesinde yazı-' kanuna tevfikan yapılacak nizamnamede tesbit olu-
lıdır. 

MADDE 8 — Merkezde müstahdem üçüncü ve 
daha yukarı derecelerdeki memurlarla vilâyetlerde 
müstahdem birinci derecede bulunan emniyet mü
dürleri, polis mektebi müdürleri ve emniyet müdü
riyetleri şube müdürlerinin mülkiye veya liseyi 
veya yedi senelik idadiyi ikmal etmiş hukuk mek
teplerinden mezun olmaları şarttır. 

MADDE 9 — Mülkiye veya hukuk mekteplerin
den mezun olanlar, memurin kanunundaki evsafı 
haiz olmak şartile doğrudan doğruya polis merkez 
memurluğuna veya muadili memurieytlere kabul 
olunurlar. Bu gibilerin daimî hizmete kabulü için, 
bir sene* müddetle namzetlik devresi geçirmeleri-
mecburidir. Bu müddet zarfında ahlâk, bünye ve 
iktidar eihetile zabıta meslekine elverişli bulun
dukları mensup oldukları müdüriyetçe tasdik ve 
emniyet işleri umum müdürlüğünce kabul edilenler 
daimî hizmete naklolunurlar. 

Ehliyetleri tasdik edilmiyenler hakkında dahili
ye memurları kanununun ikinci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

nacak vasıf ve şartları haiz bulunmak lâzımdır. 

MADDE 8 — Merkezde müstahdem üçüncü ve 
daha yukarı derecelerdeki memurlarla vilâyetlerde 
müstahdem bulunan emniyet müdürleri, polis 
mektep müdürleri ve emniyet müdürlükleri şube 
müdürleri, mülkiye veya lise veya yedi senelik 
idadiyi ikmal etmiş hukuk mektepleri mezunu oi-
makin şarttır. 

MADDE 9 — A - Mülkiye veya hukuk mek
teplerinden mezun olanlar memurin kanunundaki 
vasıfları haiz olmak şartile doğrudan doğruya po
lis merkez memurluğuna veya muadili memuriyetle
re kabul olunurlar. Bu gibilerin daimî hizmete ka
bulü için en az altı ay namzetlik devresi geçirme
leri mecburidir; bu müddet zarfında zabıta mesle
kine elverişli bulundukları mensup oldukları mü
düriyetçe tasdik ve Emniyet işleri umum müdür
lüğünce kabul edilenler daimî hizmete naklolunur
lar. 

Ehliyetleri tasdik edilmiyenler hakkında Dahi
liye memurları kanununun ikinci maddesi hükmü 
tatbik edilir. 

B : İhtiyat zabitliği yapmış olan orta mektep 
mezunlarının üçüncü ve lise mezunlarının da ikin
ci komiserliğe bilimtihan tayinleri caizdir. Komiser
liğe bu suretle tayin olunanların bir sene tecrü
beden sonra tebeyyün edecek hallerine göre memu-

j riyetleri tasdik veya alâkaları katolunur. Imtihan-
j lar Emniyet işleri umum müdürler encümenince 
' icra olunur. 

MADDE 10 — »Sivil memur olabilmek için aşa- MADDE 10— Sivil memur olabilmek için aşa-



ğıdaki evsafı haiz bulunmak lâzımdır. 
A : Polis mektebinden mezun olmak, 
B .- Namzetlik müddeti dahi olduğu halde ün i 

forma!i sınıfında laakal üç sene istiıhdam olunup 
ehliyet, liyakat, cesaret ve irade sahibi olduğu sicil 
ve mahrem dosyası mündericatile tebeyyün etmek. 

MADDE 11 — Yukarıdaki evsafı haiz olduğu 
anlaşılan üniformalı polis memurları sivil sınıfın
da ayrıca bir sene namzetlik devresi geçirmeğe 
mecburdurlar. 

Bu müddet zarfında liyakat ve gayreti ve bu 
sınıfta istidadı görülenler üçüncü sınıf sivil komi
serliğe tayin ve aksi takdirde aslî sınıflarına ia
de olunurlar. 

Üniformalı sınıfa mensup iken lüzum ve ihtiyaç 
üzerine muvakkaten sivil sınıfında hizmet etmiş o-
lanların bu hizmetleri namzetlik müddetine mahsup 
olunmaz. 

MADDE 12 — Kadınlardan boy kaydi hariç 
olmak üzere işbu kamunda musarrah evsafı ve şe
raiti cami bulunanların polisin sivil kısmında istih
damları caizdir. 

MADDE 13 — Merkez ve vilâyet polis idareleri 
tercümanlıklarına ve sair müteferrik hizmetlere 
meslek haricinden her hangi bir zatın tayini caiz 
ise de bu gibilerin hizmetleri meslekte kıdem ve 
derece almağa esas teşkil etmeyip hizmetlerinden is
tiğna husulünde laakal beş sene ve daha ziyade 
hizmet edenlere maaşlarının üç mislini tecavüz et
memek üzere vekâletçe tensip olunacak bir ikra
miye verilerek alâkaları katolıumr. 

MADDE 14 — Emniyet müfettiş ve memur
luklarına meslek haricinden her hangi bir zatın ta
yini caiz ise de bu gibilerin bir senelik bir tecrü
beyi müteakip kifayetleri tahakkuk ederse emniyet 
müfettişliği memurini asliyesinden addolunurlar ve 
memurin kanununun diğer devlet memurlarına bah
şettiği hukuktan tamamüe istifade ederler. 

ğıdaki vasıf ve şartları haiz bulunmak lâzımdır: 
A : Polis mektebinden mezun olmak, 

B : Namzetlik müddeti dahil olduğu halde üni
formalı sınıfta en az üç sene istihdam olunup ehli
yet, liyakat, cesaret ve irade sahibi olduğu sicil 
ve mahrem dosyası münderecatile tebeyyün etmek. 

MADDE 11 — Yukarıdaki vasıfları haiz ol
dukları anlaşılan üniformalı polis memurları sivil 
sınıfında ayrıca bir sene namzetlik devresi geçir
meğe mecburdurlar. 

Bu müddet zarfında bu sınıfta istidadı görü
lenler üçüncü sivil komiserliğe tayin ve aksi tak
dirde aslî sınıflarına iade olunurlar. 

Üniformalı sınıfa mensup iken lüzum ve ihti
yaç üzerine muvakkaten sivil sınıfta hizmet etmiş 
olanların bu hizmetleri namzetlik müddetine mah
sup olunamaz. 

MADDE 12 — Aynen. 

MADDE 13 — Merkez ve vilâyet polis idareleri 
tercümanlıklarına ve sair müteferrik hizmetlere 
meslek haricinden herhangi bir zatın tayini caiz ise 
de bu gibilerin hizmetleri meslekte kıdem ve dere
ce almağa esas teşkil etmeyip hizmetlerine artık lü
zum görülmediği zaman kendilerine üç aylık ma
aşlarını tecavüz etmemek üzerer vekâletçe tensip 
olunacak bir ikramiye verilerek alâkaları kesilir. 

MADDE 14 — A - Emniyet müfettişlik ve mu
avinlik ve memurluklarına meslek haricinden her
hangi bir zatın tayini caizdir. 

Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri ta
hakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz ol
mak üzerer asaleten Emniyet müfettişlik ve mua
vinlik ve memurluklarına tayin olunabilir. 

B - Emniyeti umumiye vilâyet memurları kad
rosu e Emniyet müfettişleri kadrosuna dahil olup-
ta işbu kanuna mıerbut «D» cetvelinde gösterilen 
ve vaziyetleri Devlet memurları maaşatmm tevhit 
ve teadülüne dair 1452 numaralı kanunun onuncu 
maddesindeki hükme uygun bulunan memurlardan 
ehliyeti bilfiil sabit olanlara - her terfi müddeti 
geçtikçe - bütçeye konacak tahsisat dairesinde bir 
zam yapılır, 
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MADDE 15 — lüzumu olan vilâyetlerde tabibi 

adlî vczifesini ifa ile beraber polis memurlarının ah
vali sıhhiyelerine de nezaret etmek üzere sertabip, 
taibip ve kabile istihdam olunur. 

İhtisasları Sıhhiye vekâletince tasdik ve kabul 
edilmek şartile bunların tayinleri Emniyet işleri 
umum müdürlüğünün inhası ve Vekâletin tasdikile 
icra olunur. 

Bu memurlar polis meslekine dahil değildirler. 

intihap ve tayin usulleri 

MADDE 16 — Üçüncü maddenin dördüncü ve 
daha aşağı derecesindeki merkez memurlarile ikinci 
derecesindeki vilâyet memurları Emniyet işleri 
umum müdürlüğünün inhası üzerine vekâletçe, 

Üçüncü derecedeki vilâyet memurları Emniyet 
işleri müdürler encümeninin intihabı, Umum mü
dürün tasvibi ve vekâletin tasdikile; 

Dördüncü derecedeki vilâyet memurlar; emniyet 
müdüriyetleri veya emniyet memurlukları intihap 
heyetinin kararı, emniyet müdürlüklerinin muvafa
kati ve valinin tasdikile tayin olunurlar. 

Üniformalı polis namzetleri, polis mektepleri 
ve emniyet müdüriyetleri intihap heyetince intihap 
ve namzet olarak mektebe sevkolunıırlar. 

Şeraiti lâzimeyi haiz sivil polis namzetlerinin 
aslî sivil memurluğuna tayinleri mahallerinin inhası 
üzerine Emniyet işleri umum müdürlüğünce icra 
olunur. 

MADDE 17 — Emniyet ve müfettiş ve muavin-
lerile emniyet hizmetinde müstahdem memurların 
sureti intihap ve tayinleri nizamname ahkâmına 
tâbidir. 

Müfettişler 

MADDE 18 — Umum müdürlüğe merbut ol
mak üzere bir başmüfettişin idaresi altında muh
telif derecelerde lüzumu kadar polis müfettişi 
ve müfettiş muavininden mürekkep bir teftiş 
heyeti istihdam olunur. 

MADDE 19 — A : Polis müfettişleri; emni
yet müdürlüğünde lâakal üç sene hizmet etmiş 
zevat meyanında veyahut hukuk veya mülkiye 
mekteplerinden mezun emniyet müdürlerinden ve-

MADDE 15 — Lüzum olan vilâyetlerde zabıta 
tabipliği vazifesini ifa ile beraber polis memurla
rının alı vali sıhhiyelerine de nezaret etmek üzere 
başhekim, hekim kullanılır. Ayrıca lüzumu kadar 
ebe istihdam olunur. 

İhtisasları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince tasdik ve kabul edilmek şartile bunların tayin
leri Emniyet işleri umum müdürlüğünün inhası ve 
Dahiliye vekâletinin tasdiki ile icra olunur. 

Bu memurlar polis meslekine dahil değildirler. 

İntihap ve tayin usulleri 

MADDE 16 — Üçüncü maddede yazılı merkez
deki memurlardan dördüncü ve daha aşağı derecede 
bulunanlarla vilâyetlerde ikinci derecede bulunan 
memurlar Emniyet işleri umum müdürünün inhası 
üzerine vekâletçe; 

Vilâyetlerde üçüncü derecede bulunan memur
lar Emniyet işleri umum müdürlüğü müdürler en
cümeninin intihabı, umum müdürün tasvibi ve ve
kâletin tasdikile; 

Vilâyetlerde dördüncü derecede bulunan me
murlar, emniyet müdürlük veya memurlukları in
tihap heyetinin kararı, emniyet müdür ve memur
luklarının muvafakati ve valilerin tasdikile tayin 
olunurlar. 

Üniformalı polis namzetleri, polis mektepleri 
ve emniyet müdür ve memurlukları intihap heye
tince intihap ve namzet olarak mektebe sevkolu-
nurlar. Lâzımgelen şartları haiz sivil polis nam
zetlerinin sivil memurluğu kısmına tayinleri ma
hallerinin inhası üzerine Emniyet işleri umum mü
dürlüğünce icra olunur. 

« Bu madde kaldırılmıştır». 

Müfettişler 

MADDE 17 — 18 inci madde aynen 

MADDE 18 — A : Polis müfettişleri; emniyet 
müdürlüğünde en az üç sene hizmet etmiş zevat 
meyanından veya tercihan hukuk ve mülkiye mek
teplerinden mezun emniyet müdürlerinden ve kay-



ya kaymakamlardan tercihan ve müfettiş muavin-1 
leri de; polis ve sivil merkez memurluklarından 
ve emniyet işleri şube şefliklerinde hizmet etmiş 

•olaî'to' arasından veyahut hariçten intihap ve 
•tayii4i olunurlar. 

Müfettişliğe ve muavinliğe bidayeten tayin o-
lunanlar bir sene. zarfında namzetlik devresi geçi
rirler. 

Bu müddetin içinde müfettişliğe ve muavinliğe 
kabiliyet ve kifayeti görülmiyenler evvelki derece 
ve sınıflarına iade olunurlar. 

B : Polis müfettişlerinin mesai ve istihdam 
tarzları polis nizamnamesinde musarrahtır. ı 

Terfi 

MADDE 20 — üniformalı ve sivil memurların I 
bir derecenin bir sınıftan yukarı veya en yukarı sı
nıftan üst derecenin en küçük sınıfına terfileri 
için bulundukları, sınıfta lâakal üç sene hizmet et
mek, 

Beşinci ve altıncı derecedeki memurlar için 
bilıuüsabaka ehliyet göstermek ve derecesine göre 
orta veya yüksek polis kursunu takip ve muvaf
fakiyetle ikmal etmiş bulunmak şarttır. 

MADDE 21 — Mülkiye ve hukuk mezunu mer
kez memurları kanunî hizmet müddetlerini ikmal 
eyledikleri takdirde doğrudan doğruya üçüncü sı
nıf emniyet müdürlüğüne tayin olunabilirler. 

Talu'il ve nakil 

MADDE 22 — Emniyet umum müdürlüğü şu
be müdürlükleri birinci sınıf emniyet müdürlüğü ı 
derecesindedir. İcap ve zaruret halinde emniyet 
işleri şube müdürleri ve polis müfettişleri sınıfla
rına muadil emniyet müdürlüklerine nakledilebile
cekleri gibi emniyet müdürlerinin de naklen veya 
terfian emniyet işleri şube müdürlüklerine ve polis 
müfettişliklerine tayinleri caizdir. 

MADDE 23 — üçüncü maddenin ikinci dere
cesindeki vilâyet memurlarının emniyet işleri şu- s 
be şefliklerine ve şube şeflerinin de keza maaşları- ı 
na tekabül eden memuriyetlere naklen veya terfian i 
tayinleri caizdir. 1 

MADDE 24 — Bir derece ve sınıfta bulunan 
ve mecburi hizmet müddetini ikmal eylemiş olan ı 
merkezi vilâyetlerdeki polis meslekinde bulunan 1 
memurların lüzumu sabit olduğu ve Dahiliye ine- ı 
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-1 makamlardan; ve müfettiş muavinleri de polis ve 
ı sivil merkez memurluklarında ve emniyet işleri 
f şube şefliklerinde hizmet etmiş olanlar arasından 
; intihap ve tayin olunurlar. 

Müfettişliğe ve muavinliğe bidayetten tayin 
• olunanlar bir sene namzetlik devresi geçirirler. 

Bu müddet içinde müfettişliğe ve muavinliğe 
kabiliyet ve kifayeti görülmiyenler evvelki derece 

• ve sınıflarına iade olunurlar. 
B : Polis müfettişlerinin mesaî ve istihdam 

tarzları nizamname ile tesbit olunur. 

Terfi 
MADDE 19 — üniformalı ve sivil memurların 

bir derecenin bir sınıfından yukarı sınıfına veya 
en yukarı sınıfından üst derecenin en aşağı sınıfına 
terfileri için bulundukları sınıfta en az üç sene hiz
met etmek; üçüncü, dördüncü ve beşinci derecedeki 
memurlar için bilmüsabaka ehliyet göstermek ve de-
dereesine göre orta ve yüksek polis kursunu takip 
ve muvaffakiyetle ikmal etmiş bulunmak şarttır. 

MADDE 20 — 21 inci madde aynen 

Tahvil ve. nakil 

MADDE 21 — 22 nci madde aynen 

MADDE 22 — üçüncü maddenin ikinci derece
sindeki vilâyet memurları Emniyet işleri umum 
müdürlüğü şube şefliklerine ve şube şefleri de keza 
maaşlarına tekabül eden memuriyetlere naklen veya 
terfian tayin edilebilirler. 

MADDE 23 — Mecburî hizmet müddetini ikmal 
eylemiş olan merkez ve vilâyetlerdeki polis memur
ları lüzumu halinde ve dahiliye memurları kanunu
nun aradığı vasıf ve şartları haiz bulundukları 
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murları kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz bulun
dukları takdirde Umum müdürlüğün muvafaka
tinin istihsalinden sonra ayni derece ve sınıftaki 
diğer Dahiliye memurluklarına nakil ve tayinleri 
caizdir. 

MADDE 25 — Polis müfettişleri ve emniyet 
müdürlerile kaymakamlar sınıf itibarile yekdiğe
rine müsavidirler. 

Emniyet işleri şube müdürlerile polis müfet
tişlerinin ve emniyet müdürlerinin icabında kay
makamlıklara ve kaymakamların da şube ve 
emniyet müdürlüklerile polis müfettişliklerine ka
nunî şartları haiz oldukları takdirde naklen veya 
terfian tayin olunabilirler. 

MADDE 26 — On birinci maddedeki sarahate 
riayet olunmak şartile ayni derecedeki üniformalı 
ve sivil memurların bir kısmından diğerine nakille
ri polis nizamnamesi ahkâmına tâbidir. Bunlarm 
muvafakatlerile becayişleri caiz değildir. 

İstifa ve mezuniyet 

MADDE 27 — İlk üç senelik mecburî hizmet 
müddetini ikmal etmiş olan her memurun istifa
ya hakkı vardır. Daha evvel istifa veya vazifesi
ni terkeden memurlar dereceleri her ne olursa ol
sun sicilleri mazbut olmadığı takdirde bir daha po
lis hizmetinde istihdam olunamazlar. 

Mecburî hizmet müddetlerini doldurmadan isti
fa eden meslek mektebi mezunu polislerden tahsili 
emval kanunu hükümleri dairesinde iaşe ve sair 
mektep masrafları tahsil olunur. 

MADDE 28 — Polis memurlarına verilecek izin 
polis nizamnamesindeki ahkâma ve üçüncü ve daha 
yukarı derece merkez memurlarının ve birinci de
receye dahil vilâyet memurlarının mezuniyetleri 
memurin kanununda yazılı şartlara tâbidir. 

Müdiirler encümeni 

MADDE 29 — Merkezde umum müdür mua
vininin riyaseti altında şube müdürlerinden mü
rekkep bir müdürler encümeni vardır. 

Kararlar umum müdürün tasvibile tamam olur. 
Encümenin vazifesi şunlardan ibarettir: 
A : Üçüncü derecedeki vilâyet memurlarının 

takdirde ayni derece ve sınıfta bulunan diğer dahi
liye memurluklarına nakil ve tayin olunabilirler. 

MADDE 24 — Emniyet işleri şube müdürlük
leri, polis müfettişlikleri, emniyet müdürlükleri ve 
emniyet müdürlükleri şube müdürleri kaymakamlı
ğa muadildir. 

Bu vazifelerde bulunanlardan kanunî şartları 
haiz olanlar icabında kaymakamlıklara ve kayma
kamlar da bu memuriyetlere naklen veya terfian 
tayin olunabilirler, 

MADDE 25 — Üniformalı ve sivil memurların 
bir kısımdan diğerine nakilleri için geçecekleri kı
sım hakkında bu kanunda yazılı şartların vücudu 
lâzımdır. 

İstifa ve mezuniyet 

MADDE 26 — îlk üç sene mecburî hizmet 
müddetini ikmal etmiş olan memurlar istifa ede
bilirler. Kabule şayan mazerete istinaden ve 
mektep masarifini vermek şartile daha evvel de 
istifa edilebilir. îstifa edenlerden sicilleri düzgün 
olanların tekrar poliste istihdamı caizdir. 

istifanın kabulünü beklemeksizin veya istifa et
meksizin vazifesini terkeden memurların bir 
daha polis meslekinde istihdam olunmamak 
üzere kayitleri terkin olunur ve haklarında ka
nunî takibat yapılır. Mektep masarifini vermi-
yenler hakkında tahsili emval kanunu ahkâmı tat
bik edilir. 

MADDE 27 — Memurin kanunundaki senelik 
mezuniyetinden maada polis memurlarına haftada 
yirmi ödrt saat izin verilir ve bunun istimali 
tarzları nizamname ile tesbit olunur. 

Müdürler encümeni 

MADDE 28 — Merkezde umum müdür mua
vininin riyaseti altmda şube müdürlerinden mü
rekkep bir müdürler encümeni vardır. 

îşbu encümenin kararları umumî müdürün tas-
dikıle tamam olur . 

Encümenin vazifesi şunlardan ibarettir: 



- 2 0 -
mesaî ve faaliyetlerinin zatî hal ve vaziyetlerinin 
tesbiti, intihabı, 

B .- Dördüncü derecedeki vilâyet memurlarının 
terfi ve tahvilleri, 

G : Memurlara verilecek para mükâfatının ka
bul ve miktarının tayini. 

İnzibatî cezalar 

MADDE 30 — A : inzibatî cezalar şunlardır: 
İhtar, tevbih, maaş katı, kıdem tenzili, sınıf 

tenzili, memuriyetten ihraç. 
B : Bu cezalar hakkındaki ahkâm polis nizam

namesinde muharrerdir. 

A : Üçüncü derecedeki vilâyet memurlarının 
mesai ve faaliyetlerinin, zatî hal ve vaziyetlerinin 
tesbiti, intihabı, terfi ve tahvilleri; 

B : Dördüncü derecedeki vilâyet memurlarının 
terfi ve bir vilâyetten diğer bir vilâyete tahvilleri; 

0 : Memurlara verilecek para mükâfatının ve 
miktarının takdir ve tayini. 

İnzibatî cezalar 

MADDE 29 — Memurin kanununun 28, 29, 30, 
31, 32, 33 üncü maddelerinde yazılı hallerden baş
ka aşağıdaki hallerde dahi karşılarındaki cezalar 
verilir: 

A : İhtar; zaruret olmadan merciini tecavüz 
etmek, 

B : Tevbih, 
1 - Meslekî terbiyeye uymıyaıı tavru harekette 

bulunmak, 
2 - Teftiş veya takipleri sebepsiz uzatmak, 
3 - Raporları ve tahkik evrakını vaktinde gön-

dermemek, 
4 - Bir tahkikatı kastsız olsada noksan bırak

mak, 
5 - Teftiş için gidilecek yeri işaa etmek, 
6 - Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş 

lâyihalarına ve sorulan suallere sebepsiz olarak üç 
gün zarfında cevap vermemek, 

7 - Bir meselenin evrakını kasıt olmaksızın zayi 
etmek, 

8 - Vazife icabını takdir ve ifada müsamaha 
göstermek, 

9 - Meslek terbiyesine muhalif harekette bulun
mak, 

10 - Nizamnameye mugayir bir şekilde giyinmek 
ve dolaşmak, 

11 - Vazifede temaruz etmek, 
12 - Silâhını ve elbisesini kirli tutmak, 
13 - Âmirlerinin tenbihatma riayet etmemek, 
14 - Göreceği veya dolayısile muttali olacağı 

polisi alâkadar eden vaka ve hadiseleri âmirine va
kit ve zamanile haber vermemek, 

15 - Memuriyet mıntakası dahilindeki ahali ve 
esnaf ile laubali olmak, 

16 - Herhangi bir yol, mahal veya şahsı arayıp 
soranları cevapsız bırakmak, veya başından sav
mak. 

0 : Maaş kati: 
1 - Eli işten çektirilen memurlar hakkında tah

kikat bittikten sonra mazeretsiz olarak en çok oıı 



beş gün zarfında fezlekesini ait olduğu makama 
vermemek, 

2 - Mafevkinden izin almaksızın haftalık mezu
niyetini muayyen saattan evvel istimal etmek ve 
muayyen vakitte vazifesi başına avdet eylememek, 

3 - Mecmuu bir aylık maaş miktarını geçecek 
derecede esnaf ve tüccara borçlanmak, 

4 - Şevkine memur olduğu eşhasın hata ve ted
birsizlik neticesi firarına sebebiyet vermek, 

5 - Esliha ve cephaneden gayri Devlet malı 
olan eşyanın hata ve tedbirsizlik neticesi ziyama 
meydan vermek, 

6 - Sivil elbise ile umuma açık olan yerlerde 
sarhoş olmak, 

D : Kıdem tenzili: 
1 - Sıfat ve vazifesi dolayısile muttali olduğu 

tahkikat ve istihbaratı ifşa etmek, 
2 - Nokta ve devriye ve nöbette uyumak, 
3 - Mirî esliha ve cephanesini ihmali yüzünden 

gaip etmek « Ayrıca bedeli ödettirilir », 
4 - Üniforma ile umuma açık yerlerde işret 

etmek. 
E : Sınıf tenzili: 
1 - Amirlerine hakaret etmek, 
2 - Vazife başında veya vazifeden dolayı madu

nuna yahut arkadaşlarına hakaret etmek, 
3 - Madununu veya hemmertebe meslek arkadaş

larını döğmek, 
4 - Mensup olduğu Emniyet müdüriyeti veya 

memurluğu mıntakası haricine izinsiz gitmek veya 
vazife icabı gittiği takdirde âmirini haberdar etme
mek, 

5 - Cemi ianat nizamnamesine mugayir hareket
te bulunmak, 

6 - Esliha ve cephaneden gayri Devlet malı olan 
eşyasının bilerek ziyına sebebiyet vermek, 

7 - Üniforma ile umuma açık mahallerde işreti 
tekerrür etmek. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı halleri irtikâp e-
denler sınıflarının tenziline imkân bulunmıyan 
memurlardan ise haklarında bir sene kıdem tenzili 
cezasile beraber on beş günlük maaş katı cezası tat
bik edilir. Bu fili tekerrür edenler memuriyetten 
ihraç olunur. 

F : Memuriyetten ihraç: 
1 - Sirkat, sahtekârlık, dolandıncılılk, iffetşi-

kenlik, iftira, irtikâp, irtişa, salâhiyeti kanııniyeyi 
ligarazin suiistimal fiillerinden her hangi birini ir
tikâp ettiği maddeten sabit olmak, 

| 2 - Âmirinin, infaz edilmemesi Devlete zarar ve-



ı recek, emirlerini icra etmemek, 
3 - Mafevklerini söz veya yazı ile tehdit eyle

mek, 
4- Z\ya.ı Devletçe zararı mucip olsun olmasın 

bir meselenin evrakını kasten ortadan kaldırmak, 
f> - Âmirinin izin ve malûmatı olmaksızın mev

kiini ve vazifesini ve halefine devretmeksizin memur 
olduğu nokta mevkiini terketmek, "mücbir sebepler 
müstesnadır,, 

I 6 - Mezun olduğu günlerde üniforma ile veya 
gayri mezun olduğu günlerde bilâ vazife gerek üni
forma ile ve gerek sivil olarak fuhuşhaneye gitmek 
veya fahişelerle irtibat ve münasebet tesis eylemek, 

7 - Âmirini her ne suretle olursa olsun söz veya 
yazı veya silâhla tehdit etmek, 

| 8 - Masarifini maaş ve iradı ile tevzin etmeyip 
ötekine berikine borçlanarak ödememeyi itiyat edin
mek, 

9 - İfasına memur olduğu ve ifşası Devletçe ma-
I zarratı mucip olan tahkikat safhalarını âmirinden 
J gayrisine ifşa etmek, 
I 10 - Şevkine memur olduğu eşhasın kasten fi
rarına sebebiyet vermek, 

11 - Her ne sebeple olursa olsun mafevkine fi-
I len hakaret etmek, 
[ 12 - Mirî esliha ve cephanesini satmak veya 
başkasına vermek, (Bedeli ödettirilir). 

13 - Alenî mahallerde sarhoş olarak bağırıp 
çağırmak veya yıkılmak veya bilâsebep silâh at
mak, 

14 - Her hangi bir şekilde olursa olsun kara
kolda veya vazife başında içki içmek, 

15 — Uyuşturucu maddeleri kullanmağı itiyat 
et mek. 

MADDE 30 — Vazife icabını takdir ve ifada 
müsamaha Devlet ve efratça mazarratı mucip ol
muşsa zararın derecesine göre memur hakkında 
inzibatî cezalar en ağırına kadar tatbik olunur. 

MADDE 31 — Toplu olarak âmirlerinin emir
lerine karşı itaatsizliğe veya bunların resmî mua
melâtı aleyhinde müzakere ve karar ittihazına kal
kışan veyahut verilen emirlerin ademi 
icrasını temin maksadile birleşenler, hare
ketlerinin ehemmiyetleri derecesine göre srnıf 
tenzili veya meslekten ihraç cezalarını görürler. 

MADDE 32 — İrtikâp ve irtişaları veya va
zife ve memurluk haysiyet ve şerefine uymıyan 
kötü itiyat ve halleri ayrı ayrı iki müfettiş tarafın-
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inzibat komisyonu ve polis divanları 

MADDE 31 — 'Dördüncü ve daha aşağı dere
cede bulunan merkezdeki memurlarla ikinci 
ve üçüncü derecedeki vilâyet memurları hakkında, 
memurin kanunu ile Dahiliye memurları kanu
nuna ve polis nizamnamesine tevfikan inzibati ceza 
tertibine inzibat komisyonu halinde toplanacak o-
lan emniyet işleri müdürler encümeni salâhiyettar-
dır. 

Dördüncü ve beşinci derecedeki vilâyet me
murlarının polis nizamnamesi ahkâmına muhalif 
hareketlerinden dolayı tecziyeleri mahallî polis 
ve polis mektebi divanlarına aittir. 

MADDE 32 — Vilâyetlerdeki üçüncü derece
nin ikinci ve üçüncü sınıf 1 atındaki memurlar 
hakkında ihtar, tevbih, maaş katı cezalarının 
tayini salâhiyeti Umum müdürlük inzibat komis
yonunca münasip görülecek polis divanlarına tev
di olunabilir. 

dan verilen rapor veya muhtelif iki âmirin mah
fem tezkiye vârakalarile teeyyüt ettiği halde mad
dî ve kantini kâfi deliller bulunamamasından do
layı haklarında takibat yapıhnıyan memurlar in
zibat komisyonları kafarile meslekten çıkarılır. 

MADDE 33 — Bir memura isnat olunan fiil 
inzibatî cezayi müstelzim olmakla beraber Türk 
ceza kanunu mucibince eelandırılnıayı da istilzam 
eylediği ve inzibatî ceza hakkında karar verilebil
mesi için mevcut deliller kâfi görülmiyerek mah
keme hükmüne intizar zarureti bulunduğuna ka
naat edildiği takdirde inzibatî cezanın tatbiki mah
keme kararı neticesine talik olunabilir. 

MADDE 34 — 29 uncu maddede mezkûr ceza
lardan kıdem ve sınıf tenzili gibi cezalarla bir se
nede üçten fazla tecziye olunupta ıslahıhal etme
lerinden ümit kesilen memurlar memuriyetlerinden 
ihraç olunur. 

inzibat komisyonları ve polis divanları 

MADDE 35 — İnzibatî cezalar merkezde inzi
bat komisyonu halinde içtimâ eden müdürler 
encümeni ve vilâyetlerle polis mekteplerinde 
polis divanları tarafından verilir. Valiler tarafın
dan ihtar ve tevbih cezalan vilâyetlerin her sınıf 
polis memurları hakkında resen de verilebilir. 

MADDE 36 — Polis divanları vilâyetlerde ve 
polis mekteplerinde emniyet veya polis mektep 
müdürlerinden veya emniyet memurundan sonra 
gelen en yüksek dereceli ve en kıdemli komiserin 
riyaseti altında olmak üzere yüksek dereceli ve 
kıdemli iki polis âmirinden teşekkül eder. 

MADDE 37 — Merkezdeki 4 üncü ve daha a-
şağı derecede bulunan memurlarla vilâyetlerdeki 
ikinci ve üçüncü derecede bulunan memurlar hak
kında inzibat komisyonu, 

Vilâyetlerdeki dördüncü ve beşinci derecede 
bulunan memurlar hakkında da polis divanlarr 
tarafından memurin kanununa ve bu kanuna tev< 
fikan tatbik olunacak inzibatî cezalara dair karar 
verilir. 
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MADDE 33 — inzibat komisyonu ve polis ve 

mektep divanlarının ihtar, tevbilı, maaş katı hak
kındaki kararları katı olup kabili itiraz ve temyiz 
değildir. 

Kıdem tenzili, sınıf tenzili ve memuriyetten 
ihraç hakkındaki divan kararları, umum müdür
lük inzibat komisyonunda ve inzibat komisyonu
nun kararları da; Şûrayi devlette itiraz vuku
unda tetkik olunur. 

MADDE 34 — Polis divanl/tnnın kararlan vi
lâyetlerde emniyet müdürlerinin veya emniyet 
memurlarının, 

Mekteplerde mektep müdürünün ve merkezde 
Umum müdürlüğün, tasdikıle katiyet kesbeder. 

Ancak polis divanlarının memuriyetten ihraç 
hakkındaki kararlarını vilâyetlerde valilerin ve 
mekteplerde Emniyet işleri umum müdürünün tas
dikimi iktiran etmesi şarttır. 

Sicil 

MADDE 35 — Polis memurlarının sicillerde 
mahrem dosyalarının tesbit ve tasnif usulleri polis 
nizamnamesiIe tayin olunur. 

Gayret ve fedakârlık karşılığı 

MADDE 36 — Memleketin emniyet ve asayişi
ne ve Devletin menfaatlerine, efradın can, mal, ve 

Sicil 

MADDE 38 — 35 inci madde aynen. 

Gayret ve fedakârlık karşılığı 

MADDE 39 — Memurin kanununun 22, 23, 
24, ve 25 inci nıaddelerile 1850 numaralı kanunun 

ırzını koruyucu yüksek hizmetleri görülen ve talim 6 ueı maddesindeki ahkâmdan başka aşağıdaki 
devrelerinde en ziyade muvaffak olan polis silkine hallerde de naktî mükâfat verilir 
mensup memurların bu hizmet ve gidişleri polis 
nizamnamesinde gösterilen şekilleri dairesinde kar
şılanır. 

Tedris ve kilim 

MADDE 37 — Polis meslekinde tedris ve talim 
mekteplerde yapılır. 

Bunun için lüzumu kadar polis mektebi açılır. 
Tedris ve talim usulleri ve şeraiti polis nizam

namesinde musarrahtır. 

Melbusat ve teçhizat ve tedavi 

1 - Memleketin emniyet ve asayişini ve Dev
letin menfaatlerini, ve efradın, mal, can ve iffe
tini koruyucu yüksek hizmetleri görülenlere tanı 
bir maaş nisbetinde, 

2 - Fevkalâde ahvalde hayatını tehlikeye ko
yarak büyük yararlıklar gösterenlere iki maaştan 
bir senelik maaş miktarına kadar, 

Tedrisat ve Udim 

MADDE 40 — Polis meslekinde tedris ve ta
lim mekteplerde yapılır bunun için lüzumu kadar 
polis mektebi açılır . 

Tedris ve talimi usulleri ve şeraiti nizmname ile 
tesbit olunur. 

Melbusat ve teçhizat ve tedavi 

MADDE 38 — Polisin hizmet ve nakliye oto- MADDE 41 — 38 inci maddeye zirdeki fıkra-
mobili ve otobüsleri ve motorbotlan ve bunların nın ilâvesile aynen: 
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bilûmum sarfiyatı, muhabere, tenvir ve teshin ve Atlı polis memurlarının zatlarına ait hayvaıı-
vesaiti fenniye mefruşat ve lurtasiye ve polis mer- lan vazife esnasında telef olursa bedeli Emniyeti 
kez memurları ve başmemurlarla bu dereceden aşağı umumiye bütçesindeki tahsisattan tazmin edilir. 
derecedeki memurların melbusat ve teçhizat ve bi
lûmum memurların kanun dairesinde verilecek te
davi masrafları ve indelicap ihdas olunacak atlı 
polis memurlarının yem bedeli ve memurların ve 
hayvanların tedavi ve kullanılacak polis köpekle
rinin mubayaa ve iaşe masrafları umumiyetle Dev
letçe verilir. 

MADDE 39 — A : Emniyet işleri umum müdür
lüğü merkez teşkilâtı kadrosu ve dereceleri; Da
hiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki 1624 numaralı kanun ve ona merbut " A " 
cetvelile tayin ve tasrih edilmiştir. 

B : 1624 numaralı Dahiliye merkez teşkilât ka
nununa merbut A cetvelinde polis müfettişlerine 
ait kısım yerine bu kanuna mrebut " B " işaretli 
kadro konulmuştur. 

C : Devlet memurları maaşatınm tevhit ve tea
dülüne dair 1452 numaralı kanuna merbut 2 numa
ralı cetvelin Emniyeti umumiye vilâyet memurla
rına ait kısım yerine bu kanuna merbut " C " işa
retli teşkilât kadrosu konulmuştur. 

MADDE 40 — 788 numaralı memurin kanunu
nun işbu kanuna mugayir olmıyan maddeleri polis 
memurları hakkında da aynen meridir. 

MADDE 41 — 2 mayıs 339 ve 8 cemaziyülahir 
331 tarihli polis nizamnamesinin ve diğer kanun 
ve nizamnamelerin bu kanuna mugayir olan hü
kümleri mülgadır, 

MADDE 42 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 43 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun malî 
ahkâmına müteallik maddeleri 1 haziran 1932 ta
rihinden itibaren ineridir. 

Bu madde üçüncü ve dördüncü maddelere fıkra 
ilâvesi suretile tanzim olunmuştur. 

Bu madde kaldırılmıştır. 

MADDE 42 — 2 mayîs 1339 tarihli polis nizam
namesi ve Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 ve 1624 numaralı 
kanun ile, Devlet memurları maaşatınm tevhit 
ve teadülüne dair 8 mayıs 1928 tarih ve 1452 nu
maralı kanunun işbu kanuna muhalif hükümleri 
mülgadır. 

MADDE 43 — Polisin meslekî terbiyesine ve 
efradın kabul şartlarına ve dahilî vazifelerinin ifası 
suretlerine dair Dahiliye vekâletince bir nizamna
me yapılacaktır. 

MADDE 44 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 45 — İşbu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye vekili memurdur. 
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2 -*— Pahliye vekâletince Ki kanuna ımıvazzah 

yerti bir polk vni^fllnaaaesi tanzim olunacaktır. 
Mezkûr nİ8&#roame meriyet mevkiine komUuneıya 
kadar 1329, 1331 t-aHhli polis nizamnamesinin işbu 
kanuna mugayir olmryan ahkâmı keniakâıı cari ve 
muteberdir. 

3 - II -1931 
B*. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yum Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş.Katfa DrrT..Rfytii M. Abdiithalik 

M. V. Na. V. ik. V, & t. M.V. 
Hilmi M. Şeref Dr. Refik 
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Bütçe cftcüınead auudntMi 

T. B. M, M. 
BMçe encümeni 

M. No. 178 
E*a$ Ne. 1/U5 

29 - VI - 1U2 

Yüksek Reisliğe 

Polis teşkilâtı hakkında olup Dahiliye encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kı
lman kanun layihası Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütaîea olundu. 

Encümenimizce bu lâyiha üzerinde yapılan tetkikat ancak bütçeyi alâkadar eden kısımlara has
redilmiş- ve mevcut teşkilât ile yeniden yapılması teklif olunan teşkilât dolayısile bütçeyi müteessir 
edecek bir vaziyet hâsıl olmıyacağı anlaşılmıştır. Ancak 14 üncü maddenin (B) fıkrasında yazılı hu-

susat teadül kamınile umumi bir tarzda halledilecek meselelerden olduğundan lâyihadan ç.ıkarıl-
nuştır. . 

Cetvellere müteallik olarak Dahiliye encümenince üçüncü maddeye ilâve edilen hükümler Dahili
ye vekâleti merkez teşkilâtı hakkındaki kanun ile alâkadar olduğundan maddeden çıkarılmış ve dör-
dtuı«ü maddenin kadroya müteallik kısmı mezkûr maddeden çıkarılarak 44 üneü madde kadinde lâ
yihaya ilâve edilmiştir. '• 

Lâyihanın 44 üncü maddesi bazı tadilâtla 45 inci ve 45 inci maddesi dahi 46 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. Tercihan ve müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin tasvibine arzo-
lunur. 

Reis 
Grümüşaııc 
/ / . Fehmi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

A&a 
Kayseri 
A. Hilmi M 

Bu M. M. 
Giresun 
Kâzım 

Aza. 
Sivas 
Remzi 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Aza 
Corum 

Mustafa 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 3 — Polis mahsus bir meslek olup 
mensuplarının derece, sınıf ve unvanları aşağıda 
gösterilmiştir: 

Merkezde 

Derece 

1 
9 

Emniyet işleri umum müdürü 
Emniyet işleri umum müdür muavini ve 
polis başmüfettişi 
Emniyet işleri şube müdürleri, polis vo em
niyet müfettişleri 
Polis ve emniyet müfettiş muavinleri, em
niyet işleri şube şefleri 
Memurlar 
Kâtipler 

Derece 

Vilâyetlerde 

Emniyet müdürleri, polis mektepleri mü
dürleri, emniyet müdürlükleri şube mü
dürleri 
Emniyet müdürlükleri şube müdür muavin
leri, emniyet memurları, emniyet müdürlük
leri şube reisleri, üniformalı ve sivil mcr-
kezmemurları 
Üniformalı ve sivil komiserler 
Polis memurları 
Polis namzetleri 
Polis ve emniyet müfettişleri, emniyet mü
dürleri, üniformalı ve sivil komiserler 
«üçer»; emniyet memurları, polis ve emni-
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yet müfettiş muavinleri, şube şefleri «ikişer» 
Polis mektep müdürleri, emniyet müdürlük
leri şube müdürleri ve muavinleri ve şube 
reisleri, Üniformalı ve sivil merkez memur
ları, polis memur ve namzetleri « birer » 
sınıftan ibarettir. 
Üniformalı polis merkez memurlarile komi
serleri ve polis memur ve namzetleri polisin 
üniformalı kısmına, bunlardan başkası sivil 
sınıfına dahildir. 
Üniformalı komiserlerden birinci sınıftaki-
lere « birinci komiser » ikincidekilere «ikin
ci komiser » üçüncüdekilere « üçüncü ko
miser » denilir. Sivil memurlar da sınıfla
rına göre sivil merkez memuru veya birinci, 
ikinci, üçüncü sivil komiser unvanilc anılır. 

MADDE 4 — istanbul emniyet müdürlüğü 1 in
ci sınıf emniyet müdürlüğünün 2 derece ve Ankara 

emniyet müdürlüğü bir derece üstündedir. 

MADDE 14 — Emniyet müfettişlik ve mua
vinlik ve memurluklarına meslek haricinden her 
hangi bir zatin tayini caizdir. 

Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri ta
hakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz olmak 
üzere csaleten emniyet müfettişlik ye muavinlik 
ve memurluklarına tayin olunabilrler. 

MADDE 44 — Devlet memurları maaşatının 
tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin Emniyet işleri umum 
müdürlüğünün vilâyet memurlarına ait kısmı ye? 
rine bu kanuna merbut cetvelde gösterilen teşkilât 
kadrosu konulmuştur. 

MADDE 45 — Bu kanun 1 eylül 1932 tarihin
den muteberdir. 



Derece Memuriyetin nevi Adet 
r,ı 1.1 . ı ı ' ' 

EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

VİLÂYET MEMURLARİ 

5 
6 
i 

8 

D 
Io 

İ t 

12 
14 
17 
19 
12 
14 
15 
13 
14 
15 
14 
17 
11 
14 
17 
34 
12 
12 
17 
19 
17 
19 
11 
12 
14 
19 
19 
14 
13 
14 
15 

İstanbul emniyet müdürü 
Ankara » » 
Birinci sınıf emniyet müdürü} müdür muavini ve 
şube inüdürü 
İkinci sınıf emniyet müdürü* müdür muavini ve 
şube müdürü 
Üçüncü sınıf emniyet müdürü Ve şube müdürü 
Birinci sınıf emniyet memuru vö şube müdür 
muavini 
tkinci sınıf emniyet mamuru ve şube müdür 
muavini 
üniformalı merkez memuru 
Başkâtip 
Kâtip 

» 
Sivil merkez memuru 
Parmak izi memuru 

» » > 
Sivil birinci komiser 

» ikinci » 
» üçüncü » 

Fotoğraf memuru 
Sicil memuru 
Hesap memuru 

» » 
» » 

Mutemet 
Tercüman 

i Emanet ve deppoy memuru 
» » » 

Erkek nezarethane memuru 
Telefon memuru 

» •» 
Sertabip 
Tabip 

» 
Kabile 
Timarcı 
Pasaport memuru 
Üniformalı birinci komiser 

» ikinci » 
» üçüncü » 

i 
1 

2 

7 
26 

23 

18 
15 
8 

11 
13 
13 
•3 

4 
22 
73 

202 
5 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

24 
1 
3 
5 
3 
1 

11 
107 
150 
489 
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Derece Memuriyetin nevi 

16 Polis memuru 
18 » namzedi 

Polis mektebi 

8 
11 
13 
14 
15 
12 
14 
17 
19 
15 

Müdür 
Dahiliye müdürü 

» birinci komiseri 
» ikinci » 
» üçüncü » 

Hesap memuru 
Kavanin ve nizamat muallimi 
Nizamat ve tatbikat » 
Fotoğraf ve parmak izi » 
Tabip ve hıfzıssıhha s> 

Emniyet müfettişleri 

1 Emniyet müfettişi 
8 » » ' • 

9 » » 
10 » » muavini 
1 1 » » y> 
12 Sivil merkez memuru 
14 Kâtip 
13 Fen memuru 
15 Birinei smrf memur 
16 İkinci » » 



Sıra No 258 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkın
daki kanunun 5 inci ve 13 üncü maddelerinin tadiline dair 

1/384 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 28-V-1932. 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 611458 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı kanunun beşinci 
ve on üçüncü maddelerinin tadiline dair Dahiliye vekâletince hazırlanan ve jcra Vekilleri 
Heyetince 25-V-932 tarihînde Vüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. * 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe 

Madde 1 — A, G - Asayiş mefhumuna dahil buluuan ekser mesail ile bilhassa; hudut vekayi-
iıne, kaçakçılığa, şakavete ve tedibata ve iadei mücrimin mesailine müteallik işlerle daha ziyade 
jandarma ve kısmen de emniyeti umumiye meşgul olmakta ve bu hususata ait tedbir ve karar
ların bir kısmı emniyetten ve diğer bir kısmı da jandarmadan ittihaz edilmekte ve binnetice asa
yiş muamelâtında mahzurdan salim olmıyan bir takım karışıklıklar ve teahhurler vukua gelmekte
dir. Jandarma, kuruluşunun mahiyeti itibarile; umumî emniyet ve asayişi korumağa memur ve 
kanun ve nizamlar hükümlerinin icrasını temin ve bunlara müstenit Hükümet emirlerini ifa ile mü
kellef, müsellâh ve askerî bir inzibat kuvvetidir. Daha ziyade Emniyeti umumiyeyi alâkadar eden 
işlerle iştigal etmesi ise aslî ve esasî vazifesine müessir bir çok mahzurları mucip olmaktadır. 
Memleketin emniyet ve asayişini istihdaf eden hâdisat ve kayide ait muamelâtın yalnız bir daire
den tetkiki ve derhal ve süratle tedabir ve mukarrerat ittihazı için bu umurun bir elden ve bir 
baştan idare edilmesi; tecrübelerin verdiği katî kanaatlere istinaden daha • müfit ve müsmir netice
leri tevlit edeceği düşünülmüş ve Umum jandarma kumandanlığındaki asayiş şubesi vezaifinin Em
niyeti umumiyeye nakli zarureti hâsıl olmuştur. Emniyeti umumiyede her sahada istihbarat faali
yeti mevcut ve şümullüdür. Memleket dahil ve haricinde cereyan eden bütün hareket ve hâdiseler
den süratle haberdar olacak bir vaziyettedir. Her hangi bir hâdiseye karşı alınması icap eden teda-
birin ittihazı için esaslı ve müspet malûmat sahibi olmak, katî neticenin müspet olarak istihsalinde 
bir şartı esasidir. Bu ihtiyaç ve zarureti temin için Emniyet işleri umum müdürlüğünde yeniden bir 
şube ihdasına mecburiyet hissedilmiş ve Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunda, merbut lâyihada tasrih edilen tadilâta lüzum görülmüştür. 

Bu lâyihaya göre, Emniyet işleri umum müdürlüğünün birinci şubesi yalnız emniyet işlerile 
iştigal edecek ve yine iki bürodan ibaret olacak ve birinci şube müdürü ayni zamanda yine umum 
müdür muavini vazifesini de görecektir. 

Yeniden ihdas edilen şube, altıncı şube unvanını alacak ve memleketin umumî asayişine müteallik 
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işlerle iştigal ve iki büroyu ihtiva edecektir. 

D - Emniyet işleri umum müdürlüğü şubeleri - umumiyet itibarile - ikişer büroya tefrik edilmiş 
olduğundan üç büroyu ihtiva eden dördüncü şube de iki büro olarak tesbit olunmuştur. 

F - Emniyeti umumiyeye muhavvel işlerden bazılarının mevzu ve mahiyeti ve fevkalâde mahre
miyet ve ehemmiyeti itibarile hiç bir şubeden geçirilmeden resen umum müdürlükçe yazılmasına lü
zum ye zaruret lıâsl olmaktadır. Bu kabil mühim ve gayet mahrem muhaberatın tesvit ve tebyiz ve 
dosyalarının muhafazasını temin ile mükellef evrak bürosuna ilâveten bir tahrirat bürosu ihdas edil
miştir. 

H - Emniyet ve asayiş şubelerile teknik şubesi vezaifi mahiyet itibarile amme hidematının en 
mühim bir kısmını teşkil etmektedir. Bu itibarla bu vazifelerle alâkadar memurların uzun müddet 
bu vazifelrde kalmaları ve edindikleri tecrübe ve ihtisasa müsteniden iş görmeleri gayeye vusul için 
esastır. Halbuki bu şubelerde istihdam edilen memurların ekserisi, tecrübe ve ihtisas peyda ettkleri 
bir sırada terfi suretile bu vazifelerden uzaklaşmakta ve bu suretle yeni gelen memurların da bir 
müddet acemi devresi geçirmekte olduklarından maslahat pek mahsus bir surette müteessir olmak
tadır. Bunlar da tecrübe ve vukuf sahibi oldukları bir sırada ayni hadise ve mahzur tekerrür et
mektedir. Bu vaziyette bulunan memurların bulundukları vazifelerden ayrılmaksızın hem terf iler ini 
temin ve hem de zatı maslahatı tarsin eylemek mülâhazasile bunlara her terfi müddeti geçtikçe büt
çede kabul edilecek nisbette maaşlarına birer miktar zam yapılması esas kabul edilmiştir. Zaten 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair kanunun onuncu maddesinde de bu kabil 
memurları alâkadar eden ahkâm mevcuttur. Emniyet ve asayiş vezaifile iştigal eden birinci ve altıncı 
şubelerdeki - işbu kanuna merbut cetvelde gösterilen - memurların vaziyetleri mevzubahs onuncu 
maddenin « uzun müddet şahıs tebeddül etmemesi Devletçe menfaati müstelzim olan memuriyetlerde 
bulunan memurlar » fıkrasına ve beşinci fen şubesindeki yine bu kanuna merbut cetvelde tasrih 
edilen memurların vaziyetleri de yine ayni maddenin « ilmî, fennî ve meslekî bir ihtisasa ihtiyaç 
gösteren memuriyetlerde bulunan memurlar » fıkrasına temas etmekte olduğundan işbu fıkranın bu 
kanuna vazı; malî mevzuat ile hiç bir surette muhalefet arzetmemektedir. 

Madde 2, 3, 4 — Bu maddeler için esbabı mucibe serdine lüzum yoktur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

:J6 - VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun 5 inci ve 13 üncü maddele
rinin tadiline dair Dahiliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin kararile Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâleti Celilenin 28 - Y - 11932 tarih ve 6/1458 numaralı tezkeresile 
tetkik edilmek üzere encümenimize havale buyurulmuş olan kanun lâyihası ve eshabı mucibe maz
batası Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihaya bağlı mazbatadaki selbepler encümenimize e de tasvip edilerek lâyihanın aynen kabulüne 
karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunur. 

Dahiliye E. Reisi Reis Y. M. M. Kâ. Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ //. Reşit Kasılı Vasfı Kaşif 

Cemil Muttalip 

Aza. Aza Aza Aza Aza Aza 
Şükrü Ahmet thsan Rifat Vasıf MiısUhittin Hüseyin 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 40 
Esas No. 1/381 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 180 
Esas No. 1/384 

29 -VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında 1624 numaralı kanunun bazı madde
lerinin tadiline dair olup Dahiliye encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan 
kanun lâyihası Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyhazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibede serdolunan mütaleaya binaen teklif olunan lâyiha encümenimizce de kabul edil
miş ve maddeler şekil itibarile yeniden yazılmıştır. 

Birinci maddenin (H) fıkrasında yazılı hususat umumî bir tarzda halledilecek işlerden olduğun
dan lâyihadan çıkarılmıştır. Tercihan ve müstacelen müzakere buyurulmak üzere Umumî heyetin 
tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Kırklaeli 
Şevket 

Ris vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

Bu M. M. 
Giresun 
Kâzım 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 
Çorum 
Mustafa 

Elâziz 
H. Tahsin 

İsparta 
Mükerrem 

Kayseri 
A. Hilmi 

HÜKMETİN TEKLİFİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 rıumarah kanunun beşinci 
ve on dördüncü maddelerinin tadiline dair 

kanun lâyihası 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 numaralı kanunun beşinci mad
desinin birinci fıkrasile «A» ve «D» ve «F» fıkra
ları aşağıda yazılı şekilde tadil ve beşinci maddeye 
dair «(T» ve «H» fıkraları ilâve edilmiştir: 

MADDE 1 — Emniyet işleri umum müdürlü
ğü, altı şubeden ve müstakil evrak ve tahrirat bü
rolarından müteşekkildir. 

A - Birinci şube; memleketin umumî emniye
tine müteallik işlerle meşguldür ve iki bürodan 
mürekkeptir. Birinci şube müdürlüğü umum mü
dürlük tarafından idare olunur. 

D - Dördüncü şube; ecnebilere müteallik mua
melât ile meşgul olmak üzere iki bürodan mürek
keptir. 

F - Evrak ve tahrirat büroları; umum müdür
lüğe ait muhaberelerin kayit ve şevkini ve resen 
yazılacak yazıların tesvit ve tebyizini temin ve iş 
sahiplerinin müracaatlarını kabul ve işlerini; ait 
olduğu şubelerden tahkik ve neticelerini tebliğ ile 
mükelleftir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki 21 mayıs 1930 tarih 
ve 1624 numaralı kanunun 5 inci maddesi aşağıda 
yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

Emniyet işleri umum müdürlüğü, altı şubeden 
ve müstakil evrak ve tahrirat bürolarından müte
şekkildir. 

A - Birinci şube; memleketin umumî emniye
tine müteallik işlerle meşguldür ve iki bürodan 
mürekkeptir. Birinci şube müdürlüğü umum mü
dürlük muavini tarafından idare olunur. 

B - ikinci şube; idarî, beledî ve adlî zabıta iş-
lerile iştigal etmek üzere iki büroyu ihtiva eder. 

C - Üçüncü şube; polis âmir ve memurlarının 
zat işleri, polis mektebi, talim ve terbiye ve 
umumî zabıta teşkilât ve tevziatı, hesap ve leva
zım işlerile iştigal eder. 

Bu vazifeler iki büroya taksim edilerek ifa edi
lir. 

D - Dördüncü şube; ecnebilere müteallik mua
melât ile meşgul olmak üzere iki bürodan mürek-
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G - Altıncı şube; memleketin umumî asayişine 

müteallik işlerle iştigal eder. İki bürodan mürek
keptir. 

H - Emniyet işleri umum müdürlüğü birinci, 
beşinci ve altıncı şubelerinin işbu kanuna merbut 
cetvelde gösterilen memurları barem kanununun 
onuncu maddesindeki evsaf ve şeraiti haiz olduk
larından, her terfi müddeti geçtikçe ehliyeti bilfiil 
sabit olanlara bütçeye konacak tahsisat dairesinde 
bir zam yapılır. 

MADDE 2 — On üçüncü maddede mezkûr «A» 
işaretli teşkilât kadrosunun Emniyet işleri umuıfl 
müdürlüğüna ait faslı işbu kanunun birinci mad
desi ahkâmına göre merbut cetvelde gösterildiği 
gibi tadil edilmiştir. 

M A D D P J 3 — 1659 numaralı kanunla umum 
müdürlüğe raptolunan ve bir ikinci komiser, bir 
komiser muavini ve 10 polis memurundan mürekkep 
« Emniyeti umumiye maiyet memur » polis me
murları kadrosu lağvedilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 5 -— Bu kanun hükümlerinin icra
sına Dahiliye vekili memurdur. 

25 - V -1932 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi $. Kaya 

Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

\k. V. S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Hefik Ali Rana Muhlis 

keptir. 
E - Beşinci şube; Zabıtaya ait teknik işlerle 

istatistik ve neşriyat işlerini ifa eder iki bürodan 
mürekkeptir. 

F - Altıncı şube; memleketin umumî asayişine 
müteallik işlerle iştigal eder iki bürodan mürek
keptir. 

G - Evrak ve tahrirat büroları; umum müdürlü
ğe ait muhaberelerin kayit ve şevkini ve resen ya
zılacak yazıların tesvit ve tebyizini temin ve iş 
sahiplerinin müracaatlarını kabul ve işlerini ait 
olduğu şubelerden tahkik ve neticelerini tebliğ ile 
mükelleftir. 

MADDE 2 — 1624 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesine merbut (A) işaretli kadroda Emniyet 
işleri umum müdürlüğüne ait teşkilât merbut cet
velde gösterildiği üzere tadil ve 1659 numaralı 
kanunun (C) fıkrasına merbut 3 numaralı cetvel
de gösterilen memuriyetler lağvedilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Dahiliye vekili memurdur. 



CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

2 
6 

10 
12 
13 
15 
7 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
7 

10 
11 
12 
13 
15 
17 
8 
9 

10 
7 

10 
11 
12 
14 
15 
17 

7 
9 

10 
12 
13 
15 

Umum müdür 
» » muavini ve birinci şube müdürü 

Şef 
Memur 

» 
Kâtip 
İkinci şube müdürü. 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kâtip 

» 
Üçüncü şube müdürü 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kâtip 

» 
Dördüncü şube müdürü 
Şef 

» 
Memur 

« 
Kâtip 
Kâtip 
Tercüman 

» 
» 

Beşinci şube müdürü 
Şef 

•» 
Memur 

» 
Kâtip 

» 
Altıncı şube müdürü 
Müdür muavini 
Şef 
Memur 

» 
Kâtip 
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T)ereee Memuriyetin nevi 

Evrak ve tahrirat büroları 

10 Şef 
12 Memur 
14 Kâtip 
12 Müracaat memuru 
6 Polis başmüfettişi 
7 » Müfettişi 
8 » » 
9 » » 

10 » » muavini 
11 » » » 

Adet 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

Maaşı 
Lira 

35 
25 
20 
25 
70 
55 
45 
40 
35 
30 



Sıra No 248 
Türkiye Cümhuriyetile Çekslovakya hükümeti arasında 
medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye dair karşılıklı münase-
bat hakkında aktedilen mukavelenamenin tasdiki hakkında 
1/375 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encü

menleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-V-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1348 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye mütedair karşılıklı münasebat hakkında Çekoslovakya Hü
kümeti ile a'ktedilmiş olan mukavelenamnenin tasdiki hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
19 - V - 1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve te-
ferrüatile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmaşını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye mütelair karşılıklı münasebat hakkında Cumhuriyetimiz 
Hükümeti ile Çekoslovakya Hükümeti arasında bu defa akit ve imza edilmiş olan mukavelename 
Yüksek huzurlarına arz ve takdim kılınmıştır. 

Bu mukavelename muamelede müsavat, kefalet ve depozitodan muafiyet, meccani muzahereti 
adliye, evrakı adliye tebligatı, istinabe icrası ve bu husustaki eşkâl ve hukukî malûmat ve kanun 
ahkâmının tasdiki hususlarında ahkâmı muhtevi olup bu gibi beynelmilel mukavelâta mümasil
dir. 

Hükümetimiz bu mukavelenameyi Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 26 - VI - 1932 

Karar No. 14 
Esas No. 1/375 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye cümhuriyetile Çekoslovakya Hükûmetiarasında medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye dair 
karşılıklı münasebat hakkında arzedilen mukavelenamenin tasdiki hakkında arzedilen mukavelename-
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nin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize havale edilmiş oolan kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasındaki mütaleata iştirak eden encümenimiz işbu mukavelename 
ile tasdikına ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve bermueibi havale Adliye encümenine tevdiine ka
rar vermiştir. 

Hariciye E. Reisi 
Siirt 

Aaza 
Bolu 

Falih Rifkı 

M. M. 

Aza 
Erzincan 

Saffet 

Kâtip Aza 
Kocaeli 
Süreyya 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

Aza 
Manisa 

Yakup Kadri 

T. B. M. 31. 
Adliye encümeni 
Karar No. 48 
Esas No. 1/375 

Adliye encümeni mazbatası 

27- VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Hükümeti arasında medenî bir ticarî hususatı kaziyeye mü
tedair karşılıklı münasebat hakkında akt ve imza edilmiş olan mukavelenamenin tasdiki hakkında 
tanzim olunan kanun lâyihası Başvekâletten 22-V -1932 tarih ve 6/1348 numaralı tezkeresi Hari
ciye encümeninin mazbatasile birlikte Adliye encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu: 

Aktedilen mukavelename Âkit Devletler tebaasının muamelelerinde müsavat esası dairesinde 
adlî tebligatın ve istinabe icrasının ve adlî müzaherete nailiydin hukukî esaslar dairesinde ve kar
şılıklı olarak tanzimine mütedair olmakla beynelmilel mümasil mukavelelere uygun ve mevzualı-
mıza muariz hükümlerden âri bulunmakla tasdiki mutazammın lâyihanın kabulüne encümenimizce 
ittifakla karar verilmiştir. 

Heyeti umum iyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

Adliye E. Rs. N. 
M. M. 

Salâh attın 

Kâ. Aza Aza 
Yozgat Kocaeli Kdirne 

A. 11 anı di liaği)) Şeref 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Antalya Kars Konya Manisa Balıkesir 
Haydar Nazif T. Fikret Refik Şevket Vasfi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye 
mütedair karşılıklı münasebat hakkında akt olunan mukavelenamenin tasdikına mü

tedair kanun lâyihası 

MADUE J — Medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye mütedair karşılıklı münasebat hakkında Çekos
lovakya Hükümeti ile Pragda 22 ağustos 1930 tarihinde imza edilmiş olan mukavelename kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
MADDE 3 — tşbu kanunun icrasına Adliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

19 - V -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Ma. V. Ik. V. S. İ. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik Ali Bana Muhlis 
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TÜRKtYE CÜMHURÎYETÎLE ÇEKOSLOVAKYA OÜMHURÎYETİ ARASINDA MEDENÎ VE 

TÎCARÎ HLKUSATI KAZAÎYEYE MÜTEDAİR KARŞILIKLI MÜNASEBAT HAKKINDA 
MUKAVELENAME 

Çekoslovakyada Türk vatandaşlarının ve Türkiyede Çekoslovak vatandaşlarının medenî ve ticarî 
hususatta adlî himayelerde iki memleket uıakamatı adliyesinin yekdiğerine ibraz etmeleri muktazi 
mütebakil muaveneti tanzim etmek arşımı ile hareket eden Türkiye Cumhuriyeti ve Çekoslovakya 
Cumhuriyeti bu bapta bir mukavele aktine karar vermişler ve murahhasları olarak, 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekâleti müsteşarı, birinci sınıf elçi Menemenli Numan Beyeendiyi; 

Çekoslovakya Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye nezaretinde elçi ve fevkalâde murahhas, Hukuk doktoru Müsyü Pavel Wellner ile, 

Adliye nezaretinde âli müşavir ve Hukuk doktoru Müsyü Antonin Koukal'r. 
Tayin etmişler, ve müşarileyhim bu baptaki salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ ile VLSIII ve ka

idesine nıuvaık buarak atideki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

BÎRINCÎ FASIL 

Adlî himaye 

Madde — 1 

Muamelede müsavat 

1 - Âkit devletlerden her birinin tebaası, diğerinin arazisinde şahıslarının ve mallarının kanunî 
ve adlî himayesi hususunda mahallî tebaa gibi muamele göreceklerdir. 

2 - Hu hususta mahakime serbesçte müracaat edecekler bu hususta ve mahallî tebaanın tâbi 
olduğu şerait ve eşkal dahilinde dava eyliyebileceklerdir. 

Madde — 2 

Kefalet re depozitodan muafit/el 

1 - Akit devletlerden biri tebaasında olup ta, devletlerden biri dahilinde ikametgâhı bulunan ve 
diğer devlet mahakimi huzurunda müddei veya dahil fiddava olanlardan gerek ecnebi sıfatları dola-
yısile, gerek memleket dahilinde ikametgâhı veya meskeni bulunmaması dolayısile, her ne nam ile 
olursa olsun, hiç bir kefalet veya teminat akçesi talep edilemiyecektir. ? 

2 - Ayni kaide masarifi muhakemeyi teminen müddei veya dahil fiddava olanlardan talep edilen 
tediyat hakkında da caridir. 

Madde — 3 

2 — (İerek ikinci madde ve gerek divanın ikame olunduğu memleket kanunları mucibince kefa
let, teminat akçesi veya masarifi muhakeme tediyesinden muaf olan müddei veya dahili fiddava aley
hine Âkit Devletlerden birinin arazisi dahilinde sadır olan masarifi muhakeme tediyesine mahkû
miyet kararı, diğer Devletin salâhiyettar makamatı tarafından meccanen lâzimüttenfiz olacaktır. 

2 - Talep diplomasi tarikile veya alâkadar tarafça doğrudan doğruya salâhiyettar makama mü
racaat suretile yapılabilecektir. 

3 - Masarifi muhakeme miktarını sonradan tesbit eden adlî kararlar hakkında ayni kaide tatbik 
olunur. 

Madde — 4 

1 - Malûm olan tarafın bilâhara yapacağı müracaat müstesna olmak üzere, üçüncü maddede 



mezkûr masarife müteallik kararlar, tarafeyn istima olunmadan, icranın takip olunduğu memleketin 
kanunlarına tevfikan lâzimüttenfiz itibar olunacaktır. 

2 - Temyiz talebi hakkında ittihazı karara salâhiyettar olan makam : 
a) Mahkûmiyet kararının, sadır olduğu memleket kavanini mucibince, kaziyei muhkeme halini 

iktisap edip etmediğini, 
b) Kararın fıkrai hükmiyesine kendisinden talep vâki olan devletin lisanında veyahut Fransızca 

muharrer olup talep eden devletin veya konsolosluk memuru yahut (talep eden veya kendisinden 
talep vâki olan devletin muhallef bir tercümanı tarafından aslına mutabakatı tasdik edilmiş bir 
tercümenin merbut olup olmadığını, tetkik ile iktifa eyliyecektir. 

3 - İkinci fıkranın (a) kısmında mevzu şartın ifası için, talep eden devletin salâhiyettar maka
mının, kararın kaziyei muhkeme halini iktisap eylediğini mübeyyin bir meyannamesi kâfi gelecektir,, 
İşbu makamın salâhiyeti, mezkûr devletin adlî idaresinin en yüksek memuru tarafından tasdik 
edilecektir. Mevzubahs beyanname ve tasdikname ikinci fıkranın (b) kısmında mezkûr kaideye t ev» 
fi kan tercüme edilmelidir. 

4 - Alâkadar tarafça ayni zamanda talep edilmesi şartile, ikinci fıkranın (b) kısmında mezkûr 
beyan, tercüme ve tasdik harçlarının miktarını tenfiz talebi hakkında ittihazı karara salâhiyettar 
olan makam tesbit edecektir. Bu harçlar dava masrafları olarak telâkki olunacaktır. 

Madde — 5 

Meccani müzahereti adliye 

Âkit devletlerden birinin tebaası, diğer devletin arazisi üzerinde, tebaai mahalliye ile ayni şe
rait dahilinde meccani müzahereti adliyeden müstefit olacaklardır'. 

Madde — 6 

1 - Fakrihal vesikası, müstedinin mutat meskeni makamatı tarafından, veya böyle bir mesken 
mevcut olmadığı takdirde, halen meskeni olan mahal makamatı tarafından ita edilmelidir. 

2 - Müstedi, meccani müzaheret talebinin yapıldığı memlekette ikamet etmiyorsa, fakrihal vesi
kası, ibraz edileceği memleketin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından meccanen tasdik 
edilecektir. 

3 - Müstedi, Âkit Devletlerden birinin arazisi dahilinde ikamet eylemediği takdirde, mensup bu
lunduğu Devletin salâhiyettar siyasî veya konsolosluk memuru tarafından muta bir vesika kifayet 
edecektir. 

Madde — 7 

1. - Müstedi, meccani müzahereti adliye talebinin yapıldığı memleket dahilinde ikamet eylediği tak
dirde, fakrihal vesikası vermiye salâhiyettar olan makam, müstedinin mensup olduğu memleket ma-
kamatından vaziyeti maliyesi hakkında lâzımgelen malûmatı alabilecektir. 

2 - Meccani müzahereti adliye talebi hakkında karar ittihazile mükellef olan makam, salahiyetli 
dairesinde, kendisine verilen vesaik ve malûmatın doğruluğunu kontrol etmek vekâfi derecede tenev
vür için, mütemmim malûmat istihsal eylemek hakkını muhafaza eder. 

Madde — S 

Âkit Devletlerden birinin salâhiyettar makamı tarafından müzahereti adliyeden müstefit edilen 
taraf, bu müzaheretten ayni davaya müteallik olarak diğer Devletin makamatı adliyesi huzurunda, 
işbu mukavelename ahkâmına tevfikan yapılan bilûmum usule müteallik muamelâtta da müstefit 
olacaktır. 
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İkinci fasıl 

Makamah adliyenin karşılıklı müzahereti 

Madde — 9 

Evrakı adliye tebliği 

1 - Medenî ve ticarî hususatta, Âkit Devletlerden birinin adlî makamâtmdan öadıı4 olup diğer 
Devletin arazisi dahilinde mukim eşhasa ait bulunan evrakın tebliği, talep eden Devletin konsolosu 
tarafından kendisinden talep veki olan Devletin tayin edeceği makama tevdi edilecek talepname 
üzerine icra kılınacaktır. İrsal edilen varakanın sadır olduğu makamı, tarafeyn isim ve sıfatlarını* 
muhatabın adresini, mevzubahs varakanın mahiyetini mübeyyin olan talepname, kendisinden talep 
vaki olan Devletin lisanında yazılmış olacaktır. Tebliğ edilecek evrakın, dördüncü maddenin ikinci 
fıkrasının (B) kısmında muharrer kaideye tevfikan tasdik kılınan bir tercümesi talepnameye leffe-
dilecektir. 

2 - Kendisine talepname irsal edilen makam, tebliğ keyfiyetim müsbit veya tebliğe mâni olan 
hadiseyi mübeyyin vesikayı konsolosa gönderecektir. Mahal itibarile ademi salâhiyet halinde mezkûr 
makam talepnameyi resen salâhiyettar makama gönderecek ve derhal konsolosa malûmat verecektir. 

Madde — 10 

1 - Tebliğ, kendisinden talep vâki olan devletin salâhiyettar makamı tarafından icra edilecek
tir. İkinci fıkrada mezkûr ahval hariç olmak üzere, işbu makam, muhatap tebellûğa hazır ol
duğunu beyan ettiği takdirde tebliği varakanın kendisine tevdii suretinde icra ile iktifa edebile
cektir. 

2 - Talep eden makamın müracaatı üzerine, tebliğ, kendisinden talep vâki olan makam tarafın
dan, gerek bu kabîl tebligat için meri dahilî mevzuatına tevfikan gerek kendi kanunlarına münafi 
olmamak şartile, bir şekli mahsusta icra edilebilecektir. 

Madde — 11 

Tebliğin icra edilmiş olduğu, gerek muhatabın tarihli ve. musaddak bir makbuzu, gerek ken
disinden talep vâki olan devlet tarafından tanzim edilip tebliğ keyfiyetinin şekli ve tarihini 
mübeyyin bir şehadetnamesi ile ispat edilecektir. 

Madde — 12 

İstinabe icrası 

1 - Medenî ve ticarî hususatta Âkit Devletlerden birinin adlî makamı kendi mevzuatına tevfikan 
diğer Devlet salâhiyettar makamına istinabe tarikile müracaat ederek bu makamdan, havzai kazası 
dahilinde gerek bir tahkik muamelesinin ve gerek diğer adlî muamelelerin icrasını talep edebilecek
tir. 

2 - İstinabe varakası, Talep eden Devletin konsolosu tarafından kendisinden talep vaki olan 
Devletin tayin edeceği makama tevdi edilecektir. İşbu varakaya kendisinden talep vaki olan Devletin 
lisanında yazılıp talep eden Devletin bir siyasî veya konsolosluk memuru tarafından, yahut talep 
eden veya kendisinden talep vaki olan Devletin muhallef bir tercümanı tarafından aslına mutaba
katı tasdik edilmiş bir tercüme raptedilecektir. 

3 - İstinabe varakasının irsal kılındığı makam,istinabenin icrasmı veya icrasına mâni olan hâdi-
sesyi mübeyyin vesikayı konsolosa gönderecektir. Mahal itibarile ademi salâhiyet halinde mezkûr 
makam istinabe varakasını resen salâhiyettar makama gönderecek ve derhal konsolosa malûmat ve
recektir. 
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Madde — İİ 

1 - t stinabenin gönderildiği adlî makam, istinabenin icrası için, kendi memleketi ımıkam.ntı
nın istinabelerin icrasında tatbik ettiği ayni müeyyideleri kullanmıya mecbur olacaktır. Davı ha
linde bulunan tarafeynin şahsen icabet etmesi matlûp olduğu zaman bu müeyyidelerin tatbiki mec
nun olmıyacaktır. 

2 - Takip edilecek usule gelince, kendisinden talep vâki olan makam istinabenin icrasında ken
di memleketinin kanunlarını tatbik edecekt/r; maamafih, talep eden devletin, hususî bir şekil 
tatbikini istihdaf eden arzusu, bu şekil, kendisinden talep vâki olan devletin kavaninile muga
yir olmamak şartile, isaf edilecektir. 

0 - Alâkadar tarafın hazır bulunabilmesi için, istinabenin icra edileceği tarih ve mahal, ^rzu 
ettiği takdirde, talep eden makama bildirilecektir, 

Madde — 14 

Konsolos tarafından talep edilen bir tebliğin veya konsolos tarafından gönderilen bir istinabe
nin icrasında dolayı zuhur edebilecek olan bilcümle müşküât, diplomasi tarikile halledilecektir. 

Madde — 15 

Evrakı adliye tebliğinin veya istinabe icrasının reddi 

»Şayet bir Devlet arazisi üzerinde vukubulacak bir tebliğ veya bir istinabe icrasını, hukuku hü-
kümranisine, emniyetine veya intizamı âmmeye halel getirecek mahiyette bulursa, bu tebliğin veya 
istinabenin icrasını reddedebilir. Bundan maada, bir istinabenin İcrası, evrakın mevsukiyeti tebey-
yün etmediği, veya kendisinden talep vaki olan Devletin arazisinde bu istinabenin icrası kuvvei 
adliyenin salâhiyeti dahilinde bulunmadığı takdirde de reddedilebilir. 

Madde — 16 

Evrakı adliye tebliği ve istinabe icrası masrafları 

1 - Tebliat ve istinabe icrası her hangi bir mahiyette hiç bir masraf veya resim tediyesine mahal 
vermiyecektir. 

2 - Maamafih, kendisinden talep vaki olan Devlet şahitlere veya ehli hibrelere verilen tazminatın, 
ve şahitlerin tavan isbatı vücut etmemeleri halinde icap eden im em ur müdahalesi masrafının, veya
hut evrakı adliye tebligatının veya istinabe varakalarının bir şekli nnahsusta icrasından mütevellit 
masrafların talep eden Devletten iadesini istemek hakkını haiz olacaktır. 

Madde -—17 

Sefaret ve konsolosluk memurları tarafından evrakı adliye tebliği ve istinabe icrası 

1 - Âkit Devletlerin her birinin, diğer Devletin arazisinde bulunan tebaasına doğrudan doğruya 
ve kuvvei cebriye istimal etmeden, siyasî veyahut konsolosluk memurları vasıtasile tebligat icrasına 
hakkı vardır. 

2 - İstinabe icrası için de ayni ahkâm muteberdir. 
3 - İşbu maddenin tatbikında müşkilât zuhur ettiği takdirde mukavelenin 9 uncu ve 12 nci mad

deleri mucibince hareket edilecektir. 

Madde —18 

Hukukî malûmat ve kanun ahkâmının tasdiki 

İler Âkit taraf, diğer tarafın bir adlî makamının, diplomasi tarikile tevdi ettiği talepname üze-
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riue, kendi arazisi dahilinde meri kanunların metnini, ve icabı halinde, lâzımgelen diğer herhangi 
bir hukukî malûmatı verecektir. Talepname, hakkında malûmat ita edilecek olan hukukî meseleyi 
tasrih edecektir. 

Üçüncü fasıl 

Nihaî ahkâm 

1 - İşbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan en kısa müddet zar
fında Ankarada teati edilecektir. 

2 - Mukavele, tasdiknamelerin teatisinden üç ay sonra mevkii meriyete girecek ve Âkit dev
letlerden biri veya diğeri tarafından feshedilebilecektir; maamafih mukavele feshedildiği gün
den itibaren altı ay müddetle mevkii meriyette kalacaktır. 

Yukarıdaki ifadatı tasdikan murahhaslar işbu mukavelenameyi imza etmişlerdir. 

Pragda iki nüsha olarak bin dokuz yüz otuz senesi ağustosunun yirmi ikinci günü tanzim kılın
mıştır. 

M. Numan M. Pavel Wellner 
M. Antonin Koukal 

ÎMZA PROTOKOLÜ 

Aşağıda vaziülimza murahhaslar Türkiye Cümhuriyetile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında 
medenî ve ticarî hususatı kazaiyede karşılıklı münasebata dair bu günkü tarihli mukavelenin imza 
sına tevessül ettikleri esnada şu hükmü kararlaştırmışlardır: 

Evrakı Adliye tasdiki muamelesinin ilgasının, müfit görüldüğü takdirde, iki Hükümet arasında 
hususî bir mukavele mevzuunu teşkil edebileceğini kararlaştırmak hususunda tarafeyn mutabık kal
mışlardır. 

Diğer taraftan Âkitlerden birinin arazisinde tanzim olunan evrakı resmiyenin kuvvei müsbite-
sinin diğer taraf arazisinde, bu evrakın tanzim edildiği Devletin kavanini mucibince takdir edile
ceğini, ancak işbu kuvvetin, muamelenin cereyan ettiği taraf kanunlarınca muayyen hududu geçmi-
yeceğini iki taraf kararlaştırmışlardır. 

iki nüsha oolarak Peragda bin dokuz yüz otuz senesi ağustosunun yirmi ikinci günü tanzim kı
lınmıştır, 

M. Nnma M. Pavel Vettner 
M. Antonin Koukal 





Sıra NQ 249 
Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Devleti arasında akte
dilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem muahedesinin tasdiki 
hakkında I 322 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet - 30 - IV -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1050 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Devleti arasında aktedilen « Uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem muahedesi » nin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
27 - IV -1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyet Hükümetinin Danimarka Hükûmetile aktetmiş olduğu (uzlaşma, adlî tesviye ve ha
kem) muahedesi Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasvibine arzolunur. 

îki Devlet arasında mevcut olan samimî münasebeti kuvvetlendirmek arzusuna istinat eden bu 
•nuahede Türkiye ile Danimarka arasında zuhur • lebilecek her nevi ihtilâfların diplomasi yolile 
tesviyesine imkân bulunmadığı hallerde, uzlaşma ve hakem usullerile hallini istihdaf ve bu (hususta 
takip edilecek yolları irae eylemekte olduğu gibi, Hükümetimizce takip edilen umde ile yani Dev
let hakimiyet hukukunun tam manasile mahfuziyeti prensibi ile de tearuz etmemektedir. 

Beynelmilel ihtilâfları sulh vasıtalarile halletmeği istihdaf eden Cumhuriyet Hükümeti diğer bazı 
Devletlerle aktettiği hakem muahedelerine müşabih ve mümasil olan bu muahedeyi imza etmekle 
beynelmilel sulh vadisinde yeni bir adım daha atmış oluyor. 

îki dost Devlet arasındaki münasebetlerin hüsnü idamesini temin eden ve takip eylediğimiz sulh 
gayesini müemmin 'bulunan bu vesikanın tasdiki yüksek takdirlerine arzolunur efendim. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 26 -VI -1932 

Karar No. 12 < '* 
Esas No. 1/322 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Devleti arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye, ve hakem mu
kavelenamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanarak encümenimize havale kılınmış 
olan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 



- 2 -
Hükümetin esbabı mucibe mazbatasındaki mütaleata iştirak eden encümenimiz işbu mukavelena

me ile tasdikına ait kanun lâyihasını kabul etmiş ve Heyeti umumiyenin tasdikına arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe arzına karar vermiştir. 

Kâtip Hariciye E, Reisi 
Siirt mebusu 

Aza 
Elâziz 

Fazıl Ahmet 

M. I 

Aza 
Koceli 
Süreyya 

Aza 
Manisa 

Yakup Kadri 

Aza 
Erzincan 
Saffet Ziya 

Aza 
Bolu 

Falih Rıfkı 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 47 
Esas No. 1/322 

27 - VI -1932 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cümhuriyetile Danimarka Devleti arasında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem 
muahedesinin tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 30 - IV -1932 tarih ve 
6/1050 numaralı tezkeresi Hariciye encümeninin mazbatasile birlikte Adliye encümenine tevdi olun
makla tetkik ve müzakere olundu: 

Uzlaşma, ve adlî tesviye ve hakem muahedesinin Âkit Devletler arasında diplomasi yolile hal-
ledilemiyen ihtilâfların uzlaşma ve hakem usullerile tesviyesini temin etmekte olup bu sureti hallin 
mümasili muahedeler ahkâmına tamamen uygun ve her iki Devletin sulh temayüllerini tesbit eyliyen 
ve hukukî esasata müstenit bulunan ahkâmı ihtiva eylemekte olmasına binaen mezkûr muahedenin 
kabulüne, tasdikına müteallik bulunan kanun lâyihasının kabulüne encümenimizce ittifakla karar 
verilmiştir. 

Heyeti umumiyeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Rs. N. 
M. M. 

Salâh attin 
Aza 

Kayseri 
S. Azmi 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 
Aza 

Konya 
T. Fikret 

Aza 
Tokat 
Nâzım 

Aza 
Manisa 

Refik Şevket 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Erzincan 

Abdiilhak 

Aza Aza 
Antalya Kocaeli 
Haydar Ragıp 

Aza 
Trabzon 

Raif 

Aza 
Balıkesir 

Vasıf 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Devleti arasında aktedilen "uzlaşma, adlî tesviye ve hakem,, 
muahedesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Hükümeti arasında Cinevrede imza edilmiş 
olan (uzlaşma, adlî tesviye ve hakem) muahedenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Hariciye vekili memurdur. 

:• . ; * ; T 2 7 - I V - 1 9 3 2 
Bş. V. V. 
D. Refik 

Ik. V. 
M. Şeref 

Ad. V. 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekâi 

G. 1 V. 
Ali Kana 

Da. V. H. V. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya 
Zr. V. 
M uhlis > 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

, 

Mf. V. 
Esat 

Na. V. 
Hilmi 
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TÜRKİYE CÜMHURİYETİLE DANİMARKA KIRALLIÖI ARASINDA UZLAŞMA, ADLÎ 

TESVİYE VE HAKEM MUAHEDESİ 

Türkiye ile Danimarka arasında mevcut olan dostluk bağlarını kuvvetlendirmek ve iki memleket 
arasında tahaddüs edecek ihtilâfları umumî hukuku düvelin en yüksek esaslarına göre halletmek ar
zusunda bulunan Türkiye Reisicumhuru Hazretleri ve Haşmetlû Danimarka ve Islânda Kiralı Haz
retleri bu bapta bir muahede aktine karar vermişler ve murahhasları olarak 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri: 
Hariciye vekili, Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiyi, 

Haşmetlû Danimarka ve Islânda Kiralı Hazretleri: 
Hariciye naızrı Hukuk doktoru Müsyii Reter Münch'ü tayin etmişler ve murahhaslar bu 

bapta mazuniyet vesikalarını yekdiğerine tebliğ ile usul ve kaidesine muvafık bularak atideki hüküm
leri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Akitler Türkiye ile Danimarka arasında tahaddüs edecek olan ve alelade diplomasi usullerile 
halledilmiyen her ne mahiyette olursa olsun bilcümle hukukî ve adlî ihtilâfları muslihane surette ve 
işbu muahede ile derpiş edilen usullere nazaran (hal ve tanzim eylemeği mütekabilen taahhüt 
ederler. 

Madde — 2 

Üzerlerinde Akitlerin karşılıklı bir hakkı ret veya inkâr iddiasında bulundukları ve alelade dip
lomasi usullerile muslihane halledemedikleri her ne mahiyette olursa olsun Yüksek Akitler ara
sındaki bütün hukukî ihtilâflar, ya Beynelmilel daimî adalet divanına veyahut bir hakem mah
kemesinin hükmüne arzedilecektir. 

Yüksek Akitler arasında meri diğer mukavelenamelerle, halleri için hususî bir usul derpiş edil
miş olan ihtilâflar işbu mukavelenameler ahkâmına tevfikan hallolunacaktır. 

Madde — 3 

Beynelmilel daimî adalet, divanı huzurundaki veya hakem mahkemesi huzurundaki usul ve mua
meleden evvel ihtilâf bir uzlaşmaya müncer olmak ımaksadile işbu muahedeye tevfikan teşkil edilen 
Daimî uzlaşma komisyonu unvanını haiz Beynelmilel daimî bir komisyona Akitler tarafından müıtte-
fikan tevdi olunabilecektir. 

Madde — 4 

Eğer bir ihtilâfın mevzuu Âkitlerden birinin dahilî kanun ve nizamlarına nazaran millî mahke
melerin salâhiyetine taallûk ediyorsa, salâhiyettar adlî makam marifetile makul bir müddet zarfında 
katî bir hüküm verilmeden evvel ihtilâfın işbu muahede ile derpiş edilen usul ve muameleye arzolıiın-
masma bu Âkit itiraz edebilecektir. 

Madde — 5 

Daimî uzlaşma komisyonu beş azadan mürekkep olacaktır. Âkitlerden her biri istediği bir ko
miseri tayin edecek ve Akitler müttefikan diğer üç komiseri ve bu üç komiser arasında komisyon 
reisini intihap edeceklerdir. Bu üç komiser ne Akitlerin tebaasından olacak, ne ikametgâhı Akit
ler ülkesinde bulunacaktır. Her üçü ayrı tabiiyette bulunacaktır. 

Komiserler üç sene müddetle tayin olunacaktır. Komisyon azasından birinin memuriyeti müd
detinin inkizasında yerine yeni bir komiser tayinine tevessül edilmemişse memuriyetleri üç senelik 
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bir devre için temdit olunmuş ad ve telâkki olunacaktır; maahaza üç senelik müddetin inkızasında 
Akitler reis vazifesini komisyonun müştereken intihap edilmiş üç azasından diğer birine devretmek 
hakkını muhafaza hederler. 

Cereyan etmekte olan bir usul ve muamele esnasında memuriyet müddeti münkazi olan bir aza, 
halefi tayin edilmiş olsa bile usul ve muamele hitam buluncıya kadar ihtilâfın tetkikine iştirake 
devam eyliyecektir. 

Uzlaşma komisyonu azasından birinin ölümü veya çekilmesi halinde mümkün olursa müteakip üç 
ay zarfında ve her hal ve takdirde komisyona bir ihtilâf tevdi edilir edilmez, memuriyet müddeti
nin bakiyesi için yerine yeni bir aza tayinine tevessül olunacaktır, 

Madde — 6 

Daimî komisyon işbu muahede tasdiknamelerinin teatisini takip eden altı ay zarfmda teşkil 
olunacaktır. 

Müttefikan intihap olunacak azalar işbu müddet zarfında tayin olunamazsa veya münhalâta yeni
den aza intihabı halinde azal iğin inhilalinden itibaren üç ay müddet zarfında yeni aza tayin edilmezse, 
başka itilâflar olmadığı takdirde, icap eden tayinlerin icrası İsviçre Konfederasyonu reisinden (veya 
Haşmethl Felemenk Kraliçesi Hazretlerinden) rica edilecektir. 

Madde — 7 

Daimî uzlaşma komisyonuna müracaat keyfiyeti müttefikan hareket eden Akitlerin beraberce re
ise bir istida vermeleri suretiledir. 

İstida ihtilâf mevzuunu muhtasaran anlattıktan sonra komisyonda^ bir uzlaşmağa vardıracak her 
türlü tedbirlere müracaat eylemesi talebini ihtiva edecektir. 

Madde — 8 

Bir ihtilâfın komisyona tevdi edildiği tarihten itibaren on beş gün zarfında Âkitlerden her biri 
kendisi tarafından tayin edilen daimî azayı bu ihtilâfın tetkiki için bu işe ihtisası olan bir kimse 
ile istihlâf ettirebilecektir. Bu hakkından istifade eden Âkit keyfiyeti derhal diğer Âkide ihbar 
edecektir; diğer Âkit te bu takdirde ihbarnamenin kendisine vürudundan itibaren on beş gün zarfın
da ayni hakkı istimal etmek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Her Âkit kendi tarafından tayin olunup hastalık veya herhangi diğer ahval neticesinde komis
yon işlerine muvakkat surette iştirake manii bulunan daimî aza yerine derhal muvakkaten bir aza 
muavini tayin etmek hakkını muhafaza eder. 

Uzlaşma komisyonunun Akitler tarafından müttefikan tayin olunmuş azalarından birinin hastalık 
veya diğer ahval neticesinde komisyon işlerine iştirakine muvakkat bir surette bir mâni olduğu 
halde muvakkaten yerine kaim olacak bir âza muavini tayin için anlaşacaklardır. İşbu âza muavini 
azalığın muvakkaten inhilalinden itibaren bir ay zarfında tayin olunmazsa işbu muahedenin altın
cı maddesine tevfikan muamele olunnacaktır. 

Madde — 9 

Daimî uzlaşma komisyonunun vazifesi muhtelifünfih meseleleri tavzih edecek bu uğurda faydalı ma
lûmatı tahkikat yolu ile veya başka bir şekilde toplamak ve Akitleri uzlaştırmağa gayret eylemektir. 
Komisyon meseleyi tetkik ettikten sonra muvafık gördüğü hal tarzlarını Akitlere izah edebilir ve 
bu hususta fikirlerini beyan için kendilerine bir mühlet verebilir. 

Komisyon mesaisini müteakip, ahvale göre, ya Akitlerin uzlaştığını gösteren ve mevcut ise uzlaş
ma şartlarını ihtiva eden veyahut uzlaşma imkânı bulunmadığını kaydeyliven bir zabıtname tanzim 
eder. 
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Komisyon mesaisi, Akitler başka türlü bir karar vermedikçe, muhtelifünfih meselelerin tevdii 

gününden itibaren altı ay zarfında nihayete ermiş bulunacaktır. 

Madde — 10 

Hilâfına hususî bir hüküm olmadıkça uzlaşma konıisyonu mesaî usulünü bizzat tanzim edecek 
ve bu usul behemehal murafaa şeklinnde olacaktır. 

Tahkikat hususunda Komisyon müttefikan başka türlü bir karar veremezse beynelmilel ihtilâfla
rın muslihane halline dair 18 teşrinievvel 1907 Lahey mukavelenamesinin üçüncü faslı « Beynel
milel tahkikat komisyonları» ahkâmına ittiba eyliyecektir. 

Madde — 11 

Âkitlor arasında hilâfına ittifak olmadığı takdirde Uzlaşma komisyonu, reisinin irae ettiği mahalde 
içtima eyliyecektir. 

Madde — 12 

Uzlaşma komisyonunun mesaisi ancak Akitlerin muvafakatile komisyon tarafından ittihaz olunmuş 
bir karar üzerine alenî olabilir. 

Madde — 13 

Akitler uzlaşma komisyonu nezdinde kendilerde komisyon arasında mutavassıt hizmetini gören 
ajanlar tarafından temsil edileceklerdir; bundan maada, Akitler kendileri tarafından bu husus için 
tayin edlen müşavir ve mütehassısların yardımına müracaat edebilecekleri gibi şehadotini kendilerin 
ee faideli addettikleri her türlü eşhasın komisyonca içtimaını talep eyliyebileceklerdir. 

Komisyon dahi her iki tarafın ajaıılarile müşavir ve mütehassıslarından şifahî izahat talep etmek 
ve her hangi bir şahsı Hükümetinin muvafakatile celp ve isti ma eylemek salâhiyetini haiz olacaktır. 

Madde — 14 

İşbu muahede hilâfına hüküm olmadıkça Uzlaşma komisyonunun mukarreratı ekseriyeti ara ile 
ittihaz olunacaktır. Reylerin tesavisi takdirinde reisin reyi racih olacaktır. 

Madde — 15 

Akitler uzlaşma komisyonunun mesaisini kolaylaştırmağı ve alelhusus mümkün olabilen en büyük 
mikyasta kendisine bütün vesaiki ve faydalı malûmatı vermeği ve komisyonun memleketleri dahilin
de kanunlarına tevfikan şahitler veya mütehassıslar celp ve istima eylemesini, vaka mahalline git
mesini temin için malik oldukları bütün vasıtaları kullanmağı taahhüt ederler. 

Madde — 16 

Uzlaşma komisyonunun mesaisinin devamı müddetince komiserlerin her birine miktarı Akitler ara
sında müttefikan tesbit edilecek bir tazminat verilecektir. 

Her Hükümet kendi masarifini ve birinci fıkrada derpiş edilen tazminat müşterek masraflar meya-
nında dahil olmak üzere, komisyonun müşterek masraflarından müsavi bir hisseyi deruhde edecektir. 

Madde — 17 

İhtilâfı Daimiî uzlaşma komisyonu huzuruna sevkeden bir tesviye suretinin fiktanı halinde ve 
böyle bir tesviye sureti mevcut olup ta Daimî uzlaşma komisyonu huzurunda uzlaşmadığı takdirde hu
kukî ihtilâf, tahkimname ile, gerek statüsünde derpiş edilen usul ve muameleler ve şartlar dairesinde 
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Beynelmilel daimî adalet divanına gerek beynelmilel ihtilâfların muslihane halli hakkındaki 18 teş
rinievvel 1907 tarihli Lâhey mukavelenamesile derpiş edilen usul ve muameleler ve şartlar dairesinde 
bir hakem mahkemesine arzolunabilecektir. 

Adlî tesviye talebi Âkitlerden birine tebliğ edildiği günden itibaren üç ay zarfında tahkimname 
tanzim edilmezse her Âkit bir ay evvel ha'ber vermek şartile ihtilâfı istida ile Daimî beynelmilel 
adalet divanı huzuruna doğrudan doğruya tevdi edebilecektir. 

Madde — 18 

İki Yüksek Âkit hükümet arasında münazaalı olup ta aİelâde diplomasi usullerile halledilemi-
yerek işbu muahedenin ikinci maddesinde derpiş edildiği veçhile bir hükümle halli çaresi araştı-
nlamıyan ve Akitler arasında meri bir muahede veya mukavele ile haklarında bir hal ve tesviye 
usulü şimdiye kadar derpiş edilmemiş bulunan bütün meseleler Daimî uzlaşma komisyonuna tevdi 
olunacaktır. 

İşbu muahedenin yedi ilâ on altıncı maddelerinde münderiç usul ve muamele tatbik olunacaktır. 
Maahaza komisyona takdim edilecek istida hakkında Akitler itilâf edemezlerse bunlardan biri 

veya diğeri bir ay evvel haber vermek suretile meseleyi mezkûr komisyona doğrudan doğruya 
tevdi etmekte muhtar olacaktır. 

İstida Akitlerin yalnız birinden sadır oluyorsa bu Âkit tarafından mııhasım diğer Akide bilâ-
mühlet tebliğ olunacaktır. 

Madde — 19 

Akitler uzlaştırılamazsa âdi ihtilâf Âkitlerden birinin veya diğerinin istidasile, hakkında bir 
hukuku düvel kaidesi tatbik edilemedikçe, msfet dairesinde hükmetmek salâhiyetini haiz olan bir 
hakem mahkemesinin kararına arzolunacaktır. 

Başka türlü kararlaştırılmamış ise bu mahkeme, Uzlaşma komisyonlarının teşkili için işbu mua
hedenin beşinci ve altıncı maddelerinde derpiş edilen uslue tevfikan tayin edilecek beş azadan mü
rekkep olacaktır. Mahkeme hakem talebini takip eden altı ay zarfında teşkil edilecektir. 

Hakem mahkemesinin kararı Akitler için mecburî olacaktır. 

Madde — 20 

Aralarında hakeme müracaat lüzumu hâsıl olduğu takdirde Akitler ihtilâfın mevzuu ve usul 
ve muamelenin şekilleri hakkında hususî bir tahkimnameyi, hakem talebini takip eden altı ay zarfın
da, tanzim etmeği taahhüt ederler. 

Bu tahkimname muayyen müddet zarfında tanzim edilmezse Âkitlerden birinin veya diğerinin 
alelade istida yol'ile mahkemeye müracaat etmeğe hakkı olacaktır. Bu halde mahkeme usul ve mu
ameleyi bizzat tesbit edecektir. 

Madde — 21 

İşbu muahedenin hükümleri, Âkitlerden birinin fikrine göre Hukuku Düvel kaidelerine nazaran 
münhasıran hakkı hakimiyetine taallûk eden veya aralarında meriyelicra muahedeler mucibince 
salâhiyeti munhasırasına dahil bulunan ihtilâflara tatbik olunamaz. Maahaza diğer Âkit bu mese
leyi mütekaddimeyi bir karara raptettirmek için Beynelmilel daimî adalet divanına müracaat ede
bilecektir. 

Madde — 22 

Uzlaşma usul ve muamelelerin, adlî tesviye usul ve muamelelerinin veyahut hakem usul ve mua-
melerinin devam ettiği müddetçe ^Akitler, uzlaşma komisyonu tekliflerinin kabulüne veya beynel-
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milel daimî adalet divanı kararının veya hakem mahkemesi hükmünün icrasına halel getirecek ma
hiyette olan her hangi bir tedbir ittihazından tevakki edeceklerdir. 

Madde — 23 

Beynelmilel daimî adalet divanı veya hakem mahkemesi, Âkitlerden birinin adlî makamatı veya 
her hangi bir makamı tarafından verilen bir, kararın hukuku düvele tamamen veya kısmen muha
lif olduğu tesbit ederse ve bu Âkidin hukuku esasiyesi mevzubahs kararın netice ve avakibini idarî 
yollarla izaleye müsait olmaz veya ancak gayrikâfi surette müsait olursa, hukukî veya hükmî ka
rar mutazarrır olan tarafa verilecek tazminatın nevini ve şümulünü tayin edecektir. 

Madde — 24 

Hilâfında bir anlaşma olmadıkça işbu muahedenin tefsir veya icrası hususunda tehaddüs edebile
cek ihtilâflar alelade istida yolu ile Beynelmilel adalet divanına doğrudan doğruya tevdi olunacak
tır, 

Madde — 25 

îşbu muahede tasdik olunacaktır. Tasdiknameler en kısa bir müddet zarfında Copenhague'da 
teati olunacaktır. 

Madde — 26 

İşbu muahede tasdiknamelerin teatisi tarihinden meriyete girecek ve meriyete girdiğinden iti
baren on sene müddetle muteber olacaktır. Bu müddetin hitamından altı ay evvel mefsuhiyeti 
ilân edilmezse yeniden diğer on sene bir müddet için temdit edilmiş addolunacaktır ve temdit 
şekli bu tarzda devam edecektir. 

İşbu muahedenin inkizasmda muallâk bir uzlaşma, adlî tesfVİye veya hakem usulü ve muamele
si mevcut ise bu usul ve muamele, neticeleninciye kadar, seyrini takip edecektir. 

Balâdaki mevaddı tasdik etmek üzere isimleri yukarrda zikredilen murahhaslar işbu muahedeyi 
imza etmişler ve mühürlemişlerdir. 

Ceııevrede iki nüsha olarak bin dokuz yüz otuz iki senesi martının sekizinci günü tanzim kılın
mıştır. 

Dr. T. Rüştü P. Munch 





SıraN/253 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen temlik 

edilen gayri menkullerin veraset ve intikal vergisinden 
istisnası icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/87 

numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 6-IX-]Q31 
Sayı 6/2539 

B. M. M. Y ü k s e k Keisl iühıc 

Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve 
intikal vergisi ile teklifi icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinden yazılan 
25-V1II-931 tarih ve 5186/26 numaralı tezkerenin musaddak bir sureti leffen takdim olun
muştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celi leye 

Mübadil ve muhacirlerle harikzedelerin adiyen iskânlarına tahsis adilen gayri menkuller, 
mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfiyesi ve intacı hakkındaki 19-VIII- 931 tarihli ve 1771 
numaralı kanunun 4,5 ve 6 mcı maddeleri mucibince, bunlara meccanen temlik olunmuştur. 

Veraset ve intikal vergisi kanununun birinci maddesi, hakikî veya hükmî bir şahıstan 
diğerine bilâbedel her hanki bir suretle intikal eden bilcümle malları mükellefiyet mevzuuna 
ithal eylemesine ve 1771 numaralı kanunun salifularz maddelerinde temlikin meccanen ve 
bedelsiz olduğu tasrih edilmiş ve bunların yalnız tapu harçlarından istisnası cihetine gidilerek 
veraset ve intikal verdisinden muafiyetleri hakkında hiç bir hüküm kabul edilmemiş bulunma
sına göre bu kabil gayri menkullerin vergile teklifi lâzım gelmektedir. 

Ancak arzolunan 1771 numaralı kanun ile, mübadele işlerinin biran avvel ve katiyen intacı 
istihdaf edilmiş ve mevzubahs gayri menkul emvalden veraset ve intikal vergisi istifası 
takdirinde istihdaf edilen gaye ve maksadın haleldar olacağı tabiî bulunmuş olduğundan bu 
kabil intikallerin vergile teklifi icap edip etmiyeceğinin tefsir tarikile hal ve tesbiti muvafık 
görülmektedir. 

Keyfiyet tasvip buyurulduğu takdirde ona göre muktazi muamelenin ifasına emir ve müsaade 
buyurulmasını arzeylerim efendim. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 9 - IV -1932 
Karar No. 19 
Esas No. 3/87 

Yüksek Reisliğe 

Mübadil ve muhacirlerle lıarikzedelere meecanen temlik edilen gayrimenkııllerin veraset ve intikal 
vergisile teklifi icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tezkeresinin Maliye encüme
ninde tetkiki sırasında zikredilen kanunun birinci maddesindeki ivazsız ve bedelsiz kaydının muhte
lif şekillerde tasnif edilen temliklere hukukan şümulü hakkında encümenimizin mütaleasmm alın
masına karar verilerek tanzim edilen mazbata dahilî nizamnamenin 28 inci maddesine tevfikan en
cümenimize havale edilmekle keyfiyet tetkik ve müzakere olundu: 

Sorulan hususlar hakkında encümenin ekseriyetle kararlaştırdığı mütaleası: 
1) İstihkak mukabili ve istihkak haddinin fevkinde borçlandırılmak suretile ve borçlanma haddinin 

içinde iskânı âdi derecesinde verilen gayrimenkullerin 1771 numaralı kanundaki (meecanen temlik olu
nur) kaydına göre ivazsız ve bedelsiz temlik manasını tazammnn etmez. Çünkü bu suretlerle yapılmış 
olan temlikler temlik edilen kimselerin hariçte terkettikleri malları mukabilinde verilmiştir. 

2) Memleketlerinde mal terketmiyeıı mübadillerle muhacir, mülteci ve lıarikzedelere verilmiş veya 
işgal edilmiş olan gayrimenkullerin temlikinde iskânı âdi haddile bu haddin fevkindeki borçlandı
rılma «üretilo verilen ve affedilen kısımla bunlar arasında borçlandığı bedelin tahsil edilerek heyeti 
umum iyesinin temlik hali de ivazsız ve bedelsiz addolunamaz, çünkü bu temlikler harp, istilâ ve 
harik sebeplerde uğradıkları zayiatı tahvili maksadile yapıldığından veraset ve intikal vergisi kanu
nunun şümulü dairesine giremez. Hususile 797 numaralı ilk veraset ve intikal vergisi kanunundan 
sonra neşredilmiş olan 88f> numaralı iskân kanununun 10 uncu maddesinin son' fıkrasında ( bu gibi
lere tahsis edilecek emvali gayrimenkuldun tasarruf senetleri de damga resmilc bilûmum harç ve 
resimlere tâbi değildir ) denilerek bütün harç ve resimlerin mafu olduğu tasrih edilmiştir. 

Bu mütaleayı havi mazbata Maliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lınmıştır. 

Adliye E. Rs. M. M. Kâ. 
Yozgat Antalya Antalya Balıkesir Kars 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. ITamdi Haydar Numan Vasfı Nazif 

Kocaeli Konya Trabzon 
Iiağıp T. Fikret Memleketlerinde mal terket-

miyenlerle emsaline Devletçe 
meecanen temlik edilen emval 

ivazlı sayılmaz 
Iı'aif 

• Mübadillerin Yunanistanda terkettikleri gayri menkuller için aldıkları mazbataları karşılığında 
verileu gayrimenkuller için de tasfiye kanununda « meecanen temlik olunur » denildiğine göre 
meecanen temlik veraset ve intikal kanunundaki ivazsız intikal manasına gelemez. Veraset ve 
intikal kanunundaki hükmî şahıslar tabiri içine Hükümet dahil farzedilemez. Aksi halde ikrami
ye ve felâket halinde verilen iaşe ve nıelbusat gibi şeyler de girer. Binaenaleyh veraset ve inti
kal kanununda gösterilen vergi matrahı kavanini mahsusa mucibince iskân ve teffiz ve borçlanma 
ve harikzede ve muhacirlere teffiz hususatma şamil değildir. 

Edirne Kayseri 
Hasan Hayrı Sait Azmi 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 1 - V - 1932 

Karar No. 50 
Esas No. 3/87 

Yüksek Reisliğe 

Mübadil ve muhacir ve harikzedelere meccanen temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve in
tikal vergisile mükellefiyeti icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâletin 6 - IX - 1931 
tarih ve 6/2539 numaralı tezkeresile gönderilip encümenimize havale edilen Maliye vekâletinin tez
keresi sureti ile Adliye encümeninin bu baptaki mazbatası varidatı umumiye müdürü hazır olduğu 
halde tetkik ve mütalea edildi. 

1836 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun birinci maddesi, bilâbedel intikal eden 
bilcümle malları mükellefiyet mevzuuna ithal eylemesine ve mübadele ve teffiz işlerinin katı tas
fiyesi ve intacı hakkındaki 1771 numaralı kanunun 4, 5, 6 ncı maddelerinde de mevzubahs olan 
temlikin meccanen ve bedelsiz olduğu tasrih edilmiş ve binaenaleyh bunların yalnız tapu harçların
dan istisnası cihetine gidilerek veraset ve intikal vergisinden muafiyeti hakkında hiç bir hüküm 
kabul edilmemiş olmasına göre bu kabîl gayrimenkullerin mezkûr vergile mükellefiyeti icap edip 
etmiyeceğinde tereddüt hâsıl olarak keyfiyetin tefsiren halli talep olunmuştur. 

Bu husus hakkında encümenimizce bir karar ittihaz edilmeden evvel mezkûr veraset ve intikal 
vergisi kanununun birinci maddesindeki ivazsız ve bedelsiz tabirlerinin mübadil ve muhacirlerle 
harikzedelere meccanen temlik edilen gayrimenkullere dereeei şümulü hakkmda bir kere de Adliye. 
encümeni mütaleasının alınmasına lüzum görülerek keyfiyet mezkûr encümene tevdi kılınmıştı. 

Mezkûr encümenin bu baptaki mazbatasında istihkak 'mukabili ve istihkak haddinin fevkinde 
borçlandırılmak suretile ve borçlanma hududunun içinde iskânı adi derecesinde verilen gayrimen
kullerin, hariçte terkedilen mallara mukabil olmasına nazaran bu husustaki temlikin ivazsız ve be
delsiz addedilemiyeceği gibi memleketlerinde mal terketmiyen mübadillerle muhacir, mülteci ve ha
rikzedelere verilmiş veya bunlar tarafından işgal edilmiş olan gayri menkuller hakkındaki temlik 
muamelesinin dahi harp, istilâ ve harik sebeplerile eshabının uğradıkları zayiatı tehvin maksadile 
yapıldığı cihetle bunların da ivazsız ve bedelsiz addolunamıyacağı ve binaenaleyh veraset ve inti
kal vergisi kanununun dairei şümulüne giremiyeceği ekseriyet kararına istinaden beyan kılınmıştır. 

Adliye encümeninin mazbatasında münderiç olduğu üzere mevzubahs oloan temlikin ivazsız ve 
bedelsiz addolunamıyacağı ve binaenaleyh veraset ve intikal vergisinden muafiyeti tabiî bulunmuş ve 
meselenin sarahatine karşı tefsirine encümenimizce mahal görülmemiştir. 

Bu baptaki evrak havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe 
arzolunur. 

Maliye E. Rs. 
Namına M. M. 

Bayazıt 
îhsan 

M. M. 
Bayazıt 
îhsan 

Kâtip 
İstanbul 
M. Ziya 

Aza 
Mersin 
Hamdı 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Aydın 
Adnan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28-VI-1932 

M. No. 176 
Esas No. 3/87 

Yüksek Reisliğe 

Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere meccanen temlik edilen gayrimenkullerin veraset ve inti
kal vergisile teklifi icap edip etmiyeceğinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden yazılan 25-VIII-
1931 tarih ve 26/5186 numaralı tezkerenin musaddak bir suretinin takdim edildiğine dair olan Baş
vekâletin 6 - IX -1931 tarih ve 6/2539 numaralı tezkeresile Adliye ve Maliye encümenlerinin bu bap
taki mazbataları encümenimize havale buyurulduğundan mütalea ve tetkik olundu: 

1836 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun birinci maddesi, bil â bedel intikal eden bil
cümle mallan mükellefiyet mevzuuna ithal eylemesine ve mübadele ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi 
ve intacı hakkındaki 1771 numaralı kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde de mevzubahs olan temlikin 
meccanen ve bedelsiz olduğu tasrih edilmiş ve binaenaleyh bunların yalnız tapu harçlarından is
tisnası cihetine gidilerek veraset ve intikal vergisinden muafiyeti hakkında hiç bir hüküm kabul edil
memiş olmasına göre bu kabîl gayrimenkullerin mezkûr vergi ile mükellefiyeti icap edip etmiyece-
ğinde tereddüt hâsıl edilerek keyfiyetin tef siren halli talep olunmuştur. 

Encümenimiz Maliye encümeninin, Adliye encümeninin mütaleasına istinaden vâsıl olduğu kana
atlere umumiyetle iştirak ederek istihkak mukabilinde veya iskânı adi haddi dahilinde bedelsiz 
olarak yapılan temliklerin ivazsız telâkki edilemiyeceği neticesine varmıştır. Ancak istihkak haddi 
veya iskânı adi haddi fevkinde borçlanma kanununa tevfikan yapılan temliklerde bilâhara temellük 
edenlerden mezkûr kanuna tevfikan borçlandıkları miktarlar affedilmiş bulunanlar mevcut ise bun
ların ivaz mukabili telâkki edilmesine imkân bulunamıyacağına nazaran bu kabil temlikler veraset 
ve intikal vergisine tâibi olmak şartile diğerlerinin yani istihkak mukabili olan temliklerle iskânı 
adi haddi dahilinde bulunan temliklerin veraset ve intikal vergisine tâbi olmamalarının lâzımge-
leceğini kararlaştırmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâtip Aza Aza 
Gümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Çorum 
/ / . Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa 

Aza Aza Aza 
İsparta Niğde Giresun 

Mükerrem Faik Kâzım 



Sıra No 255 
Teftiş mıntakaları merkezi başka bir yerde olan ve muvak
katen Ankarada çalıştırılan mülkiye müfettişlerine ikamet 
yevmiyesile beraber mesken tazminatının da verilip veril-
miyeceğinin tefsiri hakkında 3 186 numaralı Başvekâlet tez

keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 28-VI-1932 
Sayı 611451 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Teftiş mıntakaları merkezi başka bir yerde olan ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan 
mülkiye müfettişlerine ikamet yevmiyesile beraber Ankara memurlarına verilmekte olan mesken 
tazminatımn da itası lâzımgelip gelmediğinde tereddüt edildiğinden keyfiyetin tefsiren halli 
talebini havi Maliye vekâletinin teklifi sureti leffen arz ve takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade, buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet Vekili 

Dr. Refik 

Maliye vekâletinin 23 - V - 1932 tarih ve 101 numaralı tezkeresi suretidir 

Teftiş mıntakaları merkezi başka bir yerde olup muvakkaten Ankarada çalıştırılan mülkiye 
müfettişlerine ikamet yevmiyesile beraber Ankara memurlarına verilmekte olan mesken tazmina
tının da itası lâzımgelip gelmiyeceği hususunda Dahiliye vekâleti celilesile vekâleti acizi ara
sında mütehaddis, noktai nazar ihtilâfının tetkik ve Şûrayi devletin bu husustaki mütnleasınm 
alınması Dahiliye vekâleti celilesince teklif edilmesi üzerine keyfiyet makamı devletlerince de 
tasvip buyurularak mesele Şûrayi devlete havale buyurulmuştur. 

Şûrayi müşarileyha maliye ve nafıa dairesile heyeti umumiyeee tanzim olunup, 3 - TV - 1932 
tarih ve 6/829 numaralı tezkerei devletlerile birer sureti vekâlete tevdi buyurulan 9, 17 mart 
1932 tarihli ve 56 esas, 9 karar, 48/55 numaralı karar mazbataları tetkik olundu, 

Mıntaka merkezleri Ankara haricinde bulunan müfettişlerden vazifei asliyelerine ait bir iş için 
Ankaraya eelbolunan müfettişlere Ankarada bulundukları müddet için ikamet yevmiyesi verilmesi 
Meclisi Âlice ittihaz olunan 590 numaralı karar ile kabul buyurulmuş olduğundan, mıntaka mer
kezi Ankara haricinde, bulunan müfettişlerin Ankarada bulundukları müddetçe ikamet yevmi
yesi almaları tabiî olduğu ve binaenaleyh 1452 numaralı teadül kanununun 18 inci maddesi 
mucibince bunlara ayrıca tazminat verilemiyeceği merkezinde olan vekâleti acizi noktai nazarı, 
Şûrayi devlet ve maliye ve nafıa dairesinin 9 mart 1932 tarih ve (65 esas 9 karar) numaralı maz-
batasile, mıntakai teftişiyesi Ankara haricinde olmak dolayısile muvakkaten Ankarada bulun
duğu müddetçe ikamet yevmiyesi alacak olan müfettişlere, Ankarada meskeni olmasından 
dolayı ayrıca mesken tazminatı da verilmesinin doğru olamıyacağı şeklinde kabul buyurulmuş 
ise de, salifülarz mazbatanın heyeti umumiyeee tetkiki neticesinde, ( . . . . sırasile reye vazolu-
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nan ve reis Reşat ve azadan Ali Rıza Beylerle Süleyman Emin Paşa ve Edip Cemil Bey tarafın
dan iştirak edilen azadan Edip Kemal Beyin teklifi ve mıntakai teftişiyesi Ankara haricinde bulun
ması hasebile muvakkaten Ankarada bulunduğu müddetçe ikamet yevmiyesi alacak olan müfettiş
lere Ankarada meskeni olmasından dolayı ayrıca meşke tazminatı da verilmesi doğru olamıyacağı 
suretinde muharrer ve maliye ve nafıa dairesi reisi Ali Rıza ve deavi dairesi reisi Saffet, mülkiye 
dairesi reisi Mithat ve azadan Şefik, Ömer Lûtfi, Halil ibrahim, Süreyya ve Kemal Atıf Beylerin 
iştirak eylediği maliye ve nafıa dairesinin mezkûr mazbatasındaki mütaleanın birinci kısmı ekseriye
te iktiran eylememiş ve tanzinıat dairesi reisi İsmail Hakkı Beyin teklifi veçhile ( müfettişlerden 
ikametgâhı Ankarada bulunmıyanlar) ibaresinin mefhumu muhalifinden alman manaya göre teftiş 
mıntakası x\nkara haricinde bulunan müfettişlerin bu hükmün şümulü dahiline girip girmiyeceği 
noktasından muhtacı tefsir bulunduğuna Şûrayı devlet kendisinden sorulan mütaleayi arz ile mü
kellef olup hükmünü tefsir neticesine bağlı tut-ması muvafık olamadığı ve meselede iphamı ma-
nayi ve tereddüdü mucip nokta olmayıp ve üç aydan fazla mezuniyet veya muvakkat bir vazife ile 
infikâk edenlere mesken tazminatı verilmiyeceğine dair mevzu hükme göre kendilerine Ankara hari
cinde daimî vazife verilen müfettişlere bu tazminatın verilmesi icap etmiyeceği mütaleasında bulunan 
maliye ve nafıa dairesi reisi Ali Rıza, deavi dairesi reisi Saffet, mülkiye dairesi reisi Nihat, azadan 
Şefik, Ömer Lûtfi ve Halil İbrahim Beylerin muhalif reylerine karşı 17 mart 1932 tarihinde ekseriyet
le karar verilmiştir. ) 

Bu karara nazaran keyfiyet Şûrayi devlet heyeti unıumiyesince de katı bir mütalea ve karara 
raptedilmiyerek meselenin tefsiren halli lâzımgeleceği neticesine vâsıl olmuşlardır. 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı teadül kanununun 18 inci maddesinde, 28 
mayıs 1928 tarihli kanun mucibince yapılacak meskenlerden istifade ettikçe katolunmak üzere An
karada bulunan memurlardan dördüncü ve . beşinci derecelere dahil olanlara ayda 30 ve altıncı ve 
yedinci derecelere dahil olanlara ayda 22,ve sekizinciden on altıncı derecelerde bulunanlara ayda 
15 ve on yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu derecelere ayda on lira muvakkat tazminat maaşları
na ilâveten verilir. Bu tazminat bir gûna vergi ve tevkifata tâbi değildir. Devlete ait mebanide 
ve memurine tahsis edilen meskenlerde oturanlarla üç aydan fazla müddetle Ankaradan mezuniyet 
veya memuriyeti muvakkate ile infikâk edenlere ve müfettişlerden ikametgâhı Ankarada bulunmı-
yanlara bu tazminat verilmez suretinde mevcut sarahat karşısında bu maddenin son fıkrasının 
mefhumu muhalifinden bu gibi müfettişlerden ikametgâhı Ankarada bulunanlara bu tazminatın 
verilmesi lâzımgeleceği istidlal olunmaktadır. 

Halbuki harcırah kararnamesine nazaran tediye edilmekte olan ikamet yevmiyesi, bir memur veya 
müfettişin memuriyet merkezi ( yani ikametgâhı) haricinde memur edildiği işin ifası için otel mas
rafı gibi ihtiyar eylediği zarurî masraflarına mukabil verildiği ve mıntakai teftişiyesi haricinde 
bulunan Ankaraya celp edildiklerinde müfettişlere ikamet yevmiyesi verilmesi lâzımgeleccğinc dair 
590 umaralı karan âlide mumaileyhimin Ankarada ikametgâhları olmıyacağı mülâhazasına binaen 
ittihaz edilmiş olduğu aşikârdır. Müfettişlere mesken tazminatı itası ise ancak Ankarada ikamet
gâhı olanlara münhasır olup ikametgâhı Ankarada bulunmıyan ve binaenaleyh bu sebeple ikamet 
yevmiyesi alan müfettişlere bu tazminatın verilmiyeeeği teadül kanununun 18 inci maddesinde de 
sarih bir şekilde ifade edilmiştir. 

Esasen Ankaranın (bilhassa mesken noktasından) hususî vaziyeti nazarı dikkate alınarak bu
rada bulunan memurlara, tevzi ve bir muaveneti naktiye mahiyetinde olarak verilen mesken be
deli ile ayni mahiyette bulunan ikamet yevmiyesinin birlikte olarak ayni zamanda tesviyesi, bun
ların vazındaki hikmet ve maksat ile kabili telif görülememektedir. 

Maahaza Şûrayi devlet heyeti umumiyesince yukarıda da arzedildiği üzere meselenin tefsiren 
halli muvafık olacağı şeklinde karar ittihaz edilmiş olduğundan mıntaka merkezi Ankara haricin
de bulunan müfettişlerden Ankarada muvakket bir vazife ile bulunanlara hem ikamet yevmiyesi 
ve hem de mesken tazminatının birlikte verilmesi caiz olup olmıyacağı hakkında bir kararı tefsiri 
ittihaz edilmek üzere işbu müzekkerenin Yüksek Meclise şevkine müsaade buyurulması arzolunur 
efendim. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 13 -VI -1932 

Karar No. 71 
Esas No. 3/186 

Yüksek Reisliğe 

Teftiş mıntakalan merkezi başka bir yerde olan ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan Maliye mü
fettişlerine ikamet yevmiyesile beraber mesken tazminatının da itası lâzımgelip gelmediğinde tere 
ddüt edildiğinden bahisle keyfiyetin tefsiren halli talebini havi Maliye vekâletinin teklifi suretinin 
gönderildiğine dair Başvekâletin 6/1451 numaralı ve 28 mayıs 1932 tarihli tezkeresi encümenimize 
havale edilmekle Dahiliye ve Maliye vekâletlerinin mahsus memurları hazır oldukları halde mesele 
tetkik ve müzakere olundu: 

Bu huşu hakkında her iki vekâlet arasında tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfının Şûrayi devlete 
intikal etmesi üzerine keyfiyet Maliye ve Nafıa dairesinde müzakere edildikte: Mıntaka merkezi 
Ankara haricinde bulunan müfettişlerden vazifei asliyelerine ait bir iş için Ankaraya celbolunanla-
rına Ankarada bulundukları müddetçe ikamet yevmiyesi verilmesi Meclisi Âlice ittihaz olunan 590 
numaralı karar ile kabul buyurulmuş olmasına nazaran bunlara ayrıca mesken tazminatı verilmesi 
doğru olmadığına dair ittihazı karar edilmiş ise de bu bapta Şûrayi devlet heyeti umumiyesince ce
reyan eden müzakere neticesinde: 1452 numaralı teadül kanununun 18 inci maddesinde: ( müfet
tişlerden ikametgâhı Ankarada bulunmıyanlara tazminat verilmez ) ibaresinin mefhumu muhalifin
den alınan manaya göre teftiş mıntakası Ankara haricinde bulunan müfettişlerin bu hükmün şümu
lü dahiline girip girmiyeceğini tayinde tereddüt edilmiş ve keyfiyetin tefsiren halli icap edeceğine 
ekseriyetle karar verilmiştir. 

Filhakika mezkûr ibarenin mefhumu muhalifinden Ankarada ikametgâhı olup ta mıntaka mer
kezi Ankarada olmıyan müfettişlerin muvakkaten Ankaraya celplerinde alacakları ikamet yevmi
yesinden başka bir de kendilerine mesken tazminatı verilir gibi bir mana çıkmakta olup hatta 
Dahiliye vekâleti de mezkûr cümlenin bu suretle telâkkiye müsait olmasından dolayı hâsıl etti
ği kanaat icabı olarak şimdiye kadar teftiş mıtıtakalan Ankarada olmayıpta muvakkaten Anka
raya celbedilmiş olan müfettişlere ikamet yevmiyelerinden başka bir de mesken tazminatı ver
miş olduğu ve bu yolda tazminat almış olanlardan bazılarının da vefat etmiş oldukları Vekâleti 
müşarileyhadan gelen mahsus memurun şifahenverdiğ,i izahattan anlaşılmıştır. 

Halbuki ikamet yevmiyelerile mesken tazminatı ayni maksatla ve ayni ihtiyacı tatmin için veri
len ve fakat başka başka tabirlerle ifade edilen naktî bir muavenet mahiyetinde bulunmasına 
mebni her ikisinin birden itasına maddeten imkân görülmemektedir. 

Binaenaleyh vekâleti müşarileyhaca o suretle bir telâkkiye sebep olan ve binnetice her iki 
vekâlet beyninde ihtilâfı davet eden mezkûr 18 inci maddenin son fıkrasının (teftiş mıntakalan mer
kezi başka bir yerde olupta vazifei asliyelerine ait bir iş için Ankaraya celbedilen müfettişlere 
bu tazminatın verilmiyeceği) suretinde tadilini encümenimiz münasip görerek buna dair bir kanun lâ
yihası hazırlamıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Malatya Bayazıt İstanbul İsparta Kastamonu tzmir 
M. Nedim M. Ziya Kemal Refik Kâmil 

Aza Aza 
Kütahya Aydın 

Ömer Adnan 
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MALİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan kanunun on sekizinci maddesinin ikinci 
fıkrasını muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1452 numaralı kanunun İ8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazıldığı veçhile 
tadil olunmuştur: 

Devlete ait mebanide ve memurine tahsis edilen meskenlerde oturanlara ve üç aydan fazla müd
detle Aııkaradan mezuniyet ve muvakkat memuriyetle infikâk edenlere ve teftiş mmtakaları merkezi 
başka bir yerde olupta vazifei asliyelerine ait bir iş için Ankaraya celbedilen müfettişlere bu tazmi
nat verilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDÎ] 3 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - VI - 1932 

M. No. 174 
Esas No. 3/180 

Yüksek Reisliğe 

Teftiş mmtakaları merkezi başka bir yerde olan ve muvakkaten Ankarada çalıştırılan mülkiye 
müfettişlerine ikamet yevmiyesile beraber Ankara memurlarına verilmekte olan mesken tazminatı
nın da itasL lâzımgelip gelmediğinde tereddüt edildiğinden keyfiyetin tefsiren halli talebini havi Ma
liye vekâletinin teklifi suretinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 28 mayıs 1932 tarih ve 
(i/1451 numaralı tezkeresile Maliye encümeninin meselenin tefsiren halli kabil olmadığı mütaleasile 
bu bapta ihzar eylediği kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimize havale buyurulmuş oldu
ğundan Muhasebei umumiye müdürü umumisi Beyin huzurile ıııütalea ve tetkik olundu. 

Bu husus hakkında iki vekâlet arasında tehaddüs eden noktai nazar ihtilâfı Şûrayi devlete inti
kal etmesi üzerine keyfiyet Maliye ve Nafıa dairelerinde müzakere edilerek mıntaka merkezi An
kara haricinde bulunan müfettişlerden vazifei asliyelerine ait bir iş için Ankaraya celbulunanlara 
Ankarada bulundukları müddetçe ikamet yevmiyesi verilmesi Büyük Meclisçe ittihaz olunan 590 nu
maralı karar ile kabul duyurulmuş olmasına nazaran bunlara ayrıca mesken tazminatı verilmesi doğ
ru olmadığına dair ittihazı karar edilmiş ise de Şûrayı devlet heyeti umumiyesince bu bapta cere
yan eden müzakere neticesinde 1452 numaralı teadül kan ununun 18 inci maddesinde (müfettişler
den ikametgâhı Ankarada bulunmıyanlara tazminat verilmez) ibaresinin mefhumu muhalifinden alı
nan manaya göre teftiş mıntakası Ankara haricinde bulunan müfettişlerin bu hükmün şümulü dahi
line girip girmiyeceğinin tayininde tereddüt edilmiş ve keyfiyetin tefsiren halli icap edeceğine ek
seriyetle karar verilmiştir. 

Maliye encümeni, esbabı mucibe mazbatasında mezkûr ibarenin mefhumu muhalifinden Ankarada 
ikametgâhı olup ta mıntaka merkezi Ankarada olmıyaıı müfettişlerin muvakkaten Ankaraya celp
lerinde alacakları ikamet yevmiyelerinden başka kendilerine ayrıca mesken tazminatı verilir gibi 
bir mana çıkmakta olduğuna ve bu telakkiye istinaden Dahiliye vekâletince şimdiye kadar teftiş 
mıntakaları Ankarada olmayıpta muvakkaten Ankaraya celbedilmiş olan müfettişlere ikamet yev
miyelerinden başka bir de mesken tazminatı verilmiş olduğunun ve bu yolda tazminat almış olanlar
dan bazılarının da vefat etmiş olduğunu Dahiliye vekâleti namına izahat veren memuru mahsusun 
ifadesine atfen zikreyledikten sonra ikamet yevmiyelerile mesken tazminatının ayni maksatla ve ay
ni ihtiyacı temin için verilen ve fakat başka başka tabirlerle ifade edilen bir muavenet mahiyetinde 
bulunmasına nıebni her ikisinin birden itasına maddeten imkân görmemekte ve fakat muhtelif telak-
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kilere müsait bulunan mezkûr 18 inci maddenin son fıkrasının tarzı ifadesi muvacehesinde meseleyi 
tefsir tarikile halle imkân görmiyerek bu fıkranın tadili cihetine gidildiğini ifade eylemektedir. 

Encümenimiz salifüzzikir 18 inci maddenin son fıkrasındaki hükmün sebebi vazını, ikametgâhı 
ve dolayısile merkezi Ankarada bulunan müfettişlerin ikametgâhı Ankarada bulunan memurlardan 
tefrik eylemekten ibaret bulunduğuna kanidir. Filhakika her ne sebeple olursa olsun üç aydan 
fazla Ankaradan ayrılmış bulunan memurlara muvakkat tazminat verilmediğinden vazifelerinin icabı 
olarak esasen seyyar bulunmaları icap eden müfettişleri bu kayda tabi tutmanın doğru bulunmıya-
cağı bedihidir. Bundan dolayı kanun ikametgâhı ve dolayısile merkezi Ankarada bulunan müfet
tişlerin vazifeleri dolayısile üç aydan fazla merkez haricinde kalsalar dahi muvakkat tazminattan is
tifade edebilmelerini pek yerinde olarak derpiş eylemiştir. 

Şüphesizdir ki ikametgâh tabirile kastolunan mana alâkadar müfettişin ikametgâh ve merkezi 
memuriyetidir. Netekim merkez memurlarından ikametgâhı müstemirren Ankarada bulunsa dahi 
merkez haricinde çalıştırılanlara ikametgâhının bulunduğu mahal hiç bir suretle nazarı itibara ahn-
mıyarak muvakkat tazminat verilmemektir. 

Buna nazaran merkezi memuriyeti bilfarz Eskişehir olan bir müfettişin vazifei asliyesile alâka
dar bir hizmetin ifası için Ankaraya celp edildiği takdirde ikamet yevmiyesi alması tabiî ve Bü
yük Meclisin 590 numaralı karan ile dahi müeyyet olmakla beraber bu müfettiş ister Ankarada 
bir mesken tedarik etsin ister mesken tedarik etmesin hiç bir suretle muvakkat tazminattan istifa
de edemez. Filhakika ikamet yevmiyesi aldığına nazaran bu zatın bir meskende veya bir 
otelde ikametinin kanun nazarında farkı olamaz. 

Bundan başka Devlet bütçesinden yapılacak sarfiyat sarih hükümlere istinat eder. Mefhumu 
mehaliften mana çıkarmak suretile sarfiyat icrası esasen caiz olamaz. 

Buna nazaran 18 inci maddenin son fıkrasının maksadı vazma göre encümenimiz vaziyette 
tereddüdü mucip bir cihet ve mezkûr fıkranın tadilini istilzam eden bir sebep görmemektedir. 
Bu itibarla meselenin tefsiren hallini mümkün görerek aşağıdaki tefsir fıkrasını tedvin eylemiştir. 

Maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun tatbikatına ait olarak Maliye 
vekâleti tarafından ihzar olunan talimatnameye mevzubahs 18 inci maddenin son fıkrasını tefsir 
mahiyetinde olmak üzere dercedilen hükümden tevellüt eden bu tatbikat ve içtihat hataları dola
yısile şimdiye kadar yapılmış bulunan tediyat üzerinde, bu tediyattan mehuzatı olanlardan bir 
kısmının vefatı dolayısile eytamından istirdadını intaç edecek, iadei muhasebeye dahi lüzum bu
lunmadığına kani olan encümenimiz fıkrai tefsiriyeyi Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyler. 
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TEFSİR FIKRASI 

Mıntaka merkezleri Ankara haricinde bulunan müfettişler vazifeten olsa dâhi Ankarada bulun
dukları müddetçe ikamet yevmiyesine istihkakkesbederler ve fakat muvakkat tazminat alamazlar. 




