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1, — OIÎÇEN TUTANAK ÖZETİ 
,;.J ' " ' Birinci lOturum ]Uu:': ••••-'[ 

Sayıştay Başkanlığı 1952 yılı "Bütçesinin 477 
nei bölümündeki ödeneğin kaldırılmasına dair 
önerge, ikinci defa oya tünüldü."Toplanan oy
ların ayrılanması sonucunda önerge kabul edile
rek ödeneğin kaldırıldığı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'-
ın, İhtiyarlık Sigortası Kanununun 2 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, 
istemi üzerine geri verildi. 

Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü da
hi toplanılması ve sabah 10 dan 13 e, 15 ten 19 a, 
21 den 24 e kadar çalışılması kabul olundu. 

(Başbakanlık; 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı, 
Danıştay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

Bütçesinin tümü üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra bölümlere ıgcçildi vo (bir.kısım bö
lümleri kabul olunduktan sonra 

: Birleşime ara verildi. 
BaşkaiTvekili Kâtip 

• Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Fikri Apaydın İbrahim Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

Sedat Baran 

İkinci Oturum 
... Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü; 

İstatistik Genel Müdürlüğü; 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1952 yılı bütçeleri kabul edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin, tümü 
üzerende de bir müddet görüşüldükten sonra 

Birleşime ara verildi. < 
Başkanvekili Kâtip 

Ağrı Milletvekili İsparta Milletvekili 
Q. Yardımcı S. Bilgiç 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M. Önal 

Üçüncü Oturum 
Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesinin 202 ve 

209 ncu bölümleri, dikkate alman önergelerle 
birlikte Bütçe Komisyonuna verildi. Diğer bö
lümleri kabul edildi. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bütçe
si kabul edildi. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin tümü üzerinde de bir müddet görü
şüldükten sonra 

24.11.1952 Pazar günü saat 10 da topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili • Çanakkale Milletvekili 

M. Tümay ö. Mart 

Çorum Milletvekili 
S. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Basın meslekinde çalışanlarla çalıştı

ranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hak
kında kanun tasarısı (1/343) (Çalışma Komis
yonuna); 

2. ~— Demiryol Nakliyat Kanunu tasarısı 
(1/344) (Ulaştırma, Adalet, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına); 

S. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun tasarısı (1/345) 
(Bütçe Komisyonuna); 

4. — İtalya'ela yukuagelen su baskınların
dan zarar görenlere yardım .olmak üzere Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İtalya'ya 

250 ton buğday gönderilmesi hakkında kanun 
tasarısı (1/346) (Ticaret, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) ; 

5. — Memur Meskenleri İnşası hakkındaki 
4626 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (İ/347) 
(Bayındırlık ve Bütçe komisyonlarına); 

6. — Müzelerle ören yerlerini ziyaret eden
lerden alınacak ücret hakkındaki 334(3 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı (1/348) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına); 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme -Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat, vazife ve memurlarına 
ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine'bir 
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fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/349) 
(Ulaştırma ve Bütçe komisyonlarihâ); 

8. —- Su mahsulleri kanunu tasarısı (1/350) 
Adalet, Maliye, Bütçe ve Ticaret komisyonla
rına) y;*."':".^y: .••:.'. •..••..'.".;••••" 

9. ÜL Tekel Geneİ,-- Müdürlüğünün 1949 yılı 
Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/351) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

Raporlar 
İÖ. ~ İ951 yılı Bütçe ahunuria bağlı A / l ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (İ/338) (Gündeme), 

IVO'A U . x 
İ L — Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 

yılı Bütçe Kanununa bağlı A / l işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Kamisyöhu:raporu (1/342) (Gün
deme), .-• 

12. ~~ İzmir Milletvekili Muhiddin İiireher ye 
2 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dâir olan Kanuna bağlı (İ) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Ba
kanlığı Merkez ve İller Kısımlarında Değişiklik 
yapılması hakkındaki KanUhuh geçici maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dâir kanun töklifi ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları* (2/357) 
(Gündeme), 

~«s£3>-©-«:< 

B İ E Î N d î OTURUM 
Açılma saati : 10,10 

BAŞKAN — BaşkanveMli Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Muzaffer Ünal (Tokad), Said Bilgiç (İsparta) 

o23©S 

3. i-YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz vâr, birleşimi 

1. — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Kornişonu raporu (1/269) 

ALİ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) ~ Usul hak
kında söz istiyorum.. 

BAŞKAÜ -^Buyurun . 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) ^ Muhte

rem arkadaşlar, Meclisin çalışmaları hakkında 
bir önerge veriyorum. Sabahları saat 9,5 tan, 
13 e, öğleden sonra 15 ten 21,30 a kadar. Çün
kü geceleri İ2 ye kadar çalışıyoruz, iyi randı
man alamıyoruz. Bu teklifimin kabulünü rica 
ediyorum. 

ABDULLAH GEDİKÖĞLÜ (Ankara) — 
Efendim, teessürle arzetmek mecburiyetinde
yim ki, dün akşam hazin bir manzara, bu sa
bah tekrar hazin bir manzara. Ekseriyet hemen 

4. ^~ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

hemen güçlükle temin ediliyor. Rica ediyo
rum Riyaset Makamından, tüzük ahkâmına has
sasiyetle sarılsın. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Riyaset Divanının tüzük ah
kâmına sıkı ışkıya sarildıği sununla sabittir 
k i : Dün Muhlis Tümây arkadaşımız sabah cel
sesini ekseriyet bulunmadığı için bir saat son
raya talik etmiştir. Bir saat sonraki oturumda 
ekseriyet nasıl olmuş, ondan sonra Meclis çalış
maya başlamıştır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (BihgÖİ) — 
İran Palâmentösuridâ bile devam etmiyenlerin 
ismi Resmî Gazete ile ilâh olunur. Bizde de bu 
hükmün tatbikini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu ciheti Divanı Riyaset tezek
kür etmiştir, tüzüğün devam hususundaki icap
ları yerine getirilecektir. 
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FERİDUN FİKRİ. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Ve devam etmiyen arkadaşların isimleri Resmî 
Gazete ile ilân edilmelidir. 
- ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Sözlerim yanlış anlaşıldı müsaade buyurun da 
tavzih edeyim. 

'.-.-'. BAŞKAN —• Buyurun. 
;•;,.. ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Efendim, açıkça söylüyorum, 480 kişiyiz, 250 
kişiyi zor buluyoruz. Devam etmiyen arkadaş-

. 1ar hakkında Riyaset makamı tüzük hükmünü 

.tatbik etsin diyorum. 
' >. ' BAŞKAN —Devam meselesi Meclis Diva- . 
nmca nazara alınacak husustur. Arzettiğim 
gibi bu cihet tezekkür edilmiş ve icabı yerine 
getirilecektir. (Devam sesleri) Ali Fahri İşeri 
arkadaşımızın bu teklifini, bundan evvel heye
ti celilece çalışma hususu hakkında verilmiş bir 
karar vardır, bu sebeple reye koymuyorum. 

A ~~ Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesi : 

BAŞKAN —r Söz İçişleri Bakanınındır. 
DEVLET BAKANI VEKİLİ VE İÇİŞLE

Rİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARAOSMAN-
OĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım; is
kân ye toprak tevzi işleri hakkında konuşan 
muhtelif arkadaşlarım arasında taleplerde bu
lunanların bu taleplerini yerine getirmek ye bizi 
ikaz sadedinde konuşmuş olan arkadaşlarımızın 
işaretlerinden dersi ibret ve ilham alarak çalış
mak vazifemiz olacaktır. 

Burada yalnız şunu arzetmek istiyorum: ı 
Hüsnü Akyol Bey arkadaşımızı huzursuz gör
düm. Kendisini konuşmalarımla ve kısa izaha
tımla tatmin edebilirsem hakikaten sevinece
ğim. Hüsnü Bey arkadaşımız, göçmen işleri, 
kendisine mahsus bir ciddiyetle ele alınmıştır, 
dediler. Kendileri eğer bendenize inanırlarsa 
temin etmek isterim ki, bu iş üstünde Hükümet ha
kikaten hassasiyetle ve dikkatle durmuştur ve 
durmaktadır; işin ehemmiye tiyle mütenasip 
olarak mesai sarf etmektedir. 

Bu meyanda buyurdular ki, göçmenlere köy
lü yardımı daha fazla oluyor. Eski köylüler, 
asırlardır buralarda yaşamış bulunanlar bu 
işten.hakikaten üzülmeye başlamışlardır. Sizi 
temin ederim ki, katiyen böyle birşey varit de
ğildir, Bilâkis, bu vatanm eski. çocukları vata r j 

na yeni gelen ırkdaşlarını ağırlamak için seve 
seve gayret, hattâ rekabet derecesinde bir gay
ret göstermektedirler. Bu mürüvvet işidir. Sı
kılan muhitler de olabilir. Fakat Türk milleti
nin misafirperverliğini bu sıkıntıları da berta
raf etmektedir. Yeni gelen ırkdaşlarmm acıla
rını gidermek için köy halkı işbirliği etmekte
dir. Köylerdeki göçmen evleri aşağı yukarı 
köylülerin yardımı ile yapılıyor. Fakat bu nok
tada hiçbir cebrü zor yoktur. Köylere tahsis 
edilen âzami üç, asgari bir evi köylü vatandaş
larımız seve şeye istemektedir. İş para sarfına 
geldiği zaman Hükümet kendilerine para yardı
mı yapmaktadır. Köylüler yalnız kerpiç kes
mek, taş getirmek hususunda bu ırkdaşlarma 
yardım yapmaktadır. Bu noktada dahi hiçbir 
sıkıntı yoktur. Her şey sev« seve, sevile vevi-
lo yapılmaktadır. (Bravo sesleri), Köylerde 
iskân ettiğimiz »göçmenler İçin, eğer o !köyde 
eski köylünün 'elinden toprağı alındığı zaman 

,'köylüler sıkılmıyacak hakle kalacak olurlarsa 
toprak a'lınmalkta, fakat ,o 'köyde toprak zaten: 
dar ise orada yerleştirdiğimiz Iköylü'ye (toprak 
ver-memeiktcyiz. Bu mem'le'ke'tte (birçok (muhit
lerde toprak sahibi o t a vatandaş, toprak sahi
bi olmıyan vatandaş kadar dahi refah içinde 
değildir. Ziraat işçiliği yapanın, elinde bir 
küçük sanatı varsa, aralba yapmak demircilik 
yapmak gibi işlerle de meşgul olaraik hayatım 
Ikazanimakta ve ıbu suretle yavaş, yavaş müstah
sil hale geçmektedir. (Bundan !b âşka büyük fab
rikaların olduğu şehrin (kenarında, civarında is

kân edilenler 'de o fabrikalarda a'mele olaraik 
çalışmakta veyahut küçük el sanatlariyle1 ıneş* 
gul olmaktadırlar. Bu suretle' 160 bine yakın 
Bulgaristan'dan Anavatana ıgelen [göçmenlerin 
içinden aaşğı yukarı 100 - 1I10 bini Ibugüni iskân 
edilmiş ve müstahsil hale 'gelmiş bir vaziyette
dir. Bu iskân işinde nazarı itibara aldığımız 
şey, 'demin birazcık: arzettiğim gibi, ya dağınık 
olarak .köylere iskân etmek veyahut da şehirle
rin. kenarlarında 60 - 100 -150 evlik mahalleler 
tesis ederek onları yerleiştirmek suretiyle olu
yor.. Bu suretle Ibuıgün '20 - 22 bin ev üzerinde 
çalışılıyor,, ekserisi hitan iştir, (bir kısmı d a b i t -
mdk üzeredir. , " 

Bu senenin mahsulü (mesaisi ele alındıktan 
sonTa, yen i seneye 'geçen seneden arta kalan 
daha 'bir miktar para ile 'geçiyoruz, önümüz
deki aylarda da aşağı yukarı 'kalan 'birkişini 
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göçmenler de ev; sahibi Solarak:. müstahsil1 İhale .] 
gelmiş alacaklardır.'. Hiçbir sıkıntı ve huzur
suzluk" 'yoktur. "Bu "noktada yardımı gördüğü- | 
ırrüz yerler (Kızılay himayesinde, Jmrıılmu'ş olan' | 
Göçmen' Birliği ve Marşal Plânından aldığımız 
yardımı p^ milyonun a yakın 
İnsmıhı harcamış 'bulunuyoruz ve bir miktar da-

'.•h-a' 'yajfıî&nış ol'an evlereborcumuz vardır. 
rYeııi seneye/eslçiısencden'0:- 7 milyon lira 

ile gireceğiz. Kalan tısım muhacirler için bir 
miktar para tedarik ettiğimiz zaman' Bulgaris
tan'dan 'gelmiş olan 1'60 bin kişilik (göçmen me
selesini1 ve dâvasını halletmiş olacağız. ! 

Bu meyanda-iç iskânı ele'almış oluyoruz. ] 
iç iskân bu memleketin eskiden beri bir dert ve acı 
oları, vatandaşın bir yerden bir yere göç halin
de veya ecnebi elinde kalan toprakları terk ede- I 
rek Am av atan a gelmiş,' âdeta bir sancı, bir dert 
•halinde devam edip giden göçün önüne geçmek 
istiyoruz. İç iskânda evvelâ vatandaşı terfih I 
etmek; hayata, 'köye, yurda İbağlamalk tarafını [ 
iltizam ediyoruz.-

İkinci bir nokta; dışardan gelmiş olan göç
menler ve bilhassa 'bir yerden bir yere gelecek 
senelerde nakil edeceğimiz, memleketimizde iç 
iskâna tâbi tutacağımız vatandaşlrımızı, orada 
oturan ye "eskiden beri orada yaşıyan vatan
daşlardan daha ön safta, ve daha sıcak kalble 
tutmak değil, onlardan ayırmıyacak, aralarına 
soğukluk girmiyecek. tarzda,, eski ile yeni ara
sında her hangi bir münaferete meydan vermi- | 
yecek derecede maddeten ve manen bir üslûp, 
bir insiyakla yaşamaları için alâkadar olmak
tayız ve bunu vazife biliyoruz. (Alkışlar). 

İkinci yardım işi göçmenlere Ziraat Banka
sından bulduğumuz ziraat ve sanat kredisidir. 
Bunlara ' donatım kredisi olarak 13 292 194 
lira verilmiştir. Sanatkârlara yarım milyondan 
fazla, 504 448 lira verilmiştir. Bu sene tohum
luk, da tevzi edilmiş ve tevzi edilen tohumluk 
aşağı yukarı 5.394.658 kilodur. Bunun hemen 
hemen, % 95 nin toprağa atılmış: olduğu yaptı
ğımız teftişler, müşahedeler neticesinde elimiz- j 
le tutmuş gibi. biliyoruz. ^ 

Bu noktada sanıyorum ki verdiğim, şu kısa
cık izahatımla I-Iüsnü Beyi tatmin etmişimdir.' 

Şunu da kaydetmek isterim ki,, bizim :alâka j 
ile takip ettiğimiz bu işlerde yüzde yüz muvaf
fak " olduğumuzu iddia' . etmek gülünç ölür. Fa- I 
kat kendilerinin eımrettik]eri kadar da çok ha- I 

.1952 O : 1 
zin ve huzursuzluk verecek derecede bakılma-: 
mış ve dikkat 'edilmemiş bir iş değildir:: • Bu 
meyanda ikinci mâruzâtım; Hıdır Aydın Beyle 
diğer arkadaşlarımın bir, takriri üstünde ve 
esasen bizim elimizde olan mesele hakkında; iza
hat vermektir. • :̂  

Evvelce Şark'tan Garb'a uzaklaştırılmış olan 
bâzı vatandaşlarımız; kendi yerlerine iade edil
mişlerdir. Bunların orada müstahsil bir hale 
'gelmeleri ve ellerinden çıkan tarlalarının ye 
sairelerinin tekrar ellerine geçebilmesi için ica
beden parayı bulmak ve yermek bahsidir. Bu
nun için bir kanun çıkmıştır. Hükümet ye Mec
lisiniz bunları hakiki durumlarına iadeyle nm-
kelleftir. Bu noktada arkadaşlarımın şahade
tine ve müşahedelerine inanmamak mümkün de
ğildir. Ö taraf mebusları arkadaşlarımızın mü
şahedeleri bizim için en aziz rehberdir. 13.560 
kişinin bu vaziyette olduğunu söylüyorlar. Biz 
Hükümet 'kanalından da bir kere daha tetkik et
tirir asıl rakamı bulduktan sonra kendilerine 
icabeden yardımı ve icabeden yaşama şartları
nı temin etmek mecburiyetindedir. Bu hususlar
da bütçeye bir para konmuş değildir. Fakat 
Hükümetiniz kendilerinin bu dertlerini deva-
landırmak için icabeden tahsisatın konmasına 
taraftardır. Bunu Meclisi Âliden talebeder. is
tenen para 2,5 milyon lira raddesmdedir. Bu 
hususta, tetkikat yaparak aşıl 'rakama varmak 
lâzımgelirse belki bu 2,5 milyon liradan çok, 
belki do az olacaktır. Eğer irade buyurursanız 
bu paranın bir kısmım veya tamamını bütçeye 
koymayı Hükümetiniz daima Meclisin takdiri
ne bırakmıştır ve buna' taraftardır.1 Eğer dca-
bederse Bütçe Komisyonu tetkik buyursun; 
bunun neticesinde icabeden tahsosatı bütçeye 
koysun. 

Arkadaşlar, mâruzâtım bukadardır: "(Alkış
lar) . , . \-: : . ' / ' . \v.• ' : .•. . . , ^..•V'.ı;-

BAŞKAN — Bir sual var efendim. .., 

• .FEVZİ AKTAŞ. (Kars) ,—• Bir sualim var. 
Kars 'tt toprak tevzi, işi bugüne : kadar 10 

komisyon tarafından yapılagelmiştir. Bu durum 
karşısında böyle giderse işin 100 senede de :ik-
mal. edilebileceğine kaani değiliz. Kars toprak
larının da çok karışık olduğu malûmdur. Bu 'hu
susta ne düşünülmektedir? ", .ırr :•:'".:"' 
:-.\ İÇİŞLERİ BAKANI:: FEVZİ -LÛTFİ KA-

RAOSMANOĞLÜ (Devamla) .--.Muhterem aı^ 

~ 635 
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kadaşım, dün akşam bn sualinize zaten mutta
li olmuştum. Bu sualinizin daha ziyade Tapu 
ve Kadastro bütçesine dair bir sual olduğu 
kanaatindeyim, Mamafih ' heyeti edileniz em
rederse bu husustaki cevabımı kısaca verebi
lirim (Faslında sesleri) 

O halde" i'aslı gelince arzedeyim. 
BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRİ EliDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, dün akşamdan beri üzerinde 
durulan bu bütçe çok güzel, hattâ diyebilirim 
ki, bugüne kadar olan bütçelerin en mükem
melidir. 

Sayın İçişleri Bakanına ilâveten ben de is
kân dâvasının üzerinde durmak istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti devrinde, hattâ Tür
kiye Cumhuriyetinden evvelki çağlarda memle
ketimizde iskân işi kabildik şeklinde başlamış 
ve kabildik şeklinden daha büyüyerek az çok bir 
tekâmül göstererek köy haline gelmiştir. De
delerimizden, babalarımızdan görmüş olduğu
muz bina tarzı aynıdır, hiçbir değişiklik ya
pılmamıştır. Onun için evvelâ huzuru temin e-
debilmck için iskânın esaslı bir şekilde Hü
kümet tarafın .lan ele alınması büyük bir mec
buriyettir. iskân dâvasında gelişigüzel, yerleş
miş birçok harb ve istilâlara uğramış olan yurt
taşlarımız memlekete bilhassa Türkiye toprak
larına iltihak ettikleri zaman bir müstahsil 
değil, âdeta bir çokları bir ortakçı halinde hâlâ 
yaşamaktadırlar. Şunu size arzedeyim ki; ken
di bölgemde şahit olduğum bir hakikat vardır. 
Kars ve daha öte tarafında Rus ve yahut işgal 
devletleri tarafından arazileri elinden alın
mış birçok vatandaşlarımız Birinci Harbi U-
mumiden sonra ve yahut 1293 Harbinden sonra 
Türkiye'ye intikal etmişlerdir. Bugün Malaz
girt, Hınıs, Erzurum gibi birçok yerlerde yer
leşen bu vatandaşlar hâlâ esaslı bir şekilde top
raklarına bağlanmış değillerdir. Birçok geçim
sizlik, birçok dâvalar, birçok yolsuzluklar hep 
arazi ve iskân yüzünden çıkmaktadır. Sayın 
İçişleri Bakanının temas buyurdukları gibi, 
göçmen dâvası, hakikaten geçen yıldan bugüne 
kadar göğsümüzü kabartacak şekilde ele alın
mıştır ve yapılan işler göze batacak kadar or
tadadır. 

Göçmen işleri, her zaman burada arzedildi-
ği gibi memleketimizde büyük bir muvaffakı-
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yetle yürümektedir. Tcmcnniyatım o dur ki, 
göçmen işleri kadar memleketin diğer iç iskân 
işleri aynı şekilde -yürütülsün. Hakikaten^ mem
leketin iç iskânı, göçmen dâvası kadar mühim
dir. Sayın Bakanın buyurdukları gibi,. bir plân 
ye program dâhilinde, memleketin iklimi jeolojik 
vaziyeti nazarı itibara alinarak yürütülürse 
ilerde çok iyi neticeler alınacağına şüphe edi
lemez. Bu dâvanın esası bu şekildedir Hükümet
ten bunun bir an evvel neticelendirilmesini isti
yorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN —' Efendim, dünkü birleşimden 
beri devam eden müzakerelerin kifayeti hakkın
da takrirler var, aynı zamanda konuşmak isti-
yen daha 12 arkadaşımız var. Bu takrirleri oku
tup reye arzedeceğim. 

Başkanlığa 
Tümü hakkındaki müzakere kâfidir. Madde

lere geçilmesinin oya arzedilmesini teklif ede
rim. 

. Siird 
M. Daim Süalp , 

Başkanlığa 
Kâfi derecede tenevvür edilmiştir. Müzake

renin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Çoruh 

Mecit Bumin 

BAŞKAN '— Kifayeti müzakere takririni ka
bul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bölümlere geçilmesini kabul buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler.. Bölümlere geçilmiştir. 

B. Lim 
201 Aylıklar 3 123 400 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 888 660 
BAŞKAN.— Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 19 800 
BASİLİN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 158 500 
BAŞKAN r r r Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 
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B. 

209' 
Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308. 

309 

405 

414. 

417 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
v.o giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Hayvan, yem bedeli 
BAŞKAN •— Kabul, edenler,. 
Etmiyenler,. Kabul edilmiştir, 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul., edilmiştir, 
4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
BAŞKAN — KabuF edenler., 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

220 G63 

20 000 

102 500 

40 000 

53 800 

74 00.0 

000. 

806 000 

.1.4 000 

173 700 

3 000 

200 .000 

40 000. 

1952 O : İ 
B. , : 

425 İskân işleri giderleri 
BAŞKAN".— Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 557 101 

BAŞKAN — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, dış is

kân konusu üzerinde, yani memleketimize gelen 
muhacirlerin yerleştirilmesi, müstahsil bir 
hale getirilmesi hakkında Sayın Bakan geniş 
izahat verdi,, teşekkür ederim. İç iskân! Dahilî 
kolonizasyon hakkındaki izahatını pek muh
tasar buldum. Bilhassa intihap dairem olan ve 
kordon halinde Karadeniz sahillerinde sıkışık 
bir durumda bulunan vatandaşların acıklı va
ziyetleri dolayısiyle bu madde üzerinde kendi
sinden genişi izahat almak lüzumunu hissediyo
rum. Rize, Çoruh, Giresun, Ordu, Trabzon illeri 
dâhilinde yerleşen vatandaşlar sıkışık durum
da bulunmakla beraber arazisi verimsizdir. Be
nim intihap dairemde nüfus başına 0,8 dekar 
arazi isabet eder. Beş nüfuslu aileye 4 dekar 
arazi düşmektedir. Bir dekar arazinin verimi, 
bugünkü para ile, 20 lira olarak hesap edile
bilir. Yani bir ailenin senelik geliri, âzami 
olarak, 80 liradır. Bunun haricinde rakam ta
savvur etmenin imkânı bulunmadığını, o mu
hiti gayet, iyi bilen bir insan sıfatiylc, beyan 
edebilirim. 

İntihap dairemin nüfusunun üçte biri gur
bet uşağıdır. Bunlar ailesinden uzakta, gurbette 
çalışırlar ve bir kısmı gurbette enkaz yığını 
altında ölür, gider. İntihap dairemizi, biraz ol
sun, huzura kavuşabilmesi için alınması icabe-
den bütün tedbirleri düşünmüş bulunmaktayız. 
Bunları Hükümete birer not halinde bildirdik. 
Hükümete, B. M. Meclisi huzurunda ve millet 
huzurunda teşekkür ederim ki, gereken tedbir
leri almaktadır. Ancak, hâlâ bir dahilî koloni
zasyon, iç iskân politikasının tatbikma bu. vi
lâyetlerde geçilememiş bulunmaktadır. Hükü
metin bu mevzuda ihzaratta bulunduğunu ko
misyondaki görüşmeler sırasında Sayın İçişleri 
Bakanı açık olarak bildirdiler. Fakat bu,prog
ramın teferruatının ne olduğu hakkında açık 
notlar vermiş değillerdir, kürsüden açık olarak 
bir beyanda bulunmamışlardır. Kendilerini, bu 
konuda, beyana davet ederim. 

;Kanaatimegöre ilkplânda:Karadeniz'sahil,vi
lâyetlerinin Hükümetin mütalâa ederek,, btı 
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mmtakadan , arazisi çok bol olan ve Devlete I 
ait miktarı bugün tesbit edilmiş bulunan, Muş 
Vilâyeti dahilindeki arazi ile, Samsun Vilâyeti 
dâhilinde bulunan Alaçam, Bafra, Çarşamba '-
daki Devlete ait arazilere göç yapılmasının im
kanı yardır. Bunun için bütçede tahsisat ^vazV 
na ve çok paraya da ihtiyaç yoktur. Ziraat Ban
kası işletme ve tesis sermayesini, küçük mik
yasta verdiği ve Devlet de meccanen toprak 
sağladığı takdirde vatandaşlar bu yerlere göçe
bilirler ve sıkıntılarını bu suretle biraz olsun 
izale etmek imkânını bulabiliriz. Bunun için ay
rı mevzuata da lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

Pamukoğlu arkadaşımın bir teklifi vardı. 
Adalet ve Maliye komisyonlarından geçti. Zan
nederim şimdi Bütçe Komisyonuna tevdi edil
miştir. Fakat ben şahsan böyle bir kanuna lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Mevzuat kâfidir. 
Yalnız Hükümetin teşebbüsü ele alıp bir an ev
vel faaliyete geçmesi lâzımdır. Sayın İçişleri 
Bakanından. bu kürsüden bu hususta alınmış 
olan, kararlarla yapılmış olan muamelelerin ne
lerden ibaret bulunduğunu ve ne zaman tatbi
kata geçeceklerini bildirmelerini rica edeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

—- Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan ^arkadaşımız, Karadeniz vilâyetlerinden beş 
tanesini, Çoruh, Rize, Trabzon, Giresun ve Or
du vilâyetlerine şâmil olmak üzere teklif etti
ğim, bir kanuna lüzum olmadığını ve hali hazır 
mevzuatın bu durumu, gayeye uygun bir şekil
de halle kâfi geleceği noktai nazarını ileri 
sürdü. 

Ai'kadaşıma şunu hatırlatayım ki, kendileri 
af buyursunlar, burada yanılmışlardır, çünkü 
komisyonların müzakeratı açıkça ispat etmiş
tir ki, böyle bir kanuna şiddetle ihtiyaç vardır. 
Hattâ o derecede ihtiyaç vardır ki, biz iki, üç 
kömisypncla Hükümet tarafından, maalesef 
açildamak ; mecburiyetindeyim, şiddetli bir 
mukabele ile karşılaştık. Toprak Kanunu
nun 41 nci maddesi bu havalide yaşıyan vatan
daşların^ iklim şartlarına uygun olarak, bugün 
bir buçuk milyon dekar orman mefhumuna gir-
miyen arâziriin, onun dışında kalan bir buçuk 
milyon, 186 bin küsur dekarlık arazi ki, ceman 
üç milyon diye ifade edelim, buraya1 beş vilâ
yetten 50 bin kişi iskân etmek i istenildiği halde 
iklim şartı ileri sürülerek Hükümet mümessi- | 
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I linçe bu cihetin nazarı itibara alınmak: istenil-

mediği açıkça ifade edildi, .i 
h Arkadaşlar soruyorum, bul kanunu, tatbik 
ile mükellef iörganlai' tatbik etmiyecekler mi
dir?. Diyorlar ki, hayır efendim, Van'a, "Muş'a 
yerleştireceğiz/ sebep?.... Gayrimuayyen. ': 

Elde mevcut kanun varken, 7 - 8 senedir 
tatbika geçilmişken neden acaba şimdiye kadar 
ICaradeniz sahillerine tevzi komisyonları yerleş
tirilmemiş, ve evvelki sene rica ve yapılan vait 
üzerine ancak. Samsun'un bir bucağına 2 -korniş* 
yon göriderilebilmiştir. Neden bugüne kadar se
falet içinde bulunan beş vilâyet halkının arzu
su ve dileği tahakkuk ettirilmemiştir, ıstırabı . 
dindirilmemiştir ?. Niçin Hükümet bizim almış ol
duğumuz tedbiri almayıp da bizim . karşımıza 
granit gibi çıkmıştır ?. 

Arkadaşlar Sayın Bakana sordum : Hükü
met namına bu meselede siyasi mahzur var mı? 

DEVLET BAKANI VEKİLİ VE İÇİŞLERİ 
BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU 
— Hayır, öyle birşey söylemedim. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Komisyonda Abidiri Potuoğlu arkadaşımız • 
Ziraat Komisyonuna teşrif ettiler. Grup Başka
nı olarak ahzi mevki ederek bir arkadaşımıza 
şunu söylettiler; Siyasi mahzuru vardır. 

1 Arkadaşlar, rakamla ispat ettik, Elimizde 
raporlar var, İstatistik Umum Müdürlüğünce 
neşredilen resmî kayıtlar var. Toprak İşleri 
Genel Müdürlüğünün raporları var. Rakamlar 
tamamen, hakikatâ uymıyabiİir, şeklinde ifade 
edilince karşılarına çıkıp ispat ettik. Siyasi 
mahzur öne sürüldü. Bu siyasi mahzurun ne 
demek oldtığunu bir türlü açıklatmaya muvaf
fak olamadık. İkinci defa Adalet Komisyonu
na gitti, Adalet; Komisyonu nasıl tasarı lehin
de olmaz.arkadaşlar? Size sorarım; evlendiği 
gece ailesini bırakarak 70 lira ücretle yurdun 
her tarafına dağılıp hemen hemen diyebilirim 
ki, Ankara'da % 80 i veremli olan bu havali aha
lisinin yerleri bugün bomboş durmakta iken ahlâki, 
içtimai, ticari, malî sahada, her sahada büyük 
uçurumlar içinde yaşarken oralarda'doğmuş bu
lunan çocuklarının yüzlerini görmeden yalnız 
senelerden beri adlarını bilmekle iktifa ediyor
lar. Vaziyet çok ağırdır, hele ahlâki; bakım
dan! Kan dâvalarının anembaı buraya kadar 
uzamaktadır. Arkadaşlarım ikinci defa Adalet 
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Komisyonu da bunu reddetti. Komisyon Baş
kanı Halil özyörük siyasi mahzur olup olmadı
ğını çok iyi bildiği halde işi biraz aksatmak 
için, Başbakan gelsin siyasi mahzur olup olma
dığını izah, etsin, dediler. Yerlerine gelen Fev-

. zi Lûtfi Karaosmanoğlu'na sorduk, şahsi mü
talâa serdediyorlardı. Şahsi mütalâa değil, si
yasi mahzur olup olmamasını açıklayınız deyin
ce, yoktur, dedi. Bir komisyonda, Adalet Ko
misyonunda siyasi mahzur yoktur, diyen aynı 
Hükümete sorarım; bu Toprak Kanunu meri
yettedir. Küçücük bir dar şerit içinde beş vilâ
yetin nüfusu iki milyona yükselirken, mezruata 
müsait, arazisi de Samsun Vilâyetinin -;\- ü nis
petinde iken, bu şerait içinde her türlü ıstırabı 
çeken, daima ilk merhalede elinden tutulmak 
mecburiyetinde olan, sağlık, sıhhat bakımından 
burada tasvir edemiyeecğim felâket ve facia 
içinde yüzen bu iki milyonun derdine ne vakit 
deva bulacaklardır? Hükümet bunu açıklasın. 

.Sekiz senede komisyonu Samsun'un küçü
cük bir bucağına indirebildik. Geçen sene sa
rih vaitlerde bulunuldu, tutulmadı. Sorduk sa
yın Bakana; bu işi ne vakit halledeceksiniz? 
Efendim, üzerinde duruyoruz, halledeceğiz. No 
vakit? Allah bilir. Belki 50 sene, belki 100 se
ne sonra. Meşkûk... 

Evet arkadaşlar,. Toprak Kanununun hu işi 
halledeniiyeceğine şiddetle kaaniim. Çünkü Top
rak Kanunu der ki, dağılacak arazi bir vilâyet 
hududu içinde mevcutsa evvelâ nıahallmdeki 
halka, değilse mücavir vilâyetteki, halka, ik
lim şartları göz önüne alınarak tevzi edilir. 

Arkadaşlar, demin size arzettiğim rakam 
açıkça ifade 'etmiştir ki, beş vilâyette mevcut 
topraklar bunların bir tanesinin ahalisini lüle 
'besliyemez. O halde Toprak Kanununu nerede 
tatbik ediyorlar? İzzet Akçal arkadaşıma so
rarım : Üç milyon ecdada vaktiyle at yetiştiren 
iki ırmak arasındaki sahanın elimizdeki batak
lıkları ile, elimizdeki gölleri ile, elimizdeki or
man 'mefhumuna girmiyen geniş arazisi ile bu
gün Karadeniz snhilindeki halka, insan gıdası 
olmaktan bütün dünyada çıkmış olan mısırı te
darik etmek müşkülâtı içinde çırpman halka, 
ölmiyecek mısırı tedarik etmek müşkülâtı için
de çırpırîırken niçin' 40 - 50 milyon liralık mısır 
istihsal ' edebilecek bu saha boş duruyor da 
tevzi 'edilmiyor? Lütfen kendileri açıklasınlar, 
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bu beş vilâyete ne vakit toprak, dağılacaktır? 

i Bilâhara mâruzâtta bulunacağım. 
BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 

| ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) —. Muhte-
rem arkadaşlar, bu dâva hakikaten büyük bir 
dâvadır. İskân dâvası hepimizi düşündüren ve 
hepimize düşen bir vazifedir. Bu muhacirlik bi
ze Peygamberimizden bir mirastır arkadaşlar. 

i Yalnız, benim.şahit olduğum hatalı ve ku
surlu 'birkaç noktaya dokunacağım : 

Ormanla, İskân İdaresi âdeta bir mücadele 
halinde. Orman zorluk çıkarır, ormana yakın 
sahalarda iskân yapma, der. Tarım Bakanlığı 
elindeki geniş araziden bir türlü feragat ede
mez. Maliye, Hazineye aittir, der. Halbuki bu 
topraklar bütün memleketin ihtiyacıdır. Her 
yerde bu yüzden birçok kavgalar ve nizalar çı
kar. 

Diğer taraftan 35 tane merinos çiftliği var; 
her 'biri 85 adanı besliyor. Bu çiftliklerde niha
yet topu topu 4 - 5 bin koyun vardır. Sütünü, 
yağını bu ıçiftlikte çalışanlar yer. Beri tarafta 
birçok vatandaşlar sıkıntı ve ıstırap içinde. 
Niçin birçok fuzuli çiftlikler böylece bütçeyi 
kemirsin, gitsin? Yazık, günahtır. .140 haneli 
bir köye 13 muhacir yerleştiriliyor vatanda
şın 300 dönüm arazisi elinden alınıyor. Ferya-
dü figan ettiler komisyonlar, heyetler' geldi fa
kat hakkından gelinemedi. Hulâsa İni idarede 
bir yanlış işleyiş var. İdare memurları, kay
makamlar, valiler ve yahut da iskân müdürleri 
bu işi idare etmeye çalışıyorlar, memleketin ma
hallî eşrafı da bu komisyonda bulunmalıdır, 
bulunursa bu dâvalar daha kolaylıkla görüle
cektir. Mesken işlerinde bu. usule müracaat e-

: dildi ve çok kolaylık görüldü. Bir de Karadeniz 
sahillerinde, Marmara'da Marmara adalarında 

. metruk arazide kendi kendilerini iskân etmiş, 
I yıllardan beri zilyedlcrindo bulundurdukları 
I yerleri imar etmiş ve Devlete vergi vermiş in

sanların ellerinden şimdi bu yerler alınıyor, ye
ni gelen muhacirlere veriliyor. Bu adamlar ne 
yapsın şimdi? 5-10 dönüm yerleri bağ ve bah
çe haline getirerek imar etmişler, Devlete yük 
olmamış, kimseye bâr olmamış, üstelik Devle
te de vergi vermiş olan vatandaşları tedirgin 
etmek doğru mudur? Bir de Bursa ?ya bağlı Ka
racabey vardır. Bunun Kurşunlu diye bir kö-

j yü vardır. Mübadeleden evvel 150 hane ile 
I geçinirken ve senede iki mahsûl alırken ve 
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hayvan merası, meyvalığı müsaitken, bu köye I 
muhacir yerleştirmemişken, memleketin 15 se
neden beri nüfusu azdı. Bu bakımdan Kara- | 
deniz sahillerinden balıkçılar, ziraatçiler bu- I 
raya yerleştirildi. Orman Kanununun son bir 
maddesi vardır. O kanunla buraları da kendi 
dâhiline almıştır. 80 kilometreden binlerce 
halk gelip mahkemelerde sürüklenmektedirler. 
iskân bunlarla mücadele ediyor, 'bunu bili
yorum. Fakat ne yapsın. Önüne bir engel çı
kıyor. Devlet teşkilâtından diğer bir teşkilât 
elini uzatması lâzımgelirken öbür taraftan, yi
ne bir Devlet teşkilâtı müşkülât çıkarıyor. 

Trakya'da Enez'in Karacahasan Köyü var. 
Burası 65 hanelik bir köy ki, burası vaktiyle sıt
ma mıntakası olduğu için, bura halkı dağıl
mışlar, başka yerlere gitmişler. Ta ki, sıtma. 
bitmiş ve eski sakinleri buraya birer ikişer ge
lip tekrar yerleşmişlerdir. Urfa'da havasiyle 
imtizaç edemiyen göçmenleri buradaki akraba
ları davet etmişler. Burada 300- 400 dönüm
lük arazisi bulunan çiftlik sahipleri bu tar
lalarını beş bin, on bin dönüme çıkarmışlar ve 
oralarda yerleşmişlerdir. Bunlar da kendi ih
tiyaçlarını kendileri temin etmişler ve Dev
lete yük olmamaktadırlar. Aynı zamanda ora
lar pirinç mmtakasıdır, iş sahasıdır. Kendile
rine yevmiye ve iş çıkarabiliyorlar. 65 kilo
metrede Keşan Mahkemesinde aylarca sürün
mektedirler. Burada da Orman idaresinden müş
külât görmektedirler. , Enez'in vaktiyle 15 bin 
nüfusu varken bu nüfus bugün 514 e inmiştir. 
Burada, linyit madenleri toprak üstündedir. 
Yanıbaşında Beylikkoru Köyü vardır. Burala
rı da boştur. Elli hane balıkçılık yapsa geçinir. 

Sonra Gönen'in Musacık Köyü vardır. Bu
ranın arazisi her sene müzayedeye çıkarılır. Mera 
diye oranın halkı birbirini kırar. Yine bir Ha-
sanbey Köyü vardır, yanıbaşında binlerce dö
nüm araziye maliktir. Bunlar iskâna müraca
at ettiler, bize, hiç olmazsa beşer dönüm arazi 
verin, dediler. Buranın halkı civar vilâyet
lerde, çimento fabrikalarında amelelik ederler. 
Hiç olmazsa köylünün çoluk çocuğu çalışır. Ben
ce bu işin tutumunda bir yanlışlık vardır. Asıl 
bütün yük bu iskân dairesine ve içişleri Bakan
lığına yükletilmiştir. Fakat para bakımından, 
mera bakımından, .arazi bakımından hülâsa1 

her türlü işler bu bakanlığa terkedilmiştir. Ba
kanlığın vazifesini takdir ediyorum, büyük bir | 
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dâvadır, fakat bu dâva aynı zamanda hepimi
ze düşen Ibir dâvadır, diğer bakanlıklar bu i'ş-
de lakayt davranıyor. Nitekim Millî Eğitim 
Bakanlığının bir Kepirtepe çiftliği vardır. Bu 
çiftlikten de istifade edilmesi lâzımdır. Biz işin 
başından değil, köşesinden başlıyoruz. Benim 
sözlerim budan ibarettir. 

ıSA&LIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAÖ (izmir) — Sa
yın arkadaşımız Pamukoğlu Karadeniz sahille
rinde % 80 verem olduğunu ifade ettiler. Bu, 
hakikaten korkunç bir rakamdır. Bunun tas
hih edilmesi lâzımgelür. Karadeniz sahillerinde 
% 80 verem demek, yüz binde 80 000 kişinin 
verem olması delmektir. Halbuki bütün Türki
ye'deki veremlilerin sayısı, bizim tuttuğumuz 
istatistiklere göre ve Avrupa mütehassıslarının 
yaptıkları (tetkiklere göre, ancak yirmi milyon
da 400 000 kişidir. Binaenaleyh, yüz bin kişi
den 80 000 kişinin verem olduğu iddiası varit 
olamaz. Bunu tashih etmesi icabeder. 

Eğer diğer iddiaları da bunun gibi yanlış 
ise, onlara salâhiyetim olmadığı için bir cevap 
veremem. Mâruzâtımı ibundan ibarettir. 

(BAŞKAN — Hasan Remzi Kulu, buyurun'. 
HASAN REMZÎ KULU (Tunceli) — -Muh

teremi. arkadaşlarım; ıbu mevzuda bilhassa Grarp-
ten dönen göçmen vatandaşlara verilecek olan 
iki buçuk milyon lira için Hükümet tarafından 
gösterilmiş olan alâkadan 'dolayı henışerilerim 
adına arzı şükran eyler ve yine aynı iş için 
Yüksek Meclisin vatandaşlarıma bu hususta 
yüksek şevkatlerini »diler ve iki buçuk milyon, 
liranın kabulünü istirham eylerim. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Lûtfi Üllkümen, buyurun. 
LÛTFİ ÜLKÜMEN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; (benden- evvel söz alan bir kısım 
arkadaşlarını iç iskân (meselesine temas ettikle
ri için bunun ehemmiyeti ve imkânları üzerin
de söz söylemek istedim. İç iskân meselesi, yal
nız böyle mmitakavi bir şekilde ve basit olarak 
tele alınıp halledilecek dâvalardan değildir. 
Memleketimizin birçok mühim meseleleri var
dır ki hepsinin, çözüm noktaları büyük ölçüde 
iç iskân özerinde toplanmaktadır. 

Ormanlık mmtakalardaki vatandaşlarımızın 
seyrekleştirilerefc orman 'tahribatının önlenmesi, 
topraksız vatandaşlarımızın! geniş .topraklı yer-

-m-
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lere götürülmesi ve toprak sahibi edilmesi, şe
hirlerde toplanan Ibir sürü işsiz köylülerin müs
tahsil bir hale geçirilmesi ve bilhassa Doğu böl
gelerinde millî kültürümüzün kalkınmasına ya-
rıyacak, orada millî şuurun umumi bir şekilde 
tekevvününe hizmet edecek - ölçüde bir nüfus 
kesafetinin sağlanmasına matuf geniş yerleştir
me hareketi. Nihayet geçen sene ve bu sene mâ
ruz kaldığımız dış muhaceretlerin halledilmesi 
gibi meseleler bizi, büyük bir iç iskân işine bağ
lı olan muazzam bir dâva ile karşı karşıya bı
rakmaktadır. Hülâsa olarak; son çöküntü eser
leri içinde memleketimizde tekevvün eden iş gü
cü ve toprak dağılışı bakımından mevcut bütün 
düzensizliklerin giderilmesi, yine iç iskânın ba 
sarılmasına bağlıdır. Hemen teslim etmek lâ
zımdır k i ; bu muazzam dâvanın, geçmiş yıllar
da olduğu gibi, o sistemlerle ele alınıp halledil
mesi, yalnız devletçi, hükümetçi bir görüşle ne
ticeye bağlanması mümkün değildir. Hükümeti
mizin bu meselede gösterdiği hassasiyeti, teen
niyi takdirle karşılamak icabetmektedir. Mesele 
böyle basit bir anlayış, basit kanun maddeleriy
le, kanun teklifleriyle, rejyonalist bir görüşle 
halledilecek dâvalardan değildir. Şimdiki tutu
mu ile bu meselenin hallinin mümkün olacağı 
düşünülerek, palyatif, geçici tedbirlere müraca
at edilerek işin büsbütün karıştırılmasından iç
tinap edilmektedir. Bütçeye konacak, iki, beş 
milyonluk tahsislerle - bir misalini şimdi gördü
ğümüz gibi - Doğu bölgelerinde, vaktiyle cebrî 
iskâna tâbi tutulmuş mahdut bir kısım vatan
daşlarımızı gelişigüzel bir şekilde yerleştirmek 
gibi ufak tefek işler başarılabilir. Büyük ölçü
de iç iskân işleri essalı şekilde ele alındığı tak
dirde, portesi milyarlara varacaktır. Memle
ketteki düzensizlik ve huzursuzlukları gidere
cek, geniş bir iskân sistemi, uzun yılları göz 
önünde tutan esaslı ve geniş plânlara bağlana
rak ondan sonra bu işin tatbikatına geçmek el
bette lâzımdır. 

Hükümetimizin, Bulgaristan göçmenlerinin 
yerleştirilmesindeki tutumunun bu meselenin 
D. P. Hükümeti tarafından halledileceğinin 
bir beşareti olarak telâkki edilmesi ieabe-
der . Hükümetimiz Bulgaristan göçmenlerinin 
yerleştirilmesi işini dünyanın bugünkü zihni
yet inkişafına, dünya görüşündeki bugünkü 
ilerlemelere uyan bir sezişle. ve bir anlayışla 
ele almış bulunmaktadır. Bütçeye bunun için 
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I tahsisat konulmamasmı ve Hükümetin bu yol

daki tutumunun tenkit edilmemesini ben hayret-
I le "karşıladım. Hükümet, bu dâvaların Devletçi, 

bilhassa Hükümetçi bir görüşle hallcdilemiye-
ceğini, bütçelere konulan tahsisatla bu yükün 
altından kalkılamıyaeağım pek güzel bir şekil
de idrak etmiştir. Bu işler, ancak cemiyetçi 
bir görüşle, bütün bir millet topluluğu halinde 

| ele alınmak suretiyle hal yoluna götürülebilecek
tir. Yani, arzetmek istiyorum ki, büyük, muaz
zam sosyal dâvaların halline, milletimizin ve 
memleketimizin bağrında saklı büyük imkânlar
dan mânevi ve maşerî varlıklarımızdan kuvvet 
alarak halletmek yoluna gitmek mecburiyetin
deyiz. (Bravo sesleri) Bu yolda partimizin şia
rına uy araktan yabancı bir tenkid ifa edebil
mek için ştı mütalâalarımı arzetmek isterim 
ki ; bu geniş iç iskân işinde meselenin halli yolun
da adım atarken yeni bir teşkilâta, yeni bir siste
me ihtiyacımız vardır. Bu sistemin, ruhunu, dün
yanın bütün milletlerine nazaran en mümtaz en ul
vi bir şekilde cemiyet bünyesinde Türk Mille
tinin muhafaza etmekte olduğu millî yardım
laşma ve-millî dayanışma geleneklerimizden, 
kuvvetini de memleketimizde mevcut olan top
rak varlıklarımızdan ve bugün milletimizin, de
min erzeylediğim gibi nüfus üçte bir, hattâ 
yarı nispetinde değerlendiremediğimiz enerji 
potansiyelinden almalıdır. 

Bu kaynaklar, vücuda getirilecek teknik teş
kilât sayesinde böyle bir muazzam dâvanın hal
lini mümkün kılacaktır. Yapılan hesaplara gö
re, böyle yarım yamalak değil, şimdiye kadar 
yapılan iç iskân şekillerinin feykmda, mükem- ' 
mel bir iskân yapılabilmesi ve kurulan ailelerin 
bekasını temin edebilmek için asgari Ölçü ola
rak on bin liralık varlıklar halinde yerleştirme
lerle mümkün olabilmektedir. Bu, böyle olunca 
memleketimizdeki bu iç iskân dâvasını halle me
dar olmak üzere, üç, dört milyonluk nüfus ha
reketlerine müncer olacak böyle muazzam bir 
dâvanm altı, yedi milyarlık bir masrafı olması 
icabeder. Bu da, ne kadar uzun bir plâna bağ
lanırsa bağlansın, senelik portesi 300, 400 mil
yon lirayı tutar. Bu ölçü ile, elbette bu işin halli 
imkânsızdır. Bu işi, arzettiğim. kaynaklardan 
kuvvet alarak yeni zihniyetle, cemiyetçi bir gö
rüşle, yeni bir teşkilât kurarak hiç olmazsa on
da bir, sekizde bir ucuza mal etmek yolları aran
malıdır. îşte Hükümet bu ehemmiyeti ve işin 

— 641 
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azametini idrak ettiği içindir ki, ciddî, esaslı 
çalışmalara girişmiş ve bu yolda lüzumlu ha
zırlığını işin ehemmiyetiyle mütenasip şekilde 
-ele almış bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 
;•'•_' BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI VE DEVLET BAKANI 
VEKİLİ FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU 
(Manisa) —••"Muhterem arkadaşlarım, nedendir 
bilmem, bâzı arkadaşlarımız kürsüye, çıkınca, 
beni affetsinler, adetâ bir Prusya zabiti gibi 
huşunetle, karşısındaki insanı azarlıyormuş gi
bi, bir eda ile konuşuyorlar. 

ARİF HİKMET PAMUKOÖLU (Giresun) — 
Kurucular, sizden öğrendik! 

İÇİŞLERİ BAKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-
OSMANOĞLU (Devamla) —- Demokrasi her 
şeyden evvel bir çatı içinde yaşıyan insanlara 
dost yüzüyle en acı hakikatları birbirlerine söy
lemeyi şiar edinmektir. Hikmet Bey arkadaşı
mız ıstıraplı bir bölgenin mebusudur. Istırap
larını, biz de biliyoruz. Biz de Karadeniz kıyıla
rını bilen insanlarız. Biz de milletvekiliyiz. Biz 
de bu Devlet, bu camia içinde mesuliyet almış, 
mustaripleri temsil eden insanlarız. 
. Sevgili kardeşlerim, muztarip insan huşunet
le konuşmaz. Bilâkis ıstırap insana geniş bir 
kalb verir. İstırap mevzuları üzerine geniş bir 
kalbi e eğilmeli ki, bu işler etrafiyle düşünülüp, 
kolaylıkla ve en doğru 'bir şekilde halledilebil-
sin. (Bravo sesleri, alkışlar). Onun için, sev
gili arkadaşımın beni azarlar gibi konuşmasın-' 
dan diölayı üzüntü duydum. Huşunetlerinin ar
kasından derhal vehme gittiler ve dediler ki, si
yasi mahzuru vardır, demişim. Ben siyasi mah
zur sözünü hayatımın hiçbir safhasında kullan
mış insan değilim ve benim, mensup olduğum 
.Hükümet de hiç bir zaman, arkadaşımın düşün
düğü gibi, siyasi mahzur vardır diye işlerin ya
pılmasını tehir cihetine gitmemiştir. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Bir meselede, teenni ile hare
ket etmenin mânası, işi gevşek tutmak demek 
değildir. İşi sıkı tuttuk. Fakat, asırlardır hic
retlerden muztarip olan Türk Milletini tekrar 
Karadeniz <mıntakalarmdan, toplu olarak hicret 
ıstırabına düşürmemek için, düşüne düşüne, onla
rın- refahını hazırlıyarak, istikbalini hazırlıya-
rak mustariplere yardım etmek Türk Hüküme
tinin birinci vazifesidir. 

İskân bölgesi telâkki edilen '43 vilâyetin öte-
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I sinde diğer vilâyetler de iskân bölgesi olduğu 

için, buralarda, Karadenizin beş vilâyetindeki, 
geçim zorluğu çeken insanları yavaş yavaş bir 
program altında, demin arzettiğim gibi] bw,plân 
dairesinde ıstıraptan kurtarmak içııPvel'bir da
ha bu vatan topraklarında bu gibi acıları çek
memelerini temin etmek için, refahlarını ve is
tikballerini temin ederek oradan oraya, iktisadi 
plân dâhilinde iskân işlerinin emrettiği plân dâ-

I hunide nakledeceğiz. Arkadaşımız ve Meclisi 
Âli müsterih olsunlar. (Soldan, alkışlar). 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Muh
terem arkadaşlar; Hiç de konuşmak = niyetinde 
değildim. Fakat öyle bir mevzu huzurunuza 
getirilmiş bulunuyor ki, sanki Karadenizin kı
yısında olan Rize, Trabzon , Giresun, Ordu ve 
Samsun arasında rekabeti var. Sanki bir ta- . 
rafta tamamen perişan, aç, yoksul, hasta ve ve
remli bir bölge, öbür tarafta da namütenahi re
fah, namütenahi saha, namütenahi iş. Neden 
böyle bir tamaı çeken yerden mahrum olalım 
gibi bir hal var. Beyefendiler! Kısaca arzı ma
lûmat edeceğim: 

Pamukoğlu arkadaşımız bilhisas diğer arka
daşlarımdan daha sert bir eda ile daima komis
yonlarda ve burada muhataplarının sükûnetle 
vâki boyalılarını cevaplandırıyorlar ve çetin ifa
delerle maksatlarını anlatıyorlar. Kendileriyle 
birkaç defa bu mevzuda karşılaştık. Fakat şurada 
sarfettikleri lâflarla bu bölgedeki halkın ıstı-
rabı ve hakkı nazarı itibara alınmadı, elimiz
de rakamlar var, dediler. Beyefendiler, biz sa
yın Cıımhurbaşkaniyle birlikte, kendisinden vâ
ki ricamız üzerine, bundan iki ay evvel o mm-
takaya bir seyahat yapmıştık. Karadeniz kıyı
sında, Samsun'un üzerinde deniz kenarında .i 
olan kısmın iç iskâna elverişli bir hale getiril
mesini, bu suretle buraların casus yatağı ol
maktan, sefalet ve sıtma yatağı olmaktan kur
tarılmasını biz milletvekilleri rica etmiştik. 
Bâzı bakan arkadaşlarımız da orada idiler. Bu-. 
ram hakkında malûmat verirken şunu da ilâve 
etmiştik : Buraya Millî Mücadele sıralarında 
bundan 27 sene kadar evvel bir kısım mübadil 
ırktaşlarımız yerleştirilmiştir, bunlara verilen 
arazi aile başına beş on dönüm iken aradan za
man geçmiş, nüfus artması dolayısiyle yirmi, 
yirmi beş bin nüfus sıkıntı ve ıstırap çekmeye 
başlamıştır. Bunların dışında her gÜ!n iskân 

I dairelerine, Hükümete müracaat ederek,.bizim 
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toprağımız yoktur, bize yer verin, diyen vatan- ] 
daşlar tyir yığın teşkil etmektedirler. Sayın ar-
kada'şım ve diğer arkadaşlar, Emlâki Milliye-
deıl'kayıt almışlardır. Hangi kayıt?.. Tâbir mü
balâğalı olursa af buyurun, tarihten evvelki 
kayıt.. uBir yığın arazi boştur, iskâna elveriş
lidir, diye kâğıt üzerinde gösterilmiştir. Bu-

. nuu küçük bir misalini arzedeyim : Bağrımı
za bastığımız, Bulgaristan'dan gelen muhaeir : 

ler memleketin her tarafına sevkedildiği gibi. 
bizim vilâyetimize de gönderildi. Boştur, iskâ
na elverişlidir diye onlara verilmek istenen 
araziye bakıyorlar iki, yirmi otuz seneden beri 
vatandaşlar tarafından kullanılmakta olan ve 
onların maişetini temin eden topraklardı]'. Bu 
haller hem Devlete ıstırap vermekte, hem de 
vatandaşları bâzı hâdiselerle karşı karşıya bı
rakmaktadır. 

Hulâsa olarak arzedeyim İd; böyle kayıt
ları, mürekkebi solmuş sayfalardan çıkarıp 
da ortaya milyonlar ifade eden bir rakamı at
mak doğru değildir, esasa istinat etmiyen bir
takım rakamlarla ifade edilen bu arazinin ha-
kikatta mevcut olmadığını arzederim. 

Samsun ve civarındaki arazinin şayet tevzii ı 
düşünülmek icabederse, her şeyden evvel bu
radaki hemşerilerimin ihtiyaçlarını karşılıya-
lım, şayet mahallin ihtiyacını karşılamaya kâfi 
geliyor ve artan bir şey olacak olursa buralara 
arzu edilen, 'kim olursa olsun, getirilsin. Fa- ı 
kat, ifade -edilen şekilde bir arazi mevcut değil
dir, vardır diye kuvvetle ifade letmek doğru 
değildir. Bu kabil hareketler memlekette hu
zursuzluk yaratacaktır. Bu itibarla, bendeniz 
arzedilen rakamların doğruluğundan asla emin 
olmadığımı arzederim. 

(BAŞKAN — Efendim, bölümün müzakeresi 
Üzerinde daha 8 arkadaş söz .almıştır,-kifayeti 
müzakere takriri1 vardır. . 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
—- Adım geçti, sataşıldı,- cevap vereceğim. 

. BAŞKAN — Direniyor musun? Başkanlık 
sataşılmadığı fikrindedir. Fikirlerinize aykırı 
bir fikir isnat olunmamıştır. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
-— Direniyorum. 

(BAŞKAN •— Arkadaşımız direniyor, söz ve
rilmesini kaibuİ ibuyuranlar... Etmiycnler... Ka
bul edilmemiştir, j 
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(Başkanlığa 
425 nei madde hakkında kâfi derecede bilgi 

edinmiş bulunmaktayız. Müzakerenin kifayeti
nin reye konulmasını arz ve teklif ederiz.. 

Çankırı Çankırı 
Kazım Arar CeMlOtman. 

ıBAŞKAN — Bölümler (üzerindeki kifayeti 
kabul buyuranlar... Etmiy enler... (Kabul edilmiş
tir. 

Bölümle illgili 54 imzalı bir takrir vardır. 
Okutuyorum : 

Türkiye 'Büyük iMlllet 'Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

2510 sayılı 'Kanun ve eklerinin tatbikiyle 
1938 yılından sonra muhtelif tarihlerde Şark
tan Garp illerine 27 077 nüfus ve 5500 hane 
vatandaş naMedilmiştir. (Bunlardan 6163 nüfus 
2100 hane mürettefp yerlerinde kısmen yardım 
ve kısmen arazi verilmek suretiyle iskân edil
mişler. Fakat hiç iskân edilmemiş1 olanlardan 
13962 nüfus 2500 hane 5098 sayılı Kanundan 
istifade ederek 1947 de memleketlerine dönmüş
lerdi. Bu vatandaşlaırın bir kıSım arazileri Hü
kümetçe 'bedelsiz olarak ımuhtaç çiftçiye tevzi1 

edilmiş, bir kısım mınitakalarda yasak <bö%e ilân 
edilmiş arazileri Hazineye ıgeçmiştir. Hak sa
hipleri yersiz yurtsuz, arazisiz bekletmekte iken1 

Büyük Meclisçe kabul edilen '3 . V I I I . 195(1. 'gün 
ve 5826 sayılı' Kanunla arazilerini kendilerine 
tevzi, köy kurma yerlerini tesbifc ye Hükümet 
tarafından ev yaptırmak ve iskân edilmeleri 
derpiş edilmişken her nedense 1952 yıli Bütçe
sine tahsisat konutmaimıiştır. Bu vatandaşların: 
uzun yıllardan beri çektikleri ıstıraba' son ver
mek, mağara kovukarnlıdani kurtarmak, müs
tahsil duruma! /girmeleri lâzımıdır. Kanunen 
vaz'edilen Ibir mükellefiyetin de yedine getirdi--. 
ınesî zaruridir. Gösterilen rakamlardan başka 
iskân edilmemişler çıkacaktır. Yalnız kanun
da müracaat müddeti iki! yıl kabul edilmiştir. 
Bu müddet zarfında müracaat edenlerden haklı 
olanlar tesbit edildikçe mütaakıp senelerin büt
çelerine ödenek konulmak suretiyle iskânları 
sağlanacaktır, 

Ancak bugün için iskân edilmedikleri kayıt
larla sabit olan 13562 nüfus ve '2500 hanenin 
arazi tevzii, ev yardımı, çift Öküzü, alât ve ede
vatının' temini için Toprak ve' fekân Genel Mü-
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dürMğfü Bütçesinin 425 aıci (bölümünün 50 nci 
maddesine 2 milyon 500 Ibin liranın ilâvesini' arz 
ve teklif e&erfe. '20 . I I . 1952 
.Tunceli' Milletvekili / Tokad M. V. 

Hıdır Aydın Ahmet Gürkan 
Tunceli M. V. Çoruh M. V. 

Hasan Remzi'Kulu Abbas G-igim 
Bitlis M. V. 'SiirdM. V. 

Salâ/hattin İnal OBa'ki Erdem 
Ağrı M. V. Niğde M. V. ' 

Kasım (Küfrevi1 iti. N. Yurdakul 
Malatya M. V. Erzurum M. V. Bitlis M. V, 

Nuri Oeakcıoğlu E. Nutku Nusret Barut 
Çanakkale M. V. Gümüşane M. V. Ordu M. V. 
Süreyya Endik Cavit Yurtman Hüsnü Akyol 

Kars M. V. Muş Milletvekili 
A. Çetin F. Kılıçlar 

Giresun M. V. Sivas M. V. Yozgad M. V. 
Doğan Köymen Nurettin Ünen Faik Erbaş 
Samsun M. V. Samsun M. V. Afyon M. V. 

Hadi üzer Ş. Uluçay B. Oynağanlı 
Samsun M. V. Seyhan M. V. Çanakkale M. V. 

Ş. Uluçay Cezmi Türk Bedi Enüstün 
Rize M. V. Rize M. V. Maraş M. V. 

Ahmet Morgil O. Kavrakoğlıi Remzi öksüz 
Afyon M. V. Çorum M. V. Balıkesir M. V. 

S. Kerman A. Başıbüyük Ali Fahri İşeri 
Erzurum M. V. Seyhan M. V." Kars M. V. 
Sabri Erduman T. Coşkun M. Bahadır 
Yozgad M. V. Niğde M. V. Niğde M. V. 
F. Nizamoğlu F. Ecer II. Ülkü 

Kırşehir M. V. Urfa M. V. Urfa M. V. 
İElvan Kaman R. K. Timuroğlu N. Açanal. 

Ağrı M. V. İsparta M. V. Urfa M. V. 
H. 'öztürk ' Said.Bilgiç'. Celâl Öne el 

Maraş M. V. Çorum M. V. Burdu- M. V. 
Ahmet Kadoğlu H. Ali Vural M. Erkuzaııcı 

Elâzığ M. V. Çoruh M. V. . Çoruh M. V. 
M Ş. Yazman Mecit Bumin Zihni Ural 

Van M. V. Elâzığ M. V. 
1. Akçal Suphi Ergene 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —-•• Muhterem arkadaşlar, zamanın ilerle
mesiyle âmme hizmetleri telâkkisinde değişik
likler olabileceği gibi, Devlet kudret ve takati
nin genişlemesiyle de âmme hizmeti telâkkisin
de gelişme vukubulduğunu bütün memleket
ler tarihinde müşahede etmek mümkündür. 

Karşımıza; Karadeniz Bölgesinin halkını 
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oldukları yerlerden alıp başka bölgelere nak
letmek gibi yepyeni bir âmme hizmeti çıkmak-

' tadır. Takdir buyurursunuz ki; Devlet Bütçesi
nin 150, 200, 250 milyon olduğu zamanlar kos
koca bir bölge halkının buralardan alınıp baş
ka yerlere nakledilmesi tasavvur dahi edilemez
di. Bu gibi geniş külfeti ve masrafı istilzam 
eden meselelerin âmme hizmeti içine alınarak 
Devlet tarafından yapılması hususu, ancak Dev
let kudretinin ve takatinin genişlemesiyle, ta
savvur edilebiliyor. Ve ancak bu sayede tahak
kukuna imkân olabilecek meseleler halinde kar
şımıza çıkıyor. O halde arkadaşlar, bütün bun
ları yapmak için Devlet kudret ve takatini 
süratle artırmak lâzımgelir. 

ı Muhterem arkadaşım, Lûtfi bey burada mc-
j selenin azametini ifade ettiler. Milyarları is

tilzam eden bir âmme hizmeti karşısındayız. Bu 
işi hakikaten bir tarafından, bir parçasından 
gelişigüzel alıvermek meseleyi halletmek değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar,, bu meselenin diğer 
tarafını da müsaadenizle arzedeyim : 

Nüfusumuz süratle artmaktadır. İlk sayım
da tesbit edilen 14 milyondan bugün hamdol-
sun 22 milyona yükselmiş bulunuyoruz. Bu ar
tış, dışarıdan muhacirler kabul etmek sureliyle 
de hızlanabilir. Mesele yalnız bu değildir, zi
rai nüfusumuzun toprakları işlemek kabiliye
ti de büyük bir hızla artmaktadır. Yani, farze-
delim ki, bugün 10 milyon nüfusumuz vatan 
sathının % 30 unu ..işlemekte ise, üç beş sene 
zarfında on milyon nüfusumuz vatan .sathı
nın % 60-70 ini işliyebilecek hale gelecektir. Bir 

I taraftan nüfusun ve diğer taraftan zirai nü
fusumuzun toprağı işleme kabiliyetinin havsa
laya sıgmıyacak derecede artışı toprak darlığı 
meselesini günden güne ve süratle ortaya ko
yacaktır. Şayet biz sadece toprağa bağlı bir 

I ekonomiye sahip ^ olmakta devam edecek olur-
I sak bu, önümüzdeki çok kısa yıllarda hakikten 

halledilmez bir mesele olarak karşımıza çıkacak- • 
tır. 

Muhterem arkadaşlar, Karadeniz Bölgesin
de nüfusun kesafetinden bahsettiler, toprağı 
geniş yere nakledelim, dediler. Şimdi de sözlc-

j rimi bu mevzua intikal ettireceğim. 
Toprağın dar olduğu yerlerde nüfus ve in-

I sanlar mutlaka mahrum, mutlaka perişan mıdır? 
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Üzerinde durmamız lâzımgelen mesele budur 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Adnan Beyefendi takrir müna
sebetiyle mi konuşuyorsunuz. Malımın âliniz kifa
yeti müzakere takriri vardır. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) —' Takrire intikal edeceğim. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— O halde bendeniz de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takrir hakknda Hü
kümet miitalâasnı bildiriyor. Eğer esas hakkında 
ise kifayeti müzakere mevcut olduğunu arzettim. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar; dünyanın bir
çok yerlerinde toprak hakkında Karadeniz mın-
takasmdan daha dar ve fakat nüfus itibariyle 
çok daha kesif olanları vardır. Buralarda ya
yvanlar hiçbir suretle sefil ve perişan değil
lerdir. Karadeniz'in mısır meselesi tarihe mal 
olmuş bir meseledir. Bundan- sonra Karadeniz'
de mısır meselesi diye bir şey mevcut almıya-
caktır. 

Bir miktar nüfusu bir yerden alıp, diğer 
bir yere nakletmek için 200 milyon lira sarfe-
deceksek, bu para ile oranın yollarını yap
mak, yeni yeni topraklar açmak, imkânlarını 
aramak, toprağın mümbitliğini artırmak, sa
nayi kurmak yoliyle eğer onları bulundukları 
yerlerde ikdar edebilmek imkânı mevcut ise, 
elbette bu noktayı Hükümetin tercihan ele al
ması icabeder. (Bravo sesleri) Bunların hiçbi
risi tetkikata tâbi tutulmadan mutlaka Kara
deniz bölgesi halkı oradan falan yere gönderil
meli dersek böyle bir teklif ve .alınacak karar 
doğru olamaz arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde 
alınacak tedbirlerle , ordaki nüfusumuz çok da~ 
daha terfih olunabilir. 

Muhterem arkadaşlarım; kısa bir zamanda 
toprağı işlemek kabiliyeti üç misli artar, mem
leketin nüfusu 40 milyon olur ve ziraatimiz 
!% 82 yi muhafaza edecek olursa, bu memleket 
ne hale gelir? Elbette '% 82 olan zirai nüfus da
ha aşağı nispete inecek, yeni yeni istihsal şu
beleri, çalışma sahaları açılacaktır. Bunlar, 
terakki halinde bulunan bir cemiyetin geçir
mesi mukadder olan istihalelerdir. Ben mesele
yi, Pamukoğlu arkadaşım gibi bedbin bir gözle 
görmiyorum. Karadeniz'in yolları yapılarak 
memleketin diğer bölgeleriyle emek ve mal mü
badelesi kolaylaştırılacak olursa bu bölgenin 
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terfihi için geniş mikyasta çare bulunmuş olur. 
Topraklarının veriminin artırılması, işletme 
metodlarmın ıslah, gübre meselelerinin halli, el 
vo sair sanayi ile iş istihsal sahalarının açılma
sı, Karadeniz bölgesinin kalkınması bakımın
dan esaslı unsurları teşkil etmektedir. 

Bunun ötesinde Hükümetiniz veya Yüksek 
Meclisiniz hiçbir zaman falan yerde boş kalan 
toprakları, Karadeniz'in dar topraldarı halkından 
kıskanacak bir haleti ruhiye taşıyacağını kabul 
etmeye imkân yoktur. 

Arkadaşlarım, memleketin iktisadi vaziyeti 
süratle salâh bulmakta, Devletin gelirleri art
maktadır. Çok yakın bir zamanda bu Devletin 
gelirleri bugünden çok büyük rakama baliğ 
olacaktır. Bu imkânlar elde edildikçe bu dâ
vaların halli çok kolay olacaktır. Bugün beş 

1 vilâyet halkını bir yerden diğer bir yere kal
dırmak gibi hakikaten muazzam problemlerin 
kabili tatbik olduğunu, aklımıza geldiğini, dü
şünmek lâzımdır. 

Elli imzalı verilen takrire gelince; mevzu. 
hakikaten yerindedir. Vaktiyle şu veya bu su
retle sıkıntılara ve ıstıraplara mâruz kalmış 
olan vatandaşlarımızın dertlerini, ıstıraplarını 
bir dereceye kadar taknin etmek yerinde olur. 
Bu takririn de yüksek tasvibinize mazhar ola
cağını ümit ederek Hükümet adma bu takririn 
kabulünde bir mahzur olmadığını ve memnu
niyetle kabul edeceğimizi arzederim arkadaşlar. 
(Soldan bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

İZZET AKÇAL (Rize) — Başbakandan bir 
sual soracağım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır. Sualiniz takrirle ilgili midir1? 

İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başbaka
nın söylediği sözlerle alâkalı bir sual tevcih 
edeceğim. 

Van'da, Muş'ta Devlete ait boş birhayli 
arazi vardır. Karadeniz mıntakasmı esaslı su-̂  
rette tetkik ettireceğinizi vadettiniz, güveniyo
ruz. Bu mmtaka hakikaten sıkışık bir durum
dadır. Rakam verdim; nüfus başına % 8 de
kar arazi isabet ettiğini ve dekar başına veri
min ifadesinin ancak yirmi lira olduğunu be
yan ettim. Çay mıntakası ise şerit halinde dar 
bir bölgedir. . 

BAŞKAN — İzzet Beyefendi, sual mi so-
I racaksınız, mütalâa mı beyan ediyorsunuz? 
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• İZZET AKÇAL (Rize) — Sual soruyorum. 

(Gürültüler). 
(BAŞKAN — iki milyon beş yüz bin lira tahsi

satın verilmesi hakkındaki önerge üzerine Baş
bakan mütalfılarını söylediler.' Takrir hakkın
da mütalâanız varsa onu söyleyin. 

•BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
b u l ) — Arkadaşlar; sual ve temenni mahiye
tinde olan 'sözler zapta geçmiştir. Bu temen
nileri dikkatle nazarı itibara alacağımızı ve bu
günden itibaren mm takanın dertlerini bir mik
tar tahfif etmek mümkün olduğunu şimdiden 
bu kürsüden ifade etmekle bahtiyarım. / 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; 425 nei 
bölüme iki milyon beş yüz bin lira tahsisat ek-
lenm'esi hakkındaki takriri nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alın
mıştır. Tekrar' komisyona'verilecektir. (Alkış
lar). . 

'Bölümlerin, müzakeresine devam ediyoruz: 

B. Lira 
427 Toprak Bayramı' Kanununun 

gerektirdiği giderler. • 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 13 neü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nei bendi gereğince dağıtılan 
araziyi açma giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 iç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Toprak ve iskân işleri kursu 
genel giderleri 38 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 25 000 
BAŞKAN'— Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

731V 7553 ve 5618 sayılı kanunlarnı , 
4.5 ve geçici 2 nei maddelerine i| 
göre yapılmış ve yapılacak ka- '•••• 
mulaştırmaların bedel ve fark
larından nakden ödenecekler 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

7.51 Satın alınacak, makina alet ve 
gereçler 133 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

771 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan 
dırma Kanununun 47 nei mad
desi gereğince açılacak özel 
fon ' 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B — Adalet Balıanhğı Bütçesi : 

BAŞKAN — Efendim, Toprak ve. İskân İş-
; leri Bütçesi bitmiştir. 

Şimdi Adalet Bakanlığı Bütçesinin, müzake-
I resine başlıyoruz. 

H. P: GRUPU ADINA ZİHNİ BETİL 
(Tokad) — Milieitv ekili arkadaşlarım; söze 
başlarken, şu müşahedemizi iftiharla belirtmek 
isterim ki, yargıç ve cumhuriyet savcılarımız her 

#yıl biraz daha artmakta olan işlerini başarmaya, 
gerçekten öğünülecek bir gayret ve feragatla ça
lışmaktadırlar. Onların ilham kaynakları sade
ce vicdanlarıdır. Ve onlar, kanunları hâdiselere 
doğru tatbik etmekten başka kaygı taşımamakta
dırlar. • 

Sayın arkadaşlarım; eskiler, adaletin cemi
yetteki rolünü « Eladlü esasülmülk, adalet mül
kün esasıdır » demekle ifadeye çalışmışlardır. Ne 

! kadar doğru, ne kadar veciz bir söz. Adalet, her 
şeyin esası, her şeyin teminatıdır. Adalet olmı-
yan yerde hiç bir şey olamaz. Bu itibarla, konu 
üezinde ne kadar Önemle dursak yeridir. 

Arkadaşlar; başta yargıç ve cumhuriyet sav
cıları gelmek üzere, bütün elemanlariyle, müesse
se've vasi talariyle bütün gönüllerde adalet ve 
adalete güven duygusunun devamlı olarak yaşa
masını sağlıyacak bir adalet teşkilâtı kurup işlet
mek,'hiç şüphe yok "ki, Devletin, en esaslı vazife
sidir. ' ' . ' ' ' • • 
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Arkadaşlar, , 
1946 yılında mahkemelere 653 .114, adalet 

dairelerine de ,536 447 iş gelmiştir. 1950 yılında 
ise mahkemelere gelen iş adedinin 835 705 e ve 

. Adalet dairelerine . gelen iş ; adedinin de 
675 275 o yükseldiğini görmekteyiz. Eski yıllar
dan devralman ve Yargıtaydan bozularak iade 
olunan işler de hesaba katıldığı takdirde, 1950 
yılında malilim elerdeki iş adedinin 1 274 163 e 
ve Adalet dairelerindeki iş adedinin de 971144 e 
yükseldiği, bütün gayretlerine rağmen mahke
melerin 360.289 ve Adalet dairelerinin de 
327 146 i§i gelecek yıla devretmek zorunda kal
dıkları görülmektedir. 

Yargıtaym öeza ve Hukuk dairelerine 1949 
yılında 130'762 iş gelmiş ve bunun 115 389 u 
çıkarılmıştır. 

1950 yılında Yargıtaya gelen iş 123 547, çı
karılan is ise 1.11 '276 dır.-1951 yılının. 11 ayı 
içinde geleıi işin 122 4.09, çıkarılan işin de 
105 724 olduğunu görmekteyiz. 

Çoğalma, bilhassa Hukuk dairelerine gelen 
işlerdedir. Miktar, 1949 da 68 660 iken 1950 de 
70 931 i bulmuş ve 1951 yılının 11 ayı içinde de 
76 829 a yükselmiştir. . 

Bu rakamlar açıkça göstermektedir ki, suç 
ile vatandaşlarımız arasındaki hukuki ihtilâflar 
yıldan yıla artmaktadır. Keza bu rakamlar gös
termektedir ki, mahkemelerimiz bütün gayret
lerine . rağmen gelen • işleri karşılıyamamak du
rumundadırlar. O halde, iki yönelen tedbir al-' 
m ak zarureti vardır •: -

1 - S u ç işlenilmesini önliyecek ve vatandaş
larımız arasındaki hukuki ihtilâfları azaltacak 
esaslı ve büyük çareleri araştırıp bulmak, 

H - Teşkilâtı,-gelen işleri karşılıyacak şekil
di! genişletmek, 

Sayın arkadaşlarım, 
. Adalet Hakanlığının Bütçe Komisyonu tara

fından kabul edilen 1952 Bütçesi 48 653 006 
liradır ki, 1951.Bütçesine, nazaran 3 177 768, 
1950 Bütçesine nazaran da (Milletvekilleri seçi
mi için konulan 2 770 000 liraya, sonradan ek
lenen ödenek hesaba katılmamıştır). 2 179 412 
liradan ibaret bir fazlalık ihtiva etmektedir. 

Burada, 1951 Bütçesi ile rl950 Bütçesi ara
sında gerek hizmet nevileriyle bu hizmetler için 
konulan ödenekler bakımından, gerekse kısım, 
bölüm ve maddeleriyle bunların tertip ve tan-

•/imieri bakımından esaslı bir fark bulunmadı
ğını. 

1949 Bütçesinin 41 707 997, 
1948 » 41 586 428, • 
1947 » 37 933 840, ' 
1937 » 8 833 970, 
1927 » 5 080 878, ve 
1924 Bütçesinin de 4 586 781 li

ra olduğunu kısaca hatırlatmakta fayda görü
rüm. . 

Sayın arkadaşlarım, 
1952 yılı Adalet Bütçesinin tahliline ve ada

let teşkilâtımızın bugünkü durumunun izahına 
geçmeden önce, Demokrat Parti programının 
adalet işleri hakkındaki görüşünü ve bu parti 
sözcüleri ile Başbakan ve Adalet Bakanının geç
mişteki beyanlarını kısaca hatırlatmakta da fay
da görürüm : •' 

Demokrat Parti programının 25-32 nci mad
deleri; 

Kaza birliğini, 
Mahkemeler teşkilâtını, ihtiyacı karşılıya-

eak şekilde, tanzim eden bir kuruluş kanunu 
yapmayı, 

İlk mahkemelerle Yargıtay arasında ikinci bir 
kaza kademesinin (istinaf mahkemelerinin) ku
rulmasını, 

Adaletin ucuz, kolay ve çabuk sağlanmasını, 
Yargıç ve cumhuriyet savcılarına özel ka

nunlarla verilen ödeneğin kâtip ve diğer.ada
let memurlarına da teşmilini, • . 

Tevkif evlerinin ceza evlerinden mutlaka ay
rılmasını, 

Suç işliyen çocuklar için özel. mahkemeler 
ve ıslah evleri kurulmasını, 

Tahakkuk ettirilmesi gerekli işlerden sayar. 
1948, 1949 ve 1950 yıllarına ait adalet büt

çelerinin Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 
sırasında, Demokrat Parti Meclis Grupu adına 

; konuşan Sayın Fuat Hulusi Demircili ve diğer 
milletvekilleri; 

Part i programının işaret edilen hükümleri 
üzerinde ısrarla durduktan sonra, 

Asliye teşkilâtının bütün ilçelerde yapılması, 
Ana ve Usul kanunlarının ihtiyaçlara göre 

değiştirilmesi, • 
Hâkimler Kanunu ile birinci ve ikinci sınıf 

yargıçlara verilmiş bulunan teminatın mükem
mel bir hale ifrağ ve üçüncü sınıf yargıçlarla 
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yargıç yardımcılarına ve C. Savcılarına da teş
mil olunması, 

Kâtiplerin terfih edilmesi, 
Mübaşirlerin cümlesinin maaşa geçirilmesi 

ve gardiyan aylıklarının yükseltilmesi, 
Adlî tabipliğin cazip ve tatmin edici bir mes

lek haline getirilmesi, 
Bütün cezaevlerinin bugünkü ihtiyaçlara gö

re ıslah ve yeniden inşa olunması, 
Yargıç ve C. savcılarının geçici olarak başka 

yerlerde çalıştırılabilmesi için Adalet Bakanlı
ğına yetki veren Kanunun kaldırılması, 

Lüzum, ve zaruretini ifade etmişlerdir. Her 
defasında mensup bulunduğu partinin Meclis 
Gfrupu adına konuşan Sayın Demircili ayrıca, 
Devlet hizmetlerinin en mühimi sayılan adalet 
hizmeti için malî imkânlarla bağlı kalmanın as
la tecviz edilemiyeceğini de bir ana kaide ola
rak bilhassa belirtmiş bulunmaktadır. 

Başbakan Sayın Adnan Menderes; 29 . V . 
1950 gününde Büyük Millet Meclisine getirdiği 
Hükümet programında, Ana kanunlarımızın ih
tiyaçlara göre ıslâh edileceğinden, usule ait ka
nunlarımızın değiştirileceğinden, adaletin sürat 
ve intizam ile sağlanacağından, yapılacak bir 
Kuruluş Kanunu ile Adalet Bakanlığı teşkilât 
kademelerinde rasyonel bir eihazlanma temin 
olunacağından, Yargıçlar Kanununun yeniden 
gözden geçirilmesi suretiyle yargıçlara verilme
si gerekli teminatın mutlaka tahakkuk ettirile-, 
ceğinden bahsetmiştir. 

Sayın Menderes; 30 . I I I . 1951 yılında okudu
ğu Hükümet programında da, 

Avukatlık Kanunu, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunu, Ticaret Kanunu, Hava Seyrü
sefer Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
tasarılarının Büyük Millet Meclisine sevkedil-
diğini, diğer Usul kanunlariyle İcra ve iflâs 
Kanununu değiştiren tasarılar üzerindeki çalış
maların son merhalesine geldiğini bildirmiş ve 
aynen şöyle demiştir : 

«Adalet Teşkilâtımızda esaslı ıslâhat lüzu
muna ilk programımızda da temas etmiştik, 
üst mahkemeler (İstinaf mahkemeleri) ihdasını 
derpiş ederek Yargıtaym bugünkü mahmul du
rumuna'nihayet verecek ve bu müessesenin hu
kuk yaratma ve içtihatları birleştirme vazifesi
ne lâyıkı veçhile imkân verecek mahkemeleı ; 

ıyöss o : i 
Teşkilât Kanunu tasarısı pek yakında huzuru
nuza getirilecektir. 

Bakanlığın Merkez Teşkilâtına ait Kanun 
tasarısı da hazırlanmış bulunuyor. 

Adlî tıp müessesesini ve infaz hukukumuzun 
esâslarına uygun olarak ceza evlerini yeniden 
teşkilâtlandırmaktayız. 

Yargıç teminatını genişletecek olan esasları 
havi Yargıçlar Kanunu tasarısı üzerinde çalışı
yoruz.:» ı 

, Sayın arkadaşlarım, 1951 yılı Adalet Büt
çesinin Büyük Millet Meclisinde görüşüldüğü 
22:. I I . 1951 gününde, o zamanki Adalet Baka
nı sayın Halil özyölük de; (mevzuatımızın ek
sik olduğunu, yargıçlarımızla Cumhuriyet sav
cılarımızın gerekn teminata sahip olmadıkları
nı, geçim güçlükleri ifginde bulunduklarını ve 
bunlardan birkısmının terfie hak kazandıkları 
halde kadrosuzluk yüzünden yüksek derece ay
lıklarını alamadıklarını, teminatın maaşla öl
çülmesinin doğru olmayıp 50 liraya hattâ mu
avinlik sınıfına da teşmil edilmesi gerektiğini, 
adalete baş vuran her fert için ayrı bir garanti 
teşkil ettiğinde şüphe olmıyan üst mahkemele
rin kurulması lüzumunu, adlî tıp müessesesini 
çökmekten kurtarmak ve ayakta tutmak için 
tedbir almak gerektiğini, adlî tıp elemanlarına 
da yargıçlar gibi ödenek verilmesi zaruretini, 
tecziye suretiyle mahrum edilmiş olsalar dahi 
fertlere hürriyetlerinden mahrumiyeti insanca 
çektirmenin her medeni cemiyet için mukaddes 
bir vazife olduğunu, çocuk suçluların yargılan
maları ve ıslah edilmeleri konuları üzerinde 
ehemmiyetle durmak gerektiğini, Yargıtaya 
üyo olacaklarla Yargıtay başkanlarının ve Cum
huriyet Başsavcısının Yargıtay tarafından se
çilmelerini doğru bulduğunu bildirmiş ve söz
lerine, kanunlarımız hükümlerindeki aksaklık 
ve. eksikliklerin giderilmesi suretiyle insicam]] 
bir kanun sistemi meydana'getirmeye, sayıları 
6.000 e yaklaşan kanun yığınları arasından 
antidemokratik mahiyet taşıyanlarin ayıklan
masına çalışıldığını ilâve etmiştir. 

Milletvekili arkadaşlarım, Yukarda 1951 
Bütçesi ile 1950 Bütçesi arasında hizmet nevile-
riyle bu hizmetler için konulan ödenekler ba
kımından. esaslı bir fark bulunmadığına ve 1952 
Bütçesinin 1951 Bütçesine göre 3 177 786 lira
dan ibaret bir fazlalık ihtiva ettiğine işaret ey
lemiştim. 
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İ9.52 Bütçesini tetkik ettiğimiz zaman bu 

3 177 786 liradan ibaret fazlalığın : 
2 447 886 lirasının iller memurları aylığına, 

.412 994 lirasının (merkez memurları aylığına, 
129 996 lirasının Emekli Sandığına yapıla

cak ödemeye, 
.81.2 600 lirasının, yargıç ödeneğine, 
111 694 lirasının iller büro giderlerine, 
120 000 lirasının suç giderlerine, 
605 026 lirasının hükümlü ve tutukluların 

yiyecek 'giderlerine ve 
16 952 lirasının da ceza ve tevkif evlerinin 

yönetim, giderlerine, 
ilâveden ileri geldiğini görürüz. 

Hatırınızda olduğu üzere, yakında kabul 
etmiş bulunduğunum kanunlarla Yargıtaya iki 
hukuk dairesi ilâve edilecek, sadece sulh mah
kemesi teşkilâtını ihtiva 'eden 75 ilçenin 35 inde 
asliye mahkemesi ile icra dairesi ve 25 bucak
ta sulh mahkemesi kurulacak, Yargıtayda mev
cut 130 lira ücretli 10 mübaşir ile iller teşkilâ
tında görevli 100 lira ücretli 470 mübaşir 15 
lira asli maaşa getirilecek ye Adalet Bakanlığı 
tarafından geçen yıla nazaran fazla olarak 
teklif edilip Bütçe Komisyonunca kabul olu
nan tahsisat da genişletilmekte bulunan bu kad
ronun aylık ve sair masraflarını karşılıyacak-
tır. 

Arkadaşlar, burada mühim bir noktayı izah 
etmek isterim : 

Bu yıl bütçenin' 201 sayılı aylıklar, bölümü
ne konulan tahsisat geçen 'yıl Ibültçesinin aynı 
bölümüne konulan tahsisata nazaran 2 860 882 
liradan ibaret bir fazlalıkla 28 173 835 liraya 
baliğ olmaktadır. Bu fazlalık ıgeçenlerde ka
bul 'buyurduğunuz yeni kadroların, aylık ve sa
ir ımasr af larının karşılığıdır. 

Gecen yıl aynı bölüme konulan 25 312 953 
İ ranın ihtiyaca 'kifayet etmemesi üzerine yine 
geçenlerde kabul buyurduğunuz Aktarma Ka
nunu ile bu bölüme 2 156 200 liralık munzam 
bir ödenek veri'lmesine zaruret hâsıl olduğu göz 
önüne alındığı takdirde 1952 Bütçesindeki 
28 173 835 liradan ibaret aylıklar ödeneğinin 
ihtiyacı karşTİamıyacağı ve Adalet Bakanlığının 
yıl içinde munzam iödenelk isteği ile huzurunuza 
gelmeye m efebur olacağı aşikârdır. Bu hal, hiç 
şüphe yok ki, (aylıklar karşılığı bakımından) 
(bütçenin samimiyetten mahrum 'olduğunu gös
termektedir. 

6 : İ 
Sayın arkadaşlarını, • _ 
1952 Bütçesinin 4 851 000 liradan ibaret 

yatırımlar ödeneği 1951 Bütçesine nazaran 
1 189 999 liradan ibaret ıbir fazlalık göstermek
tedir. 

Ancak, bu bölümün «adalet binaları yapımi 
ve esaslı onarımı» maddesi için geçen yıl bütçe
sine 1 250 000 .lira konulmuş, olmasına karşılık 

. 'bu yıl bütçesine^ sadece 2'50 000 lira konulmuş 
bulunmasını, ihtiyacı asla karşılamıyacağı ci
hetle, uygun -görmeye imkân'yoktur. 

Arkadaşlar, 
Adlî tabipliğin1 cazip ve tatmin' edici bir 

meslek haline getirilmesi zaruretine ve adlî tıp 
kurulunun bilinen: ihtiyaçlarına rağmen bu ku
rulun sadece yönetim giderleri için, geçen yıl 
bütçesine nazaran '2 000 liradan ibaret bir faz
lalıkla 16 250 lira konulmuş olmasını da ihtiya
cı karşılaması bakımından,yeter görmek kaabil 
değildir. 

Yayın 'giderleri için ıge'çen yıl bütçesine ko
nulduğu gibi 1952 için de öo 000 lira tahsis 
edilmiş bulunmasını, keza ihtiyacı karşılıyamı-
yaeağı cihetle, yeter göremiyoruz. 

Milletvekili1 arkadaşlarım, 
Yukardaki izahatımla, 1952 Bütçesini kısa

ca tahlil ve bu bütçenin 1951 Bütçesine naza
ran arzetmiş olduğu belli başlı hususiyetlere* 
temas eylemiş bulunuyorum. Şimdi, sözü mü
saadenizle, adalet teşkilâtımızın içinde bulun
duğu duruma nakledeceğim: ' 

İşleri pek çoğalmış bulunan Yargıtaya yni-
den 2 hukuk dairesi ilâve olunmasını, sadece 
sulh mahkemesi teşkilâtını ihtiva eden 75 ilçe
nin 35 inde asliye mahkemesi teşkilâtı kurulma
sını, >25 bucakta sulh mahkemesi açılmasını, 
bunların personel ve sair ihtiyaçlarını karşılıya-
cak tahsisatın 1952 Bütçesine konulmuş olma1-
smı, bütün mübaşirlerin asli maaşa geçirilm'ele-
rini, ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı ona
rımı için bütçeye 'geçen yıla nazaran 725 000 
lira fazlasiyle 2 580 000 ve İstanbul adalet bi
nası yapımı için de geçen yıla nazaran T535 000 
lira fazlasiyle 2 000 000 lira konulmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. 

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri' Usulü kanun-
lariyle daha bâzı kanunlar üzerinde zamanımı
zın ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle ve in
kılâp esaslarını mahfuz tutan bir görüş içinde1 

| yapılan ltadi'1 çalışmalarının bitirilmesi suretiy-
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ie 'tasarılarının Büyük Millet' Meclisine getiril- 1 
miş ve bâzı'kanunlar 'üzerinde 'keza; zamanımı-. 
zın ihtiyaçlarını kaışılamak ımaksadiyle ve in-, 
ilolâp ^esaslarını mahfuz tııtan 'bi'r. igörüş içinde 
tadil çalişmalarına IbaşTanılmış 'bulunmasını da 
memnuniyetle karşılamaktayız. . 

Bâzı kanunlarımızda yer alan ve yargıçları
mızı, taik.dir yetlki'si kullanmaktan' mahrum bı
rakarak, sanıkları ievkifc mecbur eden hüküm
lerin kaldırılmış olmasını da, Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun tevkif sebeplerini tesbit 
eden ve ibıı sebeplerin mevcut, olup olmadığı ileı 
nıcvcudiyeti halinde sanığın tevkifi gerekip ge
rekmediği konularını yargıcın takdirine bıra
kan, ana prensibi karşısında, isabetli bir iş sa
yıyoruz. 

Ancak, bu tedbirlerin, içinde bulunduğumuz 
ihtiyaçları karşılamıya yetmediği de aşikârdır. 
Filhakika istinaf mahkemelerinin ne zaman, 
kaç yerde kurulacağı, mürettep ağır ceza mah
kemelerinin müstakil hale kalbolunup olunmı-
yacağı, asliye mahkemelerinden mahrum 40 il
çede bu teşkilâtın kurulması ve bucaklarda teş
kiline başlanılan sulh mahkemelerinin süratle 
çoğaltılması işlerinin ne zaman ele alınacağı 
halen malûm değildir. Suç işliyen çocuklar için 
bütün medeni memleketlerde olduğu gibi bizde 
de özel mahkemeler kurma ve ıslah evlerinin 
ihtiyacı karşılıyacak şekilde çoğaltılma işine ne 
zaman , el, konulacağım da keza bilmiyoruz. 
Bilhassa işçilerin çok olduğu yerlerde işçi ve iş 
verenler arasındaki ihtilâfları halledecek müsta
kil mahkemelere duyulan ihtiyaç ortadadır. Tev- • 
kif evlerinin ceza evlerinden, mutlaka ayrılması, 
adedi bugün 25 000 i bulan mevkuf ve hükümlü
lerin gıda ve sağlık bakımından lüzumlu imkân
lara kavuşturulması ve cezaların, beklenilen ga
yeyi tahakkuk ettirecek şartlar içinde^ infaz olun- | 
ması lâzımdır. Vereme tutulan hükümlülerin, j 
cemiyet için doğuracağı büyük zararların göz- I 
Önünde bulundurulması suretiyle,"' tahliye edil
meyip bu maksatla kurulacak hastanelere könul-
malarındaki zaruret aşikârdır. Adlî hekimliğin 
tatmin edici bir meslek, haline getirilmesinde, ad
lî hekimlerin çoğaltılmasında ve fennî âletlerle 
teçhiz edilmesinde büyük fayda vardır. Mahke
melerin, adalet dairelerinin bina, malzeme ve va
sıta; bakımından, içinde bulunduğu ihtiyaç; Hepi
nizin malûmudur. Adalet, işlerinin hepsi, biri 
diğerine tercih edilmiyecek,derece ve Ölçüdeyse--: 

.1952 Ö : İ 
viyyen mühim olduğuna göre 1 nci ve 2 nci sı
nıf yargıçlarımıza yürürlükte bulunan Hâkim
ler Kanunu ile verilen teminatın Anayasanın 8 
nci ve 54 ncü maddeleri .ruhuna uygun bir şekil
de genişletilmesi ve 3 üncü sınıf yargıçlarla yar
gıç yardımcılarına, cumhuriyet savcılarına da 
teşmil edilmesi lâzımdır. Yargıç ve cumhuriyet 
savcılarının tâyin, nakil ve terfi işlerinin,, Ada
let Bakanlığına takdir yetkisi verilmeksizin, Yar
gıtay başkan ve üyelerinden müteşekkil bir ko
misyona tevdi olunması, keza/Yargıtay üyeleriy
le başkanlarının ve C. Başsavcısının Yargıtay 
üyeleri tarafından seçilmesi konularının yargıç
lık teminatının zaruri şartlarından olduğunda 
bugün artık hiçbir kimsenin tereddüdü kalma-. 
mıştır. İmkân ve şartları bakımından anahrumi-
yetli sayılan yerlerde vazife gören yargıç, cum
huriyet savcıları ve, diğer adalet memurlarının 
oralarda kalmalarının muayyen, bir müddet/ile . 
takyit edilmesi ve münasip bir tazminat ile karşı
lanması, isabetli bir tedbir olur. Yargıçların ih
tisasa göre çalıştırılmalarından doğacak fayda, 
asla ihmal edilemiyecek kadar büyüktür. Hu
lâsa, 30 . I I I . 1951 gününde Sayın Adnan Men
deres tarafından yüksek huzurunuzda okunan 
Hükümet programında ifade edildiği gibi, adalet 
teşkilâtımız ihtiyaçlarının esaslı şekilde ele alın
masına zaruret vardır. Keza, 1951 Adalet Büt
çesinin görüşüldüğü . 22". I I . 1951 gününde o 
zamanki Adalet Bakanı Sayın Halil özyörük ta
rafından yüksek huzurunuzda ifade edildiği gi
bi. mevzuatımız eksiktir, yargıçlarımız ve cum
huriyet savcılarımız gereken teminata sahip de
ğildir, geçim; güçlükleri içindedir, bunlardan 
bir kısmı terfie hak kazandıkları halde kadro
suzluk yüzünden yüksek derece aylıklarını* ala
mamaktadırlar: 

Bugün adalet teşkilâtında vazife almış bulu
nan 2454 yargıç ve cumhuriyet savcısından an
cak 280 inin kadrolarına tahsis; edilen maaşları 
alabilmekte' olduklarını, 185İ inin ködralarına 
tahsis' edilen maaşları alamayup 4598 sayılı1 Ka-

I nuna göre bulundukları kadronun bir veya iki 
i üst derece maaşını alabildiklerini ve geriye kat 

l an ınmda tenfie: hak kazandıkları halde sırf 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemediklerini arze-
dersem, yüksek huzurunuzda hepinize üzüntü 
verecek bir realiteyi açıklamış ve sayın = Özyö-
rük'ü bu konuda bugün dahi teyit: etmiş olu
rum. - : 
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İCçza,1. yargıç ve • (yUinİRiriyet savcılarımız,. 

almakta oldukları maaşların, karşılığını teş
kil eden:yargıçlık ödeneğini değil,' işgal, etmek
te bıılundııkları kadroların karşılığını teşkil e-
den: yargıçlık; ödeneğini almaktadırlar ki, bu
nun, kendilerine ödenek verilmesi hakkındaki 
kanunim-ruh ve maksadına ne kadar aykırı düş
tüğünü izaha, ihtiyaç duymıyacağınızdan emi
nim.. 

Milletvekili arkadaşlarım; 
Bütün ihtiyaçların bir•. anda giderilmesi, 

bütün işlerin herkesi, memnun ve tatmin edecek 
bir. şekilde hemen Y görülmesi, hic şüphe yok ki, 
hepimizin .arzu ettiğimiz bir şeydir. Ancak, tak
dir s etmeye de mecburuz ki r bu arzumuzun tahak
kuku, imkânların ytetr derecede mevcut olması
na bağlıdır, Bu itibarla, mevcudiyetini tesbitte 
iktidarla beraber, olduğumuz ihtiyaçlardan, gi
derilmesi maddi imkân ve vasıtalara bağlı bulu
nanların: bir anda giderilmesini istiyeeek değiliz. 
Fakat kabul buyurursunuz ki, bunların gideril
mesi için gerekli •• etüdlerin yapılmasını istemek, 
içlerinden hangilerinin ne zaman ele alınıp ne 
suretle tahakkuk ettirileceğini vakitlice öğren
mek hakkımızdır. Hükümetin, bu konuların e-
tüdüne başlayıp başlamadığını, başlamış ise ne 
safhada, ve hangilerin i. bitirmiş okluğunu, prog-. 
ram ve plânlarını tanzim edip etmediğini, et
miş, ise mahiyetlerini > bilmiyoruz, ve ne zaman 
öğrenebileceğimiz' de meçhuldür.. 

İhtiyaçlardan, giderilmesi maddi imkân ve 
vasıtalara ıbağk olmıyanların giderilmesindeki 
gecikme ise bir vakıadır, bunun cevabı, hiç. 
şüphe yokki, Hükümete ve takdiri de, gene hiç 
şüphe yok. ki, ı sizi ere ve âmme efkârına düşen 
bir vazifedir. 

Saym .arkadaşlar, 
Medenî.memleketlerde mevcut bulunan ve 

kanunların ^Anayasaya uygun olup olmadığını 
murakabe eden organın, bizim realitelerimize gö
re bizde de. tesisini temenniye şayan bulduğumu
zu burada arzetmek isterim. 

Keza arzetmek isterim ki, bütün .demokratik 
memleketlerde olduğu gibi, adlî mercilere inti
kal, etmiş işler hakkında bu merciler tarafından 
hüküm verilinceye ve verilen hükümler katile--
şineeye kadar, sıfat ve salâhiyeti ne olursa olsun, 
hiçbir, kimsenin, hiçbir şey söylememesi gelene
ğinin bizde de tam ve devamlı olarak kurulması
na ihtiyaç, vardır, ve bu ihtiyacı, genç demokra-
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simizin güzel geleneklerinden birisi olarak kar
şılamak, karşılama tedbirlerini mutlaka bulup 
yaşatmak, elbirliğiyle hepimize düşen bir vazi
fedir. 

Milletvekili arkdaşlarım, 
Adalet ve adalete güven duygusunun aziz 

yurdumuzda ebedileşmesini gönülden diler, he
pinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım. 

BASILAN — Efendim, Adalet Bütçesinin tü
mü üzerinde söz alan otuz arkadaşın .isimlerini 
sıra ile okuyoruz. - • . 
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Yusuf: Karslıoğlu (Yozgad), 
Abbas'Çetin (Kars), 
Hasan Ali Vural (Çorum), 
Enver Karan (Erzurum), 
Niyazi Ünal Alçılı (Yozgad), 
Gazi Yiğitbaşı (Afyon Karalı işar), 
Necip Bilge (Niğde), 
Ali Fahri işeri (Balıkesir), 
Osman Kavrakoğlu (Rize), 
Hikmet Pamukoğlu (Giresun), 
Abbas Gigin (Çoruh), 
Nail Geveci (Aydın), 
Meeit Bumin (Çoruh), 
Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak), 
Kemal Özçoban (Afyon Karalıisar), 
Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara). 
BAŞKAN — Kâzım Arar (Yok sesleri), 
Hüseyin Balık (Yok sesleri), 
Fahri Köşkeroğlu. 
FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Aziz ar

kadaşlarım; Hükümetten, bendenizce mühim 
gördüğüm ve sizlerin de mühim göreceğini ümit 
ettiğim bir sual sormak üzere huzurunuzu iş
gal etmiş bulunmaktayım. 

Bakanlık, seyyar mahkemeler veya gezici 
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hâkimler teşkilâtı kurmayı düşünüyorlar mı? 
Düşünmüyorlarsa ve bu yönde çalışmalar varsa 
hangi safhaya gelmiştir? 

Sualimi bu suretle arzettikten sonra bu hu
susta İtendi düşüncelerimi kısaca izah etmek is
terim. 

' Bugünkü demokrasi anlayışı herkese hakkı 
olan şeyin en iyi ve en kolay şekilde verilmesini 
âmir bulunduğuna göre, bunu temin edecek bir 
cihazın, adlî bir teşkilâtın kurulması icabetmek-
tedir. Bunu şu maksatla arzedeyim: Yurdumuz
da nüfusun !% 80 küsuru köylerde yaşamakta
dır. Bu köylü vatandaşların şehirlerle olan irti
batı muhtelif tabiî faktörlerin tesiri altındadır. 
Ezcümle yurdumuzun coğrafî ve morfolojik du
rumu, yol vaziyeti, rakım farkı ve nihayet mül
kî taksimatta görülen aksaklık bu faktörlerin 
başında gelmektedir. Dikkat buyuruldu ise bu 
faktörler daima ve daima • köylü vatandaşları
mızın aleyhine tesirler icra etmiştir. Hiç şüp
hesiz yeni iktidarımız rasyonel bir çalışma sis
temiyle bu arzettiğim engelleri ortadan kaldır
maya çalışmakta ve şükranla kaydederim ki bir 
hayli de ilerlemeler elde etmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber uzun yılların birbiri üzeri
ne eklediği bu ana dâvaların bir anda zail ol
masına da imkân yoktur. İşte arkadaşlar bu 
mevzulram adlî cepheden izalesini bendeniz sey
yar mahkemelerin kurulmasında görmekteyim. 
Şöyle ki; köylü vatandaşlarımız her hangi bir 
adlî vakada uzun yollar katetmekte, çok zaman 
delilleri beraber mahkemeye götürmekte,, hat
tâ ekseriya vaktinde el konamıyan hâdiselerde 
deliller ortadan yok olmaktadır. 'Bu" maksatla, 
kaza cihazımızın selâmet ve emniyetle çalışma
sı, deliller zail olmadan hakkın yerine getiril
mesi için dâvaya mahallinde bakmanın amelî 
faycTası büyüktür. Bundan ötürü de seyyar man* 
kemelerin veya gezici hâkimlerin bu memleketin 
adlî cihazında, büyük faydası olacaktır. Bu ar
zettiğim sistemin doğduğu yer İngiltere olarak 
görülür. Burada seyyar hâkimler yıllardan be
ri icrayı faaliyet etmekte ve âdil kararlar ver
mektedir. 

Bunu takiben Birleşik Devletlerin bâzı eya
letleri de bu sistemi kabul etmişlerdir. Fransa'
da da buna benzer müesseseler vardır. Bizde de 
Birinci Dünya Harbinden evvel seyyar hâkim
likler kabul edilmiş ve fakat harb çıktıktan 

â.İ9f>2 '6' •:•!..".; 
I sonra askerlik sebebiyle bu seyyar hâkimlik 

müessesesi devam edememiştir. 
Mâruzâtım bu konuda bundan iabrettir. 
AHMET GÜKKAN (Tokad) — Kıymetli ;ar-

ıkadaşlarım, Adalet Bakanlığında kurulan bir 
komisyon tarafından kanunlarımızın tadili hu
susunda mühim bir faaliyet sarf edildiğini mem
nuniyetle gazetelerde okumuş huluranaktayız. 
Bu arada bilhassa ana kanunlarımızdan Medeniı 
Kanunun ele alınmış olduğunu görmek de bize» 
ayrıca bir zevk vermektedir. 

Sevgili arkadaşlarım, her medeni milletin 
kendisine mahsus jbi'r medeni kanunu vardır. 
Bizim elimizdeki Medeni Kanunun üzerinde, 
Türk Kanunu Medenisi yazılı olmakla 
Iberaiber hiçbir zaman hu kanun Türk 
Kanunu Müdenisi! olalbilhıelk vasfım ikti
sap edememiştir. Bu, uzun senelerin töcrülbê -
siyle saıbit olmuş Ibir hakikattir. Adalet Bakan
lığı da bunu kabul etmiş ve Ibunun üzerine ça
lışmalara başlamıştır. Medeni Kanunun Türk 
Kanunu Medenisi olabilmıesi için. Türkün gele
neklerine - yani Ibunlardan bahsederken lâyik-
life prensibine .aykırı her hangi bir mevzuu kas-
detmiyorum - Türkün millî geleneklerine, ka-
rakterlerin'e uygun bir şekilde içerisinde tadile 
muhtaç ıbirçok maddeler vardır demek istiyo
rum. 

Arkadaşlar; evlenmenin kolaylaştırılması za
ruri olduğu gibi boşanmayı da, artık katalize-
hükümlerden ayırmak mecburiyetindeyiz. 

Boşanma sehepleri arasında şiddetli 'geçim
sizlik diye hir sebep vardır. Bu da hâkimin 

: takdirine bırakılmış bir meseledir. 
Bâzı hâkimler her naniği hir hâdisede şid

detli geçimsizlik vardır diye her hangi hir bo
şanma dâvasını neticelendiriyor. OFakat (birçok 
hâdiseler vardır ki, karı ile koca arasında şid
detli geçimsizlik olduğu halde hâkim sadece 
geçimsizlik vardır şeklin'de vasıflandırmak su-, 
retiıylö Iboşanma dâvalarını menfi şekilde kara
ra hağllyor. Bunlar hizim. içtimai hünyemkle 
kabili telif olmıyacak hareketlerdir, larkadaş-
lar. 

Sonra, Medeni Kanunumuz içerisinde mülki
yete taallûk eden, şahsi haklara taallûk eden ve 
fakat hâlâ ıbugüne kadar işlemiyen birçok mad
deler vardır. Bunlar arasında iştirak halinde 
mülkiyet gilbi hir mevzu vardır ki;bu> < : bizim 

I memleketinizin, bünyesi ile kahiliı telif değildir 
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arkadaşlar. 'Bunun için Adalet Balkanından is
tirham ediyorum, çalışmalarını (biraz•hızlandır
sın ve hiç olmazsa gelecek sen (i Medeni Kanu
nun tadili ile Yüksek (Meclîsimiz çabşmıya baş-
Tasm. ' 

Kiymetli arkadaşlarını; adalet cihazımızı 
mütalâa ederken kanunu tatbik eden hâkimle
rin ve onların istiklâli! üzerinde durmak lâzım
dır. Anayasa gereğince istiklâl mahkemelere 
verilmiştir. Hâkimlere verilmiş olan teminatın 
kanaatimce Ibüyük şehirlerde yaşıyan hu zümre 
içerisindeki IhâkimTer lehine ve küçük şehirler
de yaşıyan hâkimlerin aleyhinde olduğuna ka
niim. 

Mahrumiyet bölgeleri1 diye memleket içeri
sinde kabul edilmiş imıntakalar vardır. Bunla
rın içinde yaşıyan Ibirçok hâkimlerimiz yalvarı
yorlar, müracaat ediyorlar, benim de oğlum 
vardır, yfaksefc tahsil 'görecektir, Ankara'ya, İs
tanbul'a, İzmir'e şu şehre, hu «ehre heni 'alın 
diye mütemadiyen müracaat ediyorlar. Adalet 
Bakanlığı bunların arzularını is'af edemiyor. 
Bunun sebdbi de teminat dolayısiyle o 'büyük 
şehirlerde yerleşmiş elan hâkimleri -Bakanlık 
oradan oynatanı aklığıdır. Bu yüzden düğerleri1 

sızlanıyorlar. 
Kanaatimce bunun için bir çare vardır, o ela1 

şudur: Hiç olmazsa bu teminat üç sene gibi bir 
müddetle tahdit ve takyit edilmelidir ki memle
ketin diğer bölgelerinde 'bulunan hâkimlerimiz 
icabında, içtimai durumu icahı büyük şehirle
re (gidebilmek imkânını bulabilsinler. 

Sevgili arkadaşlarım; adalet cihazımıza kar
şı olan1 itimadımız tamdır. '-Hakikaten, gerek 
(bütün inkilâplarıimızda ve [bilhassa son seçim za
manlarında hu cihazın çok iyi işlediğini ıgormüş 
(bulunuyoruz. Memleketimizin yaptığı şu de
mokratik inkılâpta hâkilnlerimi'zin çok büyük 
âmil 'olduğunu kabul1 etmek mecburiyetindeyiz. 
Bununla beraber 'bunların içerisinde bâzı dazır 
duzur edenler de çılkaibilir. (Gülüşmeler). Bun
lar hiçbir zaman bu namuskâr ihsanlara karşı 
olan itimadımızı sarsaımaz arkadaşlar. (Aşka, 
asla sesleri))." 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, Adalet 

Bütçesi dolayısiyle de sadece infaz meselesi üze
rinde' duracağım. İyi bir kanun yapılır, hâ
kim de o kanunu hâdiselere iyi tatbik eder ve 
hükmünü verir. Fakat bu âdil hüküm âdilâne 

I esaslara dayanarak infaz edilmezse kanunun ve 
hâkimin maksadına aykırı gayriâdilâne bir 
netice doğmuş olur. Bu itibarladır ki, başka 
memleketlerde infaz işleri, kanun yap
mak, hüküm vermek kadar ehemmiyetli sayılır. 

Bizde yüz yılların ihmaline uğrıyan bu 
müesseselerin ıslahı ve tekâmülü uğrunda zaman 
zaman atılmak istenilen adımlar malî imkânsız
lıklarla karşılaşmış,- hamleler kısa olmuştur. 

İnfaz da en mühim esas ıslahı, bunun da te
meli bina ve personeldir. Tek hücre içinde hü
kümlü, tutuklu, çocuk, mükerrir, katil ve her 
nasılsa kazaen suç işlemiş kimse bir yerde bu
lundurulursa bu ceza evinde ıslah bakımından 
hiçbir tedbir alınamaz. Keza eline 58 yahut 67 
lira geçen cahil bir gardiyanla hükümlüye hiç
bir zaman müessir olunamaz, terbiyesi yoluna 
gidilemez. 

Adalet Bakanlığı bu işleri ele alarak benim 
de bulunduğum bir komisyonda 10 senelik prog
rama bağladı. Kaza, merkez ve bölge ceza ev
leri ile çocuk ıslah evleri ve çocuk ceza evleri 
ve personel mevzuları üzerinde durulmuş ve 
senede 6 milyon lira ile bu mühim dâvanın halli 
kabil olacağı neticesine varılmıştı. Hükümet
çe de tasvip olunan bu program. 

Baha ilk seneden itibaren malî imkânsızlık
lar yüzünden akamete uğramış bulunuyor. Bu 
netice maalesef Hükümetin bu işe lâyık olduğu 
ehemmiyeti vermediğini göstermektedir. Garp'-
in 200 sene evvel terkettiği topluluk sistemi
ni devam ettirmek demek bir kaza yahut sinr 
buhranı ile suç işliyen vatandaşı cemiyete fay
dalı bir unsur olarak iade etmek değil, sıhha-
ten ve ahlâkan düşük bir insan haline koymak 
ve bu yola sevketmek demektir. Irzım, namu
sunu kurtarmak için suç işliyen şahsı, hapisha
nede kendisini koruyamıyacak halde bulundur
mak her şeyden evvel şahısların ırz ve namuslarını 
teminat altına alan Anayasamızın hükümlerine 
aykırı bulunduğunu göz önünde tutmak lâzım
dır. 

Anayasanın 71 nci maddesi (Cana.. Irza.. 
Hiçbir türlü dokunulamaz) der. Hükümlü va
tandaşı sınıflandırmadan hırsızla, katille, mat
buat suçlusunu bir yere koyarsak tabiidir ki; 
onların ırzları da canları da emniyette sayılmaz. 
(Hükümlü) diyerek mevzuu küçümsememek lû-
zımgeldiği kanaatindeyim. Senede yüz bin va-

I tandasın zanlı yahut hükümlü olarak girip çıktı-
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ğı ceza evi müesseselerini Hükümetin ön safta 
nazara alması, ıslahları yoluna gitmesi lâzımdır'.' 

Sayni Adalet Bakanı nahiyelerde açılacak 
mahkemelerin kadroları vesilesiyle bu kürsüden 
konuşurken Meclise bir infaz kanunu da getire
ceğinden bahsetti. 

Dünyada çığır açacak olan bu mevzuu ele 
almış olmalarından, dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. 20 seneden beri bu hususta bütün ileri 
memleketlerin dnfazcıları pek çok sözler söyle
mişler ve fakat müstakil bir infaz Kanunu mey
dana getirememişlerdir. 

Esaslarını Türk Ceza Kanununda bırakarak 
teferruatı hususi bir kanunda toplamak, tıpkı 
Usul Kanunu .gibi,.İcra Kanunu gibi bir infaz 
kanunu meydana.getirmek isabetli bir hareket 
olacaktır sanırım. Ancak bu işi yaparken in
faz sistemimizin de yeni baştan ele alınmasını 
ve avantajlı devre usulü yerine bugün Avrupa'
da tatbik edilen yeni sistemlerin kanunlarımız
da yer almasını temenni ederim. 

• Şurasını da kaydetmeliyim ki, Türk Ceza 
Kanunumuzda ek bir madde ile vücut bulmuş 
olan iş esası üzerine kurulu ceza evleri artık in
faz sistemimizde tecrübeden geçerek yerini al
ınış bulunmaktadır. < Bu müesseseleri yıkmak 
değil -yapmak, adedlerini çoğaltmak lâzımdır. 
Evvelce miktarı 15 i bulan, bu ceza evlerinden 
bugün-ancak dokuzu ayakta durmaktadır. Son 
zamanlarda serbest.amelenin çokluğu nazara alı
narak hükümlü-işçilere madenlere yer verilme
mesi karar altına alınmış ve bu sebeple Zon
guldak,.-Maden, Soma, Tunçbilek. Keçiborlu ce
za evleri kapatılmıştır. 

Edirne Ceza evinin •mühim-bir kısmının da 
i halka dağıtıldığını görüyoruz. Dalaman Ceza 

oviiçin. de söylentiler kulağımıza geliyor. Bu
nun (bir. hakikat olabileceğini tasavvur etmek 
istemiyorum. 

1 Bu müesseselerden bâzıları, buralarda vazi
fe alan şahısların insan gücünün üstünde bir 
gayretle»vücuda getirilmiştir. 

Hükümlüyü toprakla meşgul etmek, onu ata
letten' kurtarır, fenalık 'düşünmesine: mâni olur. 
Ayni zamanda serbest hayata atılırken tekrar 

! suç işlememesi için küçük bir sermaye teminini 
de sağlar. 

Hükümlülerin iaşeleri ile, giyimleri, yevmi -
'yelerinden temin edildiği için, Hükümet de ta-
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[ ymat tahsisatından büyük mikyasta dşijjfade 
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Bu ceza; eyleri için tesis sermayesi olarak 

bütçeden 41.8 284 lira verilmiş olduğu hâlde 
nakit ve sabit kıymetlerle birlikte mecmu ser
mayenin o 185 853 liraya baliğ olması ve şim
diye kadar binlerle hükümlüyü Devlet Bütçe
sine bâr olmadan geçindirmiş bulunması, bu 
müesseselerin ne derece müsbet sahada çalıştı
ğını ve ınıemlekete ne nispette faydalı olduğunu 
ispata kifayet eder. 

Bu sebeple iş esası üzerine kurulu ecza evle
rinin çoğalması imkânlarının aranması ve yeni 
ceza evlerine geçmek için sıra bekliyen hüküm
lülere çalışma sahalarının açılması'- lâzımdır. 

Bu mevzu ehemmiyetle ele alınırsa, bizce 
halli de müşkül değildir. 

Ziraat ; Bakanlığı emrindeki üretme çift
liklerinden biri bütün personeliyle birlikte Ada
let Bakanlığına devredilirse îıem müessese ku
ruluşuna uygun maksatla çalışarak muhitine 
faydalı olur hem de hükümlü amele çalıştırıla
rak Devlet Bütçesine bâr olmaktan kurtarılır, ve 
çok miktarda hükümlünün çalıştırılması imkân
ları da sağlanmış olur. Bunun tecrübeleri de 
Göztepe Fidanlığında yapılmış ve iyi neticeler 
alınmıştır. Bütün bunlardan başka hükümlü a-
sıl sanatı olan ziraatın fennî bir şekilde tatbiki
ni Öğrenir ve müessese ona bir mektep vazifesi
ni görür. 

Bakanlıkların birbirine müzahereti olursa 
bu mühim dâva kendiliğinden hal yoluna girer. 
Bu mevzua sayın Başbakanın ve Ziraat Baka
nı ile Adalet bakanlarının alâkalarını çekmeyi 
kendime biıv borç bilirim. 

Burada çocuk ıslak evlerinin kurulmasına 
da kısaca işaret etmeden de geçemiyeceğim. 11 -
15 yaşındaki hükümlü çocuklardan cezaları 6 
aydan az olanlarının ıslahlarını temin eden mü
esseselerimiz yoktur. Bu çocuklar işledikleri 

I hataların, çocukluk;saikasiylc yaptıkları kusur
ların cezasını büyüdükten haysiyet sahibi bir 
insan, --yahut' bir ana olduktan sonra çekiyorlar. 
Bu hale dünyanın hiçbir yerinde tesadüf edile
mez. 

Bütçe imkânsızlıklarını da bilmiş olmamıza 
rağmen arzediyorüm ilk' fırsatta ve her türlü im
kândan 'faydalanarak-birer öğretmenli ıslah ev
lerini mühim merkezlerde kurup • çocukları o-
ralara sevketmek içtimai adalet kaideleri, çocuk 
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himayesi ve terbiyesi bakımından lüzumludur. 

Cezaları 6 aydan fazla olan suçlu çocuklar 
Kalaba'daki Çocuk ıslah Evine sevkedilmekle ce
zaları altı aydan az olanlardan daha ziyade ko
runmuş oluyorlar. Zira bu çocuklar orada o-
kuyup yazma ve sanat öğrenerek cemiyete av
det ederken meselâ beş ay cezası olan bir çocuk 
muhitinde itibar kazandığı bir çağda, 18 yaşın
da büyüklere mahsus ceza evlerinin çocuk kıs
mında ve her türlü ıslahi tedbirlerden mahrum 
olarak gençlik zamanına ait bir kusurun ceza
sını çekmeye mecbur tutuluyor. 

Bu önemli işin Adalet Bakanlığının bü
tün vazifelerine takdimen ele alınması lâzım-
geldiğine kaniim. Sözümü tekrar ediyorum ka
nun ve hüküm ancak âdilâne bir infaz sayesinde 
mevcut sayılır. İnfaz âdilâne olmazsa kanun da, 
hâkimin hükmü de âdil sayılmaz. Ceza nazariya
tı bakımından, gayet hatalı bir harekettir. 

Evlenmiş olan bir kadın çocuklu olduktan 
sonra hapishaneye konmaktadır. Adalet Bakanı
nın bu hususta nazarı dikkatini celbetmek is
terim. 

Islah müesseseleri üzerinde durulmasını ve 
yeniden organize edilmesini rica ediyorum. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, Adalet Bütçesi üzerinde sade
ce bâzı temennilerde bulunacağım. 

Bugün yargıç adaylarının tâyininde bir hak
sızlık mevcuttur. Her sene Hukuk Fakültesini 
bitiren birçok gençler bakanlığa müracaat eder
ler, bunlardan pek iyi veya iyi derecede mezun 
olanlarının tâyinleri yapılır, orta derecedekilere 
bir türlü sıra gelmez. Birçok mağduriyetlere 
sebep olan bu sistemin değiştirilmesi lâzımdır. 

Yargıç adaylarının yetişme tarzları asla fai-
deli değildir. Ağır ceza merkezlerine tâyin edi
len adaylar her hangi bir masaya sahip olma
dıkları ve hiçbir vazife ve mesuliyetleri de bu
lunmadığı ve hâkimler de işlerinin çokluğu se
bebiyle kendileriyle meşgul olmaya imkân bu
lamadıkları için adaylar sadece adliyeye gelip 
gitmekten başka bir şey yapmazlar. Hemen ek
serisinin iş ve güçlerle meşgul olmayıp havaiyat
la vakit geçirdikleri bir vakıadır. 

Bu itibarla bunların hiç değilse mahkeme 
başkâtipliği veya salahiyetli sorgu yargıçlığı gi-
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I bi vazifelerle bir masaya bağlanmasında faide 

vardır. Bir senelik staj fazlasiyle kâfidir. 
Bilgileri nispeten az olan ve takviyeleri ica-

beden hâkim muavinlerinin ağır ceza mahkeme
leri bulunan yerlere tâyinleri ve böylece müte
reddit oldukları mevzularda arkadaşlariyle te
mas ederek yetişmelerini ve yanlış kararlar ver
melerini önlemek icabederken maalesef hâkim 
muavinleri Şarkın en ücra köşelerine tâyin 
edilmektedirler. Bu yolun değiştirilmesi yurdu
muz için faydalı olur kanaatindeyim. Bu itibar
la bu durumda bulunan arkadaşların, tesanüdü 
muhafaza ederek bilgilerini artırmak ve doğru 
kararlar vermelerini sağlamak maksadiyle ağır 
ceza merkezlerinde çalıştırılmalarında büyük 
faydalar mevcuttur. 

Zabıt kâtiplerinden imtihanla icra memuru 
tâyin edilmesi yolu kanaatimizce sakat bir yol
dur. Bunlar kursta bâzı malûmatla teçhiz etti-
rilmedikçe muameleleri sakat kalmaya mahkûm
dur. 

Zabıt kâtiplerinin feci durumlarını bir dere
ceye kadar hafifletmek için 400 kadar kâtip ih
tiyacının yavaş yavaş giderilmesi şayanı arzu-. 
dur. Adalet mekanizmasının işlerini sekteye uğ
ratan sebeplerden birisi de adlî tebligat işleri
dir. Bugün postaneler duruşmalarına 15 günden 
az zaman kalmış olan tebligatları almaktan im
tina etmektedirler. Bu yüzden birçok işler ge
cikiyor. 

Adlî tebligat ve posta ücretlerinin gönderil
mesi bazan gecikmekte olduğundan her türlü 
posta muameleleri durmaktadır. Bunun da naza
ra alınması ve tedbirlerin zamanında düşünül
mesi lâzımdır. 

Ceza dâvalarının temelini hazırlık tahkika
tı teşkil eder. Bu tahkikat sırasında yani sıcağı 
sıcağına toplanamıyan delillerin bir daha ele 
geçirilmesine imkân yoktur. 

Aynı zamanda hazırlık tahkikatı ehliyetsiz, 
bilgisiz ellerde dejenere bir hale gelmektedir. 
Şimdilik müddeiumumilerin bizzat hazırlık 
tahkikatlraiyle meşgul olmalarına imkân olma
dığı için, hazırlık tahkikatı yapan zabıtanın her 
türlü adlî ve hukuki malûmatla teçhiz edilme
si zaruridir. Aynı zamanda senelerce kadrolar
da bekliyen hazırlık tahkikat evraklarının da 
bir çaresini bulmak lâzımdır. . 

Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu-
| nunun adaletin sürat ' ve emniyetle işlemesine 
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mâni olan hükümlerinin memlekette doğurduğu 
huzursuzluk hepinizin malûmudur. Adalet Ko
misyonuna kadar gelmiş olan yeni tasarının bir 
an önce gözden geçirilerek heyeti umumiyeye 
sevkını Adalet Komisyonundaki muhterem mes
lektaşlarımdan istirham ederim. 

Mürettep ağır ceza mahkemeleri faydadan 
ziyade mazarratı mucip olmaktadır. Ağır ceza 
heyetini teşkil eden o yerin hukuk ve ceza hâ
kimleri asli vazifelerini lâyıkiyle yapamamakta 
ve işlerin sürüncemede kalmasına sebep olmak
tadır. Bakanlığın bu nokta üzerinde durmasını 
rica ederim. Bir iktidar suç ve suçluluğu doğu
ran âmiller üzerinde durmak zorundadır. Suç 
işlenmesini teşvik eden âmillerin başında iş esa
sı üzerine müesses ceza evlerindeki infaz siste
midir. Evvel emirde şurasını arzedeyim ki baş
ta Imralı ceza evi olmak üzere diğer asri ceza 
evleri hakikaten iftihar edeceğimiz ve devamı
nı temine çalışacağımız müesseselerdir. 

Benim itirazım müesseselere değil, bu mües
seselerde cezalarını daha iyi şartlarla çekmiş ol
malarına rağmen mahkûmların cezalarından ya
rısından fazlasını indiren Ceza Kanununun hü
kümlerine taallûk etmektedir. Bugün bu mües
seselerde cezalarını çeken 18 seneye mahkûm 
kaatiller, öldürdükleri kimselerin kefenleri çürü
meden köylerine dönmektedirler. Bu vaziyette 
cezanın ibreti müessire olmak vasfı ortadan ta
mamen kalkmış bulunuyor. Adalet Bakanlığın
dan ricam^ Ceza Kanununun 13 ve mütaakıp 
maddelerini yeniden ele alsınlar ve çok mühim 
olan bu mahzuru ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etsinler. Terfilerinde kazai ve inzibati mâni ol-
mıyanlarm listelerinin neşri ve ayırma meclisle
rinin faaliyetinin uzaması hâkimlere her terfi 
devresinde bir kaç ay kaybettirmektedir. Ba
kanlığın bu ciheti yoluna koyması lâzımdır. 

Hâkimlerin terfi sistemi bozuktur. Ve adetâ 
işlerin sürüncemede kalmasını teşvik edici ma
hiyettedir. Hâkim her gün imtihan geçiren bir 
unsurdur, verdiği hükümler temyizden geçer
ken not alır ve aldığı notlarla çıkardığı iş mik
tarı esas tutularak terfii yapılır. 

Müddeiumumiler terfi edebilmek için ceza 
hâkimlerinin en küçük kusurlarını yakalıyarak 
evrakı temyiz ederek iyi not almak peşindedir
ler. Buna mukabil tasdik ihtimalleri galip ve 
fakat hak bakımından üzerinde durulması çok 
ehemmiyetli olan mevzularda kötü not almak 
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ihtimali yüzünden temyiz etmemektedirler. 

Yaş tashihi, orman dâvaları gibi, basit ve 
usul ve esas bakımından bir içtihat ihtilâfı ol-
ınıyan dâvaların bol bol geldiği mahkeme hâ
kimleri pek iyi ve iyi not alarak mümtazen, ter-
cihan terfi ederlerken, üç beş kiloyu bulan ti
caret ve ağır ceza dosyaları arasında hakikat 
yolunu kolay kolay bulamıyan hâkimler hüküm
lerinin bozulması sebebiyle orta not almakta 
ve tasdik veya nakza göre değil, dosya münde
recatına göre not verildiği yolundaki sözler ise 
kavli mücerretten ibaret kalmaktadır. 

Ayırma meclisinin Hâkimler Kanununun 35 
nci maddesine göre tâyin ettiği terfi şart ve 
nispetlerini doldurmak için hâkimler en küçük 
teferruat üzıerinde durmak mecburiyetini duy
maktadırlar. Bu ise işlerin çıkmasına mâni ol
maktadır. 

Temyiz Mahkemesinin muhtelif daireleri 
arasında içtihat ihtilâfları devam ederken ve 
hattâ tevhidi içtihat müessesesi (kararlarında 
dahi isabet görülmiyerek tefsir yolu ile Mec
listen aksine kararlar çıkarken hâkimleri terfi 
'bakımından yüksek nispetli notlara tâbi tut
mak adaletsizdir. 

Bugün adalet mensuplarını rencide 'eden 
meselelerden birisi de gerek normal teftiş ve 
gerekse şikâyet üzerine yapılan tahkikatla, sa
bit olan bâzı ufak tefek hatalardan dolayı hâ
kimlerin derhal inzibati cezalara çarptırılma
larıdır. Adalet Bakanının her dairede her gün 
görülegelmekte olan ve kasda dayanmıyari ve 
ancak müfettiş raporlarında tenkid mevzuu 
olabilecek bu gibi meselelerden dolayı hâkim
leri tavsiye, ihtar, tevbih gibi cezalarla tecziye 
yolunun tutulması hâkimlerin çalışma takatle
rine menfi zarar Vermektedir. Bu gibi ahval
de hassasiyet göstermesini sayın Bakandan ri
ca ederim. Bu noktada ayrıca bir temennide 
bulunacağım : Bu gibi inzjıbatî cezalar daima 
bir iki satırlık, kararlarla verilmekte, delil ve 
esbabı mucibeden mahrum bulunmaktadır. Hele 
inzibat meclisinden çıkan kararlar her neden
se Adalet Bakanlığınca tanzim edilen tebliğna-
meyi harfi harfine tekrardan başka bir şey 
olmamaktadır. Birçok hâkimlerin Ankara, İs
tanbul, izmir, Adana, Mersin, Samsun, Trab
zon ve Bursa gibi güz!el yerlerde yerleşmiş, bu
raların âdeta yerli halkı arasına karışmış, her 

I türlü nimetlerinden istifade edegeldikleri ve 
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buralardan tekaüt edilinceye kadar ayrılma
dıkları halde, Hakkâri, Beytüşşebap, Şirnak gi
bi mahrumiyet mıntakâlarında çile çeken hâ
kimlerin nakil taleplerine sadece (defteri mah
susuna kaydedilmiştir) şeklinde cevap verilmesi 
kanaatimizce adaletsizliğin en büyüğünü teşkil 
etmektedir ve adalet mensupları arasında hu
zursuzluğa sebep olmaktadır. 

Hâkimlere meslekî hayatları süresince hak
kaniyet ve nasafet dairesinde muamele edildik
leri hissini vermek onların istiklâllerini temin 
İçin de esaslı bir şarttır. 

Bu itibarla Hâkimler Kanunundaki temi
nata halel getinmiyecek surette tıpkı orduda 
tatbik edilen şekilde otomatik 'bir nakil şekli 
bulmak ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. 
Esasen hâkimlik 'meslekinin hususiyetleri de bu
nu icabettirmektedir. Bir hâkimini senelerce kü
çük bir vilâyet merkezinde veya kazalarda ka
lıp da tam bitaraflıkla vazifesini ifa edeceğine 
kaani olanlardan değilim. 

Kaza 'halkının yedisinden yetmişine kadar 
hepsini yakinen tanıyan, muhtelif vesilelerle 
on!İaıia münasebet temin etmek mecburiyetinde 
kalan bir hâkimin şahıslara karşı sevgi, kin, 
yakınlık, dostluk duyacağı .bir hakikattir. Hal
buki sevgi veya kin, adaletin yüzlünü değiştirir, 
hâkim hükmünlü vermezden evvel kendisinin ve 
yakınlarının (menfaatlerinden tecerrüt etmek, 
dostluklarını, nefretlerini unutmak mecburiye
tindedir. Bundan başka hâkim kendi şahsiye
tinden, temayüllerinden tecerrüt etmek, ob
jektif olarak vakıalara, eşyaya bağlanmak mec
buriyetindedir. Ancak bu suretledir ki, bitaraf 
bir adalet temin edilmiş olur. Senelerce küçük 
bir kazada kalan hâkimin' karakter ve imanı ne 
kadar mükemmel olursa olsun haricin tesirlerin
den kurtulamıyacağını kabul ıctmek lâzımdır. 
Kaza kudretimizin devlet içerisinde üggal1 ettiği 
asil ve muhteşem mevkii ıgölgeletmek istemiyor
sak kısa zamanda bunu halletmek mecburiyetin
deyiz. 

l^erâiz ve diğer eski hükümleri' hilen hâkim
lerimiz kalmadığı ıgibi Hukuk fakültelerinde 
de ders gösterilmemektedir. Birçok hâkimleri
miz mahallerinin müftülerine yaptırdıkları mi
ras taksimlerine -müsteniden, hüküm vermekte
dirler ki bunların sıhhatleri hiçbir vakit kabul 
edilemez.' 

Bu itibarla bir tasfiye kanununun çıkarılma

sı yeıiiıde olur. Hukuki meseleler Medeni1 Ka
nun hükümleri dairesinde halledilecektir diye 
bir kanun çıkarmak kanaatimizce çok faydalı 
olur. ••• 

BAŞKAN — Yusuf Aysal. • 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — iSaym arka. 

daşlarım; Adalet Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşlerimi birkaç madde ha
linde kısaca arzıma müsaadenizi rica ederim. 

Partimiz programının 26 ncı maddesi adalet 
işlerimizin aynı mercie bağlı (bir tek yargı cika-
ziyle yani kaza Ibirliği usulüne ıgöre sağlanması 
lüzumunu derpiş etmektedir. Zaman zaman, 
uzun ve ilmî tartışmalara vesile teşkil eden bu 
konunun esaslı surette ele alınmasını ve prog
ramımızın tatbik ve tahakkuku yoluna gidilme
sini candan temenni etmekteyim. 

Yine programımızın 28 nlci maddesi ilk mah
kemelerle Yangıtay arasında ikinci (bir kaza ka
demesinin kurulmasını adalet için yeni bir te
minat saymaktadır. Ekle edilen tecrübeler1 ve 
alman neticeler de böyle bir İkaza organının vü
cut bulması yolundaki düşünceleri teyit eyle1-
miştir. Bu itibarla. adalet cihazının süratle ve 
mükemmeliyetle yürümesini temin için bu va
dide ilk adımlar atılmış olduğunu görmek gö
nül arzumdur. Pragramımızın 29, 30 ve 31 nci 
maddelerinde tam ifadesini bulan usul kanun
larımızda değişildik yapılması,, mahkemeleri-" 
mizden beklenen süratin temininde ve mütevali 
taliklerin önlenmesinde başlıca âmil olacak
tır. Derli toplu bir kuruluş sistemi, tevkif ve 
ceza evlerinin yekdiğerinden ayrılması mah
kûmların manen yokedilmemesi, cemiyete us
lanmış ve yükselmiş birer vatandaş olarak 
iadeleri mevzularında Adalet Bakanlığının ge
rekli tedbirleri alması ve tatbik sahasına gi
rişmesi umumi faydalarımızdandır. 

14 Mayıs ve onu takip eden seçimlerde tec
rübe edilmiş olmalarına göre tatbikatta görü
len bâzı noksanlık ve aksaklıkların giderilmesi 
maksadiyle seçim kanunlarımızın bir revizyona 
tâbi. tutulması vatandaş kalbinde ancak huzur 
ve rahat yaratacak bir hâdise olacaktır. 

İtiraf etmek mecburiyetindeyiz ki, yurdun 
muhtelif köşelerinde bulunan ceza ve tevkif ev
lerimizin durumu acıklı birer manzara halin
dedir. Bütçemizin imkân ve takati nispetinde 
ve yıllara taksim suretiyle bu gayrimiisait va-
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ziyetin ıslahı önele gelen ilk tedbirler cümlesin- I 
deri olmasına rağmen maksadı temin için Ada
let Bakanlığına bütçeye konmuş olan 1 930 00Ö 
liralık ödeneğin Bütçe Komisyonunca kaldırılmış | 
olmasını üzüntü ile karşıladım. I 

Adaletin süratle ve kemaliyle tatbiki iç ar
zumuz olduğuna göre bu yılki 25 bucakta sulh | 
mahkemeleri ve 35 ilçede asliye mahkemeleri ve 
o kadar icra.dairesi açılmasını sağlıyacak tah- | 

BAŞKAN — Efendim ikinci oturumu açıyo
rum. Görüşmelerin 5 er dakikaya indirilmesi 
hakkında 25 imzalı bir takrir gelmiştir, onu 
okutuyorum : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Mart ayma beş gün kalmıştır. Bu kısa müd

det içinde bütçe müzakerelerini bitirebilmek 
için muhterem arkadaşlarımızın mevzularını 
telhis etmelerini ve konuşma müddetinin 5 da
kikaya indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Maraş 
Ali Naci Duyduk Ahmet Kadoğlu 

Seyhan Tokad Afyon 
Tevfik Coşkun H. Koyutürk B. Oynaganlı 

Niğde Bolu Bolu 
Hüseyin Ülkü Kâmil Kozak Vahit Yöntem 

Bolu Yozgad Bolu 
Mithat Öayıoğlu! F. Erbaş Z. Danışman 

Muğla Erzurum Samsun 
Z. Mandalinci R. Ş. Burçak Hâşim Alişau 

Tokad Zonguldak 
Fevzi Çubuk A. >R. încealemdaroğlu 

Tekirdağ Erzurum Giresun 
Şevket Moean Enver Karan D. Köymen 

Giresun Yozgad 
Hamdı Bozdağ Niyazi Ünal Alçılı 
Erzurum Bursa Konya 

Mi Zeren S, Herkmen Ş. Şalim Burçak 

. ivaz u : %A 
I sisatm konmuş bulunmasını takdir ve tebrike 

lâyık bulur her yıl bu miktarın çoğalmasını 
yürekten temenni ederim. 

I ,. BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bundan 
I sonra sırası gelen arkadaşa söz verdiğimiz tak

dirde saat biri tecavüz etmiş olacaktır. Bu se-
I beple bu gün saat 15 te toplanmak üzere otu-, 

rama son veriyorum. 
Kapanma saati : 12,54 

(BAŞKAN — Takriri reye arzediyorıım. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
devam ediyoruz. Söz sırası Mehmet özbey'in. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Çok muhte
rem arkadaşlarım; geçen yıl bütçe konuşmala
rında sayın Adliye Bakanının Meclise getirece
ğini vadettiği kanun tasarıları arasında şun
lar yer almıştı : 

1. . Altı bine yakın kanun yığınları arasın
da antidemokratik mahiyet taşıyan ve hayati
yeti olmıyan ölü kanunları tarıyacaklar; 

2. Vatanımızın istikbali olan çocuk mev
zuunda başka devletlerin geçmiş tecrübelerin
den de faydalanarak, çocuk suçları üzerinde 
bir tasarı getirecekler; 

i3. Hukuk dâvalarının süratle intacını te-. 
rain ımaksadiyle genel hukuk tasarısını hazır-
lıyacaklar; 

4. Evlenme muamelelerinin ıslah ve tadil 
çaresine tevessül edilecek kanun tasarılarını ge
tireceklerdi. 

Geciktiler. Bu yıl müzakere edeceğimiz ka
nun tasarıları arasında vadedilen bu tasarıla
rın* Meclise getirilmesini bilhassa rica ederim. 

Diğer ricalarım : 
Vatandaşlar Temyiz mahkemelerinde işleri

nin halli için aylarca, hattâ yıllarca beklemek
tedirler. Bu suretle birçok hakları' da baybol-

İKÎNCÎ OTÜEÜM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay (Manisa) 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Sait Bilgiç (İsparta) 
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maktadır. Cidden bunalmış vaziyette bulunan 
Yargıtayımızm takviye ve ıslahı neye mütevak
kıf sa katî ve esaslı bir tedbir alınması. 

Ceza evlerinin hali perişandır. Rutubetli, 
ışıksız, izbe ve eski binalarda kalan bu kader
siz vatandaşların çoğu hastalanıyorlar, vereme 
de yakalanıyorlar ve birçok il ve ilçelerimize 
yeni ceva evi yapılması da lâzım. Bu da bütçe 
bakımından imkânsız olduğuna göre yapılacak 
hapisanelerin arsalarını bağışlamak ve taşın
da, toprağında, • kerestesinde mahallî yardım
larla birlikte ve Hükümetin de cüzi yardımiyle 
başarmak mümkündür. 

Mahkemelerde işini takip eden vatandaşlar, 
koridorlarda saatlerce ayakta beklerler. Ka
dınlar kucağında çocuklar, ihtiyarlar ve sair 
perişan bir manzara. Hiç olmazsa koridorlara 
kanape temini suretiyle; saatlerce bekliye bek
liye ayaklarına sızı inen bu vatandaşları hu
zura kavuşturalım. 

Binlerce vatandaş hapisanelerde sıhhatle
rinden hayatlarını kaybetmektedirler. Adlî cep
heden çalıştırılmasında mahzur görülmiyen bu 
binlerce mahpus vatandaşların dışarda, batak
lıklarda, yollarda, ımerada, Hükümetin uygun 
göreceği yerlerde ve içerde tezgâhlarda çalıştı
rılması faydalı olur. 

"Bütün bucaklara birer hâkim verilmesi bu
gün bütçe imkânsızlığı dolayısiyle mümkün 

: olamazsa da merkezî vaziyette olan bütün na
hiyelerimize birer hâkim verilmesi yerinde olur. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi garba ya
kın yerlerdeki hâkimlerimizin buralarda 20 sene 
kaldıkları vâkıdır. Buralarda fazla oturmaktan 
rahatsız olan bu hâkimlerimizin Şarkta fazla kal
mış hâkimlerimizle değiştirilmesiyle, adaletin 
kendisine de büyük hizmet yapma bakımından 
hayırlı olur. 

Ayrıca çocuk ihtisas mahkemeleri açarak bu
ralara daha çok kadın hâkimlerimizin tâyini çok 
isabetli olur. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve birçok 
dairelerimizde bol kâtip olduğu halde mahkeme
lerde kâtip kadrosu azdır ve kifayetsizdir. Va
tandaşlar, bir ilâm almak için günlerce mahkeme 
kapılarında bekliyorlar. Kadroların artırılma
sı ve senelerce terfiini bekliyen adliye kâtipleri-

• niri de terfiinin sağlanması. 
Uzak köylerden gelen vatandaşlarımızın mah

keme saatlerini öğleden, sonraki saatlere alarak, 
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I günlerce mahkeme kapılarında beklemekten kur

tarmış olalım. 
Türk hâkimlerinin çoğu dürüst, faziletli ve 

fedakârdır. Fakat çürüksüz koz olmaz derler. 
Şayet adliyede de varsa feci olur. Bunların 
tezce ayıklanması, temizlenmesi lâzım. 

Adliye müfettişlerimizi de bitaraf, liyakatli 
otoritelerle, takviye çok yerinde olur. 

Kız kaçırma hâdiseleri memlekette çoğalmış
tır. Bunun için ilmî, idari, adlî ve ahlâki ne gi
bi tedbirler almak lazımsa Hükümetin bu mev
zuda hassas bulunması ve gereken tedbirleri al
ması lâzımdır. Tefenni'de 14 mahkûmdan 12 si 
kız kaçırmadan yatıyor. 

Büyük ilce merkezlerinde ağır ceza mahkeme
leri açmak faydalı olur. Bir misal; Dinar'dan 
vatandaşlar, ağır ceza »mahkemesi için kendi 
iline, Afyon'a değil, İsparta'ya giderler ve üz
gündürler. Hiç olmazsa Dinar gibi ve merkezî va
ziyette olan büyük kazalarımızda ağır ceza mah
kemeleri kurulması çok isabetli olur. 

Askerî suçlardan bir misal : Dışarda sokakta 
bir yüzbaşı bir sivili doğuyor. Memleket zâbıta-
sı, polis hâdiseyi önliyemiyor, mutlaka askerî in
zibat, veya bir üst subay bekleniyor ve hâdisenin. 
gecikmesi türlü hâdiselere yol açıyor., 

Adliyenin selâmeti bakımından; 
Asker ve subayların inzibat işlerinin kışla 

içerisinde kalması, kışladan çıktıktan sonra bir 
sivili döğen bir subayın inzibat eri beklemeden 
memleket zâbitası tarafından önlenmesi ve ada
lete şevki. 

Sivil hâkimin teminat ve istiklâli olduğu hal
de askerî yargıçlar her türlü teminattan mah
rumdurlar. Komutanın yani âmiri adlinin emir 
ve tesirindedirler. Tesirle adalet yürümediğine 

I göre askerî hâkimler daima vicdan azabı içinde
dirler. Bu arkadaşları vicdan istiklâline kavuş
turmak, dışarda (askerî ihtisas mahkemeleri ku
rarak) bunları selâmete çıkarmak yerinde ıolur. 

Askerî mahkemelerin kaldırılarak bütün mu-
j hakemelerin sivil mahkemelerde tesirden aza

de olarak görülmesi, adaletin selâmeti bakımın
dan faydalı ve hayırlı olacaktır. 

Türkiye'de askerî, ve idari ve adlî kazanın 
mutlaka birleştirilerek yargı birliğine gidilmesi 
vatanımızın hayrına olacaktır. Tevhidi kaza 
esasına gitmek üzere yakında huzurunuza ge-

I leceğiz, diye saynr Millî Savunma Bakanımız 



da vaat.etmişti.. Bunların tahakkukunu başarı- I 
cı Hükümetimizden bekliyoruz. 

, NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, Adalet cihazımız maalesef bugün de 
istenilen randımanda çalışamamaktadır. . Esas 
ve usul kanunlarımızın bünyemize uymaması, ka.d-
rolarm' kifayetsizliği, başlıca ihtilâf ve niza ko
nusu olan arazi dâvasının henüz halledilcmeme-
si bunun mühim sebeplerini teşkil eder. 

İftiharla kaydedeyim ki, Hükümet bu mühim 
sebepler üzerinde durmaktadır. Bu maksatla; 
esas ve. usul kanunlarına ait tasarıları kısmen | 

.Meclise sevketmiş, kısmen de hazırlamaktadır. 
120 kadro alarak mevcut kadroları takviye et
miş ve Yargıtaya iki hukuk dairesi ilâvesini 
mümkün kılmıştır. Toprak, tevzi ve tapulama 
komisyonlarının aded ve faaliyetlerini artırarak 
arazi dâvasını toptan hal yoluna girmiştir. 
Bu işler bittiği gün mahkemelerimize intikal e-
clen dâvaların büyük bir kısmı yok olacaktır. 
Sayın Bakan Türk Ceza Kanununun tadilini A-
dalet Komisyonundaki izahları gibi (1952) Ka
sımında Meclise getirebilirse, cidden muvaf
fâkiyet göstermiş olurlar. 

Bucaklarda kurulan ve kurulmak üzere bu
lunan sulh hâkimlikleri, Demokrat Partinin 
adalet tevzii sahasında da köylüye nasıl önem 
verdiğini göstermesi bakımından cidden şük
ranla karşılıyacağımız bir yeniliktir. 

Geçen, seneki konuşmamda da belirttiğim gi
bi Hafik'in İpsala Bucağı, kaza merkezine o-
lan mesafesi, yol durumu, arızası, nüfusu ve işi 
bakımından en başta gelen bucaklarımızdan bi
risidir. Sulh hâkimliği kurulacak bucakların 
listesine alınmasından dolayı bu bucak halkı
nın minnetlerini buradan arzetmek, bana tev
di ettikleri bir borcu ödemektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün Adalet kadrosunda adedi eri yüz ci

varında olan mektepsiz sorgu hâkimleri vardır 
ki, hüküm hâkimi olamadıklarından münhasıran 
sorgu işlerine bakmaktadırlar. Bunların ekseri
si maalesef tek hakimli kazalarda çalıştırılmak
tadır.. Hâkimin hastalanması veya keşifte bulun
ması gibi hallerde bunlar dâvalara bakamadı-

; ğmdan o gün köylerden gelen vatandaşlar boy
nu bükük geri dönmek zorundadırlar. Böylece 
bu sınıf hâkimlerden bugün için istifade pek 
mahduttur. Senede âzami 50 işe bakarak otu-

, rup dururlar. İşlerin çokluğu düşünülerek hâ- J 
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kime yardım bakımından bunların bulundukla
rı kazaya mektepli bir sorgu hâkimi tâyin et
mek lüzumu hâsıl olsa, teminatlı olduklarından 
arzulan hilâfına kaldıramazlarda.. Öyle zannedi
yorum ki bunların hemen yarısı 80 seneyi dol
durmuştur. Sayın Bakandan rica ediyorum (30) 
senesini dolduranları gün geçirmeden tekaüde 
sevkedip yerlerine hâkime yardımcı birer mek
tepli sorgu hâkimi tâyin etsin. Bu büyük bir ih
tiyaçtır, politika dedikodularına kulak asmama-
lıdır. 

Arkadaşlar; raporda da belirtildiği gibi staj
yerlerin derecelerinin aynı sene mezunları ara
sında tercih sebebi olması ve sonraki yıllar me
zunlarının derecelerinin bir sene evvelki mezun
lara tercih edilmemesi lâzımdır. Hazırlanmakta 
olan Hâkimler Kanunu tadil tasarısında bunun 
da nazara alınmasını rica ediyorum. Staj ken
disinden beklenen randımanı vermiyor, birbiri
mizi kandırmıyalım, stajını bitirip bir kazaya 
tâyin edilen savcı veya yargıç yardımcısı daha 
ilk günden başkâtip ve kâtiplerin zebunu olu
yor. Dâva arzuhalini havale etmesini bilmiyor. 
Bu stajın bir kısmının fiilen başkâtiplik yapa
rak geçirilmesini ve muayyen müddet geçtikten 
sonra da savcı veya hâkimin nezaret ve mura
kabesi altında fiilen savcı ve yargıç yardımcı
lığı yaparak çalışmalarını lüzumlu görüyorum. 

Stajda fiilen savcı veya hâkimlik yaptırma
dığımız genci bir gün sonra bir kazaya hâkim 
veya savcı muavini tâyin ediyoruz. Gittiği ka
zada (hâkim yoksa veya izinliyse hemen (gittiği 
gün hâkim sal'âhilyetiyle mahkemeye çıkıp dâ
va rüyet edebiliyor. Tâyini dâvaya bakmak 
salâhiyeti verir. Fakat hir günde müktesehatı 
artırmaz. Bunları daha iyi yetiktir eteefc bir usul 
(bulmamız bir zarurettir. Yarı (hekim 'candan 
yarı, hâkini maldan eder, derler. Doğrudur. 
Kadro tevzileri aleni olmalıdır; vaktiyle yapı
lan haksızlıkları imkân' nispetinde telâfi edecek 
hir şekilde «l'e alınmalıdır. Bugün aynı kadro
da sekiz sene çalışan hâkim çoktur. Adalet tev
zi edenlerin adaletsizliğe mâruz kalmaları çok 
a'cıdır. Hâkimlerin teminatını1 maaş derecesi
ne hasretmek ve savcılara, tanımamak doğru 
değildir. Bunu arzederkenteminatı Istanlbul, 
Ankara, İzmir, Bursa gilbi ıgüzel şehirlerimizde 
tkaüde sevkedilitaceye kadar oturmak mânasın
da kullanmıyorum. Memleketin bu iyi yerle
rinde hâkimlik yapanlara imtiyaz tahımamak 
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için bıı teminatın iki terfi müddetin'ce tanınma- j 
sim, bu müddet biter (bitmez başka yere nakle- i 
debilmelerini ve fakat orada da yine iki terfi 
müddeti teminat tanınması suretiyle tatbikini 
doğru bulurum. Mahkemeleri yalnız hâkim ve 
savcı cephesinden nrultalâa etmek doğru değil- I 
dir. Başkâtiple 'kâtipler de esaslı unsurdur. Hâ
kim ne 'kadar değerli ve çalışkan olursa olsun 
halikı tatmin edecek malhkeme kalemleridir. 
Böyle olduğu 'halde (başkâtip ve 'kâtiplerin' men
şeleri hepimizce malûmdur. Dört sene evvel 
odaicı olan birisi •kâtip olur, çok «geçmeden baş- I 
kâtipliğe de yükselebilir. Bu mesleki lise me
zunlarının 'müracaatını sağllyacak şekilde cazip 
'bir hale koymak lâzımdır. Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 01 mci maddesi üç dâ
va vdki'li olmıyan yerde herkese dilediğini' tev
kil etmek 'salâhiyeti tanınmıştır. Kazalarımız
da öyle dâvavekilliği yapan insanlar var k i ta
rife imkân bulamam. Ön veya on Ibeş sene baş
kâtiplik veya zaibıt kâtipliği yapanlara usulün 
bu maddesine mütenazır olanak üç avukatın' 
bulunmadığı yeirde dâvavekilliği salahiyetini' ta
nımak 'bu mesleki1, lise mezunlarını ilcine alacak 
cazip bir meslek halime' (getirmek demektir. İc
ra memurlarına da Ibu hakkı tanımak yerinde 
ölür. Bir adama seni icra memurluğu yaparsın 
fakat icrada iş 'takip edemezsin demek cidden 
gülünç biıi' şeydir. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim, 
1. Adalet mülk ve Devletin esasıdır. 
2. Gökler, yerler adaletle duruyor. 
'3. Zayıf ve fakir olanlar tarik - i tezvire dö

külmeden kariz olanlardan inaklarını almazsa 
böyle bir (millet takdis edilmez. (Amin sesleri). 

4. Bir millette hakku adalete uygun ola
raktan bir hüküm ve karar verilmesi o memle
kete 40 ıgün yağmur yağmaktan daha hayır
lıdır. 

Hulâsa adalet cihazının iyi* imlemesi, mefse-
det ve melanetleri, teizvirat, tasdiatı ortadan kal
dırır. Memlekette huzur ve refahı sağlar. Ham-
dolsun Allaha, memleketimizde adalet mekaniz
ması çok iyi işlemektedir. Her teşkilâtta olduğu 
gibi, adlî teşkilâtımızda da bâzı aksaklıklar 
olursa, ekseriyet iyi olduğu için hüküm ağle-
bedir. 1950 seçimleri bunun en bariz bir misa
lini teşkil eder. (Amin sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun devam et
sinler.. I 
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ÖMER BİLEN (Devamla) — Adalet Bütçe

si oldukça yüksek rakamlar arzetmekte ise de 
deruhde ettikleri vazifelerin ehemmiyet ve 
şümulü karşısında hoş görülmektedir. Çünkü 
memleket nizamı'ancak hâkimlerimizin verecek
leri âdilâne kararlarla korunabilir. (Sağdan âmin 
sesleri) 

Evet.. Günahlarınıza da âmin deyin. (Sol
dan bravo sesleri ve alkışlar) (Gülüşmeler); 

Daha, çok âmin diyeceksiniz, öyle ki, iyili
ğinizi dâva etmeye hakkınız yoktur., öyle za
man geçirdik ki, ne hâkimler, ne teşkilât tesir
siz hareket etmiyordu. Onun için siz günahınıza 
kıyamete kadar âmin diyeceksiniz. (Bravo ses
leri) 

Hamiyetli milletimiz hâkimlere verilen pa
raları seve seve veriyor. Fakat bunlardan isa
betli kararlar ve işlerinde sürat 'bekliyorlar. 
Zaten-o hâkimlerdir ki ; bu milleti esaretten 
kurtarmışlardır. O hâkimlerdir k i ; bu memleke
te huzur vermektedirler. Allah onların adedini 
teksir, (Âmin sesleri) Hükümlerini isabetli kıl
sın da bu milletin sisli yüzü gülsün ve güldür
sün Allah. (Yaşa Hoca sesleri, alkışlar) 

SABRİ ERDUMAN (Erzurum). — Muhte
rem arkadaşlar, Adalet Bütçesi üzerinde konu
şulurken, geçen yılki bütçe üzerinde durduğum 
tek bir mesele vardı. Onu yüksek heyetinize 
arzetmek istiyorum. 

Bilhassa memleketin her köşesinde, her bu
cağında, her hangi bir hâdisenin kurbanı olarak 
hapisanelere düşmüş olan vatandaşlarımız ay
larca ve yıllarca karanlık yerlerde inlemektedir. 
Müptelâ oldukları verem ve sair hastalıklar do-
layısiyle bunlar hapisaneden çıktıkları zaman 
gittikleri köylere hastalıklarını aşılamaktadır
lar. Onun için Adalet Bakanlığı Bütçesinde, sa
yın bakandan bilhassa rica ediyorum. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Hatibi dinliyelim. 
SABRİ ERDUMAN (Devamla) — Bu gibi 

hastaların hiç olmazsa ayrı bir hastanede teda
vilerinin yapılmasını rica ediyorum. 

Bizde arkadaşlarım, evvelce bir merkeziyet 
meselesi vardı. Bu yıl ve geçen seneki bütçede 
Sayın Adalet Bakanlığının ve Hükümetin him
metiyle, vilâyetlerden ziyade kazalara ehemmi
yet verilmiş, birçok kazalarımızda ceza evleri 
yapılmış ve bu ceza evleri memleketin ücra, 
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yolsuz, ıssız yerlere önem kazandırmıştır. Ceza 
evlerinde oturan ve tevkif edilmiş olan vatan
daşlarımızı daha ziyade tenvir etmek için ce
za evlerine birer öğretmen tâyinini rica ediyo
rum. Ceza evlerindeki vatandaşlarımız, hiç ol
mazsa nefislerini ıslah edebilmek için dinî va
sıtalardan, din âlimlerinden de istifade ettiril
melidir. 

Adalet Bakanlığının bilhassa üzerinde dur
duğu meselelerden birisi olarak da şunu gör
mekteyim; birçok kazalarımız savcisız, tek ha
kimli olduğu için sanıklar kazadan kazaya gön
derilir, bu şekilde uzun zaman kaybedilir ve 
maddeten de yıpranırlardı. Sayın Adalet Bakanı 
bunu da göz önüne almış hamdolsun ki, bu se
ne tek hakimli kazalarımız pek az kalmıştır. 
Bütün kazalara savcı teşkilâtı konmuştur. Bu da 
şayanı memnuniyettir. 

Adalet cihazlarının daha çabuk işleyebilmesi 
için yüksek Meclise şunu da arzetmek istiyo
rum ki, adalet duruşmalarında vatandaşların 
bilhassa yanlış yollardan, yanlış meselelerden 
kurtarılabilmesi için yeni şekliyle mahkemeler 
tatminkâr değildir. Onun için her vatandaşın 
mensup olduğu dinin kitabı üzerine mahkeme 
huzurunda yemin ederse belki yalancılığın önü 
alınmış ve bu yüzden birçok vatandaşlarımız da 
yanlış yollara sapmaktan kurtarılmış olur. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlarım; bendeniz önce teminat üze
rinde duracağım; hâkimlere tanınmış olan temi
nat. 

Teminatın ipkasına katiyen kaniim. Fakat 
bugünkü halinden, arkadaşlarım gibi, ben de 
memnun değilim. Teminat şu demektir: Bir hâ
kimin bulunduğu mahkeme lâğvedilse bile o hâ
kimin maaşı verilir, o hâkimin mevkii ve bulun
duğu mahal hiçbir veçhile değiştirilemez, hâki
min memuriyeti değiştirilemez, hâkim vekâlet 
emrine alınamaz. 

Görüyorsunuz ki bu teminat," diğer memur
ların hiçbirisino tanınmamıştır. Bu, büyük bir 
nimet ve mazhariyettir. Bunun devamına tama
men inanan bir arkadaşınızım. Fakat, bu büyük 
teminat ve mazhariyete kavuşacak olan vatan
daşımızdan, hâkimimizden de birçok şeyler bek
lemek; hakkımızdır; 
,:; ılTâkimlik, herşeyden evvel karakter, bilgi, 
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feragat, çalışkanlık istiyen bir meslektir., Yani 
vatandaşlara itimat telkin edecek ve numune 
olacak bir meslek, bir memuriyettir. Bu itibar
la eski kanunlarımızda bu meslekte bir mazha-, 
riyeto erişebilmek için hâkimler bâzı hususlarda', 
bâzı şartlara tâbi tutuluyordu. Meselâ 60 liraya 
yükselmiş hâkimler sicili müsait olduktan gay
rı imtihana tâbi tutulurdu. Bugün imtihan şar
tı kaldırılmış, teminat çıplak bir vaziyette bıra
kılmıştır. Otomatikman 60 liraya yükselen lı er 
hâkim bu teminata kavuşmaktadır. Bu itibarla 
bendeniz, bugünkü şekliyle bu teminattan isti
fade edecek hâkimlerin imtihana tâbi tutulma
dan, sadece terfi suretiyle teminata kavuşma 
şartını doğru bulmamaktayım. Bilhassa mahal 
bakımından tanınan teminatın çok mahzurları 
vardır. Uzun müddet Doğu mahrumiyet bölge
sinde vazife görmüş birçok kıymetli hâkimler, 
Garp vilâyetlerine gelmek imkânından mahrum
durlar. Çünki Garptakiler teminattan istifade 
etmekte ve hiç kimse onları yerinden kıpırdata
madı aktadır. Eğer biz hakiki adaleti temin et
mek istiyorsak mutlaka bu mahal bakımından 
olan teminatı bir müddete bağlamak mecburiye
tindeyiz. 

ikinci nokta, mesleke yeni intisap eden hâ-
kimlero ait olacaktır. Bunlar staj yapar yapmaz 
kur'aya tâbi tutuluyorlar ve kur'a çektikleri 
mahalle gitmektedirler. Tek hakimli mahalle 
gittikleri zaman tatbikatta çok müşkülât çek
mektedirler. Çünkü staj devresinde amelî bir 
bilgi elde edememişlerdir. Bu itibarla mesleke 
yeniden intisap eden arkadaşlar tek hakimli 
yerlere değil, mutlaka teşkilâtlı, ağır'cezalı 
mahallere gönderilmeleri, orada amelî bilgi ve 
tecrübelerini artırdıktan sonra tek hakimli ma
hallere tâyinleri daha doğru olur kanaatinde
yim. 

Benden evvelki arkadaşlarım da temas et
tiler ; ceza 'evleri hakikaten ıslaha muhtaçtır. 
Bilhassa verem hastalığı bakımından pek çok 
zarar görmekteyiz. Zavallı vatandaş hapse gi
riyor, orada hastalığa' yakalanıyor, hapislik 
müddeti bittikten sonra evine, ailesinin yanma 
döndüğü zaman beraber taşıdığı mikrobu mu
hitine yaymaktadır. Bu itibarla ceza evlerini 
bilhassa verem; hastalığı bakımından esaslı bir 
ıslaha tâbi tutmak ve verem hastalarını diğer
lerinden ayırmak lâzımdır kanaatindeyim. 

Diğer taraftan hâkimlerimizden çok mem-
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nünüz, 'ekseriyeti azîmesi vazifelerini lâyıkiy-
le i fa 'etmekte ve-'adaleti tecelli ettirmektedir. 
Fakat bu kadar mümtaz bir meslekte, her mes
lekte olduğu gibi, yaradılış itibariyle hafif, olan, 
karakteri zayıf olan bâzı kimseler de buluna
bilir. Bunların şayet sicillen bu karakterde 
olduklarş sabit olursa adalet «mazinin menfaa
ti hesabına, bir mı evvel bu gibileri taafiye et- -
inek icabeder. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
Nusret Kirişcioğlu. 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) ~ 

Vaktim dolduğu .için maruzatımı burada kesi
yorum, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

NUSRET KÎRÎŞCİOĞLU (Çanakkale) — 
-Muhterem arkadaşlar; benden evvel konuşan ar
kadaşların teminat bahsinde değişik fikirler iz
har etmiş olmaları aynı mevzua temasa beni teş- : 
vik etti. 

Bâzı arkadaşlarım teminatın, muayyen bir 
maaş, derecesinden sonra yapılmakta olmasının 
doğru olmadığını ileri sürdüler, bil* kısım yar
gıçların teminattan mahrum bırakılması adlî is
tiklâl ve teminatın kısmen, temini demek sayıla
cağından, bendeniz bu hususta kendilerine işti- ; 
râk ediyorum. Bir kısım arkadaşlar ise bu te
minatın zararlarından bahsettiler ve dediler İd; 
Garpta oturan bir yargıcın teminatı; Şarkta otu
ran diğer bir yargıcın mağduriyetini mucip ol
maktadır. Buna çare olarak biraz evvel konuşan 
Daim Süalp arkadaşımız teminatın müddetle mu
kayyet olmasını ortaya atmış bulunmaktadırlar. ; 
Bendeniz buna da iştirak etmiyorum. 

Müddetle * takyit edilmesi, yargıcın, tayini 
yapan makam a "karşı-medyun ve tâbi bir durum
da kalmalını intaç edebilir. Yargıç iki sene geç
tikten son i'a başka yere nakledileceğim diye bir ; 

'endişe duyabilir. Her iki senede bir bütün yar
gıçları nakletmeye imkân yoktur. Bu bakımdan 
bendeniz yargıçlık teminatının, yargıcın şahsı
na değil, yargıçlık meslekine tevdi edilmesini doğ
ru bulmaktayım. Bun im için de âciz kanaatime 
göre; yapıl m ası icabeclen husus şudur: Yargıçla
rın tâyinleri, nakilleri ve terfileri, vekâlet emri
ne alınmaları ve işten el çektirilmeleri muhtar bir 
senato tarafından yapılmalıdır. Bu senato usulü, 
meselâ üniversitede bugün tatbik edilmektedir. 
Fakat bunun adlî cihazda ne şekilde tatbik edil
mesi icabettiği veya diğer memleketlerde emsali 
bulunup bulunmadığı hususu bir .milletvekilinin 
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mesaisi şümulünden çıkıp devlet işi halindedir. 

Bu bakımdan Hükümet bu mevzuda tetkikat 
yaptırıp yargıçlık sınıfına bir teminat verilmek 
suretiyle yargıçların, şahsına verilen teminatın 
.kaldırılmasının mümkün olup olmadığının ince
lenmelini bilhassa rica ediyorum. 

Bundan yargçlara. verilen teminatın kaldırıl
masını istediğim yolunda bir mâna anlaşılmasın,, 
bendeniz bu meslekten, yetişen bir arkadaşınız sı-
f atiyle böyle bir teminatın bulunmasının lüzumu
na kaaniim. Çünkü müstakil olmıyan bir yargı
cın vereceği hükümden şüphe edilebilir. 

İkinci nokta olarak arzedeceğim, tevhidi kaza 
meselesinin şümulünün tâyini ve bunun ne vakit 
mümkün olacağının salâhiyettar ağızlar tarafın
dan ortaya konulması, ilân edilmesidir. 

Vahdeti kaza denilen husus Parti Programı
mız, da da yer almıştır. Bir gün gelecek bu tat
bik edilecektir, bu bir idealdir. Fakat tevhidi 
kazanın bu »memlekette tesisinin doğuracağı müş
külâtı takdir ederim. Fakat bir husus vardır ki; 
bu, yapılabilir. Meselâ vahdeti kazanın şümulü 
ne olacaktır? Malî ve idari kaza bunun içine 
girecek midir? Yoksa yalnız yalnız idari ve 
askerî mahkemelerin umumi mahkemelere bağ
lanması şeklinde mi mütalâa edilecektir? Bu hu
susun tesbit ve ilânı lüzumludur. Bu itibarla 
bu hususta tetkikat yaptırılmasını bilhassa 
Hükümetten rica ediyoruz. Bir de Fahri Beyin 
işaret ettiği hususa temas edeceğim. Kendileri 
gezici yagıçlarm faydalı olacağından bahset
tiler. Bu hususta kendileriyle hemfikirim. Eğer 
bir mahkeme üzüyorsa bu hakikatte duruşma 
arasındaki fasılaların uzamasından doğuyor. 
Yoksa bir mahkeme yedi sene de sürse topu 
topu duruşması üc saatten ibarettir. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir. : 

BAŞKAN — Yu»uf Karslıoğlu buyurun. 
Yok mu efendim? (Burada sesleri) 

YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Çok 
sayın arkadaşlarım, Çok eski zamanlardan- beri 
halk, mahkemelerden daha ziyade işlerinin,ça
buk neticelenmediğinden dolayı memnun değil
dir. Buna başlıca isebep esas ve usul kanunların
daki sakatlık teşkilâttaki noksanlık ve teşkilâ
tın halka yarıyacak bir vaziyete ifrağ edilme
sini olduğu gibi hâkimlerin bir kısmının kifa
yetsizliği olduğunda şüphe yoktur. • 

Eğer buna yalnız mevzuat noksanlığı sebep 
)lsa hâkimlerin değişmesiyle sürat ve isabetin 
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değişmemesi ve aynı olniası l^zımgelir. Halbu
ki görüyorsunuz bir hâkim isleri çok sürat ...yje 
isabetle neticelendirdiği halde diğer bir hâkim 
zamanında muhakemeler talikten talika uğrıyor. 
Kanunların ve teşkilâtın düzelmesi lâzım hattâ 
elzem olmakla beraber her şeyden evvel her mü
essesede çok kuvvetli yani kemiyet ve keyfiyet 
yönlerinden çok mükemmel teftiş ve muraka
be cihazının husule getirilmesi ve bunun Başba
kanlığa veyahut Meclise bağlanması, teftiş 
edenin derecesi behemehal teftiş olunanın üs
tünde bulunması icabeder. Teftişin hem açıktan 
hem de mütenckkiren olması lâzımdır. Bu ka
nunlardaki sakatlığın taklit ve tercüme yüzün
den ileri geldiği muhakkaktır. Bir zamanlar Me
celle mer'i idi. O zamanki fikre göre mecel
lenin mimini bile değiştirmek mümkün değildir, 
deniyordu. Halbuki zaman değişmiş olduğu 
için onun da birçok yerlerinin değişmesi lâzım
dı. Ama iyi hükümleri de vardı, fakat zamanın
da sakat olan hükümlerinin değiştirilmede son
ra da tümünün kaldırılması ve yerine ter
cüme suretiyle Medeni Kanun alındı. Medeni 
Kanun hükümlerinin birçoklarının bünyemize 
uymadığı halde bu defa da onun mimi dahi 
değişmez, dendi ki, bu da yanlıştı/ Fakat son 
günlerde şükranla müşahede ediyoruz ki, değiş
tirilmesi için teşebbüse geçilmiştir. Bir heyet 
tetkikat yapmaktadır. Heyetin tetkiki belki uzun 
sürecektir. Halbuki ö kanunun içinde.öyle hü
kümler vardır ki, halkı süründürmektedir. Ar
kadaşlarımız da işaret ettiler, bendeniz de tek
rar etmekte fayda mülâhaza ederim. Kanunu 
medeni kanundaki iştirak halinde mülkiyet, 
mirasta intifa hakkı, daha evvel bir "hükümle 
değiştirmek çok yerinde olacaktır. t 

Aziz arkadaşlar; üst mahkemeler : Bu üst 
mahkemeler çok uzun vadeli bir şey olacaktır. 
Bu, parti programlarına geçtiği için bunun leh 
ve aleyhinde bir şey söylemiyeceğmi. Bu, şimdi
ki; halde matlup derecede kurulması mümkün 
olmasa gerek. Çünkü her iki ilk mahkemenin 
yanında bir de istinaf mahkemesini kurmak 
halen mümkün değildir. Fakat bütün arkadaş
ların işaret ettikleri gibi, biz köyleri gezer
ken, köylülerimiz bize yana yakıla bu ciheti 
yarii gezici hâkimleri arzu ettiklerini bildir
diler, dediler ki : İmkânı yok mudur ki, iki ki
şi arasındaki bir dâvayı hâkim köye kadar gel
mek suretiyle görsün, davacıyı, dâvâlıyı, şahit-
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1 eri dinlesin bir"' karara varsın. Her şeyden 
evvel bunun yapılmasını yerinde "görürüm. Ve 
çok faydalı olur. "'""' :"ii!'; :> 
i Sonra arkadaşlar, Hakikaten hak: ve adaleti 
yerine getirmek için malî imkân var-mı yok m ti • 

••'bu; ciheti' düşünmek doğru değildir. •"' :-
" 'Teminat meselesi; : buna" birçok arkadaşlar 
da iliştiler. Arkadaşlar• bü< milletin S)iıntiyaz ve 
inhisar yüzünden çok zarar gördüğü -biı*. haki
kattir. Bu imtiyaz:ve' inhisarı •kaldıralım! (B-
ravo sesleri) Bu imtiyaz ve inhisarı kaldıra
lım. Bir memurun teminatı,; iyi iş görmesi; hak 
ve adaleti yerine getirmesi olmah,dir. ••-; Her 
hangi bir hâkim çok iyi iş görürse niye yerin
den oynatılsın?' Bilâkis'daha iyi yere getirilir, 
•terfi ettirilir. > Fakat fena bir hâkim;teminatlı-

iyım, diye niçin bir yere :yerleşsin Ankara'da, 
: İstanbul'da ilânihaye kalsın! :. s > 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
YÛSUF KARSLTOÖlSü (Yozgat) — Peki 

efendim. \ • •-*•'•:••••; • 

BAŞKAN' — Hasan Ali Vural. :;;' _ 
HASAN ALİ VURAL'..(Çorum) ,T- ! Muhte

rem arkadaşlar, > ... .> 
•, 1. Adalet Bütçesinin müzakeresinde yargıç

larımızın durumlarına temas ettmçlk ; âdeta bir 
zaruret ve i M y a ç şeklinde tecelli etmeitkedrr. 
Yargıçların diğer memur, sınıfınla nazaran mad
di •bakımdan tatmin "edilmiş vaziyetfe oldukla
rını itiraf etmek : mecburiyetindeyiz. Ancak 
yargıç kadroları ve kadro kifayetsizlikleri umu
miyet itibariyle hâkimlerimizi1: izaç edecek ve 
endişelendirecek kadar- müessir tanzimi ve ıslahı 
ic ab eden mühim bir mesele halindedir.' Bu hu
susun düzeltilmesini1. Sayın Adalet',.Bakanının 
nazarı dikkatine arzeltmeyi1''vazife diyarım. 
•-'(Mânevi vasıf). : ' 

'2. Yargıçlar lirasında çokvönemli bir ada
letsizliğin teminat ikelimesiyle devam edegeldi1-
ği hepimizce malûmdur. Bu teminatın''teminatı 
•muvakkate, olarak' tahdidi Ibu adâtetsizliği kıs
men de olsa önliyeceği kaöaatmdeyinv. ~ Kader
lerinden uzun zaanaıi memnun yaişıyan 'bâzı yar
gıçların yerlerini 'bahtına isyan eden diğer yar
gıçlarımıza terketmek> feragatini hazırlamak lâ
zımdır. Bâzı yargıçlar hakikaten 'teminat per
desi altında1, mânevi vasıfları ; ımahallince kötü 

, tanınmış olduğu halde ileleibe't yerinde1 kalmak
ta sırar etmektedir, Kfialesef %am\ ula arbede-
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yim ki, o yargıcın bütün hatalarını rtesbit et
mek imkânı da^bulunamamaktadır. Bu gibite-, 
rin muhakkak surette . teminatına bakmadan 
nakledilmesiiçabetmektedir. 

Arkadaşlar,, zabıt-kâtipleri çok mahmul ola
rak çalışmaktadır. Kadro meselesinin bu ağır 
yük karşısında işin hacmine ıgöre düzenlenmesi 
ve biraz da çok. geç. yazılan kararların gerek 
hâkim gerekse kâtiplere kısa müddette yazıl
masının temini hususuna ehemmiyet verilmesi 
ve kararlar için âzami müddet kabul, edilmesi 
hususunun keza nazara alınmasını ve eshabı me-
salihe haşin muaınele değil, hüsnü muamele, ya
pılmağına bilhassa zabıt kâtiplerinin dikkat, na
zarlarının çekümesi icabeder. 

Mübaşirlerin kadro işi halledildiğinden do
layı Adalet Bakanına teşekkür ederim. 

Ancak gardiyanların kendilerine'bir istikbal 
' ummadıkları mesleklerinde mesuliyet tahmiliy-
le mütenasip ,ve mütenazır olarak ıgelecek için 
emin b k vaziyete -kavuşmaları şayanı temenni
dir. ,..,..,. '...;' • - , - , - . '••,;• :- ;'; • , 

Mahkemelerde yıllardan ıberi yıpranan dak
tilo makinelerinin mahallen, bildirilecek ihtiya
ca «göre ikmalini bilhassa rica ediyorum, iller
de ağır ceza, asliye ceza, asliye hukuk, .sulh,-
hukuk,; sulh 'ceza gibi tam teşkilâtı bulunan 
mahkemelerin; her birine keşifler için çanta 
daktilo maki'nele'rinden birer aded temini ve il-. 
çelerde hukuk ve «eza mahkemelerine keza bi-, 
rer aded gönderilmesi temennisindeyim. Bir
çok mahkemelerde bu makinelerden mevcuttur. 
Fakat bir hâkim tesahup etmiştir. Diğerleri, is
tif ade edemez. ' Ayukatlaırdan makine istemek 
veya keşif raporlarını el ile yazmak veya taşın
ması güç olan büyük makineyi götürmek mec
buriyetinde kalmaktadırlar. 

i\ Asri ceza evİermŞçki mahkûmların kısa 
müddette tahliye/keyfiyeti kalbinde melanet ve 
ruhunda hunhar İlişleri yaşatan şahısları^ teşci 
ettiği uviıtaâddit vakıalarla, meşhudumuz olmuş
tur. Bu müddet üzerinde Adalet Bakanlığının 
ehemmiyetle durmasını keza temenni ederim. 

7,.:. Bâzı. mmtakalarda kan dâvası bariz şe-
. kil de delillerini ve mevcudiyetini katı olarak 
hissetirmektedir,* (Bu vakıaların kökünden hal
lini rica ederim. • . ,-, r 

.. 8.- §ehirleı\dâhilinde birçok cinayetler,;hat
tâ ad^m soymagihi vakailar, i^itilmekteââr. 

I BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur, ftnver 
Karan.-; •'"" ..••' • 

HASAN A I J Î VURAL (Devamla) — Gerek 
savcıların, gerekse zafbıtamn bu hususta çok 
hassas • olmalarını temenni eder, sözlerime son 
verir im. . • > . : ' . . ' 

I ENVER ICARAN (Erzurum) — Arkadaşlar, 
j mâruzâtım Adalet Bakanlığına ait gördüğüm 
i bâzı eksikliklerin ikmalini ricadan ibarettir ki 
I bunların en başında Yargıçlar Kanunu ile Ad-
I lî Tıp Müessesesi Kanunu gelir, öteden beri bu 
j kanunların ikmal edileceği mütaaddit vesile ve 
i defalar ile. söylenmesine rağmen hâlâ komisyo

nuna gelmemiştir. Yargıçlar vaziyetlerinden mü
tereddit ve müşteki bir halde bu kanunun ikmal 
ve neşriniı beklemektedirler.. 

I Adlî Tıbba gelince: Adaletin ilmî bir projek-
I törü olan bu müessese 50 sene evvelki kadro ve 
i kanunu ile iş görmekte, veya görmek için çaba

lamaktadır; personel ve mütehassıs yokluğu 
içinde mesai görmekte ve yüzlerce dosya, sıra
sını aylarca beklemektedirler. , Bu dosyaların 
sahipleri her hangi bir hapishane köşesinde ra
porun çıkmasına muntazır ve sefil bir halde kal
maktadırlar. Raporun neticesi sanığı suçsuz 
gösterdiği takdirde aylarca yattığı hapishane
deki mahpusiyet müddetinin maddi ve mânevi 
zararını kim tazmin edecektir? 

Bir de memleketimizde silâhları tetkik ede
cek bir ilmî müessese yoktur? Her hangi bir 

! şekilde adlî bir lüzum üzerinde incelenecek si
lâh evvelâ polis moktebine ve oradan da alel
usul mütehassısını memlekete gittiği bildirilme
si üzerine adlî tıp müessesesine gönderilir. Adlî 
Tıp yalnız kurşunun gönderilen silâha ait olup 
olmadığını ve bir de urğu yerini tâyinden baş
ka bir cihet hakkında mütalâa serdedemediğin-
den sandıkları Zeytinburnu Silâh Fabrikasına 
yollar. Bu fabrika esasen başka işlerle meşgul 
olduğundan birçok müşkülâttan sonra yapabil-

( diğini Adlî Tıp Müessesesine ve o da ait olduğu 
savcılığa yazar. Bunlar arasında bazan evrak 
Bakanlığa da gider gelir. Sanık hapishanede ay
larca bu neticeyi bekler. Arkadaşlar Adlî Tıp 
Umum Müdürlüğünde bulunduğum zaman böy-
lo bir işin 9 ayda intaç edildiğini ve sanığın da 
ondan sonra serbest bırakıldığını .bilirim. Adalet, 

1 Bakanlığı bütün Türkiye'ye şâmil olmak üzere 
Ankara'da mütehassıs nezareti altında bir silâh 

I poligonu açarak ve bütün eslihanın tetkikim, 
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merci aramaksızın orada yaptırarak az bir mücl- I 
det içinde raporunu almalı ve bu.suretle vatan
daşların hürriyeti lüzumsuz şekilde tahdit olun* 
m amalidir. ; 

Bundan başka Bakanlığın bir hususta da I 
dikkat nazarını çekmek isterim. O da yargıç ve 
savcılar aleyhinde yazılan imzasız mektuplardır. 
Malûm olduğu üzere yargıç hiçbir zaman iki ta
rafı memnun edemez. Bu suretle memnun olmı-
yari taraf! nihayet bakanlığa imzasız bir mektup I 
ilo yargıç aleyhinde garazkârane ihbarlarda bu- I 
lunması üzerine iş müfettişliğe intikal etmekte
dir ki binnetice de hâkimin zedelenen haysiye
tinden başka işde bir kusur bulunmuyor. Hâ
kimlerimizi böyle haysiyetşiken muameleye mâ
ruz bırakmamak için Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının yaptığı gibi Adalet Bakanlığının 
da imzasız mektupların muameleye konmıyacn-
ğmı ilân etmesini zaruri görmekteyim: Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

NİYAZİ ÜNAL ALÇILI (Yozgad) — Muh
terem arkadaşlai', Adalet Bütçesinin müzakere
sinde muhtelif arkadaşlar söz aldı, çok esaslı 
noktalara temas edildi. Bu sebeple bendenizin 
mâruzâtım kısa olacaktır. 

Demokrasinin yurdumuzda kökleşmesinde 
büyük hizmetleri olan, ömürlerim tevzii adalete 
vakfetmiş, feragat ve fedakârlık timsali bulu
nan yargıç ve savcılarımızı takdir ve tebrik ede
rek sözlerime başlıyorum. j 

Arkadaşlar^ adlî istatistikler hukuk ve ceza I 
dâvalarının mütemadiyen artmakta olduğunu i 
göstermektedir. Gerek Yargıtay a '-intikal'ederi 
ve gerekse mahallî mahkemelerde rüyet edile
rek temyize intikal etmiyen dâva miktarı ke
miyet ve keyfiyet bakımından bizleri düşündü
recek ve Yüksek Meclisi tedbir almaya şevke-
clecek mahiyettedir. 

Bu artış, neden ileri gelmektedir?. Dâvalar 
neden arzu edilen süratte hitama ermemekte
dir?. isabet miktarı neden azdır?. Gibi so
rulara cevap aradığımız zaman şu acı haki
katlerle karşı karşıya geliriz. 

Cumhuriyetin ilânından beri 6000 sayıya 
yaklaşan kanun tedvin 'edilmiştir. Her yeni çı
kan kanun, adliye cihazına bir vazife tahmil et-
.mektedir. Hususi kanunlarla adliyeye gelen dâ
vaların miktarı hemen her mahkemede, âna ka
nunlarla görülen dâva miktarına yaldaşmakta^ 

' Eşya fiyatlarının artması, toprağın kıymet
lenmesi, dâva artışına sebep olmaktadır. 

Dâvaların uzun zaman devam etmesinden, 
suiniyet erbabı, hak sahiplerine mahkeme kapı
larını göstermesi de .mahkemelerin işlerini ço
ğaltmakta dm 

Elde mevcut Usul kanunlarımızın koyduğu 
formaliteler dâvaların uzamasına âmil olmak
tadır. 

Jş hacmına göre kadro verilemediğinden dâ
valar, senesi içinde görülememekte, her sene 
devredilen dâva miktarı mühim bir yekûna ba
liğ olmaktadır. 

Eldeki kadrolar da iş miktarına göre tev/i 
edilmediğinden bir hâkimin her sene bakmakta 
olduğu dâva miktarı ortalama bir hesapla 1500 
ü aşmaktadır. Bu kadar ağır bir hamule altında 
didinen yargıç günde-vasati 40 - 50 dâvayı ni
yet etmektedir. 

Dosya tetkiki, keşif işi, karar yazmak, icra 
dairesinin murafaa ve murakabesi gibi çeşitli iş
lerle karşı karşıya gelen hâkimlerimizin, geceli 
gündüzlü faaliyetine ve hattâ pazarları dahi ça
lışmasına rağmen işler lâyikı veçhile tedvir edi
lememektedirler. 

Muhterem arkadırlar, bir memlekette bir 
gayrimenkul dâvası 8 - 10 sene devam ederse 
bir ahvali şahsiye dâvası 2 - 3 sene sürerse, se
nelerce süren bir dâva sonunda alınan ilâm 2 -.3 
senede infaz edilirse o memlekette adalet ciha
zının iyi işlediğini iddia edeimeyk. 

Hal böyle olunca vatandaşlar arasında hu
zursuzluk devam eder, mahkemelerden haklarını 
istenilen süratte alamıyan vatandaşlar, kendi
liğinden ihkakı hak gibi Ceza kanunlarının suç 
saydığı bir ıısule baş vurmak, zorunda kalırlar. 

Harç Tarifesi Kanununda yapılacak değişik-
• lik dolayısiyİG vatandaş fâzla harç vermek mec

buriyetinde kalacağından,, bundan -sonra dâvala
rın süratle görülmediğindenbahisle adliye ciha^ 
zindan yükselecek şikâyet sesleri daha fazla ala
caktır.; v, . " J ' . ••*;./,•.i);-' 

Muhterem arkadaşlar; halkımız gelinmekte 
ol an dem akrasimizin: inkişaf im ve bu rejim in f e-
yizli neticelerini mahkemelerin iyi işlemesinde 
arar . E tM ile yeniyi mukayesede bunu-; tosta s 
tutar . Nüfuslunuzun % 80 ini teşkil eden halkı
mızın düşüncesi 'hemen bu merkezde sayılabilir. 

Gerek bir? hakkın süratle hak sahibine iade 
;. ...w . .û-?w& "•-.•• ',. : - . • : ' : " ' 
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c^ilnıediğiîKÎen. ve ĝ erok vatandaşlara . huzur | 
ve eıratiye t vererek y {iksoleu şikâyetleri . ve; sızıl -
tıları öhlemok baknmn;cîan: adliye cihazında/ ka-
nunlâıımizda da çok esafelı değişiklik yapmak zo- | 
nmdâyız. '• J . • '•.'": • :-î'., 

II\i|mmetİTOİ în usul kanunlarının değişikli
ğine dair hasırladığı taşarı, bir hakkın'en kısa 
bir zamanda yerine getirilmesi bakımından, en 
yeni hülmmîerl ihtiva etinektedir. 

/ Anaıka^nınlârımızdtt, içtimai bünyemize uyv 
gun olarak yapılmak istenen tadilata dair sarfe-; 

dilen ciddi/mesai' iftihara değer derecededir. Bu
nun için Sayın Menderes Hükümetini takdir ve 
tobriît etmek ferinde bir vazife olur. 

,; Ancak: kanunlarımızda yapılacak bu değişik
lik adlî reform içhv Mû değildir. Vatandaşın 
haklarının süratli ve isabetli şekilde yerine ge
tirilebilmesi için esaslı bir ıslahat yapmok zo
rundayız. Bunun için bir hâkimin yılda görebi
leceği dâva miktarı 600 - 700 ü aşmıyacak mik-
farcla bir kadronun yapılması ve her ver-
diği/^Mrarla imtihandan geçmekr '• suretiyle 
terfic'hak f kazanan hâkimleri zamanı geldiği 
vakit beklemeksizin kadronun1 islimi lâzım ve za
ruridir. / ' 

Muhterem arkadaşlar; Adliye cihazının ve
rimli olabilmesi için yazı makinesi, yeter, derece
de kırtasiye malzemesi, dosya dolaplarının teda
riki, gibi hususların ihtiyaca uygun bir şekilde 
tanzimi gerekmektedir. 
' .Hâkimin faaliyetini müsmir kılan eleman
lardan birisi de zabıt kâtipleridir. Gerek miktar 
ve gerek: evsaf baskınımdan teşkilâtta vazife alan 
zabıt kâtiplei'ine yetor derecede değildir. Bugün 
liyakat ve kabiliyet itibariyle hasretini çek
mekte olduğumuz eski zabıt kâtipleri yoktur. 
Adliyedoniyetişen kıymetli elemanlar birer bi
rer başka dairelere akın etmektedir. Kâtiplerin 
adedini artıracak, terfihini sağlıyacak ve on
ları mesîeke bağlıyacak eskiden olduğu gibi 
birtak-nn/lı akların ' verilmesi ieabettiği kanan-
tintinde'bulunuyoruz. 

; Muhterem arkadaşlar, bugün Hâkimler Ka
nununa göre mesleke' ilk. giren hâkim, ve sav
cıların ekserisi, tatbikatta bilinmesi zaruri' olan 
vasıfla^r haiz; değildir. Onun için yargıç yetiş-
tirmek^usu) ünde/bir değişiklik --yapılması zaru
ridir; -Bu müktesobatı elde edİnciye kadar, 
yeni/Mesleke giren yarğıçliarı re'sen bir va
zifeyi tâyin etmemeler ihtiyatlı bir harekat olur. 

.İ952 r'bkıiı-r':-,- •••;• . ;•' 
Hâkimlerimizin müktesebatmı- artırmak ,,v6, 

birtakım kolaylıklar temin etmesi bakımından 
i Danıştay kararlarının idari mercilere 'gönderil-
1 diği,, gibi, Yargıtay kararlarının bir mecmua 
halinde toplatılarak mahkemelere gönderilmesi 

i çok faydalı olur kanaatindeyim. 
BAŞKAN — Vaktink doldu Niyazi Bey. 

i NİYAZİ ÜNAL ALCIM (Yozgad) — Bir 
kelime söyliyeceğim. efendim. Yargıçların temi
natı bahsine geliyorum. Arkadaşlar, eğer Adli
yede teminat olmamış olsa idi; burada . bunun 
karşılığını teinin eden arkadaşlar; belki 10 ki: 
siyi bulmazdı. . r 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Niyazi Bey. 
Efendim, Adalet Bakanlığı Bütçesinin 

tümü üzerinde 18 arkadaş/konuşmuştur, Ki
fayeti müzakere takriri do gelmiştir.. 

AHMET) VEZtROĞLU (Afyon Kn rahisar) 
— Aleyhinde konuşacağım, v 

BAŞKAN — Daha okumadık. / ' .'.- . ' 
ABB AS GÎG-İN (Çoruh) — 10 didcikayı beş 

dakikaya indirdik, hâlâ kifayeti müzakere tak
riri veriliyor. , )> 

AHMED VEZİROĞIJU (Afydn Karahisar) 
— Sayın Başkan kifayeti müzakere aleyhinde 
konuşacağım. ' ; , 

BAŞKAN ~ 'Okumadık. Okuyunca söz alır-
. s in iz . . . ' '• / ' " 

ADALET BAKANI IlÜKNEDDÎN NASU-
HlOÖLlJ (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
1952 Adalet Bütçesinin konuşulması sırasında 
Yüksek Meclisin' gösterdiği hassasiyete ve- ada
let camiası karşısındaki kıymetli •alâkasına te
şekkürlerimi evvel emirde arzederinı. 

Bu hususta muhtelif milletvekili arkadaşla
rın burada mevzuubahis ettikleri hususata,mü
saade buyurursanız, tutabildiğim notlar derece
sinde malûmat arzedeyim. >Ş' ' 

I ilk söz alan Zihni Betil ark'adaşımız1952 
Adalet' Bütçeli ile ondan evvelki bütçeler ara
sında bir mukayese yaptı ve isterin çöğaldığiıı-

. : dan, dâvaların arttığından bahsile ihtiyacın vüs
atini ve teşkilâtın ad^mi kifayetini izah etti. 
Bu arada bugünkü, 3952 Büfesinin rakamları 
itibariyle 1951 Bütçesinden büyük bir/Park.gös
termediğini ve sabıfr bütçelerden •fn'sliı-' farklı 

I bulunmadığını' söyledi; •••. •'.':'•'" 
Filhakika; 1952'îBütçemiz;::195î Bütçesinden 

1 'biraz daha farklı olmakla ' bera'ber bizi maksâ-: 
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chı, vusul için kâfi derecede kuvveti haiz olnnya- 1 
bilir. Fakat yine ikendüeri beyan' buyurdular 
ki; bir şeyin kemaline doğru gitmek ancak im
kanlarla mukayyettir. 

Arkadaşlar; Adalet Bakanlığınız ve Hükü
metiniz adalet içlerinde-yaptığı ve yapacağı iş
leri, hareketleri ciddî esaslara, prensiplere is
lin at ettirmiştir. 

1 Bunlardan birineisi; parti programında, ada
let işleri hakkında ,'kabul edilen maddeler, bi
zim en başlı hattı hareketimizdir. 

ikincisi; Kabine programında mevzuubahis 
olan esaslar ve beyanlar yine bizim noktai ha-' 
rek^timizdir. 

Üçüncüşiİ; 1951 Bütçesinin /müzakeresinde 
..{-muhtelif milletvekillerinin izhar '«ettikleri te-
•;menniİeri de nazarı dikkate almaktayız. Diğer 
taraftan intihap dairelerindemilletvekillerinin 
gördükleri ye işittikleri eksiklikleri ^cendiımize 
bir noktai hareket olarak almaktayız. 

Bundan ;b aşka gazeteler ve ilmî mecmualar 
da iadakt işlerimizin tekamülü için yazdıkları 
İni tün mütalâa ve fikirleri nazari dikkate al'-; 

maktayız. v 

Hulâsa,;; bu esaslardan,. 'ayni zamanda 'hâ
diselerin bize göstermiş olduğu ihtiyaçlardan: 
mülhem olarak vaziyetimizi ve hattı hareketi- ; 

. ıhizi.onagöro plânlı ve programlı olarak tâyin. 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu arada Demokrat:- Parti hükümetlerinin 
yaptığı ,ye .çıkardığı-kanunlar, bugün Mecliste 
ve elde bulunan kanunlar vchakanlılçta, hazır-, 
lanmakta.ojan teanunlar hakkında kışlaca malû : j 
mat >arzedeyim '..:•; ;<,,•,•..•; ;* -:'•.,..-'.\--.i'.j,\..,,.-

20 ay zarfında ' Meclisçe kabul'edilen İp ka- ,1 
nunla, fci onların, hepsini Yüksek, MeeMş bildk; 
ği için bıırada,tekrar,, zikretmiye lüzum gör
müyorum, evyelce yadedilen birçok, işlerin o 
•kanunlarda yer 'almış olduğunu takdir buyurur-

' -SUnUZ. . . . , , „ ; > , . . , • :, ..>•:; ,;' ,,' . •.-« , .,. . . " , ,;' 

Ilaliha^ırda Meclis komisyonlannda. buhınan 
kanunlara gelince; <nılar da,şunlardır, ,: Ateşli, 
Silâhlar ve Bıçaklar • hal&ındajti kanun, Türk 
Ceza Kanunumın bâzv maddelerini mnaddil olan 
Kanun, ki .bunun iki maddesi çıİOTiştrr. Ceza 
IVhıhakermîleri Usulü Kanunu,-. Kaçakçılık Kanu- A 
nunun bfızıv maddelerini .değiştireıı. Kanun, 3655 
sayılı Kanuna bağlı Kanunda değişiklik yapıl^ 
masına ait Kamın, Ticaret. Kanunu, Hukukta 
Yargılama Kanunu,• Seyrüsefer, Kanunu, Avu- | 
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1 katlık Kanunu, Noter-Kanunu Tadilâtı, Genel 

Mahkemeler Kuruluş , Kanunu ve bugün, bunlar, 
Meclis encümenlerine arzcdilmiş kanunlardır, 
bu kanunlar, gerek programımız üzerine gerekse 
ihtiyacın ifadesi olan taleplerin mühim bir kısmı- -
m karşılamaktadır, • . 

Bundan başka bakanlıkla derdest olan şu ka
nunlar vardır: 

Adlî Tıp Teşkilât Kanunu, Türk Ceza Kanu
nu, Çocuk Mahkemeleri Kanunu, lh,faz Kamımı,. 
Çocuk Islah Kanunu ve en mühim*bir kanun ola
rak Hâkimler Kanunu.. Bunlardan başka diğer 
kanunlarımız üzerinde çalışılmaktadır. , 

Şimdi bu kanunlar Yüksek Meclise arzedilir • 
vo Meclisçe kabul buyurrılursa, o valdt,adliye teş
kil âtımızın:: vheyetr umumiyesi içinde geniş bir 
ferahlık ve hattâ gayeye dıoğru vâsıl olma imkâ- •;. 

' nı hâsıl olacaktır. - ,, ; , ; '••. / ' 
Bâzı kanunlarımızın geciktiğinden s şikâyet 

edildi..: .Kanunlarımız gecikmiş değildir; Mem -̂f 
leketin umumi bünyesine taallûk.eden bir kanu- . 
mı yazıp Yüksel? Meclise arzetmek her hangi ba- , 
sit bir iş olmadığından, Bakanlığın, bu müddet 
zarfındaki mesaisinin, az almadığmr kabul edece- , 
ğinizi ümit ederim. Bahusus arzetmiş olduğum 
kanunlar, adlî teşkilâtımızın bünyesini, esasını ye 
temci taşlarını teşkil edecek kadar < ehemmiyeti i 
kanunlardır.; • ; . , : > 

h Bu umumi malûmatı arzettild;enj sonra, arka
daşımızın beyanından bir noktaya: çeyap yere-,1. 

h ceğim. Kendileri dediler ki; 1952 Bütçesi böyle 
> ufak rakamlarla yazılmış ve o itibarla samimiyet-' 
ton âridir,.*• Halbuki, bjı bütçe, hçr yerde konuş-, 

; tuğumuz gibi, açıkça söylediğimiz gibi; tamamen 
, samimiyeti bünyesinde taşıyan ve - samimiyetsiz

likten tamamen uzak bulunan, bjr bütçedir; Ta-
;. mamiyle ihtiyacı .kayramalîla jberaber,. aynı za-

L manda memleketin en ücra köşesine kadar uza-
, yacak,bir teşkilâtın bir anda, bir senede, ilri se
nede halledilmesi mümkün; değildir. , Hattâ ken-

I diteri beyan ,,buyurdular 'ki; bunlar;imkânla 
mukayyettir. Biz bütüta imkânlarır;meydan a 

. getirmeye' ve .bunun; tahakkukum]; temine1 ,çalı-
;, şıyoruz. . y. • ,,.< :,v Ay- .<.•..,•;' ,.-•>,vı\j;- .•.'•:•!.. ••' 
.. Adalet daireleri ilcin kâfi tahsisat konulma-; .' 

\: Alığından bahsettiler» Hakikaten bu şeşle ada
let daireleri için. az .tahsiisat-'4îoyaibiMil̂ ,:-v,F^k,at' 

i hun'a ımukafbilyer yer münasip.halkeyleıın'i1 ada
let dairelerine J çevirmelk surötiyle'.onlardan is- ; v 

[. tifade etmekteyiz. Şimdiye kada/r 10 -- 15 -hina-, -•• 

i 8 — ' ••'**'.. • ' " ^ 
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•yi aldık. .Daha birçoklarını da .istemek ve'bun-
vlaTİ -kısa bit zamanda adalet' dairesi yapmak su-
-re;tiyle,'^bütçenhı imkânsızlığından' husule ge- ' 
lendıumı'ıu tahfif edeceğiz,: İlerisi için de tali- • 
sisat 'alındık icabcdersc • Yüksek Meclise baş vîı-" 
râcağız; •••';;.' ' :;;;> •• ••'. '•••:-,-\ ' • 
• ! Adlî" tıpaııeselesine temas .ettiler. Bu kouçı-' 
yasdiğer arkadaişlai'inıız da temas ettikleri için 
tensip (buyurursanız 'beraberce! arzf Cevap ede
yim.. - ':'•• * '- ' •;••' ;-- •:•'•'.'••'• •<'. ";' _ ' • ; . . • 
•'* Adlî Tıp Müessesesi bugünkü ihtiyaca hakika

ten kâfi değildir. Biraz-evvel Enver Kâran arka- < 
daşımızm söyledikleri gibi, hakikaten birçok bekle
meler de olmaktadır, i Fakat son iki sene zar
fında Tıbbi Adlî Teşlrilâtnııızın imlemesinde bir 
yenilik vb kolaylık olduğunu -arzetmek isterim. 
'Evvelâ binayı ele aldık. Soğukçesme'deki eski;; 

•••askerî mektep binasını çok .ciddî ıslah ettik. 
-Ahşap kutlarını betona çevirdik, teşkilâtını ğe-
• •nişMtiilc.-.-v Bugün ilki, üç sene evveline nazaran 
çok (lahaaleri igitmiş vaziyettedir. AdU i Tıp Mİü-
essesesinin daha iyi işlemesini temin için bakan- ' 
lık iiyd (biri murakabe -sistemi lraıimuştur. Her 
ayın i lkhaftası zarfında, bize adlî,tıp ne kadar 
gelmiş,'.ne kadar evrak-.çıkmış, ne,kadarı teda- ; 

külde t kalmış,, c bütün bunları1 ibiklimi ektedir. ' 
Biriken evrak peyderpey azalmaktadır. Her ay 
çıkan bültenleri1 arzedocek ;olursam, -evrakın: 
kel' ay azalnıakta olduğu görülür.' Her halde 
yarısından :fazlası bu şekilde rizale edilmiştir. 

;.: Adlî Tıp 'Müessesesinin ıslahı için, yaptıği-
mız kanun üzerinde son revizyonu yapılmakta
dır ve ümit ederim •, bütçeyi bitirdikten sonra 
'önümüzdeki ay içinde Yüksele 'Meielise; arzedi-
Teeefctir. .-'-. .'. - . " . ' . ' -

Ne yapacağız? Düşündüğümüz şeylerden, •• 
müstakbel kanunun mühim noktalarından bâzı
larını arzediyorumj 'hâli hazırda Tıbbi Adlî 
Meclisi şube. müdürlerinden; terekküp etmekte
dir. Şube müdürleri, Adlî Tıp Meclisi Âzası sı-
fatiyle; kendi vermiş .olduğu kararı tasdik et
mek mevkiindedir. Bunu [hukuk esaslarına ııy-

•: gun görmediğimiz için müstakil bir tıp meclisi 
kuruyoruz;- .-..-. ... 

Bundan başka İstanbul Üniversitesi ile te
masta bulunduk. Onlar dediler ki; ; niçin bir 
zini.teşkilâtımızdan JTıtti Adlî istifade etmiyor? 
Buradan iki türlü fayda melhuzdur. Hem bu
radaki tıp /talebesi adlî tip mevzuu üzerinde 
daha ziyade tecrübe görecektir, hem de tıbbi, 
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adlî üzerindeki yük hafiflemiş olatiajttır. Hat* 
tâ' buna' Ankara'daki'!ıüiıiversifte der^ ^ardtfmeı 
olaicâlttir;1 Ayni •zamanda pratiki bakımdan bu
nun 'ne-gibi ınâhzui'lan vardır; buiiu tetkik' edi-

•!yoruz! ̂ '.- /'': ; •'" 5 • ••. *hv";• ;'v* -;•'•*':'"'""-

Talkdnh edeceğimizkanunun ana'hatlariyle, 
hem müessese 'berdevam olacak, henfde lüzu
muna' göre1 bu iki ilim müessesesine'" yani; üni
versiteye lüzumu kadar vaka göndermekle on
ların' -da( mevcudiyetinden; ilininden istifade 
edeceğiz. ^ 

Binaenaleyh; takatimizi bütün Türkiye'nin 
ihtiyacını, müessesenin sırtına yüklemektense, o 
müesseseyi Î muhafaza etmekle beraber, iki m ü 
esseseden iötifâde suretiyle ye1 işleri daha ça
buk görmek eineliyle ucuz bîr yola-gitmek isti
yoruz. Vermiş okluğumuz bu lâyiha yüksek Mec
lisin takdirine bağlı bir şeydir. ; Bundan dolayı 
bu sene tahsisat koymadık, amadene içinde bu 
kantin kabuİ buyurulursa onun: mukabili olan 
tahsisatı başka \ suretle temin • -ı etmek imkânı 
Meclisin elindedir. •'•••.••?>'••>;• 

Zihni Betil arkadaşımız, • yayın tahsisatı-
; na ve diğer bâzı'lıususata temas ettiler. Diğer 
(arkadaşlarımın da nöktai'temasları olduğu için 
•hepsini bir arada konuşmak istiyorum. İsti
naf ;- mahkemelerine temas, ettiler,f;lMeclise tak
dim ettiğimiz, mehakim teşkilât -kanununda 
istinaf mahkemeleri de yer almıştır; 

Hattâ buna muvazi olarak usul kanuni arı 
da aynı şekilde hazırlanmıştır. Yâni bugün A-
dalet Komisyonunda bulunan 3 kânun; mehakim 
kanunu, hukuk usulü kanunu, ceza usulü' kanunu, 

istinaf teşkilâtını da bünyesine almak suretiyle, ha
zırlanmıştır, öyle takdim 'edilmiştir. Eğçryüksek 
Meclis kabul eder, icra .meriyetini ona göre 
ayarlarsa - ki, bunu burada tebarüz ettirmek 

; lâzımdır; 11-12 milyon ..'• livaya ihtiyaç vardır -
biz bunu 1953 senesi için düşündük. Eğer 1953 
yılı malî sia buna imkân verirse; ]m, olabilir, 
ve yahut Büyük- Meclis başka. bir şey düşünebi
lir. Yani istinaf: mahkemeleri" üzerinde Hü
kümet durmuştur ve vazifesini .-yaymıştır ve bu
na ait kanun tasarılarını' yüksek Meclise arzet-
miştir. Çocuk mahkemeleri 'bahsine birçok ar
kadaşlar temas ettiler. Bu mesele, üzerinde bir 
komisyonumuz çalışmaktadır. ; Hâttâ; bu Husus
ta ecnebi membalardan: malûmat âldık.; Birle
şik Milletler Teşkilâtı tarafından Brüksel'e da
vet olunduk, bir heyet gönderdik.'; Çocuk Malı-' 
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• ;;feemeİen::XI^lîi'. Kanuı;uı ve ^ 
.•an^fclesiı^ esnasında ya-. -
ni Meclisin ^Teşrinisani içtiınaından '• eVvel i 
takd^n^çdeco^iitiM'^'^ttv^otle'; talûmn ediyoruz. i 

tşçirnıahkemeleti vÜKerinde Çalama Bakah-
bğiyle tçrnas ^halindeyiz; Halen inandut i>iî!kaç 
şeliidmizde olan bu mâlıkemelçri tevsi etmek 

•r:ve;;ikannndaki bir •noksaîilığir 
]e Mâliyeye de;fazla külfet • yerineden iyi şekle 
getirilmesi;lnısıısundâ Çalışma Bakanlığiyle te
mas halindeyim , : 
; Yine birçok arkadaşlarımız ceza evlerinden 

baltsettiler.;;Bu mesele hakkında geniş izahat ver
meme ;pıütoMİenizi rica edeceğim. 

Arkadaşlar, Türkiye'de 495ceza evi vardır. 
Bunları, d «ika evvel bir münasebetle ;araetmiş-
tim. Bunlardan 50 kadarı ceza evi vasfmdadır. 
Mütebakisi derme çatma, şu veya bu binadan 
eevdlmiş şeylerdir. Hakikaten bunlar ceza evi 
«İsteminde,olmadıkları gibi bu işi görecek vasıf
ta da değillerdir. Bu binalarda bulunan nıah-
•'kûmların hastalığa karşı mukavemet ödentiye* 

•''•çekleri tabiîdir. Biz buralarda infaz sistemini 
layıkiyle tatbik etmeye imkân bulamamaktayız. 
Bunun için .Bakanlığımızda sayın arkadaşım-İz
zet Akcal'ın ;da iştirak ettiği bir toplantı yap
tık. .Mütaaddit celseler yapıldı. Burada infaz >ka-
nununun esaslariyle, yeni yapılaeak ceza-evlerinin. 
esasları üzerinde görüşüldü. Ye bir programa 
bağlandı. 
•; 1950 senesinde 14 ceza evi yapılmıştır. 1951 
senesinde 28 ceza evi yapılmıştır. Bu sene de 
bu program tatbik edilmeye başlanacaktır. Yap-
nVış olduğumuz program, şu şekildedir. İler kü-; 
çük ka za d an başlı yarak kazanın bünyesine ve 
nüfuşınıün kesafetine göre A ve B * tiplerinde 
.küçük kaz-a ecza evleri, sonra vilâyet •merkezle
rinde daha büyükleri yapılacaktır. Bunlardan 
başka, 10/bülgede (niezoü santral) dediğimiz 
•büyük :ceza, evleri yapılacaktır. Bu ceza evleri
nin yapılması işi tatbikatta biraz yanlış telâk
ki basıl etti. Bazı tenkidi ere mâruz kaldık, de
diler ki, mektepten evvela hastaneden evvel ceza 
evi yapılıyor. Bu; tenkidleri, bize dost olmıyan 
bâzı -ecnebi matbuat ele aldı, Türkiye'de her ta
rafta ceza. evi-- yapıl makta dır diye neşriyat yap,-
tı...'Halbuki•.mesele başkadır, ceza evleri artırtl-
ınıyor, bugün için işe yaramıyan, gayrisıhhi 
olan;..gayrimüsait olan binaların yerine, infaz' 
sisteminin kabul etmiş olduğu 'binaları, getir-
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,m ekten ibarettir. Bu suretle yapmış olduğumuz 
program hazırlandı ve Bakanlar Kurulunun tas-
dikıua arzedildi. Bakanlar Kurulu bu programı 
tasdik etti. Şu halde ceza evlerinin müstakbeli 
rhakkında elimizde, üzerinde yürünecek geniş 
Inr hattı hareket vardır. Yalnız biz bunu 10 ser 
nelik diyo^ bir programa bağladık; Fakat 10 se-
ııemi 'olu^ 8 sene mi olur, 15 sene mi olur me
selesinde ı alacağımız tahsisatla mukayyet .olaca
ğız. Mikanı malî olursa 8 senede ikmal ederiz. 
Olmazsa 10 senede, 15 senede olur. Bu mesele 
akim kalmış değildir, başlanmıştır, Bükanlar 
Kurulunun tasdiklim iktiran etmiştir, tordan 
sonrası iyin ne olursa olsun ceza evlerinin tatbi
katı için artık yürünecek bir yol vardır. Aimp-
rik yoldan ayrılmmış, sistemli bir yola bağlan
mıştır^ ..: '• '• •';'". , •"• •'••'.• '•"•;.- •••• 

Bu parada, veremliler hakkında da görüşüldü. 
Sabn ferdtunan arkadaşımız dediler İd: biç ol
mazsa bir yerde bir verem hastanesi yapılsın. 
Bir -yerde yapılması bizim işimize gelmez; .<$ün-
ki memleketin muhtelit yerlerinden malıpusbirı 
alıp taşımaya imkân yoktur. Bu bakımdan Sağ
lık Bakaultğı ile mutabık kaldık. Biziin -göste
receğimiz yerlerde yani Sağlık Bakanlığı emrin
deki' hastanelerin bahçesinde :bir paviyefn da 
bizim için .açılacak ve paviyonlar bir yerde de
ğil, memleketin birkaç bölgesinde,- ımeselâ Trab
zon'da Sivas'ta Ve lstanbuİJda olacaktır. Bu 
paviyorikırda. nıalıpus veremliler tedavi edile
cektir. Bu mesele üzerindeki temaslarımızı mu
hafaza' ediyoruz. Onun için önümüzdeki sene 
içinde, vâki olacak inkişaflar dolayısiyle Sağlık 
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı mutabıktırlar, 
gelecek senelerde ona göre tahsisat koyacağız. ; 

Adalet dairelerinin mefruşat işleri hakikaten 
iyi durumda değildir. Bu binalar ve mefruşat 
adaletin şerefiyle kabili telif değildir. Tahsisa
tımızın kifayeti nimetinde bunları da peyderpey 
düzenliyeceğiz. Bütçemize bu sene bâzı ilâveler 
yaptık, şahsi kanâatim, almış olduğumuz İhı faz
la tahsisatı perde, muşamba gibi şeylere hasret-
miyerek, demin burada tenkit mevzuu olduğu şe
kilde, dâvâlı ve davacıyı, muhakemesini bekler
ken rahat ettirmek için onlara bir oda tahsis et
tirmek suretiyle kânape ve saire temin edeceğim. 
Nitekim gezdiğim bâzı yerlerde -dâvâlı ve dava
cıları ayak üzerinde görmekle müteessir ve •••müte-: 
ezzt oldum. Bu işi tanzim için bu bapta cimihu-
riyet savcılarına bir tamian yaptım, dedim ,ki:. 
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Daireleriniz içinde mehmaemken bir oda, bir ko
ridor, no bulabilirseniz ayırınız, biz cshabı mc-
salibi oturtmak mecburiyetindeyiz. Tren bekle
mek için istasyonlarda oturulacak yerler vardır, 
fakat adalet dairelerinde yoktur. Bunu temin 
etmek için binaların imkânlarından istifade et
mek işiyoruz. 

Hâkimlerin, teminatı meselesine temas Duyu
ruldu. Arkadaşlar, hâkimlerin teminatı asıldır. 
Ve bu müessesenin mahiyeti üzerinde sahahatle 
durmak vazifemizdir. Diğer, taraftan yine bâzı 
arkadaşların izhar ettikleri teminat, teminatı 
şahsiyeden. ziyade zati adaletin teessüsü için 
bununla kabili telif bir hale .getirmek .ayrıca dü
şünülecek bir mevzudur. Bu noktaya da bu 
kadar temasla iktifa edeceğim. Çünkü mesele, 
Hâkimler Kanununa ait bir meseledir. Bu ka
nun geldiği zaman uzun uzadıya görüşeceğiz. 
Hulâsa teminatı muhafaza etmek ve tevsi etmek 
asıldır. Bunu yazarken, adaletin gaye olduğu
nu düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunu Hâ
kimler Kanunu halledecektir. . 

Zihni Bey arkadaşımız hâkimlerin tâyinine," 
nakil ve tacillerine temas etti. Yargıtay reisle
rinin, Yargıtay tarafından seçilmesini mütalâa 
etti, diğer arkadaşımız senato kurulmasını tek
lif, etti. 

Hâkimlerin nakil ve tâyin işleri için diğer 
ileri memleketlerdeki hâkimlerin nakil ve tâyin 
esasına ve bizim bünyemizin icaplarına göre bir 
formül getireceğiz. Bu formül ne olabilecektir? 
Bunu burada bir vecize olarak söylemeye im
kân yoktur. Bu getireceğimiz formül nihayet 
Yüksek Meclisin kabul 'edeceği bir sistem ola
caktır, Bugünkü tâyin meselesinde hakiki bir 
revizyon yapılacağını arzederim. Hattâ bu te
minat meselesinde savcıların da yer alması mu
vafık olur. 

Fahri Köşkeroığlu ve diğer bir arkadaşımız, 
seyyar mahkemelere temas ettiler. Elimizde 
böyle bir proje olduğu gibi, Adalet Komisyo-
nununda da böyle bir proje vardır. . Bu im eşele 
haddizatında ıçok caziptir. Fakat memleketi
mizin bünyesi ve şartlariyle ne .kadar kabili te
lif, olacaktır, bunun üzerinde çok düşünmek lâ
zımdır. Meseleyi birinci plânda ele almakla 
beraber, bütün künlıü ile tetkik •etmek lâzım
dır. Haddizatında faydalı olacağını, tahmin et
mekteyim. 

Ahmet G-ürkan arkadaşımız Medeni Kanun 
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üzerinde durdular ve Medeni Kanunun vasfını 
da biraz tenkidettiler. Medeni Kanun, şüphesiz 
ki en büyük kanunumuzdur ve Türk Milleti de 
en yüksek medeni tmillet olması dolayısiyle bu 
kanunu en esaslı bir kanun olarak muhafaza 
edecektir. Bu arada arkadaşımız boşanma me
selelerine temas ettiler. Geçenlerde bir soru mü
nasebetiyle izah ettim. Manen inhilâl >etmiş bu
lunan bir aile rabıtasının bekasında bir fayda 
melhuz değildir, bu mevzuu tetkik etmekteyiz. 

İzzet Akçal arkadaşımız ceza eyleri üze
rinde durdular. Kendileriyle tamamiyle iştirak 
halindeyiz. Bu alâkaları dolayısiyle kendileri» 
ne teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

İnfaz Kanunu derdesttir, elimizdedir, yakında 
takdim edilecektir. Yalnız burada arkadaşım 
bir noktaya temas ettiler. Dediler ki, iş esasına 
müstenit ceza evleri miktarı azaldı, hattâ biri
sinin arazisi taksim edildi, dediler. 

15 ten 9 a inmiştir. Bâzı yerlerdeki cezalı 
amelenin miktarı, İşletmeler Bakanlığı ile 
aramızdaki mukavelenin feshedilmesi yüzünden 
azalmış ve bu yüzden de bu aded 15 ten 9 a 
inmiştir. Bundan başka Edirne'deki arazinin 
bir kısmının tevzii sırf muhtaç çiftçiyi koru
mak maksadiyle yapılmıştır. Çünkü oradaki 
Numune Çiftliğinin geçen seneki hesapları za
rarla kapanmıştır. Bu ceza evine lüzumlu arazi 
bularak ve hattâ 1600 dönüm daha ilâve 
ederek, diğer fazlasını istihsalin artması için 
muhtaç çiftçiye tevzi etmek kararı verilmiş
tir. Buna mukabil Sivasta bir halıhane kuru
yoruz ki, halen binasını aldık, çalışıyoruz, 400 
kadar mahkûm burada çalışacak, bu suretle 
hem mahkûmlara iş bulacak, hem de Sivas ha
lıcılığına yardım etmiş olacağız. Bu iş için bu 
sene faaliyete geçilecektir. 

Antalya'da da bir çiftlik kurmak için vila
yet ve savcılıkla temastayız. Cezalılar için ora
da bir çiftlik tesisi yolundayız. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız, yargıç aday-
lamım çalışma tarzını muvafık görmediler. Bu 
mevzuu da ıslaha taraftarız. Hakikaten yargıç 
adaylığı müddetini azaltarak onları çok ha
kimli yerlerde çalıştırmak suretiyle tecrübe ve 
bilgilerini artırmak Vekâletin de iştirak. ve ka
bul ettiği bir sistemdir. 

. Zabıt kâtipleri için kurs açılması. meselesi 
bizim . elimizde bir nottur, üzerinde . dururuz, 
yapmıya çalışırız. Kâtip ihtiyacı meselesi üze-

671 — 
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.rinde biraz duracağım. Birçok yerlerden, kâtip 

/ilâvesi taleplerini, alıyoruz. Kâtiplerin ilâvesi 
': Ibilniiyorunl, ne dereceye kadar faydalı olacak

tır!' Bütçe Komisyonunda ..görüşürken dediler 
. (ki, ̂ yalnız kalabalıkla mı iş yapacaksınız, baş

ka-bir şey düşünmediniz mi? Düşündük. Dâ
vaların süratle neticelenmesini temin için evve
lâ usul kanunlarının ıslahı lâzımdır. - Bu yolu 
açtık ve hazırladığımız esasları takdim etmiş 
bulunuyoruz. Buhtın haricinde kanuna ihtiyaç 
göstermeden acaba daha ne gibi cezri ve rasyo
nel çalışmalar temin -edilebilir ? Bunu da ele 
âldık ve ıbiir anket maçtık. Bu hususta teşkilâtı
mızdan cevaplar alıyoruz. Mevzuu daha pratik 

Jbir hale getirmeyi düşünüyoruz. Acaba perso
nel azlığı mı var, yoksa sistemler mi1 bozuktur? 
Bu % üzerinde çalışılmaktadır ve yakın Ibir za
manda bu hususta müspet neti'cel'er alacağımız
dan emin bulunuyorum. 

Adlî tebligat meselesi; posta meselesi, zabı
tanın yaptığı tahkikatın ademikifayesi üzerin
de ve diğer mevzularda da Ahmet Başıbüyük 
arkadaşımızla hemfikir bulunuyoruz. Yine bu-
arkadaşımız 'bir noktaya daha temas ettiler, ye
ni yeni hâkimler, Feraiz ve eski Arazi Kanunu 
'hükümlerini bilmiyorlar, bu işin tanzimi lâzım
dır, dediler. Bu mesele şayanı dikkattir, bu 
iş. üzerinde de duracağız. 

Yusuf Aysal arkadaşımızın temas ettikleri 
noktalar da aynı mealdedir. Yalnız bur ada ̂ ka
za vahdeti mevzuuna temas etmişlerdir. Ka
za vahdeti işini daha geniş ve ayrı bir mevzu 
olarak ele almak icabeder. Bu hususu şart ve 

: ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve umumi 
çerçeve dâhilinde ele almak, yalnız bir zaviye
den değil, muhtelif zaviyelerden tetkik etmek 
lazımdır. Bu mesele mühim bir meseledir, bu
nu zamanında ayrıca müzakere, edeceğiz. 
•' Muhterem Mehmet özbey arkadaşımız, pek 
seri okudukları için sözlerini lâyıkiyle zaptede-

• medim, onları zabıtlardan alır, bunun içinde 
vermiş oldukları izahattaki kısımları yerine ge-
tirmeye çalışırım. 

. Nurettin Ertürk arkadaşımızın tekliflerini 
|bu suretle arzediyorum. Yalnız mektepsiz hâ
kimler meselesine temas ettiler ve bunlardan 
30 seneyi ikmal edenlerin tekaüt edilmelerini 
istiyorlar. Bu mesele bir hamlede yapılacak bir 
şey değildir. Mektepsiz hâkimlerin içinde çok 
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kıymetli ve değerli olanlar vardır. Ba itibarla 
kendilerinden istifâde etmekteyiz:':";-

'Stajyerlerin iyi yetiştirilmesi ve kadit) tev
zi işleri ve diğer huşusat hakkındaki tenkidle-

, rin icabını yerine/iğetirmek vazifemizdir. Yal
nız şunu arzedeyim, kadro tevziatımızda hiç
bir haksızhık yapmadık. Zamanı Eğelen hâkim
leri sırasına koyuyoruz. Elimizdekii kadronun 
nispeti malûmdur. Mümtaz, müreccah ve- âdi-
yen terfileri kendi sıralarına göre yapıyoruz. 
Zamanı gelince bir giin talik etmeksizin yerine 

• getiriyoruz. Yalınız şunu arzedeyim, Kânunu
sâni ayında bu kadro ve terfi işini bir hafta ka
dar tuttum, bir malî vaziyet vardı, onun tetki
ki için tuttum. Yoksa kadro açılan yere en hak
lısını ve kıdemlisini vermekte bir an gecikmiyo
ruz. 

Ömer Bilen arkadaşımız adalet işleri üzerin
de umumi bir şekilde konuştular. Kendilerine 
adalet müessesesine karşı gösterdikleri yakın 
alâkaya ve verdikleri kıymetten dolayı teşek-

• kürlerimi arzederim. 
. . Sabri Erduman arkadaşımız; mahkûmların 
verem hastanesinden bahsettiler. Buna biraz ev
vel cevap vermiş bulunuyorum. Sonra ceza ev
lerine birer öğretmen istediler. Bu mesele üze-

l rinde Millî' Eğitim Bakanlığı ile temas halinde
yiz. Evvel emirde mahkûmların okuması için bir 
kitap yapmak lâzımdır. Bu, öyle bir kitap olsun 
ki mahkûm bunu alâka ile okusun, ve elinden 
bırakmasın, bu, aynı zamanda kendisine bütün 
iyi hisleri uyandıracak, kötü hislerden münez
zeh kılacak bir kitap olsun bu kitabı yazdırmak 
hususunda Millî Eğitim Bakanlığı ile temas ha
lindeyiz. 

Yemin şekline temas ettiler. Bizde yemin 
şekli şimdiye kadar yalnız namus ve vicdan 
üzerine, yemin etmek tarzındadır, göndermiş ol
duğumuz Usul kanunlarında Allah, namus, vic
dan üzerine diye üç mefhumu ele aldık. Mukad
desin medlulü olan Allah'ın ismini koymakla 

. onu da şümuliyle ifade etmiş olduk. Meclise ge • 
lecek olan bu kanun lâyihaları üzerinde tabiî 
görüşülecektir. 

Teminat hususunda Mehmet Süalp arkada
şımızın söylediklerine yukarda cevap arzetmiş-
tim. 

Nıısret Kirişcioğlu arkadaşımız tâyinlerin 
muhtar bir senatoya verilmesini istiyorlar. Ce-

| vabmı arzetmiştim. 
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Yusuf Karslıoğlu arkadaşımızın temenni, ve 

tenkidleri diğer akradaşların tenkid ve temen
nilerinin aynı olduğu için ayrıca bir şey ilâve 
etmiyorum. . 

Hasan Ali Vural arkadaşımız da aynı nok
taları beyan ettiler. 

Enver Karan'm tıbbî adlî ve diğer suallerini 
cevaplandırdım. Yalnız arkadaşımızın bahset
tikleri imzasız mektup meselesine gelince; 
şunu arzedeyim ki, bendeniz İçişleri Ba
kanı olduğum vakit, ilk verdiğim emir 
şu idi :*' İmzasız mektuplar gelirse bunları oku
yun, - Kalemi mahsusa söylüyorum - bunlar 
içinde memleketin selâmetine, emniyetine taal
luk eden bir mevzu varsa getiriniz tetkik ede
lim. Bunun haricinde şu veya bu şekilde olan
ları yırtın; bana getirmeyin. Dahiliyede ve Ada
lette yapmış olduğum imzasız mektup anlayışım 
budur arkadaşlar. 

Kanunların tevhidi işi üzerinde çalışılıyor. 
Halen Adalet Encümenindedir. Biz de bâzı dev
letlerin alâkalı makamlariyle muhabere halin
deyiz. 

Arkadaşların burada tenkid buyurdukları 
hususjar hakkında mücmel malûmat arzettim. 
1952 senesinin tatbikatı esnasında buradaki iza
hatımdan her hangi bir inhiraf vâki olursa der
hal tanzim etmek Yüksek Meclisin elindedir. 
İrade ve irşatlarınız daima rehberimizdir. 

Tekrar ediyorum, adalet mevzuunda arka
daşların gösterdiği hassasiyete bütün adalet ci
hazı adına teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sual var efendim. Remzi Oğuz 
Arık üç sual sormak istiyorlar. 

REMZİ, OĞUZ ARIK (Seyhan) —Muhte
rem Bakan, şu üç şeye cevap vermenizi rica ede
ceğim : ' 

Çocuk mahkemeleri hususunda Millî Eğilim 
Bakanlığı ile temasta bulundunuz mu? 

ADALET BAKANIRÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — • Çocuk mahkemeleri 
mevzuunda çalışan komisyon ecnebi mevzuatı 
ve eserleri tetkik etmekte ve Yargıtayda bulu
nan ve bu işte çalışmış olan arkadaşlarla, üni
versitelerin alâkalı zatlariyle temas halinde
dir. Yani İstanbul Üniversitesi, Ankara Üni
versitesi ve Yargıtayla bizim teşkilât .başbaşa 

, çalışmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığından şim- . 
diye kadar bir şey istemedik. İcabederse. isti-
yeceğiz. ." ' ' _ ' . , . j 

REMZİ OĞUZ ARIK " '(Seyhan) ^ Çocuk: . 
hapishaneleri hususunda elinizdeki program
da yer vermeye muktedir misiniz ve bunu .ister 
misiniz? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Devamla)— İsteriz. ' Bu hususta 
vilâyetlerle temas halindeyiz. Hattâ dedik ki, 
ceza evlerinizde şimdilik bir yer gösterin. Bir 
nokta arzedeyim, zata âlinize. 495 ceza evinden 
hali hazırda 122 ceza evinde tutuklularla mah
kûmlar tamamen ayrıdır. 228 inde yalnız te-
neffüşhaneleri müşterek, koğuşları ayrıdır. 
145 inde maateessüf hepsi müşterektir. 

Şimdi bu vaziyeti biliyoruz. Elimizdeki ce
za evlerinin takati ve şeklini bizzat zatı âliniz 
de yakından biliyorsunuz. .Hattâ gittiniz gezdi
niz bir tanesi için de yıkılıyor, dediniz. Biz bu 
vaziyetteyiz. Dedik ki; acaba hangi mmtakalar-
da ceza evlerinin içinden bir kısmını tefrik ile 
çocukları derhal ayırmak imkânı yardır. Bu su
alimize henüz cevap gelmedi. Vilâyetlerdeki 
ağır ceza savcıları ve hattâ valilerle temas ede
rek bu işi tesbit ettiriyoruz. Çocukları ayırıp 
bugünkü ihtilât halinden kurtarmak yolunda
yız. Burada bir tane var, çocuk ıslah evi var. 
Fakat kâfi gelmemektedir. Bu sene başından iti
baren bu işi ele alacağız. Diğer taraftan da ile
risi için esaslı, ciddî ve tamamen bizi tatmin ê  
decek şekilde faaliyete geçeceğiz. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) —Veremli 
mahpuslarının korunması meselesinde Sağlık Ba
kanlığı ile bir anlaşmaya vardık, diye beyan 
buyurdunuz, Hükümet bu anlaşmayı kabul etti • 
mi? Yani Başbakanlıktan geçti mi? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Henüz daha kabineye 
gelmiş bir şey yoktur. Bu mesele benimle, Sağ
lık Bakanı arasında mutabakata varılmıştır. Ne
ticesi tabiidir ki, kabineye arzedilecektir. Hiç 
şüphe etmem ki, mahkûmların tedavisi ve ko
runması hakkında hu şekil mutabakattan başka 
bir eskil düşünülsün. Müsterih olmanızı rica 
ederim. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — İcra da
irelerine ayrıca bir de kâtip kadrosu verilecek ;; 
mi? • 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOLU (Devamla)'— icra memuru vardır, kâi r 

tip yoktur. 

— 673 



; SÜLEYMAN SÜRURİ NASUHOĞLU (Kü
tahya) — Kıdem tablolarının, cetvellerinin ha
zırlanıp ilânı mümkün müdür? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
IIİOĞLU (Edirne) — Bu cetveller hazırdır fa
kat bastırmadık. Buna da sebep bir hâkimin Ta
lan .yerdeki hizmetinden üç gün unutul ursa 
bunu tashih etmek zor olacaktır, bu sebeple bas
tırmadık. Bir hâkim muhtelif yerlerde vazife 
görmüş olabiliyor. Muamelât itibariyle eksik 
olanları var. Bunu bastırıp da ilerde tashih et
mektense bütün revizyonu bitirmek zorundayız. 
Fakat buna rağmen hepsi sırasını muhafaza 
ediyor ye belki sene başında kıdem tablosu ba
sılacaktır. 

SÜLEYMAN SURURÎ NASUHOĞLU (Kü
tahya) — Değirmisaz Asrî ceza evinde mahkûm
larla işçiler yanyana çalışmaktadırlar bu yüz
den mahkûmlar tarafından işin emniyetinin ih
lâl edildiği defalarca şikâyet edilmektedir. Bu 
ceza, evi kaldırılacak mı, kaldırilmıyacak mı? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Diğer yerlerdeki evler 
kapatıldığı için Değirmisaz ceza evini daha 6 
sene müddetle muhafaza edeceğiz. Orada müş
terek çalışıyorlar. Fakat bu müşterek çalışma 
hakkında bize intikal etmiş bir şikâyet olduğu
nu hatırlamıyorum. Zaten tecilli cezaya mâruz 
bulunan mahkûmlar kordon altında değildirler. ,• 
Onlar,, müddetle mukayyet oldukları için çok 
muti bir, vaziyette çalışıyorlar. Mamafih, Değir
misaz hakkında zatiâlinizin bir endişesi, bir duy
gusu varsa, zatiâlinizle görüşelim tashih edelim. 
Fakat bize bu hususta bir şikâyet gelmiş değil
dir. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

- BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Müsaado ederseniz onu okutacağım. 

jZİHNÎ BETÎL (Tokad) — C. H. P. si Mec
lis Gfrupu adına söz almış, konuşmuş bulunuyo
rum. Adalet Bakanı sayın Nasuhioğlu'nun iza
hatı üzerine bir kaç noktanın tenevvür etmesi 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Zlimî BETİL (Devamla) ~- Sayın arkadaş

larım, 1952 yılı Adalet Bütçesi hakkındaki ten-
kidlerimizi huzurunuzda tekrarlıyacak değilim. 
Tönkidlerimizi dinlemiş bulunuyorsunuz. Ada
let'Bakanı sayın Rükneddin .Nasuhioğlu'nun bu 
tenkidleri de içine alan izahatını keza dinlemiş. 

bulunuyorsunuz. Tenkidlcrin isabetinin ve kû 
tenkidlere verilen cevabın ne dereceye kadar 
tatmin edici olduğunun takdiri, hiç şüphe yok^ 
ki, yüksek heyetinize aittir. Bu itibarla, aynı 
noktalar üzerinde tekrar durmak ihtiyacını his
setmiyorum. Sadece bir kaç konu üzerinde kısa
ca konuşacağım: Sabahleyin konuşurken, ay
nen, (Adalet Bakanlığı Bütçesinin, aylıklar kar
şılığı bakımından samimiyetten mahrum oldu
ğunu) söylemiştim. Sayın NasuhiÖğlu'nun bu 
noktaya taallûk eden izahatı tatmin edici değil
dir. Çünkü, buradaki samimiyet sözü, teknik 
bir sözdür, dikkatle ve mahalline masruf oldu
ğu kanaatiyle istimal edilmiştir, Adalet Bakanlı
ğı Bütçesinin heyeti umumiyesine şâmil mânada 
kullanılmamıştır. Adalet Bakanlığı 1952 yılı Büt
çesinin 201 sayılı aylıklar bölümüne konulan 
tahsisat 28 173 835.liradır. Bakanlığın 1951 yılı 
Bütçesi için aynı bölüme konulan para ise 
25 312 953 lira idi. Bu para geçen yıl yetmemiş ve 
geçenlerde kabul ettiğiniz bir aktarma kanunu 
ile bu bölüme 2 156 200 liralık munzam bir 
ödenek eklemiş bulunuyorsunuz. 25 312 953 li
raya 2,156 200 liralık ek ödenek ilâve edilince 
yekûn 27 479 153 lira olur. Bu yıl bütçesine 
konulan 28 173 835 liradan bu 27 479 153 Ura 
çıkarılırsa geriye '694 682 lira kalır. 

Halbuki, yine bundan bir müddet önce kabul 
etmiş bulunduğunuz kanunlara göre Yargıtaya 
iki hukuk dairesi ilâve edilecektir. Bundan 
başka 470 aded 100 lira ve 10 aded de 130 lira 
ücretli mübaşir maaşa geçirilecektir. Ayrıca 35 
ilçede asliye mahkemesi ve 25 bucakta sulh 
mahkemesi kurulacaktır. Fakat bu yıla. ait büt
çedeki para bunların aylıklarını karşılaya
mayacaktır. Bu itibarladır ki, sabahleyin, 
bu izahatı vermek suretiyle, 1952 yılı 
Bütçesinin aylıklar karşılığı bakımından sami
miyetten mahrum bulunduğunu arzetmiştim. Sa
yın İNasuhioğlu'nun izahatından sonra dahi o 
mâruzâtımın isabetine ait kanaatimi gene mu
hafaza, etmekte olduğumu huzurunuzda tekrar 
ederim. 

; Arkadaşlar, Sayın Nasuhioğlu mürettep 
ağır ceza mahkemelerinin kaldırılıp kaldırıl-
mıyacağı konusu üzerinde izahat vermediler. 
Halen asliye teşkilâtından mahrum bulunan 
ilçelerde asliye teşkilâtının ne zaman kurula
cağı ve bucaklarda kurulmasına başlamlan;;sulh 
mahkemelerinin çoğaltılması işinin nasıl bir 
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tertiple ole ah nacağı hakkında da izahat ver- j 
inediler. - ı 

Adlî zabıtaya ihtiyaç aşikârdır. İki Jfconu 
hakkında da Heyeti Celileniz, tenvir edici iza
hata muhatap olmamıştır. , 

Bunun dışında arkadaşlar, Hâkimler Kanu
nunun bir komisyon tarafından ele alınmış bu
lunması ve zamanımızın ihtiyaçlarına göre tadil 
çalışmalarına başlanılmış olması kâfi değildir, 
Hâkimler Kanununun yargıçlarımıza temin et
tiği teminatın genişletilmesi ve bundan halen is
tifade etmiyen''yargıç ve O. Savcılarına da teş
mil edilmesi ihtiyacı karşısında tadil çalışma
larının tacil ve tesri edilmesi lâzımdır. Sayın 
Nasuhioğlu'nun sözleri arasında, bu çalışmala
rın ne zaman bitirilebileceği hakkında da bir 
ifadeye rastlıyamâdık. 

Hükümetin teklifleri Yüksek Meclisinizi el-
betteki hiç bir suretle takyit ve tahdit edemez. 
Ama bu, Hükümetin huzurunda bir görüş sahi
bi olarak gelmesine de mâni değildir. Binaena
leyh,. Hükümetin, teminatın genişletilmesi ve 
bugün yürürlükte bulunan hükümlere göre on
dan mahrum olan kimselere ne yolda teşmil edi
leceği bakımından her halde verilecek izahatı 
olması lâzımgelirdi. Bu itibarla, kanun üzerin
de çalışıyoruz, ikmal edeceğiz, huzurunuza ge
tireceğiz, bir şekil vereceksiniz, mesele o şek
le göre halledilecektir, tarzındaki izahat, tat
min edici değildir. Kaldı ki, bu konunun halli, 
maddî vasıta ve imkânlarla da ilgili değildir. 
İhtiyaç, kanun hükümlerini şu veya bu istika
mette veçhe vermekle kabili temindir. 

Medeni Kanun tadili üzerindeki çalışmaların 
mahiyeti hakkında kendilerini Bütçe Komisyo
nunda da dinledik. Hangi noktaların, hangi 
prensip ve esasların üzerinde durulduğu husu
sunda o zaman da izahlarına muhatap olmadık, 
halen de muhatap,olmamış bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım, mühim olan konulardan biri 
de, Yargıtay üyelerinin ve Yargıtay üyeleri ara
sından seçilecek Yargıtay başkanlarının ve C. 
Başsavcısının Adnlet Bakanlığınca inha edil
mek suretiyle ve bir kararname ile tâyini usu
lüne devam edilip edilmiyeceği konusudur. Bi
zim memleketimizin realitelerine aıygun olacağı 
kanaatiyle^,; Yargıtay üyeleriyle başkanlarının 
VÖ.O. Başsavcısının Yargıtay üyeleri tarafından , 
soçümosinî istemekteyiz. Sayın Adalet Bakanı j 

bu noktaya da temas etmemiş bulunuyorlar', 
Arkadaşlarım, birinci, sınıf yargıçlardan müte
şekkil Yargıtaya üye tâyini için Adalet Bakan
lığından Başbakanlığa gönderilen kararname
lerden birkaçının birkaç defa iade edilmiş ol
duğunu duymuş bulunuyoruz. Anlaşılmaktadır 
ki, bu usul mahzurludur ve Hâkimler Kanunu
nun yaşıyan hükümlerine tadili mahiyette hü
kümler konulması suretiyle kabili haldir, sür
atle de alınması lâzım gelir, lâzımgelir değil, 
geçen 22.'aydan beri gecikilmiştir bile. Sonra, 
arkadaşlarım, faizim adalet konusu ile ilgili 
mühim mevzularımızdan en başta geleni kaza 
birliğidir. Demokrat Parti programında da 
yer almıştır. Kaza birliğine ulaşmaklığımız 
için Hükümet, bir hazırlık yapmakta mıdır^ de
ğil midir? Yapmamakta ise böyle bir hazırlı
ğa ne zaman başlıyacaktır? Bunun için bir şey 
düşünüyor mu, düşünmüyor mu? bilmiyoruz. 
Bu, Yüksek Heyetinizin ve âmme efkârının 
ıttılaına mutlaka isal «dilmesi lâzımgelen mü
him konulardan birisidir. 

Söze başlarken arzettiğim gibi, tenkidleri» 
mizin isabetli ve o tenkidlere verilen cevapla
rın tatminkâr olup olmadığı, hiç şüphe yok 
ki, sizin takdirinize aittir. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanınmdır. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOÖLU (Edirne) — Efendim, bütçede sami
miyet kelimesinin şüphesiz ki fertler arasında 
veya teşekküller arasındaki samimiyet mesele
si olmadığını ve bir bütçe ıstılahı 'olduğunu 
bendeniz de biliyorum ve kendilerinin kullan
dıkları bu samimiyetsizlik kelimesinden mak
sadın rakamlar üzerinde olduğunu biliyorum 
ve o şekilde cevap verdim. Nitekim bütçemizin 
rakamları samimiyetsiz değildir, samimiyetli-
dir. Yalnız ara yerde kadroların , tevzini ile 
beraber 600 küsur bin liralık bir fark vardır, 
bu, bu. seneki terfilere de karşılık olur. Esasen 
bir hâkimin terfihi yalnız müddetine değil, 
muhtelif şart, şekil ve kaidelere 'bağlı, olduğu 
için hemen hepsi terfi edecek vaziyette değil
dir. Her memurun terfihi otomatik olmaktan 
ziyade bâzı evsafa bağlı şeylerdir. Mamafih şa
yet bu miktar kâfi gelmezse senenin nihaye
tinde ufak bir ilâve yapmamız imkânı vardır., 
Çünkü bidayette ne kadar hâkimin terfi edece
ği veya etmıyeceği tesbit edilemiyeceği: için, . 
böyle toleransla hareket etmek -zarureti vardnv 
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Bu -'bakımdan bütçe v samimiyetsizliği hususun
daki'^görüşleri yerinde olmasa gerektir. 

Mürettep ağır ceza mahkemeleri hususunda 
gerek z'atlâliniz ve gereli başka arkadaşlar dur
dular^ Elimizdeki kadroların imkânı ile mu
kayyet bulunuyoruz. Biz bu sene 200 küsur 
hâkim, 'aldık. Bununla bilhassa küçük mahke
meleri tevsi etmek niyetindeyiz. Bu arada ihti
yaca; göre mürettep ağır cezaların /da birkıs-
mını müstakil hale getirmek zorundayız. Ama 
hangisi 'evvel, hangisi sonra bunu sorarlarsa 
haksızlık dmiş olurlar. Bunlar tetkiklerin, 
etüdlerin neticesiyle kabildir. -

Bucaklarda ne 'gibi bir sistem takip ediyo-
ruzY 

Esasen vaktiyle 100 'bucakta mahkeme var
dı. 1932 senesinde hepsi •'birden kaldırılmıştır. 
Bendeniz vazifeye geldiğim zaman bir tek bu
cakta, Senirkent'de mahkeme vardı. Geçen se
ne dokuz ımalhkemıe daha kurdum. Bu defa da 
25 mahkeme kurmak için tedhirler aldık. Bu 
hususta birçok taleplerle karşı karşıya bulunu
yoruz. Hakikaten bütSün ıbucaklarımızda buna 
ihtiyaç vardır. Bu kere kuracağımız 25 mah
kemenin yerlerinin teşhisti hususunda bâzı şart
ları göz önünde tutacağımız tahiîdir. Mesafe, 
niüfus. kesafeti,, iş hadmi ve yol vaziyetleri bu 
şartların İtasında gelmektedir. Bâzı bucaklar 
vardır ki, hat üzerindedir ve 10 kilometre öte
de mahkemesi olan bir ibaş'ka ilce bulun'makta-
dir. Mahkemeyi hurada tesis edemiyeceğimiz 
aşikârdır. Fakat 'öyle bucak vardır ki diğerin
den 70 kilometre uzaktadır. Burada kuracağı
mız şüphesiz dür. 

Esasen bu 25 mahkemenin 'bir başlangıç ol
ması bakımından önemi mevcuttur. Memlekette 
en aşağı iki yüz ıbucafcta mahkemeye ihtiyaç 
vardır. Binaenaleyh bunu bir ibaşlangiKş 'olarak 
almanızı rica ederim. 

Adlî zaJbıta 'bizim vazifemiz olduğu halde içiş-
leriyle de alâka'hdır. Demini cevap arzetmiştim. 
Beyantınızda, tedbir almak lâzımdır, buyurdu
nuz. Ben o tedbiri zafbıtai mıânia telâkki eittim, 
^ürümle'riît çoğalmamasını temin bakımından 
zahıtâi mâüiâgilri nazara aldım. Bu itibarla 
mescleıİHf bfeden ziyade İçişlerini alâkadar eden 
'bir nfevzu olduğunu zaımcdiyoruuı. Gerek adlî, 
gerek mani ^zabıta. mevzuunda Bakanlığımız 
dairafti'-'Içigl'et'î'sBakânlığı'- ile temas halindedir/ 

Bu hususta da icabeden şartları yerine getir
meye çalışacağız. .-' ' , , 

Hâkimler Kanunu tecile değil , tacile lâyık 
ıbir kanundur. Bu kanunu değil zâti âliniz, bü
tün Meclis beklemektedir. Bütçe Komisyonun-. 
da da bu mesele mevzuübahis edildi. Fakat 
takdir buyurusunuz ki1, Hâkimler Kanunu mü
him >bir kanundur, her Ihanlgi bir münakale ih
das veya îlga Kanunu igibikolay bir kanun de
ğildir. O itibarla ileride 'tashihe ihtiyaç göster-
nıiyecek bir şekilde hazırlayıp Yüksek Meclise 
getirmek meoburiyeltindeyiz. ; Öyle tahmin edi
yorum ki belki de Meclîsin yaz tatiline 'girme
sinden evvel Ibunu takdim edeibileıceğizy demin
den arzetmiştim. Medeni Kanuna da temas çit
tiler. Medeni Kanun üzerinde ayda üç defa 
içtima eden bir komisyon meşgul olmaktadır. 
Yalnız hiz »bu kanunun ana hatları üzerinde hiç
bir fedakârlığa, taraftar değiliz. Bu kanun had
di zatında en demokratik bir memleketin kanu
nundan alınmıştır. Bunun tatbikatında tadile 
muhtaç kısımlar varsa onlar üzerinde duruyo
ruz. Bu kanunun bünyesi üzerinde sal'âbetle 
durmaktayız. Demin de söyledim; medeniyet 
hususunda en yüksek vasfı haiz olan Türk Mil
letinin Medeni Kanunu da en medieni hir ka
nundur. '•'• 

Yargıtay üyelerinin tâyini meselesine de do
kunuyorlar. Bu mesele evvelce de Bütçe Ko
misyonunda konuşuldu. Orada arzettiğim gibi 
yapacağımız kanuna intizar buyurunuz. Bura
ya gelip • görüşülecektir. Biz hâkilmlerih tâyini 

''hususunda bugünkü şeklin ıslahına çalışarak, 
tatmin edici bir formülle huzurunuza geleceğiz. 
Yüksek Meclisi tatmin edecek bir hale getiril
mesi için bir formül getireceğiz. Biz teklif 
yaparız, onun hakiki veçhesini Meclis tâyin 
eder. 

Bâzı tâyinlerde kararnamenin gidiş ve ge
lişinden bahis buyurdular. Bu 'bir idare işidir. 
Mademki bir kararnamenin altına, benim ka
dar vaz'ı imza 'etmesi dolayısiyle mesul başka 
bir makam daha vardır. Bu arada kararname
nin gidip gelmesinde bir fevkalâdelik beklemek 
hiç varil olamaz. Çünkü mesuliyet müşterektir. 
(Bravo sesleri). 

Kaza birliğine ulaşmak meselesi ise; haddi
zatında bu mevzuu Meclis ele almıştır, diye 
arzetmiştim. Parti programında da Yüksek 
Meclisin ekseriyet partisince ele alınmıştır. 
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Bunun şartlarını ve hudutlarını da yine Yüksek 
Meclisin ekseriyeti tâyin ve tesbit eder. (Bravo 
sesleri ye alkışlar). ;i 

. ARİF HİKMET PAMIJKOĞLU (Giresun) 
— Ben takrir ürerine söz istedim. 

BAŞKAN — Pekâlâ, takriri okuduğumuz 
zaman size söz veririm. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Ğümüşane) ~- Muhterem arka
daşım, sayın Zihni Betil, Adalet Bakanlığı Büt
çesinin maaşa taallûk eden rakamları üzerinde 
samimiyet olmadığını ifade buyurdular. Hal
buki bu rakamlar Bü^çe Komisyonunda uzun 
boylu tetkik edildi ve bugünkü kadrolara'te
kabül eden bir rakam olarak kabul edildi. Zih
ni Betil arkadaşımız şu noktayı her halde 
unutmuş olacaklar; yeni Teşkilât Kanunu ile 
alman kadrolar 12 aylık değil, 11 aylıktır. Bi
naenaleyh buradan yapılan tasarruf ve bir. de 
ücretten maaşlı kadroya geçen mübaşirlerin 
maaş kadroları Nisandan itibaren verilecek. 
Binaenaleyh bunlar Mart ayında da ücret ala
cakları için gerek kadroların 11 aylık üzerin
den tesbit edilmesi ve gerekse mübaşirlerin .üc
retlerinden temin «dilen bir aylık tasarrufla, 
endişe buyurdukları ek ödenek mevzuu kendi
liğinden halledilmiş olacaktır. Bu.itibarla, bu 
mâruzâtımla rakamlarda bir samimiyetsizlik 
olmadığı tezahür etmektedir. 

Bir de Yusuf Aysal arkadaşımız ceza ve tev
kif evleri yatırımlarından bir milyon liranın 
tenzil 'edildiğini buyurmuşlardır. Haddizatın
da bu miktar bir milyon lira değil, 150 bin li
radır, bu kadar bir para tenzil edilmiştir. 
Bununla da izmit ve Bolu'da inşasına başlan
mış olan adalet binalarının ikmali için o kıs
ma ilâve edilmiştir. Onu da bu vsuretle tavzih 
etmek'isterim. 

Yusuf Karslıoğlu 'arkadaşımız, hâkimlerin 
teminatının mutlak olduğu zehabına kapılmış
lardır. Teminat mutlak değildir. Teminatlı bir 
hâkimin, 'bulunduğu yerin vazifelerini görmeye 
ehliyeti kafi gelmiyorsa, kabiliyeti ve çalışması 
bakımından kifayetli değilse, inzibat komisyo
nu kararı ile yerinden kalkabilir. Teminatı mut
lak mânada almak doğru değildir. Teminat 
da birtakım şartlarla mukayyettir. Bendenizin 
encüme^ namına mâruzâtım bundan ibarettir. 

, BAŞKAN - r Müzakerenin kifayetini reye 
arzetmeeten evvel tüzük hükmüne göre, söz isti-
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| yen arkadaşlara söz vermek lâzımdır. 

Söz Gazi Yiğitbaşı 'nındır. 
GAZÎ YİĞİTBAŞI (Afyon) —: Saym ar

kadaşlarım; yüksek malûmunuz • olduğu veç
hile diktatörlük devrinde tedvin edilmiş ve sa
yısı binleri aşan antidemokratik kanunların 
ıslahı yolunda atılan adımlar bizi hakikaten se
vindirmiştir. Bunların içerisinde bâzılarının, 
milletimizin din ve vicdan hürriyetlerine uymı-
yan ve Demokrat Partinin memleketimizde teş
kil ve tesisinde milletimizin dinî hissiyatı okşa
narak partiye derhal ve toptan iltihaklarına yol 
açılır endişesiyle vaz'edildiğine, birçok vatan
daşlar gibi benim de şahsan kani olduğum Ce
za Kanununun 163 ncü maddesi gibi sair bâzı 
kanunlar, din ve vicdan hürriyetini < tehdit ve 
tazyik altında bulundurmaktadır. , . 

OSMAN KAPANI (İzmir) - r Öyle bir şey 
yok. Program dışında konuşuyorsunuz. 

GAZİ YİĞİTBAŞI (Devamla) — Buna dair 
bir iki misal arzedeceğim: İstanbul'da bir kaç 
müslüman Türk vatandaş feyiz almış oldukları 
merhum hocalarına bir minnet ve.şükran borç
larını ödemek üzere, güpegündüz, açıkta bir 
kabir ziyareti yapmalarından dolayı güya tari
katçılık veya dinî âyin yapmaktan bahanesiyle 
topluca mahkemeye sevkediliyör. iş- bununla 
da kalmayıp tarikatçılık ve irticaî hareket tav
sif iyle fotoğraf lariyle gazetelerde yâr ve.ağya
ra karşı teşhir ve tezyif ediliyorlar ve nihayet 
mahkemede beraet ediyorlar. 

BAŞKAN —• Bütçe hakkında mı konuşuyor
sunuz? 

GAZİ YİĞİTBAŞI (Devamla) — İkinci bir 
misal arzedeyim. İsevî dini icabı olduğu halde 
medeni ananeler şekli verilerek yapılmakta olan 
meşhur yılbaşı gecelerinde her türlü âyin vo 
eğlenceler gec /arılarından sonraya kadar ke
mali serbesti ile devam ettiği, hiçbir vatandaş 
hiçbir suretle takibe uğramadıkları halde, diğer 
tarafta bir kaç müslüman vatandaşlarımızın da 

"hayırlı ve mübarek bir gece olduğuna iman et
tikleri Ramazanın Kadir gecesinde.. 

BAŞKAN — Bütçe ile alâkalı kısma geçin. 
GAZI YİĞİTBAŞI (Devamla) — Bir komşu 

meskenine toplanıp ibadet etmeleri dolayısiy-
I le tarikatçilik isnadı altında topluca mahkeme

ye sevkediliyorlar. 
| Muhterem arkadaşlar, kız;ye kadın kaçırma, 
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fuhuş, lurjiıglık' ve zinaya dair kânunlarımızdan 
da' vatandaşların müşteki olduğu hepimizin ma-
lûmüduıv ÇKinkü cezalar hafif olduğundan ade
ta bu suçları ikaa cesaret verici ve teşvik edici 
mahiyettedir. Cezaların ağırlaştırılması zaruri
dir. ' -V.. •:..:'•'• . . . ' . . 
'•'.Kanunu Medeniye gelince : Geçen sene de 

arzettiğita gibi boşanma, nafaka işlerinde1 zor
luk olmasından, mahkemelerin uzun müd
det sürmesinden dolayı arzu edilmiyen ve 
Türk milletinin aile bağlarında, ahlâki selabe-
tinde evvelce hiç tesadüf edilmemiş olan çeşitli 
fenalıkların çoğalmasına, nikâhlı kadın ve er
keklerin rızalı veya rızasız karı ve koca değiş
tirmelerine, arada mühmel kalmış olan saf, ma
sum kız ve oğul evlâtlarının da ahlâkı üzerin
de yaralar açılmasına sebep oluyor. Binaen
aleyh Kanunu Medeninin boşanma, nafaka ve 
veraset maddelerinin de vakit geçirmeden tadil 
ve ıslahı, zaruridir. 

Hazır elbise nasıl ki, insanın vücuduna aynen' 
ve tamamen uygun düşmezse ananesi, ahlâkı, iç
timaiyatı bize benzemiyen milletlerden alman 
kanunlar da aynı halde milletimizin bünyesine 
uygun düşmez ve düşmiyeceğindeıı dolayı hu
zursuzluk devam eder.- Onun için kanunlarımız 
taklit değil, Türk içtimaiyatından ve ruhiyatın
dan doğmuş Türk eseri olmalıdır : 

Bir de süratle adaletin tecellisi için her vi
lâyette birer seyyar mahkeme kurulması, işi çok 
olan mahkemelere birer kâtip kadrosu daha 
ilâvesi, üç avukat olmıyan yerlerde on senelik 
zabıt kâtipliği yapmış • ehliyeti sabit olanlara 
dâva vekilliği hakkının verilmesi faydalı oldu-

' ğu" kanaatinde bulunduğumu arzederim. 
BAŞKAN - Kifayet takriri vardır okutuyo-

rump 

Meclis Başkanlığına 
Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan 

birçok arkadaşlar vardır. Vaktin dar olması ha-
sabiyle şimdiyo kadar bu hususa dair verilen 
izahattan tenevvür etmiş bulunuyoruz. Müzake
renin kifayetinin oya konulmasını arz ve rica 
ederiz, • . . '• - 24. H . 1952 

Siird. Siird 
Cemil Yardam Baki Erden 

Yüksek Başkanlığa 
Ad^l^i; Bütçâ sinin tümü üzerindeki görüşme-
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ler kâfidir. Önergemin oya konulmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Urfa Urfa ' 
Reşit Kemal Timuroğlu Necdet Açaııal , 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini ar/.. 

ve teklif ederim. 
Tokad 

Sıtkı Atanç 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL YÖ-

RÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, müsaade
nizle bir noktayı arzedeyim. Yusuf aysal arka
daşımız yalınız Adalet Bütçesi yatırım kısmına 
bakmışlardır. Bu'bir milyon lira buradan',alın
mış Bayındırlık Bütçesine nakledilmiştir. Mak
sadımız kendisini teçhil değil, izahtan ibarettir. 
Yanlış anlamasınlar, rica ederiz. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti aleyhinde 
iki arkadaş söz istemiştir, evvelâ Ahmed Vezir-
oğlıı sonra Arif Hikmet Pamukoğlu.. Bir kişi 
aleyhte konuşacağı için Ahmed Veziroğlu'na 
söz veriyorum. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon) — Muhte
rem arkadaşlar, müzakere kâfi değildir. Çünkü 
vatandaşlarımızın daima üzerinde durdukları 
şikâyet ve temenni ettikleri hırsızlık, zina suç
larının, cezalarının şiddetlendirilmesi ve boşan
ma işinin kolaylaştırılması hakkında... 

BAŞKAN — Esasa geçmeyiniz, kifayet hak
kında konuşunuz.. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Mü
saade buyurun efendim, kifayet hakkında konu
şacağım. v 

BAŞKAN — Esasa geçtiniz.. 
AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — O hal

de (Kâfi değildir) deyip ineyim... (Devam de
vam sesleri) 

Ve sonra mahkeme işlerinin artmasına rağ
men adalet teşkilatındaki hâkim ve savcılarımı
zın ekseriyeti değerli ve feragatli çalışmalarla 
iş çıkardıkları halde bir kısım hâkimlerimizin. 
maalesef işi benimsemedikleri ve bilhassa salâ-

* lıiyetle gönderilen hâkimlerin hiç işe bakmadıkla
rı, yeni geldik diye... ^ 

BAŞKAN — Esasa giriniz Beyefendi, usul 
müsait değildir. 

AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Yeni 
geldik diye işe bakmadkları vâki olmaktadır. 
İşte bu sebeplerden dolayı konuşma kâfi değil-
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dir ye bunun üzerinde mâruzâtta bulunabilmek 
için önergenin reddini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okunan kifayeti mü
zakere önergelerini oyunuza arzediyorum. Kifa
yeti müzakereyi kabul edenler... Kabul Etmi-
yenler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bölümler© 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar ' 28 173 835 

BAŞKAN — 201 üzerinde Celâl Yardımcı 
söz istemiştir. Buyurun Celâl Bey. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, mâruzâtım üç beş cümleden ibaret 
olacaktır. 

Adalet mekanizmamız için yapılan fedakâr
lık bütün milletçe malûmdur. Bu mekanizmanın 
hüküm müessesesi y a ^ n d a bir de kalem mües
sesesi gelir. Bizzat halkın kalemlerde muktedir 
başkâtiplerden göreceği kolaylık hepisinin 
üstündedir. 

Bütün adliye teşkilâtında adedi 3 - 5 i 
geçmiyen hukuk mezunu başkâtip vardır. Bun
lar, • hâkimlik istememişler, başkâtip olarak 
memlekete hizmet etmeyi kendilerine prensip 
ittihaz etmişler. Fakat bu arkadaşlar Adalet 
Bakanlığınca her türlü terfie lâyık görülmekle 
beraber «L>> cetvelinden çıkarılmaması sebe
biyle terfi edememekte ve mağdur olmakta
dırlar. 52 imzalı bir takrir takdim ediyorum. 
Zannederim Adalet Bakanlığı kabul etmiş, fa

kat Bütçe Komisyonu bâzı mülâhazalarla tasvip 
buyurmamış. 

Binaenaleyh takdim -ettiğimiz önergede ar-
zedildiği veçhile, hukuk mezunu başkâtipler 
için, iki tane 50 ve bir tane de 60 lira kadronun 
(L) cetvelinden çıkarılarak umumi bütçeye 
alınmasının kabul buyurulmasmı rica ederim. 

Maruzatım, bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; personel 'giderlerine ait olarak Bütçeye 
konulmuş olan 28 milyon liranın kâfi olmadığı 
kanaatindeyim. 

Malûmu âliniz olduğu üzere bundan bir anüd-
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det evvel personel giderleri masraflarmdaki ek
sikliği gidermek üzere 2 milyon 156 bin, liralık bir 
ek ödenek verilmişti. Bundan başka yine Tem
yiz teşkilâtının takviyesi, memleketteki Asliye 
mahkemelerinin takviyesi, bucaklarda sulh mah
kemeleri teşkili hakkındaki kanunun müzakeresi 
münasebetiyle, hatırlıyacağmız veçhile, 217 ka
dar kodro verilmişti. Bu kadronun icabettirdiği 
masraf a zaman, 2,5 milyon, lira olarak tahmin 
olunmuştu. Bunu da ilâve ettiğimiz takdirde 
önümüzdeki 1952 senesi için 4 milyon 600 küsur 
bin liralık bir fazla masraf ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Bunu 1951 senesinin personel masrafları kar
şılığı olarak konmuş olan 25 küsur bin liraya ek
lersek 29 milyon 900 küsur bin liralık yekûn hâ
sıl olmaktadır. Halbuki, bu seneki bütçedeki 
öedenek 28 küsur milyon liradır. Aradaki fark 
1 milyon 900 bin liradır. Bu bakımdan bendeniz 
bu personel masraflarını karşılamak üzere konmuş 
olan, ödeneğin kâfi olmadığı kanaatindeyim. 
1951 Bütçesi için yapılmış olan aktarma kanu-
nımunda da muhtelif bakanlıkların bu hususa 
ait olan ek ödenekleri mukayese edilirse; Millî 
Müdafaanın 110 milyon liralık personel masra
fına karşılık 1 milyon 413 bin lira ek öıdenek is
tenmiştir, ki nispet % 1 dir. İçişleri Bakanlığı 
personel masrafı olarak verilen 13 milyonluk 
masraf muvacehesinde ek ödenek olarak 200 .000 
lira istenmiştir. Bu da yüzde yarımı ifade eder'. 
Adalet Bakanlığı personel masrafları için iki 
milyon liralık bir ek ödenek istediğine göre bu 
miktarın personel masraflarına, yüzde ile nispeti 
% 10 u aşmaktadır. Bu seneki yeni teşkilâtın 
icabettirdiği masrafları da buna ekliyecek olur
sak, gelecek seneki yani, 1952 Bütçesinde bu 
nispet yine % 10 u aşacaktır. Bunun nasıl he
sap ettiklerini bendeniz bilmiyorum. Bu mesele 

* üzerinde de ayrıca bir ek Ödenek vermek husu
sunda bir takrir verecek durumda değilim. Yal
nız benim maksadım bu kadar eksik bir ödenek 
konmasının sebebi nedir1? Bunu anlamadım. Bu 
hususun izahını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Nail Geveci. 
NAÎL GEVECÎ (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar, Adalet bütçesinin tümü üzerinde, söz 
almıştım. Kifayeti müzakere dolayısiyle bu mad
de hakkında söyliyeceklerimi kısaca arzetmek 
istiyorum. 

Aylıklar mevzuu bahis olurken yargıç ve sav-
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t.^ıl^nıa: :^!d]?oş^]ak :^zûnden terfi edememele

ri haline bir son verilmesini temenni ediyorum. 
ikinci olarak yargıç ve savcıların . terf ile

rinde tatbik olunan usulün sakatlığından balıs-
etmek istiyorum. Yargıç ve savcının yalnız Yargı-
tayda incelenen dpsyalariyle terf ii hakkında hü

küm vermek haksızlıktır. Bir hâkimin tarafları tat-
: mineden ve Yargıtaya gelmeyen yüzlerce kara

rı mevcuttur. Müfettişler bunları tetkik eder 
hattâ suretler alır. Terfi mevzuu tetkik edilirken 
bu raporların da tetkiki icabeder. Ve bu usul A-
dalet prensiplerine uygun olur. 

Temennilerim bundan ibarettir. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Bakanlığı Bütçesinde hukuk mezu-

pvL başkâtiplere ait elli ve altmış liralık (2 aded 
.50," 1 aded 60) kadroların L cetvelinden çıkarı
larak bütçedeki esas cetvele alınmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Kocaeli M. V. Erzurum M. V. . 
..Etlıenı Vassaf Akan Enver Karan 

. /Afyon M. V. , Ağrı M. V. 
Kemal Özçoban C. Yardımcı 

Siird M. V. ' Rize M. V. 
. M. Daim Süalp . I. Akçal 

. Afyon M. V. • ' Afyon M. V. 
Abdullah Güler [. S. Torfilli . 
İs tanbulM. M. , istanbul M. V. 

. Andre Vahrarn Bayar Ahilya Moshos 
,; Erzurum..M. V. Okunamadı 
Fehmi Çobanoğlu 
/Bi lec ik M. V- .Urfa M. V. 

Keşşaf Mehmet Korkut Feridun Ayalp 
• Çanakkale M. M. Giresun M. V. 

K. Akmanlar Doğan Köymen 
Giresun M. V. Çoruh M. V. 

Ali Naci Duyduk- Mecit Bumin 
Giresun M. V. Gazianteb M. V. • 
Hamdi.Bozdağ Ali Ocak 

Aydın M. V. Gazianteb M. V. 
_• Nail Geyeçi S. Kuranel 

Maraş M. V. Niğde İM. V. 
Anmet Kadoğlu F. Köşkerpğlu 
, .izmir M. V. Erzurum M. V. 

Osman Kapani Sabri Erduman • 
• . A y d ı n M. V. Antalya M, V. 

Şevki Hasırcı Akif Sarıoığlu 
Antalya M. V. Urfa M. V. 

.-. Burhanettin Onat K/eşit Kemal Timuroğlu 
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//,,.;,Şivas M. V.'"V 

Hüseyin Yüksel 
Aydm M. V. 
.Çevat Ülkü" 

;.-.-. U r f a M v V . ""' 
Necdet Açanal 

• • • • - . - . . A y d ı n M . V . ; 

Baki ökdem 
Okunamadı 

Tokad M. V. 
Sıtkı Atanç 
Çoruh M. V. 
Mecit Bumin 

Maraş M. V. 
Mazhar özsoy 

Aydın Milletvekili 
Lûtfi Ülkümen 
Bursa M. V. 

Okunamadı 
Denizli M. V. 

E. Şahin 
Zonguldak M. V.' 

Cemal Kıp'cak 
Balıkesir M. V. 
Ali Fahri işeri 

istanbul 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Tokad M. V. Yozgad M. V. Okunamadı 
M. önal Avni Doğan ". 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bir sözü 
var mı efendim. (Hükümet ne diyor sesleri) 

BÜTÇE K. ADINA KEMAL YÖRÜKOĞLU 
(Gümüşane) — Efendim, bu 3 kâtip hukuk me
zunu olan başkâtiplerdir. Bunlar zabıt kâtibi 
değildir. Bu '3 kâtibin serbest kadroya alınma
sını biz encümen olarak ve Hükümetle de mu
tabık kalarak uygun buluyoruz. Encümenin bu
na bir itirazı yoktur. Takdir heyeti celileiıindir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bir sual soracağım; , 

Halen kadrolarda bulunan, yani çalıştırıl
makta olan hukuk mezunu başkâtip ne kadar-
â ı r l . - . ' • ' 

BÜTÇE KOMİSYONU ÂDINA KEMAL YÖ-
RÜKOĞLU (Gümüşane) — Onu komisyondan 
değil Hükümetten sorunuz. 

' ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NAÖÜ-
ITÎOÖLU (Edirne) — Lütfen suallerini tekrar 
ederler mil 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Takrirde üç kadrodan bahsediliyor, başkâtip 
unvanı altında çalıştırılan hukuk mezunu kaç 
tanedir? * 

ADALET BAKANI RÜKNEDDLN NASU-
HÎ0ĞLÜ'! (Edirne) — Hukuk mezunu, 28 tane
dir efendim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bunlar hakkında ne düşünülüyor? i 

ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-
HIOĞLÜ (Edirne) — Arkadaşlar, zannediyo
rum ki mesele, bu arkadaşların terfihine taal
lûk ediyor. Bu mesele burada bundan evvel bir 
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kanunun müzakeresi sırasında uzun boylu, 3-4 
celse yapılarak görüşülen bir mevzudur. Hattâ 
o vakit küçük hâkimlerden bir kaç tane ayırıp 
da üst dereceye yerelim diye 2-3 defa mevzuu 
bahis olmuştu. Bu hususta Meclis, kararını ver
di, teklifi kabul etmedi. Çünki hâkimlerin ter
fihi, veya bu zatların terfihi meselesi, Devlet 
içinde bütün diğer memurların mensup olduğu 
sisteme tâbi olan bir iştir. Aciliye dairesi hari
cinde bulunan her memur hemen kadrosunu 
alıp terfi ettirilebiliyor mu? Bu hususta sayın 
Maliye Bakanı da arzetti, meselenin umumi ola
rak ele alınması lâzımgeldiği mütalâasında bu
lundu. Doğrudan doğruya Büyük Meclis kabul 
ederse bizim için mutadır. Haddizatında bütün 
teşkilâta şâmil olan bütçenin bu maddesinin 
buna teşmil edileceğini zannediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge mevzuu değildir. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — önerge 

üzerine mi konuşacaksınız? 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN —: O halde buyurun. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon) — Esasen öner

geye imzasını koymuş arkadaşlar arasında ben
deniz de varım. Bu itibarla ona muhalefet de
ğil, onu tasvip ediyorum. Ancak, ne kurtarır
sak kâr kabilinden onu teşekkürle karşıladım 
ve imza ettim. Burada Temyiz Mahkemesinde 
raportör vazifesi gören birçok arkadaşlarımız 
vardır. Bunlar kadro verilmediği için maaş
ları 40 liraya gelip dayanmış ve uzun zamandan 
beri terfi edememişlerdir. Geçenlerde bir mü
nasebetle vâki ricalarımıza sayın bakan, bir ay 
zarfında bunların dertlerine çare bulunacağını 
söylediler. Ricam; bunların vaziyeti düşünül
sün. Kendilerine hâkimlik vazifesi gördürülü
yor. Bir an evvel vaziyetleri ıslah edilsin. Ri
cam budur. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Edirne) — Efendim, bu kabil arka
daşların adedi 31 dir. Bunların 28 i halen 
faaliyettedir. Üç tanesi (L) cetvelindedir. Üç 
kişinin ilâvesi hakkında encümen ile mutabakat 
halindeyiz. 

HALİL İMRE (Sivos) — Muhterem arka
daşlar; mâruzâtım şahsidir. Bütçe Komisyonu 
Raportörünün teklifine iltihak ettiğimden do
layı söz almış bulunuyorum. 

. iyoz v . * 
Bu memuriyeti işgal edenler vasfa göre de

ğil, hizmetin mahiyetine göre tâyin edilirler. 
Mevzuun bu esas dâhilinde mütalâa edilmesini 
ve yapılan teklifin reddini rica ederim. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, de
min de arzettim : Mevcut olan bu başkâtiplerin 
28 i serbest kadrodadır. Yanı terfi edebilir. Bun
lardan 3 tanesi (L) cetveline girmiştir. 10 sene, 
100 sene bu cetvelde kalsalar ömürleri boyunca 
terfi edemezler. Mesele buradadır. (L) cetve
linde olanlardan daha başka da olsaydı gene bu 
üç kadroyu kabul etmekte bir mahzur yoktuıv 
Bugün üç kişi terfi eder, gelecek sene bir üç 
kişi daha terfi eder, öbür sene on. kişi daha terfi 
eder. Bu suretle memleketin evlâtları da mağ
dur olmadan terfi edebilir. Kaldı ki hepsi ser
best kadrodadır. Yalnız bu üç kişi mağdurdur. 
Bunların da serbest kadroya geçmeleri lâzımdır. 

BÜTÇE \ KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Efendim, komis
yondaki arkadaşlarla görüştük onlar da muva
fakat ettiler bunun üzerine komisyon muvafa
kat ediyor, demiştik. 

Arkadaşlarımız bu şahıs meselesidir diyor
lar, rica ederim bunun şahısla ilgisi yoktur. 
1936 senesinde hukuk mezunlarına imkân vere
bilmek için 31 kadro almıyor, bunlardan 3 (L) 
cetveline diğerleri serbest kadroya almıyorlar. 
Biz burada yine o kanunun hükümlerine tevfi
kan ve o kanun hükümlerini yerine getirerek 
bu üç kadroyu da (L) cetvelinden serbest kad
roya naklediyoruz. Herhalde bunu izah edeme
dik. Komisyon başkanı arkadaşlarımızla konuş
muş ve onlar da muvafakat etmiş olduklarından 
biz de bunu burada söylüyoruz. Mesele budur. 
Şahıs meselesi mevzubahis değildir. 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Bir sual . . E-
fendim, bu üç kişi kimlerdir, hangi vilâyetlerde
dir? . 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL 
YÖRÜKOĞLU (Devamla) — Şahıs yok Bey
efendi, iki 50 lik, bir 60 lık kadro (L) cetvelin
den serbest kadroya almıyor. İstanbul'da, An
kara'da diye bir şey ve şahıs yoktur. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, Celâl 

Yardımcı arkadaşımın ifade ettiği gibi, bû; sa
dece 60 lık ve 50 lik kadrolardan üç tanesi ev
velce mevkuf bir hale getirilmiş olmasından doğ-
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inaktadır. Bendeniz 30 luk ve 40 lık var im di
ye sordum; yokmuş. Sadece0 50 ve 60 lıklara 
münhasır imiş. Binaenaleyh, daha aşağı ve da
ha yukarı derecelerde maaş alanları müteessir 
etmesi mevzubahis değildir. 

Yâlnız bendeniz şunu arzedeyim, biraz evvel 
sormuş olduğum sualin cevabını alamadım, Ö-
denek noksanlığı nereden ileri gelmiştir? 

ödenek 'noksanlığı başka bir yerde mevzuba
his olsa idi, borçlarla kapatılabilir ve sene so
nunda aktarma, kanunları ile vaziyet telâfi edi
lebilirdi. Personel masraflarına taalûk ettiğine 
göre, memur ve Hâkimlerin terfii üzerinde mü
essir olabilecek, terfiine mâni olabilecek bir vazi
yet doğurabilir.' Hattâ 1951 .senesi Bütçesinde 
tevatüren böyle bir halin vukubulduğu söylen-, 
mektedir, - doğru olup olmadığını bilmiyorum. 
Bizzat Bakanın izah etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı, buyurun. 
ADALET.BAKANI KÜKNEDDİN NASU. 

HlOĞLU (Edirne) — Efendim, bu sualin tıp
kısını demin Zihni Betil arkadaşımız sordu. 
Aynı meseleye temas etti. İzahat verdim. 

NECİP BİLGE (Niğde )— Tatmin edici de
ğil, benim verdiğim rakam iki milyondur. 

ADALET BAKANI EÜKNEDDİN NASU 
HÎOĞLU (Devamla) Müsaade buyurun, arzede
yim; biz bu sene bu tahsisatı korken, ilâvelerle 
beraber, onlar çıktıktan sonra geri kalan 600 
küsur bin lira tahsisatı koymuş bulunuyoruz. 
Demin arzettim: Hâkimin terfi edebilmesi yal
nız sırasının gelmesiyle değil, ehliyet göster
mesi de lâzımdır. Birkaç hâkimi hesap etmek 
kâfi değildir. Geçen sene 1951 senesi içinde kad
romuz boşaldığı vakit boş bırakılmamış ve der
hal doldurulmuştur. Yalnız, bir hafta kadar 
tuttum,, çünkü bir hesap tasfiyesi meselesi oldu, 
ondan sonra yine terfileri yeptırdım. 1952 sene
sinde hakkı olan terfi sıraları gelmiş hâkimle
rimizin terfileri hususunda bir mania teşkil 
etmiyecektir. Eğer hesaplarımızda açıklık olur 
tahsisat almak lüzumu hâsıl olursa yine gelece
ğimiz yer Yüksek Meclistir. 

Bu husustaki maruzatım bundan ibaret ola
caktır, ' • 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Söz is
temiştim.-

BAŞKAN — Buyurun, sıra sizindir. 
MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) -^ Anlıya-

pildimse mesele kısaca şudur: Bu kadrolarda en 

ziyade kullanılanlar 40 liralıklardır. Bunlar da 
müddetini doldurmuş bir türlü terfi edemi-
yen hukuk mezunu başkâtiplerdir. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Diğer daire
lerde de var. ^ 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Devamla)— Mü
saade buyurun, izah "edeyim. 

Şimdi serbest bırakılması istenilen üç kadro
dur, bunların birisi 60 liralık iki tanesi 50 li
ralıktır. 

50 liralık kadroları serbest bıraktığımız tak
dirde kıdem sırası itibariyle terfie lâyık olan
lardan, kıdem bakımından , iki kişi ellişer lira
lık kadroya geçecektir. İki kırk liralık kadro 
boşalacaktır. Yalnız benim bu mâruzâtımda do
kunacağım nokta şurasıdır: Kanuni kayıtlara 
göre altmış liralık kadro bu sene kullanılamı-
yacaktır. İki derece terfi mümkün olmayınca 
kırktan altmışa terfi ettiremiyeceğimize naza
ran altmışlık kadro fiilen kullanılamıyacaktır. 

BAŞKAN — Okuduğumuz takrir iki elli li
ralık ve bir altmış liralık yerin serbest kadro
ya alınması hususuna dairdir. 

HALİL İMRE (Sivas) — Bir sual soracağım. 
şayet bu def a kabul edilirse, bir 60 lık ve iki 50 
lik fcodro (L) cetvelinden boşaltılacaktır. Buna 
göre aslî kadrodan da üç tane tasarruf mevzuu-
balıis midir? Yani falan kadroyu üç aded artırı
yoruz. Ona mukabil asli kadrodan meselâ 30 
luklardan veya 40 lıklardan üç aded geri alacak 
mıyız? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Halen faaliyette bulunan 
28 kadroya üç kadro daha ilâve ediyoruz. Bu
gün; (L) cetvelinde bulunan üç boş kadroya üç 
zat daha alıyoruz. Dâva budur. 

BAŞKAN —'• önergeyi oyunuza arzediyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler ... Efcmiyen-

ler ... Önerge dikkate alınmıştır. Komisyonuna 
tevdi edeceğiz, portesini tâyin etsinler, yeni baş
tan 201 nci bölümü bize getirsinler. 

Diğer bölümlere devam ediyoruz. 

B. Lira 
202 Ücretler 2f 412 480 

BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 1 ;• 
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B. 

207 

209 

210 

211 

219 

301 

302 

303 

304 

305 

yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyen.ler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı: Kanunun 14 ncü 
maddesinin. (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve. 39 ricu maddeleri gere
ğince T. CJ»Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
yargıç, savcı ve katiler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyen.ler...:Kabul edilmiştir. 
Yargıç ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyen.ler... Kabul edilmiştir. 
îller kira bedelleri 

Lira 
789 380 

6 000 

1 681 883 

2 100 

3 964 200 

90 506 

1 025 784 

610 983 

2 160 725 

148 443 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; iller teşki
lâtının kira bedelleri için konulmuş olan öde
nek 148 bin liradan ibarettir. Muhterem Ada
let Bakanımız ceza evlerinin bir program tah-
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tında yapılmakta olduğunu def atle söylemiş
lerdir. Adalet binalarının da bir programa bağ
lanması ihtiyacı ile karşı karşıya olduğumuza 
ve kirada olan birçok adalet müesseselerimiz 
bulunduğuna göre, bu hususta da bir program 
düşünülmekte midir? Bunu sormak için çıktım. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDlN NASU-

HİOĞLU (Edirne), — Efendim, yeni yapılan 
hükümet dairelerinde ayrıca bir adalet katı ya
pılması Bayındırlık Bakanlığının kabul ettiği • 
sistemdir. Nereye hükümet dairesi yapılıyorsa 
ayrıca altına da bir adalet dairesi yapılıyor. 
Ancak çok büyük olup da, bir binaya sığmıya-
cak daireler i,çin ayrıca bir bina yapılmakta
dır. Biz 1951 senesinde 3 - 4 yerde bu binalara 
başlamış bulunuyoruz. Halen inşa halindedir
ler. Bu sene fazla tahsisat alamdık. Fakat bu 
ihtiyacımızı da yine Halkevlerinden bir kısmını 
tahsis etmek suretiyle temin ettirmeye çalışı
yoruz. Halen inşaatta bulunan îzmit, Bolu ve 
Eskişehir Adliye binaları vardır. Erzurum ve 
Tarsus'takiler bitmiştir. Bu sene aldığımız faz
la tahsisatla yalnız İzmit'le Bolu'yu bitirmeye 
çalışacağız. Diğerleri için de Halkevlerinden 
istifade edeceğimizi arzettim. Program şudur. : 
Eğer bir yerde hükümet binası yapılacaksa ad
liye binası da onun sinesinde olacaktır, bunu bu 
şekilde nazarı dikkate alıyoruz. Yapılmıyan 
yerler daha ziyade ihtiyaç ve malî vaziyeti
mizle mütenasip olmadığından bunları yapamı
yoruz. 

ABDÜERAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; huzurunuza, 
adalet müessesemizin, Hükümet konaklarımızın 
bünyesinde, adalet mefhumiyle ve azametiyle 
mütenasip olmıyacak şekilde bulunmasından ve 
sıkıntı halinde olmasından dolayı teessürlerimi 
arzetmek için çıktım. 

Arkadaşlar, bu memlekette müstakil adalet 
binalarına bir an evvel kavuşmak istiyoruz. Bu
gün, Orta - Şark, adalet daireleri için ayrı ve 
muazzam binalar yaptırmaktadır. Buralarda bir 
insan, bir mahkemeye girdiği zaman onun aza
metiyle karşı karşıya gelmektedir. Binaenaleyh 
Hükümet konaklarında mevcut olan adalet mü
essesesinin hali hepimizce malûm. Bu dâva mem
leketin şerefi davasıdır bu müesseseleri ayrı bi
nalara yerleştirmeye mecburuz. Hâkimler tek 
odalarda muhakeme yapmaktadırlar. Hukukçu 
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arkadaşlarımız Mecliste ekseriyettedirler, bilir
ler, biz, adalet' müesseselerini Hükümet konak
larında Sığıntı olarak görmek istemiyoruz. Si
nan Tekelioğlu arkadaşım bir temennide bulun
dular; inşaallah iktidara geldiğimiz zaman biz 
bunu yapacağız. Ama iktidarda olan partinin de 
adalet müessesesini sığıntı vaziyetten çıkarması 
ve bunu bir plâna ve programa bağlaması lâ
zımdır. Temennim, Sayın Adalet Bakanlığının 
bunu gelecek yıl fazlasiyle yapmasıdır. Bende
niz dikkat ettim Hükümet, 1 150 000 lira teklif 
etmiş Bütçe Komisyonu bunun, bir milyon lira
sını almış. Bu bir milyon lirayı ipka edecekler
di. Bilmem yanlış mı gördüm? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL Yö-
BÜKOĞLU (Gümüşane) — 150 000 liraya in
dirdik. 

ABDÜKRAHMAN BOYACIGÎLLER (De
vamla) — Onun için istirham ediyorum, basit 
bir mesele değildir. Halkevlerinin bu iş için ve
rilmesi hakikaten yerinde olur. Ceza evlerini bir 
programa bağlıyan Adalet Bakanının adalet bi
naları inşaatını da bir programa bağlaması lâ
zımdır, Bu, ceza evleri kadar da mühimdir. 

BAŞKAN .— Başka söz istiyen yoktur. Bölü
mü tekrar okutuyorum. 

B. 
805 İller kira bedelleri 

BAŞKAN — Bölümü kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

.306 Giyecekler 
. BAŞKAN — Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 

, yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN —: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

417 Kovuşturma giderleri 

Lira 
148 443 

85 400 

421 965 

73 000 

49 750 

2 000 

727 700 
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CEVAT ÜLKÜ .((Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar; bu 417 nci bölümün 10 ncu madde
sindeki suç giderleri için 720 000 lira kabul 
edilmiştir. Bu suç giderleri, tâbir caizse, bir mo
torun laçka olmaması, iyi çalışabilmesi ve uzun 
zaman aynı şekilde çalışmasının temadi edebil
mesi için kullanılan yağ mesabesindedir. Yağ
sız motor nasıl çalışamazsa, suç giderlerinin ye
tersizliği karşısında da adlî cihazımızı sıkıntıya 
uğratacak vaziyetler hâsıl olabilir. Nitekim tat
bikatta bunun birçok misallerini gömekteyiz. 
Bu suç giderleri ödeneği içinde, biliyorsunuz, 
mevkufların, mahkûmların ve nihayet adlî mü
şahede için gideceklerin hastanelere nakilleri 
ve Cumhuriyet savcılarının bir vaka hüdusun-
da mahallî vakaya gitmek için taşıt temini gibi 
hususlara sarfedilen meblâğ bunun içindir. Ne
tice itibariyle vilâyetlerde ve birçok kazaları
mızda taşıt kifayetsizliği yüzünden taşıtlara 
yüksek ücret verme zarureti hâsıl olmaktadır. 
Netice itibariyle bu suçüstü ödeneğin kifayet
sizliği yüzünden her hangi vakada Cumhuriyet 
savcıları taşıt sahiplerine âdeta yüzsuyü dök-
türmekte, onlara bâzı ahvalde borçlu mevkide 
dahi kalmaktadırlar. Devlet haysiyet ve şere
fini korumak için çok def a yargıç ve savcıları
mız kanuni istihkaklarından feragat etmek mec
buriyetine düşüyorlar.. 

Arkadaşlar, 720 bin lirayı 63 vilâyete, onun 
kaza ve nahiyelerindeki adlî teşkilâtımıza tak
sim edersek bu meblâğın kâfi gelmiyeceği ka
naatindeyim. Fakat ne yapalım ki, bunun için 
bukadar tahsisat verilmiştir, 

Fakat arkadaşlar, bü tahsisatın buradaki 
maddi rakamının yanında, nihayet başaraca
ğımız işle ve alacağımız bâzı tedbirlerle bunun 
miktarını artırmış olabiliriz. , Şöyle ki; nasıl 
sayın Adalet Bakanı veremli mahkûmların te
davileri ve korunmaları için Sağlık Bakanlığı 
ile temasta bulunarak mevcut verem hastane
lerinden birer yatak ve yahut paviyon temin 
etmişse bunun gibi bugün vilâyetlerde birçok 
bakanlıklara ait olan müesseselerin resmî taşıt' 

. vasıtaları vardır; Bakanlık Cumhuriyet Savcı
lığı için icabında, âcil vakalarda resmî taşıt 
vasıtalarından istifade imkânım ve formülü
nü bulursa böylelikle bir tasarruf teminine 
imkân olur ve bu 720 bin liralık tahsisat had-
dinin lâyık hadde yükseltilmesi sağlanmış bulu
nur. 
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ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-

HÎOĞLU (Edirne) — Efendini; arkadaşımız 
gayet mühim bir noktaya temas ettiler. Bu bah
si açtıklarından dolayı, teşekkür ederim. Biz 
de bu meseleyi yakından takip etmekteyiz. Müm
kün olduğu yerlerde Devlet vasıtalarından is
tifade etmek mevzuu üzerindeyiz. Bundan baş
ka bu tahsisatın kullanılması hususunda bir ta
limatname yaptık; Marttan itibaren tatbik edi
lecektir. Yani bu tahsisatın nerelere, nasıl ve 
ne şekilde sarf edildiğini, her iki ayda bir ma
hal, miktar ve sarf yeri' gösterilmek suretiyle 
sanki bir divanı muhasebat gibi takip ve tet
kik edeceğiz. Aynı zamanda, arkadaşlarımın ifa
de ettiği gibi, mevcut nakil vasıtalarından ka
bili istifade olanlarının bu işlerde de kullanıl
ması için, diğer vekâletle do . anlaşarak, hattâ 
icabederse kanun tasarısı hazırlıyarak Mecli
se arzedeceğiz. Hem sarfiyat bakımından, hem 
de vesaitin istimali bakımından ne yapmak lâ-
zımgelirse yapılacaktır. 

BAŞKAN •— Başka söz istiyen yoktur. 
417 nci bölümü kabul edenler. . . Etmiyen-

ler. . . Kabul edilmştir. 

B. Lira 
418 Adlî Tıp Kurulu giderleri 37 550 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Muhterem arka
daşlar, Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde ko
nuşan arkadaşlar kadro ve tahsisat istediler. 

Bendeniz aksi yoldan yürüyerek adlî tıp 
mevzuunda hem bütçeyi hafifletecek, hem de 
işlerin daha rasyonel bir şekilde görülecek çare
lerinden bahsedeceğim. 

Adlî Tıp Umum Müdürlüğü müessesesinde 
çalışan hekimlere İngiltere ve diğer birçok 
Garp memleketlerinde olduğu gibi, iş esası üze
rine ücret vermek lâzımdır. Yani kendisine tev
di edilen bir dosyayı tetkik edip bitiren adlî ta
bip, işin ehemmiyetine göre takdir edilen muay
yen ücreti alacak olursa, gece gündüz çalışarak 
kendi hissesine düşen işlerini hemen bitirecek 
böylece işler birikmemiş olacaktır. Verilecek 
olan ücret dâva nihayetlendiği zaman haksız 
çıkan taraftan alınacaktır. Böylece vatandaşlar 
da senelerce işlerini takibetmiş olmaktan kurtul
muş olacaklar ve memnun kalacaklardır. Adlî 
tabip de Devletten maaş almıyacak, gördüğü 
işlerden alacağı ücretlerle iktifa edecektir. Eğer 
bu sistem tatbik edilirse, mevcut personelden 
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daha az miktarı ile daha fazla iş görülmüş ola
caktır. 

Yeni çıkacak Adlî Tıp Kanunu tasarısı adlî 
tedbirlere bir hayli ödenek sağlamakta ise de 
bu, meseleyi halledemez. Bu yüzden tasarı gel
diği zaman bu noktaların nazarı dikkate alın
masını rica edeceğim. 

Aynı sistem Yargıtay İcra Dairesine ve mu
hitteki icra dairelerine gelen işler için cari ola
bilir. Zira icra daireleri dâvanın infaz sahasını 
tatbik eyledikleri için bunların hiçbir mahzuru 
yoktur. Bu müesseseler noterlere verilen yetki
ler dâhilinde çalışırlarsa hiçbir iş kalmaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 418 nci 

bölümü kabul edenler... Etmiyenler.. Bölüm ka
bul edilmiştir. 

V>. Liı-a 
419 Ceza ve tevkif evleri giderleri , 4. 507 478 

ABBAS GÎGlN (Çoruh) - - Muhterem arka
daşlar; bu bölümdeki ödenek geçen sene 
2 916 202 lira iken bu sene 3 521 228 lira ol
muştur. ikisi arasındaki fark 605 026 liradır. 
Bu, ya daha iyi bakım şartları temin etmeye 
matuf olarak ihtiyar edilmiş bir masraftır, ya
hut da ceza görmüş olan eşhasın adedinin art
mış olması ifadesini mutazammm tezayüttür. 
Hangi şık olursa olsun, benim burada, konuşa
cağım mevzula alâkalı cihet, mahkûmların ade
di ile ilgilenmesi bakımından tatmin edicidir. 

Şahsan, milletin bütçesini bütün kabahatle
rine rağmen, kapandıkları hücrelerde, günah
larının kefaretini ödeyinceye değin eriten mah
kûmlara verilecek yiyecek giderlerinin karşılık
sız olarak sarfını uygun görmemekteyim. Bun
ların ; hararetle ele alman yol dâvası mevzuun
da çalıştırılmalarını Hükümetten, rica edeceğim. 
Her fedakârlığın,' mukabilinde bir fayda temi
nini beklemek hikmeti kadar tabiî bir şey ola
maz. Bunda ittifakımız muhakkak. Böylece mu
attal tutulması saikiyle bizi üzen manzaralar 
ortadan kalkacak, hem de güçlerinden istifade 
ile bu vatanın nef'ine hareket edilmiş olacaktır. 
Bu kritik noktanın yıllardan beri temenni ma
hiyetinde dile getirilip de bir türlü tatbikata 
intikal etmemiş olmasını üzüntüm olarak ifade 
ederken bu mevzuda Hükümetin neler düşün
mekte olduğuna bizzat Adalet Bakanının lisa
nından dinlemek istiyorum. • 
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BAŞKAN — Selim Herkmen. ı 
SELİM HEEKMElSf (Bursa) — Söz, İsteme

dim. 
ı; BAŞKAN — Başka söz istiyen yotur. Bölü

mü tekrar outuyorum. 
ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NESU-

HÎOĞLU (Edirne) — Cevâp'. vereceğim. 
..' BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET BAKANI RÜNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Edirne) — Efendim, bu seneki tahsi
satta bu miktarın artmasının sebebi şudur: Şim
diye kadar yalnız vilâyet merkezlerindeki fakir 
mahkûmlara erzak ve yiyecek veriyorduk. Bu
nu bu seneden itibaren kazalara kadar teşmil edi
yoruz. Onun için bu fark hasıl olmuştur. Bun
ların karşılıklarına gelince, elimizdeki kanun 
mucibince zenginlere sağlanan bu iaşe kendile
rinden bilâhara bedelen alınır. Fakirlerden alın
maz; çünki fakir nesini versin? Bunu gida ola
rak vereceğiz. Zenginlere bir nevi avans ola
rak vermeteyiz, bilâhara kendilerinden para
sını alacağız. Bü sene bu gıda rejimini vilâyet
lerden kazalara kadar teşmil suretiyle 495 ceza 
evindeki mahkûmlara gıda vereceğiz efendim. 

ABBAS GÎGÎN (Çoruh) — Cevaplamamış 
olduğunuz bir husus vardır, _, 

Mahkûmların yol davasında çalıştırılması 
hususunda bakanlık olarak ne düşünüyorsunuz? 

ADALET BAKANI EÜKNEDDÎN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Yol dâvasında mah
kûmların çalıştırılması mevzuatımızda vardır. 
Tatbik imkânları olan yerde çalıştırıyoruz, bâ-
zan da imkân bulamadığımız için çalıştırmı
yoruz. Çünkü onların çalıştırılması kuvvetli 
bir inzibata da ihtiyaç göstermektedir. İnziba
tın müsait olduğu yerlerde mevzuatımızda olan 
bu keyfiyeti tatbik ediyoruz. 

BAŞKAN — 419 ncu bölümü kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
420 Milletvekilleri seçim giderleri 435 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek oküllar-
; ; âa okutulan öğrencilere veri

l e c e k burslar 11250 
" BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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451 Yayın giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 24 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... , 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler -7.350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 39 743 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 103 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Adlî Tıp Kurulu alet ve ge
reçleri onarımı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Adlî Tıp Kurulu için satm-
almacak alet ve gereçler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesine geçiyoruz. Tümü hakkında söz alanları sı-
rasiyle okuyorum. 

Asım Gündüz (Kütahya), C. H. P. Grupu 
adına, 

Kâzım Arar, 
Hüseyin Balık, 
İsmail Berkok, 
Ahmet Başıbüyük, 
Yusuf Aysal, 
Fahri Belen, 
Mehmet özbey, 
Nurettin Ertürk, 
Sabri Erduman 
Ali Fahri İşeri, 
Feridun Fikri 
Gazi Yiğitbaşı, 
Ali İhsan Sâbis 
Nâtık Poyrazoğlu. 
Ali Bıza Sağlar, 
Sinan T'ekelioğlu, 
Hüsamettin Tugaç, 
Meeit Bumin. 
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BAŞKAN — Şimdi söz sırası O. H. P. Adına i 

Asım Gündüz'ündür. 
ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Aziz arka- | 

daşlar; Millî Savunma Bütçesi müzakere edilir
ken bunun muhtelif fasıl ve maddelerinin tef er- | 
rüatı hakkında münakaşa etmek istemiyoruz. 
Çünkü bu bütçe buraya gelmezden evvel Genel
kurmayca ve alelhusus kanuni salâhiyeti dairesin
de, Yüksek Askerî Şûraca esaslı'bir surette tet
kik edilerek bu bütçenin Ordunun muhtelif 
hizmet ve vazifeleri için kâfi olup olmadığının 
tetkik edilmiş olacağında şüphemiz yoktur. Di
ğer taraftan Bütçe Komisyonu da bunu ariz âmik 
tetkik etmiştir. Şimdi de Yüksek Meclisin tet-
kikmdan geçerek noksanları ikmal edilecektir. 
İstiklâl ve hürriyetimizin yegâne muhafızı ve 
her türlü tecavüzlere karşı memleketimizin, baş
lıca müdafii olan kahraman ordumuz hakkında 
mühim gördüğümüz bâzı temenniyatımızı hulâ-
satan arzetmeyi bir vecibe addediyoruz. 

Ordunun teşkilât ve teçhizatı : 
Sayın arkadaşlar; silâh ve vasıtalar tenevvü 

ve tekâmül ettikçe orduların teşkilâtında da za
man zaman değişiklikler husule gelmesi tabiidir. 
Bu tekâmülü hatve behatve takip eden muasır 
ordulardan birisi de hiç şüphesiz Türk ordusu
dur. Ordumuz ikinci cihan harbinden sonra 
en yeni, en modern silâhlarla teçhiz edildikçe 
teşkilâtında da buna göre değişiklikler yapılmış
tır. Ordumuzun teçhizatının ikmalinde bize yar
dımlarını esirgememiş olan büyük dostumuz 
Aemerikan Hükümetine şükranlarımızı bu vesi
le ile tekrarlamayı vazife addederiz. 

İftiharla söyliyebilirim ki, bugünkü modern 
teçhizat ile ordumuzun ateş kudreti çok artmış
tır. Bilhassa orduda motorlu vasıtaların çoğalma
sı onun hareket kabiliyetini çok. artırmıştır. O 
suretle ki, memleketimizin muhtelif hudutların
dan birinden diğerine intikali çok kısalmış ve 
memleketimizin savunması o nispette kolaylaş
mıştır. 

Silâhlarda bu tekâmül hava birliklerinde da
ha bariz surette göze çarpmaktadır. Memleket 
savunmasında çok mühim rol ifa eden hava bir
liklerimizin en mütekâmil evsafta olan uçaklar
la takviyesine çok ehemmiyet atfedilmek lâzım
dır. Son zamanlarda, hava tekniğinin bir şah
eseri olan tepkili uçaklarla da hava birlikleri- | 
mizin takviyesine teşebbüs edildiğini memnun
lukla duymaktayız. | 
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Yarısından fazlası denizle muhat olan ve de

nizden savunması o .nispette güç olan memleke
timiz için deniz kuvvetlerimizin de daima göz-
önünde tutulması, bihassa çok miktarda deniz-
•altılarla takviye edilmesi lâzım ve zaruridir. 

Ordunun talim ve terbiyesi : 
Bir ordunun kudret ve kabiliyeti yalnız teç

hizatının mükemmel olması ile ölçülemez. O 
teçhizatı en iyi kullanabilmesi de lâzımdır. Bu 
da ancak talini ve terbiyesine itina gösterilmek
le kabildir. Ordumuz, ötedenberi sistemli bir 
surette talim ve terbiyeye çok ehemmiyet ve 
kıymet atfeden muasır orduların başında gelmek
tedir. Bugün ordunun her ferdinden kendili
ğinden hareket etmek kabiliyeti istenmektedir. 
Bu da ancak çok ve iyi programlı bir talim ve 
terbiye ile kabildir. 

Ordunun muhtelif birliklerinde birçok hiz
met ve vazifeler için Amerikan, uzmanlarının 
işbirliği ile ayrı ayrı kurslar açılmasını, ve su
bayların ve gediklilerin nazari bilgilerinin 
artırılmasını isabetli buluyoruz. Bu kurslar, su
bayların yeni silâhlar üzerinde nazari bilgile
rini artıracağından tabiî çok faydalıdır. Bu na
zari malûmatı birçok tatbikatlarla da tak
viye etmek de lâzımdır. Bilhassa muhtelif sı
nıfların ve birliklerin bir arada arazi üzerinde 
yapacakları tatbikatlar çok faydalı olur. Hele 
geceleri de yapılacak olan bu tatbikatlar za
manımız harb usuüllerine çok uygun olur. Yük
sek komuta mevkileri için senede hiç olmazsa 
bir defa büyük mikyasta ordu manevralarına 
şiddetle lüzum vardır. Bütçemize bu maksat
la daha fazla tahsisat konulmak lâzımdır. Bu 
ordu manevraları yalnız ordunun yüksek ko-. 
muta heyetlerinin yetişmesine değil, vatandaş
ların memleket savunmasındaki mânevi kuv
vetlerini artırmak noktasından da faydalı olur.. 

Ordunun savunma hazırlığı: 
Sayın arkadaşlar : Zamanımız harbleri, eski 

zamanlarda olduğu gibi uzun müddet hazır
lıklarla değil, ansızın baskın tarzında başlar. 
Bu sebeple bugün milletlerin her an, bir teca
vüze uğrayacakmığ gibi harbe hazır olması, 
savunma hazırlıklarını, 'en ince teferruatına ka
dar evvelden sükûnetle yapması lâzımdır. Bahu
sus memleketimizin, . coğrafi vaziyeti itibariyle 
her an bir tehlike karşısında bulunduğumuz dü
şünülerek savunma hazırlıklarımızı büyük bir 
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itina' ile evvelden ikmal etmek mecburiyetinde 
olduğumuz unutulmamalıdır. 

Savunma hazırlığımızda, nüfusumuzun he
yeti umumiyesinden istifade edilmek üzere...... 
teşkilâtımızı yapmak ve bunun için. muktazi 
esliha ve teçhizatı evvelden iyice hesap ederek 
muhtelif depolarda hazır bulundurmak lâzım
dır. Savunma hazırlığımız öyle yapılmalıdır, 
ki, memleketimiz çep çevre kuşatılmış olsa bile, 
ordunun ihtiyacı evvelden hazır edilmiş olduğu 
için, mütecaviz, büyük zararları göze almaksızın 
tecavüze teşebbüs edemesin. Genelkurmayımı
zın bu yönden çok hassas ve durendişe oldu
ğunda ve her türlü hazırlıklarını bu esas dâ
hilinde yapmakta olduğuna şüphemiz yoktur. 

Millî savunma hazırlığı: 
Aziz arkadaşlar, bugünkü harbler, yalnız 

ordular arasında ve muayyen cephelerde ordu
ların yekdiğerine karşı hareket etmesinden 
ibaret olmayıp bütün memleket kuvvet ve vesa
itinin bilfiil iştiraki ile memleketin heyeti umu-
miyesi üzernde vukubulacaktır. Bunun için or
duların savunma hazırlığı ile birlikte bütün 
memlekete şâmil bir millî savunma hazırlığı da 
lâzım ve zaruridir. Hele istanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlerimizin daima hava hücum
larına mâruz kalabileceklerini nazara alarak • 
bunların savunma hazırlıklarının çok esaslı bir 
surette yapılması ve sık sık kontrol edilmesi 
lâzımgeldiğine ayrıca ve ehemmiyeti mahsusa 
ile işaret etmek isteriz. 

Ordunun iskân vaziyeti : 
Muhterem arkadaşlar; ordu hazarda ne ka

dar iyi ve sıhhi iskân edilirse onun talim ve 
terbiyesi ve inzibatı da o kadar yüksek olur. 
Bütçemizde büyük fedakârlıklara katlanılarak 
ordunun iskân vaziyetinin iyi bir hale sokul
ması lâzımdır. Hele pek çok fedakârlık ve kül
fetlerle elde ettiğimiz kıymetli harb malzeme
sinin şurada burada, tesiratı havaiye ye mâruz 
bir halde 'bırakılması asla tecviz olunamaz. Bu 
hususta çok hassas olduğunda şüphemiz olmı-
yan'Millî Savunma Bakanından ordunun iyi bir 
surette iskânı ve harb malzemesinin de her yer
de bir 'çatı altında muhafazaları için tedbir al
malarını dileriz. 

Ordunun mânevi cephesi : 
Türk Ordusunun çok yüksek vasıflarından 

birisi de meslek ve vazife aşkıdır. Vazifesin
den başka şeylerle iştigal etmez. Siyasetle işti-
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gal eden orduların memleketlerine yaptıkları 
zararları Türk Ordusu çok iyi takdir eder. 
Birtakım yabancı ideolojiler ordu safları ara
sına girebilmek için daima fırsat gözetirler.; 
Buna ancak orduların mânevi salâbeti mâni 
olabilir. Ordumuzun mânevi kuvvetinin daima 
yüksek tutulmasına daima itina gösterilmek 
lâzımdır. • 

Nakil ve tâyinlerde takip olunacak esaslar : 
Orduda mânevi kuvveti yükselten mühim 

âmiller arasında nakil ve tâyinlerle terfilerde 
yapılan âdilâne muameleyi zikretmek lâzım
dır. Bu hususta en ufak bir haksızlık ordu men
supları arasında mafevklerine karşı itimatsız
lık husule getirebilir. 

Uzak, hayat şartları oldukça müşkül yerler
de bulunanların daha müreffeh yerler dekilerle 
tebdil edilmeleri muktazayi adalet olur. Bu 
tebdillerin sık sık yapılması da ordu bütçesini 
artıracağından bunun mâkul bir had dâhilinde 
icrası icabeder. Bu tebdillerin terfileri e birlik
te yapılması daha uygun olur. 

Tebdiller mümkün oldukça evvelâ ordu men
suplarının doğrudan doğruya kendi birlikleri 
dâhilinde, bundan sonrasının da yakın birlik
lere yapılması yol masrafını kısaltmakla be
raber subayların âmirleri tarafından daha iyi 
tanınmasını da mümkün kılacağından şayanı. 
tavsiyedir. 

Ordu subaylarının terfileri ve1 mahrut esas
ları : 

Ordu subaylarının terfileri hususi kanunu
na tevfikan her sene Otuz Ağustosta birden ya
pılır. 30 Ağustos, en büyük Zafer Bayramı ol
duğundan subaylar bu suretle iki bayramı da 
birden yapmış olurlar. Şimdiye kadar bu ka
ideye riayet edilmişti. Hiçbir istisna yapılma
mış idi. Kanuni elan bu usulden hiçbir suretle 
inhiraf edilmemesini dileriz. Bunun pek çok 
faydası vardır. Bir kere subaylar terfi için vak
tinde muayyen müddet kıta vaziyetlerini ikmal 
etmiş olurlar. Kıta vaziyetleri için müsamaha 
edilemez. Bir gün bile kıta müddeti noksan ;ol-
sa subayın terfii bir sene geri kalacağı için su
baylar kıtaya çıkmakta bizzat istical ederler. 
Sonra aynı rütbedeki subaylar aralarında kı
dem farkları husule gelmez. Binaenaleyh bu 
çok mühim ve kanuni olan 'bu usulün bozulma
masını Hükümetten bilhassa diler ve bekleriz.' 

Ordumuzda terfilerde mahrut esasına göre 

m 
\ 



JD . S U ÜIM. . Ü . -*.ww-

yapılır. Bu mahrut esasına göre kadrolarda her 
rütbe için ne miktar subay bulunacağı tesbit 
edilmiştir; rütbe 'büyüdükçe' adedi de azalır. 
Bu mahrut esasına riayet edilebilmek için su
bayların sicillerine amirlerince daha ziyade iti
na edilir. Bu suretle liyakatli ve muktedir ele
manlar yüksek rütbelere çıkarılabilir. Bir za
manlar bu mahrut esası bozulur gibi olmuş idi. 
Son zamanlarda bunun düzelmeye başladığını 
görmekle memnun ve m'üftehir oluyoruz. 

Kahraman Ordumuza selâm ve muvaffakiyet 
temennisi : 

ıSaym arkadaşlar, eski bir 'ordu mensubu 
olan bir arkadaşınız olarak partimizin içten ve 
samimî olan dileklerini, hulasaten arzetmiş 
oluyorum. Eski ve yeni bütün kahramanlık-
lariyle cihanın takdirini kazanmış olan ordu 
muz için büyük başarılar dilerken mukaddes 
şehitlerimizin aziz ruhları önünde hürmetle eği
lir, bunlara Cenabıhaktan rahmet ve mağfiret 
dilerim. (Alkışlar). 

KÂZIM ARAR '(Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, Millî Savunma Bütçesinde benim ko
nuşacağım mevzu ciheti askeriye ile ilgili olmı-
yacaktır. Onu bu sahada erbabı ihtisas tanıdı
ğımız asker arkadaşlarımıza bırakacağım. Yal
nız bütçenin tümü hakkında konuşmada da bir 
nefbze temas ettiğim Ibü Millî Savunma Satm-
<alma Komisyonu vaziyetini fazla deşmiyeeeğim. 
Çünkü bunun deşilecek tarafı yoktur. Millî 
Savunma Bakanından artık bu alım, satım ko
misyonları hakkında cereyan eden çok geniş 
dedikodulara bir son vermesini ve bilhassa 
mümkünse bizi bu kürsüden tatmin etmesini ri
ca edeceğim. 

Nakil vasıtaları mevzuuna gelinee; bu bü
yük suiistimale 'bilhassa ve en çok tesadüf et
tiğimiz yer Millî Savunma ve askerî teşkilâttır. 
Nedense bu teşkilâtın günden güne bugünkü 
mevzuatın 'dışında üst tanımadan, pervasızca 
nakil vasıtalarını fazlaca suiistimal ettiklerini 
görmekteyiz. Bu vaziyet karşısında* acaba bu 
işin kontrolü Millî Savunma Bakanının vazife
si (başında mıdır diye kendi kendimize sormak
tayız. Bunu Büyük Millet Meclisinde hepimiz 
defeatla tekrar etmemize rağmen Millî Savun
ma Bakanlığında küçük bir hareket dahi gör
müyoruz. 

Bir kanun teklifi var, Meclise geliyor. Fa

kat yeni bir kanuna ne1 lüzum var? Eldeki mev
zuat bunu temine kâfidir. Bakanlık bunu niçin 
tatbik etmiyor? Çok esaslı saydığım bu mevzu 
üzerinde Sayın Bakanını Ibeni tatmin etmesini 
bilhassa rica ederim. 

ıBu münasebetle askerî hastanelerden hah-
setmek isterim. Askerî hastanelerimiz hakika
ten kontrolsüz kalmaktadır. Bunun da dikkate 
alınmasını temenniye şayan ıgörürüm. Vatani 
hizmetlerini yapmak maksadiyle Fatma'sından 
ayrılıp ivazsız çalışan vatan evlâtlarının, bilhas
sa mini mini bir rahatsızlık, bakımsızlık yüzüm
den, hastaneye gelip hayatını söndürmeye ma
tuf neticelerle karşılaşması birçok delilleriyle 
ve birçok misalleriyle sabittir.. Bu nokta üze
rinde de Sayın Millî Savunma Bakanının has
sasiyet göstereceğinden eminim. Bu hususu dik
kate almalarını temenni ederek sözlerime son 
veriyorum. 

ÎSMA.ÎL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar, bu seneki bütçede Millî Savunma
ya 500 milyon liralık bir tahsisat ayrılmıştır. 
Buna Amerika yardımı olan (100) milyon Dev
let ekonomi kurumlarının yaptıkları yardımın 
para ile ifadesi olan 200 milyon lira ilâve edilir
se 800 milyon liraya çıkar. Buna Turuman dok-
tirinine göre yapılan malzeme yardımı katılır 
ise Millî Savunmaya bir milyara yakın masraf 
yapıldığı görülür. Millî Savunmaya ayrılan bu 
para, bütçemizin üçte birinden fazladır. Ve bu 
nispet, ordularına büyük ehemmiyet veren dev
letlerin ordularına tahsis ettikleri para mikta
rından fazladır. Fakat bütçemizin hacmma gö
re milletimizin bu büyük fedakârlığına rağmen 
ordumuzun ihtiyaçlarının tamamen karşılanma
sı mümkün olamıyacağmı hepimiz biliyoruz. Zi
ra ordusunu hazari ve seferi kadrosiyle, bütün 
ihtiyaçlarını modern vasıtalarla temin edebile
cek takatta bulunan devletler çok azdır. Bizim 
de bu karşılıyamıyan devletler arasında bulun
duğumuz tabiîdir. Ancak ordumuzun maddi ih
tiyaçlarının tamamen karşılanmamasına baka
rak bu noksanların telâfi edilemiyeceğine hük
metmek ve zaıfa ve tereddüde kapılmak asla 
doğru ve caiz değildir. 

Bu münasebetle şunu tebarüz ettirmek iste
rim ki, dünya tarihine bu kadar azametli za
ferler yazdırmış olan Türk Ordusu hiçbir va
kit teslihat ve aded bakımından daima üstün 
olmamıştır. Fakat Türk Ordusu, maddi noksan-
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lıklarmı daima fikrî üstünlüğü ve mânevi kuv
vetiyle telâfi etmiştir. 
• Muhterem arkadaşlar; 

Bu maruzatımdan yalnız fikir ve maneviyat 
kuvvetine güvenerek maddi ve adedî cihetlerin 
ihmal edilmesi mânası çıkarılmamalıdır. Zira 
zamanımızda muharebe vasıtalarının ehemmiye
ti eski zamanlara nazaran çok artmıştır. Şu hal
de biz bir taraftan maddi cihetten lüzumlu kuv
vet ve malzemenin teminine çalışırken diğer ta
raftan fikrî ve mânevi kudretimizin geliştiril
mesi hususuna da büyük bir ehemmiyet verme
liyiz. Ve bu suretle muvaffak olmanın daima 
mümkün ve bu imkânın tarihen de sabit oldu
ğunu iman etmeliyiz. 

İşte bu düşünüş ve inanışın bizim için haya
ti bir ehemmiyeti haiz olduğunu tebarüz ettir
mek isterim. 

O halde ne yapalım? 
Muhterem arkadaşlar, 
Atlantik Paktına girmiş bulunuyoruz. Biz bu 

Pakt ile tesis,edilen cephenin tam sağ cenahm-
dayız. Bizim bu mevkiimizin ehemmiyeti yalnız 
cenahta bulunmak ile değil, fakat bu ehemmiyet 
bu cenahın aynı zamanda stratejik bir mihve
re müsadif olmakla da artmaktadır. Mevkii
mizin bu ehemmiyeti, yakın zamanlara kadar 
anlaşılmamaktaydı. Fakat son günlerde resmî 
ve hususi neşriyat ve beyanat bu ehemmiyetin 
tamamiyle anlaşıldığını göstermektedir. Bu be
yanatı yapanlardan birisi de yakınlarda mem
leketimize geleceğini gazetelerde okuduğumuz 
Pakt Başkumandanı General Ayzenhover'dir. 
Bu bizim lehimizde çok müsait bir anlayış in
kişafıdır. İşte bu müsait vaziyetten ve bilhassa 
muhterem generalin memleketimizi ziyaret et
mesinden istifade ederek müttefiklerimizden da
lla büyük ölçüde yardım istemeye hakkımız var
dır. Ve bunun esirgenmiyeceğini çok ümit ede
rim. Çünkü bizim göstereceğimiz mukavemet 
ve kazanacağımız muvaffakiyetin neticeleri 
yalnız bize değil, bütün dünyanın menfaatine 
ve muvaffakiyetinedir. Müttefiklerimizin isabet
li anlayışları, Hükümetimizin kiyasetli anlatış
ları ile karşılaşır ise müspet neticeler alınacağı
nı kuvvetle ümit edebiliriz. 

Diğer taraftan biz de mümkün olan tasar
ruflarla teslihat ve talim ve terbiye ve iaşe gi-
pi ordunun muharebe kudretini ve faaliyetini 

besliyecek işleri' kuvvetlendirmeye çalışmalı
yız. 

BAŞKAN -— Bir dakikanız kaldı efendim. 
İSMAİL BERKOK (Devamla) ~ Poki efen

dim. 
Bütün bunlar yapıldığına rağmen ikmal edi-

lemiyecek olan maddi ihtiyaçların temini, ikma
line çare bulunmaz ise, bu noksanlıkların, fikir 
ve maneviyat sahalarında göstereceğimiz üs
tünlüklerle izalesine çalışacağız. Bunun için : 

1. İyi bir harb hazırlığı, 
2. İyi talim ve terbiye ve sevkü idare, 
3. 'İyi beslenmiş maneviyat. 
Bunlardan- bilhassa sevkü idare ve maneviya

ta biraz temas etmek istiyorum. Sevkü idare 
bir sanattır bu sanat esas bakımından , bütün 
dünyada birdir. Fakat bu sanatta millî ka
rakter taşıyan cihetler de çoktur. Bu karakter
leri hesaba katmaya sevk ve idaresini sistemi mu
harebeyi muvaffakiyctsizliklcre sürükliyebilir. 
Sevkü idare sadece malzemeye dayanan bir fik
rin değil, fakat her hale göre işliyen bir kafa
nın mahsûlü olmalıdır. Hükümetin bu cihetin 
ehemmiyeti üzerinde dikkatle durmasının zaru
ri olduğu katı kanaatindeyim. 

Maneviyat o kadar mühimdir İd, bu kuvve
tin varlığını inkâr ve onu tahrip etmiş olan 
komünistler dahi, muhtelif vasıta ve telkinler
le onun ihyasına çalışmaktadırlar. 

Bizim ise bu cihetten dünyada birinci sını
fı işgal ettiğimiz muhakkaktır. 

Türk Ordusu bu kuvvetin yüksekliğini sün
gü kullanmak suretiyle göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Kore'de bizden başka 
süngü kullananlar olduğunu işitmedim. Ve oku
madım. Kore'den gelen arkadaşlar, bizim sün
gü davranışımız karşısında düşmanın derhal kaç
tığını söylemektedir. Tabiî böyle olacaktır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu konuşmamda ne vesaiti 
nakliye suiistimalinden, ne emir erlerinden, ne 
levazım ve satmalma komisyonlarından bahse
decek değilim. Bâzı zaruretler beni söz almaya 
sevketmiş bulunuyor. 

Arkadaşlarım, hepimiz seçim arifesinde 
Türk Milletine bâzı taahhütlerde bulunduk. Me
selâ sayın Maarif Vekilimiz Tevfik İleri Sam
sun'dan Türk Milletine şöyle İıitabediyordu : 

«Biz sizlerin vebalini ateşten bir gömlek ola
rak üzerimize geçirip Meclise gideceğiz. Orada-
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ki (Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.) lev
hasının altına ölüm ve tehlike işareti olmak ü-
zere malûm kuru kafa ile kol ve bacak kemikle
rini koyacağız. Sizin hakkınızı ne pahasına olur
sa olsun müdafaadan korkanlar, çekingenler 
artık Meclise giremiyeeeklerdir.» diyordu. 

Beri yandan Çorumlu hemşerilerinıe de ben 
göyle haykırmıştım : 

«Büyük Millet Meclisindeki (Hâkimiyet ka
yıtsız ve şartsız milletindir) levhasının altına 
(Hâkimiyet kayıtsız şartsız hakkmdır, adaletin
dir, kanunundur) ibaresini yazacağız ve bunu 
fiilen tahakkuk, ettireceğiz... Birgün gaflete dü
şer de bu vaitlerimizi unutursak reylerinizle 
partimize en büyük cezayı vereceksiniz'» demiş
tim. 

Dâvayı kazandık, iktidara da geçtik; aynı 
iman ve azimle dâvalarımızın peşine düştük. Az 
zamanda, çok mesafeler katettik : Artık İktisa
di bünyemizin perişan çehresi değişmiş, bu 
çehre Türk Milletine gülmeye başlamıştır. Yol 
dâvası, su dâvası hızla ve emniyetle ilerlemek
tedir.' Artık vatandaşlar tapu darelerinde so
yulmuyor, nüfustan kovulmuyor, jandarmada 
dövülmüyor. Hak aranıyor, adalet yürüyor. 

Artık idareciler vazife ve mesuliyet hissinin 
ne olduğunu anlamışlardır. Bunlara rağmen 
içimizde müşterek bir ukde var : Bâzı ordu men
suplarını hâlâ hak yoluna, kanun yoluna soka
madık. 

Müsaade -buyurursanız bunun sebeplerini 
emirerleri hakkındaki kanun teklifimizin ko
misyonda görüşülmesi sırasında konuşan muh
terem Ali Fuad öebesoy'un dilinden dinliydim: 

(Şimdiye kadar ordumuz ananelere dayana
rak edilmiş, olup. bitenler ' hakkında ara sı
ra yapılmak istenen haklı tenkidler vatan iha
neti gibi karşılanmıştır. 

Bilhassa kumandayı elinde bulunduranlar, 
memleketin geçirdiği içtimai inkılâplara yüzle
rini çevirmiş olduklarından dışardaki hayırlı 
inkılâplara karşı bir mukavemet cephesi kur
muşlardır. Bu noksanı gören bâzı milletvekil
lerinin zaman zaman Büyük Millet Meclisinden 
yükselen sesleri de şu veya bu bahanelerle sus
turulmuştur. Böylece âdeta Büyük Millet Mec
lisi ordu mevzularma müdahale edemiyecek 
duruma düşmüştür. . 

İkinci Büyük Millet Meclisinden başlıyarak 
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ı 1945 tarihine kadar geçen devreiıin zabıtları 
, tetkik edildiği zaman bu iddiamızın yürekleri

mizi sızlatacak kadar acı pek çok misallerini 
görmek mümkündür) buyurmuşlardır. 

Bu satırları notumdan aynen buraya naklet
miş bulunuyorum. Bugün içerisine girdiğimiz 
demokrasi devrinde görüşler değişmiş, kilitli 
ağızlar bu sahada da söylenmeye başlamışlardır. 

Vatandaşlarımız bir taraftan memleketi yok
tan var eden, istiklâl ve Cumhuriyetimizin ye
gâne garantisini teşkil eden ordumuzun mâne
vi varlığını korumaya çalışır, bu vadide ordu-

! yu takdir ve takdis ederken, diğer taraftan as
kerliğini yaptığı sırada bizzat gözleriyle gör-

j dükleri, yahut da kendi muhitlerinde muttali 
I oldukları çeşitli fenalıkları terennüm etmeye 
i ve bunların kısa zamanda yok edilmesini, iste-
i meye başlamıştır. 

Bugün buradaki konuşmalarımızdan, yaptı
ğı tenkidlerden daha ağırları köy odalarından, 
kahvelerinden başlıyarak kaza ve vilâyet kah
velerine kadar her yerde söyleniyor, her kade
me kongrelerde açık açık talepler yapılıyor; 
millet ve memleket mukadderatına el koymuş 
olan biz milletvekillerine dolayısiyle vazifeler 
tahmil ediliyor. Bir milletvekili olarak sizin de 
asıl düşünceniz sudur: Millî Savunma mesele-

I leri münakaşa edilirken şanlı ordumuzun mad
di ve mânevi varlığı, teknik kuvvet ve kudreti 
daima münakaşa mevzularımızm dışında kalmış 
vo kalacaktır. 

Bunun yanında ordumuzun ruhunu ve kâfa-
I sim teşkil eden, kalbleri yurt, Cumhuriyet, mil

liyet ve meslek ve vazife sevgisi ile dolu olan 
I kahraman subaylarımızın şeref ve haysiyetleri

ne dokunacak en küçük fiskeye dahi tahammül 
edemiyecek kadar hassas bir yurt çocuğu oldu
ğunuz içindir ki kangren uzuvlarının kesilmesini 

I kendinize bir dert ve dâva mevzuu edinmiş bu
lunuyorsunuz. 

Asker doğan, asker olarak yaşıyan ve asker 
olarak ölen bir neslin torunlarısınız. Vatan, 
yurt, istiklâl, Cumhuriyet, sancak ve ordu gibi 
mukaddes varlıkların ne olduğunu bilmiyenimiz 
yoktur. Vatanperverlik ve ordu sevgisi Türk 
yurdunda hiçbir şahıs veya zümre ve sınıfın in-
hirasında değildir. Siz istediğiniz kadar söyle
yiniz, bağırınız, tasrih ediniz, fikirlerinizin hu-

I dutlarım tahdit ve tâyin ediniz. O, yine biidiği-
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ni okuyacaktır. Çünkü başka bir çıkar yolları 
yoktuıv (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir. 
YUSUF AYSAL '(Kütahya) —'. Muhterem 

^arkadaşlarım; 'Millî Savunma Bakanlığı 1952 
yılı. Bütçesinin müzakeresine geçildiği şu sırada 
bâzı müşahede ve mülâhazalarımı huzurunuzda 
açıklamayı,. Millî Savunma güdümüzün gönül
lerin arzuladığı kemal derece'sine ulaşma duy-
ğulariyle. alâkalı bulmanızı rica ederim. 

.Mâruzaitıım birkaç noktaya inhisar edecek
tir.. ' . ."•', ' . _ .. ' 

Bugünkü askerî kaza usulünün ve yargı ci
hazının tatbikat ve .fiiliyatta (bâzı aksaklık ve 
'güçlükleri daha vazıh şekilde 'görülmektedir. 
Bu itibarla tevlıMi kaza yoluna gidilmeye lüzum 
ve zarure't olduğu kanaatindeyim. Mevzuda Sa
yın Bakanın 'görüş ve mütalâalarını bildirtme-
sin'i faydalı saymaktayım. 

Yurdun 'muhtelif yerlerin.de bulunan asker
lerin daiî*e ve şubeleri binalarından mühim bir 
kısmı tamire ve bakıma muhtaç durumdadır. 
Askerî ımıaimcıMerin yapıldığı, ımühim evrakın 
mahfuz olduğu ve binlerce vatandaşın her gün 
girip çıktığı bu binaların şeref leriyle mütena
sip hale 'getirilmesi harabiyet ve perişanlıktan 
kurtarılması iç arzumdur. Muhteşem Devlet 
daii'e ve müesseseleri yanında bu harap binala
rı gördükçe1 içim burfralmaJkta ve gerçek bir 
elem duymaktayım. 

Askerî yoklama, muayene ve diğer muame
lelerde bâzı askerî şahısların köylü ve şehirli 
vatandaşlara karşı sert muamele yaptıklarını, 
günlerce sulbe kapıları önünde beklettiklerini 
üzüntü ile duydum ve müşahede ettim. Vatan
daşlara kanun Çerçevesi içinde mümkün1 olan 
kolaylığm igositerilmesi müşfik ve munis bir 
çehrenin ibrazı her bakımdan faydalı olacak
tır. Bunun bir anane olarak yerleşmesini can
dan arzu etmekteyim. 

Dolu emek, masraf ve külfet karşılığı vücn-
^da getirilen ve bir lüzumun ifadesi olan bâzı 
aiskerî hava meydanlarının kendi haline bırakıl
dığına, bozulmaya .ve kullanılmaz bir hale gel
meye yüz tuttuğunu görmüş bulunmaktayım. 
Bu gibi çok lüzumlu tesislerin bakım ve onarım
larının itina ile yapılmasını temenniye şayan 
buluyorum. 

Ordu-., emrinde bulunan ... nakil vasıtalarının 
İtinalı bir tarzda kullanılması1 hem kazaların 

2.1952 0 : 2 
j azalmasını sağlıyacak, hem de 'âmme efkârında 

bir huzur yaratacaktır. Bu d'üşünceımin Bakan
lıkça hüsnü telâkki edileceğini ummaktayım. 

Ordu mensup'lârnmıziin beden eğitimi ve spor 
işlerinde gösterdikleri- gayret ve faaliyetin şa
yanı memnuniyet bir şekilde inkişaf etmekte 
'olduğunu, iç ve duş temas ve münasebetlerde 
'gururumuzu celbedecek güzel neticeler almakta 
bulunduklarını kayıt ve işaret ederken bu fa-
ali'yetin muayyen birkaç şehre değil, askerî bir
liklerin bulundukları diğer yerlere1 de teşmili 
umulan faydaların daha ıgeniş ölçüde tahakku
kunu temin eyliyecektir. Bakanlığın bu görüş 
vo mütalâama katılacağını ümit etmekteyim. 

FAHRÎ BELEN (Bolu) — Sayın arkadaşla
rım, son asırlarda ordularımızın mağlubiyetlere 
uğramalarının başlıca sebepleri, sevku idare
nin fenalığı, eğitim noksanı, teşkilât ve tesli-
hatta kemiyeti keyfiyete tercih eden zihniyet 
ve orduların politikaya karıştırılmasıdir. 

Komutanların seçilmesinde ehliyetten zi
yade sadakate ehemmiyet verilen devirlerde, 

'ordularımız iyi bir sevku idareden mahrum 
kalmışlardır. * 

İstiklâl Harbindeki yüksek sevku idare mil
letin itimadına mazhar olan komutanların ese
ridir. Cumhuriyet devrinde de sevku idare ve 
eğitim bakımından başarılar elde edilmiştir. Bil
hassa ordunun politikadan uzaklaştrılması tak
dire lâyıktır. Bu hususlarda daha ziyade tekâ
mül göstereceğimize de inanıyorum. Fakat ke
miyeti keyfiyete tercih eden zihniyet üzerinde 
bir parça durmak istiyorum. 

Arkadaşlarım; daima malî takatimiz dâhi
linde Millî Savunma bütçelerine değer veril
miş ise de askerî yardım başlayıncaya kadar 
orduyu modern silâh ve vasıtalara kavuştur-r 

I mak imkânı elde edilememiştir. İki seneden beri 
de hem yardımın arttığını, hem de bütçelerdeki 
tahsisatın artırıldığını büyük bir memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. Fakat 1952 Bütçesinin 
takriben beşte dördü, hazer ordusunun günlük 
ve zaruri masraflarını karşılıyabilmektedir. 

Bunu bir tenkid kasdı ile söylemiyorum. 
Çünkü arkadaşlar, bugün besledikleri ordu için 
bir hesap yaparsak, Amerikan ölçülerine göre 
beş milyar liraya ancak, bunu temin edebiliriz. 

Modern ordularda öteden beri Millî Savun
ma bütçelerinin sıklet merkezini silâhlanma ve 

I harb hazırlıkları teşkil etmektedir,. 

http://yerlerin.de
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Amerika'dan gördüğümüz yardımla silâh- • 

lanma işinin halledileceğini zannedenler de bu- j 
lunabilir. Benim kanaatime göre askerî yardımı,, 
artırmakla da bu mesele tamamiyle halledil
miş sayılamaz. Bu noktai nazarı Ayzenhover 
şöyle ifade etmiştir : -

«Hiç kimse başka bir milleti müdafaa ede- l 
mez, ne kadar fazla olursa oKmı Ivıriçten ya
pılacak yardım bir memleketin savunmasına 
kâfi gelemez» 

Esasen şimdiye kadar bizden fazla yardım 
gören devletler de millî savunma bütçelerinin 
büyük kısmım silahlanmaya tahsis ettikleri hal
de insan kaynaklarının dörtte birini silâhlan
dırmaya muvaffak olamamışlardır. Modern or
duların teslihinde zengin milletlerin bile zor
luklara mâruz kaldığı bir devirde bizim daha 
müşkül bir durumda bulunduğumuzu takdir 
ediyorum. Bu müşkülleri yenmek ve çareler 
bulmak da vazifemizdir. Benim naçiz kanaati
me göre başlıca çareler şunlardır: 

1. Askerî yardımı diğer Atlantik Paktı 
devletleri ile eşit bir dereceye çıkarmak, 

2. Bütçemizin silâh, malzeme, bakım ve 
tamir ve eğitime ait kısımlarını bir parça daha 
artırmak, 

3. Teşkilâtta karargâhlar ve geri hizmet
lerden bâzı tasarruflar yaparak, bu. tasarruf l an 
da harb hazırlıklarına tahsis etmek. 

Bu hususu bir parça izah etmek isterim: 
40 senelik askerlik hayatımda hiçbir kıta

nın subay ve er kadrosunun tanı olduğunu gör
medim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
FAHRÎ BELEN (Devamla) — Buna mukabil 

karargâhlar ve geri hizmetler daima noksan
larını muharip birliklerin zararına olarak ik
mal etmişlerdir. , 

Birinci Cihan Harbinin sonunda ordumuzun 
birdenbire çökmesinde bu karargâh ve geri 
hizmet teşkilâtının artması da mühim bir âmil 
olmuştur. 

Arkadaşlarım; ordumuzun günden güne kuv
vetlenmekte olduğunu görmekle bahtiyarız, 
Kahraman Türk Ordusu da milletinin sevgisi
ne mazhar olmakla bahtiyardır. 

Kore Harbi Ordumuzun hakiki kıymetini bir 
kere daha tebarüz ettirmiş ve bu ordu yalınız 
kendi milletinin sevgi ve itimadına lâyık olma- | 
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kla kalmamış, bütün cihanın takdirini kazan-; 
mıştır. (Bravo sesleri, alkışlar) ; 

Bu yüksek mânevi değeri, maddi bakımdan da
dana ziyade takviye etmek için Meclisimizin ve 
Hükümetimizin hiçbir fedakârlıktan çekinmiye-
eeğine inanıyorum, Kahraman Ordumuzu sevgi 
ile selâmlarım. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Özbey (Yok sesleri) • 
Nurettin Ertürk. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) -— Muhterem 
arkadaşlar; Birinci Cihan Harbi sırasında görüleri 
lüzum üzerine Zara Kazamızda askerî kışlalar 
inşa edilmiş ve 1926 yılında da buraya bir pi
yade alayı yerleştirilmişti. 

Bu sene alayın Tokad 'a kaldırılacağı söy
lentileri halk arasına yayıldı. İlgili makamlar
dan sorduk Zara'dan alayın kaldırılması bahis 
mevzuu değildir, dediler. 

Bundan iki ay kadar önce bu alayın bir ta
buruna ait bina yandı ve alayın Tokad 'a. kaldı
rılacağı tekrar söylenmeye başlandı. Sayın Ba
kanı gördük ve 1926 dan beri o mmtaka iktisa
di hayatım buna göre ayarlamıştır, askerî za
ruretler icabettirmiyorsa alayı buradan alma
yınız aynı şekilde bir bina çok ucuza malölur 
dedik. 

Esefle arzedeyim ki ; Bakan bize Zaralılar 
oraya bir bina yaparlarsa alayı yerinde bırakı
rız, yoksa Tokad'a kalkar, dedi. Halktan yüz
lerce mektup ve telgraf alıyorduk, bu arada Si
vas'a ve Zara'ya gittik, sorduk. Tümen komuta
nı ; binalardan birisi maili inhidam imiş dedi. 
Kim tetkik etmiş, kim rapor vermiş i Bilemiyo
ruz. Bildiğimiz tek şey binaların maili inhidam 
olmadığıdır. Alayın kaldırılması şayiasına 'ka
dar binalar maili inhidam değildi. Erzincan 
Zelzelesinden de müteessir olmamıştı. Eğer mü
teessir olmuşsaresmî kayıtların mevcut olması 
lâzımdır. 

Bunu arkadaşlarla beraber Sayııi Nuri Ya-
mut 'a arzettik. Meşgul olacağını ve askerî bir 
zaruret olmazsa alayın Zara'dan kâldırılamıya-
cağmı beyan ederek bizleri tatmin etti; 

Bu temasımızın neticesini mahalline bildir
dik. Aradan on gün geçmeden, ki esasen arzet-
mek istediğim nokta da budur, bu defa da maili 
inhidam olduğu iddia edilen diğer bir binanın 
yandığını da esefle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
ikinci yangından dolayı bir yüzbaşının tevkif 
edildiğini de işittik. Alayın kaldırılması: için bi-
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naların kasden yakıldığı kanaatindeyiz. Bir
likleri başka yerlere kaldırmak için binalar ya
kılır ve bunda muvaffak olunursa, ücra yer
lerde bulunan birçok binaların tehlikede oldu
ğunu söylemek kehanet sayılmaz. 

Bu alayın varlığı Zara ile beraber Hafik, İm-
ralı, Suşehri, Koyulhisar gibi daha dört kaza
mızın iktisadi hayatında mühim rol oynamak
tadır. 

Başka yere kaldırılmasını askerî zaruretler 
doğuruyorsa elbette orada kalmasını bizler de 
istemeyiz. Ama böyle bir zaruret yokken alayın 
kalkınması esasen iktisadi sahada çok geri olan 
bu beş kazamızın durumunu felce uğratır. Bina
ların yapılması mühim bir iş değildir, o civar 
halkı daha şimdiden binaların yapılmasına yar-
dım için hazırlıklara başlamıştır. Bu maruzatım 
bütün Sivas Milletvekillerinin arzu ve dileği
dir. 

Arkadaşlar; askerî birliklerimizin gıda mad
deleri büyük mikyasta münakaşaya çıkarılıyor 
ki; bu da büyük miktar teminatı icabettirdiğin-
den sermayesi az alan vatandaşlar bu münaka
şaya iştirak edememekte ve böylece indirmede az 
yapılmaktadır. Bunlar ellişer, yüzer ton. yerine 
üçer beşer ton olarak münakaşaya çıkarılırsa mü
nakaşaya küçük tüccarlar da iştirak eder, bu
nunla da inhisarcılık önlenmiş ve Hazine de bun
dan daha çok faydalanmış olur. 

BAŞKAN — Sabri Erduman, (Yok sesleri). 
Hasan Ali Vural (Yok sesleri). 
Feridun Fikri Düşünsel! 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Sayın arkadaşlar, ben de vaktinizi fazla almıya-
cağım, Sayın Bakandan bir iki sualim olacaktır. 

Bunlardan biri; Şarkta Assubaylar ne ka
dar müddetle kalacaktır? Bu assubaylar me
mur statüsüne girdikleri için bunun hakkında 
Bakanlıkça bir tetkik yapılmış mıdır? ( « Akra
badan birisi var galiba » sesleri). Akrabamdan 
hiç kimse yok, keşke olsaydı. Ben bu astsubay
ları evlât telâkki ederim. 

Bir de tank birliklerinde makinist olan. genç
ler bilfiil çalışan kısımdan madut mu, değil mi? 
Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri 
ALİ FAHRÎ İŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar; ordumuzun kıymeti askeriyesini 
ve kudreti harbiyesini bütün dünya takdir etmek
tedir. Ordusu için canını veren ve bütçesinin 
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[ yansına yakın bir parayı seve seve esirgemiyen 

bu millet muvacehesinde, yapılan bâzı suiistimal
leri de görmek, sormak ve önlemek hepimize dü
şen vazifedir, hattâ borçtur. Bunu yapmazsak 
Allaha da karşı mesul, millete karşı da mahcup 
oluruz. 

Yemin ettik, millete söz verdik millî irade 
tecelli etti. Ordumuzun kıymeti harbiyesini tak
dir ederim. 

Muhterem arkadaşlar, emirlerlerinin hizmet
çilikten, çocuk bakmaktan ve bulaşık yıkamaktan 
kurtarılması, bilûmum ev hizmetlerinde katiyen 
kullanılmaması lâzımdır. Bu gibi haller ordunun 
şeref ve haysiyetini kırıyor, hepimizi mahcup 
ediyor. Her ana ve baba evlâdını vatan hizmeti 
için gönderiyor. 

BAŞKAN — Böyle konuşmayın, madde üze
rinde konuşun. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Bir de 
askerî vesaitlerle bilhassa cip arabalariyle aynı 
eski iktidar zamanında lolduğu gibi subay aileleri 
gezmektedir. Pazar günleri hususi olarak eğ
lenmek için gezdiklerini seçim mıntıkalarımda 
gözümle gördüm. 

Halk arasında kötü tesir yapmakta, Hükümcr 
tin ve Partimizin itibarını kırmaktadır. Katî ola
rak esaslı bir surette bunun önüne geçilmesi şart
tır. 

Türk milleti bunun üzerinde hassasiyetle 
durmaktadır. Bunu... (Kanun Meclis komisyo
nunda sesleri, gürültüler, alkışlar, masalara 
vurmalar). 

O halde müsaadenizle iki temennide bulu
nayım. 

Birde askere davet edilirken mahallî şube
lerde sıhhi muayeneleri yapılmadan mensup ol
duğu kıtalara sevkediliyorlar. Bunlarda gün
lerce yollarda, misafirhanelerde, gelişi güzel 
yerlerde yatmakla birçok rahatsızlıklar çek
mekte ve bu yüzden hastalıkları da tezayüt et
mektedir. Buna da çarei hal bulunması. 

Evvelce orduda çürük askerleri ihraç eder
lerdi. Şimdi ölünceye kadar müteaddit tıbbi mu
ayenelere tâbi tutuluyor, yine ihraç edilmiyor. 
Öldükten sonra kurtuluyor. Zavallılar caniyle 
uğraşırken üç ayda bir veya altı ayda bir mu
ayeneye, hastaneye, komisyona mütemadiyen 
sevkedilerek rahatsız edilmektedir. Bunun da 
nazarı dikkate alınmasını sayın bakandan rica 

I ederim. 
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BAŞKAN — Gazi Yiğitbaşı! (Yok sesleri). 
Alı ihsan Sabit. (Yok sesleri). 
Natık Poyrazoğlu. (Yok sesleri). 
Ali Rıza Sağlar. (Vazgeçti sesleri). 
Sinan Tekelioğlu! 
SİNAN TEKEÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlarım; Millî Savunma Bütçesi evvelce 
tek kelime söylenmeden çıkardı. Demokrat 
Partinin bn memlekete vermiş olduğu en büyük 
hürriyetlerden biri, kendi bünyesine almış ol
duğu bakanlık hangisi olursa olsun, millet mu
vacehesinde didikleme, tetkik etme hak ve sa
lâhiyetini vermiştir. Binaenaleyh Demokrat 
Partiye bu yönden teşekkür ederim. 

Arkadaşlar; Türk ordusu hakkında söylene
cek çok söz vardır. Onu takdir etmek, o mille
tin ferdi olmamız itibariyle bize düşmez. Bizi 
büyük ölçüde takdir edecek olan hariçteki mil
letlerdir. Dün bizi hiç tanımıyan, bizim ne ol
duğumuzu bilmiyen milletler bizim ordumuzun 
en ufak bir cüzünün Kore'de göstermiş olduğu 
kahramanlık dolayısiyle Türk milletinin ne ol
duğunu öğrenmişlerdir. Bn ufacık kıta... 

SABİT SAĞÎROĞLÜ (Erzincan) — Bunu 
parti işi yapma ayıptır, ayıp. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Beye
fendi çok eski bir mebus ve Halk Partisinin en 
kuvvetli ve en müstebit adamlarından olduğu 
için bizim bu şekilde konuşmamız onu darılttı. 

Türk milletinin ordusunu ne kadar takdir 
ettiğini zati âliniz do bilirsiniz. 

Arkadaşlar, dün Kore'ye Demokrat Parti 
asker gönderdi diye kritik edenler bugün De
mokrat Partinin ne kadar doğru hareket etti
ğini anlamışlardır. (Soldan şiddetli alkışlar) 
.Ben,bir Demokrat partili olmamakla beraber 
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Türk Milletinin ekseriyetinin rey verdiği bu 
partiyi, o millet içinden çıkmış bir insan ola
rak, ne kadar takdir etsem azdır. Bilhassa bu
lgun görüyorum ki, bizim ordumuz için Devlet 
bir milyar lira veriyor ve öyle biliyor ve tak
dir ediyoruz ki, Demokrat Parti Hükümeti 
Truman'a müracaat ederek bu bir milyarı ora
dan alabilir. 

Diğer bir ricam da şudur: Ordumuz motori
ze edilmiştir. Bu motorize ordu için en çok lâ
zım olan akar yakıttır. Bizim memleketimizde 
olmadığına göre harb zamanında bunu bula
mazsak motorumuzu nasıl harekete getiririz? 
Onun için bizim istediğimizi bize versin, biz de 
akar yakıt çıkarmak için verelim. Petrolümüzün 
bir an evvel çıkarılması için bize elinden gel
diği kadar- yardım etsin. Bizim yalnız Amerika 
için değil; bütün dünyanın sulh ve müsalemeti 
için çalışan bir millet olduğumuzu bütün dün
ya kabul ve tasdik etmiştir. 

Burada en büyük vazife, Demokrat Parti
nin Hükümet Başkanı olan Adnan Menderes'e 
düşmektedir. Sayın Adnan Menderes bu işi ele 
alsın, bu işle meşgul olsun ve bunu halletsin. 

Mâruzâtım bundan ibaret olmakla beraber 
Türk Ordusuna, Türk Milleti namına, Büyük 
Millet Meclisi namına teşekkür ederken, bu 
memleketin mukadderatı uğruna. Kore 'de kan
larını akıtarak şehit düşen aziz arkadaşlarımı
zın ruhunu taziz için eğilerek, onlara rahmet, 
dileyerek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Saat 10 olmuştur. Evvelce it
tihaz buyurduğunuz karar üzerine saat 21 de 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19 
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Açılma saati : 21,5 

BAŞKAN —- Başkanvelrili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Söz; Hüsamettin Tuğaç'mdır. (Yok sesleri) 
Mecit Bumin, buyurun! 
MBCÎT BUMİN (Çoruh) — Muhterem ar

kadaşlar ; 
Millî Savunma Bakanımızdan bir kaç temen

nide bulunacağım. 
1. İlmî müessese saydığımız Askerî Tıp 

Akademisi ile Tıp Fakültesi arasındaki geçim
sizlik bizleri üzmekte olduğundan yeni ders yı
lı başlayıncaya kadar bu müesseselerin huzura 
kavuşmasının temini. 

Bu veçhe verilinceye kadar: Tıp Fakültesiy-
le Askerî Tıp Akademisine yurdumuzun her kö
şesinden derdine çare bulamıyan vatandaşlar 
ilmî müessesedir diye buralara geldikleri birer 
hakikattir. Birçok vatandaşlar kendiliklerinden 
gelmekte birçokları da fennî malzeme noksanlı
ğından ötürü mütehassıs doktorlar tarafından 
gönderilmektedirler. Hal böyle iken gelen asker 
veya sivil vatandaşlara lâyıkı veçhile kolaylık 
gösterilmemektedir. Şöyle k i : Askere burası üni
versitedir, sivile; burası askeriye hastanesidir, 
denmekte bunlar da olmazsa fennî malzeme ica-
bettiğinde bozuktur diyerek salıverilmektedir
ler. Böyle uzaktan gelen asker ve sivil vatan
daşlarımızın otel köşelerinde vakit geçirdikleri 
muayeneye sıra bekledikleri vakıalardır. Lût-* 
fen bu ahenksizliğin telâfisi ile hasta vatandaş
ları otellerden kurtarmanın çaresini; 

. 2. Hastane veya askerî tabiplerinin bulun
dukları yerlerde polikilinik. yaparlarken öbür 
sivil halka meccani muayene ve icabederse has
tanelerinde yatırılma çarelerinin bulunması ve 
bu münasebetle Sağlık Bakanlığı ile iş birliği 
şeklinde çalışılmasını, 

3. Askerî arabaların tecrübesiz ve teknik 
bilgiden mahrum ellerle kullanıldığını görmek

teyiz. 30 tonluk kamyonların hacmi ve metaneti 
karşısında sivil şahsi makinelerin metaneti hiç 
gibidir. Zavallı fakir kamyon sahipleri askerî 
arabaların gayet biçimsiz ve tedbirsiz idareleri 
karşısında kendilerini kurtarmak için yoldan 
dışarıya atmak zorunda kalmakta ve canlarını 
korumak için makinelerini, harap etmektedirler. 
Bu yüzden hariçten gelen ve memleketimizden 
fazla, dövizi harice götüren makineler kısa za
manlarda harap olduklarından millî servet kay
bolmaktadır. Lütfen ehliyetli ve bilgili şoför ol-
mıyan kimseler tarafından böyle binlerce lira
ya mal olmuş icabında daha çok işler bekliyece-
ğimiz bu makineleri iyi kullanan eller tarafın
dan idare edilmesini, • •• ... 

4. Devlete ait otomobillerden kanunen kim
ler istifade edebilirlerse onlardan hariç kimse
lere tahsis edilmemesine dikkat, edilmesi temen
nisinde olduğumu, arzederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir* 
BAŞKAN —Kemal Balta.. - . . ' . . 

. KEMAL.BALTA (Rize) —'Muhterem arka-
çl aslanım, . . . 

. Dünya duramıı malûm. Bu durum kargısın
da •'milletler, umumi bütçelerinin mühim bir • kıs
mım savunmaya tahsis etme'ktedMetr, Türkiye 
Cumhuriyet Hükümeti umumi bütçenin % 45 
ni vermektedir. Dünyada Amerika ve Rusya'
dan sonra en çok para veren milletlerden biri
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
(Bendeniz Millî Savunmaya bağlı Geııelkur-

anayni! üç ana kolu 've1 adlî teşkilât arasında, 
tevzi edilen paranın nispetsizliğinden .bahsede
ceğim. Kara kuvvetlerine bütçenin % 85 i, 
Hava kuvvetlerine % 1.0 u, Deniz kuvvetlerine 
% 5 i tahsis edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika Savunma 
Bütçesinin %65 ni, İngiltere. %'58 ni, Rusya % 
58 ini hava bütçesine vermektedir ve bir de 
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(bu memleketlerde beher tümene düşen tayyare I 
nedir, İngiltere, Amerika'da beşer yüz, Rusya-' 
da 143, Bulgaristan'da 70, Türkiye'de 8 dir. 
Buna göre tümenlere tahsis edilen tayyare en 
az IbiyJm memlekettedir. 

Bugün askerî eksperlerin ifadelerine göre 
ibir tümene 100 tayyare verilmesi lâzımdır. 
Yani 30 kara tümeni mevcudu bulunan bir mem
leketin 3 bin tayyareye asgari ihtiyacı vardır. 
Bu mâruzâttan sonra tayyare hususunda mem
leketimiz ne kadar kısır olduğu anlaşılmakta
dır. 

Bugünkü savaşlarda havadan himaye görmi-
yen birliklerin hareketleri âdeta imkânsızdır. 
Şimdi ibuna karşı tedbirin ne olması lâzımdır? 
Türkiye'nin kendi varlığı kadar ibir tayyare1 

sanayi temelini atmak lâzımdır. Bu işte geç 
kalınmıştır. Bu memlekete Amerikan firmaları 
gelip Türkiye'de böyle bir sanayi kurmaya ta
raftar olduklarına kanaatim vardır. Tayyare
nin montajı burada yapılır, bu sayede memle
kette 'aynı zamanda fabrika işçileri yetişir. Bir
çok büyük memleketler motor tayyarelerini (kıs
men "dışarıdan ; alırlar. Hükümetin' bu hususa 
nazarı dikkatlerini celıbe'tmeyi bir vazife bilirim. 
Bugün hava kuvvetlerine verilen para azdır. Ar
tırmak lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, bir memleket savaşa 
girmezden evvel sava,şa hazırlanması lâzımdır. 
Eğer bu hazırlık hazarda yapılmamış olursa se
ferde orduların muvaffakiyetleri "sıfırdır. Bu
gün Millî Savunmanın stok denilen ne malze
mesi ve ne de gıda namına bir şey yoktur. Şim
di1'savaşlar âni olacaktır. Bizdeki malî kanun
lar malûm ve bir de ayniyat meselesini göz 
önünde tutmak icabeder. Böyle stoksuz bir or
dunun savaş verebilmesi zor ve imkânsızdır 
kanaatindeyim. Hükümetin bu hususa nazarı 
dikkatini celbetmeyi bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; ordu subaylarmm di
ğer memur arkadaşlardan vazife ve meşgalele
ri daha çok yorucu ve ezici olduğu halde, mad
di yardım diğer memurlardan azdır. Subaylar 
için ayrı bir barem yapmak ve terfih etmek mu
hakkak lâzımdır kanaatindeyim. 

Arkadaşlar: Ordunun iskân durumu iyi de
ğildir. Maalesef ordu aşiret hayatından henüz 
kurtulmamıştır. Bugün medeni bir insanın' ih
tiyacını kafşılryacak bir kışla yoktur desem ye
rinde söylenen bir sözdür. Bir plânla bu işleri j 
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yapmak mümkündür. Yeni Hükümet bunun 
için bir plân hazırlıyarak kısa zamanda tahak
kuk edeceği kanaatindeyim. Bugün Merkezi 
Hükümette kışla yoktur. Artık diğer yerlerde
ki birliklerin durumunu takdirinize arzederim. 

Harb Okulunda okunan dersler çoktur. Eğer 
burası akademi ise bu kadar muazzam bir ders 
programını talebenin kaldırmasına imkân yok
tur. 

Meselâ : Devletler hukuku, yüksek riyaziye, 
fizik, kimya, makine, Medeni Kanun, Anayasa. 
tarihi, siyasi ve bundan başka tabiî ilimlerle 
teknik ve matematik. 

Ben bu tedrisat işini saym Generalden sor
dum, üniversitede okunmıyan. birçok dersler 
'bu okulda okutulmaktadır. Yalnız meslekî ders 
23 tür. 

Arkadaşlar, ben bütün bu dersleri kaldırabi
lecek genç tasavvur edemiyorum. Bu hususta 
sayın Bakanın nazarı dikkatini celbederim. 
Programı ıslah etsinler, nihayet insanın kal
dırabileceği bir yükü yükletsinler. 

Mâruzâtım budur. 
İZZET AKIN (Van) — Muhterem arkadaş

lar, birkaç ay evvel yüksek huzurunuzda bir 
sözlü soru münasebetiyle sayın Millî Savunma 
Bakanından bâzı ricalarda bulunmuştum; bu
nun hulâsası şu idi : 

Bâzı kazalarda askerlik şubesi yoktur, bu 
yüzden bu kazalar halkı büyük bir sıkıntı ve 
azap içindedirler. Bu halkı bu sıkıntıdan kur
tarmak için, büyük bir külfete ihtiyaç göster-
ıniyen bu teşkilâtın kurulmasını rica etmiştim. 
Sayın Millî Savunma Bakanı cevaplarının so
nunda; bu fikir kendilerine mülayim gelmiş 
olacak ki, 1951 senesi sonuna kada,r askerlik 
şubesi mevcut olmıyan kazalarda bu teşkilâtın 
kurulacağını huzurunuzda vadetmişlerdi Şimdi 
sayın Bakana hatırlatıyorum, verdikleri sö
zün vadesi dolmuştur. Lütfen, vadettikleri teş
kilât kurulmuş mu, kurulmamış mı, kurulma-
mışsa sebebi nedir? Bizi tenvir buyursunlar. 
Mâruzâtım bundan ibarettir., 

BAŞKAN — Verilen önergeleri okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmelerle tenevvür edilmiş olmakla müza
kerenin kifayetini ve bölümlere geçilmesini arz 
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ye teklif ederiz. ..•••.••-. . I 

Aydın İstanbul '.. Denizli ' 
-Nail Geveci CelâlTürkgeldi Eyüp Şahin 

, Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler kâfidir. Maddelere •geçilmesini tek
lif ederiz. , 

Manisa Manisa 
Faruk ilker Adnan Karaosmanoğdu 

Manisa izmir 
Nafiz Körez Sadık Giz 

BAŞKAN — önergeleri tasvibinize arzetme-
den. evvel, söz istedikleri için, Bakana söz ve
riyorum. 

MÎLLÎ. SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÜY-
MEN, (Bursa) — Muhterem 'arkadaşlarım, Millî 
Savunma Bütçesinin tümü üzerinde söz alan 
arkadaşları kemali dikkatle ve büyük bir haz--
la dinledim. . Konuşanlar abasında bulunan, 
ömürlerini tamamen ordu saflarında harcamış 
ve ordu içinde en büyük payelere ermiş ge
nerallerin sözlerini .sayın Heyetinizin de bü
yük bir dikkatle! dinlediğine şahit oldum. Bil
hassa bu arkadaşlarımızın ordu hakkındaki gö
rüşlerini ifade ederken bu muazzez varlığın, 
millî güvene sonsuz bir liyakat kazanan kuv
vet olduğunu ifade etmeleri cidden bize ve bu 
kürsüden kendilerine hitap edilmiş olan mille
te büyük bir haz ve gurur temin edet'. Bun
dan dolayı ben şunu arzetmek isterim ki, Türk 
Ordusu, bilhassa son senelerde dünya hâdise
lerinin ışığı altında ne kadar yüksele -savaş 
kudretine sahip bir kuvvet olduğunu hür in
sanlık dünyasına dahi takdir ve tasdik •ettir
miştir. Bu tezahürler karşısında milletimiz ve 
onun hakiki, mümessili olan Yüksek Heyetini
zin duymaya haklı olduğu gururu ordusu ile 
paylaşırken kendilerine şükranlarımı sunmak
la Yüksek Heyetinizin ve asil milletimizin duy
gularına tercüman olacağım. (Bravo sesleri, al
kışlar) . • • , - . 

Sayın arkadaşlarım; konuşan milletvekili 
'arkadaşlarımızdan bâzıları tarafından ordumuz 
için bâzı temenniler izhar edilmiştir. Bunla
rın hepsi, kemali dikkatle kaydedilmiştir. Bunla
rın bâzılarında ela sualler bahis mevzuudur. 
Bunlara, müsaade ederseniz, şurada cevap ver
mek istiyorum. 

Yalnız şunu arzedeyim ki; milletvekili arka- | 
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daşlarımızm, yüksek kararınızda, nihayet kendi-' 
lcrine verilen beş dakikalık bir fırsatı göze a-
larak konuşmaları ve zamanın bu derece kıymet
lendirilmesi karşısmçla, ben de huzurunuzda faz
la kalmak cesaretini kendimde görmüyorum,^ 

Fahri belen arkadaşımızın, ordumuzun key
fiyet ve kemiyetlerinin muhtelif ölçülerde ele 
alınması ve kemiyetten ziyade keyfiyete ehem
miyet verilmesini işaret eden noktai nazarı za
ten ordumuzun talimü terbiyesinde başlıca he
defimiz olmuş ve böyle olmakta devam edecektir. 

Kâzım Arar arkadaşımızın nakil vasıtaların
da suiistimal olduğu mevzuunda söylediklerini 
ben aynen kabul etmiyorum.- Nakil vasıtalarm-
daki suiistimali münhasıran Türk Ordusu bün-
yesindo vukuu iddia olunabilecek bir zaıf diye 
izah etmek insafsızlık olur. Bu vâki ise. yal
nız ordu içinde değildir; ordu dışında dahi bu
nun vukuunu iddia etmek ve hattâ vakıalara 
şahit olmak, bunlara şu veya bu suretle tesadüf 
etmek mümkün olabilir. Bu itibarla keyfiyeti 
bu zaviyeden ele almış olan Hükümet vesaiti 
nakliyenin sureti istimali hakkında bir kanun 
hazırlamıştır. Müsaade ederseniz bu mevzuu 
o kanunun müzakeresine bırakarak şimdilik bu 
kadarla iktifa edeyim. 

Yine Kâzım Arar arkadaşımız, hastanelerin 
durumuna işaretle bunların hastalara kâfi de
recede ihtimam gösterir bir sistemde çalışma
dığını anlatmak istediler. 

Arkadaşlar, askerî hastaneler mütevazı bir 
durumda çalışmakla beraber, kuvvetli iddia olu
nabilir ki, mevcut kıymetli elemanlarla hasta
larını lâyik oldukları bir ihtimama mazhar kıl
maktadırlar. rTeçhizatı oldukça mükemmeldir. 
Birçok askerî hastanelerimizde elektroradyog-
raf, röntgen cihazı ve kanbankaları bulunmak
ta olup askerlerimizin sıhhatlerini iade edebil
mek için en büyük vasitalarlara da mâlik durum
dadırlar. Ama askerî . hastanelerimiz, çok zen
gin milletlerin modem ve mükemmel durum-
lariyle kıyaslandığı takdirde, onlarla hemayar bir 
seviyededir, denilemez! Bunu iddiaya elbette im
kân yoktur. , Fakat yürüdüğümüz yol bizi buna ^ 

ulaşt ıracak yoldur. Ancak bütün âmme hizmet
leri sahasında ideal bir hedefe varılmış olması
nı istemek biraz insaf ölçüsünü kaçırmak demek 
olur. 

Satmalma meselesinde suiistimal vâki oldu
ğu iddiasına gelince, arkadaşlar mücerret iddi-
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alarm iktisap edeceği kiymetin elbetteki müza
kere ve münakaşaya zemiıi olacak mahiyette 
ölamiyacağı aşikârdır. Bendeniz bunun aksini 
iddia ediyorum ve aksini iddia ederken vakıalar 
ve müşahedelerle iddiamı takviye, edecek mev-
kideyim. Bununla demek istemiyorum ki, bütün 
satmalmalarda en ufak bir yolsuzluk, en hafif 
bir suiistimal vâki değildir. Yoksa her sahada 
böyle bir şey iddia etmek mümkündür. Belki de 
vâki dır, bir suiistimal varit olabilir; ama bu, 
delilleri ile ortaya konulduğu takdirde Hükü
met vazifesini yapar. Delil olmadığı takdirde 
umumi şekilde her hangi bir isnat, Hükümet 
için kıymetlendirilmiş bir iddia olarak ele alı
namaz. Bu nokta- nazardan, bütün arkadaşla
rımdan her zaman hususi şekilde . rica ettiğim 
gibi, her hangi bir vakıa karşısındaki, müşaha-
delerinden bakanlığımız haberdar edildiği tak
dirde âzami derecede hassasiyetle ve titizlikle 
bunun giderileceğini heyeti umumi yede tekrar 
temin ederim. (Bravo sesleri). , 

ismail Berkok arkadaşımızın, sevku idarede 
millî karekterimizc uygun esasların istihsal edil
mesi hususunda neyi kasdettiklerini asker arka
daşlarımız ifade buyurdular. Bu icapları tama
men elde tutmak üzere ve hakikaten milletin 
arzu ve karakterine yakışan ve bu karakterden 
doğan bâzı kıymetler vardır ki, bu kıymetler 
zaviyesinden ondan istifade etmek için program
lar tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu noktada 
kendilerini temin, etmek isterim. 

Yusuf Aysal arkadaşımız tevhidi kaza üze
rindeki bakanlığımızın düşüncelerini sordular. 

Arkadaşımızın tevhidi kazadan murat ve ka
sıtları eğer askerî mahkemelerin ilgası ve onun 
umumi mahkemelere kalbi ise buna imkân yok
tur. (Niçin olmasın sesleri). 
' Buna imkân olamıyacağım Hükümet adına 

şimdiden arzedcbilirim. Görüşümüz budur, ar
kadaşlar. Bilirsiniz ki, ordu, seyyal, hareketli bir 
kıtadır. Kore'ye gönderdiğimiz birlikle beraber 
bir de mahkeme heyeti gitmiştir. Eğer biz as
keri mahkemeleri ilga edip bunun yerine bu va
zifeleri görecek umumi mahkemelere işi intikal 
ettirecek olursak, bu durumda mahkemelerimi
zin nasıl ifayı vazife edeceğini, askerî suçlan 
nasıl kanun nazarında takip ve ahkâmı cezaiyeyi 
tatbik edebileceğini takdir etmek kolaydır. Bu 
itibarla bizim askerî mahkemelerimizi lâğvetmek
ten, ziyade askerî mahkemelerimizin tekâmülü 
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i yolunda tedbirlerimiz, gayretlerimiz, düşünce

lerimiz ve hattâ tasarılarımız vardır. Bunu, za- : 

i manı gelince heyeti muhteremenize arzedeceğiz. 
Yine Yusuf Aysal arkadaşımız, beden eğiti

minin bütün orduya teşmili temennisinde bulun
dular. 

Sayın arkadaşlarım, her kara ordusu garni
zonunun bir kara gücü, hava ordusunun bir ha
va gücü, deniz ordusunun da bir deniz gücü var-

i dır ki, bunların heyeti umumiyesi 34 güçten iba-
ı rettir. Bunlar muntazaman vazifelerini yap

maktadırlar. Gene bildiğimiz gibi bunlar Mil
letlerarası karşılaşmalarda göğsümüzü kabar-

. tacak muvaffakiyetler sağlamaktadırlar. 
Askerî yoklamalarda muayene meselesin© 

işaret eden arkadaşımız, askere sevkedilen va
tandaşlarımızın, hasta oldukları halde hastalık
larına ehemmiyet verilmiyerek yola çıkarıldıkla
rını ve kıtal arına sevkedildiklerini ileri sürmüş
lerdir. 

Sayın arkadaşlarım; bugünkü mevzuata göre son 
yoklamada askere celbedilenler çifte tabip tarafın
dan muayene edilirler. Eğer bu muayene netice
sinde vatandaşların bir şikâyeti olursa; hastane 
olan yerlerde hastanelere ve hastane olmıyan 
yerlerde Hükümet tabipliğine sevkedilirler ve 
bu muayeneler daima vatandaşlarımızın lehine 
geniş bir müsamaha ile yapılır. En ufak bir şi
kâyeti olan vatandaş ıo tertipten geri bırakılır, 
askerliği 6 ay sonraya.talik edilir.,Binaenaleyh, 
hasta olduğu halde yoklamada muayeneleri dik
katsiz yapılmak suretiyle hasta bir halde askere 
sevkedilen vatandaş bulunmadığını kabul ediyo
ruz. Eğer bu arzettiğim hilâfına bir vakıa varsa 
haberdar edildiğimiz takdirde derhal alâkadar 
olacağımız tabiidir. 

Bundan başka arkadaşlar, askerliğe davet 
edilen vatandaşlar üzerinde şu 1950 - 1951 sene
lerinde takayyüdatımızı çok ileriye götürdük. 

I Vatandaşlarımızdan 1951 senesinde askere alı
nan 70 000 eri mikrofilimden geçirmek suretiyle 

I bilhassa kendilerinin verem hastalığı ile'malûl 
olup olmadıklarını inceliyerek verem mücadele
sinin hedefine askerî yoldan da hizmet ediyoruz. 
Bu hususta, 11' tane mikrofilm makinesi tedarik 
edilmiştir. Ayrıca dört tanesi bir kaç gün içinde 
gelecektir. Bu makinelerden yedi tanesini bu 
sene seyyar bir hale getirmek suretiyle bütün 

I vatan sathında askere alınacak erleri yerlerin-
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de filimden geçirmek kararındayız. Ve bu va
sıtalarla 1951 senesinde muayenesini yaptığımız 
70 bin er sayısını bu yıl bir; misli fazlasına çı
karacağımız muhakkaktır. (Bravo sesleri). 

Sayın arkadaşlarım, Nurettin Ertürk arka
daşımız Zara'daki garnizon vaziyetini, ele aldı
lar; bu birliğin Zara'da kalıp kalmaması mese
lesini mevzuubahis ettiler. Bendeniz diyeceğim 
ki, ;bir birliğin her hangi bir yerde bulunması 
veyahut oradan kalkması teşriî - murakabenin 
adesesi altında murakabe edilecek bir keyfiyet 
değildir. Garnizon Zara'da kalsın mı, kalma
sın mı meselesinin bu kürsüden konuşulacak 
bir mesele olup olmadığının ele alınması parla
menter düşünüşün mahsulü olamaz. 

Bu bakımdan şuna da işaret etmek isterim: 
Zara'da vukua gelen yangının her hangi bir 
kasıtla alâkası olduğunu iddia eden arkadaşı
mın, bu bapta elinde delili varsa derhal bakan
lığımıza haber vermesini ve bakanlığımız "bu 
işte daha derin tetkikat yapması fırsatını bah
şetmesini rica ediyorum, 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas} - - Delil, 
resmen tevkiftir; 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HULUSİ 
KÖYMEN (Devamla) — Evet, yüzbaşı tevkif 
edilmiştir. Ama yüzbaşı yangın ikamdan dolayı 
tevkif edilmiş değildir, önce bu tevkifin se
bebini anlamak, ondan sonra görüşmek lâzım
dır. Yüzbaşı, başında bulunduğu birliğin mu
rakabesinden ve o birliğin bütün vezaif ve hiz
metlerindeki alâkasızlığından, ihmalinden dola
yı suçlu sanılmış ve o sebeple tevkif edilmiştir. 
Bu tevkifin mânası yüzbaşının yangın ika etmiş 
olmasını ifade ediyor, değildir . arkadaşlar. 

Yine Nurettin Ertürk arkadaşımız yapılan 
ihtiyaç maddelerinin mubayaasında büyük ba
cımlarda alımlar yapılışı dolayısiyle küçük es
nafın bu, mubayaaya iştirak edemediklerini 
ileri sürdüler. 

Sayın arkadaşlarım, elimizde 2490 sayılı bir 
Kanun vardır. Bu kanunun ahkâmına göre da
ima ihtiyaç maddeleri olan eşyanın toptan mu
bayaası emrolunmaktadır. Buna rağmen Mali
ye Bakanlığı ile bakanlığımız arasındaki mu
tabakat üzerine büyük hacımdaki eşya muba
yaasına küçük esnafın satış taleplerini de 
mümkün kılmak için bu büyük hacımdaki alım
ların küçük parçalara ayrılabilmesi imkânını 
da mahallî komutanların' reyine bıraktık. Ma-
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hallinde küçük mikyasta mubayaa yapıldığı 
takdirde talip zuhur etmesi imkânı varsa şart
namelerin kumandanlıkça ona göre tanzim edil
mesini istedik. Bu suretle mubayaalar büyük 
sermayelerin inhisarından kurtarılmış bulun-
maktadiî. 

Feridun Fikri arkadaşımızın konuşmasında 
assubaylarm, subaylar gibi Şark hizmetlerinde 
muayyen bir müddet tavzif edilebilmelerinin 
mümkün olup olmadığı meselesine şu suretle 
cevap arzedeceğim: 

Assubaylar da, tıpkı subaylar gibi, muay
yen bir zamanla mukayyet olarak Şark hizme
tinde bulundurulmakta ve muayyen müddetin 
sonunda diğer subaylar gibi bölgelerini değiş
tirmektedirler. 

Yine aynı arkadaşımız, tanklarda makinistle
rin tazminat meselesini ileri sürmüşlerdir. 

Sayın arkadaşlar, 5802 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi hükmü tanklarda çalışan makinistlerin 
diğer nevi sınıf assubaylarm aldıkları misillu 
tazminat almalarına imkân vermemektedir. 

Mecit Bumin arkadaşımız, Askerî Tıp Aka-
demisiyle Tıp Fakültesi arasında vazife tedahü
lü dolayısiyle meydana çıkan ahenksizliğe işa
retle bunun bir an evvel halledilmesini temenni 
ettiler. Biz bunu daha evvel Bakanlığımızın^ 
hattâ Millî Eğitim Bakanlığının ele almış ve son 
zamanda karara varılmış olduğu bir mesele ola
rak karşılıyoruz. Yakın zamanda Tıp Akademi
si, fakülte ile birlikte çalıştığı binadan çıkacak 
vo burası tamamen fakülteye bırakılacaktır. 

Arkadaşlarım, Tıp Akademisine ve fakülte
ye müracaat eden hastaların yüzgeri çevrildiği 
meselesi hepimizin olduğu kadar Bakanlığımı
zın da dikkatini çeken bir meseledir. Fakat sizi 
temin ederim ki her ne zaman Tıp Akademisine 
gidilmişse daima yatakların meşgul olduğunu 
ve bu meşgul yatakların 300 den fazlasının as
ker, mütebakisinin de sivil hastalarla dolu ol
duğunu gördük. Eğer bâzı hastalar yer olmayı
şından dolayı geri çevrilmişse bunu da bu gibi 
mecburiyet vo zaruretlere bağışlamak lâzımdır. 

Yine aynı arkadaşım, büyük kamyonla
rın şehir içinde dikkatsiz davrandıklarını ve 
vâki olan kazalarda diğer hafif hacimli kamyon
lara zarar iras ettiklerini işaret buyurdular. 
Bu mesele hakikaten yerinde bir keyfiyettir. 
Bunu açıklamak lâzımdır. 
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Bu gibi kazaların önüne geçmek için aldığı

mız kararın mahiyeti şudur: G. M. C. dedikleri 
ve bu meselede kasdedilen kamyonlar bir mec
buriyet olmadıkça şehir içinde seyredemiyecek-
lerdir. Bu tedbiri almakla buyurduğunuz mah
zurları bir hayli önlemiş bulunuyoruz. 

Kemal Balta arkadaşımızın konuşma mev
zuu, memleketin hava sanayiinde teknik kudret 
ve kabiliyet seviyesini ilgilendiren bir mevzu
dur arkadaşlar. , 

Biz bu seviyeye erişmek için çekirdek ha
linde, nüve halinde bâzı teşebbüsleri ele aldık. 
Fakat takdir buyurursunuz ki, bunda hakiki ve 
fiilî maksada ermek, kısa bir zamanın içine sığ-
mıyacak bir dâvadır. Memlekette teknik kültür 
ilerledikçe ve memleketin iktisadi kaynakların
dan zengin bir şekilde faydalanıldıkça bu yol
da atılan adımlar da randıman vermeye bağlıya
caktır. 

Bunun dışında, Hava Kuvvetlerimizin isteni
len tekemmüle erdirilmesi için alınacak tedbir
ler, hepinizin bildiği, başka yoldan alman ted
birler olacaktır arkadaşlar. 

Ordumuzun iskân durumu baklanda konu
şulanlar doğrudur. İskân, bilhassa son senelerde 
konuş vaziyetlerinin değişimi dolayısiyle hakika
ten müşkül bir durum arzetmiştir. Bununla be
raber portatif baraka tâbir ettikleri ve her 'bi
ri 100 - 150 ve bâzıları (200) er alacak hacmi 

.ihtiva eden barakalarla bunun da çaresini bul
mak yolundayız arkadaşlar. Bir hayli baraka te
darik edilmiştir. Askerlerimizin iskân durumu, 
hakikaten bu barakalar sayesinde çok modern 
bir hale gelecektir. 

Yine aynı arkadaşım harb okullarında ted
risat hacminin tahammülün fevkine çıktığını ve 
bunun hafifletilmesi gerektiğini ileri sürdüler. 

Arkadaşlar; harb okullarının tedris müd
deti, hepinizin bildiğiniz gibi, bir- sene çoğal
tılmış ve binaenaleyh bu ağırlık evvelce üç sene
lik bir müddete sığdırılırken şimdi dört sene
ye inkisam etmiştir. Bu suretle arzu edilen ha
fiflik kendiliğinden olmuştur. Ordumuzun sevk 
ve idare kabiliyetini yükseltmek ve bilhassa 
yeni.'teknik'tekâmüller karşısında mevcut silâh
ların da kolayca istimali hususuna intibak ede-* 
bilmek için bu tedrisata ihtiyaç vardır. Bun
dan müstağni kalamayacağımıza kanaat getirmiş 
bulunuyoruz. 

Askerlik "şubelerine temas eden arkadaşıma 
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i cevap olarak diyeceğim ki, memleketimizde -18 

kazada askerlik şubeleri yoktur. Bu 'kazalar-
j da bir sene içinde bu. şubelerin ihdası .elimizde-
I ki maddi ölçülere göre gayrimümkündür. Ancak 
j sayın arkadaşım,, zannederim ki, Muradiye Ka

zasını kasdederek burada konuştu, bu kaza, eli
mizde tesbit edilmiş ölçülere göre, rüçhaniyet 
kazanan kazalar arasında olmak itibariyle, bu 
sene bütçesi . tatbik sahasına girdiği zaman ilk 
olarak burada bir şube açmak kararındayız. Bun
dan başka diğer kazalarda da askerlik şubele
ri tesis edeceğiz. Bu hususta elimizdeki ölçüler 
şunlardır : 

Arkadaşlar, bunlardan birinci ölçümüz ka
zaların esnan erbabı sayısı. Hangi kazada es
nan erbabı fazla ise tercihan o kazada askerlik 
şubesi ihdas etmek prensibimizdir. 

İkincisi, bâzı kazalar bugün askerlik mua
melâtını gördürmek için diğer kazalara baş-' 
vurmaktadırlar. Oralara gitmek için katettik-
leri yolun uzunluğu da ele alınmıştır. Eğer bu 
mesafe hakikaten uzun ve gidip gelme kolaylı
ğını haiz değil ise tercihan bu kazada şubenin 
açılması mümkündür. 

Üçüncüsü; eğer bu yol uzun olmamakla be
raber müşkülâtı mucip ve vasıtasız ise ikinci kı
sımda bırakılır, değilse, yani seyrüsefere mü
sait muntazam bir yolla şubenin bulunduğu ye
re bağlı ise üçüncü kısım olarak alınır. Takdir 
buyurulur ki, mesafeleri aynı, esnan erbabı bir 
olan yerlerden yolu olmıyanı elbette ki, yolu 
bulunan kısma tercih etmek lâzımdır. 

İşte arkadaşlar, bu ölçülerle 48 kazadan bir 
kısmını bu sene askerî şubelerle teçhiz etmek 
kararındayız. 

I Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
konuşan Milletvekili arkadaşlarımın soruların
dan cevapsız kalan hiçbir- soru kalmamıştır. 
Yüksek Heyetinizin ve bilhassa söz alıp konu
şan arkadaşlarımızın tenvir ve irşatlarından 
âzami derecede faydalandığımızı arzederek ve 
hepinize şükranlarımı sunarak sözlerime nihayet 
veriyorum. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon K.) — Bir 
sual. Efendim, aylardanberi sivil kâtiplerle 
idare edilmekte olan askerlik şubelerine ne va
kit mesul başkan tâyin edilecektir. Bunun hak-

î kında evvelce Sayın Bakana rica etmiş, Kalemi 
S Mahsusa da hatırlatmalarını rica etmiştim, , 
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MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 

KÖYMEN (Bursa) ,— Efendim, bâzı şubeleri
mize hakikaten subay kifayetsizliğinden dolayı 
memul* asker yetiştiremedik. Bunun için de 1500 
ye/dek subaya ihtiyacımız olmuştu. İlân verdik, 
subaylerdan talip olanların taleplerini memnu
niyetle karşıladık. Ehliyetli olanlarını aldık, 
ehliyetli olmıyanlarını almadık. Aldığımız mik
tarın yekûnu ihtiyacımızı karşılıyacak yekûnu 
teşkil etmemektedir. Bu bakımdan halen açık 
şubelerimiz vardır. Talip bulunduğu takdirde, 
tahmin ediyorum, bu ihtiyacımız da gideril
miş ve ikmal edilmiş olacaktır. Halen mühim 
bir kısım boşluk doldurulmuştur. 

AVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Efendim; Po
latlı'daki Topçu Atış Okulu atış sahasına gelen 
mütaaddit köylerin vaziyeti için Bakanlığınız 
bir tedbir almış mıdır, almış ise bu tedbir
ler nelerdir ? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Devamla) — Efendim, vaktiyle Po
latlı 'da bir atış sahası tedariki için istimlâk ya
pılmıştır. Maalesef istimlâk edilen sahanın mü
him bir kısmında köylüler- sakindir. Köylüler 
bir taraftan orada, çift ve çubuklarını işlet
mekte devam ederken diğer taraftan Atış Oku
lu da tatbikatını yapmakta devam 'eder. Bu 
karşılıklı menfaat tesadümü karşısında Bakan
lığımız meseleyi ele 'aldığı zaman düşüncesi şu 
olmuştu : Oraya istimlâk için mühim bir para 
sarf edilmiştir. Şimdi yeniden atış sahası teda
rik etmek ve yahut orada mevcut olan köylü
leri oradan kaldırıp' başka bir yere hicret et
tirmek. İki şıktan birini ihtiyar <etmek lâzım
dır. Bir köyü kaldırmak, bir köy halkını ec
dadının tarihî ve bütün hâtıralarla bezenmiş 
olan yerden söküp başka bir tarafa nakletmek 
kolay bir dâva değil. 

Diğer taraftan atış meydanını oradan <alıp 
başka bir yere nakletmek bizim hesabımıza gö
re 25 milyon liraya ımalolacaktır. Binaenaleyh 
bu tanramiyle kolay kolay hallolunacak bir -ma
hiyet arzetmemektedir. Yapılacak iş şudur : 

Saha içinde kalanların mülklerini istimlâk 
etmek. Fakat bu da bugünkü takatimizin dı
şındadır arkadaşlar. 

BAŞKAN — İkmal buyurun Ayni Bey. 
-.•::.-ÂVNÎ DOĞAN (Yozgad) — Ancak söz ala
rak ikmâl edebilirim. Eğer izin verirseniz bu
radan 'arzcâeyim. 
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Dâva şudur : Atış sahası dışında kalan .köy

lüler o araziye- zilyed olarak sahiptirler. Bun
lar mahdut köylerdir. Bu sahada arazisi olan 
köylüler idinde Zirai Kombinalardan her han
gi birinde veya başka bir yerde köy kurmak 
arzusunda olanlar vardır, hattâ civarda olan
lara yarıyacak çiftlikler de vardır. Fakat 
bunların tapuları olmadığı, zilyed ınrevkiinde 
oldukları için 'bunların arazileri hakkında is
timlâk muamelesi yapıla .atamaktadır. Ama' son 
yıllarda toprak ve mezruatlarından istifadeleri 
kayıt ve şarta bağlı bulunmaktadır. Bunun 
ıslahı için kısa yoldan tedbir bulmak 'mümkün
dür, okulun .kaldırılması mevzuubahis değil
dir; bu da muayyen köylerin yer değiştirmesi 
veya arazi tebdili muamelesidir. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Devamla) — Şimdiye kadar ele 
alınmamış, yapılmamıştır. Bizim zamanımızda 
bu şikâyetlerin serpintileri gelmiştir. 

Sayın Avni Doğan Beyin dediği gibi ise ya
ni bu vatandaşlar zilyed olup, tapulariyle baş
ka yere gitmeye muvafakatleri vâki ise o za
man iş kolaylaşmış olur. 

NECİP BİG-E (Niğde) — Bir sual de ben 
soracağım. 

•BAŞKAN —Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Sayın Bakan as

kerlik şubelerinin bundan sonra da böyle ka
lacağını söylediler. Halen askerlik şubeleri bi
rinci, ikinci, üçüncü sınıf gibi derecelere ve 
sınıflara ayrılıyor. Bâzı askerlik şubelerinin 
bulunduğu ilçenin nüfusu daha yüksek bulun
duğu halde ilçenin askerlik şubesi üçüncü sı
nıf, diğer bir ilçenin nüfusu diğerinden daha 
aşağı olduğu halde askerlik şubesi birinci sı
nıftır. Bu sınıflamada kıstas nedir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Bursa) — Efendim, askerlik şube
lerinin derecelere ayrılmasında nüfustan ziyade 
esnan erbabı onevzuubahistir. Nüfus ne kadar 
çok olursa esnan erbabı o kadar çok olur diye
ceksiniz. Realite bu değildir. Nüfus çoktur 
ama askerlik bakımından, mükellefiyete davet 
edilecek er sayısı azdır. Binaenaleyh, nüfusun 
çokluğu değil, esnan erbabının çokluğu esas 
olacaktır. 

CEMAL REŞİT EYUBOĞLU (Trabzon) — 
Yedek Subay Kanununun değiştirilmesi muta-
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satfver midir? Değişecekle n^; gibi esasları ihti
va edecektir? " "-V 

MİLLÎ SAVUNMA ; BAKANI HULUSİ 
KÜYMEN (Bursa) — Yeçl^l Subay Kanunu 
revizyona tâbi tutulmaktadır Belki bâzı tadilât 
yapılacak, belki de yapılmıyacaktır. Ele alın
mıştır, işlenilmektedir. 

NAŞlT FIRAT' (Ordu) -L Topçu uçucuları
na da diğer havacılar gibi bir tazminat veya tah
sisat verilmekte midir? Yani topçu sınıfından 
havacılara diğer havacılar gibi uçtuklarından 
dolayı bir tazminat veya tahsisat verilmekte 
midir? Verilmiyorsa verilmesi düşünülmekte 
midir? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN (Devamla) — Efendim, Naşit Fırat 
arkadaşımız topçu uçaklarında uçan pilotla
ra da diğer uçaklarda uçanlar gibi tazminat ve
rilip verilmemesi meselesini soruyor. -

Yüksek Heyetinize yakında gelecek olan ve 
halen komisyonda bulunan tasarımızda topçu 
uçaklarında uçan pilotlara maaşlarının % 30 u 
nispetinde diğer hava uçucularına da yine ma
aşlarının % 50 si: nispetinde bir tazminat veril
mesi teklif edilmiştir. Bu tazminat tabiî işin 
nezaketine ve riskin ehemmiyetine göre takdir 
edilmiştir ki, bunda adalet esası hâkim olmuş
tur. . 

ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — İki noktayı 
rica edeceğim: 

Birinsi, askerlik şubelerine ye dairelerine tâyin 
olunan reislerin büyük kısmı kıtalardan gelme 
kimselerdir, bunlar askerliği alâkalandıran 
kanunlarla hiç alâkadar olmadıkları için asker
lik işlerimiz büyük aksaklıklar kaydetmektedir. 
bir şube veya daire reisinin ihtisas yapmış ol
ması'lâzım gelip gelmediği hususunda Sayın Ba
kan ne düşünmektedir? 

ikincisi, sıhhi itiyaçlar için bakanlığa, Refik 
Saydam Müessesesine bol serom verilmektedir. 
Şunu öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık Bakanlı
ğından aldığımız aşılara para verdiğimiz halde, 
Millî Savunmadan Sağlık Bakanlığına verilen 
seromlar için on para alınmamaktadır. Bu doğ
ru ise iki dairenin anlaşmasını ve aralarında bir 
koordinasyon kurulmasını rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ KÖY
MEN (Devamla) — Efendim, askerlik şube re
islerinin kıta subayı olmalari dolayısiyle mev
zuata vukufsuzluklarından dolayı muamelâtın 
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I mj|şj|îjüİâta uğradığı sözü tamamen yerindedir. 

Biz bu noktayı düşündük ve askerlik şube reis
lerini, askerlik daireleri müdür ve idaro âmir-

I lerini doğrudan doğruya bir ihtisas kursundan. 
geçmiş ve münhasıran bu vazifeye hayatını has
redecek bir sınıf olarak ihdas etmek yolundayız. 
B^nun da hazırlığını yapıyoruz. (Alkışlar) 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Bilecik) ~ Bütçe Komisyonunca ser-
dedilen bâzı temennileri yüksek ıttılalarınıza ar-
zetmek istiyorum. . . . 

BAŞKAN — Komisyon adına mı konuşuyor
sunuz? 

YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Evet Bütçe 
Komisyonu adına konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sayın General.Asım 
Gündüz'ün yaptığı bâzı talep ve temennilerin 
Millî Savunma camiası içinde dörtte üçünün ele 
alınmış ve yapılmakta olduğunu arzetmekten 
zevk duyarım. 

Askerî hastaneler hakkında bir arkadaşımı
zın serdettikleri mütalâaya iştirak edemiyece-
ğim. (Komisyon iştirak ediyor mu sesleri) O hal
de yalnız Bütçe Komisyonunun temennilerini 
arzedeyim. 

Millî Savunma Komisyonunca tetkik edildik
ten sonra Bütçe Komisyonuna mal edilen temen
ni 1 er şunlardır: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk Milletinin bugünün şartları içinde en 

büyük malı fedakârlıklar yaparak Millî Savun
masına ayırdığı ödeneğin memleket savunması
nı ve emniyetini sağlıyacak hizmetlere tahsis 
edilmesi üzerinde Bütçe Komisyonunun rapor
törü olarak ehemmiyetle duruldu. Fiilî kadro
lar, hizmetler ve ihtiyaç cetvelleri teferruatlı 
olarak tetkik edildi. Bunlar üzerinde-mümkün 
olan tasarrufların yapılmasına çalışıldı ve bu 
bütçenin hazırlanmasında ve • teklif inde' mem
leketin malî bünyesinin ve takatinin verdiği 
imkân nispetinde memleketin müdafaa emni
yetinin sağlanmasına ve bu iki esaslı.noktanın 
ayarlanmasına dikkat ve hassasiyetle riayet 
olunduğu görüldü. 

Ancak bu esasa sadık kalarak şu umumi 
mütalâa ve temennilerimizin Yüksek Meclise 
•arzında-da fayda mülâhaza olundu : 

195'2 yılı dünyanın umumi ve siyasi ahvali ve 
l üçüncü bir dünya harbine hazırlanma hareket 
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ve .£faaliyetinin artması bakımından geçen se
nelere nazaran daha büyük bir hassasiyet ve' 
ehemmiyetle mütalâa edilmesi lâzımgelen bir 
senedir. Bu hassasiyet ve ehemmiyetin Millî 
Savunma Bütçesinin hazırlanmasında ve hatta 
tahsisatın bölümlere taksiminde de vazıhan 
görülmesi lâzımgeleceğine şüphe yoktur. Ni
tekim bütçede bu manzara görülmekte ve 1952 
Bütçesinin, Bütçe Kanun tasarısının dördün
cü maddesindeki yardımlar da dâhil olduğu 
halde geçen seneye nazaran 50 milyon liralık 
bir fazlalık gösterdiği müşahede olunmakta
dır. Gerek bu fazlalığın, gerekse normal büt
çedeki alâkalı ve kabili tasarruf ödeneklerin 
bilhassa sefer ihtiyati stoklarının meydana ge
tirilmesinde kullanılmasını temenniye bilhassa 
şayaiı bulmaktayız. Bir sefer veya harb halin
de büyüyecek' ve genişliyecek olan ihtiyaca da 
cevap verecek surette her üç kuvvet için dü
şünülmüş ve hazırlanmış olması lâzım gelen stok 
plânının tedricen fakat behemehal tahakkuk 
ettirilmesi lüzuımunu> hassasiyetle teyit etmek 
ve Hükümetin bu sene bu mevzuu ehemmiyetle 
ele aldığını ve bir kısım stoklar meydana ge
tirmeye çalıştığını memnuniyetle ifade etmek 
isteriz. Millî Savunma Yüksek Kurulunun 
memleketin topyekûn harbe ve seferberliğe ha
zırlanması bakımından yapmakta olduğu mem
leket çapındaki mesaisine memnuniyet ve iti
matla işaret ederken Millî Savunma Bakanlığı 
ve teşkilâtının da bu çalışmaya bilhassa pasif 
korunma ıteşkilâtı, gerillâ hareket ve faaliyet
leri mevzuunda daha faal ve daha aktif su
rette iştirakine -ihtiyec. görmekteyiz. Pasif ko
runma teşkilâtı ve çalışmaları dağınık ve naza
ridir. 

Bunun nâzım olarak orduca ele alınmasını 
ve teşkilâtın tatbiki çalışmalarına da imkân ve 
yer verilmesini lüzumlu buluruz. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Hükümetin; umumi bütçenin üçte birine ya

kın bir bütçeyi Millî.Savunmasına, ayırması; 
memleket müdafaasına verdiği ehemmiyeti bü
tün cihana ifade ve ilân ettiği kadar milletin bu 
uğurda katlandığı ve 1952 Bütçesiyle de olduk
ça yüksek haddine çıkardığı fedakârlığın ve 
müşkülâtın mahiyet ve azametini de büyük bir 
vuzuhla tebarüz ettirmektedir. 

Bu itibarla bize yapılan yardımların da bu 
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ölçüde ve bu mânada olmasını.ve yardımın her 
hakkımız ve ihtiyacımızla, hem de ^coğrafi, si
yasi, askerî ve' malî durumumuzla mütenasip 
olarak artırılmasını 'çeşitli yollarda musirren ye 
müstemirren istemek hem hakkımız j hem de va
zifemizdir. Hükümetçe de üzerinde dikkatle du
rulduğu görülen bu'mevzuu Bütçe 'Komisyonu
muzun da bir daha'ayrıca teyit etmesinde fay
da mülâhaza ediyoruz. 0 

Muhterem arkadaşlarım; bütün dünyanın ve 
bilhassa Türkiye'nin harb tarihleri göstermek
tedir ki, milletler ve orduları daima ve en çok 
maneviyattan ilham ve kuvvet alarak muzaf
fer olmuşlardır. Tekniğe, silâha; vasıtaya ve sa
yıya lâzım ve mümkün olan alâka ve ehemmiyet 
atfedilirken mânevi kuvvetler daima ve en baş
ta mütalâa olunmuştur. Hepinizin bildiğiniz bu 
hakikati bu kürsüde ifade ve tekrar edişimin 
sebebi; Cumhuriyet ordularının maneviyatını 
ve mânevi dayançlarmı daima ve her şeyin üs
tünde mahfuz ve masun bulundurmak ve yük
seltmek işine büyük bir ehemmiyet ve hassasi
yetle riayet ve devam edilmesini temenni etmek 
ve her şeyin başında Cumhuriyet ordularının 
Türk milletinin ve onun mümessili olan Büyük 
Meclisinin teveccüh ve itimadını kazanmaktan 
ve onu muhafaza etmekten en büyük mânevi 
kuvveti alacağını teyit etmektedir. Türk Ordu
sunun baş kuvveti ve baş mesnedi budur, ordu 
da daima buna lâyık bulundurulmalıdır; 

Sayın arkadaşlarım; 
Millî Savunma Bütçesinin üçlü kuvvetlen; 

tevzi nispetinin bugünün icabı ile ve bu kuv
vetlerin bugünkü vazife ve mesuliyetleriyle mü
tenasip olacak ve ihtiyaca bu suretle cevap ve
recek tarzda ayarlanmasını ve önümüzdeki se
ne için yine kara ordularımız esas olmak şar-
tiyle bu nispetlerin yeni bir tetkika tâbi tutul
masını ve bunun bilhassa hava kuvvetlerimiz 
lehine.inkişaf ettirilmesini temenni etmek is
teriz. 

! BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
| arzediyortim : Yeterliği kabul edenler. . . Et-

miyenler. . . Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği (Kara Kuvvet

leri) 5 400 
BAŞKAN - i Kabul edenler... •'".'-

I EtmiyenlerY.. Kabul edilmiştir. 
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201 

202 

203 

204 

24.2 
Lira 

963 143 

18 396 417 

1 177 850 

206 

209 

210 

211 

215 

220 

221 

Aylıklar ;,,,. 159 
BAŞKAN — Kabul, edenler... • 
Etmiyenler... KabuLedilmiştir. 
ücretler ''• . ; 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti , 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 237 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. .Kabuledilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak1 zam ve 
yardımlar 5 476 110 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 10 613 130 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14.53,5027 ye 5427 sayılı kanun
lar gereğince verilecek temsil 
ödeneği ye tahsisat . 84 300 
BAŞKAN —Kabul edenler... '. 
Etmiyenler.'.'. Kabul edilmiştir. 
657, 3485, 4334,' 5626 sayılı ka- . 
nunlar.. gereğince. verilecek 
zamlar ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul, edenler. '.. 
Etmiyenler. (.. Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince 
yerilecek ikramiyeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2852 sayılı. Kanun gereğince 
verilecek yemek bedeli (Deniz 
Kuvvetleri) 171 420 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler. ...Kabul.edilmiştir., 

4:335 ve 4688; sayılı kanunlar. V ;; : : 

gereğince verilecek * uzmanlık; 

1952 
B. 

U 

3 094 406 

76 400 

ücret ve gündelikleri . , 
: BAŞKAN — Kabul edenler...; 

; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
222 3575 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Tamirhanelerle uçak ve deniz 
fabrikaları işçi ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

224 1144, 3846, 4145 sayılı kanun-
. 1ar gereğince ödenecek deniz

altı ve dalgıç ödeneği (Deniz 
Kuvvetleri) 

. BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

225 4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar İşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir., 

226 5044 sayılı Kanım gereğince. 
• verilecek fazla ders ücretleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
• : Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

227 '• 3634 sayılı Kanunun 26 ncı 
v maddesi gereğince verilecek 
' ücretler (Kara Kuvvetleri) 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.! 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

• BAŞKAN — Kabul edenler..; ' 
Etmiyenler;;. Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar ? .. ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308- Tedavi giderleri •'.-.'. 

Lira 
-. 277*128 

863;O00 

18 941 300 

325 000 

204 964 

35 001 

500 

2 386 050 

539 800 

1 720 600 

5 "38.6 586 

105 000 
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BAHA AKŞİT (Denizli) — Kısaca bir iki 
noktayı arzetmek istiyorum. 

Askere alınmış ve askerliğini yapmakta olan 
subaylarla erler arasında bâzı tüberküloza ya
kalanmış olanlar vardır. Bunların tedavileri 
için askerî sanatoryum ve prevantoryumlarda 
dikkate alınacak bâzı noksanlıkların mevcut ol
duğu kanaatindeyim. 

Bunlardan. birisi, şahsan şahit olduğum bir
kaç yakadır ki, bu bölümle ne dereceye kadar 
alâkası olduğunu tamamen bilmemekle beraber 

, şu ciheti arzetmek isterim ki, er olarak askere 
alınmış olanlardan askerliği zamanında tüber
küloza yakalanmış olanların birçokları hava teb
dili ile bir sene müddetle evlerine gönderilmek
tedir. Bu şekilde tebdili hava için gönderilen 
bu hastalardan bâzısı açık tüberküloz vaziye
tinde olup köylerine gittikleri zaman hastalığı 
aşılama vaziyetine girmektedirler. Bunlar için 
her hangi bir tedbir düşünülmüş müdür? Asker 
olarak, subay olarak tüberküloza yakalanmış 
olanların tedavileri için mevcut sanatoryumlar 
ihtiyaca yetecek derecede midir? Ve hali hazır
da yapılması düşünülen, sanatoryum ve saire 
mevcut mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı, buyu
run. ; 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HULUSİ KÖY-
MBN (Bursa) —- Sayın arkadaşlar, evvelce bil-
münasebe arzetmiştim. Askere gidip de hastalı
ğı tebeyyün eden ve mahiyeti tüberküloz oldu
ğu anlaşılan' hastalar, sureti katiyede tedavi 
edilmedikçe, tebdili havaya gönderilmezler. 
Tebdili havaya gönderilmezden evvel yaraları 
tedavi edilir, kapanmadıkça tebdili havaya gön
derilmezler. 

Şimdi aldığımız tedbirler ve kararla bu gibi 
hastaların köylere gitmesi halinde dahi, tedavi
den sonra, kendilerine yine iaşe ücreti vermek
teyiz. Bu hususta arkadaşım kadar, Büyük Mec
lisiniz kadar Savunma Bakanlığı ve ordu teşki
lâtı da âzami hassasiyet göstermektedir. 

Prevantoryum ve sanatoryum meselesine ge
lince : Sarayburnu'ndaki sanatoryumun katiyen 
ihtiyaca kifayet etmediğini biliyoruz. Bu seneki 
tahsisattan 400 yataklı bir sanatoryum tesisine 
adım atılacaktır. Bunun ikmali halinde verem
le savaş gayreti bir taraftan Sağlık Bakanlığı 
bir taraftarda ordu camiası ile mütevazin ola
rak yürütülecektir arkadaşlar. 

i . JLVÖZ KJ '. ö 

BAŞKAN - Söz Baha Akşit'indir-, 
j BAHA AKŞIT (Denizli) — Efendim, huzu* 
j rımııza tekrar çıkmak mecburiyetinde kaldığım 

için af buyurun. Sayın bakanın \me, burada 
. huzurunuzda arzetmiş olduğu hususlaı|beni tam 
i mânasiyle tatmin eder mahiyette olmadığı için 
I kendilerinden özür dilerim. "•/:_•-. 

Benim şahidi olduğum bâzı vakalar vardır, 
bunları huzurunuzda arzetmeme müsaadenizi 
rica ederim. 

Vazife gördüğüm müddet zarfında birçok 
tüberkülozlu erlerin, açık tüberkülozla olduk
ları halde köylerine sevkedildiklerini, hitanım
da tekrar muayenesi kaydiyle bir sene hava teb
dili verildiğini görmüşümdür. Bunlardan bir
çoğu benim elime geçmiş ve bunları tedavi ve 
muayene fırsatını bulmuşumdur. 

Bunlar içerisinde evine gidip, önce evinde 
hiçbir hasta.-bulunmadığı halde evvelâ kendisi 
sonra kız kardeşi, altı ay sonra erkek kardeşi, 

"bir altı ay sonra da annesinin tüberkülozdan 
ölmesiyle bütün aile bu hastalıktan yokolmuş-
tur. Benim bu mevzuda muradım şudur; arzet-
tiğim vakalar bu nokta üzerinde de esaslı ola
rak durmaya mecbur olduğumuzu ve memleket
te erler için de bir sanatoryum veya prevantor
yum kurulmasının zaruri olduğunu göstermek
tedir. Bunun da nazarı dikkate alınmasını Sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KÖYMEN — Bu müşahedenizin tarihi nedir? 

BAHA AKŞİT (Devamla) — İki,üç tanesi 
eskidir. İki vaka yenidir. Yeni vakaları tesbit 
ettikten sonra sivil hastaneye göndermiştim. 
hastanenin bunları tedaviye alması şayanı şük
randır, sirayeti önlemiştir. Müşahedeme ait ilk 
hâdiseler 1945 senesine, ikinci hâdise 1950 se
nesi nihayetine aittir. Maruzatım bu kadardır. 

BAŞKAN — Baha Koldaş, buyurun!; 
, BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Arkadaşlar, 
Millî Savunmanın Acıbadem'de bir "prevantor
yumu vardır; iftihar edilecek bir müessesedir. 
Yanında tarihî 'büyük bir de köşk mevcuttur, 
sanatoryum olmaya uygun bir şekilde hazırlan
mıştır. Müesseseyi gezdim ve duyduğumaV göre 
asker aileleri için hazırlanmış olan hastane ta-

I limatnamesinde yalnız veremli hastaların bu
ralara alınması .için kayıt olmadığindan, bun
lar kabul edilmemektedir. Bu, acı' bir i durum-

j dur.r Asker ve ;şuhay aiMeri sivil hastanelere 
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gitmek zorunda kalıyorlar. ;Sivil hastanelerin 
vaziyeti isbi malûmdur: •'Hepsi doludur. Esasen 
Açıbadem'de bulunan sanatoryum ve prevan
toryum tamamen dolmuş bir vaziyette değil
dir, birçok: yatakları boştur! : Bu itibârla sa
yın Milln;Şavunma Bakanının bu işi ele alma
sını ye bildiğime göre yine kendi muvafakat-
leriyle hazırlanmış olan bu yerin askeriyeye, zâ-
bitan ailelerine tahsisini temin buyurmalarını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Oezmı Türk. 
GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, özür 

dilerim, çok hassas bir meslek meselesi üze
rinde duruyoruz. Maalesef memlekette gittik
çe intişâr etmekte olan ve genç hekim arkadaş
larımızdan başlıyarak ilim (muhitlerine ve ni
hayet Meclise 'kadar akseden bir yanlış zihni
yet belirmektedir. Bu dâ ordunun verem yay
dığı fikridir. Bilhassa genç meslektaşım olan 
ve burada beyanatta bulunan, arkadaşımdan 
başlıyarak 'arzetmek isterim ki; yurdumuzda 
ilk defa 1927 yılında toplanan ikinci Büyük Tıp 
Kongresinde verem mücadelesi bahis mevzuu 
edilmiştir. O zamanın Hıfzıssıhha Uımum Müdü
rü kürsüye çıkmış ye demiştir ki; Türkiye'de 
verem çoktur. r O vakit mütehassıslar, hocalar, 
Türkiye'de veremin azlığından : bahsetmişler
dir. Henüz yollar inkişaf etmemiştir, şudur, şu
dur. O vakit yine politik bir mevzu vardı. Tür
kiye medenidir. Onun için verem çoktur, deni-
liyorclu. O zamanın politikasına göre böyle söy
lemek iyi geldiği için (malûmu devletiniz bizde 
hastalık mücadeleleri de politikaya göre yapı
lır) bir bakan sıtmayı, bir bakan veremi ele 
alır, ona göre siyasi bir mâni başlar. Bu, bir
kaç sene devam eder, sonra zayıflar. Bunun 
gibi Türkiye'yi de medeni göstermek için böyle 
bir kıstas söylenmiştir ve ilân edilmiştir.. Bu
nun üzerine mütehassıslar rapor verir, Tür
kiye mâdeni bir memlekettir. Onun için ve
rem çoktur. Kıstas budur. Halbuki o tarihler
de memleketimizde verem azdı, çünkü içtimai 
münasebetler pek o 'kadar inkişaf etmemişti. 
Nakliyat ısistemi iptidai idi. Büyük şehirleri
mizde nüfus bu kadar tezayüt etmemişti. Diğer 
'ecnebi milletlerle münasebatımız bu kadar in
kişafta değildi. Bugün Merkezi Hükümet .olan 
Ankara dahi 60 - 70 bin nüfusa malikti. Büyük 
şehirlerimiz bu kadar inkişaf göstermemişti. 

Sonra; i 1935 te Sağlık Bakanlığı Sivas'ta; 

. iyoz u ; Ö 
bir tüberküloz taraması yaptırdıktan sonra ka
naat getirildi, köylerimizde'verem nispeti azdır. 
Tabiî, şehirlere gelince verem nispeti fazlalaşır. 
O da harb, bilhassa son harb içinde sefalet ye 
gıdasızlık hâsıl ölmüş ve bunların orduya akis
leri müşahede edilmiş, ordunun yağı ve eti ke
silmiştir. Bunları bir yazılı soru ile tesbit ede
rek geçen sene Meclis tutanaklarına geçirttim. 
Orada on senelik istatistikler vardır.: Ordunun 
yağı ve eti kesilince orduda verem nispeti ve 
veremden ölüm artmıştır. B.unun neticesi ola-
raktır ki, topluluklarda verem artmıştır. Bugün 
veremin yayılmasında niçin yalnız orduyu ele 
alırlar bilmem. İş Kanununa göre toplu olarak 
yaşıyan, başta bizim Adana olmak üzere 300 - 350 
bin vatandaş vardır. Bugün dispanserlerde, müL 

eadele dispanserlerinde tesbit edildiğine göre iş
çiler arasında verem nispeti çok büyüktür. Bu 
işçiler vereme tutuldukları zaman köyde Ve şe
hirde halk içinde geziyorlar, Çünkü işçimizin 
çoğu da köylüdür. Veremi her yana yayıyorlar. 
Veremin çoğalmasında bunları niye düşünmez
ler de Verem saçmak için evvelâ ordu akla ge
lir? Hayret! Okullarımızda 80 - 100 bin talebe 
okur, bunlar arasında verem nispeti yüksektir, 
Bunlar vereme yakalanırlar, okula yayarlar, 
evlerde yayarlar, köylerde yayarlar. Sağlık, Ba
kanı başta olmak üzere kırk bin verem ölümü 
vardır, der, açıkta veremliler geziyor der, .buna 
milletçe seferber olalım der, ve diğer taraf tan
da orduyu verem kaynağı olarak gösterir. Bu 
insaflı, müdebbirane, ilmî ve esaslı bir kanaat 
değildir. Bunu sadece orduya yüklemek doğru 
değİldİr. : ::', . 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
TALÂT ORAN (Bilecik) —Efendim, bir. 

dakikanızı lütfetmenizi rica edeceğim. ,:, 
Geçen seno bütçe müzakerelerinde bakan

dan rica etmiştim. Sarayburnu'nda bir er Ve
rem Hastanesi vardır. Bunun için milyonlar 
sarfedilmektedir. Fakat, bunların maalesef ame
liyat cihazı yoktur. Bir ameliyat yapmak için 
civardaki hastanelerden vasıta ve âlet temin 
edilip bunların yardımiyle ameliyat yapılı
yordu. Burası yine aynı vaziyette midir, yoksa 
noksanları ikmal edilmiş midir! Bunu bir defa 
grupta, bir defada bütçe müzakerelerinde rica 
ettim; : cevap i alamadım. Bugün mutlaka buna 
bir cevâp verilmesini rica ediyorum. Her sene Av
rupa'ya mütaaddit doktor' göndererek mütehas-
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sışlar yetiştirmekteyiz. Bunlar nerelerde çalıştı
rılın aktadırlar? Bu sene bu hastanelerde Pro-
koplaşti ve sair ahıeliyatyapilaıöiliyar mu? 

.^Sohra diğer bir mevzu da, Kırkağaç ve Elâ
zığ'da birer verem, hastanesi vardır. Sonradan 
bilmiyorum ne sebeple bunlar-: kapatılmıştır. 

.Bugün Çamlıca 'da 20 den fazla mütehassıs ça4 
lışmaktadır. Bu hastanelere bunlardan bir îkıs-
mınııı gönderilmesi suretiyle işletilmeleri kabil 
değil midir? Memleketin muhtelif yerlerinde 
sanatoryumlar açılsın ve bunlar devanı ettiril
sin; bunu riea ediyorum. 

Ben birçok, erleri muayene ettim. Bu sene 
seçim 'bölgemde gördüm. Kendilerine bir haf
ta, on gün tedaviden sonra tebdilihava verilmiş. 
Ben bunların 'birçoklarım muayene ettim. Sağ
lık Bakanlığının yaptığı izaha göre hasta erleri 
sanatoryumda üç ay tutabilirler. Ben, Bakanın 
fikirlerine iştirak etmiyorum. Askerî hastane
lerde erleri eu1 fazla i'5 igain tutuyorlar. İKondi
lerinden rica ediyorum; bilhassa Sarayburnu 
sanatoryumu ile meşgul olsunlar. Burada ya
tan erlerin durumları ile yakinen iligi'l ensin! er. 
Yiyecekleri için lâzım olan para veriliyor. Fa
kat mahalline masruf mu, 'bilmiyorum. Mâruza-
tıım hu kadar. 

MİLLÎ İSAVUNiMA BAKANI HULUSİ KÖY-
MEN. (Bursa);— Sayarburnıı Hastanesinde 'bu
gün ameliyat yapılıyor. 

TALÂT ORAN (Bilecik) — TeşekMir ede
rim. • ; 

ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
arkadaşlar, Afcşit arkadaşımızın Millî Savunma 
sıhhat giderleri faslında söz ahnış olmasından, 
ıbendil'niz bu konuya Hükümetçe lâyıld ve'çhile 
ehemmiyet veıifmediğimi ve 'maalesef millî sa
vunmanın sıhhat konusunda bir bakımsızlık 
mevcut hultmduğunu öğrendim. 

, Bir arkadaşımız hu mevzuda 'birtakım yerin
de taysiyelerd e 'bulundu. Başka 'bir arkadaşı
mız da faraza : (Ordu Veremi yatağı değildir) 
dediliten sonra, (et ve yağ faildi de verem 

•"V 

'onum için orduda baş gösterdi) ıgilbi; bir iddia 
ileri f kürdü. Gezini Beyi kastediyorum, tezada 
düş'tiiiier. • 

A/Oîadaşlar, biz bu 'konuyu iki senelik ikti
darımızın çerçevesinde mütalâa e^nıeliyi^.'Dik
kat ibııyıırun,^ Millî Savunmanın 'bütün fasılla
rında. milyonum,. falan, falan işler için konduy 
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gır halde, sıhhat gider.l'eri, feüçük .'jbirka'ç yüz 
binle tahdit edilmiştir, _ ' v ,ıV,',,.-_. 

Arkadaşlar, ;. bu • mMnl'efcetin çocuğu, Millî 
Savunma Bakanlığımn;;|a»ker,lik vazifesi mevzıir 
unda, Bakanlık çerçevesİTie girdiği andan itiba
ren, ibirçok halklarınıifayhdtıhiş ölüyordu. Ka
ra vaıgoniarla seîvkediiiyiorl'ar, soğukta, sıcakta, 
ıgün'eş altlarında jyatıyoıiardi; bunları hep gö
rüyorduk. '' ' 

, A T I P TOPÂLOĞLU (Ordu) — Şimdi tay
yare ile 'gidiyorlar değil mi? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Muhterem 
Şi'malli, Karadenizli arkadaşını, sizi 'gıyaben ta
nıyorum. Ben, Halk Partisi Hükümeti zamanın
da, verem, olmuş geııç tbitr hısımımla herafber, öz 
kardeşimin, ibakımısızlık yüzünden, Maltepe As
kerî Lisesinde nasıl öldüklerini (bilen.' bir ada
mım. Bana eski devrin sıhhat politikasından 
bahsettirmeyin. 

ATIF TOPÂLOĞLU (Ordu) •— Mevzu ile 
ilgisi ne? , 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müdahale 
etmek âdet değildir Atıf Bey!... 

ZİYA TERMEN (Devamla) - M u h t e r e m 
arkadaşlar, hakikaten askerin, vatandaşın kıy
metini tanımanın zamanı gelmiştir. Binaenaleyh, 
askere alman bir vatandaşa,; bir gence, lâyik ol
duğu ehemmiyeti vermemiz lâzımdır. Demokrat 
Parti Hükümeti bunu yapıyor ve yapacaktır. 
Ancak bugün 14 Mayısta kendi inandığı felse
fenin mensuplarını iş başına "getiren halk, şu ko
nuyu dikkatle ve gönülden süzüyor; diyor ki, 

: «eski devir ile yeni devir arasında sadece ti
caret, sanayi, iktisat şu ve bu değişikliklerin
den başka, hattı hareket bakımından, reviş ba
kımından, ne gibi değişiklikler oldu?.» Millet 
bunu süzüyor.. Ben iki seneden beri, kasaplık 
mal taşınan vagonlarda, serhat türküleri söyli-

'. yerek başka yurtlara, gönderilen ask'er görme
dim. Millî Müdafaa Bakanlığı silıhat konusun-' 
da eski minval üzere gitmekte midir?W!' Hayır 
arkadaşlar!.. Bakanlığımızın halkın, sizin, şu
nun bunun çocuklarımız durumunda olan genç
lerimizin, yani Türk çocuklarının sıhhatini, iti
na ile ele alınış olduğunu biliyor ve görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuşmanın sonu
na şunları ilâve etmek mecburiyetinder Jkalaca-

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
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ZİYA GERMEN ((Üevamla) ~- Bir dakika I 

ile mukayyet kalmak mecburiyeti var mı?. (Var 
var sesleri) öyle ise bİF'dakikam bu andan iti
baren hesap edilsin (Gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlar; bölüğünde, sihhatin-
deu şikâyetçi olan askerin, ! io günden itibaren 
ve derhal, temaruz ediyor diye, talimhaneye 
sevkedilmek suretiyle sihhatini tahdit • etmiye-
rek, ve bu iş.çok ciddiye alınarak, sihhat mer
cilerine scvkedilmesi lâzımdır. Bu konu hakkın
da, Sayın Hulusi Beyefendi, ordumuza gayet 
mâkul, güzel ve otoriter, bir eda ile bir tamimde 
bulunursa, fevkalâde insani tedbirlerin yürü
tülmekte olduğu iki seneden, beri şahidi oldu
ğum ordumuz için, çok iyi olacaktır. 

BAŞKAN•— Komisyon adına Murat Âli Ül
geri. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA MÜKA1) 
ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 
bir noktanın tavzihi için Yüksek Huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 308 nci bölüm, 4598 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Millî 
Müdafaa bünyesi içerisindeki sivil memurların 
memleket dahilindeki hastanelerde tedavileri
ne ait tedavi masrafları, ve Millî ordu bünye
sinde vazife alan subay ve er arkadaşlarımızın 
memleket dahilindeki askerî müesseselerde teda
vilerine imkân görülmediği takdirde 5501 sa
yılı Kanun gereğince ecnebi memleketlerde 
tedavi edilebileceklerine aittir. 

Sayın arkadaşlarım; bütçemizin R formü
lündeki cetveli tetkik buyurmadan huzuru âli
nize gelip bey ani mütalâa etmektedirler. Şayet 
bu nü okumuş olsalardı endişelerinin yersiz ol
duğunu kendileri de takdir buyururlardı. (Bra
vo sesleri, gülüşmeler, alkışlar) 

BAŞKAN '— 308 nci bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
309 Taşıt giderleri 4 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Basımevi giderleri 15 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. | 
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B. r .' Lira1 "' 

405 Hayvan satınalma ve; tazarm- -
leri 652 000 

.BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 118 962 605 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. . 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte
rem 'arkadaşlar, Ordu İçhizmet Talimatname
sinin 197 nci maddesi orduevleri ve askerî gar
nizonların her türlü masrafları üye subayla
rın aylıklarından % 1 ve teberrularla karşılana
cağını âmir bulunmaktadır. Yani hususi bir 
müessesedir. Devamı .mutlaka lâzımdır. Yalnız, 
biı müşahedemiz vardır; garnizonlarla orduev-
lerih in bilhassa mahrukatları umumi muvaze
neden şu veya bu sebeple oraya aktarılmak
tadır. Buna bu sene muhakkak son vermek lâ
zımdır, bu bir. 

İkincisi; her şeyi kanun çerçevesi dâhilinde 
halletmek mecburiyetindeyiz. Alaylarda ve as
kerî müesseselerde hattâ sivil müesseselerde da
hi tabldotların mahrukatı umumi muvazene
den temin edilmektedir. Bunların yekûnu kü-
çümsenmemek icabeder. Hesabını yaptım, bir 
milyon liradan fazla tutmaktadır. Bu bilhassa 
orduda büyük miktarlara baliğ olmaktadır. Sa
yın Bakandan bu hususta ne düşündüklerini lüt
fen açıklamalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Hulusi bey. 
HÜSEYİN BALİK (Zonguldak) — Ben de 

konuşayım, Bakan hepsine birden cevap versin
ler. 

BAŞKAN — Size tekaddüm etti. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HULUSİ 

KÖYMEN (Bursa) — arkadaşımın Itemas et
tikleri .mevzu hiç de bildikleri, duydukları gibi 
değildir. Orduevlerinin teshin ve tenvir işi her 
sene bütçenizde kabul edilen «L» cetvelinde
ki tahsisatla yapılmaktadır. Bu itibarla kanun
dışı, bir aktarılma ve ayırma da yoktur. Öteden 
beri bu şekilde kabul etmişler. Yalnız teshin 
ve tenvire münhasır olmak üzere bu hizmetin 
umumi muvazeneden mukabilini kabul etmek 
şekli ile yürütülmesi yoluna devam edilmekte
dir. Zaten orduevleri ordunun kendi sahasın
daki teknik ve kültürel tealisine hizmet' 'eden 
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bir toplantı yeri telâkki çcülflrek yardım temin 
edilmiştir. 

Tabldota gelince, hiçbir yerde tabldot masraf
ları Muvazenei Umumiyeden verilmiş değildir, 
verilemez de. Bunun hesab, bunun kileri, bu
nun kontrolü ayrı taUmatö| bağlıdır. Bu, subay
ların iştiraki ile temin edilen para ile idare 
edilmektedir. 

KEMAL BALTA (Rize) — Muhterem arka
daşlar, benim maruzatım kısa olacaktır. Büt
çenin tayınat ve gereçler kısmına baktım, biri 
1İ8 milyon liradır, diğeri de 54 milyon ;'•liradır. 
yalnız ordu dendiği zaman, ordu söfer için 
hazırlanır. Seferde ordunun ihtiyacını karşı-
lıyacak malzeme hazardan iddihar edilmezse 
sefer için ordu vazife göremez. Millî Savun
ma Bakanlığı Bütçesi konuşulurken Bakandan 
sorduk, bâzı şeyler öğrendik. 

' Arkadaşlar, ordu seferi vaziyete geçtiği za
man bütün malzeme ve teçhizatının hazır olma
sı lâzımdır. İkinci Cihan Harbindeki düştüğü
müz duruma yeniden düşmiyelim. Çünkü İkin
ci Oihan Harbinde bir kısmi seferberlik yaptık 
Atlarını âldılar, yularını bulamadılar, eyerini 
aldılar, kolanını bulamadılar. . . Binaenaleyh 
ordu hareket edemedi. Sizin arzu ettiğiniz şe
kilde bir ordunun hareket edebilmesi için tam 
kabiliyetini ve kuvvetini muhafaza etmesi ba
kımından onun stokunun bulunması lâzımdır. 
Ben bu hususta sayın Bakanın nazarı dikkatle
rini celbetmeyi bir vazife bilirim. Bu stok için 
ayrı bir tahsisat konursa bunun, memleket için 
çok faydalı olacağı kanaatindeyim. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, Ahmet Başıbüyük orduevleri hakkında söy
ledi, sayın Bakan cevabını verdi. 

Ayrıca kıtadaki subayların tabldotu mese
lesine de Bakan cevap verdiler. Nefer zammı 
tayın atında mahrukat dâhildir. Subaylar yemek
lerini bu mahrukatla pişirirler. 

BAŞKAN — 409 ncu bölümü oyunuza arze-
'diyorum- : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabuledilmiştir. 
1İ ; " ':.• ., .Lira. 
410 Askerî gereçler 54 002 981 

BAŞKAN — Kabul edenler..-
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

411 Hârb gereçleri, teçhizat, tah
kimat giderleriyle çeşitli ge-

. .reçler ve devriçark 44 873 745 
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KA2IM ARAK (Çankırı) — Muhterem arka

daşlar, biraz önce Sayın Hulusi Köymen arka
daşımız benim nakil vasüialarmın suiistimal edil
diği hakkındaki kaim a time iştirak etmedikleri
ni söylediler ve biraz da beni insafa davet et
mek gibi bir beyanda Inıluııdular. 

Çok muhterem arkadaşımız emin olsunlar ki 
her şeyden ziyade daima mübalâğadan kaçarım 
ve en güvenilir larafım da insafımdır. Bu hâ
disede do son derece mübalâğadan kaçınmış ol
duğumu sanıyorum. Fakat Sayın Bakan imkân 
lütfettiler, teşekkür ederim. Ben bundan daha 
çok suiistimal edilen" bir mevzu ite karşılaşma
dım. Delil istiyorlar, emretsinler. Ben delile lü
zum olmadığı kanaatindeyim. Çünki Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sayın üyelerinin her 
bireri erinde yüzer tane hâdise vardır ve hâfıza-
larındadır. Daha istiyorlarsa kendilerine her sa
bah, her gün Millî Savunma Bakanlığı önünde, 
halde muhtelif rütbede askerin jiplerle, kam
yonlarla nasıl taşındığını, hale meyva için nasıl 
gelindiğini inşa malzemelerinin nasıl taşındığı
nı, fotoğraflarla tesbit edebilirim. Delillere ih
tiyaçları varsa binlerce delili kendilerine ver
meye hazırım. Şu vesile ile tekrar arzediyorum 
ve sayın Bakandan çok rica ediyorum ki, bu de
recede açık suiistimali görmemezlikten gelmesi-
no kendileri mütehammil iseler benim şahsan 
tahammülüm yoktur. Her gün görüyorum, muh
tıra tef terimin her tarafında birer numarai Da
ha hangi birini kaydedeyim? (4.48 773 345) lira 
gibi büyük'bir meblâğı bu milletin sırtında göm-

. leği ol miyan - zavallı Türk köylüsünün elinden 
vergi olarak alıp da,." yanıbaşmdaki ayrıca 
memleketin mukadderatını elinde tutan ve sa
vunmasını yapacak olan mukaddes bir varlık 
tanıdığımız şerefli Türk ordusunun eline tes
lim ederken .hesabım da sormak pek.tabiî hak
kımızdır. Orduya selâm için bu kürsüye gelmi-
yeceğiz. Diğer bakanlıklarda olduğu gibi ordu
dan da hesap istemekten asla çekinmiyeceğiz. 
her sahada şerefine inandığımız ordumuzun 
memleketi müdafaada gösterdiği vakur kahra
manlıkları hepimiz için bir şeref kaynağıdır. 
Onların bu asîl'hareketlerinde şüphe etmemek 
lâzımgelir. Sayın Bakandan rica ediyorum, ken-
< dileri'isterlerse delil vermeye de hazırım. Bunda 
hassasiyet göstersinler. Mâruzâtım bundan İba
retti?. 
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AHMET: BAŞTBÜYÜK . (Çorufli) — Efen

dim; sözüme bir tarihî vaka 'ilei karıyacağım. 
Vaktime iîspanya'da bu gibi : hâdiseler, bir 

yığın,: ihtikâr, irtişa vakaları olurmuş. Müseb-
bibleri de bir türlü meydana çıkmazmış. Niha
yet kıral umumi olarak emir vermiş; herkes 
mal beyanına tâbidir demiş ve herkes beyanna
me vermeye bağlamış. Ertesi sgünü bu beyanna
melerden faaliyetin bir tanesini alan kıral ma
iyeti erkânı ile beraber, beyanname veren bir 
yağ tüccarının dükkânına- gitmiş. Say bakalım 
yağ tenekelerini demiş. Saymışlar; 44 tane yağ 
tenekesi beyannamesi yerdiği halde mağazada 
binlerce teneke -yağ bulunmuş. Derhal o günün 
icaplarına ve zihniyetine göre sehpaya götütül-
müş, asmışlar. Ertesi günü bütün Madrid'de 
beyannameler haricinde ne kadar mal bulun
muşsa hepsi sokağa atılmış ve sahipsiz mal ola
rak hükümet tarafından toplattırılmıştır. 

Arkadaşlar, bu mevzuda çok şeyler söyledik, 
dilimizde tüy bitti. Geçenlerde bakan Millî Sa
vunma Komisyonunda bir tamim okudular. Bu 
tamimde, Genelkurmay Başkanı, Millet Mec
lisinin gösterdiği hassasiyetten bahsiİe otomobil 
ve emir eri suiistimaline son veriniz, diyordu. 
Fakat arkadaşlar bunun önü bir türlü alınamı
yor. Nitekim ô  tarihten sonra da birçok hâdi
seler tesbit ederek sayın bakana ihbar şeklinde 
bildirdim. Meselâ 115 numaralı arabayı bizzat 
kendim gördüm. Genelkurmayda bulunan yük. 
şek rütbeli bir subayın karısı Pakize Pak ismin. 
deki bir hanimi smamaya götüren bir araba... 
(Şiddetli görültüler, sıra kapakları vurulması). 
Müsaado buyurun, maksadımı söyliyeeeğim. 
Benj susturamazsınız. <* 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sus, 
sus! sen kim oluyorsun be! 

AHMET BAŞIBÜYÜK .(Devamla) — Mü
saado buyurun, maksadımı anlatayım. (Şiddet
li gürültüler). 

BAKAN ~— Müddetiniz doldu, sözünüzü kes
in (yo mecburum. 

••.: AHMET BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Mü
saade buyurun, maksadımı anlatamadım. (Şid
detli gürültüler, ölçülü konuş sesleri). 

Müsaade buyurun, rica; ederim, yanlış an
lıyorsunuz. Bir kelime ile arzedeyim. (Gürül-
fttilier, ^Oı-duiıuıl•••şerefiyleoyunuyorsün» sesleri). 

BAŞKAN ~ Müddetiniz bitmiştir, Ahmet 
B e y U • " • ; _ • • ' 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — (Bitnik 
memiştir efendim, konuşturmuyorlar. Konuşmak 

; hakkımdır, müdahale ediliyor," konuşamıyorum. 
1; •. BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir, siz bir hikâ-
; ye ile başladınız, onu anlatırken vaktinizin geç

tiğinin farkında olmadınız. Vaktiniz bitmiştir,-
yeniden söz vermiyorum. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan), — Ordu
nun şerefiyle ojoınnyorsun, rezil herif!... 

AHMET BAŞIBÜYÜK. (Devamla) — Sen
sin rezil herif!.. îhfbar ettiğim suçun ve suçla
rın ne olduğunu anlamak benim hakkımdır, ih
barımın Askerî Ceza Kanununun hükümleri1 da
iresinde muameleye konmaması, açıktan açığa, 
bu kimseler hakkında $828 sayılı Kanunun üç 
ay hapis cezasının bunlara tatbik edilmiyeceği-
ni ilân etmektedir ki bu hal kanunların ayak
lar altında çiğnenmesi demektir; , 

• BAŞKAN — Söz Millî Savunma' Bakanının. 
dır. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ HULÛSÎ GÖY
MEN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, az ev
vel ordumuzun hakikaten Türk Milletinin Son
suz itimadına lâyık' mukaddes bir varlık oldu
ğunu çok güzel (bir üslup ile konuşan arkadaş
ların kainlerimize- verdiği genişliği ve ferahlığı 
birdenbire teessüre sevkedecefc şekilde konuş
malar karşısında kaldık. Sayın arkadaş daima 
bana 'hemen her gün bir pusula sıkıştırmakta', 
'bugün falan aralba falan yere gitti, falan .araba. 
falan yerden geçti, içinden inen er sinemadan 
bilet aidi şeklinde mütemadiyen ihbarlar ;yap-

j maktadır. 
, Arkadaşlar, ben bu arkadaşta şu haleti ru* 

hiyeyi görüyorum: Şeytan taşlamak yolundan 
ımihralbı yıkmak yoluna 'gidiyoruz. (Soldan bra
vo sesleri, sürekli alkışlar). (Gürültüler). 

Bu itibarla arkadaşlar t çok hassas olmak lâ
zımdır. Bu şekilde konuşan, ordunun mukad
desatı üzerinde bu kadar mübalâğalı ve 'yanlış,. 
..I SÜREYYA ENDİK (Çanakkale:) — Haini 
vatan değil 'burada Odm'se! '(Gürültüler). 

/ MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
'KÖYMEN (Devamla). — Mübalâğalı ve yanlış 
'görüşleri,' ihtiyatsızca bu kürsüden konuşması
nı umumi erfkâr doğru bulmaz. 

BAŞKAN..— Şevki Yazman. 
M. ŞEVKİ YAZMAN (Elâzığ) — Efendim, 

bir taraftan modern ordu istiyoruz, varımızı, 
I yoğumuzu ve milyonlarımızı veriyoruz,' ) • ••'•> 
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AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Söz is-

tiyorum. '" ." _ o ./,",.'. 
NAMIK GEDİK (Âydm) -^yerilmez sana 

söz, yeter artık yahu, yeter! ' 
AHMET. BAŞIBÜYÜK (Devamla) — Sen 

feim oluyorsun da Tbana söz vermiyorsun? (Sol
dan gürültüler, tartışmalar). 

BAŞKAN — Müsaade1 buyurun efendim.- Ha
tip konuşsun. 

M. ŞEVKİ YAZMAN (Devamla) — Modern 
ordudan 'birtakım-hizmetleri nasıl talep ediyor
sak ona birtakım hizmetler görmek mecburi
yetindeyiz. Bunu anlamalı. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, millet fakir, parası yoktur di
ye nasıl ordu yapmaktan çekinmiyorsak, verdi
ğimiz para için de modern ordunun icaplarını 
yerine getirmeye mecburuz. > Aksi takdirde 
bir taraftan «efendim, sen şunu yapma» deme
nin garip birtakım tecellileri vardır. 

Arzedeyim. Motorlu birliğin komutanı sabah
tan akşama kadar çalışmış arazi üzerinde canı 
çıkmıştır, .yorulmuştur, yıpranmıştır. Şimdi bu
nun kışladan evine kadar motorlu vasıta ile 
gitmesi ayıp sayılmaz arkadaşlar. (Alkışlar) 
Hattâ vazifesinin icabıdır arkadaşlar. 

Kâzım Arar arkadaşımın samimiyetle mille
tin parasına nigehban olduğunu biliyorum. Fa
kat bir birlik eğer bir cipemalikse, motorlu bir-
likse, rica ederim, hattâ . tabldot için ge
lip halden sebze almak mecburiyetindedir arka
daşlar. Ona «sen zırhlı, motorlu birliksin ama 
sebzeni atla taşıyacaksın» diyemeyiz. Bu, bun
ların icaplarındandır. Biz ordudan birtakım 
hizmetler istiyorsak onun icaplarını yerine ge
tirmediğimiz zaman iş nakıs kalır. Bir orduda 
şu vakıalar olmuştur. Birtakım motorlu birlik
leri almışlardır. Bunun karbüratörüne damla 
damla benzin doldurarak talim yapmışlardır. 
Bu, gülünçtür. Ya motorlu birlik vardır, ya 
yoktur. Motorlu birlik olduğu zaman onun icabı 
yapılmalıdır. Bütün meseleleri bu gözle müta
lâa etmeliyiz. Bir modern ordu meydana getir
mek istiyorsak insanların, istirahati, yaşam ası, 
hepsi temin edilmiş bulunmalı. Şahsi kanaatime 
göre adedden fedakârlık yapabiliriz, fakat hiz
metten asla! Şurada burada görülen garip va
kalar ekseriya bölük'bürçük görülmüş vazifenin 
icaplarıdır. Bu hususların arzını bir vazife bil
dim. (Alkışlar), -.. ' 
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, ! A H M E | - B A Ş I B O Y Ü K (Çorum) —.Müsaade' 
: edin, direniyorum. 

[ BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden-
: 1er... 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Direni
yorum. Mihrabı ben yıkmadım. Yıkanlar vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Tüzük hü
kümlerini tatbik etmemiz için itimadınızı izhar 
etmiş bulunuyorsunuz. Biz de buna riayetle mü
kellefiz. Riyaset sataşma olduğu kanaatinde de
ğildir, arkadaşımız, olduğu hususunda İsrar edi
yor, direniyor. Kendisine söz vermek yüksek 
reylerinize bağlıdır^ Konuşmasını arzu buyuru
yor musunuz?. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmemiştir. Heyeti celileniz de Riyasetin 

İ fikrinde olduğundan kendisine söz verilmiye-
cektir. 

Yeterlik önergesi vardır. Okuyacağiz. 

Başkanlığa 
, Madde üzerindeki konuşmalar kâfidir.. Oya. 
konmasını teklif ederim. • 

Rize Milletvekili 
izzet Akçal 

BAŞKAN — Kabul edenler işaret buyursun
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

, 411 nci bölümü oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
412 Tıbbî ecza ve sağlık gereçleri 344 400 

[ BAŞKAN ~- Kabul edenler.,, . . . , 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • -, 

418 Veteriner ecza ve gereçleri 110.000 
BAŞKAN r-r Kabul edenler,. 
Etmiyenler... Kabul ciilraiştir. . 

414 Taşıma giderleri 17,000.000 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Bu bolüm 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN-—Ahmet Bey rica ederim bolüm 
üzerinde konuşun. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Tam bö-
lüm üzerinde konuşacağım.: 

Taşımaya tahsis edilen arabalarda yüksek 
rütbeli subaylardan 4 ünü, hususi yerlerde 
görerek Sayın Bakana ihbar ettim. (Gürültü
ler) Müsaade buyurun da arzedeyim. Hazırlık 
tahkikatı yapılmış mıdır, ne neticeye varilmış-

| tır? Bunun cevabını istiyorum, 
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„. BApAEAN ADNAN İtENJJERBS ' (îstan-

İ)uİ): — Cevâp ver, ihbar. elihuf, muhbiri sadık 
var, cevap ver! 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ 
KAYMEN (Bursa) — Arkadaşlar, numarasını 
bildirmek suretiyle bize bir ihbar yapılmıştır, 
«Filân yerde bir otomobilin, içinde bayan oldu
ğu halde durduğunu gördük» denmiştir. Zaten 
bu ihbarların mütemadiyen yapılmakta olduğu
nu demin işaret etmiştim, derhal alâkadar ma-
kama bildirdim. Böyle numaralı hiçbir otomo
bilimiz yoktur, dediler. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan-
bul) •— Şu halde yalan söylüyor! 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI. HULUSİ 
KÖYMEN' (Devamla) — Bİrgün bir ihbar ya
pıldı. Bir yerde bir kamyonun içinde buz do
labı olduğu halde Bahçelievlere doğru gittiğini 

. tesbit ettiler. Hava Kuvvetlerinin numarasına 
: tetabuk ediyor. Tahkik ettik. Amerikan mümes
silinin evine gönderilen ve kendi şahsi eşyası 

. olan bir buz dolabı olduğunu tesbit ettik. 
^ Arkadaşlar, demin de arzettiğim gibi, mo-

' torlü ordunun, bütün iç hizmetlerinde elbette 
daima inotor kullanılacaktır,. yoksa garaja çe
kilsin diye değil. 
X Yerinde kullanılan vasıtalar arkadaşımızın 

şahsi görüşü ile kötüye tefsir ve telâkki eclili-
: yor. Sabahleyin 6,5 da yatağından. kalkan ve 
garnizonuna giden bir alay komutanı yaya 
mı gitsin? Evvelce günün her saatinde at üze
rinde evine gidip gelen, yahut her hangi bir 
vazifeye giden bir subay gördüğümüz zaman 
bunu gayet tabiî buluyorduk. Bugün ordu ma-
kineleşti; mekanize bir ordunun bir subayının 
sa,bah evinden akşam kıtasından oto ile gidip 
gelmesi vâki olursa veya akşam dönüşte şofö
rüne «git akşam için sinema bileti al» derse 
bu bir suç mudur? Ben, bunun asla kanunen 
suiistimal şeklinde telâkki edileceğine kaani 
değilim. Askerî harekâtı bu kadar takyit ettik
ten sonra nihayet subayları vazifesinden; uzak
laştırmak gibi bir neticeye müncer olur bu id
dia. Harekâtı tahdit etmek, eğitimi ihlâl et
mek gibi olur, askeri atalete şevki mucip olur 
bu iddialar. Böyle yâhi ve netice ycrmiyen 
mübalâğalı dâvalardan vazgeçmek memleketin 

. selâmeti ve, hayrı icabıdır, arkadaşlar. (Bravo-
sesleri alkışlar) 
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BAŞKAN — 414 ncü bölümü oyunuza arze-

diyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. 
415 

416 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

'425 

426 

427 

Askerlik müzeleri giderleri 
BAŞKAN -r- Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî mahkemelere gönderi
lecek sanık, tanık ve vukuf 
ehli giderleri ile adlî müzaha-
ret giderleri 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Deneme ve muayene giderleri 
Kara Kuvvetleri) , 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerî tamirhaneler ilk madde 
ve müstehlek gereçler giderle
ri (Kara Kuvvetleri) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tersaneler giderleri (Deniz 
Kuvvetleri) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Moral hizmetleri giderleri 
(Kara Kuvvetleri) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beden Eğitim ve müsabakaları 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Manevra, tatbikat ve Kurmay 
gezileri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif Korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gaz ve gazdan korunma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Lira 
40 000 

438 000 

' 27 001 

94 764 

810 600 

220 000 

150 000 

40 000 

500 000 

15 002 

34 500 
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B. , Lira 
451 Yayın giderleri ,,. t \ ,215 102 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tahsil giderleri , | 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler I 22 024 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri I 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

503 Geçen yıl borçlan I 70 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 .Eski yıllar borçları I fi 346 2Gfi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

503 Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha önceki yıllardan 

; kalan borçlar I 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı I 2 438 000 
BAŞKAN -i- Kabul'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN.-: Sıtkı Pekkip, 
SITKI PEKKÎP (Kırklareli) — [Muhterem^ 

arkadaşlar, ufak bir ımâruzatım vardır, bir da1-
•kakadan fazla, şürmiyecektir, müsterih olabilir- ]• 
siniz. • . j 

•Millî Savunma. Bakanından bir temennide; 
bulunacağım. Şöyle ki' : Birlikler askerî sebep. 
ve mülâhazalarla seyyar , bir dıırumdadırlar. 
Bunlar bir iki. sene bir mıntakada. kalıyorlar,! 
garnizon binası inşa ediyorlar, oradan başka; 
bir yere nakledilmesi icabettiği zaman o bina-: 
ların camını, çerçevesini ve sairesini söküp gö-. 
türüyorlar. Bunların misallerini Trakva'da bpl-̂  
ca görmekteyiz.' Kabilse temennim şu ^İmkâ
nı varsa ordu için seyyar, portatif binalar\ 
alınsın ve bunlar demirbaş olarak kımlara nm-j! 
hafaza edilmek üzere verilsin, kıta ijaşka yere» 
naklederken garnizon bunu götürüp montajını? 
yapsın. Bu portatif binalar yanmıyaekk şekildej, 
yapılmıştır. Mümkünse bunun nazah itibarali 
(alınmasını rica «derim. 

BAŞKAN-—701 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'.* 

B. 
702 

711 

731 

741 

Lira 
Gemi onarımı . 2 622 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul •edilmiştir; 
Kara Kuvvetleri tamirhaneler' 
rinde mevcut makina alât ve 
gereçlerin onarılması ve yeni
lenmesi h 16 500 
BAŞKAN — Kabul . edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırmalar 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar 7 840 500 

KEMAL BALTA (Rize) — Mâruzâtım şu : 
Hava kuvvetlerine ait on arım için850 000 li
ra tahsis -etmişler. Sayın arkadaşlarım, hava 
kuvvetlerinin personeli eğer kendi garnizonu 
içinde ikamet etmezse bu uçukları yapamaz. 
20 milyonluk malzeme mevzuubahiştir. Bende-
aıizin istirhatmımy bir an evvel hava'kuvvetleri 
personeli için • kendi garnizonlarıiçinde bipajia-
ırmın ikmali keyfiyetidir. :,; ::v 
, Mâruzâtım bundaniba;rettiıv , 

BAŞKAN — .741 nci bölümü oyunuza rarze-
diyorum. Kabul.edenler;.. Etmiyenîer,.> Kabul 
edilmiştir. J • • : v - . . ' ^ 

B . ••'•'* L i r a 
742 Haya meydanları ile yollai'i ve , 

depoları yapımı * 1 600 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 

' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
743 Deniz Kuvvetleri gemi yapımı. 213,, 700 
' #A.ŞKAN .— Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
751, Beniz • Kuvvetleri telsiz ve 
; elektrik .. ; 40 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Beniz Kuvvetleri tersaneler gi
derleri ' > ' . ' . ' .V 2 918 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... .',,-• 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' , ;^ 

Millî Savunma Bütçesinin görüşülmesi • bit
miş tir. (Alkışlar)., ; ,: .•.,.•.•. • [••^•X;'MA ^ ^;-:-

.. . . . . . . . . « , . . 4 . . . , . ^ ^ . r ^ ^ 
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/,,;MAl4YE; BAKANI HASAN POLATKAN 
(Bsltişehir^; ~~ Gündemde Harçlar. Kamımı ta
sarısı vardır, öncelik ve ivedilikle müzakeresi
ni rica edecoğjmV M 

, B A Ş K ^ - ~ Efendim, gündemde Harçlar 
kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu var
dır. Gerekçede ivedilik ye öncelikle görüşülme-. 
si yazılı olarak teklif edilmiştir. Bu hususta söz 
istiyen var mı? > . 

FEBÎB MEtrEN (Yan) — Mukfercm arka-
.dağlar, Harç. Kamunu muazzam bir- kanundur, 
aşağı yukarı: bütün vatandaglan ilgilendirir. Çfe- \ 
cenin bu saatinde müzakeresini mahzıırlu görü-1. 

. yorum. Müsaade; ederseniz daha, geniş bir za-.i. 
manda, yarın başlıyalım. (Soldan, hayır; hayır, 
sesleri) Karar sizindir t.., ,. 7 

BAŞKAN — Tasarı milletvekillerine tevzi 
edilmiştir^ Gerekçede öncelik: ve iycdiliklo gö
rüşülmesi do teklif edilmektedir. Tasarının tek-: 
lif veçhile şimdi öncelikle görüşülmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul .edilmiştir. 

Tümü> hakkında, söz istiyen var, mı? 
Söz O, H. Partisi Meclis Grupu adına Ferid. 

Melen 'indir. ü ! 
FEEİD;MELEN Arkadaşlar, :bu 

yıl kopan zam fırtınasından birisi de kanun ha-" 
lindo huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bunlardan 
bir iki tanesi de huzurunuza gelmeden komis
yonlarda tutunamamış geri gitmiştir. Fakat ka
badayılarından birisi kurtulmuş huzurunuzda 
arzı endam etmiştir. '• 
, Biraz-evvel arzettiğim gibj, bu kanun haki
katen-.'büyük bir kanundur. Bütün .memleketi; 
vo vatandaşları ilgilendiren esaslı hükümleri ih
tiva etmektedir. Bunun daha, geniş bir zamanda 
yüksek heyetinizin etraflı olarak enine boyuna; 
tetkikma ihtiyaç vardır. Bu, memleket için fay
dalı bir tetkik olurdu. Ne çarelti büttçe ile gelmiş; 
ve sıkışık zamana rastlamıştır; fbelki kusurlu 
olarak çıkacaktır;,vebal bizde değildir. 

Harçlar, malûmunuz olduğu üzere, devamlı 
rnahiyette)d vergi kaynağına hitap etmiyen, mu-
vakkat ye tesadüfi muamelelerlen alınan vasi

l i ] 105m^Mli(mnaym Htmıağm sunumladır, 

. 1 9 5 2 v : 6 ; î - â İ. , . ..! '• 
j tali bir vergidir«...• Tarihî; aeyrinü|bakar8ak bu* 

günkü vergilerin ceddi; say^İ#ilir? Harçlarnı ba
bası da aşaj!fr:y^kart;h1ediyele^i^ 
ret reislerine^ beylere, j hükümdarlara;.müracaat 

] edildiği ve kendilerinden bir iş.rica edildiği za-
•man, adetmiş, hediyeg^türürlermiş. Bu, zaınan-
1 a mahiyetini .değiştireıfek mecburi bir hal alınış. 
îşto harçlar; bu suretle meydana, ğelmişilk. iyer-
gilçrdendir. Uzun zarimn amme. hizmetlerini kar-

Lşilıyan harçların,: âmme., hizmetleri, genişledik
ten sonra artıki harçlarla rkargılanmaöı: imkanı 

•kalmamış,: bu hizmetler: umumi:}mahiyette -Ve 
iktidara istinat eden vergilerle ^karşılanmaya 
başlamıştır.. Bu suretle ? harçlar-?günden:;güne 
ehemmiyetini kaybetmiş,: bununla? beraber: bun
lardan i istiğnalgöstermek ;mümkî|n olmamıştır. 

Her memlekette -harca: tesadütv edilmektedir. 
Her Devletin vergileri * arasında ̂ harçlar az: yer 
işgal etmektedir. Bizde de böyledir. Hakikaten 
bizde de vergi sistemi ,tâm; mütekâmil şekle gel
se dahi harçlardan tamamen isti|pa,.göstermek 
imkânı yoktur ve uzunca bir müddet, yarım -ve 
.belki de bir asır, harç almıya devam edeceğiz ve-
devam etmek zaruretindeyİz. 

Bununla beraber vasıtalı bır^vergi olması 
ve geniş. muamelelere sâri bulunması bakımlım
dan harçlarda ımimküü .olduğu rkaxlar .imsak .et
mek yerinde olur. Yani, Devletini masraf larıhin 
.karşılığını daha ziyade- ^iktidara^ dayanan, ver
gilerden; almak ve bu suretle, haifçları mümkün 
olduğu? kadar tesirsiz !üitmak:/lâ;&mdır. •,?..: 

, Huzurunuza gelen Hasanda; ^niemleketîmizdo 
çeşitli kanunlara gö.ıJe^alımnakto olan.; .adliye 
harçları, İTapu. harçları, Noter :;harçları^^Kon
solosluk ;harçları, 3 Nüfus harçlara•;. . . gibi. çe
şitli .harçlar birleştirilmiştir; * lİaldkaten xh% 
yerinde olmuştur. Bii^m zamanımızda: da böyle. 
bir hazırlık ,3rapılmış, bu esas dairesinde harç
ların birleştirilmesi •, işteniînıiştiivl Tekrar^ ediyo
rum; işin, bu* tarafı iyidir, teklif.^yerindedir, .Çe
şitli kanunlarını ahkâmı: bir taraf a. : toplanmış 
ve basitleştirilmiştir. \Şu; bakımdan tasarıya bir 
diyeceğim: yoktur. Yalnız;şu. noksanları görüyp-

.- Evvelâ bu birleştirme 4am|plmanu§tır. Dam
ga Resmi Kanununda harç mahiyetinde, birçok 
resimler-meycuttıır.; ; Sönül-isterdi:.ki*;:;birleştir-
me teşebbüsü yapılırken^bu^ Damga:Reşmi için 
harç mahiyetinde i:: tanu hizmşt i«karşıhğı ^alınpt 
resimlerle ;bM^tiwöbain.: ;••$.• *<:.?•*• ,X.M-:•-• r;:.*z\t 

\ ^m 
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. • , Yine' gönül isterdi ki, tek pula gidilsin. Fa

raza damga, ruhsat tezkeresi, kira mukave
leleri, şirket resmi, maden imtiyaz mukave
leleri, hüviyet varakası, ruhsatnameler, şaha
detnameler, izin vesikaları ve saire gibi çeşit
li maddeler vardır. Harçlara ait kanun yapı-

• lirken bunları Damga Resminden çıkarıp Harç 
•Kanununa solana ve bu suretle bir vesikadan 
iki türlü Resim almaktan kurtarmak lâzımdı. Yı-

• ne Harca tâbi olan maddeleri- Damga Resmin
den, istisna etmek yerinde olurdu. Faraza, bir 
ilâmdan hem harç hem de Damga Resmi, bir 

. vesikadan hem harç, hem-de Damga Resmi, bir 
ruhsat tezkeresinden hem harç, hem de Damga 

- Resmi alınmaması lâzımdı. Bunlar vatandaşı yo
ran ve sıkan muamelelerdir. Böyle bir tevhit 
yapılırken hiç olmazsa Damga Resmi Kanunun-, 
dan harç mahiyetinde olan kısımlar alınrak, 
tevhit etmek ve harca tâbi olanları artık Damga 
Resmine tâbi tutmamak, icabederdi. Fakat bu 

. yapılmamıştir. Bunu .-tasarının bir noksanı ola
rak görüyorum, r ; 

İkinci kusuru da, bir vergi zammı ; getirme
sinde görüyorum. Maliye, harçları tehdit, eder
ken bu fırsattan istifade ederek harçlara zam 
yapmış ve bütçeye bu yoldan büyük;bir'gelir 
istemiştir. Arzettiğim gibi harçlar tarihi seyri-
itibariyle vergiler arasındaki mevkilerini kay
betmişlerdir. ve artık bunları zorlamamak lâ
zımdır. Bütçenin; ihtiyacını daha çok iktidara 
dayanan vergilerle karşılamak ve onları ıslah1 

etmefc daha *müspet bir hareket olurdu; Zamla-; 
';••,:',' rm tutarını.yani her maddede ne kadar: zam ya

pılmış olduğunu bu anda tekrar etmeye imkân: 
yoktur. Çünkü çeşitli maddeler vardır. Fa-

, kat tutarı 'hakkında bir fikir verebilmek için ı 
.bütçeden istiane edeceğim. Bütçe tasarımıza 

göre tapu harçlarına 21 milyon, mahkeme karar-
. . . . -larına 12 milyon, kadastroya 7,noter harçları-; 

' na 2 ve sair harçlara da 2 - 3 milyon olmak üze-, 
,, re 43 milyon zam yapılmaktadır. Bu tasarı yüz

de yüzden fazla zam taşıyan bir tasarıdır. Ko
misyonun mazbatasına nazaran Hükümetin tek-i 
lif ettiği miktar ve nispetler üzerinde bir hayli 
indirmeler yapılmıştır. Bu indirmelerin tutarı 

i hakkında hakiki birşey söylenemez. Yalnlz. 
Bütçe Komisyonuna gelen Gelirler Genel Müdü-

,, rü,: Bütçenin rakamlarının tesbiti sırasında, bu-
;.'.;;•.-.'.. *;ttun:2,5 milyonluk birşey olduğunu,.yani Geçici 

Komisyonun yaptığı^ indirmelerin 43 milyon lira | 

2.İ9Ö2 Ö : S 
I içinde 2,5 milyon olduğunu ifade etmiştir. ' (Ge

çici Komisyonun bütün tenzilleri binde 1 - 1,5 
gibi bir haddedir. Genel Müdürün izahatı bir 
hesaba istinadediyorsa tenzilât nispeti budur*. 

Zam sebebi : Hükümet zam sebebi olarak ge
rekçesinde diyor ki, para rayicinde ehemmiyetli 
bir düşüş olmuştur. Bu harçlarm bir kısmı 1927, 
1929, 1934 yılları içinde ihdas olunmuşlardır. 
ihtira beratı gibi ufak harçlar, da 1300 senesin
de ihdas edilmiştir. .Para. rayicinde, o tarihten 
bu tarihe kadar düşüşler olmuştur. Ayarlama 
işi de son zamanlarda çıkan bir hastalıktır. Şa
yanı şükrandır M, Geçici Komisyon böyle bir 
mucip sebebi yerinde görmemiş, fakat bu zam
ların mühim bir kısmını kabul etmiştir. 

" Şunu arzedeyim ki, nispi resimlerde para kıy
metinin düşmesi" bir tesir yapmaz. Nispi resim 
yüzde veya binde esası üzerinden alınır. Maktu 
resimlerde.bilhassa spesifik"resimlerde para de
ğerinin düşmesi doİayısiyle bir ayarlama yapmak 

• mümkündür. Bâzı vergilerde ayarlama yapmak 
esası da mevcuttur. Meselâ Gümrük Tarifemiz
de bir altın Hozu'vardır; eğer para kıymetinde 
% 20 den fazla düşüklük olursa bu makanizma 

. otomatikman harekete geçer; Bir ayarlama te
min eder. '• Ancak arzettiğim harçlarda böyle bir 
ayarlama hükmü yoktur. Binaenaleyh, böyle bir 
sebebin artırmayı meşru gösterecek, haldi gös-

. tere'cek bir sebep sayılmaması lâzımdır. Ko-

. misyon da bunu böylece kabul etmiş ve buse-
-bebi varit görmemiştir. • - ••-.".• 

j. Adalet harçlarındaki. aktırma için gerekçede 
. gösterilen sebebi- de. yerin'de bulmadım. Denili-
L yor. ki; dâvaları, bilhassa uzayıp' gitmekte olan1 

dâvaları azaltmak için bir tedbir alınmıştır. 
Hükümetin böyle bir zihniyet taşıyacağını um
muyorum. Bu olsa olsa (bir zühul eseridir. Ge
çici Komisyçn ıda, böyle bir sebebi kabul etme
miş ve varit'gÖrmemi^m ., . . . . . 

Yine hatalı gördüğüm diğer bir nokta da, 
evvelce harca tâbi olmıyaiT muamelelerden bâ
zılarının harca , tâbi tutulmasıdır.., Bunlardan 
biri de;, vergi itiraz ve temyiz muamelelerinden 
harç alınması, keyfiyetidir. Devlet, bir taraf
tan vergi alır, fakat o yergiyi.alırken1 mükellef 
itiraz ederse ondan ayrıca, itiraz ettin diye, bir 
harç almak doğru, olmaz.' .Bu, itirazı başından 
kepmek, durdurmak demektir. Mademki mü-
kelTefe bir itiraz kapısı açıyoruz, ondan ayrıca 
bir vercgir istenmesi1 dünyanTih hiçbir yerinde ya-
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pılır bir şey değildir, bunu çok: babalı;,göriüyo-
r u m . , V,-1"'^'' •'7:\ • •, .<..' -:';'['"''" ' • ;"•. 

Yine (hatalı gördüğüm meselelerden (birisi'de 
tapu harçları için kabul edilen' bir esastır. Har
ca bâzı ahvalde yerigi1 değeri esas .almıyor. Bu
rada bilhassa vergi değerinin esas.olduğu hal
lerde barcın -nispetine••zam yapılmamış' olmakla 
beraber başka bir hükümle yeıiği değerleri yük
seltilerek harç nispeti başka bir yolla üç; ani's-
line çıkarılmıştır. Bunun [mucip sebebi olarak 
da, bugüne kadar vergi değeri hakiki değerin
den çok! aşağı olduğu i'çin ımaıtraihi1 Ihakiki değe
rine ıgetiriyorıız, diyorlar. Aynı anucîp sebebe 
dayanılarak: Arazi Veilgisine de zamı teklif edil
mişti. Bildiğiniz sebeplerden' dolayı komisyon
larda. uzun uzadıya tetkik edildi, neticede Hü-
Ibümetçe tasara geri alındı. Orada kabili oluıı-
mıyan Ibir sebep nasıl olurda burada" harç, mat
rahına; esas'teşkil eder i ••••""* •'" • * • 
- 'Tapu harçlarının bu suretle,, yani endirekt 
olarak artırılmasında başka bir mahzur da gö-
ıiüyoıvum :' Yüksele malûmunuz olduğu üzere 
memlekette gayrimenkulun mühim bir kısmı 
tapuya 'bağlı değildir. Devldt bir taraftan Ta
pulama Kanunu, bir taraftan -Kadastro Kanu
nu çıkararak bu,işlere senede1.milyonlarca lira 
harcamaktadır ve gün geçtikçe Yüksek. He
yetiniz bu işe artan nispette para harcamaya 
(hazırdır. Bir taraftan milyonlarca lira .harcar
ken bir taraftan da intikal, kayıt muamelele
rinden yüksek resim almak suretiyle .bu işleri 
güçleştirmek hakikaten mütenakız olur. Bunun 

' tesirleri, vatandaşları âdi ferağ yapmaya sev-
keder, harçtan, kaçınırlar, tapuya gelmezler, in*-
Jtikal uzun zaman tapuya intikâl etmez ve sar^ 
fedilen milyonlar'heba olur igider. . . . . 

Nüfus harçlanndaki • artış da aynı sebeple 
yerinde değildir. Filvaki nüfustan alman harç 
cüzidir, fakat memlekette nüfus kayıtlarmıı): 
doğru ve muntazam olarak tutulmasında ve her 
vatandaşın bir nüfus'cüzdanına sahiip olmasın
da büyük' faideler - mevcuttur. Binaenaleyh • ha
sis davranarak nüfus 'harcına: zam,, yapılmasını 
caiz görmüyorum ve Yüksele H'eydtinizin de bu
nu caiz ıgörmiyeceğini zannediyorum. Harçla
rın bir kanun 'halinde toplanması doğru ve ye
rindedir.: Ancak harçların artırılmasın] mazur 
'gösterecek bir şey yoktur. Bu sebeplerden do
layı tasarıyı tasvip etmeye imkân bulmamakta
yım. ('Sağdan1 alkışlar).' ' . • • • - ' 

.1952 O : 3' 
ji '..•.' CAİIİD ZAMANGÎL (Tr;abioii)- U-', Mufct& . 
• rem arkadaşlarım; bu;ak^am^e1^iMnize ve uy-
j ğım görürseniz tasdikinize ar'zedilmiş olan M-» 
l'nun metni 34 sayf alık bir prekçeyi ihtiva i t 

mekte, 133 maddeden ibaret ve 324 kalem tari
feyi muhtevi bulunmaktadır;; Dağıtma tarihi, 
23 Şubai 1952, yapi dün. .Tetkik etmek şöyle 
dursun, okumaya dahi maddeten 'imkân olma
mıştır. Bunu vicdanlarımızın içinde hepiniz- > 
böylece teyit etmektesiniz. Demek oluyor ki 
biz, halka 40 milyon liralık vergi vaz'eden bu 
muazzam metni' bu akşam başlıksız yo-tetkik-
siz olarak tasdika davet edilmekteyiz.' • r • - : ^ 

Yüksek Meclisiniz mazide görülmüş olan bir • 
usulleri ne kadar takbih etmiş olduğunu hatıra r. 
lıyacaktır. iler an gelebilecek olan görüşme 
yeterliği önergesinin ve beş dakika-konuşabil-

, me giyotininin tehdidi altında konuşmaktansa.. 
I BAŞKAN— Cahid Bey;, bu tasarı için beş 
ı dakika konuşma tahdidi ınevzuübahis değildir. . 

O karar bütçe konuşmaları için alınmıştır. 
! CAHtD ZAMANGÎL (Devamla) -^ S aynı' 
I Başkana teşekkür ederim, Fakat dün aldığı

mız 133 maddelik kanun tasarısı üzerinde, ha
zırlıksız beş dakika bile konuşma sergüzeştini 
kabul etmiyorum. Düştüğümüz bu halin ıstıra-
biyle gidip yerimde; oturmayı tercih ederim. 

BAŞKAN —', Gündemde bulunan tasan ev-. 
velçe tevzi edilmiştir. Hükümet, taşarının ön
celikle ve şimdi görüşülmesini teklif etmiş ve 
bu teklif Kamutayca kabul.edilmiştir. i : 

Başka söz istiyen yok. Maddelere ge-
1 çil meşini oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler.. Maddelere, geçilmiştir. . 
İvedilikle örüşülmesi. de teklif edilmektedir. . 

Teklifi oyunuza arzediyorum; Kabul. edenler... 
etmiyenler... İvedilikle .görüşülmesi kabul edilT 
mistir. .. , . . .. . . . - . , , . ' , . 

Harçlar, Kanunu . 

Kanünuıı şümulü • 
BİRİNCİ MADDE — Aşağıda 'yazılı mev̂  

. zulardah bu kanun hükümlerine "•"'•• göre' harç 
alınır: : •' •""'.••", '.•• -

1. İler nevi dâvalar ile mahkemeler/liâ-; 

kimler ye savcılar ve ticaret' sicil memurları 
tarafından yapılan muamelelerle avukatlık' iş-. 
l e r i , ' • " - . ' : ' " ; • . "••:•'-' •• ' • ; . - . • •':' 

2. İcra ve. iflâs muameleleri, •'•"! - v 
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İ, Notof muameleleri, 
:4 Vergi'resim ve harçlara ait. i t i m ve 

'cm'yiz işlcriyîo diğer vergi muameleleri, 
5. Tapu ;vc kadastro muameleleri, 
6. Nüfus* muameleleri, 
7. Konsolosluk muameleleri, 
8. Pasaport ve vize'işleriyle ikamet tezke

releri ve Dışişleri Bakanlığınca' yapı fan tasdik 
muameleleri, 

9. tâbiiyet muameleleri, 
10. iler nevi ruhsatnameler, ihtisas ve izin 

vesikaları, ihtira beratları, marka hakları, im
tiyazlar, diploma, tasdikname ve şahadetname
ler satış tezkereleri ve bunlara benzer vesi
kalar. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiycnlcr... Madde kabul edil
miştir. 

Birinci Kısım 
Her nevi dâvalar ile mahkemeler, hâkimler ve 
(tavcılar ve ticaret sicil memurları tarafından 
yapılan muamelelerle avukatlık iğlerinden alı-

, nacak harçlar 

Birinci Bölüm 
Mevzu ve1 tarife 

İKİNCİ MADDE, —' Her nevi dâvalar ile 
mahkemeler, hâkimler ve savcılar ve ticaret si
cil memurları;: tarafından yapılan muamelelerle 
avukatlık işlerinden bu kanuna ekli (1) sayılı 
tarife gereğince harç alınır. 

•BAŞKAN*— Madde hakkında söz ist iyen 
var mı VJ 

FEHMİ- AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Arka
daşlar, bu ikinci maddede 22 nci sıra numara
sında «şifahi vasiyetlerde, zabıtla vasiyet edi
len şeylerin kıymetlerinin üzerinden binde dört 
harç alınaeağı yazılıyor. Şifahi vasiyetlerin zap
tı sulh hâkimlerine yaptırılır.;.. Birisi sulh hâ
kimine giderek, şu inalları filancaya vasiyet 
ediyorum, jder ve o- yer de bir zabıt tutulur. Bu 
zapta geçecek malların .kıymeti üzefîndeh bin-

• de dört harç alınacağı yazıldığına1 ve. bu sade 
şifahi beyan üzerine zapta geçeceğine: göre 
bunların; hakiki kıymetlerinin ne olduğunu tet
kik etmeye ^ie imkân vardır, ne de zaman. 
Çünkü zabıt tutulur tutulmaz harcı alınacak
tır; Başka türlü olmasına imkân yoktur. , TaL 

puy^ teskere ,' yazmak, buradan tapu kıymeti-

. 1952 O : 3 
nia ne olduğunu sormak her aaman mümkün 
olmaz ve bu bir fayda da temin etmez. Tapu 

i kıymeti düşük olabilir. Sonra tapuya kayıtlı 
olmıyau ve kıymeti değişik bulunan ev eşyası 
vardır. Binaenaleyh kıymet tâyini pek ko-

I tay değildir. Bunun için binde dört yerine 
maktu olarak bir miktar koymak münasip ola
caktır. Bence 10 lira gibi muayyen bir miktar 

[ koymak daha faydalıdır. Tatbikatta birçok ko-
| laylıklar doğuracaktır. Bir sulh hâkimi binde 

dört için tereddüde düşecek, bunu maliyeden, 
I tapudan soracak, keşifler yaptıracaktır. Bi

naenaleyh alesseviye bu iş için 10 lira denmesi 
yerinde olur, bir önerge ile teklif ediyorum, 'ka
bulünü istirham ederim. 

(BAŞKAN — Söz, komisyon adına Mehmet 
Daim Süalp 'indir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 
DAİM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, 

! yüksek müsaadenizle arzedoyim, Halk Partı-
! si adına konuşma yapan Ferid Melen arkada

şımız, arkadaşlarımızın kafalarına bir istifham 
soktu. 

BAŞKAN — »Madde hakkında "söyleyin efen
dim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Per 
ki efendim, madde hakkında cevap arzediyorum. 

Fehmi Açıksöz arkadaşım vasiyetnameden 
alınacak harcın maktu olmasını istemektedir
ler. Komisyonda biz bu hususu tezekkür ettik. 
Maktu olmasında şu mahzurları gördük: Vasi
yetname 100 liralık da olur, 500 000 liralık da 
olur. Binaenaleyh, maktu bir harç kabul edecek 
olursak küçük vasiyetlerin aleyhine olur. Bu 
itibarla vasiyetnamenin şümulüne göre bir nis
pet kabul etmeyi muvafık bulduk ve binde 
dört nispetini kabul ettik. 

BAŞKAN - r Başka söz istiyen yoktur. De
ğiştirgeyi okutuyorum : , , • • 

Başkanlığa 
Tasarıya bağlı bir sayılı tarifenin 22 sırasın

daki binde dört nispetinin on lira olarak değiş
tirilmesini teklif ederim. 

Zonguldak 
Fehmi Açıksöz 

OSMAN KAVKAKOĞLU (Rize) — Efen
dim; önerge aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Komisyon teklife iltihak etım> 
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diğini beyan ediyor.1:.Oylama, sırası gelmiştir, 
müsaadenizi rica edeceğim. 

OSMAN. KAVRAKOĞLU (Rize) — Vazgeç
tim. ' ' .-; :.:v' 

BAŞKAN — Değiştirgeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi tarife ile birlikte .oyunuza arzedi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... 

İZZET AKÇAL (Rize) — Tarife üzerinde 
bir tashihat vardır. Müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. , 
GEÇİCİ KÖMİtSYON BAŞKANI İZZET A K : 

ÇAL (Rize) — Efendim; bir numaralı cetvelin 
üçüncü sayısına yalnız köy ihtiyar heyetleri ya
zılıdır, bununla-mahalle ihtiyar heyeti hariçte 
kalmaktadır. (Köy) kelimesinin buradan çık
ması ('İhtiyar heyetleri) denmesi lâzımdır. 

BAŞKAN —• Tarifedeki bu değişiklikle mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler,. Madde kabul edilmiştir; 

ikinci Bölüm 
istisnalar ve muaflıklar 

. ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı dâva, 
karar ve işler harçtan müstesna ve şahıslar 
harçtan muaftır : 

a) Miktar veya kıymeti 50 lirayı geçmiyen 
dâva ve işler, 

b) Doğrudan doğruya veya haber verilmek 
. suretiyle vasi tâyin ve azline dair kararlar, 

c) Ticâret sicillerinde re'sen yapılan ter
kinler, 

ç) Hâkimin reddi talebinin kabulüne ve hâ
kimin istinkâfma mütaallik kararlar ile bu ka
rarların tebliği, 

d) Ayda 50. lirayı, geçmiyen, nafaka veril
mesine dair olan ilâmlar, 

e) işin ifası sırasında mahkeme veya diğer 
resmî dairelere yazılacak bilûmum' tezkerelerin 
tekitleri, 

f) Askerlik hizmetlerinin devamı müdde-
tince erler, önbaşilar ve kıta çavuşları (Assu-
bay hariç). ' " ' ••••-.-

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? r ' 

:' OEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, mezkûr maddenin (b)' bendinde,- (doğ
rudan doğruya -veya ihbar suretiyle vasi tâyin 
ve azline dair kararlar) dan harç alınması mev-
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zuubalıistir. Biliyoruz ki, vesayet müessesesi, 
kimsesiz bir çocuğa reşit oluncaya kadar vasi 
tâyin edilmesini muhtarlara dahi bir mecburi 
vazife haline sokmuştur. Mahallin, sulh hâki-
mince köyde bulunan küçüğe vasi tâyin edilme
si hakkında alâkalılara bir ihbar . mecburiyeti 
koymuştur. 

Şimdi düşünelim, bir muhtar kimsesiz bir ço
cuğa -vasi tâyin edilmesini mahkemeye ihbar et
ti ve sulh hâkimi aradı, taradı, bir yakın ak
rabasını da bulamadı; netice itibariyle köyde o 
çocuğun menfaatlerini , koruyabilecek bir kimse
yi kendisine vasi tâyin etti. Şimdi buradaki ka
rarlardan alınacak harç kime tahmil edilecek
tir? (O muaftır, muafiyet kısmında vardır ses
leri) ' •;.••". ':.". '•. 

Af buyurun, şu halde harcın muaf kısmini 
bendeniz doğrudan doğruya bir mecburiyet şek
linde anlamışım, tashih ediyorum. 

HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Komisyon^ 
dan bir sualim var : Burada 7 nci fıkrada «As
kerlik hizmetlerinin devamı müddetince erler 
ve kıta çavuşları» deniliyor. Onbaşılar buna dâ
hil midir? 

BAŞKAN — Müzakere ettiğimiz Geçici Ko
misyon metninde onbaşılar da vardır, tasrih e-
diLmiştir.. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum : Kabul bu
yuranlar. . . Etmiyenler. . . . Kabul edilmiş
tir. , . . . . .% , . . , ' • , / . 

Üçüncü Bölüm 
"Hukuk ve ticaret' dâvalarından alınacak harçlar: 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Miktar veya kıy
met tâyini mümkün olan hallerde dâva arzuha
linde miktar veya kıymet gösterilmesi mecbu
ridir. Miktar veya kıymet gösterilmemişse da
vacıya tesbit ettirilir. Tesbitten imtina halin
de dâva arzuhali muameleye konmaz. 

BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur, değiştirge de 
yoktur. Maddeyi, oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler. . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Yabancı bir mahkeme
den sâdır Olan ilâmların tenfizi hakkında açı
lacak dâvalardan bu ilâmda hükmolunmuş olan 
şeyin miktar, kıymet ve mahiyetine göre bu ka
nun dairesinde harç alınır. 

NECİP .BİLGE (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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NECİP BlLGE (Niğde) — Bendeniz sade

ce ifadeye dokunacağım. Son satırın bir evve
lisinde (miktar, kıymet ve mahiyetine göre) 
denmektedir. Halbuki miktar, kıymet veya ma
hiyetine göre olması lâzımdır, (ve) yerine (ve
ya) olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İZZET 

AKÇAL (Rize) — Muvafakat ediyoruz. 
BAŞKAN — Bu yeni şekilde maddeyi kabul 

edenler. , . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Miktar veya kıymet 
tâyini mümkün olan dâvalardan tarifenin (42) 
ve miktar veya Inymet tâyini mümkün olmıyan 
dâvalardan tarifenin (43) ncü numarasında ya
zılı ilâm harcı alınır. Müdahelenin men'i, tes
cil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulun ay
nına taallûk eden dâvalar gayrimenkulun, kıy
meti üzerinden harca tâbidir. . 

Gayrimenkul tahliye dâvalarında ilâm har
cı/mukavele mevcut ise mukavele müddetine gö
re hesaplanacak kira bedeli mecmuu üzerinden, 
mukavele yoksa veya mukavelede müddet tâyin 
edilmemişse, bir Senelik kira bedeli üzerinden a-
lınır. 

HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Bir sual so
racağım : (Bir gayrimenkulun kıymeti üzerin
den) deniyor. Bu kıymet hangi kıymeti ifade e-
diyor? 

BAŞKAN — Gayrimenkulun hangi kıyme
tidir diyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İZZET 
AKÇAL (Bize) — Efendim, mütaakıp madde
lerde arkadaşımızın sorduğu sual halledilmek
tedir. Hukuk Usulü Kanunu sarihtir. Hukuk 
Usulü Kanuna göre gayrimenkul, hakkındaki 
dâvalarda, men'i müdahale dâvası gibi husus
larda gayrimenkulun kıyemtini tâyin eden, 
mahkemedir. Şayet keşfi icabettiriyorsa ve eğer 
ehli vukuf bu kıyemti daha yüksek takdir eder
se mütaakıp maddelerde görüldüğü gibi harcı 
tamamlattıracaktır. 

Başkan — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ MADDE — Hakem kararlarının in-
fazı lâzım olduğuna dair mahkeme başkan! 
veya hâkim tarafından verilen şerhlerden, ha
kem kararının mahiyetine göre tarifenin (42) 
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veya (43) ncü numaralarında yazılı harçlar 
alınır. 

Yabancı hakem kararları da aynı hükme 
tâbidir. 

Kanunen tahkim yoliyle halli mecburi olan 
dâvalardan da aynı suretle harç, alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 

SEKİZİNCİ MADDE ~ Her dâvada veya 
bir ilâm aleyhine kanun yollarına müracaat 
halinde ilâm harcının dörtte biri peşin olarak 
alınır. Muhakeme sırasında tcsbit olunan kıy
metin dâva arzuhalinde bildirilen kıymetten 
fazla olduğu anlaşılırsa, münhasıran o celse için 
muhakemeye devam olunur, mütaakıp celseye 
kadar noksan olan peşin harç ikmal edilmedik-
dikçe dâvaya devam olunamaz. 

Peşin alman harç ilâm harcına mahsup olu
narak noksanı ikmal ettirilir ve fazlası beyiye 
aidatı tenzil edildikten sonra talep üzerine geri 
verilir. 

BAŞKAN —Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzeriyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCN MADDE — Dâvadan feragat 
ve dâvayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk 
celsesinde vukubulursa, İlâm harcının üçte biri, 
daha sonra vâki olursa üçte ikisi alınır. 

BAŞKAN —Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar...1 Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Muameleden kaldırı
lan dosya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
nun gösterdiği müddet içinde yenilenmezse, dâ
vanın görülebilmesi yeniden Harç verilmesine 
bağlıdır. 

BAŞKAN •—Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — Hukuk ve ticaret 
mahkemeleri celse harcı, muhakeme tarafların 
talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş 
ise, taraflardan ve evvelce yapılması mümkün 
olan bir keyfiyetin yapılmamış olmasından do
layı talik edilmişse, talike sebebiyet veren ta
raftan alınır. 
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Her iki halde talike vekiller sebebiyet ver-1 

misse celse harcı vekillere tahmil olunur. 
MALlYE KOMİSYONU BAŞKANI İZZET 

AKÇAL (Rize) — Maddede harf hatası vardır. 
Aslı şöyledir. 

«Hukuk ve ticaret mahkemeleri celse har
cı, muhakeme tarafların....» Bu şekilde tashihi
ni rica ederim. 

BAŞKAN — Esasen maddeyi tashih edilmiş 
şekli ile okuduk. 

Maddeyi bu şekilde kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Ceza dâvalarından alınacak harçlar 

ON İKİNCİ MADDE — Bir dâvada birden 
ziyade şahsi davacı bulunduğu takdirde bu ka
nunda gösterilen harçlar davacıların her birin- I 
den ayrı ayın tam olarak alınır. I 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul I 
buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. I 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir ceza dâvası 
birden fazla suçlulara taallûk ediyorsa suçlu
ların her birinden mahkûm olduğu cezaya göre 
ayrı harç alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hürriyeti bağ
layıcı bir ceza ile birlikte para cezası hükmedi- I 
len hallerde her iki cezanın mecmuu üzerinden I 
harç alınır. I 

Sürgün cezalarında Türk Ceza Kanununun I 
40 ncı maddesi kıyas yoliyle tatbik olunur. S 

BAŞKAN •— Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Ceza Kanununun 
77 ncı maddesindeki hallerde yeni muhakeme 
için alınacak harç yeni1 cezanın eskiden hükme
dilen cezayı geçen kısmı üzerinden hesap edilir. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 403 ncü I 
maddesinde yazılı olan halde ayrıca harç alın
maz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON ALTINCI MADDE — Ceza Muhakeme
leri Usulü Kanununun 169 ncu maddesinin son 
fıkrasında zikredilen hallerde tarifenin (53) sı- 1 
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ra numarasında yazılı harçların yarısı alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ. MADDE — Sulh hâkimleri 
tarafından verilmiş olan ceza kararnameleri du
ruşma yapılmaksızın katîleşirse tarifenin (48) 
veya (49) ncu numaralarında yazılı harçların 
yarısı alınır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan iti
raz, dâva suçlunun ispatı vücut etmemesi sebe
biyle bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün 
muhakeme için tarifenin (48) veya (49) ncu 
numaralarında yazılı harçların tamamı alınır. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — 17 nci 
maddenin birinci fıkrasında (Sulh hâkimleri 
tarafından verilmiş olan ceza kararnameleri 
duruşma yapılmaksızın katîleşirse tarifenin 48 
ve 49 ncu numaralarında yazılı harçların yarısı 
alınır) denilmektedir. 

Sulh-hâkimleri tarafından verilen ceza ka
rarnameleri verilirken kararname duruşma ya
pılmaksızın katîleşirse 48 ve 49 numaralarda 
yazılı harem yarısı, aksi halde tamamı diye ka
rarnameye bir şey yazılmaz. Burada katîleşir
se tâbirini kaldırarak (Sulh hâkimleri duruşma 
yapmaksızın ceza kararnamelerinin 48 ve 49 
ncu maddelere göre yarısı alınır) demek daha 
münasip olur. Bilâhara itiraz olursa duruşma 
yapılır ve harçların tamamı alınır. Bidayette 
verilen ceza kararı katileşinee infaz edilerek 
harç tahsil edilecektir ki, bu suretle bidayette 
yarısına hükmederse ortada hiçbir mahzur kal
maz. Ama katileşmeden itirazda bulunur ve 
duruşma icra edilirse o zaman bu 48 ve 49 ncu 
maddelerdeki harem tamamına hükmolunur. 
Yanlış anlaşılmaya m-eydan vereceğini kuvvetle 
tahmin ettiğim (Sulh hâkimleri tarafından ve
rilmiş olan ceza kararnameleri katileşirsc) tâ
biri yerine : (Sulh hâkimleri tarafından veri
lecek olan ceza kararnameleri) tâbirinin kon
masını teklif 'ediyorum, önergeyi yetiştireme-
dim, komisyon iltihak ederse memnun olurum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İZZET AK
ÇAL (Rize) — Efendim, ceza kararnamesine 
itiraz edilmezse mesele yok. Hâkim kararında 
tasrih etmiştir, o tasrihe göre harç alınacaktır. 
İtiraz edilirse yeniden duruşma yapılacak, o 
maddeye göre harç alınacaktır. Hâkim yeni
den karar ittihaz edecektir. Bugünkü Harç Ta-
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rifesinde de aynı hüküm vardır. ' Bunun hiçbir 
mahzuru olmadığı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Fehmi Bey, tatmin edildiniz 
mi?.Reye koymak için değiştirge lâzım da onun 
için soruyorum. (Yazıyor, sesleri). Beklemeye 
mecbur değiliz. 

NECİP BİLGE-(Niğde) — Beklemeye mec
bursunuz. Hazırlanmaya vakit bulamadı. 

BAŞKAN—- Beklemeye mecbur değiliz. De
ğiştirgeyi verecek olanın daha evvelden hazır
laması lâzımdır. 

Gelen değiştirgeyi okuyoruz : 

" ' Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ederim : 
(Sulh hâkimleri tarafından duruşma yapıl

maksızın verilecek olan ceza kararnameleri ka-
tileşirse) tâbiri yerine (Sulh hâkimleri "tarafın
dan verilecek olan ceza kararnameleri duruş
ma yapılmaksızın tarifenin...) olarak tadilini 
teklif ederim. 

.-•'•-• Zonguldak 'Milletvekili 
Fehmi Açıksöz 

BAŞKAN — .Değiştirgeyi nazarı dikkate 
'alanlar... Atayanlar... Reddedilmiştir. 

r Maddeyi kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

< ON SEKİZİNCİ MADDE — ilk tahkikat ya
pılmamış- ve son tahkikatın icrası esnasında 
suçlu tarafından yeni delil ikame edilmemiş bu
lunursa tarifenin (48) veya (49) ncu numarala
rında yazılı harçların yarısı alınır. 
' Bir dâvada suçlular birden fazla ise, bunla
rın yalnız yeni delil ikame edenlerinden tam 
harç alıim\ 

BAŞKAN — £>öz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ON. DOKUZUNCU MADDE — Şahsi dâva
lar ile takibi şikâyete bağlı suçlara ait dâvalar
dan dolayı kanun yollarına müracaat halinde 
bu kanun ve ekli tarife gereğince harç alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 

YİRMİNCİ MADDE— Şahsi hukuka ve taz
minat kabilinden olan para cezalarına dair ve
rilen hükümlerden hukuk mahkemelerinde alı
nan nispî, harç alınır, . ". " ' 
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' BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Re'sen veril
mesi icabetmiyen suretlerden hukuk dâvalarına 
ait suret harçları alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

. Beşinci Bölüm 
Ticaret sicillerinden alınacak harçlar 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Merkezleri Tür
kiye'de veya ecnebi memlekette bulunan ticari 
müesseselerin Türkiye'deki şubelerine mütaallik 
her nevi ticaret sicili kayıt ve ilânlarından bu 
şubeye tahsis edilen sermaye üzerinden hare 
alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticaret sicilin
de yazılı kayıtların tadil ve terkinleri bu kayıt: 
larm yapılması için alınmış harçların yarısı nis
petinde harca tâbidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret 
Kanununun 34 ncü maddesi mucibince ticaret 
siciline muvakkaten kaydolunan muamelelerden 
tescil harçlarının yarısı alınır. Kanuni müddeti 
içinde katı tescil yaptırılırsa diğer yarısı ayrıca 
alınır. Kanuni müddeti içinde katî tescilin yap-
tırılmamasmdan dolayı muvakkat tesciller terkin 
olunursa, aynı muamelenin yeniden tescilinden 
tekrar harç alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Kanun yollarına (müracaat Ihalindo alınacak 

'harçlar 
YİRMtf BEŞİNCİ MADDE — Ceza ve hu

kuk ilâmlarının Yargıtayca ıtasdikından, tasdik 
olunan karar muhtevası Yargıtayca1 hüküm al
tına alinrnış gibi bu kanun ve tarife hükümleri-
ne göre tanı harç alinır. Hukuk ve1 ceza dâva
larında Yarıgitayea işin esasına hükmolunduğu 
ahvalde dahi aynı suretle • harç alınır; 

Tetkik mercileri ile ticaret 'mahkemelerinin 
icra ve iflâs muamelelerine dair verecekleri kâ-
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rarİarm Temyiz Mahkemesince incelenmesi nê -
ticesinde verilecek kararlardan temyiz olunan 
karardan alınmış olan harç kadar yeniden: harç 
alınır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka-
ibul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul 
•edilmiştir. 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Tashihi karar 
talebinin ka/bulü üzerine temyiz olunan hüküm 
tasdik olunursa yakardaki maddeler hükmüne 
göre harç alınır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İZZET 
AKÇAL (Rize) — «Maddeler» değil, «madde 
hükmüne göre» olacaktır. 
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BAŞKAN — Bu suretle tashih ediyoruz. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bir hükmün 
bozulmasını tnütaakıp verilecek kararlardan ye
ni bir hüküm gibi ilâm harcı alınır. Bozulan ka
rardan: evvelce alınmış olan ilâm harcı, müta-
akıp karara ait ilâm harcından mahsup olunur. 

BAŞKAN — iSöz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde1 kabul edil
miştir. 

25 Şubat Pazartesi ıgünü saat 10 da topla*-
nılma'k üzere Birleşime som veriyorum. 

Kapanma saati : 24 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Ankara Demokrat Parti Samanpazarı 3 No. 
lu Ocak İdare Kurulu tarafından gönderilen 
ve Türkiye Cumhuriyetinin Atlantik Andlaşma-

sına üye olaralk ıegit haklarla katılmasından do
layı duyulan sevinci ve şükran hislerini belirten 
telgraf. 

»«.W».-^«ı«n"~'sggŞS.Çg^Oa^a - & « • 
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Muamelât Genel Müdürlüğü 
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Sayı: 71-2247/6-205 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . I . 1952 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan Harçlar kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederinı. 

Başbakan 
A. Menderes 

TIARÇLAR KANUNU GEREKÇESİ • 

I 

Giriş 

Memleketimizde vergiler üzerinde yeni bir reform devrine girildiği mfılûmdur. 
Devlet varidatının en mühim unsurunu teşkil eden vergi ve resimler yanında vatandaşlardan 

harç namı altında paralar da alınmaktadır. 
Muhtelif vergi mevzuları üzerinde reform mn niyetinde çalışmalar yapılırken vatandaşların dev

letle olan münasebetlerinde her an karşılaştıkları harç mevzularının ihmal edilmesi bittabi caiz gö
rülemez. Bu sebeple, devam eden reform çalışmalarının bir parçası olarak, muhtelif kanun ve ni
zamnamelerde dağınık bir halde bulunan harçların yeni telâkki ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
yeni baştan tedvini zaruri bulunmuş ve bu maksatla merbutan takdim olunan Harçlar kanunu ta
sarısı hazırlanmıştır. 

Son 25 yıl içinde muhtelif vergi ve resimler üzerinde birçok tadiller yapılmış ve belli başlı 
vergilerimiz Gelir Vergisinin kabulü tarihine kadar birçok safhalar geçirmiş oldukları halde harç 
mevzuları üzerinde hemen hiçbir ciddî çalışma yapılmamıştır. İhtira beratı gibi bâzı harçlar 
hakkında bugün iradei seniyelerin dahi muteber ve mer'i olarak kabul edildiği düşünülecek olur
sa, harç mevzularının ne kadar ihmale uğradığı kendiliğinden tebarüz eder. Halbuki harçlar, 
vergi ve resimler derecesinde bir gelir kaynağı olmamakla beraber, vatandaşın Devletle olan mü
nasebetlerinin her safhasında kendini göstermesi bakımından, geniş bir vatandaş kütlesini alâka
dar eden mühim mevzulardandır. Bu itibarla bir taraftan modern vergi anlavı^ına uygun kanun
lar kabul edilerek vatandaşların Devletle olan malî münasebetleri son telâkki ve cereyanlara 
göre yeniden tanzim olunurken, harç mevzularmn ihmal edilmesi bittabi doğru olmazdı. 

Keza harç mevzuları vatandaş bakımından olduğu kadar Devlet bakımından da üzerinde du
rulmaya değer mevzulardandır. Filhakika vergi ve resimlerin malî tesirleri yanında iktisadi ve 
sosyal girçok neticeleri olduğu gibi, harçların da aynı sahalarda büyük tesirleri görülür. Meselâ 
alet harçları, . Devletin en mühim vazifelerinden biri olan kaza vazifesiyle, tapu harçları, gayrimen
kul mülkiyeti gibi mühim bir mevzula, nüfus, noter, pasaport ve saire gibi harçlarda aynı derecede 
ehemmiyetli mevzularla yakından alâkalıdır. 



Harçlar hakkında genel bilgiler 
1. Harcin tarifi : 
Tasarının mucip sebeplerinin daha vuzuhla anlaşılabilmesini temin maksadiyle tasarı hakkında 

izahata girişmeden önce harçların mahiyetleriyle vergi ve resimlerle olan münasebetleri ve muhtelif 
memleketlerdeki tatbikat hakkında kısaca izahat vermek faydalı görülmüştür. 

Nazari olarak maliye ilminde harç, idarece âmme hizmetlerinden ziyade fertlerin şahsi menfaat
lerine mütaallik olarak yapılan hizmetler karşılığında o hizmetle alâkalı şahıslardan alman paralar 
olarak tarif edilmektedir. Alınacak harç miktarı hizmetin istilzam ettiği masraflar ile o hizmet mu
kabilinde şahısların temin ettikleri menfaat derecesiyle mütenasip olacaktır. Bu izahata göre harç
lar Devlet tarafından yapılan hususi hizmetler mukabilinde doğan külfetlerdir. 

2. Harcin vergi ve resimlerden farkı : 
Hizmet karşılığı mevzu ııbahis olmaksızın âmme ihtiyaçlarının istilzam ettiği umumi masrafların 

karşılanması maksadiyie bütün vatandaşlardan iktidar ile-müc^nasip olarak alman paralar vergileri 
teşkil eder. Resim tâbiri ise vergi ve harçlar arasında yer alan bir mefhumdur. Resim tâbirini.' 
idare tarafından yapılan bâzı hizmetler dolayısiyle bu hizmetlerden istifade eden şahıslardan, 
görülen hizmet derecesiyle mütenasip olmamak ve daha ziyade Hazineye bir gelir temin et
mek mülâhazasına müsteniden alman paralar olarak tarif etmek mümkündür. Bu suretle resim
ler vatandaşların malî itibarlariyle mütenasip olarak bütün vatandaşlardan seyyanen alınmadıkları 
için vergilerden, alman para ile görülen hizmet arasında bir münasebet bulunmadığı için 
de, harçlardan farklıdır. 

Bununla beraber tatbikatta resim ve harç tâbirlerinin daima biribiriyle karıştırıldığı ve 
mahiyeten resim olan bâzı varidatın harç ve harç mahiyetinde olan bâzılarının da resim olarak 
ifade edildiği görülmektedir. Bu cihetle gerek memleketimizde ve gerekse diğer Garp memle
ketlerinde harç veya resim olarak isimlendirilmiş olan varidatın yukarda zikrettiğimiz ilmî 
tariflere uygunluğunu kabul etmek mümkün olamaz.: Filhakika böyle bir tarifin güçlüğünü 
do inkâr etmemek gerekir. Yapılan hizmetle alman para arasındaki münasebet ölçüsünü objek
tif esaslara göre tesbit etmenin müşkülâtı aşikârdır. Bu cihetle bâzı devletlerin veya ilim erbabının 
görülen hizmetle alman para arasında tam bir münasebet görerek harç diye adlandırdıkları bir 
varidatın, başka devletler veya ilim adamları tarafından alman paranın hizmete nazaran fazla 
olduğu beyaniyle resim olarak vasıflandırılmışı mümkündür. 

Bu güçlüğe rağmen ekli tasarıda adı geçen hizmetlerle bu hizmetler mukabilinde alınacak pa
raları mümkün mertebe nazari tarif hudutları dâhilinde tutmaya gayret edilmiştir. 

3. Harem tarihçesi : . ;. 
Maliye tarihinde harçların vergi ve resimlere takaddüm ettiği iddia olunabilir. Halkta vergi öde

me zaruretinin henüz anlaşılmadığı çağlarda, prensler, dükler veya hükümetler bâzı hizmetler karşılı
ğında halktan muayyen ücretler almaya başlamışlardır. Karşılıksız olarak vergi almaktan ziyade 
muayyen bir hizmetin mukabili olarak bâzı ücretler almanın o çağlara göre müdafaası daha kolay 
bir yol olduğu muhakkaktır, ilk harçların daha ziyade mülkiyet intikallerinden alındığı görülmek
tedir. Filhakika ilk ve orta çağlarda bütün memleket toprakları Hükümdarın - Devletin - malı olarak 
kabul edildiği cihetle bu mallardan bir kısmının başkalarına intikalinden hükümdarın bir ücret al
ması tabiî telâkki olunmuştur. Zamanla bu telâkki değişmiş ve hükümdar veya Devletin halk menfa
atine olarak yaptığı bâzı hizmetler mukabilinde bir ücret alması fikri kabul edilmiştir. Eski Yunan 
ve Roma devletlerinde birçok devlet hizmetleri" karşılığında muhtelif harçlar alınmıştır. Ortaçağda 
ise düklerin ve prenslerin tebaalarına yaptıkları hizmetler mukabilinde aldıkları paralar oldukça 
yüksek miktarlara baliğ olmakta idi. Bu harçların en mühimlerini, esnaf ve lonca teşekküllerinin tan
zimi harçları ile mahkeme harçları teşkil etmekte idi. Bu harçların bugünkü mânasiyle harç mef
hum ve tarifine uymadığını ilâveye lüzum yoktur. Yapılan hizmetle alman para arasında hemen hiç--
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bir münasebet bulunmadıktan başka, hükümdar ve devlet kasasının birbirinden ayrılmamış olması 
hasebiyle de birçok suiistimallere mevzu olmuşlardır. 

Bâzı memleketlerde ise harçlar maaş ve ücretleri karşılığı olarak memurların aldıkları bir para 
olarak mütalâa edilmiştir. Filhakika memur ve müstahdemlere ücret vermek için halktan vergi 
alınmak yerine muayyen harçların memurlara tahsisi daha uygun görülmüştür. Fakat tatbikat bu 
usulün mahzurlarını meydana çıkarmıştır. 

Münhasıran fazla ücret almak maksadiyle memurlar vazifelerini o derece suiistimal etmişler
dir ki, Amerika'da sömürge devrinde bâzı memurların münhasıran harç almak maksadiyle sebepli 
sebepsiz tevkifler yaptıkları dahi görülmüştür. Aynı şekilde birçok yolsuzluklara diğer devletlerde de 
rastlanmıştır. 

4. Türkiyede harçların tarihçesi : 
Harçlar memleketimizde de aşağı yukarı diğer memleketlerdeki gibi tarihi bir seyir takip et

miştir. ilk zamanlarda bütün memleketin hükümdarın mülkü olduğu ve her hakkın kendisine ait 
bulunduğu fikrine müsteniden alman harçlar zamanla miktarları çok yükselerek resim haline in-
kilâp etmiştir. Daha sonraları harçların kısmen veya tamamen hizmetleri gören memurlara bırakıl
ması usulü kabul edilmiştir. Birçok kadılara, timar ve zeamet erbabına hizmet mukabili olarak bı* 
rakılan harçlar üzerinde yapılan büyük suiistimaller halkın birçok şikâyetlerini mucip olmuştur. 
Fazla harç vermenin dâvada haklı çıkmak için başlıca sebep teşkil ettiği, yalnız mahkemelerde değil 
hemen her işde mübaşir namı altında birçok memurlar kullanıldığı ve bunların hizmetlerine mukabil 
pek fahiş ücretler aldıkları ve bir memurun yapabileceği işin birkaç memura birden tevdi edildiği 
çok kere görülmüştür. Osmanlı îsparatorluğunun son devirlerinde belli başlı harçlar 
mahakimi nizamiye ve şer'iye harçları, nüfus harçları, pasaport ve kançilârya harçları, say di 
berri ve bahri harçları, ferağ ve intikal harçları, resmi tahsil ve sair kaydiyeler gibi isimler altında 
idi. Diğer devletlerde olduğu; gibi Osmanlı İmparatorluğunda da bu harçlar, istihlâk vergileri ve 
para tağşişinden elde edilen gelirlerle birlikte bütçenin, en mühim varidat kaynaklarından biri 
halinde idi. Bir fikir edinmek üzere bu harçların 1887 ilâ 1911 yılları arasında Osmanlı Devleti 
bütçelerine sağladığı varidat miktarları aşağıya dercedilmiştir. 

(1000 altın lira olarak) 

Yıllar 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

Mehakimi niza-
zamiye ve şer'i-
ye, nüfus pasa
port ve kançılar

ya harçları 

73 
127 
139 
138 
142 
132 
140 
143 
134 
132 
120 
134 
137 
201 

Saydi berrî 
ve bahrî 

41 
64 
93 

107 
115 
108 
103 
69 

108 
110 
104 
122 
113" 
118 

Ferağ intikal 
harçlariylo rü

sumu tahsiliye 
ve sair 

kaydiyeler 

225 
216 
240 
255 
264 
238 
256 
202 
166 
161 

. 127 
148 
161 
169 
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Yıllar 

1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

Mehalrimi niza-
zamiye ve şer'i-
ye, nüfus pasa
port ve kançılar

ya harçları 

212 
201 
239 
266 
281 
277 
295 
312 
464 
477 
492 

Saydı berrî 
vo bahrî 

109 
123 
120 
115 
115 
128 
149 
159 
184 
172 
174 

Ferağ intikal^ 
harçlariyle rü
sumu tahsiliye 

ve sair 
kaydiyeler 

196 
177 
194 
220 
250 
274 
299 
297 
310 
325 
379 

1 Bu cetvelin tetkikından da anlaşılacağı veçhile harç miktarları seneden seneye artan bir seyir 
takip, etmiştir. Bu artışın sebebi bütçe ihtiyaçları karşısında harç miktarlarının durmadan artırıl
mış olmasiyle beraber zamanla harç mevzuu olan muamelelerin çoğalmış bulunmasıdır. 

5. Harçların bugünkü ehemmiyeti ve hukuki mesnedi : 
Âmme hizmetlerinin istilzam ettiği masrafların vatandaşların iktidarlariyle mütenasip olarak alı

nacak vergilerle karşılanması prensibinin yerleşmesinden sonra harçlar eski ehemmiyetlerini kay
betmişler ve yerlerini vasıtasız vergilere terketmişlerdir. Bilhassa Gelir Vergisi sisteminin kabuliyle 
başlıyan devirde Devlet masraflarının en mühim kısmı bu vergi ile karşılandıktan sonra birçok for
malite ve şikâyetleri mucip olan, harçlardan uzakla silmiştir. Gelir Vergisinin mükemmel bir şekilde 
işlediği memleketlerde ve meselâ İngiltere'de harçların diğer devletlere nazaran çok cüz'i kalması
nın sebebi budur. Bununla beraber harçların eski mevkilerini kaybetmiş olması devletlerin bu memba-

> lardan tamamen vazgeçebileceği mânasına gelmemelidir. Harçların devamı bugün için dahi birçok 
bakımlardan zaruridir. Bu zaruretleri şu şekilde' hülâsa etmek kabildir. Bu zaruretler aynı zaman
da harçların hukuki mesnetlerini de izah eder. ' r ' • , 

a) Âmme hizmetlerinin durmadan artan bir şekilde genişlemesi ve bilhassa millî savunma hiz-
metlerinin istilzam ettiği büyük masraflar en zengin devletleri bile malî müzayaka içinde bı
rakmaktadır. Bilhassa memleketimiz gibi her sahada süratle kalkınmaya muhtç olan ve asırla
rın bıraktığı yaraları bir an evvel sarmak zorunda bulunan memleketlerde Devletin her türlü 
gelir kaynaklarına olan, ihtiyacı bedihidir. Gelir Vergisi sistemleri ne kadar mükemmel bir surette 
tatbik edilirse edilsin bu membam temin ettiği varidat ile bütün Devlet masraflarının karşılan
ması imkânı olmadığından, bütün devletler diğer varidat kaynakları yanında harçları da devam et
tirmek zaruretinde kalmaktadırlar. 

b) Böyle bir malî zaruret bulunmamış olsa dahi âmme masraflarının vatandaşlar arasında 
hizmtlerden istifade derecesi ile mütensip olarak karşılanması prensibi harç alınmasını meşru 
göstermeye kâfidir. Filhakika polis, nafıa ve saire gibi âmme hizmetlerinden bâzıları bütün vatan
daşların umumiyetle aynı derecede istifade, ettikleri hizmetler mahiyetinde bulundukları halde, 
noter, icra ve iflâs, tapu gibi bâzı muameleler ancak bu hizmetlerle ilgili vatandaşların istifadesini 
mucip olur. Bu hizmetler bütün vatandaşlardan ziyade tapuda işi olan veya noterde muamele 
yapan veya icra ye iflâs takibatında bulunan şahısların ferdî menfaatleriyle alâkalıdır. Bu su
retle Devlet hizmetlerinden şahsan menfaattar olan kimselerden harç namiyle bir para alınmı-
yarak bu masrafları da diğer umumi âmme hizmetlerinde olduğu gibi bütün vatandaşlara salınacak 
vergilerle karşılamak hak ve adalet düşüncesiyle telif olunamaz. 
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c) Keza Devleti şahısların hususi menfaatlerini alâkadar eden hizmetlerden dolayı bâzı mali 
mesuliyetler derulıde etmiştir. Böyle bir mesuliyet karşılığı olarak alâkalı şahıslardan bir ücret 
alması hak ve adlet icabıdır. Memleketimiz mevzuatında bu hususa dair sarih hükümler mevcut
tur. icra ve iflâs Kanununun 6 ncı maddesiyle Medeni Kanunun 917 nci maddesi misal olarak zik
redilebilir. 

d) Harçların lüzum ve zaruretini meşru kılan diğer bir sebep de vatandaşların Devlet hizmet
lerinden istifade haklarını suiistimal etmelerini kısmen olsun önlemeyi temin etmiş olmalarıdır. 
Muayyen harçlar almmıyan veya harç nispetleri çok düşük olan ahvalde vatandaşların meselâ hak
sız dâvalar ikame etmek, hiçbir mesnedi olmadığı halde alacak takibine geçmek ve saire gibi şekil
lerde Devlet vazifelerini lüzumsuz yere çoğaltarak diğer vatandaşları fuzuli zahmet ve külfetlere 
sokmuş oldukları görülmektedir. 

e) Nihayet harçlar kaçakçılık veya kanunların boşluklarından istifade suretiyle vergi ödemek
ten kurtulmuş olan bâzı mükellefleri hiç olmazsa Devlet/hizmetlerinden istifade sırasında teklif 
altına almaya yaramaktadır. 

6. Harçların muhtelif memleketlerdeki tatbikatı : 
Tarihî seyirleri ve meşruiyet sebepleri yukarda izah olunan harçları hemen her memlekette 

çeşitli isimler altında görmek mümkündür. Malî durumları ne kadar müsait olursa olsun hemen 
hiçbir memleket harçlardan müstağni kalamamıştır. Bunların mevzuları, nispetleri, tahakkuk ve 
tahsil şekilleri, her memleketin iktisadi ve malî bünyesine, âmme hizmetleriyle hususi hizmet te
lâkkilerine göre pek farklıdır. Bu itibarla muhtelif memleketlerdeki harç mevzularını mukayese 
etmek müşterek bir ölçü bulunmaması hasebiyle hemen imkânsız gibidir. Bununla beraber bir fikir 
vermek maksadiyle muhtelif memleketlerdeki harçlar hakkında kısaca umumi malûmat verilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Amerika Birleşik Devletleri harçların adedi bakımından bütün dünyada başta gelmektedir. 
Son zamanlarda Federal Hükümetle, devletler ve mahallî idarelerin çeşitli isimler altında allıkları 
harçların 3974 adede baliğ olduğu tesbit olunmuştur. Bu harçların en mühimmi nakil vasıtalarından, 
tücarlardan, eğlence yeri işletenlerden ve seyyar satıcılardan alman ruhsat harçlarıdır. Bu harç
lar şehirlerin nüfusuna, mağaza adedine, müstahdem sayısına, • gayrisâfi hasılata, satılan malların 
maliyetine, nakil vasıtalarının aded veya tonajına göre değişen muhtelif unsurlar nazara alına
rak hesaplanmaktadır. Bu yüzden muhtelif devletlerde veya şehirlerde harçların miktarı çok de
ğişmektedir. Bilfarz sirkler bâzı yerlerde günde '5 dolar harç ödediği halde başka mahallerde gün
de 1000 dolara kadar harç ödenmekle mükellef tutulabilmektedir. 

Birleşik Amerika'da asıl, harçlara devletlerde rastlanmaktadır. 48 devletten her birinde muh
telif adlar altında mahiyetleri, tatbik şekilleri birbirinden az çok farklı mütaaddit harçlar alın
maktadır. Bu harçlara ait mevzuat oldukça girift bir mahiyet arzetmektedir. Devletler dâhi
linde ferağ ve intikal harçları, mahkeme harçları, muhtelif imalâthaneler, müesseseler, tüccar
lar esnaf ve seyyar satıcılara mahsus ruhsat harçları, ipotek harçları, şirket eshamı intikal harç
ları, esham ve tahvilât alış verişlerinden alman harçlar, şirketlerden alınan harçlar, motorlu va
sıtalar, traktörler, deniz motörleri kayıt ve ruhsat harçları, köpek ruhsatnameleri, balıkçılılk ve 
avcılık ruhsatnameleri, iş sahiplerinin talebi üzerine her hangi bir resmî mühürlerden alman ve
sikaya vaz'edilen mühür harçları, ticaretle uğraşan hakiki ve hükmi şahıslardan alınan iştigâl 
harçları bu hususta misal olarak zikredilebilir. 

Harçlar umumiyetle pul ilsakı suretiyle tahsil olunmakta ve harç kaçakçılıkları çok ağır pa
ra ve hapis cezalariyle müeyyidelendirilmiş bulunmaktadır. Meselâ Pansilvanya Devletinde doğ
rudan doğruya veya bilvasıta esham ve tahvilât alışverişiyle uğraşanlar bu işle alâkalı satış me
murları ve müşavirler ve avukatlar kendilerini Pansilvanya Esham ve Tahvilât Komisyonuna tescil 
ettirerek gerekli harçları ödemedikleri takdirde 5 000 dolara kadar para cezasiyle birlikte 5 se
neye kadar hapis veya her iki cezaya birden mahkûm olunmaktadırlar. • Gene aynı devlette mayi 
mahrukat satışı ile iştigal edecek şahıslardan ruhsatname almadan bu işi yapanlar hakkında 
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her gün için 2 000 dolar para cezası ve 2 seneye kadar hapis cezası hükmolunabiİîr. ! 

Bu ağıt cezalar mükellefleri kanunlara riayete mecbur bırakmakta ve kaçakçılığı tamamen ol
masa bile geniş mikyasta önlemektedir. '••:•>. 

1946 yılı katî rekamlarma göre devletlerin 7.245 milyon dolara varan umumi gelirleri' ara
sında harçlar 4.66 milyon dolar bir varidat temin etmiştir. • 
•' Gelir Vergisi sistemini muvaffakiyetle tatbik eden İngiltere'de ise harçlar başlka deıvletlerde-

ki kadar ehemmiyet arzetmemektedir. Noter harçları, nakil vasıtalarının tescilinden alman 
harçlar, gayrimenkul malların tescili veya esham ve tahvilâtın devir ve tescili gibi bâzı hizmet
lerden alman harçlar bcllibaşli harç mcvzularrclır. 

Kanada'da harç bakımından İngiltere vaziyetindedir. Bu memlekette de harçlar diğer memle
ketler derecesinde ehemmiyetli değildir. 

Diğer Garp memleketlerinde en mühim harçlar meyanında, 
harçları ve bilhassa geniş sermaye hareketlerine sahne 
tının devir ve satışlarından alman muhtelif harçlar, ruhsat harçları, kira mukavelenamelerinin tescil 
harçları, noter harçları, şirketlerin devir ve teftişinden; alman harçlar (Finlandiya'da bilhassa kâğıt 
endüstrisi teftişi harçları gibi), ihtira beratları harçları, telif haklarının tescili, alâmeti farika 
harçları, maden imtiyazları ve saire gibi birçok harçlara raslanmaktadır. Bunların matrah ve nispet 
leri, itiraz yolları, tahsil şekilleri, memleketten memlekete göre çok değişmektedir. Harçların her 
memlekette bütçelere sağladıkları varidat da harç mevzuunun genişliğine, nispetlere, muafiyetlerin 
şümulüne ve kaçakçılık derecelerine göre tehalüf etmektedir. ^ 

gayrimenkullerin ve gemilerin tescil 
olan memleketlerde şirket esham ve tahvilâ-

III 

Memleketimizde bugün tatbik edilmekte olan harç 
tasarının lüzum ve zarureti 

mevzuatının kifayetsizliği ve yeni bir 

t T f : > 
Bugün memleketimizde muhtelif adlar altında çeşitli harçlar alınmaktadır. Bunlardan en mühim

inim bütçeye temin ettiği gelir bakımından tapu ve kadastro harçları teşkil etmektedir. Bunu taki
ben mahkeme harçları,-pasaport ve kançilarya harçları, noter harçları, nüfus harçları, tâbiiyet harç
ları, eczane ve ecza depoları harçları, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, ve muhtelif ruhsat harçları 
gelmektedir. Bu. harçların bütçemize temin ettikleri gelir miktarı seneden seneye artan bir seyir 
takip ederek 1950 yılı sonunda 21 707 000 liraya baliğ olmuştur. İçinde bulunduğumuz 1951 yılı
nın sonunda ise bu miktarın 24 milyon liraya yükseleceği tahmin olunmaktadır. Aşağıdaki cet
vel son beş yıl içinde belli başlı harç gelirlerinin artış seyrini müfredatlı olarak göstermektedir. 

Fiilen tahsil edilen miktarlar 
(milyon lira) 

1948 i 1949 1950 1951 Tahmin Hârem nev/i 

Tapu ve Kadastro 
Mahkeme 
Pasaport ve Kançilarya, 
Noter . . . 
Nüfus 
Ecza ve ecza depoları 

1947 

8,7 
4,8 
1,8 
1,7 
0,2 
0,1 

11,1 
5,8 
2,5 
2,3 
0,3 
0,2 

11,06 
5,9 
2,2 
2,4 
0,2 
0,4 

13,04 
6,5 
3,01 
2,4 
0,4 
0,5 

9,7 
4,9 
1,9 
1,9 
0,2 
0,2 

Senevi 25 milyon liraya yakın bir gelir sağlıyan ve gel 
beklenilen harç varidatının müstenit oldukları mevzuat 
ve tertip ve gerekse muhtevi oldukları hükümler bakımından bugünün anlayış ve ihtiyaçlarına ce
vap vermekten uzaktır. 

1. Bugünkü harç mevzuatımız muhtelif kanun ve nizamnameler içinde çok dağınık bir durum 
arzetmektedir, Tapu,' mahkeme, noter harçları gibi bâzı müstakil Harç kanunları mevcut olmakla 

ecek yıllarda daha fazla inkişaf göstermesi 
ise aşağıda arzolunduğu veçhile gerek şekil 
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beraber bilhassa ruhsat ve imtiyaz harçlan, alâmeti farika, telif hakları, ihtira beratları ve pasaport 
harçları gibi birçokları muhtelif kanun ve nizamnamelerde yer almış bulunmaktadır. Bugün
kü harç mevzuatının ek ve tadillerle birlikte 55 aded kanun ve nizamnamelere serpilmiş bir 
halde bulunduğu düşünülecek olursa tatbikatta çekilen müşkülâtın derecesi takdir olunabilir. 
Bu itibarla tatbikatta kolaylığı sağlamak üzere bu dağınık mevzuatın tek bir kanun halinde top
lanması lüzumlu görülmüştür. 

2. Bugünkü mevzuat şekil ve tertip bakımından da ıslaha muhtaç bir durumdadır. Harç 
mevzuları, istisna ve muafiyetler, nispetler, i t iraf tarh ve tahakkuk muameleleri, tahsil şe
killeri arasında bir insicam bulunmadıktan başka kanun yazılışı, tekniği bakımından, da bir ni
zam ve ahenk görülememektedir. Misal olarak Adliye Harç Tarifesi Kanununda istisna ve mu
afiyetlere ait hükümlerin 1, 19, 26, 27, 36, 38, 58, 100 ncü maddelerde olmak üzere 8 muhtelif 
maddede zikredildiği söylenebilir. Aynı tertipsizlik diğer kanunlarda da görülmektedir. 

Bugünkü mevzuat ihtiva ettikleri hükümler bakımından da yeniden tetkik ve ted
vine muhtaç bir haldedir. Mer'i kanunların ve nizamnamelerin büyük bir kısmı 1927 - 1934 yıl
ları arasında kabul olunmuşlardır. Tapu harçları 1929 yılında, Mahkeme harçları 1934 yılın
da, Şehbenderlik harçları, 1927 yılında meriyete girmiş kanunlara istinat etmektedir. Alâmeti 
farika harçlariyle İhtira Beratı harçlarına ait mevzuat ise yarım asırlık bir tarihe 'malik
tir. Filhakika bugün Alâmeti farika harçları 1304 tarihini taşıyan nizamnameye göre, İhtira 
Beratı harçları ise 1296 tarihli kanuna göre alımmaktadır. Hattâ bugünkü mevzuat arasında 
iradei seniyeler dahi mevcuttur. Alâmeti farika harçlarının tezyidine dair Iradei Seniye bu 
hususa bir misal teşkil eder. Aradan geçen zaman zarfında yapılan birçok tadil ve ilâvelere rağ
men bu mevzuatın bugünün ihtiyaçlarına cevap veremiyeceği aşikârdır. Bu sebeple bütün harç 
mevzularının yeni baştan tetkik ve tesbiti, muafiyet ve istisna hudutlarının yeniden ayarlan-

- ması, mükellef, teklif mahalli, itiraz işleri, tahsil şekilleri, kaçakçılık hallerinde yapılacak mu
amele ve alınacak cezalar gibi bugünkü mevzuatta bulunmıyan veya kifayetsiz olarak mevcut 
olan birçok ana hükümlerin ıslah veya yeni baştan konulması gibi sebepler de yeni bir Harçlar 
Kanunu hazırlanmasını zaruri kılmaktadır. 

4. Nihayet bugünkü mevzuatın harç miktar ve nispetleri bakımından da yeni baştan gözden 
geçirilmesine lüzum vardır. Kabul olundukları zamanın ihtiyaç ve ölçülerine göre tesbit edilmiş 
olan harç miktarları bugünkü hizmetlerin istilzam ettirdiği masrafları karşılıyamadığı gibi va
tandaşların bu hizmetlerden gördükleri istifade derecesiyle de mütenasip değildir. İhtira berat
ları, alâmeti farikalar ve madenlere ait harçlar mer'i mevzuatımızda altın para olarak ifade edil
mişlerdir. Altın para yerine kâğıt paranın kaim olmasına rağmen harçlar gene aynı miktar ve 
nispetlerde ve fakat kâğıt para üzerinden alınmaktadır. Bu iki para arasındaki kıymet farkı 
düşünülecek olursa bu harçların bugün eskisine nazaran 30 - 40 defa düşük olarak alındığı ka
bul edilebilir. Daha, yakın tarihlere ait Harç kanunlarındaki miktar ve nispetler bile kâğıt para
nın son 12 yıl içinde (kıymetini üç dört misli kaybetmiş olması hasebiyle üç dört defa azalmış sa
yılabilir. Halbuki harçların gelir kaynağı olmak dışında bâzı fonksiyonları da vardır. Çok yük
sek harçlar vatandaşların devlet hizmetlerinden kolaylıkla istifade etmelerine mâni olmak gibi 
bir mahzur tevlit eder. Düşük harçlar ise vatandaşların lüzumsuz yere devlet dairelerini işgal 
ederek haklarını suiistimal etmelerini mucip olur. Bu sebeple harç miktarlarının bugünün ih
tiyaç ve ölçülerine göre yeni baştan tesbiti, hizmetlerin külfeti veya paranın sükutu sebepleriyle 
bugün âdeta sembolik bir hale gelmiş olan bâzı harçların yeni şartlara ıgöre ayarlanması zaruri 
görülmektedir. 

IV 

Tasarı hakkında genel izahat 

Yukarda arzolunan prensip ve maksatlara müsteniden hazırlanmış olan tasarı 11 Kısım halin
dedir. Baştan itibaren 10 kısım 10 ayrı grup halinde toplanmış bulunan harçlara ait hususi' hü--
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kümleri ihtiva etmektedir. Bu kısımlardan her biri bir harç grupuna taallûk etmektedir. Her 
grupta harem mevzu ve tarifesi, muafiyet ve istisnalar, harem sureti hesabı ve saire gibi hü
kümler aynı tertip ve sıraya göre yazılmışlardır. 11 nci kısım umumi hükümlere mütaalliktir. 
Genel muaflıklar, mükellef ve teklif mahalli, tahakkuk, tahsil ve cezalara ait genel esaslar, ka
nun yolları, tahakkuk ve tahsil zaman aşımı gibi bütün harçlara şâmil umumi hükümler bu kı
sımda zikredilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi şümul maddesi olup harcı alınacak mevzuları göstermektedir. Bu 
maddenin tatbikından da anlaşılacağı üzere 10 grupta toplanmış olan harçlardan yalnız 4 ncü 
grupu teşkil eden vergi resim ve harçlara ait itiraz ve temyiz işleriyle diğer vergi muamelele
rinden alınacak harçlar yeni bir mevzu olup diğer 9 grup dahi harca tâbi bulunmaktadırlar. 

Bununla beraber bu 9 grup muameleler içine bugün harca tâbi tutulmamış birçok yeni mevzu
lar ilâve edilmiş, bilmukabele bâzı mevzular da harç dışı bırakılmışlardır. Yine bugün Adliye Harç 
Tarifesi Kanunu içinde mütalâa edilmiş olan icra ve iflâs harçları ayrı bir grupta zikredilmiş ve 
keza Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek bir kanuna göre alınmakta'olan noter muameleleri ayrı 
bir ,grupta mütalâa edilmiştir. Kadastro harçla riyle tapu harçları, tapu ve kadastro harçları na
mı altında ayrı bir grupta birleştirilmiş, pasaport, vize, ikamet tezkeresi harçlariyle Dışişleri Ba
kanlığı tasdik harçları mevzularının yakınlığı dolayısiyle bir tek grupta toplanmıştır. Konsolos
luk harçları mevzunun ehemmiyetine binaen ayrı bir grupta mütalâa edilmiş ve muhtelif kanun 
ve nizamnamelerde dağınık bir halde bulunan ruhsatnameler, vesikalar, şahadetnameler, imti
yazlar, ihtira beratları, alâmeti farikalar ve saireye mütaallik harçlar da 10 ncu grupta toplan
mıştır. 

Tasarının mühim hususiyetlerinden biri de harçların bugün olduğu gibi kanun metinlerinde bı-
rakılmıyarak ayrı tarifelere bağlanmış olmasıdır. Bu sebeple 10 ayrı harç grupuna mütenazır ola
rak 10 ayrı tarife hazırlanıp tasarıya eklenmiştir. Her bir tarife taallûk ettiği harç grupunun tasarı
nın birinci maddesindeki sıra numarasını taşımaktadır. Tarifelerde yazılı harç mevzuları da tat
bikatta kolaylığı sağlamak üzere ayrıca hususi bir sıra numarasiyle numaralandırılmıştır. 

Maddeler gerekçesi 

Birinci kısım 

Maddelerin büyük bir kısmını mevcut kanunların yeni tasarıya alınmış hükümleri teşkil etmekte
dir. Tasarı ile kabul edilen değişik ve yeni hükümler hakkında aşağıda sırası geldikçe izahat veril
miştir. 

Tasarının birinci kısmına taallûk eden 2 - 37 nci maddeleri adliye harçlarına ait olup 9 bölüme 
ayrılmıştır. İnci bölüm mevzu ve tarifeye aittir. 2 nci bölüm istisnaları saymaktadır. Adliye Harç 
Tarifesi Kanununun muhtelif maddelerine dağılmış bir halde bulunan istisnalar bu bölümde toplan
mıştır. Bu mey anda bugünkü miktar ve kıymeti 25 lirayı gecmiyen dâva ve işlere ait istisna hükmü 
50 liraya iblâğ edilmiştir. 'Keza nafaka ilâmlarındaki ayda 10 liralık muafiyette 50 liraya yükseltil
miştir. Hukuk ve ticaret dâvalarından alınacak harçlara ait 3 ncü bölüm bâzı yeni hükümleri muh
tevidir. Meselâ bugün hakem kararlarının infazı hakkında verilecek şerhlerden maktuen 4 lira harç 
alınmaktadır. Hakem kararlarının hüküm ifade edebilmesi böyle bir şerh verilmesine bağlı oldu
ğundan bu şerh hakem kararlarına bir ilâm hükmü vermektedir. Binaenaleyh diğer mahkeme ilâmla
rında olduğu gibi bu şerhlerden de hakem kararının mahiyetine göre nispî veya maktu harç alınması 
gerekir. Diğer bir yeni hükümde tasarının 5 nci maddesinde görülmektedir. Bu madde müdahalenin 
meni, tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkullerin ayınlarına taallûk eden dâvalardan kıymet 
üzerinden nispî harç alınmasını âmirdir. Bugünkü tatbikatta ise bu gibi dâvalar ekseriya kıymeti ma
lûm olmıyan dâvalar gibi maktu harca tâbi tutulmaktadır. Yine bu bölümde 10 ncu maddede celse 
harçlarının icabında vekillere tahmil • olunacağı kabul edilmiştir. Tarifede görüleceği veçhile celse 
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harçları mahkemelerin lüzumsuz yere uzatılmasına mâni olunmak üzere bilhassa yüksek tutulmuş
tur. Vekillerin kusuru yüzünden talik edilmiş olan dâvalara ait celse harçlarının ise doğrudan 
doğruya vekillerden alınması hem hak ve adalet icabmdandır, ham de dâvaların süratle görülme
si bakımından faydalıdır. 

Dördüncü bölüm ceza dâvalarında alınacak harçlara ait hükümlere taallûk etmektedir. Bu bö-
lümdo de birçok yeni esaslar konulmuştur. Meselâ 12 nci maddede bir dâvada mütaaddit şahsi 
davacı bulunduğu takdirde her bir davacıdan ayrı ayrı harç alınacağı tasrih edilmiştir. Bugün ise 
davacı adedi kaç olursa olsun harçlar iki kat olarak alınmaktadır. Halbuki her bir davacının baş
ka başka iddia ve müdafaaları bulunabileceği gibi, idarece yapılan hizmet de davacı adedine göre 
çoğalabilir, bu itibarla her bir davacıdan ayrı ayrı harç alınması bugünkü harç anlayışına daha 
uygun düşmektedir. Keza para cezasına dair olan mahkûmiyetlerde alınacak harç miktarının para 
cezası miktarını geçemiyeceği hakkında bugün mevcut olan hüküm de tasarıya alınmamıştır. Zira 
harem para cezası miktarını geçmemesi lâzımgeldiği şeklindeki bir prensibin müdafaası bugünün 
harç telâkkileri karşısında mümkün olamaz. 5 nci bölüm ticaret sicillerinden alınacak harçlara ait
tir. Bu bölümde 22 nci madde ile yeni bir esas kabul edilmiştir. Filhakika mer'i hükümlere göre 
ticari şirketlerin şubelerinden bugün asıl şubeden alınmış olan tescil harcının yarısı alınmaktadır. 
Milyonlarca lira sermayesi olan bir şirketin cüzi bir sermaye tahsis ederek açtığı bir şubenin tes
cilinden merkezden alman harcın yarısı derecesinde bir harç almak hakkaniyete uygun düşmez. Bu 
sebeple 22 nci madde ile şubelerden bu şubeye tahsis olunan sermayeye göre harç alınacağı kabul 
edilmek suretiyle birçok haklı şikâyetlere son verilmiştir. Keza Ticaret Kanununun 34 ncü mad
desi gereğince yapılan muvakkat tescillerden bugün harç alınmamaktadır. Mer'i kanunun bu 
noksanlığı da tasarının 24 ncü maddesiyle izale edilmiştir. 

. 6 nci bölüm kanun yollarına müracaat halinde alınacak harçlara ait hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bu bölümde istinaf mahkemeleri ihdas edilmesi hali derpiş olunarak maddeler buna göre 
kaleme alınmıştır, Bu itibarla istinaf mahkemeleri teşkil edildiği takdirde harç mevzuatımızda 
her hangi bir tadil veya ilâve yapmak mevzuubahs olmıyacaktır. Tasarının 29 ncu maddesi mer'i 
olan hükümlerdeki büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bugünkü tatbikatta bir hükmün bozulma
sını mütaakıp verilecek ilâmlardan Adliye HarçTarifesi Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fık
rası gereğince maktuen 250 kuruş ilâm harcı alınmakta ve bu hal haksızlığı mucip olmakta idi. 
Filhakika bu hükme göre meselâ '50 bin liralık bir alacak dâvasında mahkeme 10 bin liraya hük-
metse ve. fakat davacının ilâmı temyiz etmesi üzerine bu hüküm bozularak yeniden cereyan eden 
dâva sonunda davacının haklı olduğu anlaşılsa ve mahkemece 50 bin liraya hükmedilse, bu hü
kümden 250 kuruş harç alınacaktır. Halbuki bu ilâmdan 50 bin lira üzerinden harç alınması ve 
evvelce 10 bin lira üzerinden alınmış olan ilâm harcının bu harçtan, mahsup, edilmesi hak ye ada
let icabmdandır. Tasarının 29 ncu maddesi bu lüzumu karşılamak makşadiyle yazılmıştır. . 7 nci 
bölüm Danıştayda alınacak harçlara dair olup bugünkü hükümlere nazaran bir değişikliğe, uğ
ramamıştır. . . . 

8 nci bölüm askerî mahkemelerden alınacak harçlara dairdir. Bugün mer'i hükümlere göre 
askerî mahkemelerde yalnız Türk Ceza Kanuniyle Askerî Ceza Kanununun 3 ncü babının 8 nci 
faslına tevfikan hükmedilen cezalardan veya her hangi bir karara karşı yapılacak itiraz veya di
ğer kanun yollarına müracaatlarından harç alınmakta dır. Askerî Ceza Kanununun 3 ncü babı
nın 8 nci faslı haricinde kalan hükümlere tevfikan verilecek cezalardan harç alınmamasını ica-
bettiren bir sebep mevcut değildir. Kaldı ki, erler ve kıta çavuşları askerlik hizmetlerinin deva
mı müddetince bütün harçlardan muaf tutuldukları için eratın harç ödemeleri de mevzuubahis 
değildir. Bu sebeple tasarının 31 nci maddesinde askerî mahkemelerin bütün mahkûmiyet karar
ları harca tâbi tutulmuştur. 

9 ncu bölüm, 1 nci kısma ait müşterek hükümleri ihtiva etmektedir. Bu bölümde de birçok ye
ni esaslar kabul edilmiştir. Meselâ 32 nci maddede mütekabil dâvaların müstakil dâvalar gibi 
harca tâbi tutulacağı, 34 ncü maddede iadei muhakeme üzerine cereyan edecek dâvaların yeni bir 
dâva gibi harca mevzu olacağı, 36 nci madde harçlar ödenmedikçe mütaakıp muamelenin yapılamı-
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yacağı, .celse; harçlarının ödenmesi sureti, cezalar ve 38 nci maddede adlî njüzahoretin suiistimaline 
karşı konulan müeyyideler bu meyandadır. ' t. ş : i;; . ; 

(1) sayılı Tarife gerekçesi 

Tasarının 1 nci kısmını teşkil eden adliye harçları 1 sayılı tarifede gösterilmiştir. Birbiriyle alâ
kalı harç mevzuları tarifede muayyen başlıklar altında toplanmış ve bu başlıklar dâvaların, takip 
ettiği seyre uygun- olarak sıralanmıştır. Umumiyetle para kıymetinin sukutu ve harç mevzuları
nın mahiyetleri göz önüne alınarak harçlarda ayarlamalar yapılmıştır. Celse harçları mahkemelerin 
süratle cereyanını sağlamak üzere bilhassa artırılmıştır. 

Bugün mer'i hükümlere göre celse harçları 300 liraya kadar olan dâvalarda 100 kuruş ve fazla
sında 300 kuruş olarak alınmaktadır. Halbuki 500 liralık bir dâvaya ait 3 lira celse harcının bir 
kıymet ifade edebileceği kabul olunsa dahi 300 veya 500 bin liralık bir dâvada 3 liralık celce 
harcının ancak sembolik bir mahiyeti olabilir. Memleketimizde en basit bir dâvanın birkaç 
senede neticelenebildiği düşünülecek olursa celse harçlarının yüksek tutulmasının zarureti ko
layca, takdir olunabilir. Bu maksatla tarifenin 10 ve 11 sıra numaralarında celse harçları dâva 
edilen şeyin miktar veya kıymeti üzerinden binde 2 nispetinde harca tâbi tutulmuştur. Ancak 
harç miktarının 5 liradan az ve 200 liradan da çok olamıyacağı tasrih edilmiştir. Kıymet tâyini 
mümkün olmıyan dâvalarda harçlar yine aynı hadler dâhilinde kalmak şartiyle mahkeme tarafın
dan takdir olunacaktır. Tarifenin 3, 16,, 30, 31, 32, 66, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83 sıra numaralarında 
yazılı harç mevzuları bugün mer 'i olan kanunda her nasılsa yer almamışlardır. Halbuki bu mev 
zular içinde gerek idareye tahmil ettiği masraf ve gerekse vatandaşa temin ettiği menfaat bakı
mından çok mühim olanları mevcuttur. Meselâ Adlî Tıp müesseseleriyle Adlî tabiplikler ve di
ğer resmî, daire ve müesseselerden vukuf ehli sıfatiyle alman raporlar bu meyandadır. Adlî Tıp 
müesseseleriyle adlî tabipler birçok hukuk dâvalarında imza tatbiki, bir vesikanın muharref olup 
olmadığı, reşit ve mümeyyiz vasıflarının tâyini,vaş meseleleri, bâzı maddelerin tahlili ve saire 
gibi birçok hususlarda dâvaların neticelerine müessir vazifeler görmekte ve bu hizmetlerden mün
hasıran dâva ile alâkalı şahıslar istifade etmektedir. Keza avukatlık işlerine mütaallik olup tarife
nin 80- 83 nçü sıra numaraladmda zikredilen mevzular da daha ziyade hususi menfaatlerle alâ
kalıdır. Bu itibarla tesbit olunan bu gibi yeni harç mevzuları da tarifelere dercolunarak mahi
yetlerine göre harca tâbi tutulmuşlardır. , 

Bugünkü hükümlere göre maktu harç alman bâzı mevzuların tasarıda nispî harca tâbi tutulma
ları gerekmiştir. Tarifenin 18 sıra numarasında yazılı defter tutma işleri ile 44 sıra numarasında 
yazılı gayrimenkullerin hissedarlar arasında taksimine mütaallik hükümler misal olarak zikroluna-
bilir. Bu mevzular hizmetin külfeti ve alâkalılara temin ettiği menfaatin derecesiyle mütenasip ola
rak nispî-harca tâbi tutulması gereken muamelelerdendir.. Ceza ilâmlarından alınacak harçlar hak-. 
kında da tasarıda yeni esaslar kabul edilmiştir. Bugünkü hükümlere göre ceza ilâmları harç bakı
mından 12 kademeye . ayrılmış ve her kademenin, harcı ayrı ayrı gösterilmiştir. Tatbikatta birçok zor
lukları mucip olan bu kademeler yerine ceza ilâmlarından bir gün 1 lira hesabiyle bulunacak miktar 
üzerinden % 10 nispetinde harç alınması daha pratik bir esas olarak mütalâa edilmiştir. Ancak 
küçük cezalarda harç miktarının cüzi kalmasını ve büyük cezalarda ise harem tahammül edilmez 
bir- hale yükselmesini önlemek üzere, ceza miktarı ne olursa olsun alınacak harem 5 liradan az ve 200 
liradan, çok olamıyacağı tasrih edilmiştir. Münhasıran para cezalarına ait ilâmlardan da aynı suretle 
ve aynı hadlar. dâhilinde kalmak şartiyle % 10 nispetinde harç alınacaktır (Tarife 56). • • . 

Âmme hizmetlerinden kısmen veya tamamen mahrumiyete dair ilâmlardan bugünkü hükümlere 
göre 5 lira harç alınması lâzımgeldiği tasrih edilmektedir. Halbuki Ceza Kanunumuzda âmme hiz
metlerinden mahrumiyet cezaları fer'i ceza mahiyetinde olup müstakillen hükmedilemez. Bu itibarla 
bugünkü mevzuatta fuzuli olan bu hüküm tasarıya alınmamıştır. 

Kanun metninde olduğu gibi tarifede de istinaf mahkemelerinin ihdas olunması ihtimali düşünü
lerek istinaf harçlarına ait ayrı maddeler konulmuştur. 
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Bugün mer'i öldn Mkümİerde -gahsi; dâva ve takibi şikâyete bağlı suçlara ait harçlar tatbi
katta birçok tereddütleri ve yanlışlıkları mucip olmaktadır. Yeni tarifede bu harçlar anlaşılma
sı ve tatbiki kolay basit maddeler halinde toplanmış bulunmaktadır. 

İkinci kısım 

Tasarının ikinci kısmı icra ve iflâs harçlarına ^ait olup 6 bölüme ayrılmıştır. 1 nci bölüm 
mevzu ve tarifeye, 2 nci bölüm istisnalara taallûk etmektedir. Bugünkü hükümlere göre 25 lira
ya kadar olan takipler harçtan müstesna iken, tasarıda bu miktar 50 liraya iblâğ edilmiştir. Peşin 
tahsil harçlarına taallûk eden 5 nci bölüm yeni bâzı hükümleri muhtevidir. Bugün münhasıran 
ilâma müstenit olmıyan takip taleplerinden alınmakta olan peşin tahsil harcı, tasarının 42 nci 
maddesiyle ilamlı veya ilamsız bütün takip taleplerine teşmil edilmiştir. Gene bugünkü hüküm
lerde muayyen kıymeti olmıyan takipler peşin tahsil harcına .tâbi tutulmamış iken tasarının 
aynı maddesiyle bu nevi takiplerden de 5 lira peşin tahsil harcı alınması düşünülmüştür. Pe
şin tahsil harçları taleplerinin ciddiyetini temine matuf olduğundan bugünkü hükümlerde ol
duğu gibi takip nevilerine göre bir tefrik yapılmasına bittabi lüzum yoktur. Mer'i hükümlere 
göre diğer bir değişiklik de peşin tahsil harçlarının mahsup şekline mütaalliktir. Bugünkü hü
kümlere göre ilâma müstenit olmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kaldı
ğı takdirde peşin tahsil harcı peşin ilâm harcına mahsup edilmektedir. Bu hüküm tatbikatta bü
yük müşkülâtı mucip olmaktadır. Takip mahalli ilo dâva ikame edilen mahal ayrı ayrı yerlerde 
olduğu zaman bu harcın mahsubu için birçok muhabereler yapılmaktadır. Hattâ İstanbul gibi 
büyük şehirlerde takip mahalli ile dâva ikame edilen mahal aynı olduğu halde dahi bu hük
mün tatbiki gene müşkül olmaktadır. Bu itibaıla tasarının 42 nci maddesinin son fıkrasında 
peşin tahsil harcının alâkalıya iade olunması hükmü kabul edilmiştir. 6 nci bölüm müteferrik 
maddelere taallûk etmekte ve bugünkü mevzuattan farklı hükümleri muhtevi bulunmaktadır. Tet
kik mercileri tarafından görülen istihkak dâvalarında hukuk dâvalarına ait harçların alınması 
(Madde : 43), haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra takipten vazgeçilmesi halinde har
cın tam olarak alınması (Madde 45), iş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlan* 
mış hak ve alacakların takibinde işlilerden hiçbir harç almadan gerekli muamelelerin yapıiması 
(Madde : 46), icra tetkik mercilerinde de celse harcının alınması (Madde : 49) gibi hükümler 
bu meyanda zikrolunabilir. 

2 sayılı tarife gerekçesi 

İcra ve iflâs muamelelerinden alınacak harçlar tasarıya bağlı 2 sayılı tarifede gösterilmiştir. 
Bu tarifede de yekdiğeriyle alâkalı harçlar ayrı başlıklar altında toplanmış ve bu başlıklar icra 
ve iflâs muamelelerinin seyrine uygun bir sıraya göre yazılmıştır. İcra ve iflâs muamelelerinden 
alınmakta olan harçlar bugünkü rayiçlere ve hizmetlerden edilen istifade derecelerine göre yeni
den tesbit olunmuş, bâzı harçlar artırılmış, bâzıları da indirilmiştir. Keza bugünkü mevzuatta 
harca tâbi tutulmamış olan birçok icra ve iflâs muameleleri de harç mevzuları içine alınmıştır. Ye
niden harca tâbi tutulan muameleler tarifede 11, 22, 28, 32, 33, 35, 39, 41, 43, 49, 51, 52, 53, 54, 55 
ve 56 nci sıra numaraları altında gösterilmektedir. 

Bugünkü hükümlerin boşluğuna bir misal olmak üzere bu yeni harç mevzularından bir kaçını 
zikretmek faydalı görülmüştür. Meselâ bugünkü hükümlere göre bir menkulün teslimine ait ilâm
ların infazı harca tâbi değildir. Bir çocuğun teslimine ait ilâmların infazından harç alınırken 
menkul bir mal teslimine ait ilâmların niçin harca tâbi tutulmadığını izah etmek kabil olamaz. 
Keza bugünkü hükümlere göre iflâsın açıldığının ilânı harca tâbi tutulmuş olduğu halde kapanma 
veya kaldırılmasının ilânı harç dışında bırakılmıştır. Kezalik alacakların masaya kaydettirilmesi, 
konkordato talepleri, mühlet verilmesinin ilânı, iadei itibar kararları, bu kararların ilânı gibi 
mühim mevzular harca tâbi tutulmamışlardır. 

Bugünkü hükümlerde harç miktarları bakımından olan bâzı nispetsizlikler de izale edilmiştir, 
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Meselâ gayrimenkullerin ilâma müstenit tahliyelerinden bugün maktuan 2 lira harç alınmaktadır. 
Tahliye olunan gayrimenkul tek odalı bir köy evi olabileceği gibi 100 odalı bir han da olabilir. Bu 
iki muamelede idarenin yaptığı, hizmet ve alâkalı şahsın temin ettiği menfaat arasında büyük fark
lar vardır. Harem külfet ve menfaatle mütenasip olması gerektiği hususundaki prensibe göre bu 
gibi ilâmların infazından maktu değil nispî harç alınması gerekir. Tasarıda da aynı prensibe da
yanılarak tahliye olunan gayrimenkullerin bir yıllık kira bedeli üzerinden nispî harç alınmanı esa
sı kabul olunmuştur. (Tarife: 24). 

Bugünkü hükümlere göre memur ve müstahdemlerin ve diğer hizmet erbabının maaş ve üc
retlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan. % 5 nispetinde tahsil harcı alınmaktadır. Men
kul veya gayrimenkul bir malın lıaczen satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralar
dan da aynı nispette harç alınmaktadır. Bir malın haczi ve satılıp paraya çevrilmesi için yapıl
ması gereken muamelelerle bir memur veya müstahdemin maaş veya ücretinin haczi suretiyle para 
tahsili arasında hizmet bakımından ne derece fark olduğunu izaha lüzum yoktur. Memur ve müstah
demlerin maaşlarının haczinde idarenin yaptığı iş alâkalı daire veya müesseselere bir müzekkere 
yazmaktan ibarettir. Bu itibarla maaş ye ücretlerin haczi suretiyle tahsil olunan paralara ait % 5 tah
sil harcı % 3 e indirilmiştir. (Tarife : 21). 

3 ncü kısım 

Tasarının 3 ncü kısmı noter muamelelerinden alınacak harçlara mütaallik olup 5 bölüme ayrılmış
tır. Bu kısımda da birçok yeni hükümler mer'i kanunun boşluklarını doldurmaktadır. Tasarının 53 
ncu maddesi tatbikatta noter harçlarından kurtulmak maksadiyle yapılan bâzı meşru hilelere set çek
mektedir. Filhakika muayyen kıymet mevzuubahs olan noter muamelelerinde nispî harç alınması 
esas prensiptir. Bu prensip mer'i Noter Harçları Kanununda da kabul edilmiştir. Ancak tatbikatta 
menkul ve gayrimenkul mallara ait alım, satım, taahhüt ve rehin gibi mukavelelerde yalnız mal is
minden ve miktarından bahsolunarak bedel zikr edilmediği ve bu vaziyet karşısında noterlerin maktu 
harç alma zorunda kaldıkları görülmektedir. Meselâ 3 ay sonra teslim edilmek üzere 100 ton buğday 
sattıih şeklindeki bir'mukavelede bugünkü hükümlere göre nispî harç almaya imkân olmadığı gibi 
300 ton pamuğumu bankaya rehin ettim şeklinde yapılacak bir mukaveleden de nispî harç almaya 
imkân yoktur. Bu kanuni kaçakçılığı önlemek maksadiyle mezkûr 59 ncu maddede bedel bildirilmiyen 
bu gibi mukavelelerden dâhi bu malların piyasa değeri üzerinden nispî harç alınması esası kabul 
edilmiştir. Yine bugünkü mevzuatta müddeti belli olmıyan kira akitlerinde harcın ne suretle hesap
lanacağı hakkında sarahat yoktur. Tasarının 57 nci maddesinde bu gibi ahvalde harem bir yıllık 
kira bedeli üzerinden hesaplanacağı tasrih edilerek tatbikattaki bu müşkül de bertaraf edilmiş
tir. Tasarının 61 nci maddesi noterlere verilecek ücret, ve beyiyeleri yeniden tesbit etmekte
dir. Harç miktarlarında yeni bir ayarlama yapıldığına göre bu harçlarla mütenasiben alınacak 
noter ücretleriyle beyiye aidatlarının da yeniden tesbiti zaruri bulunmuştur. 

3 Sayılı Tarife 

Noter muamelelerinden alınacak harçlar tasarıya ek 3 sayılı tarifede gösterilmiştir. Bu ta
rifede de harç miktar ve nispetleri üzerinde bir ayarlama yapılmıştır. Yalnız, Noter harçla
rının en mühimmini teşkil eden ve kıymeti belli olan mukavele, senet've kâğıtlardan alman nis
pî harçlarda bu artırma çok daha cüzi olarak yapılmıştır. (Tarife : 1). Keza mer ' i . hükümle
re göre tereddüt edilen birçok hususlar tarifede tavzih edilmiş veya yeni esaslar kabul edil
miştir. Meselâ bugünkü hükümlere göre değeri belli olmıyan emanetlerden maktuan 2 lira 
harç alınmaktadır. Ancak bu harcın hangi müddete ait olduğu tasrih Gülmediğinden tatbikatta 
birçok tereddütler hâsıl olmaktadır. Bir yıl muhafaza edilen bir emanetle 10, 20 ve ilâh. se
neler muhafaza edilecek emanetlerden aynı miktarlarda harç alınmasının mantık ve adalete uy
gun düşmiyeceği şüphesizdir. Bu tereddütleri izale etmek makhadiyle tarifede bu gibi emanetle
re ait harçlar senelere göre tesbit olunmuştur (Tarife : 3). Mer'i Noter Harçları ; Kanununun 
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İÛ ncu maddesinde yalnız ticari senetlere ait protesto ve ihbarlardan bahsolunmaktadır. Protes
to ve ihbarlar yalnız ticari senetlere münhasır olmayıp diğer mukavele ve taahhütler hakkın
da da tatbik olunabilir. Ticari senetlerin protestolarından harç alındığı halde diğer mukavele 
ve taahhütlere dair ! protesto ve ihbarların harca tâbi tutulmaması için hiçbir sebep mevcut 
değildir. Bu itibarla tarifenin 5 nci-maddesi ile her nevi protesto ve ihbarlar harca tâbi tutul
muştur. Keza bugünkü hükümlere göre Ticaret Kanunu mucibince tutulacak defterlerin tasdikm
dan harç .alındığı halde Vergi kanunları gereğince tutulması mecburi olan defterlerin tasdikmdan 
harç alınmamaktadır. Tarifenin 7 sıra numarasında noterlere tasdik ettirilmesi kanunlar icabın
dan, olan bütün defterler harca tâbi tutulmuştur. Tarifenin 8 sıra numarasında Vergi Usul Kanu
nuna göre yapılacak defter tasdik yenilemeleri de harç mevzuu içine alınmıştır. 

Tarifeye ilâve olunan yeni bir harç mevzuu da menkul ve gayrimenkul malların idaresidir. 
Menkul ve gayrimenkul malların idaresi Noter Kanununda noterlerin asli vazifeleri meyanında 
zikredildiği hlde her nasılsa noter harcına tâbi tutulmamıştır. Bu noksanlık da tarifenin 16 sıra 
numarasiyle telâfi edilmiş olmaktadır. 

Dördüncü kısım 

Vergi, resim, harç ve cezalara ait itiraz ve temyiz işlerinden alınacak haçlara taallûk eden bu 
kısım şimdiye kadar harca tâbi tutulmamış yeni bir mevzua ait hükümleri ihtiva etmek
tedir. Bu kısma ait tasarı maddeleriyle ekli 4 sayılı tarife hükümleri tetkik edilecek 
olursa harçların bütün itiraz ve temyiz muamelelerinden değil, daha ziyade mükelleflere atfoluna
cak kusurlar neticesinde re'sen veya ikmalen tarhedilen vergi, resim harç ye cezalara ait ka
rarlardan alındığı görülür. Bu meyanda münhasıran mükelleflere hususi menfaatler temin edebile
cek mahiyette olan bâzı vergi muameleleri de harca tâbi tutulmuştur. Bu mevzulardan harç 
alınması gerektiği hususu kolaylıkla müdafaa olunabilir. Filhakika mükelleflerin tarh ve tebliğ 
olunan vergilere karşı itiraz hakları bulunması ve bu haklarını kullanırken her hangi bir harç alın
maması esas prensiptir. Ancak, kaçakçılık veya başka şekillerde verginin gizlenmesi gibi sebeplerle 
re'sen veya ikmalen tarholunacak vergilere karşı mükellefler tarafından kanun yollarına müracaat 
sonunda mükellef aleyhine karar verildiği takdirde, mükellef lüzumsuz yere idareyi külfetlere sok
muş ve vergisini geç ödemek suretiyle de bir menfaat sağlamış olacağından bir harç ödemesi de 
gayet • tabiîdir. Maddî bir hata neticesinde noksan alman veya hiç alınmamış bulunan vergi, resim, 
harç ve cezalara dair ikmalen yaplıan tarhiyata vâki itirazlar hakkında da aynı mucip sebepler 
mevcuttur. Mükelleflerin komisyon kararlarına kani olmıyarak Danıştaya müracaat etmeleri ve Da-
nıştaydan lehlerine karar almaları halinde tasarının 63 ncü maddesi gereğince evvelce alman' harç
lar kazanılan miktar nispetinde iade olunacağından, mükelleflerin haklı çıktıkları ihtilâflardan 
dolayı harç ödemiş olmaları da mevzuubahis değildi]».. 

4 sayılı tarife gerekçesi 

Vergi, resim, harç ve cezalara karşı yapılan itiraz ve temyiz işleriyle diğer vergi muamelelerin
den alınacak harçlar tasarıya ekli 4 sayılı tarifede gösterilmiştir. Bu tarifede kaydiyeler, talep harç
ları, rapor harçları, ve karar harçları başlıkları altında toplanmış bulunan harç mevzuları ile harç 
miktar ve nispetleri sarih bulunduğundan bu hususta ayrıca izahat vermeye lüzum görülmemiştir. 

Beşinci kısım 

Tasarının 5 nci kısmı tajpu ve kadastro muamelelerinden alınacak harçlara ait olup 9 bölümü 
ihtiva etmektedir. 1 nci bölüm mevzu ve tarifeye 2 nci bölüm muafiyetlere mütaalliktir. Mer'i 
Tapu Harçları Kanununun muhtelif maddelerinde dağınık bir halde bulunan muafiyet hükümleri 
2 nci bölümde 65 nci'maddede toplanmıştır. Bu maddenin 1 nci bendiyle menafii umümiyeye ha
dim cemiyetlere yeni muafiyetler tanınmaktadır. Bugünkü hükümlerde bu gibi cemiyetlerin yal-
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hız tesisleri; harçtan^muaf tutulmuştur. Memleketimizin büyük sihtiyacı düşünülerek bir teşvik 
maksadiyle bu kabîl cemiyetlerin gerek kendilerinin ve gerekse tesislerinin iktisap edecekleri 
bilûmum gayrimenkuller ve diğer ayni haklar harçtan tamamen muaf tutulmuşlardır. 

4 ncü bölüm tapu harçlarının hesabında bâzı yeni hükümleri ihtiva etmektedir. Meselâ 67 
nci madde ile trampa muamelelerinde harem trampa edilen gayrimenkullerin mukayyet kıymet
leri yekûnu üzerinden hesaplanacağı esası kabul edilmiştir. Bugünkü mevzuatta ise harç, tram
pa edilen gayrimenkullerin mukayyet kıymetlerinin yüksek olanı üzerinden alınmaktadır. Halbu
ki trampada bir değil iki tapu muamelesi vardır ve iki ayrı tescil yapılmaktadır. Bu sebeple 
harcın da her iki gayrimenkulun mukayyet kıymetleri yekûnu üzerinden alınması daha muvafık
tır. Keza bugünkü hükümlerde, resmî dairelerce yapılan satışlarda tapu harcının takarrür eden 
bedel üzerinden alınması esası vardır. 'Bu dairelerin satışlarında olduğu gibi mal satınalmaları 
halinde de tapu harcının kararlaşan bedel üzerinden alınması daha muvafık görülmüştür. Tasa-
rinm 69 ncu maddesi bu noktai nazarla kaleme alınmıştır. 5 nci bölümde de bâzı yeni hükümİer 
vardır. Rehin ile takyit edilmiş bir gayrimenkulun satışında, bedelin sureti hesabı, hangi ahvalde 
bedelle bir ilâve yapılmıyacağı, şu veya bu gayrimenkule teferruat olarak eklenmiş menkul malların 
bedele ekleneceği gibi hükümler bu meyandadır. Tasarının 72 nci maddesi taksitli satışlarda har
cın ne suretle hesaplanacağına dairdir. Mer'i hükümlerde taksitli satışlardan dolayı bedelden her se
ne için % 5 nispetinde bir tenzilât yapılması kabul edilmekte ve bu tenzilâtın bedelin %40mı geçe-
miyeceği tasrih olunmaktadır. Taksitli satışlar alıcının lehine bir muameledir. Bu satışların ha
kiki bedelden daima yükseğine müşteri bulduğu düşüncesi de her zaman hakikati ifade etmez. 
Bu sebeple bugünkü hükümlerin tenzilâta dair esasları tasarıya alınmamıştır. 

8 nci bölüm mer'i hükümlerin büyük bir boşluğunu dolduracak esasları ihtiva etmektedir. Ta
pu harçlarında bedel gizlenmesi suretiyle mühim ölçüde kaçakçılık yapıldığı ve bugünkü hüküm
lerin bunu önliyemediği malûmdur. Alım ve satım muamelelerinin belki de yarıdan fazlasında 
bedellerin daima mukayyet kıymetlerden dun veya bu kıymetlerden biraz fazla gösterilmek sure
tiyle harcın mukayyet kıymetler üzerinden veya biraz fazlasından ödendiği her zaman görülmek
tedir. Tahrire müstenit mukayyet kıymetlerin hakiki kıymetleri ifade etmediğini izaha ise lü
zum yoktur. . Gerek Hazinenin ve gerekse dürüst vatandaşların aleyhlerine tecelli eden bu hali ön
lemek maksadiyle tasarının 76 ncı maddesinde tapu harcı kaçakçılığına ait yeni ceza hükümleri 
vaz'edilmiştir. Prensip olarak harç hakiki alım ve satım bedeli üzerinden alınacağına göre taraf
larca tapu idarelerine bildirilecek bedellerin rayiç bedelden dun olamıyacağı gibi umumi bir esas 
kabul edilmiş ve malmemurlarma noksan bedelle yapıldığına muttali oldukları muamelelere mevzu 
gayrimenkullerle sair ayni hakların rayiç bedellerini tesbit ettirmek salâhiyeti tanınmıştır. Ya
pılacak tesbit neticesinde, bildirilen bedelde rayiç bedele nazaran % 25 e kadar bir noksanlık 
görüldüğü takdirde alım satım muamelelerinde bu nispette bir fark normal telâkki edilebile
ceğinden her hangi bir muamele yapılmıyacak ve ceza tatbik edilmiyecektir, Bundan fazla bir 
fark hâsıl olduğu takdirde matrah farkı üzerinden ceza alınacaktır. Tasarının 77 nci maddesin
de bu farkın harç. kaçırma kastından ileri geldiği anlaşıldığı takdirde alâkalı hakkında ayrı
ca hapis cezası hükmolunabileceği kabul edilmektedir. Böyle bir cezanın tatbiki için % 25 ve 
daha fazla farktan ve kasıt unsurundan başka kaçırılan harç miktarının da 500 liradan fazla 
olması gerekmektedir. Bu şartlar mevcut olsa dahi savcılığa gerekli ihbar yapılmadan önce hâdi
senin bu madde şümulüne girip girmediği hakkında re'sen takdir komisyonundan karar alın
mış olacaktır. Bu hüküm de vatandaşların gelişigüzel mahkemelere sevkedilmesini önlemeye ma
tuftur. Tasarının 79 ncu maıddesi rayiç bedele nazaran çok düşük bedelle satılan gayrimenkul-
leri muayyen şartlarla harç matrahı olarak beyan edilen kıymet üzerinden satmalma hususunda 
Hazineye yetki dermektedir. Bu hüküm harç matrahının çok düşük beyanını önleyici mahiyet
te bir hükümdür ve şüphesiz ki çok nadir ahvalde ve kaçakçılığı önleyici bir tedbir olarak mü
racaat edilecektir. 

Bu usulün gümrükten ithal edilen mallar ve bâzı sanat eşyasının ihracı mevzuunda îtal-
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ya'da ve 11 gayrimenkul alım vejsatım. •• muamelelerinde Fransa'da tatbikatı vardır.?*: Fransa'da bu 
tetbir tamamen önleyici mahiyette olarak ve nadiren kullanılmaktadır. 

Harç kaçakçılığını önleme bakımından düşünülen bu tedbirin hüsnüiyet sahibi mükellef
ler aleyhine kullanılmasından endişe edilmemelidir. Filhakika tatbikat şöyle cereyan edecektir. 
Tapu muamelesi beyan üzerine yapılacak, her hangi bir ihbar veya re'sen yapılan bir tetkikle 
satışın rayiç bedelden çok düşük yapıldığı öğrenilince gayrimenkulun değeri Vergi Usul Kanu
nuna göre teşekkül eden Takdir Komisyonuna takdir ettirilecektir. Bu komisyon üç halk mü
messilinden ve iki Maliye memurundan mürekkeptir. Komisyon takdir edeceği bedele nazaran 
satış bedelindeki düşüklük % 25 e kadar olursa hiçbir muamele yapılmıyacaktır. Düşüklük 
% 25 den fazla olursa kasdm, olup olmadığına göre yukardaki cezalı muameleler tatbik edilecek
tir. Kasdi mahiyetteki kaçakçılık suçlarının savclığa ihbar edilebilmesi de aynı Komisyonu
nun bu hususta karar almış olması şartına bağlanmıştır. Bunlar hep mükellefin lehine hüküm
lerdir. 

Tasarıda kasda dayanan suçlar için teklif edilen cezalar vardır, ancak kasıt bâtmi bir hâdisedir, 
binaenaleyh bu cezaların tatbikatı müşkül olacak ve önleyici tesiri bu sebepten zannedildiği kadar 
kuvvetli olamıyacaktır. 

işte bu düşüncelerle çok düşük bedelle yapılan satışlarda kasıt ispat edilemezse dahi Hazineye 
gayrimenkulu beyan edilen bedelin yüzde on fazlası ile iktisap edebilmek yetkisi tanınmıştır. 

iktisap edenin düşük bedelle iktisap etmiş olsa dahi mülkü üzerindeki tasarrufunu takyit etme
mek için de bu hakkın kullanılması iki ay gibi kısa bir müddetle takyit edilmiştir. Keza tasarının 
78 nci maddesi gereğince tapu memurları akdin icrasından evvel vatandaşları bu hususta ikaz et
meye ve ceza hükümlerini kendilerine bildirmeye mecbur tutulmuşlardır. 

""', 5 sayılı tarife gerekçesi 

Tapu muamelelerinden alınacak harçlar tasarıya ekli beş sayılı tarifede gösterilmiştir. 
Bâzı harçlarda indirmeler yapılmıştır. Tesislerin ihdasında ve bu tesislerin sonradan mal ikti

saplarında, gayrimenkul mükellefiyetlerinde, izinsiz doldurulan veya ihya olunan gayrimenkuUerin 
tescilinde, bakma akdiyle yapılan temliklerde alman harçlar bu hususta misal olarak zikroİuna-
bilir. 

Bu tenzilâta mukabil bâzı harçlar da artırılmıştır. Meselâ mal birliği, mal ortaklığı, mukavele
den mütevellit şüfa vefa ve iştira haklarının tescilinden alınmakta olan binde 2 harç binde 3 e, 
belediye hudutları haricindeki irtifak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde tesisinden alman 
1 lira maktu harç bedel üzerinden binde 15-30 nispetinde, senet cirolarına ait binde 1 harç bin
de 4 e, icar mukavelelerinin tesciline ait binde 1 harç binde 5 e çıkarılmıştır. Keza gayrimenkuUe
rin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasında ve rücuunda veya kanuni veya mansup 
mirasçılara intikalinde ve vasiyetlerin infazında mukayyet kıymetten binde 1 nispetinde harç 
alınmakta iken bu muameleler binde 10 ilâ binde 25 arasında müterakki bir nispet üzerinden har
ca tâbi tutulmuştur. Bağışlama, vasiyet ve sair suretlerle ivazsız iktisaplarda Veraset Vergisi alın
dığı düşüncesiyle bu gibi muamelelerden cüzi bir harç alınması gerektiği iddia olunabilir. Ancak 
Veraset Vergisi bir servet vergisi, tapu harcı ise yapılan bir hizmet karşılığıdır. Bu itibarla böy
le bir iddia varit olamaz. Evvelce böyle bir düşünco ile düşük tutulan nispetler bu kere lâyık 
bir had üzerinden ayarlanmıştır. 

Harç miktar ve nispetlerinde yapılan bu ayarlamadan başka yeni tarife bâzı yeni harç mevzu
larını da ihtiva etmektedir. Tarifenin 17 sıra numarasında yazılı muvakkat tesciller, 21 sıra nu
marasında yazılı aile yurtları, mal birliği, mal ortaklığı, ipotek, ipotekli borç ve irat senetleriyle 
yapılmış rehinlerin terkin muameleleri bu cümledendi?. 

Kadastro harçları da tarifenin 26 ncı numarasında zikredilmiş ve bu harçların nispetlerinde de 
ehemmiyetsiz bâzı değişiklikler yapılmıştır. 
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Altıncı kısım .• • 

Tasarının 6 ncı kısmı nüfus harçlarına taallûk etmektedir. Bugünkü nüfus harçları 14 Ağustos 
1330 tarihli Kanunun muaddel 41, 42ve 43 ncü- maddelerine göre alınmaktadır. Nüfus kayıtları 
dâvasının memleketimizde arzettiği hususiyet nazara alınarak bugünkü cüzi harç miktarları pek kü
çük farklarla aynen tasarıya alınmıştır. Yalnız bugünkü hükümlere göre harca tâbi bulunmıyan 
sicil tashihi kararlarının nüfus kayıtları ve cüzdanlarına işlenmesi ve nüfus kaydı suretleri cüzi bir 
harca tâbi tutulmuştur. Keza fakrühalleri »sabit olanlara nnüfus tezkerelerinin meccanen verileceği 
hakkındaki hüküm de kaldırılmıştır. Zira nüfus harçları o kadar cüzidir ki, bir fakrühal mazbatası 
veya ilmühaberi almak için yapılacak masraflar ödenecek harçlardan daha yüksektir. 

6 sayılı tarife gerekçesi 

Nüfus harçlarına mütaallik olan 6 sayılı tarifede yazılı harç mevzulariyle harç miktarları kâfi 
derecede vazıh ve sarih bulunduğundan ayrıca izahat vermeye lüzum görülmemiştir. 

Yedinci kısım 

Tasarının 7 nci kısım konsolosluk harçlarına taallûk eden hükümleri ihtiva etmekte ve 6 bölüme 
ayrılmış bulunmaktadır. 1 nci bölüm mevzu ve tarifeye ainttir. Bugün mer'i olan 1143 sayılı Şeh
benderlik Rüsumu Kanununun 1 nci maddesinde şehbenderi memurları tarafından alınacak rüsum
dan bahsedilmektedir. Bu ifade tarzı icabında Türkiye menfaatlerini deruhde eden yabancı devlet 
muvazzaf veya fahrî konsoloslukları tarafından yapılacak işlerden harç alınmaması ihtimalini hatıra 
getirebilir mahiyettedir. Böyle bir ihtimali ortadan kaldırmak maksadiyle 1 nci bölümde muvazzaf 
ve fahrî konsolosluklarla icabında Türkiye menfaatlerini deruhde eden yabancı devlet muvazzaf ve 
fahrî konsoloslukları tarafından yapılacak muamelelerin de harca tâbi olduğu sarahaten zikredil
miştir. 2 nci bölüm bugünkü kanun ve ekli tarifesinde dağınık bir halde bulunan muafiyet ve istis
na hükümlerini bir tek madde halinde toplamaktadır. Şehbenderlik Rüsumu Kanuniyle buna ek ta
rifede zikredilmiyen ve fakat Dışişleri Bakanlığınca hazırlanmış bulunan Konsolosluk Kanunu tasa
rısında mevcut bâzı muafiyet hükümleri de bu ma İdeye ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

3 ncü bölüm konsolosluklarca yapılacak noter muamelelerinden alınacak harçlara ait yeni bir 
esâs koymaktadır. Bugün mer'i olan tarifede noter muameleleri hakkında hususi harçlar bulunmak
tadır. Bu suretle bugünkü tatbikatta noter muamelelerinden yurt içinde ve dışında başka başka harç
lar alınmaktadır. Aynı nev'i bir muamelenin memleket içinde yapılmasiyle memleket dışında yapıl
ması arasında hizmet bakımından her hangi bir fark bulunmadığı şüphesizdir. Bu itibarla yurt 
içinde veya dışında yapılacak aynı muameleleri aynı kanun hükümlerine göre harca tâbi tutmak mak
sadiyle tasarının 83 ncü maddesinde konsolosluklarca yapılacak noter muamelelerinden tasarının no
ter harçlarına 'ait- hükümlerine göre harç alınacağı tasrih edilmiş ve konsolosluk harçlarına ait 7 sa
yılı tarifede noter muamelelerinin ayrıca zikredilmesine lüzum kalmamıştır. Ancak konsolosluklarca 
yapılacak noter muamelelerinden noter ücreti veya beyyiye aidatı alınması şeklinde yanlış bir hükme 
varılmaması için tasarının noter ücretleriyle beyiyelerine mütaallik hükümlerinin konsoloslar hakkın
da tatbik olunmıyacağı hakkında hüküm sevkedilmiştir. 

4 ncü bölümde harçların hangi para ile ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre harçlar 
Maliye ve Dışişleri bakanlığınca hazırlanacak fiyat cetveline göre tarifede yazılı Türk parasının te
kabül ettiği mahallî para ile ödenecektir. 

: 5 nci bolümde yabancı devletler tebeasma karşı mukabele bilmisil olarak icabında harçları artır
mak hususunda Maliye ve Dışişleri Bakanlığına salâhiyet tanınmaktadır. Bu hüküm ;Şehbemderiik 
Rüsumu Kanununun 2 nci maddesine tekabül etmektedir. 

6 ncı bölüm harç ve zaruri masrafların peşin olarak ödenmesi esasını koymaktadır. Aynı esas 
Konsolosluk Kanun tasarısında da kabul edilmiştir. 

(S:i:Sayisr:;lÖ5) 



: -M-
t 7 sayılı? tarif o-gerekçesi 

7 sayılittarife^konsolosluki haralarına,, taallûk etmektedir*; Tarifenin .hazırlanması sırasında yeni 
Konsolosluk. Kanunu tasarısı hükümleri nazara alındığı gibi,, bugün mer 'i olan tarif ede. yazılı harç 
mevzuları da gözden .geçirilmiştir, Bu meyanda koi>soloslarm,vazj fe ve. salâhiyetleri dışında bulun
duğa v halde her, nasılsa ^tarifeye -girmiş bulunanbâz^ı muameleler; yeni .tarifeye alınmamıştır. Mese
lâ i mer 'i , tarifenin • 18: nci numarasında kayıtlı nesebin • tashihi kararı, ,19, siıra numarasında .kayıtlı ev
lenmenin .feshi; ve boşanma karara 20 sıra numarasında kayıtlı;, ispatı ;rüşt kararları gibi bugünkü 
mevzuatımıza:: göre münhasıran, mahkemelere mevdu olan bâzı vazifeler, .bu.cümledendir. Mer'i ta
rifede, bulunmıyan bâzı. yeni harç mevzuları. ise. yeni tarifeye alınmışlardır. Tarifenin 3, 30, 37 nci 
sıra, numaralarında yazılı mevzular bu. meyandadır.: 

Kosolosluk harçlarının; en,mühimmini teşkil eden.menşe şehadetnamelerinde mer'i tarifeye göre 
harç,;; rayiç bedel;üzerinden alınmaktadır.. Mahallî,rayiç tâbiri yerine F. O. B kıymeti üzerinden harç 
alınması i tatbikat, bakımından daha-mııvafık görülmüş ve 1 sıra numarasında bu şahadetnameler-bu 
esasa göre harca tâbi. tutubnuşlardır. 

Yeni tarifede harç. .miktar ve nispetleri de: yeniden,ayarlanmıştır.. Filhakika 1927 yılında o za
manın ihtiyaç ve ölçülerine göre tesbit edilmiş olan. harç miktar ve nispetlerinin bugünkü ihtiyaç ve 
ölçülere tevafuk etmediği muhakkaktır. Keza. ewelce.de bilmukabele arzolun.duğu veçhile para kıy
metinin sukutu sebebi de harçların bugünkü rayiçlere çıkarılmasını zaruri kılmaktadır. Tarifede 
yalıiız- menşe şahadetnameleri itası, vizesi ve* tasdikındah alınan harçlarda' artırma nispeti'daha dun 
tutulmuştur. •• .1 

Yeni tarifede hâlen tatbikında zorluk çekilen bazı harç-nispetleri ile harç esasları da:basitleş
tirilmiştir; Meselâ gemicilik işlerinden alman harçlara ait'kademeler azaltılmıştır. Keza mer'i tarife
nin' 47 sıra numarasında yazılı tâbiiyet ilmühaberlerine ait harçların5 sınıf, esasına istinat ettirilmesi 
veya irat sahibi olanlar gibi müphem tâbirlerin bulunması dolayısiyle tatbikatta çekilen müşkülât, 
tarifenin • 15 nci' sıra numarasında görüleceği, veçhile kabul edilen dahavbasit; esaslarla bertaraf edil
miştir • • " . ; • ^ 

Sekizinci'kısım' . . . *$ 

... Tasarının 8 nci kısmı pasaport ve vize harçlariyle. ikamet tezkereleri ve.dışişleri Bakanlığınca 
yapılacak tasdik muamelelerinden alınacak harçlara taallûk etmektedir. Bu harçlar halen 3 ayrı 
kanuna istinat etmektedir. Pasaport ve vize, harçları' Pasaport Kanunu içinde, ikamet tezkere
leri harçları, yabancıların Türkiye'de seyahat ve ikametleri hakkındaki kanun içinde mütalâa edil
mişlerdir;- Her iki kânun 1950-yılr Temmuz ayında kabul edilmiş ve •harç/- miktarlaiT da bugünün 
ihtiyâç, ve zaruretlerine göre tesbit edilmiş bulunduğundan bir kanunlar hükümleriyle harç miktar
ları-tasarıya hemen hemen aynen alınmışlardır. Yâlnız- bil kânunlarda nazara alınmamış bâzı hu
susların tasarıya eklenmesine zaruret- hâsıl olmuştur. Filhakika Pasaport Kanununun 15 nci mad
desinin 'son-fıla*asinda'-yabâncrm^ için gideceklere verilecek pasaportlar 
harçtan muaf tutulmuştur. Halbuki bâzı memleketle^ -vatandaşlık ilmühaberlerini; kâfi'- görmiyerek 
yabancılardan ayrıca pasaport istemetkedirler. Bu sebeple tahsilde bulunan kimselere yabancı mem
leketlerde iken ayrıca pasaport verilmesi mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Tasarının 9 neu maddesinin 
2 nci fıkrasında dış memleketlerde tahsilde bulunanlara verilecek bu kabîl pasaportlar da harçtan 
muaf tutulmuşalrdır. Diğer yeni bir hüküm de ikamet tezkerelerini kanuni müddeti içinde alma
yanlar hakkında tatbik olunacak cezalara dairdir. Tasarının 100 neü maddesi bu cezalari göster
mektedir. Bugün mer'i hükümlere göre diğer bir değişiklik de kendi hesaplarına seyahat edecek 
şahıslara verilecek hususi damgalı pasaportların tarifenin 2 sıra numarasında 10 lira harca tâbi 
tutulmuş olmasıdır. Pasaport Kanunu ile bu kabîl pasaportları harçtan muaf tutmuştur. Muayyen 
barem' derecelerini ihraz etmiş memurlara verilecek bu nevi pasaportların seyahatlerde temin ede
ceği hususi kolaylıklar kâfi görülmiyerek ayrıca pasaport harcından da muaf tutulması sebebini 
izah etmek mümkün değildir. 
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. Dokuzuncu kısım 

Tasarının 9 ncu kısmı tâbiiyet muamelelerirideıv alınacak harçlara taallûk etmekte olup iki bö
lümü ihtiva etmektedir. Birinci bölüm mevzu ve tarifeye, ikinci bölüm de muafiyetlere aittir. 
Bugün m er'i olan İ260 sayılı Tâbiiyet Harçları Kanununun muaddel 8 nci maddesiyle muhacirler, 
mülteciler, Türk soyundan olup ' 'damuhacir ve mülteci sıf atiyle olmaksızın Türkiye'ye gelenlerden 
fakru zaruretleri sabit olanlar Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde Türk vatandaş
lığına kabullerini istedikleri takdirde tâbiiyet harçlarından muaf tutulmuşlardır. Mer'i karnimin 
bu hükmü kifayetsizdir: Zira iskân Kanunu mucibince mültecilerin Türk vatandaşlığına alınması 
için haklarında yapılacak tahkikatın müspet netice vermesi gerekmektedir. İcabında bir kısım mül
tecilerin muhacirliği kabul edilmiyerek bu gibiler Türk vatandaşlığına alınmamaktadırlar. Bu iti
barla tasarının 102 nci maddesinde göçmenler, göçmenliği kabul edilen mülteciler, serbest göçmen
ler ve Türk soyundan olup da göçmen ve mülteci sıf atiyle- olmaksızın Türkiye'ye gelenlerden 
yoksulluğu sabit olanlar, şeklinde bir ifade kullanılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Tabiiyet harç
larına ait tasarıya merbut 9 sayılı tarifede mer'i hükümlere • göre esaslı bir değişiklik yapılma
mış yalnız harç miktarlarının artırilmasiyle-iktifa olunmuştur. 

Onuncu kısım 

• Tasarının 10 ncu kısmı muhtelif kanun ve nizamnamelerde dağınık bir halde bulunan mütefer
rik harçları bir araya toplamaktadır. Ruhsatnameler, ihtisas vesikaları, şahadetname ve tasdik
nameler, izin vesikaları,' ihtira beratları,, alam eti farikalar; telif hakları, imtiyazlar, tekel harçla
rı, diploma harçları, av tezkereleri bu kısımda ye^kli 10 sayılı: Tarifede mütalâa edilmişlerdir. 
Gerek tasarı metni ve gerekse tarifede yazılı mevzular ve harç miktar ve nispetleri kâfi derece
de vazıh ve sarih olarak ifade edilmiş bulunduklarından her bir madde ve tarife hakkında ay
rıca izahat vermeye lüzum görülmemiştir. Tarife le.yazılı harç mevzularından ekserisi esasen bu-

. gün dahi harca tâbi bulunmaktadır. Yalnız tarif min 10/13, 14, 15,, 17, 24, 25, 26, 31, 35, 36, 37, 
46, 48, 49, 50 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73 sıra numaralarında yazılı 
mevzular yeni olarak tesbit edilmiş olup hizalarınla' gösterilen-miktar ve; nispetlerde harca tâbi 
tutulmuşlardır. Keza bugün harca tâbi olan mevzulara ait harç miktar ve nispetlerinde de müta-
addit defalar izah edilen sebeplerle ayarlama yapılmıştır. 

On birinci kısım 

• Tasarının 11 nci kısmı bütün harçlara şâmil-umumi hükümleri ihtiva etmektedir. Genel mu
afiyetler, mükellef ve • teklif mahalli, harçların hesabında nazara alınacak genel esaslar, kanun 

.hükümlerine riayetsizlik hallerinde salınacak cez'ılar, kanım yolları, tahsile ait umumi hükümler, 
tahakkuk ve tahsil zaman aşımı, mülga hükümler, kanunun yürürlük tarihi bu kısımda toplanmış 
bulunmaktadır. Bu hükümlere ait metinler,,Jvâfi derecede sarih bulunduğundan bunların tekrarı 
mahiyetinde ayrıca bir izahat vermeye lüzum görülmemiştir.- .-' • 
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Geçici Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/320 
Karar No. 4 

21 . Îİ . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Muhtelif mevzuatta dağınık bir halde bulu
nan: harç hükümlerinin"-bir araya getirilmesi, su
retiyle ve yeni bir sisteme göre ilgili. Bakanlık
lar^ mütalâası da alınarak Maliye Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca: 22.1.1952 
tarihinde Yüksek Meclise sunulan Harçlar Ka
nunu tasarısı 25 . I . 1952 tarihte komisyonumu
zu havale edilmiştir. ' 

Bu tasarı ilgili bakanlıklar, temsilcilerinin 
hazır bulundukları 8 . I I .1952 tarihten 19.11. 
1952 tarihe kadar yaplıan 16 celsede incelenmiş
tir. Tasarının tümü ve kısımları ile tarifeleri 
hakkındaki•; komisyon kararlarının mahiyeti aşa
ğıda açıklanmıştır. 

I - Tasarının tümü hakkında mülâhazalar 

Dağınık mevzuattaki harç. hükümlerinin bir 
araya getirilmesi ve hizmetlerin mahiyetlerine 
ve hizmeti gören dairelere göre tasarıda yapıl
mış olan kısım tasnifleri ve tarife şekli tatbikata 
kolaylık gösterecek mahiyette görülmüştür. Fil
hakika yeni şekli ile kabul edilecek bir harçlar 
kanunu sayesinde vatandaş kendisini ilgilendi-, 
ren harç hükmü için bir tek metne müracaat ede
cek ve tasnifli olan bu metinde aradığını bulabil
mekte kolaylık elde edecetkir. Tatbik elemanları 
da tasarıdaki kısım ve, tarife tasnifleri ve. ayrıca 
tarifeler içinde işlerin mahiyetine göre yapıl
mış tâli tasnifler sayesinde aradıklarını kolayca 
bulabileceklerdir. 

Tasarının, kanunlaşması, halinde Maliye Ba-
' kanlığmca harç mevzuu, olan hizmetlere göre al-
îebetik olarak hazırlanacak .cetvellerden alâka
lıların daha fazla kolaylık sağlıyabilecekleri de 
nazara alınmıştır. 

Harç Kânunlarımızın büyük kısmı çok eski 
tarihlerde meriyete girmiş; harç miktarları o 
günkü para rayicine göre tesbit edilmiş ve son
radan her hangi bir ayarlamaya da tâbi tutul
mamış olduğundan Hükümet tasarısında harç 

miktarlarının para rayicine ğore kısmî bir ayar
lamaya tâbi tutulduğu görülmüştür* 

Komisyonumuz bu mülâhazaya yer vermemiş 
ve Hükümet tasarısı ile komisyonun kabul etti
ği miktarların mukayesesinde de görüleceği gi
bi tasarıdaki miktarlarda ehemmiyetli indirme
ler yapmıştır. Bu indirmeler bilhassa mahkeme
lerde, îcra ve iflâs Dairelerinde ve noterlerde 
alınacak Harçlar mevzuunda daha mühim mik
tarlarda olmuştur. 

Bu mevzuda aşağıda kısımlar hakkında iza
hat verilirken ayrıca açıklamalarda bulunula
caktır. . . -

Tasarının kanun maddeleri ve tarifeleri üze
rinde yapılan değişiklikler hususunda tasarının 
kısımlarına muvazi olarak aşağıda izahat yeril-
.mistir. . , - ' : , • ' ' 

II - Tasarının şümul maddesi ile kısımları ve 
her kısma ait tarifeler üzerinde yapılan deği

şiklikler 

Tasarının şümulünü gösteren birinci madde
de, tarifelerde avukatlık işlerine ait harç mev
zuları da bulunduğundan 1. fıkraya (ve avukat
lık işleri) ibaresi konulmuştur. 10.- fıkrada alâ
meti farika tâbiri yerine bu mevzudaki tasarı
ya uyularak marka hakkı tâbiri kullanılmış ve 
fikir hakları kanunu telif hakları için tescil 
mütalâa etmediğinden (telif hakları) ibaresi 
de madde, metninden çıkarılmıştır. 

1. iler nevi dâvalar ile mahkemeler, yargıçlar 
ve savcılar ve ticaret sicil memurları tarafından 
yapılan muamelelerle, avukatlık işlerinden alına-

cakharçlara ait birinci kısım 

. ; Komisyon bu kısım üzerinde bilhassa dur
muştur. Kanun tekniği ve tarifedeki vuzuh ba
kımından tasarı muvafık görülmüştür. Ancak 
tasarıda bu harçların konulduğu 1934 tarihi ile 
bugünkü para rayicine göre yapılmış olan kısmî 
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ayarlama dahi aynen • kabul edilmiyerek mühim 
tenziller yapılmıştır. . 

Adaletin ucuz ve seri tevzii esasına bağlı 
kalınarak rayice göre normal bir •> ayarlama da-
L.İ kabul edilmemiştir. Bâzı mahdut ilâveler bu
gün için çok düşük kalan miktarlar üzerinde 
olmuştur. Meselâ 1934 yılında 20 kuruş •harca 
tâbir olan s vemühim bir.kalem, teşkil .eden kay-

; diyeler Hükümetim 50: kuruşa teklif ine -mukabil 
komisyonumuzca 20 .kuruş tenzilâtı ile 30 kuruş 
olarak kabul edilmiştir. 

Aşağıda bu kısmın ~ kanun maddeleri ve'1 
sayılı .tarifesi üzerinde yapılan ' değişiklikler 
mevzuunda izahat veril'miştir, 

A) [Birinci kısmın kanun maddeleri üzerin
de yapılan değişiklikler : 

Bu' kısmın kanun maddeleri üzerinde yapı
lan değişikliklerden izaha muhtaç (görülenler 
aşağıda açıklanmıştır : - .' 

^Tasarı madde 2 : Bu mevzu maddesine bir ih-
'tilâfamahal kalmamak üzere • avukatlık işleri 
İlâve edilmiştir. '^Hükümet tasarısında avııkat-
İık işleri tarifede yer aldığı halde mevzu /mad
desinde zikredilmemiş ve bu hizmetlerin yargıç 
kararlarına> veya Hdisiplindâvalarınas mevzu ol
ması sebebi; ile ayrıca' zikri cihetme gidilmemiş
ti. Komisyonun ilâvesi mevzua vuzuh vermiştir. 

ıTasarı madde 3 : 7 nci fıkraya, onbaşılar 
ve kıta çavuşlarının' da muafiyeti ilâve edilmiş 
ve assubayların hariç olduğu kaydedilmiştir. 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununa göre. onbaşılar 
ve kıta çavuşları rütbe sahibidirler ve aynı ka
nuna göre er "de rütbesiz asker olarak tarif 
edilmiştir. Bu sebeple er tâbiri bunları mez
kûr kanun muvacehesinde kavrıyamıyacaktır. 
Assubayların hariç tutulması bunların arasında 
da (çavuş) bulunmasından ve bir iltibasa ma
hal verilmemesi ̂ endişesinden' ileri <-gelmiştir. 

,iTasarivmadde, 5 : i Yabancı Î hakem .kararları
nın da infazı; lâzımolduğuna. dairi*yargıç tara
fından şerh verilmekte olduğundan bunlar da 

'^Türkiye'de -verilen" Kâkem kararları ihâkkinda-
' ki 7 rici*mâdde sonuna ilâve;edilmiş ve fou mad
deden çıkarılmıştır. 

Tasarı .., madde. 8 : İkmal.jettirilecek ^celse 
harçlarına ait hükümde bir tadilât yapılarak 

ü haî*Ç noksanlığının meydana çıktığı celsede dâ
vaya devam olunması ve ancak mütaakip celse
ye kadar harç ikmal edilmediği'takdirde muha-. 
kemeye devam olunmaması kabul edilmiştir. 

'Tasarı madde 25 ve 26 : (Bu-maddeler istinaf 
? mahkemelerinin kurulacağı düşüncesine göre 

Hükümetçe sevkedilmiş bulunmaktadır, istinaf 
mahkemeleri'kurülmuşVdeğildir. ^Buna'âifr ka
nun :*da? henüz s Kabul'-* edilmemiştir. •": Mevcut M-
mıyari'bir vteşkilât açm' harç hükümlerinin ;şiin-
diden: sevkr muvâfık^ğömlmediğindenlbU'mad-

Fdeler tasarıdan Çıkarılmıştır. 

Tasarı.madde,31 ^değişik 29) : 
Askerî Yargıtay idari ihtilâflara da, bakmak

ta olduğundan tasarıdaki ( tarifenin ceza 
dâvalarından alınacak harçlar'ile kaydiyeler 
hakkındaki bükümlerine göre harç alınır.) hük
mü değiştirilerek 1 sayılı tarife gereğince harç 
nlıınr denilmiştir. 

Tasarı madde 34 (Değişik 32) : 
Bu maddeye alâkalının lehine olarak iadei 

muhakeme talebinde bulunan haklı çıkarsa,ayrıca 
verdiği harcın mahsup edileceği yolunda hüküm 
ilâve JediJmiştir. 

Tasarı madde5 37 (Değişik 35) : 
^Vekile veya taraflara tahmil ;ölunanxîelse"har-

cınıri mütaakip oturum a kâda r ödenmem esi h alin
de harcın üç kat, alınacağı hakkındaki hüküm* celse 
harçlarının vaktinde ödenmesi ve tediyenin fiilen 
vâki olarak mütaakip celselerde olsun taliklere 
sebebiyet verilmemesi ve muhakemelerin süratle -
intacı bakımından lüzumlu görülmüş, bu madde
de, harem 3 kat alınacağı hakkındaki hüküm bir 
kat olarak tadil edilmiştir. 

Tasarı madde 38 : Müzahereti adliyeye müsta
hak olmadığı halde bu haktan ^faydalandığı ran-
laşılan kimselerden, mahrum kalınan harçların 
3 kat" fazlası ile tahsili -*hakkındaki bu madde, 
müzahereti adliye talebinde bulunacaklar>':üzerin
de -korku yaratabileceği vehaklırdâvâlann'ika
mesin e mâni olabileceği endişesi 'ile İndirilmiş
tir. •. • ' :,. 

B) ^Birinci'kısma bağlı • 1 sayılı4:arıfoüze-
- rinde 'yapılan; değişiklikler : 

;'iTarifedö;harç miktarları ürerinde «Hükümet 
tasarısına göre yapılan indirmeler açıkça görüh 
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mektedir;- Yukarda da işaret 'edildiği gibi Hükü
metçe 1934 yılı iler bugünkü' para rayici muvace
hesinde kısmî bir' fiyat ayarlaması şeklinde geti
rilen miktarlar; dahi kabul odilmiyerck komis-, 
yonca ucuz ve seri adalet düşüncesi ile tasarıya 
nazaran mühim indirmeler sağlanmış ve ancak 
suiniyetle açılacak dâvaları ve yapılacak muame
leleri önlemek ve haksız yere "kaza mercilerinin 
meşgul edilmesine mâni olunmak üzere zaruri ve 
muayyen hallerde cüzi harç artırmalarına ve 
tesislerine gidilmiştir. 

"Sulh mahkemelerinde basitlik ve ucuzluğa da
ha ziyade yer verilmesi düşüncesi ile bir kısım 
tarife sıra numaralarında görüleceği veçhile aynı 
hizmetin * harçları: sulh ve asliye - mahkemelerine 
taallûk ettiğine; göre f arldılaştırılmış ve miktar
lar sulh mahkemelerinde daha düşüktutıılmuştur. 

Celse; harçlarında nispî harç kabul edilmemiş 
ve burada da. sulh ve asliye tefriki yapılarak 
harçlar .maktu olarak kabul edilmiştir. Eapor 
harçlarında da aynı şekilde hareket edilmiştir. 

~Bâzı hizmetler. komisyonca harç mevzuundan 
çıkarılmıştır, bunlar ve mucip sebepleri aşağıda 
gösterilmiştir : 

Tasarıda •" '-•• ' . 
tarife 

sıra^No. 

İ l 

19 

27 

30 

Muayyen 'bir miktar ve kıymet tâyini 
«mümkün olmıyan; dâvalaraHait bu celse 
harçları i hakkındaki; hüküm; celse harc
ıları iesasen maktu yapıldığından kaldı
rılmıştır. 

"(Mahkeme: kaleminerjtevdi olunan . her 
nev'i evrak için talep üzerine yerilecek 
makbuzlara ait bu harç hükmü kıymet
li, bir şey tevdi edenin makbuz istemesi 
ve alması tabiî görüldüğünden kaldırıl
mıştır. . 

"Keşif muhakemenin tabiî bir safhası 
addedildiğinden ve muhakemenin her 
safhasından ayrı harç alınması adalet 
prensibine aykırı bulunduğundan kal-

; dırilmıştır. 
Hukuk'Usülü Muhakemeleri Kanunu-

»nurî 25. nci maddesi gereğince verilecek 
»merci "tâyini kararlari bu mevzuda çı
kacak ihtilâflar dâva sahibi vatandaşın 

Tasarıda 
-tarife • 

sıra No. 

39 

'kusuruna atfedilcmiyeceğinden harç 
mevzuu dışında bırakılmıştır. 
Boşanma i dâvalarından' evvel -yapılan 
sıillr teşebbüslerinde tarafların barışti-
rılamadığma dair verilecek; hükümler
den harç alınması .vatandaşlara fuzuli 
külfet tahmil edilmemek lüzereilcaİdı-
ıılmıştır. 

48 Hukuk dâvalarından alınacak .istinaf 
harçlarını ilgilendirmektedir. -İstinaf 
malücemeleri henüz teşkil-edilmediğin
den yukarda zikredilen'mucip sebeple 

"kaldırılmıştır. 
49 • » » » » 
50 » » » » 
55 Tashihi. karar talebi üzerine liülnnün 

• bozulması halinde bir Mzmet .kusura 
.bahis mevzuu olduğundan : lıarç alın
ın ası.. doğru görülmemiştir. 

68 Geza .dâvalarından , alınacak istinaf 
harçlarını ilgilendirmektedir. İstinaf 

.mahkemeleri henüz teşkil edilmediğin-
.den yukarda .zikredilen mucip sebep
lerle kaldırılmıştır. 

69 » . » » » 

2. İcra ve, iflâs» işlerinden alınacak harçlar 

Bu haçlar icra ve iflâs daireleri tarafından 
alınmakta olduğundan tasarıda ayrı bir .kısım 
veo kısma bağlı ayrı bir tarife: halinde .hazır
lanmıştır. Bu şekil komisyonumuzca : da muva
fık görülmüştür.: Bu - kısma bağlı -tarifedeki 
harç miktarları üzerinde, de yukarda aişaret 
edilen ucuz ve seri adalet düşünceleri ile.indir

tmeler ; sağlanmıştır. 

A) İkinci kısmın kanun maddeleri 
de "yapılan değişiklikler : 

ıızerm-

Bıı, değişikliklerden, ..izaha;:muhtaç görülen
ler aşağıda .açıklanmıştır: 

Tasarı madde 40 (Değişik 37) :. , 
İstisna ve muaflıklara ait bu.maddenin 3 ncü 

fıkrasında icra ve iflâs muamelelerine dair yapı
lacak şikâyetlere ait barç muaf İği hükmü kaldırıl
mıştır. Son zamanlarda haksız şikâyetlerin 
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çoğalması ye tetkik mercilerinin fuzulen işgali 
bu muafiyet hükmünün kaldırılmasının başlıca 
sebebidir. 

Aynı maddenin tasarıya,göre 5 nci fıkra
sındaki icra ve iflâs dairelerinin küsurundan 
dolayı yanlış yapılmış olan muamelenin iptiline 
dair olan tetkik mercileri kararları hakkındaki 
istisna hükmü fıkraya (ıslah) kelimesi de ilâve 
edilmek suretiyle teşmil edilmiştir. Aynı dü
zeltme tasarının aynı maddesinin, 6. fıkrasında 
da yapılmıştır. . . . . . . 

Bu maddeye yeni bir fıkra ilâve edilerek 
(değişik 6 ncı fıkra) birinci kısımdaki muafi
yete mütenazır olarak (Askerlik hizmetlerinin 
devamı müddetince erler, onbaşılar, kıta çavuş
larının (Assubaylar. hariç) da icra ve iflâs 
takiplerinde harçtan muafiyeti sağlanmıştır. 

Tasarı madde 43 (değişik 40) •..:. 
İdesin harçlar mevzuunda (İcra dairelerine 

vâki her nevi takip taleplerinden . . ) ifadesi de? 
ğiştirilerek peşin harç ilâma müstenit olmiyan ta-; 
kip taleplerine hasredilmiştir. İlâma müstenit o-
lanlar da o safhaya gelinciye kadar mahkeme 
harçlarının ödenmiş olması bu tadile sebep ol
muştur. 

Maddeden" lüzumlu takip masraflarının pe
şin almaeağı hükmü de harca taallûk etmediğin
den ve icra ve İflâs Kaıîunu bu ciheti sağlamış 
bulunduğundan çıkarılmıştır. 

Aynı maddede muayyen kıymeti olmiyan 
takiplerden peşin alınacak harç da 5 liradan 1 
liraya indirilmiştir. <; 

Ayrıca alacaklı mahkemeye müracaata mec
bur kalırsa peşin. harcın kendisine iade edilece
ği,hükmün e talep üzerine bu harcın mahkeme 
masraflarına mahsup edileceği hükmü de alâka
lı lehine olarak ilâve edilmiştir. • - . . . , • ' . . 

. Tasan madde 50 : Mahkemelerce bankaya ya
tırılan ve her şahıs için hesabının tutulması 
çok müşkül plan paraların faizlerinin de Dev
lete aidiyeti hakkında aynı hükmü sevketmek 
için kısımlar arasında müşterek hükümlere ait 
on birinci kısımda madde sevkedilmiş olduğun
dan bu madde bu kısımdan çıkanlmıştııv 

jB) İkinci kısma bağlı 2 sayılı tarife, üzerin
de yapılan değişiklikler : 

Ucuz ve seri adalet düşüncesi ile bu kısma 
giren harçlar üzerinde de tasarıya nazaran in

dirmeler yapılmıştır, feu indirmeler . tasarı ile 
komisyon kararma müstenit tarife karşılaştırıl
dığı takdirde açıkça gömülmektedir. 

Tasarıdaki tarifenin, 66 sırasında alacağın 
kabul edilerek deftere kaydından alınması düşü
nülen binde4 beş nispî harç kabul edilmiyerek 
maktuan 1 lira alınması kararlaştırılmıştır. 

Bu taifede de bâzı hizmetler harç mevzuu dı
şına çıkarılmıştır. Bunlar aşağıda gösterilmiş
tir: 

Tasarıda 
tarife • 

sıra No. ' , • • . • , . . . . . . 

16 

33 

43 

Berece Kararları İcra ve İflâs daire
lerinin normal vazifeleri cümlesinden 
telâkki edildiğinden kaldırılmıştır, 
Haczi caiz mal bulunmadığına dair za
bıt varakaları yapılaıı muamele netice
sinde vatandaşa hususi bir menfaat sağ
lanmamış olduğundan kaldırılmıştır. 
Alacaklıların taleplerini geri aldıkla
rına dair beyanlara ait harç hükmü bu 
harcı bir kere ödemiş olanların mütaa-
kıp icrai muamelelere de girişmelerini 
teşvik etmemek düşüncesi ile ve esasen 
bu halde esaslı bir hizmet yapılmamış 
olduğundan kaldırılmıştır. 
Konkordato talebi, üzerine verilen müh
letin ilânı ve tapu ve icra dairelerine 
ve sair makamlara malûmat verilme
sinden harç alınması. bu muameleler 
mühlet kararının tabiî neticelerinden 
olduğundan kabul edilmemiştir. 

3. Noter muamelelerinden alınacak harçlar 

Bu kısma bağlı tarifedeki harçlar da Hükü
metçe 1938 rayicine nazaran yapılan kısmi bir 
ayarlama ile getirilmiş olmasına rağmen mühim 
nispetlerde indirilmiştir. 

Vatandaşların noterlerde muamele yapmala
rını teşvik ve emniyeti sağlamak kısmen de ol
sa kaza mercilerinin işlerini teshil ve tahfif et
mek düşüncesi bu indirmelere âmil olmuştur. 
Bilhassa asıl mühim kalemleri teşkil eden nispî 
harçlarda normal bir ayarlama dahi kabul edil
miyerek mer'i Harç Kanunundaki nispetler ay
nen ipka edildiği gibi maktu .harçlarda da tasa
rıya nazaran mühim indirmeler sağlanmıştır, 
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A) üçüncü kısmın kanun maddeleri üze
rinde yapılan değişiklikler': 

Kanım maddeleri üzerinde yapılan değişik
liklerden izaha muhtaç görülenler aşağıda açık
lanmıştır : . . . . . . . . . 

'Tasarı madde 59 (değişik 55)': ' 
• Ticari muamelelere «mevzu olan menkul ve 
gayrimenkul mâllar hakkında kıymet veya be
del zikredilin eksizin yapılacak, alım, satım, ta
ahhüt ve rehin gibi bu malların aynına taallûk 
eden her nevi mukavele, senet ve • kâğıtlardan 
muamele tarihindeki piyasa kıymeti üzerinden 
nispî harç alınmasını hedef tutan tasarı mad
desi komisyonumuzca mühim tadile tâbi tutul
muştur. . . . 

Kıymet ıgösterilmemek sureti ile vâki harç 
kaçakçılığını 'önlemeye matuf olacak bir tedbi
rinin alınması muvafık görülmekle beraber piya
sa kıymetinin maliyece takdirine müncer olacak 
teklif doğru ıgörülmemiştir. Bu itibarla mad
de sadece kıymet ıgösterme mecburiyetini vaz'e-
der şekilde tadil edilmiş ayrıca mühim zirai 
mahsûllerin ve emtianın relmine mütaallik re-
, hin bordroları bü nevi muameleler noterlerden 
. uzaklaştırılmam ak ve bu vatandaşlara, külfet 
tahmil etmemek düşünceleri ile bu hükümden 
istisna edilmiştir. 

Tasarı madde Gİ (değişik 57) : 
Noter ücret ve beyiyelerinin miktarına ait 

bu maddede değişiklik yapılmıştır. Bugün no
terler sarf ettikleri harç pulları tutarının % 25 
ini ve yapılan bir zam ile bu yüzde yirmi beşin 
de, % 25 ini ki, ceman % 31 küsurunu ücret 
olarak almaktadırlar. 

(Komisyonca asıl mühim kalemleri teşkil eden 
nispî harçlar aynen muhafaza edilmiş ve mak
tu harçlarda cüzi bir artma,'kabul edilmiş oldu
ğundan noterlerin nispî • harçlarda % 30 ve 
maktu harçlarda ;% '15 nispetinde hicret alma
ları muvafık 'görülmüştür. 

CBu şekil noterlerin bıtgünkü ücretlerinde 
hemen hemen bir değişiklik yapmıyacaktır. 

Harç pulları satışından ayrıca noterlere ve
rilmekte olan beyiyeler bugünkü miktar üzerin -

' 'den yani % 15 olarak kafaül edilmiştir. Hükü
metin harç pulları satışının artacağı ' düşünce
sine müsteniden yapmış olduğu % 7 teklif bu 
suretle komisyonca tekrar Ibugünkü % 15 nis

petine çıkarılmış bulunmaktadır. Beyiye pul
ların satışı hizmeti karşılığı olarak notere veri
len bir paradır. Bu miktarın artmasının aidat 
nispetini düşürmeye saik olmaması düşünülebi
leceği gibi komisyonca yapılan indirmelerle 
harç pulları satışı da fazla artmıyacâktır. Bun
dan başka nüfusu az olan yerlerdeki noterlerin 
başlıca geliri daha ziyâde bu beyiyelere taallûk 
etmekte olduğundan bu yerlere "rağbeti cclbet-
mek üzere eski % 15 beyiye aidatı nispetinin 
muhafazası muvafık görülmüştür. 

113) Üçüncü kısma bağlı üç sayılı tarife üze
rinde yapılan değişiklikler : 

Adalet işleri ile ve vatandaşların birbirleri 
ile olan muamelelerini tânzim ileVilgili olan no-
ter işlerinde de ucuzluk ve emniyet düşüncesi 
ile, bu harçlarda para rayicine göre teklif edi
len. kısmi bir ayarlama da kabul edilmiyerek 
Hükümet teklifine nazaran indirmeler sağlan
mıştır. Noter harçlarının nispî olanlarında bir 
artırma yapılmamıştır. • 

Kabul edilen tarif enin birinci sırasındaki nis
petler de bugünkünün aynıdır. Ancak 10 - 50 
liralık gibi muameleler için bugün noterlere gi
dilmediğinden, tefrik 100 liraya kadar olan vfc 
100 liradan fazla olan muameleler şeklinde yâ -
pılmıştır. 

100 liradan yukarı olan muamelelerde 20 li
rada 1 kuruş şeklinde olan bugünkü nispet de 
100 liradan, ve küsurundan 5 kuruş şeklinde ay
nı nispetle ifade edilmiştir. . 

•2 nci sıradaki emanet harçlarından bugün 
mevcut olan 10 - 50 liralık gibi düşük hadler Mil
lî Korunma Kanununun 30 neu maddesinin me
riyette bulunması ve düşük kiralara ait ihtilâf
larda bu miktarlarda kiraların noterlere emane
ten yatırılmakta bulunmasından dolayı muhafa
za edilmiştir. 

4 ncü sıraya ihbarlar, ilâve edilmiş 5. sırada 
protestolar hernevi mukavele ve taahhütlere de
ğil de yalnız ticari senetlere matuf bir şekilde 
düzeltilmiştir. 

Umumi vekâletnameler 19 ncu sıradan 18 nci 
sıraya alınarak hususi ve umumi vekâletnameler 
a ve b fıkralarında mütalâa edilmiş ve harç nis'-
petleri de tasarıya nazaran indirilmiştir. 

19 ncu sırada umumi ibra, umumi makbuz, 
tahkimname, ölünceye kadar bakma akdi ilâh..., 
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gibi senet, mukabele', ye kâğıtlaıın.tanziminde, ta
sarıya, göre her imzadan. alınacak. harç , (her im-
zadan) kaydvmetinden;çıkarılmak suretiyle mev
zu bakınundan,tahdit edildiği.gibi .3 liralık tek
li t' de 1 liraya, indirilmiştir., 

d. Vergi, resim, harç• ve cezalara) ve ^belediye 
gelirleri meyanındaı,bulunan ücretlere ait itiraz 
ve temyiz işleriyle diğer vergi muamelelerinden 

alınacak harçlar 

Bu kısım tamamen yenidir. Harçların naza
ri bir fonksiyonu da hizmetlerin suiistimalini 
önlemektir. Bu kısma bağlı tarifede gösterilen 
ve harç mevzuu olan hizmetlerin tetkikında 
görüleceği ıveçhilerharç bu mevzuda mahdut ve 
bilhassa mükellefin' haksız bulunduğu .hallere 
inhisar ettirilmiştir* 

Filhakika 4 sayılı' tarifede mühim olan ka
rar harçlarıdır. Bunlar • da İtiraz Komisyonun
dan aleyhine karar çıkan ve -bu karar haksizli
ğini kabul ederek temyiz etmiyen ve bu suretle 
aleyhine olan karar katîleşenierden alınacaktır. 

İtiraz Komisyonu kararını temyiz edenler
den İtiraz Komisyonu'kararı üzerine harç alm-
rmyacak,temyiz kararından bu karar kesinleş
tiği takdirde alınacaktır. 

Temyiz Komisyonu genel kurul kararların
dan, da harç alınmaktadır. Genel kurula giden 
itirazlar temyizin .nakzından. sonra komisyonun 
ısrarı üzerine temyize intikal edenlerdir. Bu 
sahada da mükerrerlik yoktur. . Filhakika bu 
halele itiraz Komisyonu kararı temyiz" edilmiş 
olduğundan itiraz Komisyonu kararından- harç 
alinmıyacaktır. Nakız kararı ise harca tâbi de
ğildir. Israr kararı üzerine tekrar temyize gidil
diğinden biı ısrar kararından da harç alınmaya
cak, ancak genel kurul kararından harç alina-
c a k t i r . ' •'• 

Mekanizm.a tamamen mükellefin haksızlığı
nın anlaşılması halinde, harç alınması, esasına 
göre ayarlanmış bulunduğundan bu, mevzndan 
da harç alınması komisyonumuzca, kabul edil-

.mistir. . . ' . . . . • 
Ayrıcai-temyizin kesinleşen; kararma göre 

alınacak, harçlar;, Danıştayca i •. kaldırıldığı tak
dir de alınmış; ol tin i nispî harçların •• mükellefçe 
kazanılan. miktar nispetinde iadesi: esası da ka-
bııl ledilmiş rbulunmaktadır. 

\CS.)Say 

,. Al, Dördüncü kısmın kanım.meMüsserîncte 
yapılan değişiklikler: 

Tasarı madde 63 (değişik, 59) : 
Harç mevzuu, olan komisyon \ kararlarının 

Danıştayca kısmen veya tamamen nakzından 
sonra ihtilaflı mükellefiyet Hazine veya beledi
ye aleyhine kaldırılır veya .tenzil edilirse evvelce 
alınmışv olan nispî s harçların mükellefçe: kazanı
lan miktar nispetinde geri verilmesi mevzuun
daki hükümlere, mükellef talep ettiği takdirde 
bu miktarın, vergi borcuna mahsubu; hükmü ı de 
ilâve edilmiştir. Bu tâdilin- mükellefin lehine 
olacağı düşünülmüştür. 

B) Dördüncü' kısma bağli 4 sayılı tarifede 
yapılan değişiklikler: 

Tasarıya bağlıir cetvelde teklif, edilen harç 
miktarları ile komisyonun kabul ettiği; miktar- . 
ların mukayesesinde, görüleceği .veçhile tasan ile 
teklif edilen harç miktarlarında mühim indirme-M 
ler yapılmıştır;; . 

1 sıra numarasmdaki kaydiye harcına tâbi 
olacak evrakın ekleri mevzuunda (bunlara mer
but olarak verilecek ve her hangi bir husus için 
ibraz edilecek evrakın her birinden) şeklinde bir 
ilâve yapılmak suretiyle bu kaydiye harçları da 
adalet harçlarındaki gibi kaydiye hükümlerine, 
uydurulmuştur.' Ayrıca, Hülriimetçe,; teklif- edi
len , 50 kuruş yine adalet harçlarında :olduğu gibi 
30 kuruşa indirilmiştir. 

Tarifenin 7, '8 ve 9 sıralarının a fıkralarına, 
belediye gelirleri meyanmda bulunan ücretlere 
ait ihtilâflar mevzuunda verilecek kararları da 
şümulü içine almak üzere birer (ücret) kelimesi 
ilâve olunmuştur; Filhakika bunlar belediye ge
lirleri meyanmda vergi, resini' veya harç olarak 
değil "de (ücret) olarak; isimlendirilmiş bulun
makta ve bunlara ait ihtilâf lara bina ve arazi ver
gisi itiraz komisyonları bakmaktadır. -'• 

5. Tapu ve kadastro muamelelerinden alınacajt 
harçlar 

Bu kısma bağlı 5 sayılı tarifedeki harçlar 
Hükümetçe: en mühim kalemi teşkil eden tem
lik muamelelerinde^ aynı nisbetle, bâzı kalem
lerde mevcuda nazaran :tenzilâtla, ive bâzı kalem
lerde de eski fiyat rayicine nazaran kısmi bir 
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ayarlama neticesinde yapılmış artırmalarla ge
tirilmiştir. 

Bunlardan mer'i hükümlere göre tenzilâtla 
getirilenler Itabul edilmiş, temlik harçların
da mer'i nispete tevafuk eden binde 50 nispe
ti ipka edilmiş ve tasariyle fiyat rayicine göre 
kısmi ayarlamaya tâbi tutulmuş olanlarda da 
komisyonca indirmeler sağlanmıştır. 

Tapu harçları mevzuunda yapılmakta olan 
geniş kaçakçılık üzerinde Hükümet mümessil-
lerinee verilen izahat varit görülmüş, ancak bu 
kaçakçılığı önleme mevzuunda tasarının 5 nci 
kısmının 8 nci bölümünde teklif edilen tedbir
lerden bir kısmı ağır görülerek kabul edilme
miştir. 

Hürriyeti tahdit eden ceza ve kasdi kaçak
çılık halinde muayyen şartlarla, satışından harç 
kaçakçılığı yapılmış olan gayrimenkulu Devle
tin satmalabilmesi yolunda tasarı ile derpiş edi
len tedbir keza kabul edilmemiştir. 

Bu mevzuda aşağıda maddeler hakkında iza
hat verilirken daha geniş açıklamalarda bulu
nulmuştur. 

A) Beşinci kısma ait kanun maddeleri ü-
zerinde yapılan değişiklikler : 

Tasarı Madde 65 (değişik 61) :. 
a) Fıkrasında menafii umumiyeye hadim 

cemiyetlerin iktisap edecekleri gayrimenkullerle 
sair ayni hakların tescillerine mütaallik teklif 
edilen muaflık hükmü, sicillerde yapılacak terkin 
muamelelerine de teşmil edilmek suretiyle ge
nişletilmiş ve bu suretle tamamlanmıştır. 

6 nci fıkrasında Hazine adına kayıt ve tes
cil olunacak gayrimenkullerle sair ayni hak
lar hakkında da terkin muameleleri ilâve edil
mek suretiyle noksanlık tamamlanmıştır. 

Tasarı'madde 67 (değişik 63) : 
Trampada iki tescil yapılması sebebi ile gayri-

menkullerin mukayyet kıymetleri yekûnu üzerin
den alınması teklif edilen harç, mukayyet kıy
metlerin hangisi yüksekse onun üzerinden alın
mak üzere vatandaş lehine tadil edilmiş, bundan 
başka tarafların ayrıca verdikleri ivazların mat
raha ilâvesi yolundaki. hüküm de maddeden çı
karılmıştır. -

İvazların ayrıca hesabının tatbikatta müşkül 
olacağı düşünülmüştür. 

( S . Say 

V Tasarı madde 68, 69 (değişik 64, 65 ) : 
Tasarı maddelerindeki (mukayyet kıymet faz

la dahi olsa) ibareleri haşiv telâkki edilerek mad
delerden çıkarılmıştır. 

Tasarı madde 70 (değişik 66) : 
Madenlere, ait tasarruf muamelelerinde ruh

satname ve imtiyazname harçlarının yarısı ve 
şerhi müstelzim muamelelerde beşte biri tapu 
harcı olarak alınır, şeklindeki Hükümet tek
lifinde, bu teşebbüslerden yarım olan üçte bir 
ve beşte bir olanı da onda bir olarak tesbit edil
miştir. Bu suletle işletilmesinin teşvik edilme- _ 
si lâzımgelen madenlere ait tasarruf muamelele-. 
rinin tapu harçlarında tasarıya nazaran bir in
dirme sağlanmıştır. 

Tasarı madde 72 (değişik 68) : 
Bu maddedeki ( . . . . trampada ilâve olarak 

verilen bedel) ibaresi, trampada ayrıca verilen 
ivazlar yukarda işaret edildiği gibi matraha 
alınmadığından, madde metninden çıkarılmış
tır. 

Tasarı madde 73 (değişik 69) : 
a fıkrasında inşaat hakkının tescil veya dev

rinde o yerin .mukayyet kıymetinin dörtte üçü 
ile bedelin mukayese edilerek hangisi yüksekse 
onun üzerinden matrahın tâyini mevzuunda ba
his konusu edilen dörtte üç mukayyet kıymet, 
yarıya tenzil edilmek suretiyle hüküm mükellef 
lehine tadil edilmiştir. 

Aynı maddenin tasarıya göre 2 nci fıkrasının 
b bendinde tesisat ve inşaat için mukayyet ayn 
bir kıymet mevcut değilse tesisat ve inşaat için 
takdir olunacak kıymet ile arsanın mukayyet 
kıymeti yekûnundan, hakkın tesisi zamanındaki 
arsa kıymetinin dörtte biri tenzil edildikten 
sonra kalan kıymetle bedelden hangisi yüksek
se onun üzerinden hesap olunur şeklindeki hü
küm, arsa kıymetinin matrahtan tenzil olunacak 
dörtte bir miktarı yarı olarak değiştirilmek sure
tiyle değişik şekle göre (b) fıkrasının I I nci 
bendinde mükellef lehine tadil edilmiştir. 

Tasarıda aynı maddenin 3 ncü fıkrasının (a) 
bendi (inşaat kıymeti ile bedeller hangisi yük
sekse onun üzerinden) şeklinde iken hükme vu
zuh verilmek üzere (inşaatın ipkası hakkı kıy
meti ile bedelden hangisi yüksekse onun üzerin
den) şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı maddenin tasarıya göre 3 ncü fıkrası-
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nın (b) bendindeki (inşaat kıymeti ile arsanın 
kıymeti müşterek ise....) ifadesi müşterek keli
mesi (birlikte) şeklinde değiştirilmek suretiyle 
tadil edilmiştir. 

Bu hal başkasının arsası üzerine inşaat yapan 
şalısın gayrimenkulüne kıymet takdir eden Tak
dir Komisyonunun arsaya müstakil kıymet tak
dir etmiyerek, arsa kıymetini bina kıymeti ile 
müşterek mütalâa etmesi ve bir tek irat takdir 
etmesi halini ifade etmektedir. 

Aynı fıkrada inşaat kıymetinden arsa kıyme
tine tekabül etmek üzere tenzil edilecek miktar 
hakkın tesisi sırasındaki arsa kıymetinin 1/4 ün
den 1/2 sine çıkarılmak suretiyle mükellef lehine 
tadil edilmiştir. 

Aynı fıkrada arsa kıymetinin malûm olma
ması halinde umum kıymetten tenzili teklif edilen 
onda bir 1/2 ye yükseltilmek suretiyle keza mü
kellef lehine tadil edilmiştir. 

Tasarı madde 77 (değişik 73) : 
Taşanımı 76 nci maddesinde (değişik. 

72 nci madde) Hükümetçe telkif edilen 
ve gayrimenkul satış bedellerinde tapu ida
relerine beyan edilecek kıymetlerin rayiç 
bedelden aşağı olamıyacağı hakkındaki hü
küm kabul edilmiş bulunmaktadır. Bugün tatbi
katta ekser satışlar mukayyet kıymet civarında 
beyan, edilmek suretiyle harç kaçakçılığı yapıl
maktadır. Maliyenin bu mevzuda sarahaten dü
şük bildirilen kıymetleri dahi takdir ettirebilece
ği yolunda bir hüküm yoktur. Mezkûr madde ile 
Maliyeye bu hak tanınmaktadır. Ancak gayri
menkul satışlarında hakiki değerinden bir mik
tar eksiğine satış yapılması daima mümkündür.. 
Bu ciheti Hükümet do düşünerek tasarının 77 
nci maddesi ile (değişik 73) takdir edilen rayiç 
bedele nazaran satış bedelinin % 25 e kadar 
noksan olduğu görülürse hiçbir muamele yapıl
mayacağı hükmünü sevketmiştir. 

' Bu marj komisyonumuzca bir az daha yüksel
tilerek % 30 a çıkarılmıştır. Bu suretle satış be
dellerinde piyasa rayicine nazaran bulunacak 
:% 30 bir fark müsamaha ile karşılanacak ve bu 
nispette düşük beyanda bulunanlar hakkında 
hiçbir muamele yapılmıyacaktır. 

Tasarı madde 78 (değişik 74) : 
Harç kaçakçılığı mevzuunda önleyici bir ted

bir olarak teklif edilen bu madde kasda makrun 
kaçakçılık hallerini istihdaf etmektedir. Ayrıca 

bu suretle kaçırılan harem 500 liradan fazla ol
ması halinde tatbik edilecektir ki binde 50 he
sabiyle bu miktar 10 000 liralık bir matrah ka--
çakcılığma tekabül etmektedir. 

Hükümetçe teklif edilen üç aydan üç yıla 
kadar hapis cezası harç mevzuunda ağır görü
lerek buradaki harç kaçakçılığının malî bir ce
za ile karşılanması düşüncesi ile adlî kaza mer
cilerince hükmedilecek ceza komisyonca asgari 
haddi 100 lira olan bir ağır para cezası şeklin-' 
do kabul edilmiştir. 

Tasarı madde 80 (değişik 75): 
Vatandaşların tapu harçları mevzuundaki cezai 

hükümlerden memurlar tarafından haberdar edile
rek ikaz edilmeleri bakımından Hükümetçe sevkı 
düşünülmüş olan bu madde muvafık görülmüş, 
ancak bu ikazın yapıldığı zabıt defterlerine ya
zılır hükmü, zabıt defterlerine yazılacak husus
ların muayyen olması bakımından (. . . resmî 
senede yazılır) şeklinde düzeltilmiştir. 

B) Beşinci kısma bağlı 5 sayılı tarife üze
rin d o yapılan değişiklikler : 

Yukarda da işaret edildiği gibi temlik harç-
larmdaki mer'i binde 50 nispet Hükümet tekli
finde muhafaza edildiği gibi komisyonca dâ  
aynen kabul edilmiştir. 

Tarifede tesisler, ipotekler, izinsiz doldur
ma suretiyle elde edilen veya ihya olunan gay-
rimenkuller mevzuunda Hükümet tasarısı ile 
mer'i hükümlere nazaran düşük nispetler teklif 
edilmiş ve bu nispetler komisyonumuzca da ka
bul edilmiştir. 

7 sırada ivaz mukabilinde tesis edilecek 
intifa haklarının tescilinden alınacak harçlar 
Hükümetçe kıymete göre müterakki bir nispet
le 15, 20, 25 nispetlerle teklif edildiği halde 
komisyonumuzca 5, 10, 15, 20 nispetlerine indi
rilmiştir. 

'Tarifenin 7 sırasında mirastan mütevellit in
tifa haklarının tesisinde alınacak olan harç 
mülkiyetten gayrı ayni haklar mevzuunda ta
rifenin değişik 17 nci sırasında harç miktarı 
tesbit edilmiş olduğundan kaldırılmıştır. İrti
fak ve sükna haklarına ait 10 sıra numarasın
da kayıtlı ve binde 15, 20, 25, 30 nispetlerinde 
teklif edilen harçlar binde 5, 10, 15, 20 nispet
lerine indirilmiştir. 16 sıra numarasından (gay-
rimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hak-
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İarm kanuni veya inansup mirasçılara intikali) 
hali çıkarılmıştır. Bu sıradaki harçlar binde 
10, 15, 20, 25 nispetleriyle teklif edilmekte ol
duğundan bu miktarlar intikal harcı olarak 

. ağır görülmüş ve bunlar hakkında 17 nci sıra 
tesis edilerek intikal eden. kıymete göre müte
rakki nispetle binde 1/2, 1, 1,5, 2 gibi nispet
ler kabul edilmiştir ki bu suretle intikal harç
larında tasarıya nazaran çok mühim tenziller 
yapılmıştır. 

İ9 sıra numarasında tapu idareleri tarafın
dan yapılan haritalarla hariçte yapılan harita
ların tapu idareleri tarafından mahallinde tat
biki suretiyle tasdikmda alınması teklif edilen 
harç kaldırılmıştır. 

"20 sıra numarasında gayrimenkullere ait ha
ritaların kopyalarının verilmesi halinde alına
cak harç kıymetle mütenasip olarak müterakki 
nispetle teklif edilmiş iken, çıkarılacak suret
le ifa edilen hizmetin kıymetle münasebeti gö
rülemediğinden maktuan 3 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

.6. Nüfus muamelelerinden alınacak harçlar 

Nüfus muamelelerinden alınacak harçlar 
hakkında teklif edilen bâzı harç mevzuları ta
sarıdan çıkarılmış ve nispetler de indirilmiştir. 
(Bu hususta aşağıda tarife kısmında izahat ve
rilmiştir. 

A) Altıncı kısmın kanun maddesi hakkın
da izahat : < 

Bu kısım nüfus muamelelerinden alınacak 
harçlara ait bir tek mevzu maddesinden iba
rettir ve aynen kabul edilmiştir. 

B) Altıncı kısma bağlı 6 sayılı tarife üze
rinde yapılan değişiklikler : 

'Tarifenin 1 sıra numarasından doğumdan 
veya gizli kalmış nüfusların tescilinden dolayı 
verilecek nüfus cüzdanları kaydı kaldırılmış, bu 
suretle bunlar harç mevzuu dışında bırakılmış
tır. Nüfusa tescil işlerinde harç bakımından 
dahi hiçbir güçlüğün bahis mevzuu olmaması 
için böyle hareket edilmiştir. 

Buna mukabil zayiinden veya te'bdilen ve
rilecek nüfus cüzdanları için tasarı ile teklif 
edilen 25 kuruş 50 kuruşa çıkarılmıştır. Mak-
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sat, cüzdanların iyi muhafaza edilerek ziyainâ 
meydan verilmemesi ve değiştirme kolaylığı se
bebiyle başka şahıslar eline geçmemesini bir 
dereceye kadar temin etmektir. 

Tarifenin 2 sıra numarasında salahiyetli ma
kamlar tarafından verilmiş olan sicil tashihi ka
rarlarının nüfus kayıtlarına ve nüfus cüzdanla
rına işlenmesinden alınması teklif edilen 50 ku
ruş harç nüfus kayıtlarında her türlü kolaylığı 
sağlamak düşüncesiyle kaldırılmıştır. 

3 sırada nüfus kayıt suretleri için teklif edi
len 20 kuruşluk harç 10 kuruşa indirilmiştir. 

4 sırada naklihane ve tebdilimekân ilmüha
berlerinden alınması teklif edilen 25 kuruş harç 
da vatandaşların bu gibi hallerindeki kanuni mec
buriyetleri nazarı itibara alınarak kaldırılmıştır. 

7.) Konsolosluk muamelelerinden alınacak harç-
lar 

Bu kısımda da tasarı ile konsolosluk harçla
rının tesbit edildiği tarilüe bugünkü fiyat rayici 
arasında bir ayarlama yapılmak suretiyle getiri
len zamlı miktarlarda bâzı indirmeler yapılmış
tır. 

A) Yedinci kısmın kanun maddeleri üzerin
de yapılan değişiklikler : 

Tasarı madde : 84 (Değişik 79) : 
istisna ve muaflıklara ait bu maddenin ilk fık

rasında yabancı memleketlerde bulunurken ölen bâ
zı vatandaşların terekelerinin tesbit, tahsil, muha
faza ve irsali mevzuunda bu vatandaşların sıfatları 
sayılmak suretiyle tanınmış olan muaflık hükmü, 
bu vatandaşlara ve bunlar meyanmda bulunan 
milletvekillerine her hangi bir imtiyaz tanınma
mak düşüncesi ile tahdit edilmiş ve Devletçe te
davi veya hava değişimi için gönderilenlere has
redilmiş ve bu vatandaşlar meyanma tahsil ve 
tetkik için yabancı memleketlerde bulunurken 
ölen talebeler de ilâve edilmiştir. 

B) Yedinci kısma bağlı 7 sayılı tarife üze
rinde yapılan-değişiklikler : 

Tasarıya bağlı tarife ile komisyonca tadil edi
len tarifenin mukayesesesinde de görüleceği gibi 
Hükümetçe para rayici ayarlamasına tâbi tutu
lan harç miktarlarından bir kısmı kabul edilmiş, 
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munim\bir kısmında da komisyonca indirmeler 
yapılmıştır., 

Tarifenin 5 sırasında Türk kanunlarının bir 
veya birkaç maddesinin metninin verilmesi ile 
tercümesinin tasdiki müştereken 10 lira harca 
tâbi tutulduğu halde bunlar arasında hizmet 
ve külfet farkı bulunduğundan tefrik ve ten
zil suretiyle 3 ve 5 lira olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 sıra numarasında vasiyetname
lerin açılmasına dair tutulacak zabıt varakala
rından alıncak harçlar, vasiyetnameler ancak 
bir hâkim tarafından açılabileceğinden kaldırıl
mıştır. 

Tasarının 13 sıra numarasında evlenmenin 
konsaloslukça tesciline dair verilecek vesikaya 
ait harç hükmü de memleket içinde evlenme
lerin tescilinden harç alınmadığından buna mü
tenazır olarak kaldırılmıştır. 

Tasarının 15, 16, 19 sıra numaralarında tes-
bit edilen müterakkiyet hadlerinden sonuncu-
larma bir yanlış anlaşılmaya mahal kalmamak 
Üzere birer (dâhil) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Tasarının 21 sırasındaki eski tâbiri ile hu
sus harçları, tasarıdaki ifadesi ile özer harç
lar konsoloshane dışında iş görecek konsoloslar 
hakkında bu kanunla ayrıca yolluk derpiş edil
miş olduğundan sadece asıl harca ilâve ve fa
kat yine harç olarak 10 lira şeklinde tesbit edil
miştir. 

8. Pasaport ve vize\ işleri ile ihamet tezke
resi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik muamelelerin

den alınacak harçlar h 

Bu harçlar yeni kabul edilmiş olan 5682 sa
yılı Pasaport Kanunu ile Ecnebilerin Türkiye'
de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki 5683 sayı
lı kanunlardan alınmış bulunduğundan bu ka
nunlardaki mer'i miktarlarla Hükümet tasarı
sındaki miktarlar arasmda bir fark yoktur. Bu 
itibarla bu »miktarlar turizmi teşvik bakımından 
faideli bulunmuş ve komisyonumuzca da muva
fık görülmüştür. 

A) Sekizinci kısmın kanun maddeleri üze
rinde yapılan değişiklikler : 

Tasarı madde 9.0 (değişik 85) : . 
|şbu muafiyet maddesinin a fıkrasında dip

lomatik pasaportlarla resmî vaîzife ile gönderir 
lenİere verilecek hususi pasaportlar muaf tutul

muş iken, kanuni ye alışılmış olan ibarelerle bu y. 
muafiyet diplomatik pasaportlar, hususi pasa
portlar ve hizmet; pasoportları şeklinde değişti
rilmiştir. 

Tasarı madde 93 (değişik 88) : 
İkamet tezkeresi harçlarından muafiyete ait 

olan bu maddeden (Türk soyundan olanlar) için 
yalnız bu sıfatla tanınan muaflık hükmü çıka
rılmış, hariçten. getirilen profesörler maddeye 
ilâve edilmiş, ayrıca bunların ve yine hariçten 
getirilecek I uzmanların iş sahibi olmıyan-eşleri 
ve çocukları da ikamet tezkeresi harçlarından 
istisna edilmiştir. 

Türk okullarında okuyanlar ifadesi kifayet
siz görülerek buna (fakültelerinde) kelimesi ilâ-
edilmek suretiyle hariçten gelerek Türk fakül
telerinde pkuyan talebeleer de -harçsız ikamet 
tezkeresi yerilmesi sağlanmıştır. 

B) Sekizinci kısma bağlı »8 sayılı tarife üze
rindeyapılan değişiklikler : 

Yukarıda da işaret edildiği gibi bu tarife
deki harç miktarları yeni kabul edilmiş olan ve 
halen mer'i bulunan 5682 ve 5683 sayılı kânun
lardan aynen alınmış bulunduğundan; turizmi 
teşvik maksadı ile bu miktarlarda her hangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

2 sıra .numarasında kendi hesaplarına ̂ seya
hat edecek şahıslara verilecek hususi damgalı 
pasaportlar için kabul edilen 10 lira harç mer/i 
Paraport Kanununda harca tâbi tutulmadığı 
için tasarıdan çıkarılmıştır 

9. Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar 

Tabiiyet harçları başka memleketlerde çok 
yüksek nispetlerde alındığı halde halen mer'i 
olan hükümlerle memleketimizde çok düşük 
nispetlerde harca tâbi tutulmuş olduğundan ta-
tasarıda teklif edilen miktarlar komisyonca 
az görülerek ekseriyet kâran? ile artırılmıştır. 

Filhakika tabiiyete alınma İsviçre'de 2 000, 
Belçika'da 1 500 Türk Lirası harca tâbidir. ^ 

A) Dokuzuncu kısmın kanun 
de yapılan değişiklikler : 

maddelerin-

Tasarı madde 102 (Değişik 97) : 
İşbu muaflık maddesi I ve II noi lpsimlara 

ayrılarak II., kısımda Vatandaşlık Kanunu hü-
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kümlerine göre fevkalâde olarak Bakanlar Ku
rulu kararı ile vatandaşlığa ^alınacaklara da harç 
muaflığı teşmil edilmiştir, 

B) poküzuncu kısma bağlı 9 sayılı tarife
de yapılan değişiklikler : 

Yukarda da işaret edildiği gibi yabancı 
memleketlerde alınanlara nazaran çok hafif gö
rülen tâbiiyet harçları komisyonca ekseriyet 
kararı ile artırılmıştır. Artırılan miktarlar Hü
kümet teklifi ile komisyonca kabul edilen ta
rifelerin mukayesesinde görülmektedir. 

Tarifede tâbiiyet yerine vatandaşlık kelime
sinin kullanılması daha muvafık görülmüştür. 

10 sırada kocası öldükten veya kocasından 
boşandıktan sonra Türkiye tabiiyetine rücu ta
lebinde bulunacak kadınlar hakkında sevkcdil-
miş olan hüküm değiştirilmiş ve daha tevsi 
edilerek; bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk 
vatandaşlğmı iktisap eden ecnebi kadınların, 
evliliğin zavalinden sonra asli tâbiiyetlerine rü
cu etmeleri halini ve Hükümetin hususi müsa
adesi ile ecnebi tâbiiyetine geçmiş olan türkler-
den Türk vatandaşlığını tekrar iktisap edenleri 
de ilıtiva edecek şekilde yazılmış ve harç miktarı 
da 15 liradan 50 liraya çıkarılmıştır. 

10. Ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, 
ihtira beratları, marka haklan, imtiyazlar, dip
lomalar, tasdiknameler, şahadetnameler ve satış 
tezkereleri ve bunlara benzer vesikalardan alına

cak harçlar 

Bu kısma giren harçlar ekseriyetle çok eski 
tarihlerde tcsbit edilmiş miktarlar üzerinden 
alınmaktadır. Aralarında iradelere müsteniden 
ve altın para ile ifade edilerek almanlar da var
dır. Altın para halen kanuni rayiç para olmadı
ğından altın olarak ifade edilen miktarlar halen 
kâğjt para olarak ve her hangi bir ayarlamaya 
tâbi tutulmadan alınmaktadır. 

Bu kısımda komisyon bilhassa harç mevzuu 
olan muamele ve vesikaların mahiyetleri üzerinde 
durarak harç , miktarlarını buna göre tesbit et
miştir. 

Alâmeti farika tâbiri marka hakları tâbiri ile 
değiştirilmiştir. Telif hakları da son defa kabul 
edilen fikir hakları kanunu ile tescile tâbi tutul
mamış bulunduğundan buna ait harç hükümleri 
de çıkarılmıştır. 

Â) Onuncu kısma ait kanun madiMeri üze
rinde yapılan değişiklikler : 

Tasarı madde 104 (değişik 99) : 
Bu kısma giren evrak ve vesikaların devir ve

ya miras suretiyle başkalarına intikalinde ve her 
hangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilen
meleri halinde tekrar tam harç alınacağı hak
kındaki hükümden (miras suretiyle vâki intikal
ler) komisyonca çıkarılmıştır. 

Ana kanunlarında miras suretiyle intikali 
kabul edilen bu gibi vesikaların harca tâbi tu
tulması doğru görülmemiştir. 

Keza bu vesikaların zayiinden verilmesi ha
linde yarı harç alınır hükmü de bâzı ahvalde\ 
mükellefiyeti fuzuli yere ağııiaştırabileeeğindem 
kaldırılmıştır. 

Tasarı madde 106 (değişik 101) : 
Alâkalıların kusuru olmaksızın iptal edilen 

harçların iadesi mevzuunda 2 senelik bir müd-
det ve talep üzerine geri verilme kaydı konul
muştur. 

B) Onuncu kısma bağlı 10 sayılı tarifede 
yapılan değişiklikler : 

Tarifede yer alan çok çeşitli ruhsat, diplo
ma ve diğer vesikalara ait harçlar da kanunları
nın eskiliği dolayısiyle mer'i hükümlere göre 
düşük harca tâbi olduğundan Hükümet tasarı
sında fiyat rayicine göre bir ayarlamaya tâbi 
tutulmuş bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu miktarlar üzerinde de ta
rifelerin mukayesesinde görüleceği veçhile mü
him indirmeler yapmıştır. 

Tasarıya göre tarifenin 6 ve 7 sıra numara--
larmdaki* (mektepleri) kelimeleri fakülteleri de' 
ihtiva etmek üzere eğitim müesseseleri şeklin-. 
do değiştirilmiştir. 

Tasarıya göre 20 sıra numarasmdaki hususi 
hastanelere ait ruhsat harçlarının son nüfus sa.-
yımma göre 200 binden aşağı mahallerde açıla
cak hastaneler için dörtte bir olarak alınmasıV 
bu müesseselerin küçük şehirlerde açılmasını 
teşvik maksadiyle bu hususta sevkedilen bir 
hükümlo sağlanmıştır. 

Hükümet tasarısına bağlı- tarifenin 27 sıra
sında yer alan ihtira beratı harçları yeni bir 
tasnife tâbi tutulmak suretiyle yeniden tertiplen-? 
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miş ve tatbikata daha uygun bir şekle sokul
muştur,. 

Hükümet tasarısına bağlı tarifenin 32 sıra 
numarasında yer alan alâmeti farika harçları da 
(markalar harcı) şeklinde isimlendirilmek sure
tiyle aynı mucip sebeplerle yeniden tertiplen
miştir. h 

Tasarının 38 tarife sıra numarasında yer alan 
telif haklarının tesciline ait harçlaj bu haklar 
için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile tescil 
şartı aranmadığından tasarıdan çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısına bağlı tarifenin 42, 43, 
44 ve 45 sıra numaralarında yer alan taşocakları • 
arama» ye işletme ruhsatnameleri ile içmeye ve 
yıkanmaya mahsus şifalı veya soğuk maden su
ları işletmeleri için verilecek ruhsatname ve imti-
yaznamelere ait harçlar, bu gelirlerden özel ida
relerin faydalanmakta olmaları sebebi ile tasarı
dan çıkarılmıştır. 

Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsat
nameleri komisyonca tarife metnine alınarak 
münasip harçlarla teklif edilmiştir." Muayyen 
müddetlerde millî eğitim dairelerine müracaat 
ederek ruhsatname almak suretiyle bu sahada ça
lışacak olanların bir disipline tâbi tutulmaları bu 
suretle temin edilmiş olmaktadır. 

Tarifenin 47 sırasındaki telsiz ruhsatnamele-, 
rine ait harçlar halen P. T. T. idarelerince ücret 
namı altında alınmakta ve devamlılığı itibariyle 
harçtan ziyade resim mahiyetini arzetmekte oldu
ğundan ve ayrıca bu ücretlerin iktisadi Devlet 
teşekkülü haline getirilmesi düşünülen P. T. T. 
idaresi için en tabiî bir gelir kaynağı olacağı dü
şünüldüğünden tasarıdan çıkarılmıştır. 

Tarifenin 48, 49, 50 sıralarında yer alan dip
loma harçlarına ait hükümlerden tasdiknamelerin 
de harca tabiiyetini icabettiren kısımlar çıkarıl
mış ve bunlara parasız yatılı talebeye ait diplo
maların harçtan muaflığını sağlıyacak hükümler 
konulmuştur. 

52 sıradaki (elinde tütün bulundurabilecek ta
cirlerin Tekel idarelerince tescilleri) ve 53 sırada 
(tütün tacirlerine Tekel idarelerince verilecek depo 
ruhsatnameleri) ve 55 nci sırada (tütün tacirlerine 
Tekel idarelerince verilecek imal tipi şahadetna
meleri) nden alınacak harçlara ait hükümler, bu 
suretle vatandaşlara hususi birer hizmet yapıl
mış olmadığından ve bu ruhsatnamelerin alınma
sı kanuni mecburiyetlerin birer neticesi bulun-
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duğundan tasarıdan çıkarılmıştır; 
56 sıradaki Tekel satış tezkereleri Hükümet 

tasarısında üç sınıfa indirilmiş iken komisyonu
muzca tekrar beş sınıf üzerinden tertiplenmiş ve 
harç miktarlarında da indirmeler yapılmıştır. 

59 sırada barut ve patlayıcı maddeler için 
verilecek nakliye tezkereleri, 65 sırada kahve ve 
çay satmak istiyenlere verilecek ruhsatnameler, 
66""sırada oyun kâğıdı imali için verilecek ruh

satnameler, Devletçe tesis edilmiş inhisarların bi
rer neticesi olarak kanuni mecburiyetlerle veril
mekte ve bu suretle vatandaşlara her hangi husu
si bir hizmet sağlanmamakta olduğundan kaldırıl
mıştır. • ' • . $ " • • 

Tasarının 68 sırasından itibaren kara ve de
niz av tezkereleriden alınacak harçlardan deniz 
avcılığına ait harçların çok yüksek nispetlerde 
teklif edildiği görülmüştür. 

Yüksek tutulan bu harçlarla bir fon tesisinin 
ve bu fonun balıkçılık işlerine tahsisinin Su 
Ürünleri Kanunu tasarısı ile düşünüldüğünü 
Ekonomi Bakanlığı mümessili bildirmiş ise de 
fon tesisini sağlıyacak olan kanun halen kabul 
edilmediğine göre tasarı ile teklif edilen yük
sek harçların tenzili ve millî bir servet kaynağı 
olan balıkçılığın harç kayıtlarından mümkün 
-olduğu kadar kurtarılarak tenzilâtlı tarife ve 
istisnalarla himayesi komisyonumuzca muvafık 
görülmüş ve teklif edilen harç miktarlarında 

- ehemmiyetli tenziller yapılmak suretiyle bu 
nispetler bugün mer'i olan nispetlere indirilmiş? 

'tir. 
Kara avcılığı ruhsat tezkereleri için tasarı 

ile teklif edilen ve avcı cemiyetlerine dâhil 
olanlara ait 10 lira aynen kabul edilmiş, avcı 
cemiyetlerine dâhil olmıyanlar hakkında teklif 
edilen 12 lira 15 liraya çıkarılmıştım Cemiyete 

* dâhil olmanın avcıların meslekî bilgileri ve bin-
netice memfekette av hayvanlarının istikbali ba
kımından faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Bugün av tezkeresi harcından muaf olan 
köylüler için teklif edilen bir liralık harç kabul 
edilmiycrek kaldırılmış ve muaflık ipka edil
miştir. 

11. Kısımlar arasında müşterek hükümlere ait 
on birinci kısım ilerinde yapılan .değişiklikler 

GJenel muaflıklar kısmına değişik 106 ncı 
madde ilâve edilerek hususi kanunlarına göre 



harçtan muaf tutulmuş şahısların muafiyetleri
nin ve harçtan istisna edilmiş muamelelerin 
istisnaiyetlerinin devamı şüpheye mahal ver-
miyecek şekilde sağlanmıştır. Kaldırılan hü
kümler maddesinde diğer kanunların bu kanu
na aykırı olan hükümlerinin kaldırıldığı yolun
da hüküm mevcut olduğundan başka kanunlar
da yer alıp bu kanunda kısımları içinde tadat 
edilenler meyanmda bulunmıyan bâzı istisna 
ve muvaflıkların devam edip etmiyeceği şüphe
si uyanabilirdi. Bu suretle mevzua aydınlık 
getirilmiştir. 

Bu kanuna göre ilgili çalışlar tarafından 
açılan kayıt, ad ve soyadı tashihi dâvaları da 
kıymeti malûm olmıyan dâvalar gibi harca tâbi 
olacağından Nüfus Kanununda bu mevzuda 
mevcut muaflık hükmünü yürürlükte kalmıya-
cağmı anlatmak üzere bu dâvalar işbu madde 
ile sevkedilen muaflığın dışında bırakılmıştır. 
Bu gibi dâvaların âmme hukuku ile sıkı müna
sebeti bulunmadığından ve alâkalıyı ilgilen
dirdiğinden dolayı komisyonca harç alınması 
muvafık görülmüştür. Nüfus memurları tara
fından yapılan hataların tashihi esasen dâva 
mevzuu olmamakta ve bu memurlar yaptıkla
rı hataları kendileri tashih edebilmektedirler. 
Kaldı ki, âmme hukukunu ilgilendiren tashih
ler hakkında nüfus memurlarının ve Cumhuri
yet savcılarının açacakları dâvalar da harç
tan muaf bulunmaktadır. 

Tasarı madde 111 (değişik) 108) : 
Maddenin son fıkrasında (her hangi bir ta

lep olmaksızın re'sen 'yapılacak muamelelere 
ait harçlar, lehine muamele yapılan şahıslar
dan alınır) hükmüne (hilâfına mümkün bulun
madıkça) kaydı ilâve edilmek suretiyle madde 
daha emniyetli bir hale getirilmiştir. Meselâ 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 415 
nci maddesine göre re'sen yapılan muamelede 
mahkeme, harcı tarafların veya taraflardan bi
risinin ödemesi hususunda karar verebilmekte
dir. 

Tasarı madde 114 (değişik 111) : 
Metne (son sahife 20 satırdan eksik olsa da 

bir sayfa sayılır) hükmü ilâve edilmek "sure
tiyle tatbikatta birtakım ihtilâfların önlenmesi 
temin edilmiştir.' 

Tasarı madde 118 (değişik 116) : 
Hususi ceza hükümleri bulunmıyan ahvalde 

noksan harç vermek maksadı ile yapılan bir mu
amele neticesinde noksan alınmış veya hiç alın
mamış olan harem iki kat alınacağı hakkında
ki hüküm bir kat olarak değiştirilmiştir. Bu 
kanundaki mühim harç mevzuları için esasen 
hususi ceza hükümleri derpiş edilmiş olduğun
dan diğer kısımlar için bir kat ceza uygun görül
müştür. < 

Aynı maddenin maddi hata neticesi ikmalen 
yapılmış olan vergilere taallûk eden kısmında
ki (varsa cezası ile birlikte) tebliğ olunur hük
münden (varsa cezası ile birlikte) ifadesi kal
dırılmıştır. Cezalı yapılan bir tarhiyatta hata 
yapılması ve bu hatanın düzeltilmesi sırasında 
cezanın da ikmali gibi bir düşünceye müstenit 
olan bu ifadenin iltibasa mahal verebileceği 
düşünülmüş ve bu sebeple kaldırılmıştır. 

Tasarı madde 119 (değişik 116) : 
İkinci fıkraya Kansolosluk harçlarına ait iti

razların (Konsolosluk vasıtası ile) Dışişleri Ba
kanlığına gönderileceği şekli verilerek vatan
daşlara kolaylık sağlanmıştır. 

Tasarı madde 120 (değişik 117) •: 
Pulların iptali mevzuunda (imzalanmak ve 

mühürlenmek suretiyle iptal olunur) hükmü (im
zalanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal 
olunur) şekline kalbedilerek tatbikata kolay
lık getirilmiştir. . 

Aynı maddeye defterlerin tasdiki halinde 
pulların nasıl iptal edileceği hükmü de ilâve e-
dilerek maddedeki boşluk doldurulmuştur. 

Tasarı madde 121 (değişik 118) : 
(Bu kanunda yazılı harçlar makbuz kesil

meden veya soğuk damga vurulmadan önce, 
pul ilsakı halinde pulların evraka ilsak ve iptali 
ile peşin olarak tahsil olunur.) hükmü ikinci 
fıkra aynı hükmü ifade ettiğinden kaldırılmış
tır. 

Maddeye (harca tâbi olalı telgraflara ait 
kaydiye harçları P. T. T. idarelerince tahsil 
olunur.) hükmü ilâve edilmek suretiyle bugün
kü tatbikatta görülen bir müşkül önlenmiştir. 

Mütaakıp fıkrada harcı almadan muamele 
yapan memurların mesuliyeti mevzuundaki hü
kümden (mükelleflere rücu hakkı baki kalmak 
üzere) ibaresi cümle içinde esasen müteselsil 
mesuliyetten bahsedilmekte olduğundan haşiv 
telâkki edilerek çıkarılmıştır. 

( S . Sayısı: 105) 



'Kadastro harçlarının tahsil müddeti tiç ay
dan bir yıla çıkarılmıştır. 

'Tapulama Kanununa göre tahakkuk eden 
•''harçlarda gayrimenkulun harem teminatı olma
dı hali bu harçların tapu kütüğüne kaydedilmiş 
olması şartına bağlanmış, bu suretle hüsnüni-
.yetle iktisap esaslarına riayet edilmiştir. 

Aynı maddede mükelleflere talep üzerine 
verilecek makbuz kanunen mecburiyet olmıyan 
hallere de teşmil edilmiştir. 

Tasarı madde 123 (değişik 119). : 
îlâm harçlariyle mahkeme masraflarının 

ödenmesi mevzuunda bugün Adliye Harç Tari
fesinde mevcut olan esas aynen muhafaza edil
mek suretiyle madde değiştirilmiştir. 

Adalet cihazı haricinde kalan memurların 
Harcırah Kararnamesi hükümlerine tabiiyetleri 
tasrih edilmiştir. 

Ödenmiyen harçlara ait aylık müzekkereleri 
vergi dairelerine zamanında göndermiyen me
murlar hakkında metinde derpiş edilen maaş 
kat 'i cezası Memurin Kanununda ve Ceza Kanu
nunun umumi hükümlerinde mevcut müeyyide
ler muvacehesinde lüzumsuz ıgörülmüş ve tasa
rıdan çıkarılmıştır. 

Tasarı madde 124 (değişik 120) : 
Vaktinde ödenmiycn harçlara ait müzekke

reler muhteviyatının. % 10 f azlasiyle tahsil edi
leceği hakkındaki hüküm tasarıdan çıkarılmış
tır. \ 

ikmal tarhiyatına muhatap olanların tahak
kuk eden ve tehliğ edilen harç borçlarının 15 
gün içinde ödenmesi halinde derpiş edilen % 10 
tahsil cezası % 5 e indirilmiştir. 

Tasarı madde 125 (değişik 121) : 
Harç tahsilatı yapan memurların 500 lirayı 

geçen tahsilatı derhal malsandığma yatırmaları 
hakkındaki hüküm yüksek tahsilat yapan me
murlar için sıkıcı görüldüğünden icabında bu 
miktarı artırma hususunda Maliye Bakanlığına 
yetki verilmiştir. 

Aynı madde harç tahsilatı yapan memurla
rın hesaplarını kontrol bakımından maddede 
sayılan maliye teftiş .elemanlarına tanınmış olan 
teftiş yetkisinin, mahkemelerle noterlerin dosya 
ve muamelâtının tetkikma şümulü olamayacağı, 
bu muamelâtın mahremiyeti hakkındaki hü
kümler muvacehesinde tabiî görülmüş ve bu ci-
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Ihetîn böylece gerekçeye derci komisyonca ka
rarlaştırılmıştır. 

Tasarı madde 126 (değişik 122) : 
Malî yılın ilk ayında ödenmiyen ruhsatna-

ıme, satış tezkeresi ilâh., harçlarının % 20 zam-
11a. ödeneceği hakkındaki hüküm zam % 10 na 
indirilmek suretiyle- değiştirilmiştir. 

Değişik madde 124 : 
İcra dairelerince bankaya yatırılan parala

dın faizlerinin Devlete aidiyeti hakkındaki bu
gün mer'i olan hüküm mahkemeler tarafından 
yatırılan paraların faizleri ile diğer menfaatle
rine de teşmil edilmiş ve bu münasebetle tasarı
nın İcra ve İflâs dairelerince yatırılan parala
ra ait 50 nci maddesi kaldırılarak hem bunlara 
lıem de mahkemelerce yatırılan paraların faiz 
ve menfaatlerine ait olarak kısımlar arasında 
ımüşterek hükümler kısmında işbu madde sev-
İkedilmiştir. 

Tasarı madde 127 : 
50 lirayı geçmiyen ahvalde Maliye Bakanji-

;ğma aidatlı tahsildar kullanmak yetkisi tanı
yan bu madde, hem diğer emvali de istihdaf et
mesi ve bu sebeple Harç Kanununda yeri olma
ması ve herâ de aidatlı tahsildar yerine Bakan
lığın talep edeceği kadrolarla tahsildar kullana-
Ibileeeği düşüncesiyle kaldırılmıştır. 

Tasarı madde 129 (değişik 125): . 
'Hâkimlerle adliye memurlarının ve diğer 

memurların daire haricinde, yapacakları işlere 
ait yol masraflariyle tazminatları mevzuundaki 
İra madde değiştirilerek hâkimlerle, adliye me
murlarına ait hükümler bugün mer'i olan hü
kümlerin aynı olarak muhafaza edilmiştir. 

Konsolosların alacakları 10 lira tazminat bu 
kanuna göre kendileri Harcırah Kararnamesine 
tevfikan gerekli yolluğu alacaklarından siyasi 
(durumları da düşünülerek kaldırılmıştır. 

Tasarı madde 130 (Değişik 126) : 
Bu maddede ki mülga hükümler mahiyetleri 

itibariyle bir tasnife tâbi tutularak alfebetik fık
ralar halinde gösterilmiş ve tasarıda yapılan 
tâdillere muvazi olarak mülga hükümlerde de 
gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Geçici madde. 3. — 
Evvelce harca tâbi olmadığı halde bu kanım

la yeniden harca, tâbi tutulmuş olan ruhsatna-

a ; 105) 



— 33 — 
mc, satış tezkeresi ve mümasil vesikaların sahip
lerine, bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
bir ay içinde mezkûr vesikaları aldıkları ma
kamlara veya o makamlar yerine kaim olanlara 
müracaat ederek bu kanunda yazılı harçları öde
mek için verilmiş olan bir aylık mühlet az gö
rülerek komisyonumuzca altı aya çıkarılmıştır. 
•:'Çok çeşitli hizmetlere taallûk eden bu tek 

metin Harçlar Kanunundan alâkalıların bir ay 
içinde haberdar olamıyacakları düşünülmüştür. 

Geçici madde Â.—• 
Bu madde tasarıya komisyonca ilâve edilmiş

tir. Bu durumda olan 200 kadar aile halen Türk 
vatandaşlığına kabul edildikleri halde, kalaba
lık aileleri efradı ile malî durumlarının bozuk
luğu dolayısiyle gerekli harçları ödiyerek nüfus 
siciline kaydcdilememektedir. Madde bu se
beple sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 5. — 
Bu madde de tasarıya, komisyon tarafından 

konulmuştur. Maksat kanunun yürürlüğe girme
sinden evvel yapılmış müracaatlara ait ihtira 
ve marka muamelelerinden henüz intaç edilemi-
yonlerin eski hükümlere göre muameleye tâbi 
tutulmasıdır. Bunlara ait harç miktarları tasarı 
ile kısmen artırılmış ve hükümlerde de değişik
lik yapılmış olduğundan, her hangi bir idari ge
cikmeden dolayı vatandaşların zarar görmeme
leri bu suretle temin edilmiş olmaktadır. 

Geçici madde : 6 — 
Bu geçici maddede tasarıya komisyon tarafın

dan konulmuştur. Tasarıya, komisyonumuzca ko
nulan bir hükümle mahkemeler, yargıçlar ve 
Cumhuriyet savcıları tarafından adli ve idari 
muameleler dolayısiyle alınarak bankaya yatırı
lan paraların faizlerinin de Devlete aidiyeti hak
kında hüküm konulmuştur. Böyle bir hüküm 
halen yalnız îcra ve iflâs daireleri tarafından 
takip muameleleri dolayısiyle alınarak bankaya 
yatırılan paraların faizleri hakkında mevcuttur. 
Bu geçici madde ile mahkemeler, yargıçlar ve 
savcıların adli ve idari muameleler dolayısiyle 
her hangi bir sebeple alarak bankaya yatırdıkları 
paraların faizleri ile diğer menfaatlerinden bu 
kanunun meriyeti tarihine kadar birikmiş olan
ların 124 nGjü maddenin son fıkrasındaki müd
det nazara alınarak 2548 sayılı Kanunun 5 ve 

G ncı maddeleri gereğince muameleye tâbi tutul
ması. komisyonca uygun görülmüştür. Bu para
ların ne yapılacağı haldanda haleıi kanuni bir 
hüküm bulunmamakta ve bu sebeple senelerden 
beri bankalarda kalmaktadır. Bu itibarla 2548 
sayılı Kanunun hükümleri dairesinde bu para
lardan faydalanılması sağlanmış bulunmaktadır. 

Tasarı maddti 132 : 
(Bu kanunun meriyeti tarihinden sonra harç

la ilgili olarak sevkedilecek bütün kanun hü
kümlerinin bu kanunda yapılacak tadilâtla ta
hakkuk ettirilmesini) derpiş eden bu madde ta
sarıdan çıkarılmıştır. Kanun teklifine yetkili 
olanların böyle şekil itibariyle dahi olsa bir kay
da tâbi tutulmaları kabul edilmemiştir. 

Tasarı madde 132 (Değişik 127): . 
Kanunun meriyeti için neşri tarihinden itiba

ren teklif edilen 15 gün böyle şümullü bir kanun 
için çok az görülerek müddet bir aya çıkarıl
mıştır. 

1952 yılı Bütçesi ile bu tasarının alâkasına 
mebni öncelik ve ivedilikle görüşülmesi teklifi 
komisyonca uygun görülmüştür. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici K. Başkanı - Sözcü Kâtip 
Rize Siird Gazianteb 

/ . Akçdl M. D. Süalp . 8. Kuranel 
Aydın Bursa 

Söz hakkım mahfuzdur. N. Yılmaz 
N. Gevecİ 

Bolu Çoruh 
Söz hakkım mahfuzdur. M. Güney 

,î. Gülez 
Erzurum ' Elâzığ Gazianteb 

R. S. Burçak Ö. F. Sanaç G. San 
Hatay îçel 

Muhalifim. Şahap Tol 
Dr. A. Melek 

Konya Rize 
Z. Ebüzziya O. Kavrakoğlu 

İmzada bulunamadı 
Seyhan Sivas 

Zeki Akçalı Rifat öçten 
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Tokad Trabzon 

Muhalifim. Muhalifim,' muhalefet 
//. Orhon şerhim aşağıdadır. 

8. Atanç 

^an Yozgad 
Muhalifim. Hasan Üçöz 

F. Melen 

Muhalefet şerhim : 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan (Damga* 

tapu, kaydiye, mahkeme, pasaport, kançilarya, 
noter, diğer nüfus, eczane ye saireye-mütaallik) * 

işbu harç tarifesi tasarısı tamamen antidemok-* 
ratiktir. Bununla ucuz ve seri adalet tevzii sis
temi zedelenmiş olacaktır. ., 

Adaleti pahalılaştıracak bir sisteme gitmek 
memleketin zararmadır. Bugünkü Harç Tari
fesi Kanunundan vatandaşlar şikâyetçi iken 
bu defa vâki zamlarla 62 milyon 360 bin liralık 
harç miktarı 55 milyon 100 bin lira fazlasiyle 
117 milyon'460 bin liraya çıkarılmaktadır. îşbu 
harç tarifesi tasansımn heyeti umumiyesine 
muhalifim. , . . 

Tokad Milletvekili 
Sıtkî Atang 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Harçlar Kanunu 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı mevzulardan 
bu kanun hükümlerine göre harç alınır : 

1. Her nevi dâvalar ile mahkemeler, yar
gıçlar ve savcılar ve ticaret sicil memurları ta
rafından yapılan muameleler, 

2. İcra ve iflâs muameleleri, 
3. Noter muameleleri, 
4. Vergi, resim ve harçlara ait itiraz ve 

temyiz işleriyle diğer vergi muameleleri, 
5. Tapu ve kadastro muameleleri, 
6. Nüfus muameleleri, 
7. Konsolosluk muameleleri, 
8. Pasaport ve vize işleriyle ikâmet tezke

releri ve Dişileri Bakanlığınca yapılan tasdik 
muameleleri, 

9. Tâbiiyet muameleleri, 
10. Her nevi ruhsatnameler, ihtisas ve izin 

vesikaları, ihtira beratları, Alâmeti farikalar, 
telif hakları, imtiyazlar, diploma tasdikname 
ve şahadetnameler, satış tezkereleri ve bunlara 
benzer vesikalar. 

BİRİNCİ KISIM 

Her nevi dâvalar ile mahkemeler, yargıçlar ve 
savcılar ve ticaret sicil memurları tarafından 

yapılan muamelelerden alınacak Harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

-MADDE" 2. — Her nevi dâvalar ile mahke
meler, yargıçlar ve savcılar ve., ticaret sicil 
memurları tarafından yapılan muamelelerden, 
bu kanuna ekli (1) sayılı tarife gereğince harç 
alınır. 

İkinci Bölüm 

îstisfialar 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı dâva, karar ve 
işler harçtan müstesna ve şahıslar harçtan mu
aftır : 

1. Miktar veya kıymeti 50 lirayı geçmi-

(S. Sa; 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Harçlar Kanunu 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı mevzulardan 
bu kanun hükümlerine göre harç alınır : 

1. Her nevi dâvalar ile mahkemeler, yar
gıçlar ve savcılar ve ticaret sicil memurları ta
rafından yapılan muamelelerle avukatlık işleri, 

2. İcra ve iflâs muameleleri, 
3. Noter muameleleri, 
4. Vergi, resim ve harçlara ait itiraz ve 

temyiz işleriyle diğer vergi muameleleri, . 
5. Tapu ve Kadastro muameleleri, 
6. Nüfus muameleleri, 
7. Konsolosluk muameleleri, 
8. Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezke

releri ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan tasdik 
muameleleri, 

9. Tabiiyet muameleleri, 
10. Her nevi ruhsatnameler, ihtisas ve izin 

vesikaları, ihtira beratları, marka hakları, im
tiyazlar, diploma, tasdikname ve şahadetname
ler, satış tezkereleri ve bunlara benzer vesika
lar. 

BİRİNCİ KISIM 

Her nevi dâvalar ile mahkemeler, yargıçlar ve 
savcılar ve ticaret sicil memurin tarafından 
yapılan muamelelerle avukatlık işlerinden alına

cak harçlar 

. Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 2. -— Her nevi dâvalar ile mahke
meler, yargıçlar ve savcılar ve ticaret sicil me
murları tarafından yapılan muamelelerle avu
katlık işlerinden bu kânuna ekli (1) sayılı ta
rife gereğince harç alınır: 

İkinci Bölüm 

. İstisnalar ve muaflıklar 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı; dâva, karar ve 
işler harçtan müstesna ve şahıslar harçtan mu
aftır :• :- ' : ;\, r : : r 

a) Miktar veya kıymeti 50 lirayı geçmiyen, 
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yen dâva ve işler, 
2. Doğrudan doğruya veya haber verilmek 

suretiyle vasi tâyin ve azline dair kararlar, 
3. Ticaret sicillerinde re'sen yapılan ter

kinler,-
4. Hâkimin reddi talebinin kabulüne ve hâ

kimin istinkâfma mütaallik kararlar ile bu 
kararların tebliği, 

5. Ayda 50 lirayı geçmiyen nafaka veril
mesine' dair olan ilâmlar, 

6. İşin ifası sırasında mahkeme veya di
ğer resmî dairelere yazılacak bilûmum tezke
relerin tekitleri, 

7. Askerlik hizmetlerinin devamı müdde-
tince erler ve kıta çavuşları. ~ • 

Üçüncü Bolüm 

Jİulmk ve Ticaret dâvalarından alınacak harç
lar 

MADDE 4. — Miktar veya kıymet tâyini 
mümkün olan hallerde dâva arzuhalinde mik
tar veya kıymet gösterilmesi mecburidir. Mik
tar veya kıymet gösterilmemişse davacıya tes-
bit ettirilir. Tesbitten imtina halinde dâva 
arzuhali muameleye konmaz.. 

MADDE 5. — Yabancı bir mahkemeden sâ
dır olan ilâmlarla hakem kararlarının tenfizi 
hakkında açılacak dâvalardan bu ilâmda hük-
molunmuş olan şeyin miktar, kıymet ve mahi
yetine göre bu kanun dairesinde harç olmır. 

MADDE 6. — Miktar veya kıymet tâyini 
mümkün ? olan dâvalardan tarifenin (46) ve 
miktar veya kıymet tâyini mümkün olmıyan 
dâvalardan tarifenin (47) nci numarasında ya
zılı İlâm Harcı alınır. Müdahalenin men'i, tes
cil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulun ay
nına taallûk eden dâvalar gayrimenkulun kıy
meti üzerinden harca tâbidir. 

Gayrimenkul tahliye dâvalarında ilâm har
cı, mukavele mevcut ise mukavele müddetine 
göre hesaplanacak kira bedeli mecmuu üzerin
den, mukavele1 yoksa veya •mukavelede müddet 
tâyin edilmemişse, bir senelik kira bedeli üze
rinden alınır. 

I : Geçici 1£. 

dâva ve işler, • 
b) Doğrudan doğruya veya haber veril

mek suretiyle vasi tâyin ve azline dair karar
lar, 

e) Ticaret sicillerinde re'sen yapılan ter
kinler; 

ç) Hâkimin reddi talebinin kabulüne ve 
hâkimin istinkâfma mütaallik kararlar ile İm 
kararların tebliği, 

d) Ayda 50 lirayı geçmiyen nafaka veril
mesine dair olan ilâmlar; 

e) İşin ifası sırasında mahkeme veya diğer 
resmi dairelere,yazılacak bilûmum tezkerelerin 
tekitleri, 

f) Askerlik hizmetlerinin devamı müdde-
tince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Assu-
baylar hariç). 

Üçüncü Bölüm 

Ilîikıtk ve ticaret dâvalarından alınacak lıarçlar 

MADDE "4. — Hükümet tasarısının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yabancı bir mahkemeden sâ
dır olan ilâmların tenfizi hakkında açılacak dâ
valardan bu ilâmda hükmolunmuş olan şeyin 
miktar, kıymet vo mahiyetine göre bu kanun 
dairesinde harç alınır. 

MADDE 6. — Miktar veya kıymet tâyini 
mümkün olan dâvalardan tarifenin (42) ve mik
tar veya kıymet tâyini mümkün olmıyan dâva
lardan tarifenin (43) üncü numarasında -yazılı 
ilâm harcı alınır. Müdahalenin men'i, tescil ve 
tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulun.aynına ta
allûk eden dâvaİar gayrimenkulun kıymeti üze
rinden harca tâbidir. 

Gayrimenkul tahliye dâvalarında ilâm har
cı, mukavele mevcut ise mukavele müddetine 
göre hesaplanacak kira bedeli mecmuu üzerin
den, mukavele yoksa veya mukavelede müddet 
tâyin edilmemişse, bir senelik kira bedeli üzerin
den alınır. 
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, MADDE 7. — Hakem kararlarının infazı lâ-
./^m^olduğuna dair mahkeme başkanı veya hâ
kim tarafından verilen şerhlerden hakem kara
lının mahiyetine göre tarifenin (46) veya (47) 
nci numaralarında yazılı harçlar alınır. 

Kanunen tahkim yoliyle halli mecburi olan 
: dâvalardan da ayru suretle harç alınır. 

MADDE 8. — Her dâvada veya bir ilâm a-
leyhine kanun yollarına müracaat halinde ilâm 
Harcının dörtte biri peşin olarak alınır. Mah
keme sırasında tesbit olunan kıymetin dâva ar
zuhalinde bildirilen kıymetten fazla olduğu an
laşılırsa, peşin harç ikmal edilmedikçe dâva
ya devam olunamaz. 

Peşin alınan harç, ilâm harcına mahsup olu
narak noksanı ikmal ettirilir ve fazlası geri ve
rilir. 

MADDE 9. — Dâvadan feragat ve dâvayı 
kabul veya sulh muhakemenin ilk celsesinde vu-
.lrabulursa, İlâm Haremin üçte biri, daha son
ra vâki olursa üçte ikisi alınır. 

MADDE 10. — Muameleden kaldırılan dos
ya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
gösterdiği müddet içinde yenilenmezse, dâva
nın görülebilmesi yeniden Harç verilmesine bağ
lıdır.' ••"'; • _ ' ' • •••-"• 

M A D D E 1 1 . — H u k u k ve T i c a r e t m u h a k e 
melerinde celse harcı, muhakeme tarafından ta
lep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise, 
taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan 
bir keyfiyetin yapılmamış olmasından dola
yı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraf
tan alınır. 

Her iki halele talike vekiller sebebiyet ver-
mişse celse harcı vekillere tahmil olunur. 

Dördüncü Bölüm 

C estet. dâvalarından alınacak harçlar 

MADDE 12. — Bir dâvada birden ziyade 
şahsi davacı bulunduğu takdirde bu kanunda 

(S.'Sa; 

Geçici E. 

MADDE 7. — Hakem kararlarının İnfaziVlâ-
zım olduğuna dair mahkeme başkanı veya hâ
kim tarafından verilen şerhlerden, hâkem kara
rının mahiyetine göre tarifenin (42) veya (43) 
üncü" •numaralarında yazılı harçlar: alınır. . 

Yabancı hakem kararları da aynı hükme tâ
bidir. 

Kanunen' tahkim yoliyle halli mecburi olan 
dâvalardan da aynı suretle harç alınır. 

MADDE 8.— Her dâvada veya bir ilâm 
aleyhine kanun yollarına müracaat halinde ilâm 
harcının dörtte biri peşin olarak alınır. Muha
keme sırasında.tesbit olunan kıymetin dâva ar
zuhalinde bildirilen kıymetten fazla olduğu an
laşılırsa, münhasıran o celse için muhakemeye 
devam olunur mütaâkıp celseye kadar noksan 
olan peşin harç ikmal edilmedikçe dâvaya de
vam olunamaz. . ..„,;•, 

Peşin alınan harç ilâm harcına mahsup^ .olu
narak noksanı ikmal ettirilir ve fazlası beyiye 
aidatı tenzil edildikten sonra talep üzerine geri 
verilir. 

MADDE 9. —- Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. -— Hükümetin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Ceza. dâvalarından alınacak harçlar 

MADDE 12. — Hükümetin 12' nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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m. 
gösterilen harçlar davacıların her birinden ayrı 
ayrı tam olarak alınır. 

MADDE 13. — Bir ceza dâvası birden fazla" 
suçlulara taallûk ediyorsa suçluların her birin
den mahkûm: olduğu cezaya göre ayn harç alı
nır. . _". .. : ,r •; ' 

MADDE 14. — Hürriyeti bağlayıcı bir ce
za ile birlikte para cezası hükmedilen hallerde 
her iki cezanın lıarcı ayrı ayrı hesap edilerek 
yekûnu alınır. 

. Sürgün cezalarında Türk Ceza Kanununun 
40 ncı maddesi kıyas yoliyle tatbik olunur. 

; -İMADDE 15. — Ceza Kanununun 77'nci: 
maddesindeki hallerde yeni muhakeme için alı-
Nacak harç yeni cezanın eskiden hükmedilen 
cezayı geçen kısmı üzerinden hesap edilir. Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun 403 ncü; 

maddesinde yazılı olan halde ayrıca harç alın
maz. -' 

MADDE 16. —' Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 169 ncu maddesinin son fıkrasında 
zikredilen hallerde tarifenin (61) sıra numa
rasında yazılı harçların yarısı alınır. 

MADDE 17. — Sulh hâkimleri tarafından 
verilmiş olan ceza kararnameleri duruşma ya
pılmaksızın katileşirse tarifenin (56) veya (57) 
nci numaralarında yazılı harçların yarısı alı
nır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan iti
raz, dâva suçlunun ispatı vücut etmemesi se
bebiyle bir kararla reddedilmiş bulunursa bü
tün muhakeme için tarif enin (56) veyo (57).nci 
numaralarında yazılı harçların tamamı alınır. 

MADDE 18. — îlk tahkikat yapılmamış ve 
son tahkikatın icrası esnasında suçlu tarafın
dan yeni delil ikame edilmemiş bulunursa ta
rifenin (56) veya (57) nci numaralarında yazı
lı harçların yarısı alınır. 

Bir dâvada suçlular birden fazla ise, bun
ların yalnız yeni delil ikame edenlerinden tam 
harç alınır. 

MADDE 19. — Şahsi dâvalar ile takibi şi
kâyete bağlı suçlara ait dâvalardan dolayı ka
nun yollarına - müracaat halinde bu kanun ve 
ejdi tarife gereğince harç alınır. 

(S. Sa; 

Geçici K. 

MADDE 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. —* Hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile birlikte para cezası hükmedilen hallerde her 
iki cezanın mecmuu üzerinden harç alınır. 

Sürgün cezalarında Türk Ceza Kanununun 
40 ncı maddesi kıyas yoliyle tatbik olunur. 

MADDE 15. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

|j MADDE 16. — Ceza Muhakemeleri Usulü 
I Kanununun 169 ncu maddesinin son fıkrasında 
| zikredilen hallerde tarifenin (53) sıra numara

sında yazılı harçların yansı alınır. 

i MADDE 17. —- Sulh hâkimleri tarafından ve
rilmiş olan ceza kararnameleri duruşma yapıl
maksızın katileşirse tarifenin (48) veya (49) ncu 
numaralarında yazılı harçların yarısı alınır. 

Biı* ceza. kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, 
dâva suçlunun isbatı vücut etmemesi sebebiyle 
bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün muho-
kemo için tarifenin (48) veya (49) ncu numara
larında yazılı harçların tamamı alınır. 

MADDE 18. — İlk tahkikat yapılmamış vo 
son tahkikatın icrası esnasında suçlu tarafın
dan yeni delil ikame edilmemiş bulunursa tari
fenin (48) veya (49) uncu numaralarında yazılı 
harçların yarısı alınır. 

Bir dâvada suçlular birden fazla ise, bun-
I ların yalnız yeni delil ikame edenlerinden tam 

harç alınır 

, MADDE 19 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir 
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MADDE 20. — Şalisi hukuka ve tazminat 
kabilinden olan para cezalarına dair verilen hü
kümlerden Hukuk muhakemelerinde alman nis
pî harç, alınır. 

MADDE 21. — Re'sen verilmesi icobetmi-
yen suretlerden hukuk dâvalarına ait suret 
harçları alınır, : 

Beşinci Bölüm • 

Ticaret sicillerinden alınacak harçlar 

- MADDE 22. —-Merkezleri Türkiye'de ve
ya ecnebi memlekette bulunan ticari müesse
selerin Türkiye'deki şubelerine mütaallik her 
nevi ticaret sicili kayıt ve ilânlarından bu şu
beye tahsis edilen sermaye üzerinden harç alı
nır. 

MADDE 23. — Ticaret sicilinde yazılı ka
yıtların tadil ve terkinleri bu kayıtların yapıl
ması için alınmış harçların yarısı nispetinde 
harca tâbidir. 

MADDE 24. — Ticaret Kanununun 34 ncü 
maddesi mucibmce ticaret siciline muvakkaten 
kaydolunan muamelelerden tescil harçlarının 
yarısı alınır. Kanuni müddeti içinde kati tescil 
yaptırılırsa diğer yarısı ayrıca alınır. Kanuni 
müddeti içinde katî tescilin •yaptırılmamasın-
dan dolayı muvakkat tesciller terkin olunursa, 
aynı muamelenin yeniden tescilinden tekrar 
harç alınır. 

Altıncı Bölüm 

Kanun yollarına müracaat halinde alınacak 
harçlar 

MADDE 25. — Üst mahkemelerin ilk dere
cede baktıkları hukuk ve ceza dâvalarından bu 
kanun ve ekli (1) sayılı tarifeye göre tam harç 
alınır. 

MADDE 26. — Üst mahmelerin ikinci dere
cede baktıkları hukuk ve ceza dâvalarına ait 
ilâmlardan bu kanun ve ekli (1). sayılı tarifeye 
göre -ilâm harcı alınır. 

MADDE 27. — Ceza ve hukuk ilâmlarının 
Yargıtayca tasdikmdan, tasdik olunan karar 

Oöcioi K. 

MADDE 20. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir .. ' . 

MADDE 21. — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

v- V • 
Beşinci Bölüm 

•Ticaret sicillerinden alınacak Jıarçlar 

MADDE 22. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 23. — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

MADDE 24. —" Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 

Altıncı Bölüm 

Kanım yollarına müracaat halinde alınacak 
. harçlar 

MADDE 25. — Hükümet tasarısının 25 ve 
26 nci maddeleri kaldırılmış ve Hükümetin 27 
nci maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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muhtevası Yargıtayca lıüıküm altına alınmış. 
gibi bu kanım ve tarife hükümlerine göre tanı 
harç alınır. Hukuk ve ceza dâvalarında Yar
gıtayca işin esasına hükmolunduğu ahvalde da-

,hi aynı suretle harç alınır. 
Tetkik mercileri ile ticaret mahkemelerinin 

icra ve iflâs muamelelerine dair verecekleri 
kararların Temyiz Mahkemesince incelenmesi 
neticesinde verilecek kararlardan temyiz olu
nan karardan alınmış olan harç kadar yeniden 
harç a,lınır, .;. ...... .: , 

::.. -,. :.MAI)I)Ev28v.— .Tashihi karar Salebinin ka
bulü üzerine hüküm, tasdik .olunursa yeni bir; 
hüküm gibi harç alınir. 

' MADDE 29. — Bir hükmün bozulmasını mü-
taakıp verilecek kararlardan yeni bir hüküm 

. gibi ilâm ;harcı alınır.., Bozulan karardan Evvel
ce alınmış olan ilâm harcı, , mütaakıp karara 
ait ilâm harcından mahsup olunur. 

'•.'." Yedinci Bölüm 

Danıştay da alınacak harçlar 

MADDE 30 — Danıştayda açılacak idari dâ
valardan bu kanun ve ekli (1) sayılı tarifenin 
hukuk dâvalarından alınacak ' harçlar ile kay
diyeler hakkındaki hükümlerine ıgöre harç ve 
kaydiye alınır. 

Vergi ve resimlere ait dâvalar kıymeti ma
lûm olriııyan dâvalardan alınacak maktu harç
lara tâbidir. 

,,.„.:.;• Sekizinci Bölüm 

Askerî mahkemelerde ve Askerî Yargıtay da 
.alınabak harçlar 

MADDE 31, — Askerî mahkemelerin ve As-
'kerî'Yargıtayın vazife; ve salâhiyetleri; dâhi
line giren dâva ve işlerden bu kanun .ve ekli (1) 
sayılı tarifenin - ceza dâvalarından alınacak 
harçlar ile kaydiyeler hakkındaki hükümlerine 
göre harç ve kaydiye alınır. 

Gecîei K. 

MADDE 26'. — Tashihi karar talebinin ka
bulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik olu
nursa yukardaki maddeler- hükmüne göre harç 
alınır.' ''•" .-•••'-.. .-•,• •:/. 

, MADDE 27. -~ Hükümetin 29 uncu maddesi 
27 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 

Danıştay da alınacak harçlar -.'..... 

MADDE 28: -r- -Danıştayda açılacak• idari 
dâvalardan bu kanuıv ye" ekli (1) sayılı tarife 
gereğince harç alınır. 
, Vergi,ve resimlere ait dâvalar kıymeti mâ-

. lûm olnııyan dâvalardan alınacak majdıi harç
lara tâbidir. 

Sekizinci Bölüm 

Askerî mahkemelerde ve Askerî Yargıtay da 
alınacak harçlar v 

MADDE 29. — Askerî mahkemelerin ve As
kerî Yargıtayın vazife ve salâhiyetleri dâhiline 
giren dâva ve işlerden bu kanun ve ekli (1) sa
yılı tarif e gereğince harç alınır. 
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Dokuzuncu Bölüm 

Birinci kısma ait müşterek hükümler 

MADDE 32. — Mütekabil dâvalar müstakil 
dâvalar gibi harca tâbidir. 

MADDE 33. — Dâvaya müdahale eden kim
senin kanun yollarına müracaatı halinde iltihak 
ettiği taraftan alınan harca müsavi harç alınır. 

MADDE 34. — İadei muhakemenin, kabulü 
üzerine cereyan edecek dâvalar yeni dâvalar gi
bi harca tâbidir. 

MADDE 35. —- Mahkemelerin kendi memur
ları ile yapılacak: tebligatta, tebliğ yapanın za
ruri masrafları, kendisine tebligat yapılacak 
şahsın bulunduğu yerin mesafesine nazaran her 
malî sene, başında oranın adliye encümenleri ta
rafından tanzim olunacak cetvele' göre ayrıca 
alınır. 

MADDE 3G. — Bu kısımda ve ekli (1) sayılı 
tarifede yazılı harçlar ödenmedikçe mütaakıp' 
muamele yapılmaz, Ancak ilgilisi tarafından 
ödenmiyen harçları diğer taraf öderse muamele
ye devam olunmakla beraber bu para malîke-
me neticesinde ayrıca bir talebe hacet kalmak
sızın hükümde nazara alınır. 

MADDE 37. — Vekili veya tarflara tahmil 
olunan celse harcı mütaakıp oturuma kadar 
ödenmezse harç üç kat olarak alınır ve harcın 
Ibu miktar üzerinden tahsili için mütaakıp otu
rumda, Maliyeye tezkere yazılmasına karar ve
rilir. 

MADDE 38.,— Müzahereti adliyeye müsta
hak olmadığı halde bu haktan faydalandığı an
laşılan kimselerden bu kanuna göre alınacak 
harçlar 3 kat fazlasiyle tahsil olunur. 

Geçici K. 

Dokuzuncu Bölüm 

Birinci kısma ait müşterek hükümler 

MADDE 30. — Hükümetin 32 nci maddesi 
30 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Hükümetin 33 üncü maddesi 
31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — îadei muhakemenin kabulü 
üzerine cereyan edecek dâvalar yeni dâvalar gi
bi harca tâbidir. îadei muhakeme talebinde 
bulunan neticede 'haklı çıkarsa evvelce kendi
sinden alman harç mahsup edilir. 

MADDE 33. — Hükümetin 35 nci maddesi 
33 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Hükümetin 3(5 nci maddesi 
34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Vekil veya taraflara tahmil 
olunan celse harcı mütaakip oturuma kadar 
ödenmezse bir misli fazlası ile alınır ve harcın 
bu miktar üzerinden tahsili için mütaakip otu
rumda maliyeye tezkere yazılmasına karar ve
rilir. 
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İKİNCİ KISIM 

icra ve iflâs muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 39. — icra ve iflâs muamelelerin
den bu kanuna ekli (2) sayılı tarife gereğince 
harç almır. 

İkinci Bölüm 

İstisnalar 

MADDE 40. — Aşağıda yazılı muameleler 
harçtan müstesnadır : 

1. • Miktar ve kıymeti elli lirayı geçmiyen 
takipler (Ticari senetler hariç), • 

2. Aylık tutarı elli lirayı geçmiyen nafaka
lara ait takipler, 

3. icra ve iflâs muamelelerine dair yapıla
cak şikâyetler, 

4. Bilûmum tekitler, 
5. icra ve iflâs dairelerinin kusuru'yüzün

den yanlış yapılmış olan bir muamelenin ipta
line dair tetkik mercileri kararları, 

6. icra ve iflâs dairelerinin kurusu yüzün
den yanlış yapılmış olan bir muamelenin tetkik 
mercilerince iptalinden sonra bu iptal dolayısiy
le yaniden yapılacak muameleler. 

Üçüncü Bölüm 

Harç almaya yetkili daire 

MADDE 41. — Harçlar ve masraflar takip 
için müracaat olunan icra ve iflâs dairelerince 
alınır. Diğer bir icra ve iflâs dairesinden isti
nabe suretiyle bir muamele icrası istendiği za
man bu muamelelere ait lüzumlu masraflar o 
dairelere gönderilir. • 

Dördüncü Bölüm 

Faizler 

MADDE 42. — Harç takibe esas olan alaca
ğın miktarına tâbi olduğu zaman takipten son
ra işliyecek faizler hesaba katılmaz. 

<fâ -
I Geçici K. 

İKİNCİ KISIM 

icra ve iflâs muamelelerinden alınacak harçlar 

> Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 36. — Hükümetin 39 uncu maddesi 
36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

I v 

İkinci Bölüm 

İstisnalar ve muaflıklar 

MADDE. 37. — Aşağıda yazılı muameleler 
harçtan müstesna ve şahıslar harçtan muaftır : 

a) Miktar ve kıymeti elli lirayı geçmiyen 
takipler (ticari senetler hariç); 

b) Aylık tutarı elli lirayı geçmiyen nafa
kalara ait takipler, 

c) Bilûmum tekitler, 
ç): icra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzün

den yanlış yapılmış olan bir muamelenin ıslah 
veya iptaline dair tetkik mercileri kararları, 

d) icra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzün
den yanlış yapılmış olan bir muamelenin tetkik' 
mercilerince ıslah veya iptalinden sonra ıslah 
veya bu iptal dolayısiyle yeniden yapılacak 
muameleler, 

e) Askerlik hizmetlerinin devamı müdde-
tincc erler, onbaşılar - ve kıta çavuşları (assu-
baylar hariçtir.). 

üçüncü Bölüm 

Harç almaya yetkili daire 

MADDE 38. — Hükümetin 41 nci maddesi 38 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Faizler 

MADDE 39. — Hükümetin 42 nci maddesi 
39 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Beşinci Bölüm 

Peşin harçlar 

MADDE 43. — İcra dairelerine vâki her ne
vi takip taleplerinden alacak miktarının binde 
beşi nispetinde bir tahsil harcı ile lüzumlu takip 
masrafları peşin olarak alınır, 

Muayyen kıymeti olmıyan takiplerde peşin 
tahsil harcı 5 liradır. Peşin harçlar takip so
nunda alınacak asıl harca mahsup olunur. İlâ
ma müstenit olmıyan takiplerde alacaklı mah
kemeye müracaata mecbur kalırsa peşin alman 
harç kendisine iade olunur. 

Altıncı Bölüm 

Diğer hükümler 

MADDE 44. —• İcra tetkik < mercileri tara
fından görülen istihkak dâvalarından bu kanu
nun Hukuk dâvalarından alınacak harçlara ait 
hükümlerine göre harç alınır. 

MADDE 45. — İcra tetkik mercilerinin ce
zaya mütedair kararları ile bu kararların tem
yizinden bu kanunun ceza dâvalarından alına
cak harçlara ait hükümlerine göre harç alınır. 

MADDE 46. — Her ne sebep ve suretle olur
sa olsun icra takibinden vazgeçildiğinin za
bıtnameye yazılması için tahsil harcının yarı
sı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya 
çevrildikten sonro vazgeçilirse tahsil harcı tam 
olarak alınır. 

MADDE 47. — İş mahkemeleri tarafından 
işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve a-
lacaklarm takibinde işçilerden hiçbir harç 
almadan gerekli muamele yapılır. Bu harçlar 
takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir hük
me hacet kalmadan borçludan tahsil olunur. 

MADDE 48. — İcra ve İflâs dairelerinin 
kusurları yüzünden yanlış yapılmış olan bir 
muamele tetkik mercileri tarafından iptal e-
dilirse iptal edilen muamele yerine bir muame
le yapılmadığı ahvalde evvelce alınmış olan harç
lar iade olunur. Tetkik mercileri kararlarında 
bu ciheti tasrih ederler. 

(S . Say 

Geçici K. 

Beşinci Bölüm 

Peşin harçlar 

MADDE 40. — İlâma müstenit olmıyan takip 
taleplerinden alacak miktarının binde beşi nispe
tinde bir tahsil harcı peşin olarak alınır. 

Muayyen kıymeti olmıyan takiplerde peşin 
tahsil harcı 1 liradır. Peşin harçlar takip sonun
da alınacak asıl harca mahsup olunur. İlâma 
müstenit olmıyan takiplerde alacaklı mahkeme
ye müracaata mecbur kalırsa peşin alman harç 
kendisine iade olunur veya alâkalının talebi 
ile mahkeme harçlarına mahsup edilir. 

Altıncı Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 41. — Hükümetin 44 neti maddesi 
41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Hükümetin 45 nci maddesi 
42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. —• Her ne sebep ve suretle o-
lursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin za-

I bıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara a-
it tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedi
len mal satılıp paraya çevrildikten sonra tahsil 

1 harcı tam olarak alınır. 

MADDE 44, — İş Mahkemeleri tarafından 
I işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve ala

cakların takibinde işçilerden hiçbir harç alma
dan gerekli muamele yapılır. Bu harçlar işçi 

I haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edi
lerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçlu-

I dan tahsil olunur. 

I MADDE 45. — İcra ve iflâs dairelerinin 
kusurları yüzünden yanlış yapılmış olan bir mu-

• amele tetkik mercileri tarafından iptal edilirse 
I iptal edilen muamele yerine bir muamele ya-
I pılmadığı ahvalde evvelce alınmış olan harçlar 
I iade veya müteakip muamelelere ait harçlardan 
I mahsup olunur. Tetkik mercileri kararlarında 
| bu ciheti tasrih ederler. 
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MADDE 49. — Bu kanun ve ekli (.1) sayı
lı tarifenin celse harçlarına mütaallik hüküm
leri icra tetkik mercilerinde de tatbik- olunur. 

MADDE 50. — Bankaya yatırılan parala
rın faizleri Devlete aittir. Paraların bankaya 
ve malsandığma yatırılması için masraf namjy-
le bir şey alınmaz. Tahsil olunan paraların ala
caklıya gönderme masrafları alacaklıya aittir. 

MADDE 5.1. — İcra ve îflfıs dairelerinin 
kendi memurlan vasıtasiyle yapılacak tebligat 
işlerinde bu kanunun (35) nci maddesi hükmü 
uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Noter muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve Tarife 

MADDE 52. — Noter muamelelerinden bu ka
nuna ekli (3) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İkinci Bölüm 

İstisnalar 

MADDE 53. — Pey akçesi, zamanı rücu, üc
ret tevkifi ye cezai şart gibi, bir akdin müeyyi
desi kabîlinden olan taahhütler başlı başına bir 
akit mevzuu olmadıkça harca tâbi değildir. 

MADDE 54. — Âmme hukukiyle ilgili işler
de salahiyetli makamların istiyecekleri suretler
den harç alınmaz. 

Üçüncü Bölüm 

Harç alınmasında esaslar 

MADDE 55. — Birbiriyle alâkalı işler bir 
arada bulunursa en yüksek harç alınmasını ge
rektiren iş üzerinden bir harç alınır. 

MADDE 56. -— Bir kişinin* temsil ettiği şa
hısların taaddüdü harem artırılmasını icabettir-; 
raez. Bir işte müştereken hareket eden vekille
rin, ve bir borca kefalet eden müteselsil kefille
rin bir kâğıda koyacakları mütaaddit imzalar -• 
bir imza sayılır. 

Geçici K. 

MADDE 46. — Hükümetin 49 uncu maddesi 
46 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — İcra ve iflâs dairelerinin 
kendi memurları vasıtasiyle yapılacak tebligat 
işlerinde bu kanunun 33 üncü maddesi hükmü 
uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ Kisnvr 
Noter muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 48. — Hükümetin 52 sıci maddesi 
48 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

İstisnalar 

MADDE 49. — Hükümetin 53 ncü maddesi 
49 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50, — Hükümetin 54 üncü maddesi 
50 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Harç alınmasında esaslar 

MADDE 51. — Hükümetin 55 inci maddesi 
51 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE ?52. — Hükümetin 56 ncı maddesi 
52 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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'Ancak mümessil haiz olduğu birden ziyade 
sıfatlara istinaden imza ederse sıfatları sayısın
ca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve 
hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse 
kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıki fık
ralara göre ayrı harç alınır. 

Birden ziyade kimseler bir kâğıda ayrı ayrı 
işler için imza atıyorlarsa herbirintİen imza et
tikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır. 

MADDE 57. — Tarifede yazılı nispî harçla
rın hesabında, sulhlerde sulh bedeli, rehinlerde 
rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki müddete 
göro kira karşılığının mecmuu, müddet belli 
değilse bir senelik kira tutarı, hizmet akdinde 
müddete göre verilecek ücretin mecmuu vo 
müddet belli değilse bir senelik ücret tutarı, 
sermayeli şirketlerde konulan ve ilerde konul.-_ 
ması.taahhüt edilen sermayenin mecmuu, kaydı 
hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat yekû
nu, harca esas olur. Kiralamanın devir ve bozul
masında geri kalan müddete, ve sermayenin ar
tırılmasında yalnız artırılan kısma ve sermaye 
paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alı
nır. 

MADDE 58. —• Müddetin .uzatılması ve'vâ
denin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele 
vo evraktan alınmış olan harcın yarısı alınır. 

MADDE 59. — Ticari muamelelere mevzu 
olan menkul ve gayrimenkul mallar- hakkında 
kıymet veya bedel zikredilmeksizin yapılacak 
alım, satım, taahhüt ve rehin gibi, bu malların 
aynına mütaallik her nevi mukavele, senet ve kâ
ğıtlardan bu malların muamele tarihindeki pi
yasa kıymetleri üzerinden tarifenin (1) sıra nu
marasında yazılı nispî harçlar alınır. 

Dördüncü Bölüm 

işin bozulması halinde harcın, iadesi 

MADDE 60. — Tanzim veya tasdik muame
leleri noterlerin kusurlarından dolayı mahkeme 
tarafından hükümsüz addolunursa, noter, aldı
ğı harç. ve ücretler tutarını şahsan tazmin ile 
mükelleftir. . 

Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması 
alâkalıların umumi hükümler dairesinde noter-

Geçici K. 

MADDE 53. — Hükümetin 57 nci maddesi 
53 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 54. — Hükümetin 58" inci maddesi 
54 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Menkul vo gayrimenkul 
mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehne 
mütaallik her nevi mukavele, senet ve kâğıtlar
da kıymet gösterilmesi mecburidir. Rehin bor
droları bu hükümden müstesnadır. 

Dördüncü Bölüm 

İşin bozulması halinde harcın iadesi 

MADDE 56. — Hükümetin 60 ncı maddesi 
56 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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den ayrıca zarar ve ziyan istemelerine mâni teş
kil etmez. 

Beşinci Bölüm 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 

MADDE 61.—.Noterler, gördükleri göreve 
karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldık
ları harçların nispî harçlarda yüzde on beşini 
ve maktu harçlarda yüzde onunu noter ücreti 
olarak alırlar. 

Harç pullarından «dolayı beyiye aidatı yüzde 
yedidir. 

. DÖRDÜNCÜ KISIM 

Vergi, resim, harç ve cezalara ve belediye ge
lirleri meyanmda bulunan ücretlere ait itiraz 
ve temyiz işlei'iyle diğer vergi muamelelelerin-

den alınacak haçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 62. — Vergi, resim, harç ve beledi
ye gelirleri meyanmda bulunan ücretlere ait iti
raz ve temyiz işleriyle sair vergi muamelelerin
den bu kanuna ekli (4) sayılı tarife gereğince 
harç-almır. 

İkinci Bölüm 

Harcın iadesi 

MADDE 63, — Harç mevzuu olan bir komis
yon kararının Danıştâyca kısmen veya tamamen 
nakzından sonra ihtilaflı vergi, resim, harç ve 
ceza ve belediye gelirleri meyanmdan bulunan 
ücret kesin bir kararla Hazine veya belediye 
aleyhine kaldırılır veya indirilirse, evvelce alın
mış olan nispi harçlar, mükellefçe kazanılan mik
tar nispetinde mükellefin kesin kararın tebliği 
tarihinden itibaren bir yıl içinde vâki olacak 
talebi üzerine geri verilir. 

46 — 
I , Geçici K. 

Beşinci Bölüm 

• Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 

MADDE 57. — Noterler, gördükleri göreve 
karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldık
ları harçların nispî harçlarda yüzde otuzunu, 
maktu harçlarda yüzde on beşini noter ücreti 
olarak alırlar. 

Harç pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde 
on beştir. 

"DÖRDÜNCÜ KISIM 

Vergi, resim, harç ve cezalara ve belediye gelir
leri meyanmda bulunan ücretlere ait itiraz ve 
temyiz işleriyle diğer vergi muamelelerinden 

alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 58. — Hükümetin 62 nci maddesi 
58 inci "madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

îkinci Bölüm 

Harcın iadesi 

MADDE 59. — Harç mevzuu olan,bir ko
misyon kararının. Danıştâyca kısmen veya ta
mamen nakzından sonra ihtilaflı vergi, re
sim, harç ve ceza ve belediye gelirleri meyanm
da bulunan ücret kesin bir kararla Hazine ve
ya belediye aleyhine kaldırılır veya indirilirse, 
evvelce alınmış olan nispî harçlar, mükellefçe 
kazanılan miktar nispetinde, kesin kararın tebli
ği tarihinden itibaren bir yıl içinde gori verilir 
veya talebi üzerine vergi borcuna mahsup 
edilir. 
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BEŞİNCİ KISIM 

Tapu ve kadastro muamelelerinden alınacak 
harçlar -

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 64. — Tapu ve kadastro muamele
lerinde bu kanuna eldi (5) sayılı tarife gereğin
ce harç alınır. 

İkinci Bölüm 

Muaflıklar 

MADDE 65. — Aşağıda yazılı muameleler 
tapu ve kadastro harçlarından muaftır: 

T. Menafii umumiyeye ha'dim cemiyetlerin 
iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve diğer ay
ni hakların tescilleri ve şerhi -müştekim muame
leleri ile, bu cemiyetlere ait tesislerin ve bu te
sislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkul
lerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi müs-
telzim muameleleri; 

2. Hazine namına kayıt ve tescil olunacak 
gayrimenkullerle sair ayni haklar ve şerhi müş
tekim diğer muameleler; 

3. Alacaklıların kusurları olmaksızın tapu 
ve kadastro idareleri tarafından.yapılacak hata
ların tashihleri; 

4. Mahkemeler, icra ve, iflâs daireleri ve 
diğer resmî dairelerce istenecek kayıt-suretleri. 

Üçüncü Bölüm 

Mükellef 

MADDE 66. — Harçlar taraflarca hilâfına 
mutabık kalmmamışsa aşağıdaki şahıslar tara
fından ödenir : 

1. Mülkiyet, daimî ve müstakil haklar ve 
gayrimenkul mükellefiyetlerinde bu haklan 
iktisap edenler (iktisap eden şahıslar birden 
ziyade ise harçları hisseleri nispetinde öderler), 

2. Trampa muamelelerinde taraflar (Yarı 
yarıya), . 

3. İpoteklerde ipoteği tesis edenler ve ipo
tekli borç ve irat senetleriyle gayrimenkul kar
şılık gösterilerek senet ihracında senetleri ihraç 
edenler, 

Öeçici K. 

.. BEŞİNCİ KISIM 

Tapu ve Kadastro muamelelerinden alınacak 
harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 60. — Hükümetin 04 üncü maddesi 
60 mcı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hdnci Bölüm 

Muaflıklar 

MADDE 61. — Aşağıda yazılı muameleler 
tapu ve kadastro harçlarından muaftır: 

a) Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve diğer 
aynı hakların tescilleri ve şerhi-müstelzim mu
ameleleri ile, bu cemiyetlere ait tesislerin ve bu 
tebislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimen
kullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi 
müstelzim muameleleri ve bunların terkinleri, 

b) Hazine namına kayıt ve tescil olunacak 
gayrimenkullerle sair ayni haklar ve şerhi müstel
zim diğer muameleler ve bunların terkinleri, 

c) Alâkalıların kusurları olmaksızın tapu 
vo kadastro idareleri tarafından yapılacak ha
taların tashihleri, 

ç) Mahkemeler, İcra ve İflâs daireleri ve 
diğer dairelerce istenecek kayıt suretleri. 

Üçüncü Bölüm 

Mükellef 

MADDE 62. —• Harçlar taraflarca hilâfına 
mutabık kalmmamışsa aşağıdaki şahıslar tara
fından ödenir: 

a) Mülkiyet, daimî ve müstakil haklar ve 
gayrimenkul mükellefiyetlerinde bu hakları ik
tisap edenler (iktisap eden şahıslar birden ziya
de ise harçları hisseleri nispetinde öderler), 

b) Trampa mııamelelerinde taraflar (yarı ya
rıya). ' -- ' 

e) İpoteklerde ipoteği tesis edenler ve ipo
tekli borç ve irat senetleri ile gayrimenkul kar
şılık gösterilerek senet ihracında senetleri ihraç 
edenler, 
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4. Kadastro işİermde üâmlarına tescil ya
pılanlar, : 

5. Mirastan mütevellit kuru mülkiyetin mi
rasçı adına tescilinde kuru mülkiyet sahibi olan
lar, 

6. Alâkadarların talebi üzerine gönderile-, 
cek ihbarnamelere'ait harçlarda bu talepte bu
lunanlar, 

7. Rücularda rücu eden taraf, 
8. Bunlar haricinde kalan muamelelerde 

lehine muamele yapılmış olanlar. 

Dördüncü Bölüm 

. Haran hesabı 

MADDE 67. — Trampada harç, trampa 
edilen gayrimenkullerin mukayyet kıymetleri 
yekûnu üzerinden hesaplanır. Taraflardan bi
rinin veya her iki tarafın karşı tarafa ayrıca 
verdikleri ivazlar mevcut ise bunlar da mukay
yet kıymetler yekılnuna ilâve edilir. 

MADDE 68. — Cebrî icra suretiyle satılan 
. gayrimenkullerle ayni suretle satılan sair ay

ni haklara ait harçlar, mukayyet kıymet fazla 
dahi olsa, satış bedeli üzerinden hesap edilir. 

MADDE 69.—-Umumi, mülhak ; ve hususi, 
bütçelerle idare edilen daire ve müesseseler ile, 
sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan' 
müesseselerin, menafii; umümiyeye hadim ce
miyetlerin alıp sattıkları gayrimenkuUeır llei 
sair ayni İıaklarm tesciline ^mütaallik harçlar,! 

-^mukayyet kıymet fazla dahi olsa, alış veya sa-j 
tış bedeli üzerinden hesap edilir. j 

. ' • , * • ' . - i 

MADDE' 70. ~ Madenlere ait tasarruf müa-j 
meleleırinde, ruhsatname ve imtiyazname harç-i 
larmın yarısı ve şerhi müstelzim muamelelerde: 
beşte biri, tapu harcı olarak alınır. j 

i 

Beşinci Bölüm 

Mukayyet kıymet veya bedelin tâyini 

MADDE 71. — Bu kanunda ve ekli tarife
lerde zikredilen mukayyet kıymet veya bedelle
rin tâyininde aşağıdaki hususlara riayet olu
n u r l '....'•• . 

1. Rehin ile takyit edilmiş bir gayrimen-
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ç) Kadastro işlerinde namlarına tescil ya
pılanla?, 

d) Mirastan mütevellit kuru mülkiyetin mi
rasçı adına tescilinde kuru mülkiyet sahibi olan
lar, 

e) Alâkadarların talebi üzerine gönderile
cek ihbarnamelere ait harçlarda bu talepte bulu
nanla*, 

f) Rücularda rücu eden taraf, 
g) Bunlar haricinde kalan muamelelerde le

hine muamele yapılmış olanlar. 

Dördüncü Bölüm 

Harem hesabı 

MADDE 63. —Trampada harç, trampa edi
len gayrim enkullerin. mukayyet kıymetlerinin 
hangisi yüksekse onun üzerinden hesaplanır. 

MADDE 64. — Cebrî icra suretiyle satılan 
gayrimenkullerle ayni suretle satılan sair ayni 
haklara ait harçlar satış bedeli üzerinden hesap ' 
edilijf! 

MADDE 65.— Umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daire ve müesseselerle, ser
mayesinin yarısından fazlası "Devlete ait olan mü
esseselerin, menafii -ıımurniyeye hadim cemiyet
lerin alıp sattıkları gayrimenkul]er ile sair ayni 
hakların tesciline mütaallik harçlar alış veya sa
tış bedeli üzerinden hesap edilir. . 

MADDE 66. — Madenlere ait tasarruf mua
melelerinde, .ruhsatname ve imtiyazname harçla
rının üçte. biri ve şerhi müstelzim muamelelerde 
onda biri tapu harcı olarak alınır. ' 

• Beşinci Bölüm 

Mukayyet kıymet veya bedelin tâyini 

MADDE 67. — Bu kanunda ve ekli tarifeler
de zikredilen mukayyet kıymet veya bedellerin 
tâyininde aşağıdaki hususlara riayet olunur : 

a) Rehin ile takyit edilmiş bir gayrimenku
lun satışında satış akdi yapıldığı anda bakiye ka-
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külün satışında satış, akdi yapıldığı anda ba
kiye kalan rehinli bonç miktarı taraflarca bil
dirilen bedele ilâve edilir. Hisseli satışlarda 
bedele o hisseye isabet eden borç. eklenir. 

2. Bir başkasının borcundan dolayı gayri
menkulunu rehin ile takyit etmiş olan mâlik, gay
rimenkulunu hakiki borçlu olan kimseye temlik 
ettiği takdirde bedele bir şey eklenmez. 

3. Alelûmum hisseli satışlarda bedel, şayi 
hisseye düşecek mukayyet kıymet ile mukayese 
edilir. 

4. Gayrimenkulle beraber olan su veya gay-
rimenkule teferruat olarak eklenmiş menkul eşya
nın mukayyet kıymetleri ve eğer mukayyet kıy
metleri yoksa takdir olunacak değerleri, gayri
menkulun mukayyet kıymetine eklenir. 

5. Türk parasından başka her nevi para, men
kul mal veya madenî veya itibari sair kıymetlerle 
yapılan muamelâtta bu ivazların bu kanun mu
cibince Türk parası olarak takdir olunacak kıy
metleri bedel olarak kabul edilir. 

6. Bu kanunda tasrih olunan haller dışında 
mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesa
bında, mukayyet kıymetin 1/3 i mülkiyete ve 
2/3 si de intifa hakkına tefrik olunur. 

MADDE 72. — Satış bedeli, trampada ilâve 
olarak verilen bedel, ivaz mukabilinde ihdas edi
len her nevi ayni haklarla gayrimenkul mükelle
fiyetlerinin tesis ve devrinde mutabık kalman 
bedel, senelere taksim edilerek taksite bağlanmış 
olduğu takdirde, 20 seneden dûn taksitlerde tak
sitlerin mecmuu, 20 seneden fazla taksitlerde 20 
seneliği bedel olarak kabul edilir. Senevi muayyen 
bir bedel tâyini suretiyle tesis olunan gayrimen
kul mükellefiyetlerinde ve diğer ayni haklarda 
müddet 20 seneden az. ise senevi taksitler ye
kûnu, müddet tâyin edilmemiş veya 20 sene
den ziyade ise 20 senelik miktar bedel olarak 
kabul edilir. 'Taksitlerden dolayı bedelden bir 
tenzilât yapılmaz. . . _ _ , . . . • . . „ « 

.': MADDE 73. — İvaz mukabilinde ihdas edi
len gayrimenkul htilmıündeki daimi ve müsta
kil hakların tesis ve devrinde alınacak harçlar : 

1. Bir yerin üstünde veya altındaki inşa
at hakkının tescilinde veya bu hakkın her han
gi bir inşaat yapılmadan devredilmesinde, o ye
rin mukayyet kıymetinin dörtte üçü ile bedel 
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lan rehinli borç miktarı taraflarca bildirilen be
dele ilâve edilir. Hisseli satışlarda bedele o his
seye isabet eden borç eklenir. 

b) Bir başkasının borcundan dolayı' gayri
menkulunu rehin ile takyit etmiş olan malik, gay
rimenkulunu hakiki borçlu olan kimseye temlik 
ettiği takdirde bedele bir şey eklenmez. 

c) Alelûmum hisseli satışlarda bedel, şayi 
hisseye düşecek mukayyet kıymet ile mukayese 
edilir. 

ç) Gayrimenkulle beraber olan su veya gay-
rimenkule teferruat olarak eklenmiş menkul eş
yanın mukayyet kıymetleri ve eğer mukayyet 
kıymetleri yoksa takdir olunacak değerleri, gay
rimenkulun mukayyet kıymetine eklenir. 

d) Türk parasından başka her nevi para 
menkul mal veya madeni veya itibari sair kıy
metlerle yapılan muamelâtta bu ivazların bu ka
nun mucibince Türk parası olarak takdir oluna
cak kıymetleri bedel olarak kabul edilir. 

e) Bu kanunda tasrih olunan haller dışın
da mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların 
hesabında, muvakkat kıymetin üçte biri mül
kiyete ve üçte ikisi de intifa hakkına tefrik 
olunur. -' 

MADDE 68. .— Satış bedeli, ivaz mukabilin
de ihdas edilen her nevi ayni haklarla gayri
menkul mükellefiyetlerinin tesis ve devrinde 
mutabık.kalman bedel, senelere taksim edilerek 
taksite bağlanmış olduğu takdirde, 20 seneden 
dun taksitlerde.taksitlerin mecmuu, 20 seneden 
fazla taksitlerde 20 seneliği bedel olarak kabul 
edilir. Senevi muayyen bir bedel tâyini sure
tiyle tesis olunan gayrimenkul mükellefiyetle
rinde ve diğer ayni haklarda müddet 20 seneden 
az ise senevi taksitler yekûnu, müddet tâyin 
edilmemiş veya 20 seneden ziyade ise 20 senelik 
miktar bedel olarak kabul edilir. Taksitlerden 
dolayı bedelden bir tenzilât yapılmaz.' \ . 

' • • < • • -

MADDE 69. — îvaz mukabilinde ihdas edi
len gayrimenkul hükmündeki daimî ve müsta
kil hakların tesis ve devrinde alınacak harçlar: 

a) Bir yerin üstünde veya altındaki inşa
at hakkının tescilinde veya bu hakkın her han
gi bir inşaat yapılmadan devredilmesinde, o 
yerin mukayyet kıymetinin yarısı ile bedel mu-
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mukayese edilerek hangisi yüksekse onun üze
rinden, 

2. Mevcut inşaat hakkına müsteniden,tesi
sat veya inşaat yapıldıktan sonra bu hakkın 
devrinde, 

a) Eğer tesisat ve inşaat için mukayyet ay
rı bir kıymet mevcut ise bu kıymet ile bedel 
mukayese edilerek hangisi yüksek ise onun.üze
rinden, 

b) Tesisat:ve inşaat için mukayyet ayrı 
bir kıymet mevcut değilse, tesisat ve inşaat için 
takdir olunacak kıymet ile arsanın mukayyet 
kıymet yekûnundan, hakkın tesisi "zamanındaki 
arsa kıymetinin dörtte biri tenzil edildikten son
ra kalan kıymetle bedelden hangisi yüksekse 
onun üzerinden, 

3. Mevcut bir inşaatın ipkası hakkiyle bu 
hakkın devrinde, 

a) İnşaat kıymeti ile bedelden hangisi yük
sekse onun üzerinden, 

b), İnşaat kıymeti ile arsanın kıymeti müş
terek ise umum kıymetten hakkın tesisi zama
nındaki arsa kıymetinin 1/4 i tenzil edildikten 
sonra kalan kıymet ile bedelden hangisi yük
sekse onun üzerinden, 

c) Arsa kıymeti malûm değilse umum kıy
metten onda bir tenzil edildikten sonra kalan 
kıymetle bedelden hangisi yüksekse onun üze
rinden, 

4. Üzerinde başkasına ait inşaat hakkı bu
lunan bir yerin ivaz mukabilinde satılmasında 
mukayyet kıymetin dörtte biri ile bedelden han
gisi yüksekse onun üzerinden, 

5. İvaz mukabilinde ihdas olunan müstakil 
ve daimî hak başkasının arzı üzerinde kaynak 
hakkı veya umumi sular üzerinde su imtiyazı 
ileş tesis edilmiş imtiyaz hakkı ise, 

a) Kaynak veya imtiyaz hakkının mukay
yet ayrı bir kıymeti mevcut ise bu kıymet ile 
bedelden hangisi yüksekse onun üzerinden, 

b) Kaynak veya ̂ imtiyaz hakkının mukay
yet ayrı bir kıymeti yok;şa takdir olunacak kıy
metle bedelden hangisi yüksekse onun üzerin
den, 

Hesap olunur. 

(;S.J 
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kayese edilerek hangisi yüksekse onun .üzerin
den, 

b) Mevcut inşaat hakkına müsteniden te
sisat veya inşaat yapıldıktan sonra bu hakkın 
devrinde, • 

I - Eğer tesisat ve inşaat için mukayyet ay
rı bir kıymet mevcut ise bu kıymet ile bedel 
mukayese edilerek hangisi yüksekse onun üze
rinden, 

II - Tesisat ve inşaat için mukayyet ayrı bir 
kıymet mevcut .değilse, tesisat ve inşaat için tak
dir olunacak kıymet ' ile'arsanın mukayyet 
kıymet yekûnundan, hakkın tesisi zamanındaki 
arsa kıymetinin yarısı tenzil edildikten sonra 
kalan kıymetle bedelden hangisi yüksekse onun 
üzerinden, 

c) Mevcut bir inşaatın ipkası hakkiyle bu 
hakkın devrinde, 

I - İnşaatın ipkası hakkı kıymeti ile bedelden 
hangisi yüksekse onun üzerinden, 

II - İnşaat kıymeti ile arsanın kıymeti birlik
te ise umum kıymetten hakkın tesisi zamanın
daki arsa kıymetinin yarısı tenzil edildikten 
sonra kalan kıymet ile bedelden hangisi yüksek
se onun üzerinden, 

III - Arsa kıymeti malûm değilse umum kıy
metten yarısı tenzil edildikten sonra kalan kıy
metle bedelden hangisi yüksekse onun üze
rinden, 

ç) Üzerinde başkasına ait inşaat hakkı bu
lunan bir yerin ivaz mukabilinde satılmasında 
mukayyet kıymetin dörtte biri ile bedelden han
gisi yüksekse, onun üzerinden, 

d) İvaz mukabilinde ihdas olunan müstakil 
ve daimî hak başkasının arzı üzerinde kaynak 
hakkı veya umumi sular üzerinde su imtiyazı 
ile tesis edilmiş imtiyaz hakkı ise, 

I - Kaynak veya imtiyaz hakkının mukayyet 
ayrı bir kıymeti mevcut ise bu kıymet ile bedel
den hangisi yüksekse onun üzerinden, 

II - Kaynak veya imtiyaz hakkının mukay
yet ayrı bir kıymeti yofcia takdir olunacak kıy
metle bedelden hangisi yüksekse onun üzerin
den hesap olunur. . .!.:•;' 
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Altıncı bölüm 

Muhtelif muamelelerin aynı zamanda yapılması 

MADDE 74. — Muhtelif muameleler aynı 
zamanda yapılırsa her muameleden ayrı ayrı 
harç alınır. 

Yedinci Bölüm 

Kayit harici kalmış gayrimenkullerin tescili 

'MADDE 75. — Kayit harici kalmış gayri
menkullerin tapuya tescilinde evvelki tedavül
lerden harç alınmaz. 

Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine 
yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tes
cilinde tashih harcı alınır. 

Sekizinci Bölüm 

Rayiç bedel esası, cezalar ve Hazinenin satınalma 
hakla 

MADDE 76. — Alâkalılar tarafından Tapu 
idarelerine bildirilecek gayrimenkul satış bedel
leri muamele tarihindeki rayiç bedelden aşağı 
olamaz ve Kadastro İdareleri tescili müteakip 
yeni mal sahibinin adı ve adresi ile gayrimen
kulun satış bedelini ve evsafını muamelenin ya
pıldığı Sarihten itibaren en geç üç gün içinde 
ilgili vergi dairesine bildirilmekle mükelleftirler. 
Mahkemelerle diğer resmî dairelerde rayiç be
delden aşağı olarak yapıldığına muttali olduk
ları gayrimenkul satış muamelelerini alâkalıla
rın isim ve adresleriyle birlikte derhal mahallin 
en büyük mal memurluğuna yazı ile bildirmeye 
mecburdurlar. 

, Mal daireleri gerek re 'sen ve gerekse bildirim 
suretiyle aşağı bedelle yapıldığından muttali 
oldukları satış muamelelerine mevzu olan gayri-
menkuller hakkında rayiş bedel takdiri yaptı
rırlar. 

Rayiç bedel takdiri Vergi Usul Kanununda 
yazılı Takdir Komisyonları tarafından yaplıır. 

Rayiç bedel muamele tarihindeki normal alım 
satım bedelidir. 

MADDE 77. — Harea matrah olan bedel ve
ya mukayyet kıymet rayiç bedelden fazla veya 
yüzde yirmi beşe kadar noksan ise Takdir Ko-
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Altıncı bölüm 

Muhtelif muamelelerin aynı zamanda yapılması 

MADDE 70. — Hükümetin 74 üncü maddesi 
70. inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci bölüm 

Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin tescili 

MADDE 71. — Hükümetin 75 inci maddesi 
71 inci madde olarak aynen kabul, edilmiştir. 

Sekizinci bölüm 

Rayiç bedel esası ve cezalar 

MADDE 72. — Hükümetin 76 ncı maddesi 
72 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 73. — Harca matrah olan bedel 
veya mukayyet kıymet rayiç bedelden fazla ve
ya % 30 a kadar noksan ise takdir komisyonu 
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misyonu kararı üzerine bir muamele yapılmaz. 
Harca matrah olan bedel veya.mukayyet kıymet 
rayiç bedelden yüzde yirmi beş ve daha fazla 
noksan olduğu takdirde harç rayiç bedele göre 
yeniden hesaplanır. Evvelce alman harç bu mik-
. tardan mahsup olunduktan sonra bakiyesi iki kat 
faz] asiyle tahsil olunur. Âkıdler cezalı harem 
ödenmesinden, müştereken ve müteselsilen mesul
dür. 

MADDE 78. — Harca matrah olan mukayyet 
kıymet veya bedel rayiç bedelden yüzde yirmi 
beş ve daha fazla noksan olur ve bu noksanlığın 
tarafların noksan harç vermek kasdmdan ileri 
geldiği anlaşılır ve bu suretle kaçırılan harç mik
tarı 500 liradan fazla olursa yukardaki maddede 
yazılı harç ve cezadan ayrı olarak, taraflar hak
kında üç aydan üç 'yıla kadar hapis cezası hük-
molunur. 

Takdir komisyonları, kararlarında hâdisenin 
77 veya 78 nci maddelerden hangisi şümulüne gir
diğini belirtirler. Takdir komisyonlarının, hâdi
senin 78 nci madde şümulüne girdiğini belirten 
kararları üzerine keyfiyet cumhuriyet savcılı
ğına ihbar edilir. 

MADDE 79. — Gayrimenkul satışlarının tes
cili tarihinden itibaren 2 ay içinde rayiç bedel
den aşağı bedelle satıldığı takdir komisyonu ka
rarı ile belirtilen gayrimenkulleri Hazine satışa 
mevzu olan bedelin yüzde on fazlası, ile iktisap 
edenlerden satmalmaya yetkilidir. Mahallin en 
büyük mal memuru satmalına mevzuundaki ka
rarını ve 15 gün içinde gerekli ferağ muamelesini 
yapması lüzumunu iktisap edenlere tebliğ eder. 

' Bu müddet içinde ferağ yapılmadığı takdirde 
tapu idareleri, mahallin en, büyük mal memurunun 
bedelin düşük olduğunu gösteren Takdir Komis
yonu kararma dayanarak yapacağı talep üz"erine 
iktisap eden tarafından gayrimenkulun temel
lükü dolayısiyle ödenen bedel ile bunun yüzde 
onu tutarında paranın ve iktisap edenin mevzuu-
bahis satış dolayısiyle yaptığı tapu masraflarının 
(Resim ve harç dâhil) Hazine tarafından mahal
lî Ziraat Bankasına yatırılmasını sağladıktan 
sonra, iktisap eden' adına mevcut kaydı terkin ve 
gayrimenkulu, Hazine adına tescil ederler. Banka 
bulunmıyan yerlerde bu paralar eri yalan mal 
sandığına yatırılır. 

OeçicİEL 

kararı üzerine bir muamele , yapılmaz. Harca 
matrah olan bedel veya mukayyet kıymet rayiç 
bedelden % 30 ve daha fazla noksan olduğu 
takdirde harç rayiç bedele göre yeniden hesap
lanır, evvelce alman harç bu miktardan mahsup 
olunduktan sonra bakiyesi iki kat fazlası ile tah
sil olunur. Âkıdlar cezalı harem ödenmesinden 
müştereken ve müteselsilen mesuldür. 

MADDE 74. ~ Harca matrah olan mukay
yet kıymet veya bedel rayiç bedelden yüzde 
otuz ve daha fazla noksan olur ve bu noksan
lığın tarafların noksan, harç vermek kasdmdan 
ileri geldiği anlaşılır ve bu suretle kaçırılan 
harç miktarı 500 liradan fazla olursa yukarda
ki maddede yazılı harç ve cezadan ayrı olarak, 
taraflar hakkında. 100 liradan aşağı olmamak ü-
zero ağır para cezası hükmolunur. 

Takdir komisyonları, kararlarında, hâdise
nin 73 veya 74 üncü maddelerden hangisi şümu
lüne girdiğini belirtirler. Takdir komisyonla
rının, hâdisenin 74 üncü madde şümulüne girdi
ğini belirten kararları üzerine keyfiyet cumhu
riyet savcılığına ihbar edilir. 
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MADDE 80. — Tapu memurları, akdin ic
rasından evvel bu bölümde yazılı "hükümleri alâ
kalılara bildirerek gerekli ikazlarda bulunmaya 
mecburdurlar. Bu ikazın yapıldığı zabıt defterle
rine yazılır. 

Dokuzuncu Bölüm 

Diğer hükümler 

MADDE 81. — Tapu memurlarının talep 
vukuunda akit icrası için daire haricinde bir 
mahalle gitmeleri halinde yapılacak akitten alı
nacak harç matrahının binde biri emaneten mal-
sandığma yatırılır. Bu meblâğ 5 liradan az ve 
(50) liradan fazla olamaz. Vazifenin ikmalinden' 
sonra bu meblâğın yarısı Hazineye irat edilir. 
Diğer yarısı ücret olarak alâkalı memurlar ara
sında maaş nispetinde tevzi edilir. Akit için 
mahalline gidilmekten sarfınazar olunursa ema
neten alman meblâğ iade olunur. Mûtat vesaiti 
nakliye temini iş sahiplerine aittir, iflâs, tak
sim, mesaha ve harita tanzimi veya haricen 
yapılan haritanın mahallen tatbiki gibi işler 
için harice gidildiği takdirde bu kanunun (129) 
ncu maddesi hükmü tatbik olunur. 

ALTINCI KISIM 

Nüfus muamelelerinden alınacak harçlar 

Mevzu ve tarife 

MADDE 82. — Nüfus muamelelerinden bu 
Kanuna ekli (6) sayıl !ı tarife gereğince harç 
alınır. 

YEDÎNCÎ KISIM 

Konsolosluk muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 83. — Türkiye Cumhuriyeti mu
vazzaf ve fahrî konsoloslukları ile icabında Tür
kiye menfaatlerini deruhde eden yabancı Dev
let muvazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından 

(S . Sayım:. 105) 

Geçici K. 

MADDE 75. — Tapu memurları, akdin icra
sından evvel bu bölümde yazılı hükümleri alâka
lılara bildirerek gerekli ikazlarda bulunmaya 
mecburdurlar. Bu ikazın yapıldığı resmî senede 
yazılır. 

Dokuzuncu Bölüm 

Diğer hükümler 

MADDE 76. — Tapu memurlarının talep vu
kuunda akit icrası için daire haricinde bir ma
halle gitmeleri halinde yapılacak akitten alınacak 
harç matrahının binde biri emaneten mal sandı
ğına yatırılır. Bu meblâğ beş liradan az ve elli 
liradan fazla olamaz. Vazifenin ikmalinden son
ra bu meblâğın yarısı Hazineye irat kaydedilir. 
Diğer yarısı ücret olarak alâkalı memurlar ara
sında maaş nispetinde tevzi edilir. . Akit için 
mahalline gidilmekten sarfınazar olunursa ema
neten alman meblâğ iade olunur. Mûtat vesaiti 
nakliye temini iş sahiplerine aittir. İfraz, taksini; 
mesaha gibi işler için harice gidildiği takdirde 
harcırah kararnamesi hükümleri tatbik olunur. 

ALTINCI KISIM 

Nüfus muamelelerinden alınacak harçlar 

Mevzu ve tarife 

MADDE 77. — Tasarının 82 nci maddesi 
77 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Konsolosluk muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 78. — Tasarının 83 ncü maddesi 
78 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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yapılacak konsolosluk muamelelerinden bu kanuna 
ekli (7) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İkinci Bölüm 

İstisna ve muafiyetler 

MADDE 84. — Aşağıda yazılı muameleler 
, konsolosluk harçlarına tâbi değildir. 

1. Yabancı memleketlerde resmî bir vazife 
veya tedavi veya hava değişimi sebebiyle bulun-

, dlığu sırada ölen milletvekilleri, askerî ve sivil 
memurlar, subaylar ve alelûmum erlerin ve Türk 
mürettebatının" terekelerinin tesbit, tahsil, mu
hafaza ve irsali ve bu işlere ait sair muameleler, 

2. Doğum ve ölüm. ilmühaberleri, 
3. Konsoloslukların salâhiyetleri dâhiline 

giren askerî muamelelere ait her türlü evrak tan
zim veya tasdiki, • 

4. Talebe müfettişliği bulunmıyan mahallerde 
müfettişlik vazifesi gören konsoloslukların bu işe 
mütaallik olarak tanzim ve tasdik edecekleri ev
rak, * 

5. Mahallî rayice göre kıymetleri (100) Türk 
lirasına kadar olan ticari eşyaya ait menşe şaha
detnamelerinin vize ve tasdiki. 

Üçüncü Bölüm 

Noter işleri 

MADDE 85. — Konsolosluk tarafından gö
rülecek noter işlerinde, bu kanunun noter harç
larına ait hükümleriyle buna ait (3) sayılı ta
rife gereğince harç alınır. Ancak bu kanunnn 
noterlere ait ücret ve beyiyelere mütaallik (61) 
nei maddesi hükmü konsoloslar hakkında tatbik 
olunmaz. 

Dördüncü Bölüm 

Harcın hangi para ile ödeneceği 

MADDE 86. — Harçlar Maliye ve Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan fiyat cetveline göre 
tarifede yazılı Türk parasının tekabül ettiği 
mahallî para ile ödenir. . 

Geçici IC 

ÎMnci Bölüm 

İstisna ve muaflıklar 

MADDE 79.. — Aşağıda yazılı muameleler 
konsolosluk harçlarına tabî değildir: 

a) Yabancı memleketlerde tahsil ve tetkik 
için bulunan talebelerle resmî bir vazife veya 
Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderil
mesi sebebiyle bulunduğu sırada ölen milletve
killeri, askerî ve sivil memurlar, subaylar ve' 
alelûmum erlerin ve Türk mürettebatının tere

keler inin tesbit, tahsil, muhafaza ve irsali ve bu 
işlere ait sair muameleler, 

b) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
c) Konsoloslukların salâhiyetleri dâhiline 

giren askerî muamelelere ait her türlü evrak 
tanzim veya tasdiki, 

ç) Talebe Müfettişliği bulunmıyan mahal
ler do müfettişlik vazifesi gören, konsoloslukla
rın bu işe mütaallik olarak tanzim ve tasdik 
edecekleri evrak, 

d) Mahallî rayice göre kıymetleri (100) 
Türk lirasına kadar olan ticari eşyaya ait men
şe şahadetnamelerinin vize ve tasdiki. 

Üçüncü Bölüm 

Noter işleri ' 

MADDE 80. —̂ Konsoloslar tarafından görü
lecek noter işlerinde, bu kanunun noter harçla
rına ait hükümleri ile buna ait 3 sayılı tarife ge
reğince harç alınır. Ancak bu kanunun noterlere 
ait ücret ve beyiyelere mütaallik (57) nei mad
desi hükmü konsoloslar hakkında tatbik olun
maz. 

Dördüncü Bölüm 

Harcın hangi para ile ödeneceği 

MADDE 81. — Tasarının 86 ncı maddesi 
81 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı;: 105 ) 
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Beşinci Bölüm 

Dışişleri Bakanlığının salâhiyeti 

MADDE 82. — Tasarının 87 nci maddesi 
82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Hu;: 

Beşinci Bölüm 

Dışişleri Bakanlığının salâhiyeti 

MADDE 87. — Yabancı devletler kosolos-
luklarmca Türklerden alman konsolosluk 
harçları tarifede yazılı harçlardan fazla olduğu 
takdirde, Dışişleri Bakanlığı, mukabele bilmisil 
olarak o devletler uyruklarından aynı muktar-
da. konsolosluk harçları olmaya yetkilidir. 

Altıncı Bölüm 

Zaruri masraflar 

MADDE 88. — Kanuna göre alınması icabe-
den harçlardan maada mağaza ücreti, hakem, 
hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi har
ca tâbi muamelât için yapılması zaruri masraf
lar, alâkalılar tarafından peşin olarak ödenir. 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için mas
raf namiyle bir şey alınmaz. * . 

SEKİZİNCİ KISIM 

Pasaport^ ve vize işleriyle ikamet tezkerelerin
den, ve Dışişleri Bakanlığı tasdik muamelelerin-

. den alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 89. — Pasaport ve vize işleriyle, ya
bancılara verilecek ikamet tezkerelerinden ve 
Dışişleri Bakanlığı tasdik muamelelerinden bu 
kanuna ekli (8) sayılı tarife gereğince harç 
alınır. 

îkinci Bölüm 

Muaflıklar 

I 

Pasaport ve. vize harçları 

MADDE 90. — Pasaport Kanunu hükümleri
ne uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasa
portlar pasaport ve vize harçlarından muaftır: 

1, Pasaport Kanunu hükümlerine uygun 

Altıncı Bölüm 

Zaruri masraflar 

MADD 83. — Kanuna göre alınması icabe-
den harçlardan maada, muhafaza ücreti, ha
kem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi 
harca tâbi muamelât için yapılması zaruri mas
raflar, alâkalılar tarafından peşin olarak öde
nir. ' 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için mas
raf namiyle birşey alınmaz. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkerelerin
den ve Dışişleri Bakanlığı tasdik muamelelerin

den alınacak harçlar 

Birinci Bölüm . 

Mevzu ve tarife ' 

MADDE 84. — Tasarının 89 uncu maddesi 
84 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Muaflıklar 

I 

Pasaport ve vize harçları 

MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümle
rine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasa
portlar pasaport ve vize harçlarından, muaf
tır. 
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olarak verilecek diplomatik pasaportlar ile resmî 
vazife ile gönderilenlere verilecek hususi pa
saportlar, 

2. Yabancı memleketlere münhasıran tahsil 
için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve 
gerekse yabancı memleketlerde tahsillerini ikmal 
edinceye kadar verilecek pasaportlar, 

13. Yabancı memleketlerde yoksul kalmış 
oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına Tür
kiye 'Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından 
münhasıran Türkiye'ye dönüş1 yolculuğu için 
muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren 
en fazla bir ay içinde kullanılmak, üzere verile
cek pasaportlar;. 

4. Seyahatleri Türkiye için kültürel, tica
ri veya sosyal bir menfaat temin edecek mahi
yette bulunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim 
'Bakanlığının müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bu
lunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak 
spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek 
üzere kafile halinde gezi yapacak öğetmen, öğ
renci ve sporculara verilecek pasaportlar. 

MADDE 91. — Pasaportların refakat hane
sinde kayıtlı olanlardan ayrıca pasaport ve vi
ze harcı alınmaz. 

MADDE 92. — Millî veya milletlerarası ta
rih, kültür ve' güzel sanatlar şenlikleri ve festi
valleri, spor müsabakaları, kongreler ve kon
feranslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle 
Türkiye'ye gelecek veya başka memleketlerde 
vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası 
ıgösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak 
için Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vi
ze verilir. Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak 
yerlere turizm, tedavi veya hava değiştirme 
maksadiyle geleceklere de tesbit edilen şartlara 
bağlı olmak üzere harçsız vize verilir. Bu mad
dede yazılı giriş vizeleri (turist) damgasını ta
şıyacaktır. 

II 

İkamet tezkeresi harçtan 

MADDE 93, — Türk okullarında okuyan 
öğrencilere, münhasıran ilmî araştırma ve ça
lışmalarda bulunmak maksadiyle gelenlere, 
Türk soyundan olanlara, münhasıran gazete 

(S. Sa: 

Geçici & < 

a) Pasaport Kanunu hükümlerine uygun 
olarak verilecek diplomatik pasaportlar, husu
si pasaportlar ve hizmet pasaportları, 

b) Yabancı memleketlere münhasıran tah
sil için gideceklere gerek Türki'yeden çıkarken 
ve gerekse yabancı memleketlerde tahsillerini 
ikmal edinciye kadar verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde yoksul, kalmış 
oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına Tür
kiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından 
münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için 
muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en 
fazla bir ay içinde kullanılmak üzere verilecek 
pasaportlar, 

ç) Seyahatleri Türkiye için kültürel, tica
ri veya sosyal bir menfaat temin edecek mahi
yette bulunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim 
Bakanlığının müsaadesiyle ilmî tetkiklerde bu
lunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak 
spor temas ve müsabakalarına iştirak etmek 
üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğ
renci ve sporculara verilecek pasaportlar. 

MADDE 86. — Tasarının 91 inci maddesi 
86 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Tasarının 92 nci maddesi 87 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II 

İkamet tezkeresi harçtan 

MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara 
ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir : 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde oku
yan öğrenciler, 
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muhabirliği yapanlara, Devlet, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve belediyeler tarafından istihdam 
edilecek uzmanlara, malî durumlarının bozuk 
olduğuna ikamet tezkerelerini vermeye yetkili 
makamlarca kanaat getirilen mültecilere bir se
nelik ikamet tezkereleri harçsız olarak verilir. 

MADDE 94. — Türkiye'deki yabancı kon
solosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukla
rın meslekten olan memurları yanında durmak 
suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara ve
rilecek ikamet tezkerelerinden mütekabiliyet 
şartiyle harç alınmaz. 

m 
Tasdik harçları 

MADDE 95. — Yabancı memleketlerde Türk 
konsoloslukları tarafından tanzim veya tasdik 
olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdikın-
dan harç alınmaz. 

Üçüncü Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 96. — Müddetinin sona ermesi se
bebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden yeniden 
harç alınır. 

MADDE 97. — Kayıp olan ikamet tezkerele
ri harca tâbi ise yerine alınacak ikamet tezkere
lerinden yan harç alınır. 

MADDE 98. — Dışişleri Bakanlığınca alına
cak'tasdik harçlanm mütekabiliyet esasına göre 
bâzı devletler tebaası hakkında artırmaya ve ica
bında haddi asliye irca etmeye mezkûr bakanlık 
yetkilidir. 

Dördüncü Bölüm 

Cezalar 

MADDE 99. — Kanunlar veya anlaşmalarla 
vize harcı ödemekten muaf tutulmamış bulunan 
yabancılardan Türkiye sınnlanna vizesiz gelip 
de Türkiye'ye girmelerine müsaade olunanlar 

b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İkti

sadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmî 
müesseseler tarafından istihdam edilen profesör 
ve uzmanlarla iş sahibi olmıyan eşleri ve çocuk
ları, 

ç) Malî durumlannm bozuk olduğuna ika
met tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kana
at getirilen mülteciler. 

MADDE 89. — Türkiye'deki yabancı konso
losluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların 
meslekten olan memurları yanında ikamet etmek 
suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara ve
rilecek ikamet tezkerelerinden mütekabiliyet şar
tiyle harç alınmaz. 

m 
Tasdik harçları 

MADDE 90. — Tasarının 95 inci maddesi 90 
mcı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE .91. — Tasarının 96 ncı maddesi 91 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Kayıp olan ikamet tezkereleri 
harca tâbi ise yerine alınacak ikamet tezkerele
rinden tam harç alınır. 

MADDE 93. — Tasarının 98 inci maddesi 93 
üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Cezalar 

MADDE 94. — Tasarının 99 uncu maddesi 94 
üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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vize harcını iki kat olarak girişlerinde ödemeye 
mecburdurlar. Vize vermeye yetkili bir Türk ma
kamı bulunmıyan memleketlerden gelip de seya
hatlerinin şekli icabı olarak yolda da vize temin 
edemedikleri sabit olanlardan vize harcı zamsız 
olarak alınır. 

MADDE 100. -~ Kanuni müddet geçtikten 
sonra kendiliğinden ikamet tezkeresi almak üze
re müracaat edenlerden bir senelik ikamet tez
keresi harcı iki kat ve bu müddet geçtiği halde 
kendiliğinden müracaat etmiyerek bu durumları 
zabıtaca tesbit olunanlardan bir senelik ikamet 
tezkeresi harcı üç kat olarak alınır. Müddeti bi
ten ikamet tezkeresini yenilemek üzere kanuni 
müddet geçdikten sonra kendiliğinden müracaat 
edenlerden bir senelik ikamet tezkeresi harcı iki 
kat ve bu müddet geçtiği halde müracaat etmi
yerek bu durumları zabıtaca tesbit olunanlardan 
bir senelik ikamet tezkeresi harcı üç kat olarak 
alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Tabiiyet muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 101. —- Tâbiiyet muamelelerinden 
bu kanuna ekli (9) sayılı tarife gereğince harç 
alınır. 

ikinci Bölüm 

Muaflıklar 

MADDE 102. — Aşağıda yazılı şahıslar Tür
kiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki yıl içinde 
Türk vatandaşlığına kabullerini istedikleri tak
dirde kendilerinden ve aileleri efradından tâbi
iyet harcı alınmaz: 

a) Göçmenler, 
b) Göçmenliği kabul edilen mülteciler, 
e) Serbest göçmenler, 
d) Türk soyundan olup ta göçmen ve mül

teci sıfatiyle olmaksızın Türkiye'ye gelenlerden 
yoksul oldukları sabit olanlar. 

Geçici K. 

MADDE 95. — Kanuni müddet geçtikten 
sonra kendiliğinden ikamet tezkeresi almak üze
re müracaat edenlerden geçmiş senelere ait ika
met tezkeresi harçları iki kat ve bu müddet geç
tiği halde kendiliğinden müracaat etmiyerek bu 
durumları zabıtaca tesbit olunanların geçmiş se
neler ikamet tezkeresi harçları 3 kat olarak alı
nır. Müddeti biten ikamet tezkeresini yenilemek 
üzere kanuni müddet geçtikten sonra kendiliğin
den müracaat edenlerden geçmiş seneler ikamet 
tezkeresi harçları iki kat ve bu müddet geçtiği 
halde müracaat etmiyerek bu durumları zabıtaca 
tesbit olunanlardan geçmiş seneler ikamet tezke
resi harçları üç kat olarak alınır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Tâbiiyet muamelelerinden alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 96. — Tasarının 101 inci maddesi 
96 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Muaflıklar 

MADDE 97. — Aşağıda yazılı şahıslar ve 
aileleri efradı harçtan muaftır. 

I - Türkiye'ye geldikleri tarihten itibaren iki 
yıl içinde Türk vatandaşlığına kabullerini iste
meleri şartiyle : 

a) Göçmenler, 
b) Göçmenliği kabul edilen mülteciler, 
c) Serbest göçmenler, 
ç) Türk soyundan olup da göçmen ve mül

teci sıf atiyle olmaksızın Türkiye'ye gelenlerden 
yoksul oldukları sabit olanlar, 

II - Vatandaşlık Kanunu hükümlerine göre 

(S . Sayısı: 105) 
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ONUNCU KISIM 

Ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira 
beratları, alâmeti farikalar, telif hakları, imti
yazlar, diplomalar ve tasdiknameler, şahadetna
meler ve satış tezkereleri ve bunlara benzer ve

sikalardan alınacak harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 103. '— Muhtelif kanun, nizam ve 
talimatlar gereğince verilecek ruhsatname, ih
tisas ve izin vesikaları, ihtira beratları, alâmeti 
farikalar, telif hakları, imtiyazlar, diplomalar, 
tasdikname ve şahadetnameler ve astış tezkere
leri ve buna benzer vesikalardan bu kanuna ekli 
(10) sayılı tarife gereğince harç alınır. 

İkinci Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 104. — Bu kısımda yazılı olup har
ca tâbi tutulmuş olan evrak ve vesikaların tec
didinde veya devir veya miras suretiyle başka
larına intikalinde ve her hangi bir sebeple ip
tal edildikten sonra yenilenmeleri halinde tek
rar tam harca alınır. Berattı bir ihtiram tadil 
ve ıslahı veya yapılacak ilâveler için verilecek 
tasdikname yerine yeni bir berat istenirse ye
niden harç alınır. 

Maden arama ve işletme ruhsatnameleri ile 
imtiyazlarının devrinde ve bu kısma giren bü
tün evrak ve vesikaların zayiinden verilmesi 
halinde ayrı harç alınır. 

MADDE 105. — Zayiinden alınacak evrak 
ve vesikalar kaybolan asıllarının müddeti ka
dar muteberdir. Senelik harca tâbi olanlar se
ne ortasında alınırsa ancak verildiği malî yi-., 
İm sonuna kadar muteber olurlar. Kanunda 
hilafı yazılı olmadıkça her yıl alınacak harçlar
da yıl küsurları tam sene gibi harca tâbidir. 

Geçici K. 

fevkalâde olarak vatandaşlığa alınacaklardan 
Bakanlar Kurulu kararı ile harçsız alınması ten
sip edilenler. 

ONUNCU KISIM 

Ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira 
beratları, marka hakları, imtiyazlar, diplomalar 
ve tasdiknameler, şahadetnameler" ve satış tezke
releri ve bunlara benzer vesikalardan alınacak 

harçlar 

Birinci Bölüm 

Mevzu ve tarife 

MADDE 98. — Tasarının 103 üncü maddesi 
98 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 99. — Bu kanımda ve ekli tarife
lerde hilâfına hüküm bulunmıyan hallerde bu 
kısımda yazılı olup harca tâbi tutulmuş olan 
evrak ve vesikaların tecdidinde veya devir sure
tiyle başkalarına intikalinde ve her hangi bir 
sebeple iptal edildikten sonra yenilenmeleri ha
linde tekrar tam harç alınır. Beratlı bir ihtiram 
tadil ve ıslahı veya yapılacak ilâveler için verile
cek tasdikname yerine yeni bir berat istenirse 
yeniden harç alınır. .. 

Maden arama ve işletme ruhsatnameleri ile 
imtiyazlarının devrinde yarı harç alınır. 

MADDE 100. — Zayiinden alınacak evrak ve 
vesikalar kaybolan .asıllarının müddeti kadar mu
teberdir. Senelik harca tâbi olanlar sene örta-

> smda alınırsa ancak verildiği malî yılın sonuna 
kadar muteber olurlar. Kanunlarda hilafı yazılı 
olmadıkça her yıl alınacak harçlarda yıl küsur
ları tam sene gibi harca tâbidir. 

(Ş. Sayısı: 105) 
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MADDE 106. — Alâkalıların kusuru olmak
sızın Devlet tarafından "görülen her hangi lü
zuma binaen iptal edilen evrak ve vesikalar 
için evvelce alınmış harçlar geri verilir. 

• , . . ' • • • ' , . ' ^ ' 

MADDE 107. — Diploma harcı alınmadıkça 
resmî veya hususi daire ve müesseselere mezu
niyete ait yazılar yazılmıyacağı gibi buna ait bir 
vesika da verilemez. 

MADDE 108. — Yabancı memleketlerde tah
sillerini yapmış olanların tahsil derecelerinin 
Türkiye'deki muadeletinin tasidikmdan Türki
ye'deki muadil tahsil diplomasından alman 
harç kadar harç alınır. 

MADDE 109. - - Bu kısımda yazılı olup sı
nıfa göre harca tâbi tutulmuş olan işlerde sınıf 
dereceleri harç mevzuu olan muameleyi yapan 
makamlar tarafından tâyin olunur. 

ON BÎRÎNCÎ KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

Birinci Bölüm 

Genel muaflıklar 

MADDE 110. — Yabancı devletlerin Tür
kiye'de bulunan Elçi, Maslahatgüzar ve kon
solosları' ile, Elçilik ve Konsolosluklara mensup 
olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurların ve Türkiye'de resmî bir göreve 
memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı ya
pacakları her nevi muameleler karşılıklı olmak 
sartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır. 

Geçici İL 

MADDE 101. — Alâkalıların kusuru olmak
sızın Devlet tarafından görülen her hangi lüzu
ma binaen iptal edilen evrak ve vesikalar için 
evvelce aİmmış harçlar iki sene içinde ve talep 
üzerine geri verilir. 

MADDE 102. — Tasarının 107 nci maddesi 
102 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. —- Tasarının 108 inci maddesi 
103 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104..—.. Tasarının 109 uncu maddesi 
104 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 105. —-Vâdesi gelen berat harcı 
yıllık taksiti vâde gününü takip eden bir sene 
içinde iki misli zammı ile birlikte ödenebilir. Bu 
müddet içinde taksit ve zammı ödenmediği tak
dirde berat hükümden düşer. 

ON BİRtNCÎ KISBÎ 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

Birinci Bölüm 

Genel muaflıklar 

MADDE 106. — Hususi kanunlarla harçtan 
muaf tutulan şahıslarla istisna edilen muamele
lerden harç alınmaz.. 

ilgili şahıslar Nüfus Kanununa göre açtık
ları yaş, kayıt, ad ve soyadı tashihi dâvaların
da bu muaflıktan faydalanmazlar. 

MADDE 107. — Tasarının 110 uncu miıddesi 
107 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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İkinci Bölüm 

Harcarı ödemekle mükellef olanlar 

MADDE 111. — Bu kanunla diğer kanun
larda hilâfına sarahat bulunmadıkça, bu kanu
na göre alınacak harçlar dâvayı açan veya har
ca mevzu olan muameleyi talebeden şahıslar 
tarafından ödenir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle a-
lmacak harçlar vesayet altındaki şahsa izafe
ten vasiden ve ceza ilâmlarına ait harçlar mah
kûmlardan alnır. Her hangi bir talep olmak
sızın re'sen yapılacak muamelelere ait harçlar 
lehine muamele yapılan şahıslardan alınır. 

üçüncü Bölüm 

Harçları almaya yetkili daireler 

MADDE 112. — Hilâfına sarahat bulunmı-
yan hallerde, bu kanuna göre alınacak harçlar 
harca mevzu olan muameleleri yapan daire
ler tarafından tahsil olunur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde 
harçları doğrudan doğruya malsandıldarınea 
tahsil ettirmeye yetkilidir. 

Dördüncü Bölüm 

Genel esaslar 

MADDE 113. — Kaydiye harcına tâbi olan 
evraktan bir kere kayıt harcı alındıktan sonra 
evrak diğer bir husus için yeniden ibraz olu
nursa kaydiye harcı tekrar alınır. 

MADDE 114. — Harçlar sayfa üzerine 
hesabedildiği ahvalde 20 satır bir sayfa ve 50 
harf bir satır itibar olunur. 

MADDE 115. — Bu kanuna ekli tarifeler
de kıymet veya bedele göre müterakki nispet 
üzerinden harca tâbi tutulmuş olan muamelele
re ait harçların tahakkuk ve tahsilinden sonra 
yeni bir kıymet veya bedel farkı tesbit olun
duğu takdirde, harç eski kıymet veya bedele 
sonradan tesbit olunan farkın ilâvesiyle bulu
nacak yekûn üzerinden yeniden hesaplanır ve 

(S. Ss 

İkinci Bölüm 

Harçları ödemekle mükellef olanlar 

MADDE 108. — Kanunlarda hilâfına hüküm 
bulunmadıkça, bu kanuna göre alınacak harçlar 
dâvayı açan veya harca mevzu olan muameleyi 
talebeden şahıslar tarafından ödenir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alı
nacak harçlar vesayet altındaki şahsa izafeten 
vasiden ve ceza ilâmlarına ait harçlar mahkûm
lardan alınır. Her hangi bir talep olmaksızın; 
re'sen yapılacak muamelelere ait harçlar hilâ
fına hüküm bulunmadıkça lehine muamele yapı
lan şahıslardan alınır. 

Üçüncü Bölüm 

Harçları almaya yetkili daireler 

MADDE 109. — Tasarının 112 nci maddesi 
109 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Genel esaslar 

MADDE 1.10. — Tasarının 113 üncü maddesi 
110 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Harçlar sayfa üzerine hesap 
edildiği ahvalde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir 
satır itibar olunur. 

Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa 
sayılır. 

MADDE 112. — Tasarının 115 inci maddesi 
112 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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evvelce alınmış olan harç tenzil ve bakiyesi 
tahsil olunur. 

MADDE 116. — Bu kanunda yazılı kıymet 
takdir işleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine. 
göre servet takdiri işlerini gören komisyonlar 
tarafından yapılır. Takdir suretiyle bulunacak 
kıymetler takdir tarihinden itibaren iki sene 
müddetle diğer muamelelerde de harç matrahı 
olarak kabul edilir. İBu müddet geçtikten son
ra yapılacak muameleler için yeniden kıymet 
takdiri lâzımdır. 

MADDE 117. — Hilafı bu kanunda yazılı ol
madıkça yabancı memleket paraları üzerinden 
cereyan eden muamelelerde, yabancı para Ma
liye Bakanlığınca her altı ayda bir tesbit ve 
ilân olunan listeye göre Türk parasına çevri
lerek harç bunun üzerinden hesaplanır. Ecnebi 
madenî paralarına bu kanunda yazılı şekilde 
kıymet takdir ettirilir. Maliye Bakanlığınca 
neşredilen listede ibulunmıyan yabancı paralar 
ile, hisse senetleri, tahviller, ve sair benzeri 
evrakın kıymetleri en yakın borsa merkezinden 
sorularak tesbit olunur. En yakın borsadan öğ-
renilemiyen kıymetler istanbul Borsasından 
sorulur. Bu kıymetler İstanbul Borsası tarafın
dan da tesbit olunamazsa kıymeti malûm ol-
mıyan muameleler gibi maktu harç alınır. 

Beşinci Bölüm 

İkmal tarhiyatt ve cezalan 

MADDE 118. — Bu kanunda hususi ceza 
hükümleri bulunmıyan hallerde alâkalıların 
noksan harç vermek maksadiyle yaptıkları her 
hangi bir muamele neticesinde bu kanuna göre 
alınması gereken harçların noksan alındığı 
veya hiç alınmadığı zaman aşımı süresi içinde 
anlaşıldığı takdirde noksan alınmıg veya hiç 
alınmamış olan harç iki kat cezasiyle birlikte 
tarh ve alâkalılara tebliğ olunur. 

Bu kanunda yazılı harçlardan her hangi bi
rinin yanlış tarife tatbiki veya maddî bir hata 
neticesinde eksik alındığı veya hiç alınmadığı 
zaman aşımı süresi içinde anlaşıldığı takdirde 
noksan alınmış veya hiç alınmamış olan har(ç 
varsa cezası ile birlikte tarh ve alâkalılara teb
liğ olunur. 

Geçici İL 

MADDE 113. —.Tasarının 116 ncı maddesi 
113 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. -—• Tasarının 117 nci maddesi 
114 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 

İkmal tarhiyaü ve cezalar 

MADDE 115. — Bu kanunda hususi ceza 
hükümleri bulunmıyan hallerde alâkalıların nok
san ,harç vermek maksadiyle yaptıkları her 
hangi bir muamele neticesinde bu kanuna göre 
alınması gereken harçların noksan alındığı veya 
hiç alnmadığı zaman aşımı süresi içinde anlaşıl
dığı takdirde noksan alınmış veya hiç alınmamış 
olan harç bir kat cezasiyle birlikte tarh ve alâ
kalılara tebliğ olunur. 

Bu-kanunda ' yazılı harçlardan her hangi 
birinin yanlış tarife tatbiki veya maddi bir ha
ta neticesinde eksik alındığı veya hiç alınmadı
ğı zaman aşımı süresi içinde anlaşıldığı takdir
de noksan alınmış veya hiç alınmamış olan harç 
tarh ve alâkalılara tebliğ-olunur. 
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Tebliğler Vörgi Usul Kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 

Altıncı Bölüm 

Kanun yollan 

MADDE 119. — Bu kanundaki esaslara gö
re tarh ve tebliğ olunan harç veı cezalara mü
kellefler ve takdir kararlarına karşı vergi da
iresi tarafından kanun yollarına müracaat ha
linde Vergi Usul Kanununun vergi ihtilâfları 
hakkındaki beşinci kitabı hükümleri tatbik 
olunur. 

Konsolosluk 'harçlarına ait itirazlar Dışiş
leri Bakanlığına 'gönderilir ve bu bakanlıkla 
Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tetkik 
ve katî karara bağlanır. 

Yedinci Bölüm 

Tahsile ait hükümler 

MADDE 120 — Bu ikamın mucibince alına
cak harçlar alâkalı evrak ve vesikalara harç 
pulu yapıştırılmak suretiyle istifa olunur. Pul
lar, üzerine tarih konulduktan sonra imzalan
mak ve mühürlenmek suretiyle iptal edilir. 

Daireler kendilerine gelen evrakta iptal 
edilmemiş veya yanlış iptal edilmiş olan pulları 
tarih ve mühürle iptal ederler. Bu iptal yapıl
madan evrak muameleye konulamaz. 

Noter harçlarına ait pullar alâkalı iş kâğıdı
nın noterliklerde kalacak nüshalarına yapıştırılıp 
üzerlerine daire mühürü basılmak ve tarih ve 
yevmiye defterinin sıra numarası yazılmak sure
tiyle iptal edilir. 

Konsoloslar, icra ve iflâs memurları ve mah
keme başkâtipleri zimmetle alacakları pullar ile 
bunlardan yaptıkları sarfiyatı hususi bir deftere 
kaydetmekle mükelleftirler. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü ahvalde 
pulların zımba ile veya başka suretlerle iptaline 
veya harçların pul ilsakı yerine makbuz mukabi
linde tahsiline veya soğuk damga kullanılmasına 
yetki verebilir. 

( S . 

1 Geçici K. 

Tebliğler Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre yapılır. 

J 

Altıncı bölüm 

Kanun yolları 

MADDE 116. — Bu kanundaki esaslara gö-
ro tarh ve tebliğ olunan harç ve cezalara mü
kellefler ve takdir kararlarına karşı vergi dai
resi tarafından kanun yollarına müracaat ha
linde Vergi Usul Kanununun vergi ihtilâfları 
hakkındaki beşinci kitabı hükümleri tatbik olu
nur. 

Konsolosluk harçlarına ait itirazlar konsolos
luklar vasıtası ile Dışişleri Bakanlığına gönde
rilir ve bu bakanlıkla Maliye Bakanlığı tara
fından müştereken tetkik ve katî karara bağla
nır. 

Yedinci bölüm 

Tahsile ait hükümler 

MADDE 117. — Bu kanun mucibince alı
nacak harçlar alâkalı evrak ve vesikalara harç 
pulu yapıştırılmak suretiyle istifa olunur. 
Pullar, üzerine tarih konulduktan sonra imza
lanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal edi
lir. " 

Daireler kendilerine gelen evrakta iptal e-
dilmemiş veya yanlış iptal- edilmiş olan pulları 
tarih ve mühürle iptal ederler. Bu iptal yapıl
madan evrak muameleye konulmaz. 

I Noter harçlarına ait pullar alâkalı iş kâğıdı-
J nın noterliklerde kalacak nüshalarına yapıştırı

lıp üzerlerine daire mühürü basılmak ve tarih 
ve yevmiye defterinin sıra numarası yazılmak 
suretiyle iptal edilir. 

Defter tasdiki dolayısiyle kullanılacak harç 
pulları, bu defter üzerine yapıştırılarak aynı şe
kilde iptal olunur. 

Konsoloslar, icra ve iflâs memurları ve mah
keme başkâtipleri zimmetle alacakları pullar ile 
bunlardan yaptıkları sarfiyatı hususi bir defte
re kayıt etmekle mükelleftirler. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü ahvalde 
pulların zımba ile veya başka suretlerle iptali-

I ne veya harçların pul ilsakı yerine makbuz mu-
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MADDE 121. — Bu kanunda yazılı harçlar 
makbuz kesilmeden veya soğuk damga vurulma
dan önce ve pul ilsakı halinde pulların evraka il-
sak ve iptali ile peşin olarak tahsil edilir. Harç
ların tamamı peşin olarak alınmadıkça harca mev
zu olan muamele yapılmaz; kaydiyle harcına tâbi 
evrak ise muameleye konmaz; peşin ilâm harçları 
alınmadan dâva arzuhali kabul edilmez. 

Gerekli harçları tamamen almadan muamele 
yapan memurlar harem ödenmesinden mükellef
lere rücu hakkı baki kalmak üzere mükellefler ile 
mütcselsilen mesuldürler. 

Kadastro harçları tahakkukundan itibaren 3 
ay içinde ödenir. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 60 ve 61 nci 
maddeleri hükmü mahfuzdur. 

Tapulama Kanununa göre tahakkuk eden ka
dastro harçlarında gayrimenkuller harcın temi
natıdır ve mâliki değiştiği takdirde yeni mâlikten 
dahi tahsil olunabilir. 

Mükellefler istedikleri takdirde alman harç
lara mukabil kendilerine bir makbuz verilir. 

MADDE 122. — Harç pulları bayiler veya 
lüzum görülen ahvalde memurlar vasıtasiyle 
sattırılır. 

Mükellefler bu kanunda ve ekli tarifelerde 
yazılı harçları hariçten satın alacakları pulla
rı gerekli evrak ve vesikalara yapıştırmak sure-
üylo de ödiyebilirler. 

MADDE 123. — işin mahiyeti icabı iş veya 
dâva sonunda tahakkuk edebilecek harçlar, harç 
alacağının doğumu tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ödenir. Bu müddet geçtiği halde ödenmi-
yen harçlar her ayın ilk haftasında alâkalı da
ire ve makamlarca bir müzekkere ile o yerin il
gili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerelerde 
harcın nev'i vo mahiyeti, miktarı, mükellefin 
adı ve soyadı ve en son ikametgâh adresi sarih 
olarak gösterilir. 

Aylık müzekkereleri zamanında Vergi Daire
sine göndermiyen veya noksan bildirimde bulu
nan alâkalı memurlara mahallin en büyük mül
kiye âmirleri tarafından birinci defasında 10 li-
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kabilinde tahsiline veya soğuk damga kullanıl
masına yetki verebilir. 

MADDE 118. -— Harçların tamamı peşin 
olarak alınmadıkça harca mevzu olan muamele 
yapılmaz; kaydiye harcına tâbi evrak,ise mua
meleye konmaz; peşin ilâm harçları alınmadan 
dâva arzuhali kabul edilmez. 

Harca tâbi olan telgraflara ait kaydiye harç
ları telgrafı kabul eden P. T. T. idarelerince 
tahsil olunur. • 

Gerekli harçları tamamen almadan muamele 
yapan memurlar harem ödenmesinden mükel
lefler ile mütcselsilen mesuldürler. 

Kadastro harçları tahakkukundan itibaren 
bir sene içinde ödenir. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 60 ve 61 
nci maddeleri hükmü mahfuzdur. ' 

Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş 
olup tapu kütüğünde mukayyet bulunan kadas
tro harçlarında gayrimenkuller harem temina
tıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten 
dahi tahsil olunabilir. 

Kanunen mecburiyet bulunmıyan hallerdo 
dahi mükellefler istedikleri takdirde alman harç
lara mukabil kendilerine bir makbuz verilir. 

MADDE .119, — Bu kanuna göre hukuk ve 
icra işlerinde ilâm harçları ile mahkeme mas
rafları alâkadarları tarafından kararın verilme
sinden itibaren iki ay içinde ödenir, Bu müddet 
zarfında ödenmiyen'harçlar kararı veren mah
keme veya makamlar tarafından bu müddetin 
sonundan itibaren 15 gün zarfında bir müzek
kere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. 

Müzekkerelerde harem nev'i ve mahiyeti, 
miktarı, mükellefin adı ve soy adı ve en son 
ikametgâh adresi sarih olarak gösterilir. 

İlâm harçları ile mahkeme masrafları hari
cinde kalan ve mahiyetleri icabı işin sonunda 
alınması gereken diğer harçlar, harç alacağmin 
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ra ve tekerrüründe 20 lira maaş katı cezası ve
rilir. 

MADDE 124. — Vergi Dairelerine gönderi
len müzekkereler muhteviyatı % 10 fazlasiyle 

. ve Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre tah
sil olunur. 

Yanlış tarife tatbiki veya maddi bir hata 
neticesinde eksik alınmış veya her hangi bir se
beple hiç alınmamış olan harçlar tahakkuk et
tikleri tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir. 
Bu müddet içinde ödenmiy enler % 10 fazlasiy-
lo aynı suretle tahsil olunur. 

Tahakkuk tâbiri Vergi Usul Kanunundaki 
tarifi ifade eder. . . . 

MADDE 125. — Maliye Bakanlığının müsa-
- adesiyle soğuk damga kullanan veya makbuzla 

tahsilatta bulunan memurlar, bir aya ait tahsi
lat tutarını ertesi ayın beşinci günü akşamına 
kadar en yakın vergi dairesine yatırırlar. 500 
lirayı geçen tahsilat bu müddetle bağlı olmak
sızın derhal yatırılır. 

Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş mu
avinleri ve Gelir kontrolörleri her hal ve tak-. 
dirde bu memurların hesaplarını-teftiş ve kont
rola yetkilidirler. Mahallin en büyük mal memu
ru tarafından kontrol memurlarına da bu hu
susta yetki verilebilir. 

Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesi hük
mü bu madde gereğince yapılacak teftiş ve kont-
rollar hakkında da tatbik olunur. 

Konsolosluk harçlarından yapılan tahsilat tu
tarının konsolosluk masraflarına karşılık tutul
ması veya civar konsolosluklara gönderilmesi ve
ya memlekete getirilmesi hususları Maliye ve 
Dışişleri bakanlıklarınca müştereken kararlaştı
rılır. 

MADDE 126. — Ruhsatname, izin vesikası, 
satış tezkeresi ve sair yıllık harçlar her malî yı
lın ilk ayı içinde ödenir. Bu müddet içinde öden-
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doğumu tarihinden itibaren 15 gjjn içinde öde
nir. Bu müddet içinde ödenmiy en harçlar alâ
kalı makam ve daireler tarafından yukardaki 
fıkrada yazılı malûmatı muhtevi olarak bu müd
detin sonundan itibaren 15 gün zarfında tanzim 
edilecek müzekkerelelerle ilgili vergi dairesine 
bildirilir. 

MADDE 120. — Vergi dairesine gönderilen 
müzekkereler muhteviyatı Tahsili Emval Kanu
nu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Yanlış tarife tatbiki veya maddi bir hata ne
ticesinde eksik alınmış veya her hangi bir se
beple hiç alınmamış olan harçlar tahakkuk ve 
tebliğ edildikleri tarihten itibaren 15 gün için
de ödenir. Bu müddet içinde ödenmiyenler % 5 
fazlasiyle aynı suretle tahsil olunur. 

Tahakkuk tâbiri Vergi Usul Kanunundaki 
tarifi ifade eder. 

MADDE 121. — Maliye Bakanlığının müsa
adesiyle soğuk damga kullanan veya makbuzla 
tahsilatta bulunan memurlar, bir aya ait tahsi
lat tutarını ertesi ayın beşinci günü akşamına 
kadar en yakın vergi dairesine yatırırlar. 500 
lirayı geçen tahsilat bu müddetle bağlı olmak
sızın derhal yatırılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde 
bu miktarı artırmaya yetklidir. 

Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş muavin
leri. ve gelir kontrolörleri her hal ve takdirde 
bu memurların hesaplarını teftiş ve kontrola 
yetkilidirler. Mahallin en büyük mal memuru 
tarafından kontrol memurlarına da bu hususta 
yetki verilebilir. 

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi hük
mü bu madde gereğince yapılacak teftiş ve kon-
trollar hakkında da tatbik olunur. 

Konsolosluk harçlarından yapılan tahsilat 
tutarının konsolosluk, masraflarına karşılık tu
tulması veya civar konsolosluklara gönderilme
si veya memlekete getirilmesi hususları Maliye 
ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken karar
laştırılır. 

MADDE 122. — Ruhsatname, izin vesikası, 
satış tezkeresi ve sair yıllık harçlar her malî yılm 
ilk ayı içinde ödenir. Bu müddet içinde ödenmi
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miyenler % 20 zammiyle birlikte Tahsili Emval 
Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ruhsatname, satış tezkeresi ve bunlara müma
sil vesikaları zamanında almamış olanlar hak
kında hususi kanunlarında yazılı ceza hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 127. — Maliye Bakanlığı lüzum gör
düğü yerlerde miktarı 50 lirayı geçmiyen harç
ları ve diğer emvali tahsil etmek üzere aidatlı 
tahsildar kullanmaya ve bu tahsildarlara tahsil 
ettikleri mebaliğin % 10 una kadar aidat verme
ye yetkilidir. , 

Sekizinci bölüm 

Tahakkuk ve tahsil zaman aşımı 

MADDE 128. —- Harç alacağının doğduğu 
takvim yılını takip eden takvim yılının 
başından bağlıyarak 3 yıl içinde tarh ve 
tebliğ edilmiyen ve kesinleştiği takvim yı
lını takip eden yıl başından itibaren beş yıl 
içinde tahsil olunmıyan harçlar ve cezalar zaman 
aşımına uğrar. 

Harç alacağının doğumu, tarh ve tebliğ, ke
sinleşme tâbirleri Vergi Usul Kanunundaki ta
rifleri ifade eder. 

Geçici K. 

yenler ffo 10 zammiyle birlikte Tahsili Emval 
Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ruhsatname, satış tezkeresi ve bunlara mü
masil vesikaları zamanında almamış olanlar 
hakkında hususi kanunlarında yazılı ceza hüküm
leri mahfuzdur. 

Sekizinci Bölüm 

Tahakkuk ve tahsil zaman aşımı 

MADDE 123. — Harç alacağının doğduğu 
takvim yılını takip eden takvim yılının başından 
başlıyarak 3 yıl içinde tarh ve tebliğ edilmiyen 
ve kesinleştiği takvim yılını takip eden yıl ba
şından itibaren beş yıl içinde tahsil olunmıyan 
harçlar ve cezalar zaman aşımına uğrar. 

Harç alacağının doğumu, tarh ve tebliğ, ke
sinleşme tabirleri Vergi Usul Kanunundaki tarif
leri ifade eder." 

Dokuzuncu Bölüm 

Müteferrik hükümler 

MADDE 124. — Mahkemeler, yargıçlar, cum
huriyet savcıları ve icra ve iflâs daireleri tara
fından adlî ve idari muamelelerle takip mua
melelerinden dolayı her hangi bir sebeple alın
mış olan paraların bankaya yatırılması halinde 
bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaat
ler Devlete aittir. 

Paraların bankaya ve mal sandıklarına ya
tırılması için alâkalılardan masraf namiyle bir 
şey alınmaz. 

Paraların alacaklıya gönderilme masrafları 
alacaklıya aittir. 

Alâkalının istihkak kesbettiği parayı istin-. 
kakı tarihinden itibaren on sene içinde almak 
için müracaat etmemesi halinde bu paralar Ha-
zineyo irat kaydolunur. 
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Dokuzuncu Bölüm •• • 

Müteferrik hükümler 

MADDE 129. — Resmî bir muamele yapmak 
için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâ
kimlere yol masrafından başka her gün için mak-
tuan 6 lira yol tazminatı verilir. Diğer memur
larla kâtipler ve müstahdemler için bu miktarın 
yarısı ödenir. Tebliğ işlerinde bu tazminat alın
maz. 

Daireden uzaklaşmayı icabettiren birden zi
yade işler mümkün oldukça ayni günde yapılır. 
Bir günde birden ziyade iş yapılırsa beher iş 
için alınacak tazminat 4 liradır. Bu miktar bir 
günde 15 lirayı geçemez. 

Görülen işler aynı mahalde ise yol masrafı ve 
tazminat iş sahipleri arasında müsavi hisselere, 
muhtelif mahallerde ise, yol masrafı mesafe na
zara alınarak mütenasip hisselere ve tazminat 
müsavi hisselere göre taksim olunur. 

Yol masraflariyle tazminat ilgili şahıslar ta
rafından işin ifasından evvel emanet olarak mak
buz mukabilinde vezneye yatırılarak buna mah
sus bir, deftere kayıt ediliıv 

Alman avanstan sarfedilmiyerek artan mik
tarlar iş sahiplerine iade edilir. 

Tapu memurlarının münhasıran akıt yapmak 
maksadiyle daire haricine çıkmaları halinde ala
cakları tazminat bu kanunun (81) nci maddesi
ne göre hesaplanır. 

Konsoloslar daire haricinde yapacakları mu
ameleleri için yol masraflarından başka 10 lira 
tazminat alırlar. 

Noterlerin daire haricinde yapacakları işler 
için. alacakları tazminat ve yol masrafları hak
kında Noter Kanununun bu husustaki hüküm
leri tatbik olunur. 

_ . • Onuncu Bölüm 

Mülga hükümler 

MADDE 130. — Aşağıda yazılı kanun ve ni
zamname hükümleri mülgadır. 

9 . VI . 1934 tarih vö 2503 sayılı Adliye 
Harç Tarifesi Kanunu ile bu kanunun bâzı mad-
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MADDE 125. — Tebliğden başka bir mua-
melo yapmak için makamından uzaklaşmaya 
mecbur olan hâkimler ve cumhuriyet savcıları ' 
ve icra ve iflâs memurlariyle adlî tabiplere yol 
masrafından başka beher gün için maktuan 5 li
ra yol tazminatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı icabettiren birden zi
yade iş olursa mümkün oldukça işler aynı gün
de yapılır. Bir günde birden ziyade iş yapıldığı . 
takdirde, beher iş için 4 lira alınır ve bu mik
tar bir gün için 10 lirayı geçemez. 

Görülen işler aynı mahalde ise yol masrafı 
vo tazminatı müsavi hisselere, muhtelif mahal
lerde ise yol masrafı mesafe nazara alınarak 
mütenasip ve yol tazminatı müsavi hisselere tak
sim olunur. 

Adalet başkâtipleri ile kâtip ve müstahdem
leri için bu miktarların yarısı ödenir. 

Yukarda yazılı yol tazminatlarına 4327 sayılı 
Kanundaki zamlar yapılmaz. 

Hâkim ve adalet memurları dışında kalan 
diğer memurlar hakkında Harcırah Kararnamesi 
hükümleri uygulanır. 

Yol masrafları ile tazminat, ilgili şahıslar ta
rafından işin ifasından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus 
bir def tere kaydedilir. 

Emanet suretiyle alınan paradan sarfedilmi
yerek artan miktarlar iş sahiplerine iade edilir. 

Tapu memurlarının münhasıran akit yapmak 
maksadı ile daire haricine çıkmaları halinde ala
cakları tazminat bu kanunun 76 nci maddesine 
göre hesaplanır. 

Noterlerin daire haricinde yapacakları işler 
için alacakları tazminat ve yol masrafları hak
kında Noter Kanununun bu husustaki hükümleri 
tatbik olunur. 

Onuncu Bolüm 

Mülga hükümler . 

MADDE 126. — Aşağıda yazılı kanun ve ni
zamname hükümleri mülgadır : 

a) 9 . 6 . İ934 tarih ve 2503 sayılı Adliye 
Harç Tarifesi Kanunu ile buna ek 24 . 6 . 1933 
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delerini değiştiren 20 Aralık 1934 tarih ye 2629 
sayılı ve 10 . VII I . 1942 tarih ve 4289 sayılı 
kanunlar, 24 . I . 1951 tarih ve 5704 sayılı Ka
nun, 28 . VI . 1939 tarih ve 1059 sayılı T. B. M. 
M. kararı. •••••-::• ^ 

Adliye Harç Tarifesi Kanununa ek 24.VI.1938 
tarih ve 3494 sayılı Noter Harç Tarifesi Ka
nunu, 15 . V I . 1938 tarih ve 3456 sayılı Note 
Kanununun 4 . VII . 1945 tarih ve 4782 sayılı 
Kanunla muaddel 71 nci maddesinin (1) nci 
fıkrası ile 1 . VI I . ,1949 tarih ve 5235 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin, Noter. Kanununun 
değişik 71 nci maddesmin 1 nci fıkrası gereğin
ce alınacak ücretlere zam yapan hükmü, aynı 
kanunun 72 nci maddesi, pul ve kıymetli kâğıt
ların bayiler ve memurlar vasıtasiyle sattırılma-
sma dair 20 . VI . 1938 tarih ve 3468 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin son fıkrası, aynı ka
nunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının noter
lere ait hükümleri, Mektebi Hukuk iane pulları 
hakkındaki 1301 tarihli irade, 

23 Ağustos 1940 tarih ve 3911 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi, 

16 . V , 1929 tarih ve 1451 sayılı Tapu Harç
ları Kanunu ile 17 . V .1943 tarih ve 4415 sa
yılı Fevkalâde Zam Kanununun Tapu harçla
rına taallûk eden 2 nci maddesi, 15 , XTI . 1934' 
tarih Ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri, 16.111.1950 
tarih ve 5602 sayılı Tapulama Kanununun 59 
neti maddesi, 22 . X I I . 1934 tarih ve 2644 sa
yılı Tapu Kanununun 29 ncü maddesi, 797, 1833, 
1837, 2560, 2762, 2814 ve 5625 sayılı kanunların 
bu kanuna uymıyân hükümleri: 

14 Ağustos 1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanu
nunun 28 Ekim 1336 tarihli ve 60 numaralı ka
nunla. muaddel 41, 42 ve 43 ncü maddeleri, 

23. Haziran 1927 tarihli' ve 1143 sayılı Şeh
benderlik Eüsumu Kanunu, 

15 . 7 . 1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 15, 16, 18, 28 ve 29 ncu maddeleri
nin harçlara mütaallik hükümleri ile 30, 33 ve 
37 nci maddeleri, . . ., ,; 

15 . 7 . 1950 tarih ve 5683 sayılı yabancıların 
Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki Ka
nunun 9, 10 ve 11 nci maddelerinin harçlara .mü
taallik hükümleri,'1 '•" 

Hariciye Vekâleti Tasdik Harçları hakkındaki. 

Geçici K. 

tarih ve 3494. sayılı Noter Harç Tarifesi Kanunu 
ve bu kanunların ek ve tâdilleri, 

b) 15 . 6 . 1938 tarih ve 3456 sayılı Noter 
Kanununun değişik 71 inci maddesinin 1 inci 
bendiyle 1 .7 .1949 tarih ve 5235 sayılı Kaımnun 
geçici maddesinin Noter Kanununun değişik 
71 inci maddesinin 1 inci bendi gereğince alınacak 
ücretlere zam yapan hükmü, Noter Kanununun 
72 nci maddesinin harç pullarından alınacak 

' beyiye aidatı miktarına ait hükmü, 'Mektebi Hu
kuk iane pulları hakkındaki 1301 tarihli irade, 

c) 16 . V . 1929 tarih ve 1451 sayılı Tapu 
Harçları Kanuniyle 17 . 5 .1943 tarih ve 4415 
sayılı Fevkalâde Zam Kanununun tapu harç
larına taallûk eden 2 nci maddesi, 15.12.1932 
tarih ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri 
Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri, 16 . 3 . 
1950 tarih ve 5602 sayılı Tapulama, Kanununun 
59 uncu maddesi, 22 .12 .1934 tarih ve 2644 
sayılı Tapu Kanununun 29 uncu maddesi, yaban-» 
cılara ait sefarethane ve konsoloshane binaları
nın ferağ harçlariyle vergi ve her gûna rüsu
mu belediyeden müstesna olduğuna dair olan 
1 Mart 1332 tarihli Kanunun ferağ harcına mü
taallik hükmü, mekâtibi iptidaiye ve tâliye bi-
nalariyle vilâyetlere ait sair emakinin harçtan 
.muafiyetine dair olan 30 Teşrinisani 1330 ta
rihli Kanun, 797, 1833, 1837, 2560, 2762, 2814 
ve 5625 ayılı kanunların bu kanuna uymıyan 
hükümleri, ' -

ç) 14 Ağustos 1330 tarihli Sicilli Nüfus Ka
nununun muaddel 41, 42 ve 43 üncü maddeleriy
le, 11 inci maddesinin harçlara ait son fıkrası, 

d) 23 Haziran 1927 tarihli ve 1143 sayılı 
Şehbenderlik Rüsumu Kanunu ve ekli tarifesi, 

e) 15; . 7 . 1950 tarihli ve 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun harçlara mütaallik hü
kümleri ile 30, 31 ve 37 nci maddeleri, 

f) Yabancıların Türkiye'de ikamet ve Se
yahatleri hakkındaki 15 . 7 . 1950 tarihli ve 
5683 sayılı Kanunun , harçlara mütaallik hü
kümleri, 

g) Hariciye Vekâleti Tasdik Harçları hak- ' 
'kındaki 23; . 5 , 1928 tarih ve 1318 sayılı Ka
nun ve tadilleri,.- , 
;;;,h) /Tabiiyet muamelâtından• ajmacak:/harc

ılara. dair : 12 . 5 . 1928 tarih ye. 1260 sayılı Ka-
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23 . 5 . 1928 tarih ve 1318 sayılı Kanun ile 21 . 
10 . 1935 tarih ve 2833 sayılı Kanun, 

Tâbiiyet muamelâtından alınacak harçlara da
ir 12 . 5 . 1928 tarih ve 1260 sayılı Kanun ile 
bu kanunun 8 nci maddesini değiştiren 15 . 12 . 
1941 tarih ve 4151 sayılı Kanun, 1260 sayılı Ka
nuna müzeyyel 7 . 4 . 1932 tarih ve 1942 sayılı 

•, Kanun, 
Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 24 . 1 . 

1927 tarih ve 964 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, 
ecza ticarethaneleri ile sanat ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin 
satıldığı dükkânlara mahsus 2 . 3 . 1927 tarih 
ve 984 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, ispençiyari 
ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 14 . 5 . 1928 
tarih ve 1262 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
mütehassıs tabiplerle kimyagerlere ve sıhhiye 
mensuplariyle fennî gözlükçülere ve hususi has
tane açacaklara verilecek ihtisas vesikası, şaha
detname ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
hakkındaki 9 . 10 . 1939 tarih ve 3728 sayılı. 
Kanun. 

Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 17 . VI . 
1938 tarih ve 3458 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin ruhsatname harçlarına mütaallik hükmü 
ile bu maddeye müsteniden düzenlenmiş olan 
1 1 . V . 1939 tarih ve 2/10941 sayılı Nizamname
nin 10 ııcu maddesi. 

27. V I . 1938 tarih ve 3499 sayılı Avukatlık 
Kanununun 20 nci maddesinin son fıkrası. 

10 Mart 1296 tarihli İhtira Beratı Kanununun 
4, 7,15, 16, 17 ve 21 nci maddeleriyle, 13, 20, 28 
nci maddelerinin son fıkraları ve 25 nci madde
sinin harçlara mütaallik hükümleri, 2". I V . 1932 
tarih ve 1939 numaralı Kanun; 

Alâmeti farikalara dair 23 Nisan 1304 tarihli Ni
zamname ile bu nizamnameye ek olarak düzenle
nen zeyillerin ve kararnamelerin alâmeti farika 
harçlarına ait hükümleri, aynı nizamnameye ek 
2 . I I I . 1929 tarih ve 1401 sayılı Kanun, .ihtira 
beratı ile alâmeti farika harçlarının tazifi hak
kındaki 5 Mart 1321 tarihli irade, 

8 Mayıs 1326 tarihli Hakkı Telif Kanununun 
22 nci maddesi, Madenlerin Arama ve işletilme
si hakkındaki 17.. V I . 1942 tarih ve 4268 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi, aynı kanunun 19 ncu 
maddesinin son fıkrası, 26 Mart 1322 tarihli Ma-
adin Nizamnamesinin 19 ve 47 nci maddeleri, 6 
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nunun ve ek ve tadillerinin harç miktarlarına 
ait hükümleri, 

i) Eczacılar ve eczaneler hakkındaki *24.1. 
1927 tarih ve 964 sayılı, ecza ticarethaneleriyle, 
sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve mü
essir kimyevi maddelerin satıldığı dükkânlara 
mahsus 2 . 3 . 1927 tarih ve 984 sayılı, ispen
çiyari ve Tıbbi müstahzarlar hakkındaki 14 . 5 . 
1928 tarih ve 1262 sayılı, Mühendislik ve Mi
marlık hakkındaki 17 . 6 . 1938 tarih ve 3458 
sayılı, Avukatlar hakkındaki 27 . 6 . 1938 ta
rih ve 3499 sayılı kanunların harçlara mütaallik 

I hükümleri, mütehassıs tabiplerle, kimyagerlere 
ve sıhhiye mensupları ile fennî gözlükçülere ve 
hususi hastane açacaklara verilecek ihtisas vesi
kası, şahadetname ve ruhsatnamelerden alınacak 
harçlar hakkındaki 9 . 10 . 1939 tarih ve 3728 
sayılı Kanun, • . - . - , 

j) 10 Mart 1296 tarihli İhtira Beratı Ka
nununun 15,' 17 ve 21 inci maddeleri, 4, 7, 13, 20 
ve 28 inci maddelerinin resim miktarlarını tâ
yin eden hükümleri ve 4 üncü maddesinin son 
cümlesi ile aynı kanunun 16 ncı maddesinin 
resme mütaallik hükümleri ve. 2 . 4 . 1932 ta
rih ve 1939 sayılı Kanun, 

28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamna
mesi ile buna ek mevzuatın resim miktarlarına 
dair hükümleri, ihtira beratları ile Alâmeti Fa
rika Rüsumunun Tazifi hakkındaki 25 Mart 1321 
tarihli irade ve 2 Mart 1929 tarih ve 1401 sa
yılı Kanunun ,1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının 
geri verilecek ve irat kaydedilecek resme müta
allik hükmü ile aynı maddenin 2 nci "fıkrası; 

26 Mart 1322 tarihli Maadin Nizamnamesinin 
19 ve 47 nci maddeleri, 

Madenlerin Arama ve İşletilmesi hakkındaki 
17 . 6 ..1942 tarih ve 4268 sayılı Kanunun 17 
nci maddesi, aynı kanunun 19 uncu maddesinin 
2 nci fıkrasının son cümlesi, 

* 18 Safer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizam
namesinin 11 ve 12 nci maddeleri ve bu nizam
namenin bâzı maddelerini tadil eden 820 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesi', 

Kara avcılığı hakkındaki 13 . 5 .1937 tarih 
ve 3167 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, 

Sigorta şirketleriyle sigortacılığın teftiş ve 
I murakabesi hakkındaki 1149 sayılı Kanunun 3 

ası : 105) 



— 7 0 -
Hü. 

Haziran 1317 tarihli Taşocakları . Nizamnamesi
nin 20 nci maddesinin harçlara mütaallik hü
kümleri, 

9 Haziran 1937 tarih ve 3222 sayılı Telsiz 
Kanununun 36 ncı maddesinin 1 nci ve 3 neü 

-fıkraları. 
16. VI . 1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün İn

hisarı hakkındaki Kanunun 75 nci maddesi, Ba
rut ve Patlayıcı Maddeler, Silâh ve Teferruatı 
İnhisarı hakkındaki 14.1.1943 tarih ve 4374 
sayılı 'Kanunun 8 nci maddesinin harç miktarına 
ait hükümleri, Çay ve Kahve İnhisarı hakkındaki 
20 Mayıs 1942 tarih ve 4223 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin (Bu tezkere hiçbir resme tâbi de-

' ğildir) fıkrası,. 
Kara avcılığı hakkındaki 13... V . İ937 tarih 

vo 3167 sayılı Kanunun 11 nci maddesi, 18 Saf er 
1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 
11 ve 12 nci maddeleriyle bu nizamnamenin-bâ
zı maddelerini tadil eden 22 . IV . 1926 tarih ve 
820 numaralı Kanunun 3 ncü maddesi, 

Sigorta şirketleriyle sigortacılığın teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 1149 sayılı • Kanunun 
3 ncü maddesinin son fıkrası ile 6 ncı maddesi
nin alınacak harç miktarına ait hükmü, 

Ceza evleriyle mahkeme binaları inşaatı kar
gılığı olarak alınacak harçlar hakkındaki 9.VII. 
1934 tarih ve 2548 sayılı Kanunun 1 nci madde
si ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hü
kümleri. 

On birinci Bölüm 

Geçici hükümler 

. GEÇİCİ MADDE 1. — Yeniden bir tahrir 
yapılıncaya kadar tapu ve kadastro harçlarının 
hesabında : 

1. I Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir 
veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların mu
kayyet kıymetlerinin 3 misli, . 

2. Aynı tarihten evvel tahrir veya tadil su
retiyle gayrisâfi iratları takdir olunmuş binala
rın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bulu
nacak kıymetlerinin 3 misli, 

3. 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şubat 
19471 (dâhil) tarihleri arasında tadil veya tah
rir suretiyle gayrisâfi iratları takdir olunmuş 
binaların Vergi Usul Kanunu hükümlerine gö-

Geçici K. 

üncü ve 6 ncı, maddelerinin, harç miktarına ait 
hükümleri, 

k) 16.6.1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün 
İnhisarı, 14 .1.1943 tarih' ve 4374 sayılı Barut 
ve Patlayıcı Maddeler Silâh ve Teferruatı İnhi
sarı hakkındaki kanunların harçlara ait hüküm
leri; 

Lj 23 Ağustos. 1940 tarih ve 3911 sayılı Ka
nunun. 2 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları 
ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hü
kümleri. 

On Birinci Bölüm 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici bi
rinci maddesi, geçici birinci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı :'105) 



i a. 

Hü. 

ro bulunacak kıymetiermin 2 misli,, 
Mukayyet kıymot olarak kabul ve harçların 

hesabında bedel ile bu kıymetler mukayese edi
lir. 

GEÇİCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harç
larda mükellefiyet, istisna ve muaflık, nispet 
ve cezalar eski hükümlere tâbidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. ~- Bu kanunun meriyet 
tarihinden evvelki hükümlere göre 1 yıl mute
ber olmak üzere harçları ödenerek alınmış olan 
ruhsatname, satış tezkereleri ve mümasil vesi
kalar bu kanunun meriyete girdiği malî yılın 
sonuna kadar muteberdir. 

Evvelce harca tâbi olmadığı halde bu kanun 
ile yeniden her yıl harca tâbi tutulmuş olan 
ruhsatname, satış tezkereleri ve mümasil vesi-
kalarnn. sahipleri bu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren 1 ay içinde mezkûr vesikaları 
aldıkları ^makamlara veya o makamlar yerine 
kaim olanlara müracaatla bu kanunda yazılı 
harçları ödemeye mecburdurlar. Bu müddet için
de harcı ödemiyenlerin harca mevzu olan vesi
kaları hükümsüz sayılır. 

Geçici K. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 
nci maddesi, geçici 2 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun meriyet 
tarihinden evvelki hükümlere göre bir yıl mute
ber' olmak üzere harçları ödenerek alınmış olan 
ruhsatname, satış tezkereleri ve mümasil vesi
kalar ancak bu kanunun meriyete girdiği malî 
yılın sonuna kadar muteberdir. 

Evvelce harca tâbi olmadığı halde bu kanun 
ile yeniden her yıl harca tâbi tutulmuş olan, 
ruhsatname, satış tezkereleri ve mümasil vesi
kaların sahipleri bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren altı ay içinde mezkûr vesikaları 

" aldıkları makamlara veya o makamlar yerine ka-
- im olanlara müracaatla bu kanunda yazılı 

harçları ödemeye mecburdurlar. Bu müddet için
de harcı ödemiyenlerin harca mevzu olan vesi
kaları hükümsüz sayılır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşri ta
rihine kadar muhacir ve mülteci sıfatı ile ol
maksızın Türkiye'ye girip de vatandaşlığa kabul 
edilen ve iki yıllık müddet içinde müracaat ede
mediklerinden, harç muaflığından faydalana-
mıyan Türk soylu olanların harç aranmaksızın 
nüfusa tescilleri yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvel müracaatı yapılmış olan 
ihtira ve markalara ait muameleler müracaat 
tarihindeki hükümlere göre yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun meriye
ti tarihinden evvel mahkemeler yargıçlar ve 
cumhuriyet savcıları tarafından adlî veya ida
ri muameleler dolayısiyle alınmış olup da ban
kaya yatırılan paraların faiz, ikramiye ve 
sair menfaatleriyle bu tarihten evvelki zaman
lara ait olup 2503 sayılı Adliye Harç Tarifesi 
Kanununun 12 nci maddesi gerçğincc iş sahip
lerinden tahsil edilen ve istihkak sahiplerine ve
rilememiş bulunan paralar hakkında 30 . 6 . 
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On İkinci Bölüm 

Son hükümler 

MADDE 131. — Bu kanunun meriyeti ta
rihinden sonra harçla ilgili olarak sevedilecek 
bütün kanun hükümleri bu kanunda yapılacak 
tadilâtla tahakkuk ettirilir. 

MADDE 132. — Bu kanunun konsolosluk 
harçlarına mütaallik hükümleri neşri tarihinden 
1 ay sonra, diğer hükümleri neşri tarihinden 
15 gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 133. -
lu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Tl. Köymcn 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S.Âğaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

ve Devlet B. V. 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
II. Folatkan , 

Bayındırlık Bakanı; ; 
K., Zeytinoğlu 

Sa, ve So. Y. Bakanı 
Dr. E, II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve tş-
letmeler B. V. 

N. özsaiı 

Geçici K. 

1934 tarih ve 2548 sayılı Kanunun 5 inci ve 6 neı 
maddeleri hükümleri uygulanır. 
, "Mahkemeler, yargıçlar ve savcılar tarafın
dan adlî-veya idari muameleler dolayısiyle her 
hangi bir sebeple alınmış olan paralardan bu 
kanunun meriyetinden önceki tarihlere ait bu
lunanlar hakkında 124 üncü maddesinin son fık
rasında gösterilen müddet nazara alınmak sure
tiyle 2548 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddele
ri hükümleri uygulanır. " • 

On İkinci Bölüm 

Son hükümler 

, MADDE 127. — Bu kanun yayımı tarihin
den bir ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 128. — Bu kanunu yürütmeye Ba
kanlar Kurulu memurdur. 

(S. Sayısı: 105) 



Hükümetin teklifine bağlı tarifeler 

Her nevi dâvalar ile mahkemeler, yargıçlar ve sav üar ve Ticaret Sioü numaraları tarafından yapı
lan muamelelerden alınacak harçlara ait 

[1] SAYILI TARİFE ' 

Sıra 
No. 

KAYDİYE HARCİ 

Muamelenin nev'i 

1 Harca tâbi muameleler zımnında mahkemelere, sorgu yargıçlıklarına, 
Cumhuriyet savcılıklarına verilecek her nevi dilekçeler, dâva arzuhal
leri, cevap lâyihaları ile, bunlara merbut olarak verilecek ve her hangi 
bir husus için ibraz olunacak evrakın her birinden 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

50 

Hukuk dâvalarında alınacak harçlar 

Vekâletname harçları 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 nci maddesi gereğince 
sulh hâkimi tarafından tasdik edilecek vekâletnamelerden her nüsha için 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 nci maddesi gereğince 
köy ihtiyar heyetleri tarafından tanzim olunacak vekâletnamelerin 
mahkemeya ibrazında 
Dilekçe, dâva arzuhali, lâyiha, celpname ve sair dâva evrakının tebli
ğinde her nüsha için (gönderilen tezkereler tebliğ harcına tâbi değildir) 

Tezkere harçları 

Muhakeme veya işin ifası sırasında resmî dairelere yazılacak tezkereler 
Tezkere ile istenilen kayıt ve malûmatın esasen mevcut olmadığı veya 
iddia hilâfına bir kayıt ve malûmata dair cevap geldiği takdirde ay
rıca. (Mahkeme kararı ile, tezkerenin yazılmasını isteyinden.) 

1 50 

. 30 

3 liradan 
20 liraya kadar. 

10 

11 

Zabıt harçları 

Dâva ve cevapların mahkeme kalemlerine zaptettirilmesi. 
Hâkim veya naibi tarafından mahkeme binasının haricinde tanzim olu
nacak her zabıt varakasından. 
Mühür koyma veya kaldırma işlerine ait zabıt varakaları. 

Celse Harçları 

Hukuk ve ticaret mahkemelerinde her celse için. (5 liradan az ve 200 li
radan çok olmamak üzere dâva edilen miktar ve kıymet üzerinden.) 
Muayyen bir miktar ve kıymet tâyini mümkün olmıyan dâvalarda, dâ
vanın mahiyet ve ehemmiyetine ve talik sebebine göre mahkemenin tak
diriyle.... 

50 

Binde 2 

5 liradan 
200 liraya kadar. 
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Sıra 
No. 

%A 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

Suret harçları 

12 Muhakeme zabıtnameleri suretinin beher şahifesinden.. 
13 ilâm suretlerinin her birinden.. 
14 Evrak suretlerinin her birinden.. 

1 
6 
1 50 

Rapor harçları 

15 Ticaret Kanununun 1063 ncü maddesinde yazılı raporun mahkemeye 
verilmesi ve mezkûr kanunun 1066 ncı maddesinde yazılı zaptın tutul
ması ve dispeççiler tarafından verilecek raporlar... 8 

16 Hukuk dâvalarında, adlî tıp müesseseleri,: adlî tabipler ve diğer resmî 
daire ve müesseselerden vukuf ehli sıfatiyle rapor alınması zımnında ve
rilecek kararlardan... 
1. Miktar ve kıymeti muayyen olan dâvalarda dâva kıymeti üzerinden.. Binde 1 
2. Miktar ve kıymeti muayyen olmıyan dâvalarda.. 10 

Depozito harçları 

17 Adliye veznelerine tevdi olunacak para ve kıymetli eşyanın kabul ve mu
hafazası için muhafaza edilen kıymet üzerinden 
1. Bir yıla kadar... . Bindo 10 
2. Muhafaza müddeti bir yılı geçerse fazla her yıl ve küsuru için ilâ
veten... Binde 5 

Def ter tutma harçları 

18 Alelûmum tahrir işlerinde,5 liradan az olmamak üzere deftere kaydedi
len kıymetler yekûnu üzerinden Binde 2 

Makbuz harçları „ ' 

19 , Mahkeme kalemine tevdi olunan her nevi evrak için talep üzerine veri
lecek makbuzlardan 

20 Vasiyetnamenin tevdi edildiğine dair talep üzerine verilecek mak
buzlardan 3 

Miras işlerine ait harçlar 

21 Tereke tahrir ve tesbiti işlerinde tahrir ve tesbit olunan kıymetler ye
kûnu üzerinden Binde 2 

22 Mirasın mahkeme marifetiyle taksiminde taksim olunan kıymetler 
yekûnu üzerinden Bindo 3 

23 Mirasın resmen tasfiyesi ve idaresinde tasfiye ve idare olunan kıymet- ' 
ler yekûnu üzerinden Binde 4 

24 Şifahi vasiyetlerin zaptında vasiyet edilen şeylerin kıymetleri yekûnu 
üzerinden Binde 4 

50 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira' K. 

25 Miras işlerinde, defter tutulmasından : 
•1. Defter tutulması neticesinde mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl ol
muş ise 15 liradan az olmamak üzere bu bakiye üzerinden Binde 3 
2. Borç bakiyesi hâsıl olmuş ise 10 
3. Mevcut ve alacaklar ile borçlar müsavi gelirse 7. 

26 Mensup mirasçılara verilecek miraşçılık vesikaları 5 

Karar harçları , 

27 Gıyap, keşif, hesap görülmesi, tatbik ve istiktap icrası, Ticaret Ka
nununun 638 nci maddesi mucibince ziyaa uğrıyan senetler hakkın
da verilecek kararlar ile, aynı kanunun 1270 nci maddesi mucibinco 
dispeççi tâyini kararları , . 2 

28 Mahkeme yapılmaksızın izin verilmesi kararları 2 
29 Mahkemeler tarafından verilecek vazifesizlik ve salâhiyetsizlik ka

rarlan ., ' • 10 
30 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 nci maddesi gereğince 

verilecek merci tâyini kararları 10 
31 Reddi hâkim talebinin reddi kararları 20 
32 Eski hale getirme talebinin reddi kararları 10 
33 îadei. muhakeme talebinin reddi kararlar! 12 
34 Delillerin tesbiti ve ihtiyati tedbirler ve haczi. ihtiyati kararları 8 
35 İhtiyati tedbirlerin tadili ve ihtiyati tedbirlerle haczi ihtiyati karar

larının ref'i kararları ' 5 
36 Vasinin hesabının rüyeti neticesinde verilecek tasdik veya ret kararları 

(Varidat hesabının baliğ olduğu miktar üzerinden) Bindo 2 
37 Hukuk dâvalarına müdahale talepleri üzerine verilecek kararlar 10 
38 Ticari şirketlerin resmen tasfiye ve idaresi emri 

Tasfiye ve idare olunan kıymetler üzerinden Binde 5 

îîâm harçları 

39; Boşanma dâvalarından evvel yapılan sulh teşebbüslerinde tarafların 
barıştırılamadığma dair verilecek hükümler 

40 Nafaka verilmesine dair olan hükümler (bir senelik nafaka bedeli 
üzerinden) 

41 Talep üzerine verilecek vasi, kayyım ve müşavir tâyin ve azline dair 
hükümler 

42 Nizasız veraset işlerinde verilecek hükümler 
43 Alelûmum dâvaların reddine dair hükümler.. (Tarifede ayrıca gösteril

memiş olanlar.) 
44 Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler. 

(Taksim edilen gayrimenkulun kıymeti üzerinden.) 
45 Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında şııyuun izalesi suretiyle taksi

mine dair olan hükümler. (Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden.) 
46 Bu tarifede ayrı bir numara altında harca tâbi tutulmamış olan ilâm

lardan. (Hüküm altına alınmış olan miktar ve kıymet üzerinden.). 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Jjira K. 

47 Kıymet takdiri mümkün olmıyan hukuk dâvalarına ait ilâmlardan bu 
tarifede ayrıca bir harca tâbi tutulmamış olanlar. 20 

İstinaf harçtan 

48 İstinaf talebinin reddi , * 10 
49 . İstinaf edilen hüküm vazife ve salâhiyet bakımından bozularak işin va

zifeli veya salahiyetli mahkemeye gönderilmesine ait kararlar. 15 
50 İcranın tehirine dair verilen kararlar. 

1. İcrası tehir olunan miktar veya kıymet üzerinden. Binde 3 
2. Muayyen kıymet' takdiri kabil olmıyan hallerde. 10 

Temyiz harçları 

51 Temyiz istidasının reddi. ' • 12 
52 Temyiz olunan hüküm nakzı. 15 
53 Yargıtayca icranın tehirine dair verilen kararlar. 

1. İcrası tehir olunan miktar ve kıymet üzerinden. Binde 5 
2. Muayyen kıymet takdiri kabil olmıyan hallerde. 10 

Tashihi karar harçları 

54 Tashihi karar talebinin reddi. 12 
55 Tashihi karar talebi üzerine hükmün bozulmasından. 15 

Ceza dâvalarından alınacak harçlar 

îlâm harçları 

56 Hürriyeti bağlayıcı cezaya taallûk eden hükümlerden bir gün bir lira 
hesabiyle bulunacak miktar üzerinden. (Alınacak harç miktarı beş lira
dan az ve 200 liradan çok olamaz.) Yüzde 10 

57 Umumi ve hususi mahkemelerde para cezasına dair verilen hü
kümlerden hüküm altma alman para cezası miktarı üzerinden (Alına
cak harç miktarı beş liradan az ve 200 liradan çok olamaz). Yüzde 10 

58 Tevbihi adlî kararları 5 
59 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ile 394 ncü maddelerin

de zikredilen hallerde yapılacak muhakemede verilecek her nihai 
karardan 4 

f 

. Fahsi dâvalar ile takibi şikâyete bağlı suçlara ait dâvalardan alınacak harçlar 

60 Şahsi dâva ikamesinden sonra, ' 
1. Duruşma1 başlamadan evvel şahsi dâvanın geriye alınması veya 
şikâyetten vazgeçilmesi .5 
2. Duruşmaya başlandıktan sonra şahsi dâvanın geriye alınması ve
ya şikâyetten vazgeçilmesi 10 
3. Hükümden sonra şahsi dâva veya şikâyetten vazgeçilmesi 15 
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Sıra < s •• v Alınacak harç miktarı 
No. . Muamelenin nev 'i Lira K. 

Karar harçları 

61 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 167 ve 168 nci maddelerin
de yazılı halde mezkûr kanunun 170 ve 414 ncü maddeleri gereğince 
harç müddeiye tahmil edildiği takdirde veya aynı kanunun 411 nci 
maddesinde zikredilen ahvalde iddia : 
1. Kabahatlere mütaallik ise 6 
2. Beş seneye kadar hapis, sürgün, ağır para cezası, âmme hizmetle

rinden mahrumiyet cezasını müstelzim ise 15 
/ 3. Beş seneden yukarı hapis veya ağır hapis veya ölüm cezasını müs-

; telzim ise 3(» 
62 Eski hale getirme taleplerinin reddi 12 
63 îadei muhakeme talebinin kabule şayan olmamasından dolayı reddi 12 
64 îadei muhakeme talebinin esassız olmasından dolayı reddi 10 
65 Sulh hâkimi tarafından verilmiş olan bir ceza kararnamesine karşı ya-
\ pılmış olan itirazın gayrikabili kabul olmasından dolayı reddi 10 
66 Memnu hakların iadesi talepleri üzerine verilecek kararlar 10 
67 Bu tarifede yazılı haller haricinde kalan kanun yollarına müracaat 

vukuunda bu müracaatların reddi 4 

İstinaf Harçları 

68 istinaf talebinin reddi 8 
69 İstinaf edilen hükmün üst mahkemece, vazife ve salâhiyet noktasından, 

bozularak dâvanın vazifeli veya salahiyetli mahkemeye gönderilmesine 
dair verilen, kararlar 10 

Temyiz harçları 

70 Temyiz dilekçesinin mahallî mahkemesince veya yargıtayea reddine dair 
verilen kararlaı w 12 

71 Bir ceza ilâmının Yargıtayea bozulması ' 15 

Ticaret sicilinden alınacak harçlar 

72 Unvanı ticaretin tescil ve ilânından 10 
73 Ticari şirketlerin tescil ve ilânından (sermayeleri üzerinden) Binde 4 
74 Mesul müdürler, mümessiller, tasfiye memurları ve temsile mezun sair 

kimselerin tescil ve ilânından ] 5 
75 Ticaret Sicil memurluğunca verilecek kayıt ve evrak suretleri 5 
76 Bir hususun sicilde mukayyet olup olmadığı hakkında verilecek tasdik-

nameleı 5 
77 Ticaret Sicil Memurluğunca ittihaz olunan karara karşı yapılan itiraz

lar üzerine ticaret mahkemesince duruşma yapılmaksızın verilen kararlar 5 
78 Ticaret Kanununun 502 nci maddesinde yazılı şürekâ cetvelinin ve

rilmesi . 5 
79 Bu tarifede ayrı bir harca tâbi tutulmamış olan ve ticaret siciline kayıt 

ve ilânı icabeden diğer hususların tescil ve ilânından 5 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira (K. 

. •, Avukatlık işlerine mütaallik harçlar. . 

80 Baro Yönetim Kurulunun takipsizlik kararları hakkında yüksek derece
li yargıca yapılacak itirazın reddine dair kararlar... 5 

81 Baro disiplin meclisi kararları aleyhine Yüksek Haysiyet Divanına ya
pılacak itirazın reddine dair kararlar... 10, 

82 Yüksek Dereceli Yargıcın Dâvavekilleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun hükümlerinden istifade, etmek suretiyle hukuk mahkemele
rinde dâva kabul ve takip eden kimseler hakkında ittihaz eyliyeceği 
kararlara karşı ağır ceza mahkemesine vâki itirazın reddine dair verile
cek kararlar... 5 

83 Avukat, Dâva vekili ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hüküm- . •..' 
lerinden istifade edip hukuk mahkemelerinde dâva kabul ve takip eden 
kimseler hakkında adlî merciler veya Yüksek Haysiyet Divanınca her 
safhada verilecek kararlar. (Tarifede ayrıca gösterilmemiş olanlar). 10 

îcra ve t flâş iğlerinden alınacak harçlara ait 

[2] SAYILI TARÎFE 

KAYIT HARÇLARI 

1 îcra ve îflâs Dairelerine ve icra tetkik mercilerine ve konkordato 
komiserliğine verilecek dilekçe ve iligiklcriyle ibraz olunacak evrakın 50 
her birinden 

•Tebliğ harçtan 

2 ödeme ve icra emirlerinin tebliğ olunacak beher nüshası için 50 

Suret harçları 

3 icra ve iflâs Dairelerinden istenecek kayıt ve evrak suretlerinden 2 50 
4 icra ve İflâs muamelelerine dair tetkik mercileriyle Ticaret Mahke

meleri tarafından verilecek kararların suretinden 2 50 

Karar harçları 

5 istihkak iddiasına karşı yapılan itiraz üzerine takibin devam veya 
tâlikına dair verilen kararlar 3 

6 Şikâyet veya itiraz üzerine icra ve iflâs muamelelerine dair tetkik mer
cileriyle ticaret mahkemeleri tarafından verilen kararlardan. (Bu tari
fede ayrı bir numara altında gösterilmemiş bulunanlar.) 4 

7 îcra ve iflâs dairelerince yerilecek derece kararlarından . .5 
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Sıra Alınacak harç miktari. 
No. Muamelenin nev'i Lira* K. 

Menkul mal haczinden alınacak harçlar 

8 Menkul malların icraen, ihtiyalen veya muvakkaten haczine dair zabıt 
varakaları ' . J 3 

Gayrimenkul malların haciz ve satışından alınacak harçlar 

9 Gayrimenkullerin icraen ve ihtiyaten veya muvakkaten haczine dair 
tapu dairesiyle diğer dairelere yazılacak müzekkerelerin her birinden. 2 

10 Gayrimenkullerin vaziyetleri ve kıymetleri hakkındaki zabıt varakaları. 3 
11 Gayrimenkul satışlarına ait şartnameler. 5 
12 Haczedilen gayrimenkullerin idaresinden: 

Âdi ve hasılat kirası akitleri ve mukavele tanzimi için. 2 50 
Hesap tutmak için. 3 
Haczedilen gayrimenkule ait tahsil olunan âdi ve hasılat kiralarından 
o gayrimenkulun vergi ve sair resimleri için ödenen veya alacaklıya ve
rilen miktar üzerinden. (İflâs masası mallarının muhafaza ve idaresin
den de bu madde hükmüne göre harç alınır.) % .. .5 . • 

13 Gayrimenkullerin satışı üzerine satmalan namına tescil için tapu daire-" 
lerine yazılacak tezkerelerden. 2 • 

Maaş, ücret, ve sair hizmet' gelirlerinin haczinden alınacak harçlar 

14 Maaş, ücret, ve sair hizmet gelirlerinin haczine dair yazılacak müzek
kerelerden. 2 

Defter tutulması haczi caiz mal, hak ve alacak bulunmaması, alacak devn • 
hallerinde alınacak harçlar 

15 İcra ve İflâs Kanununun 270 nci maddesi mucibince defter tutulması 
işlerinden. 3 i 

16 Haczi caiz mal bulunmadığına dair zabıt varakalarından. İ 
17 İcra ve İflâs Kanunu mucibince alacağın devrinde alacak miktarı üze

rinden. (Devirden sonra bu alacak icra marifetiyle tahsil olunursa bu 
harç tahsil harcına mahsup edilir.) , % 1 

Tahsil harçları 

18 ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan % 8 
19 Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan, %' , 4;" 
20 Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan 

paralardan % 5 
21 Resmî ve hususi müesseseler memur ve müstahdemlerinin maaş, ücret, 

yevmiye ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan 
paralardan •* . % 8 

22 Bir menkulün teslimine dair olan ilâmların infazında ilâmda yazılı 
kıymetten ve kıymet yazılı değil ise takdir ettirilecek kıymetten : 
Menkul icra emrinin tebliğinden sonra teslim edilir veya bedeli , 
ödenirse % 8 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. • Muamelenin nev'i Lira K. 

Menkul icra marifetiyle teslim edilir veya bedeli tahsil olunursa % ' 5 
23 Çocuk teslimine dair olan ilâmların icrasından 4 
24 Bir gayrimenkulun veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan 

ilâmların, veya İcra, iflâs Kanununun 269 ncu? maddesi gereğince tetkik 
mercileri tarafından verilecek tahliye kararlarının icrasında veya. aynı 
kanunun 272 nci maddesi mucibince mukavele ile kiralanmış bir gayri
menkulun tahliyesinde (bir yıllık kira bedeli yoksa bu müddete göre 
takdir olunacak kira bedeli üzerinden) : 
îcra emrinin tebliği üzerine tahliye vâki olursa % 8 
icra marifetiyle tahliye ettirilirse % 5 

25 Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmların icrasında: 
icra emrinin tebliği üzerine tâyin edilen süre içinde ilâm hükmü borçlu 
tarafından kendiliğinden yerine getirilirse 4 
icra marifetiyle yerine getirilirse 8 

26 Bir irtifak hakkının tahmil veya kaldırılmasına dair ilâmların icrasında: 
icra emrinin tebliği üzerine ilâm hükmü borçlu tarafından kendiliğin
den yerine getirilirse . • 5 
icra marifetiyle yerine getirilirse 10 

27 Tarifede ayrı bir madde halinde gösterilmiyen ve miktar ve kıymeti 
malûm olmıyan sair ilâmların icrasında: . • 
icra emrinin tebliği üzerine ilâm hükmü borçlu tarafından yerine geti
rilirse * 6 
Icracn yerine getirilirse 12 

28 ipotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan imtinaı 
halinde icra dairelerince yapılacak muameleden 5 

İflâs i§ler:inden ahnacâJc harçlar 

29 iflâs Daireleri tarafından tutulacak iflâs zabıt varakalarından, defter 
tutulmasından, kıymet takdirinden, ve mühürleme işlerinin her birinden 5 

30 iflasın açıldığına ve kaldırıldığına veya kapandığına dair olan ilânlar 8 
31 iflâsın açıldığına ve kaldırıldığına veya kapandığına dair olan ilânların 

birer nüshasının alacaklılara gönderilmesi (her nüsha için) . . 5 
32 Alacakların masaya kaydettirilmesi (iler alacaklıdan) . 5 
33 Alacaklıların taleplerini geri aldıklarına dair beyanlar ' . . 2 
34 icra ve iflâs daireleri tarafından alacaklılar toplantısında tutulacak 

zabıt varakaları ! ^ 
35 icra ve iflâs Kanununun 226 nci maddesi mucibince yapılacak sulh s 

ye tahkimler , ! ı • • > 1 0 
36 İcra ye iflâs Kanunu mucibince her alacağın tahkiki ve istihkak iddia

larının tetkiki neticesinde verilecek her karar için (Karara bağlanan 
kıymet üzerinden) '•.•'' ! '."''Binde 5 

37 Borcun ifa ve depo edilmesi k a r a r l a n • * '• :- • '• .10 
38 iflâs dâvalarında verilecek nihai kararlar '20 
39 iflâs dairesince tasfiyenin, tatiline veya kapanmasına dair verilen ka- » 

rarlar 10 
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40 İflâs masası mallarının tasfiyesi neticesinde elde edilen paraların pay
laşılmasından (Paylaşılan para yekûnu üzerinden) 

Konkordato harçtan 

41 Konkordato taleplerinden 
42 Konkordatonun kabul edilerek mühlet verilmesi veya bu mühletin geri 

alınması kararları 
43 Konkordato talebi üzerine verilen mühletin ilânından ve tapu ve 

icra dairelerine ve sair makamlara malûmat verilmesinden 
44 Konkordato talebi üzerine verilen mühletin temdidi ve temdit key

fiyetinin ilânı 
45 Konkordato komiserliği tarafından mevcut malların defterinin tutul

ması ve kıymetlerinin takdiri işleri 
46 İler alacağın kabul edilerek deftere geçirilmesi (alacak miktarı 

üzerinden) 
47 Konkordato komiserliği tarafından verilecek raporlar 
48 Konkordatonun tasdiki hakkındaki ilâmlar. (Alacaklılara verilmesi 

kararlaşan para üzerinden) 
49 Katiyet kesbetmiş Konkordatonun ilânı 
50 Konkordatonun kısmen veya tamamen feshine ait ilâmlar 

Fevkalâde mühlet harçları 

51 icra ve İflâs Kanununun 319 ncu maddesi gereğince tetkik mercileri 
tarafından verilecek fevkalâde mühlet ile bu mühletin temdidi ka
rarları 

52 Fevkalâde mühlet verilmesi sırasında defter tutulması ve komiser tâyini 
53 Katileşen fevkalâde mühlet kararlarının ve bunların temdidinin alâ

kadar dairelere tebliği ve ilânı 
54 Fevkalâde mühletin kaldırılmasına ait kararlar 

îadei itibar harcı 

55 îadei itibar kararları 
56 îadei itibar kararlarının ilânından âdi müflis için 

Taksirattı müflis için 
Hileli müflis için ü 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

% 5 

30 

20 

5 

10 

10 

Binde 5 
25 

Bindo 30 
10 
20 

10 
10 

20 
10 

25 
50 
75 

125 
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Noter muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[3] SAYILI TARİFE 

MUAYYEN BÎR MEBLÂĞI ÎHTÎVA EDEN MUAMELELERDEN ALINACAK HARÇLAR 

Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

1 
1 
2 

50 

10 

05 

1 Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi senet, mukavele ve kâ
ğıtlardan beher imza için : 
1. 100 liraya kadar olan muamelelerde 
2. 300 » ' > ' . » . » 
3 . 5 0 0 » » s> ••' " » 
4. 25 000 liraya kadar olan muamelelerde, 3 ncü.bentteki harca ilâ
veten, 500 liradan sonra gelen her yüz lira ve küsuru içiıi 
5. 25 000 liradan yukarı olan muamelelerde, 4 ncü bentteki harca 
ilâveten 25 000 liradan sonra gelen her yüz lira ve küsuru için 

Emanet harçları 

2 Saklamak veya idare edilmek üzere noterlere tevdi edilen kıymeti 
belli olan emanetlerden beher sene için emanet değeri üzerinden : 
1 000 liraya kadar olanlardan 5 > 
1000 liradan yukarısından her 100 lira ve küsuru için ilâveten .40 
(Bir seneden az müddetler için bir senelik, bir seneden sonraki sene 
küsurlarından kıstelyevm hesabiyle harç alınır.) 

3 Bir muhafaza içinde saklanmak üzere noterlere tevdi edilen kıymeti bel
li olmıyan emanetlerden beher sene için. (Bir seneden az müddetler için 
bir senelik hesabiyle, bir seneden sonraki sene küsurlarından tam sene 
gibi harç alınır.) 5 

Tebliğ, ihtar ve protesto harçları 

4 Yapılacak her nevi tebliğ ve ihtarlardan. (Tebliğ ve ihtarı istiyen tara
fa verilecek nüshalar dâhil olmak üzere beherinden). , 2 

5 Her nevi mukavele ve taahhütlerden dolayı veya ticari senetlerin vâdr * 
sinde kabul veya ödenmemesi sebepleriyle çekilecek protestolardan ve yîv-
pılacak ihbarlardan. (Beher nüsha için). 2 50 

Zabıt varakası, keşif name ve -şahadetname harçları 

6 Muayyen bir meblâğı ihtiva etmiyen ve alâkalılar tarafından imza edi
len zabıt varakaları ile keşif name ve şahadetnamelerden. (Beher imza 
için.) 2 

Defter tasdiki ve tasdik yenilenmesi harçları 

7 Kanunen tutulması ve tasdiki. emrolunan defterlerin tasdikmdan beher 
defter için : 
100 sahifeye kadar olanlardan.. 1 50 
100 sahifeden yukarı beher 50 sahife ve küsurundan... 75 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

8 Kanunen tutulması ve tasdiki emrolunan defterlerin son • kayıtlarının 
tasdikmdan ve Vergi Usul Kanununun 211 nci maddesi gereğince yapı
lacak tasdik yenilenmesinden beher defter başına 3 

Suret ve tercüme harçâarı 

9 Alâkalılara, veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, 
kâğıt, tercüme ve kayıt suretlerinin ve tercümelerin beher sayfasından 1 

Koni§mento ve kaptan ve tayfa ve amele defteri yazılması harçları 

10 Konişmentolarm yazılmasında eşyanın her tonundan ' .': - 10 
11 Kaptan, tayfa ve amele defteri yazılmasında beher şahıs için 50 

Tashih harçları 

12 Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak tashihlere 
ait beyannamelerden her imza için 60 

Vasiyetname, kabul ve muhafazası harçları 

13 Açık veya kapalı vasiyetnamelerin kabul ve muhafazasından beher 
imza için • 6 

Tesbit harçları 

14 Bir senet, mukavele veya kâğıdın veya bir şeyin veya bir yerm hal vo 
şeklini ve alâkalı şahısların hüviyet ve ifadelerini tesbit etmek 5 
(İmzalı işlerde her imzadan ayrı ayrı) 

. Piyango, seçim ve içtimalarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar 

15 Dâvct vukuunda piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve içtima-
• larında hazır bulunarak tutulacak zabıt varakasından 20 

Gayrimenkul idaresinden alınacak harçlar 

16 İdaresi tevdi olunan menkul ve gayrimenkul malların idare edilmesinden % 1 
(Beher sene için bu malların kıymeti üzerinden) 
(Bir seneden az müddetler için senelik harç alınır. Bir seneden fazla 
devam eden müddetin bir seneden fazla kısmına ait harç kıstelyevm ola
rak hesaplanır. İdare olunan menkul ve gayrimenkullerin kıymetleri 
mevcut değil ise takdir ettirilir.) 

Mukavele feshinden alınacak harç 

17 Mukavele feshinde beher imza için 2 
(Bir borç veya değeri belli bir taahhüt ikrar edilirse nispî harç alınır.) 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Hususi Vekâletname harcı 

18 Hususi vekâletnamelerden beher imza için 2 

Diğer harçlar 

19 Umumi vekâletname, umumi ibra, umumi makbuz, tahkimnaaıe, ölü
me bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, 
•tesis, aile vakıfları, evlat edinme, karı koca mallarının idaresi, ba
balığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukavele
leri, ve bunlardan rüeu ve bunların feshi ve bunların teferruatına 
dair bütün senet mukavele ve kâğıtların tanziminde beher imzadan 
ve noter tarafından re'sen yapılacak zabıt varakalarından 6 

20 Muayyen bir meblâğı muhtevi olmıyan ve alınacak harç miktarı ka
nun ve bu tarifede gösterilmemiş olan her türlü senet mukavele ye 
kâğıtlardakj imzaların beherinden 3 

Vergi, resim, harç, ücret ve cezalara ait itiraz ve temyiz isleriyle diğer vergi 
muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[4] Sayılı tarife 

Kaydiye harcı 

1 Vergi, resim, harç, ücret ve cezalara karşı kanun yollarına müracaat 
eden mükellefler tarafından salahiyetli makam veya komisyonlara ve
rilecek her nevi dilekçeler (her bir nüshasından). 

Mükelleflerin taleplerinden alınacak harçlar 

2 Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesi gereğince yapılacak mühlet 
i talepleri. 

Mükellefler tarafından yapılacak tadilât talepleri: 
3 a) Vergi Usul Kanununun 61 nci maddesine göre. 

b) Vergi Usul Kanununun 62 ve 63 ncü maddelerine göre. 
4 Temyiz Komisyonunun kesin kararlarına karşı mükellefler .tarafından 

yapılacak tashihi karar talepleri. 
5 Vergi Usul Kanununun 384 ncü maddesi gereğince kesin olarak verilen 

veya kesinleşmiş olan kararlara karşı yapılacak incelemelerin iadesi 
talepleri. 

Bilirki§i raporlarından alınacak harçlar 

6 Mükelleflerin talebi üzerine yeminli bilirkişiler tarafından yapılacak 
tetkikat neticesinde tanzim edilecek raporlar. 
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50 

20 
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Sıra 
No. 

13 — 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

10 

11 

12 

Karar harçları 

Tarhiyata karşı mükelleflerin itirazı üzerine itiraz komisyonunca veri
lecek kararların temyiz edilmiyerek kesinleşmiş olanlarından: 
a) İkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü vergilerde karara göre alın

ması lâzımgelen ihtilaflı vergi, resim, harç ücret ve ceza miktarı 
üzerinden.. 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta. 
İtiraz komisyonu kararlarının temyizen tetkiki suretiyle temyiz komis
yonunca verilip kesinleşmiş kararlardan: , 
a) İkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü vergilerde karara göre alın

ması lâzımgelen ihtilaflı vergi, resim, harç, ücret ve ceza miktarları 
üzerinden. 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta. 
Temyiz komisyonu genel kurulunca verilecek kararlardan: 
a) İkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü vergilerde karara göre alın

ması lâzımgelen ihtilaflı vergi, resim, harç, ücret ve ceza miktarları 
üzerinden. 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta. 
Temyiz komisyonunca verilecek tehiri icra kararları. (İcrası tehir olu
nan meblâğ üzerinden). 
Mükellefler tarafından Vergi Usul Kanununun 62 ve 63 neü maddeleri
ne göre yapılan tadilât talepleri üzerine verilecek kıymet veya irat tak
diri kararları. 
Mükellefler tarafından yapılan talep üzerine bir bina veya arazinin tak
sim veya ifrazı neticesinde verilecek kıymet veya irat takdiri kararları. 
(Her parça için ayrı olmak üzere). 

Binde 3 
5 

Binde 4 
8 

Binde 

Binde 

4 
8 

.1 

Tapu ve Kadastro muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[5] SAYILI TARÎFE 

Gayrimenkuller, gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil haklar, şüfa'vefa ve iştira haklan 

1. İvaz mukabilinde gayrimenkullerin. temlikinde veya muvazaa tarikiyle 
vâki tescillerin tashihinde, ivaz mukabilinde ihdas edilen gayrimenkul ' 
hükmündeki daimî ve müstakil hakların tesis ve devrinde, şüfa'vefa 
ve iştira haklarının kullanılması neticesinde müşteri adına olan kaydın 
şüfa'vefa ve iştira hakkı sahibi adına hükmen düzeltilmesinde, mu
kayyet kıymet veya bedelden yüksek olanı üzerinden Binde 50 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Tesisler 

Tesislerin ihdasında ve mevcut tesislerin sonradan iktisap edecekleri 
gayrimenkulleri temellüklerinde mukayyet kıymet veya bedelden yüksek 
olanı üzerinden: 
1 000 liraya kadar olan kısımdan 
Sonra gelen 2 000 liralık kısımdan 
Sonra gelen 5 000 liralık » 
Sonra gelen mütebaki kısımdan 

Binde 15 
Binde 20 
Bindo 25 
Binde '30 

Gayrimenkul mükellefiyeti 

Gayrimenkul mükellefiyetlerinin ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde 
bedel veya mukayyet mükellefiyet kıymetinden yüksek olanı üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısımdan Bindo 20 
Sonra gelen 2000 liralık » • , Binde 25 . 

» » 5000 » » Binde 30 
» » mütebaki » Binde 35 

İpotek 

îpotek tesisinde ipotekle temin olunan borç miktarı üzerinden, ipotekli 
borç senedi, irat senedi ve gayrimenkul karşılık gösterilerek senet ihra
cında ihraç olunan senetlerin yekun kıymetleri üzerinden f (Faizler hariç) 
1000 liraya kadar olan kısımdan . Binde yarım 
Sonra gelen 2000 liralık » . Bindo 1 

» » 5000 » * ." Bindo 1,5 
»• a> mütebaki »' Binde 2 

(îhraç olunan senetler hâmiline muharrer olup da bir kısmı mâlikin- elin
de kalarak borç tevlit etmese dahi, harç, senetlerin mecmu kıymeti üze
rinden alınır.) 

İzinsiz doldurma suretiyle elde edilen veya ihya olunan gayrimenîmller 

Göl, nehir vo deniz kıyılannda izinsiz doldurma suretiyle elde edilen 
yerlerin veya ihya olunan topraklanıl tescilinde takdir olunacak kıymet 
üzerinden : y 

1000 liraya kadar olan kısımdan Binde 5 
Sonra gelen 2000 liralık » , Binde 10 

3> » 5000 » » Binde 15 
» » mütebaki » Binde 20 

Doldurma ve ihya haricinde kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin 
tescilinde takdir olunacak kıymet üzerinden f 
1 000 liraya kadar olan kısımdan Binde 10 
Sonra gelen 2 000 liralık kısmından Binde 15 

s> » 5 000 » » • Binde 20 
» . '» mütebaki *• Binde 25 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

İntifa Mkkı 

îvaz mukabilinde mukavele ile intifa haklarının tesisinde bedel üze
rinden ve mirastan mütevellit intifa haklarının tesisinde mukayyet kıy
metten intifa hakkına isabet eden kıymet üzerinden : 
1 000 liraya kadar olan kısımdan 
Sonra gelen 2 000 liralık kısımdan 

» * 5 000 » . » 
» » mütebaki > 

Bindo 15 
Binde 20 
Binde 25 
Binde 30 

Dalyan ve voli mahalleri 

Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve tesi
sinde ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bil
dirilen bedelden yüksek olanı üzerinden Binde 30 

Mal birliği, mal ortaklığı, aile yurtları, mirasçı nasbi ve i§tira, şufa ve vefa hak-
haklarının sicile şerhi 

9 Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden, mütevellit iştira, şufa ve 
vefa haklarının ve aile yurtlarının, mutlak veya nakil ile mükellef 
mirasçı nasbinin sicile şerhinde mukayyet kıymetler üzerinden Binde 3 

İrtifak ve sükna hakları 

10 Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir hak olarak ayrıca kaydcdilmiyen 
irtifak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde tesisinde bedel üzerinden: 
1000 liraya kadar olan kısımdan Binde 15 
Sonra gelen 2000 liralık » Binde 20 

» » 5000 » . > Bindo 25 
3» » mütebaki kısımdan Binde 30 

Senet ciroları 

11 İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi ve gayrimenkul karşılık göste
rilerek ihraç olunan senetlerin cirolarında senetlerin yekûn kıymetleri 
üzerinden Binde 4 

12 ipotek ve ipotekli borç ve irat senetlerinde vâde temdidinden 5 

İcar mukaveleleri 

13 Âdi ve hasılat icar ve isticar mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mu
kavele müddetine göre hesaplanacak icar bedeli mecmuu ve mukavele 
mevcut değilse veya mukavelede müddet tâyin edilmemişse bir yıllık 
icar bedeli üzerinden Bindo 5 

İfraz, taksim, birleştirme 

14 îfraz veya taksim veya birlştirme muamelelerinde mukayyet krymetler 
üzerinden (ifraz ile yapılan temlikler ayrıca temlik harcına tâbidir). Binde 2 

(S, Sayısı:.105) 
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Sıra, 
No. 

15 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira Ki 

16 

17 

ölünceye kadar bakma akdi 

bakma akdi ile temlikinde Gayrimenkul malların ölünceye kadar 
mukayyet kıymet üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısımdan 
Sonra gelen 2000 liralık s 

» > 5000 » » 
» » mütebaki » 

Bağışlama, Riicu, İntikal 

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasın
da veya rücuunda veya kanuni veya mansup mirasçılara intikalinde 
ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle bu hak
ların iktisabında mukayyet kıymet üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısımdan 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» » 5000 » • » 
» » mütebaki » 

Muvakkat tesciller 

Medeni Kanunun 921 nci maddesi mucibince yapılacak muvakkat 
tesciller, (Mukayyet kıymet üzerinden) 

Kayıt tashihi . 

18 Her nevi kayıt tashihinde mukayyet kıymet üzerinden 

Harita tanzim ve tasdiki 

19 GayTİmehküllerin Tapu İdaresi marifetiyle ölçülerek haritalarının tan
ziminde veya hariçte yapılmış haritaların • mahallinde tatbik suretiyle 
tetkik ve tasdikmda 25 liradan aşağı olmamak üzere, mukayyet kıymet 
üzerinden 

20 GayrimenkııUere ait haritaların kopyasının verilmesinde her kopye için 
(mukayyet kıymet üzerinden) kıymeti 2 000 liraya kadar olan-gayri
menkullerde 
Kıymeti 2 000 lira ile 4 000 lira arasında olan gayrimenkullerde 
Kıymeti 4 000 lira ile 8 000 lira arasında olan gayrimenkullerde 

, Kıymeti 8 000 liradan fazla olan gayrimenkullerde 

Terkinler ' 

21 Aile yurtlarının, mal birliği ve mal ortaklığının ve alelûm'um tesislerin, 
mukaveleden veya mirastan mütevellit intifa hakları ile irtifak hakla
rının ve gayrimenkul mükellefiyetlerinin, ipotek, ipotekli borç senedi ve 
irat senedi ve gayrimenkul karşılık gösterilerek senet ihracı" şerhlerinin 
ve sicilde mukayyet sair hakların terkininde bu hakların tesisinde harca 
matrah ittihaz olunan mukayyet kıymet veya bedel üzerinden 

Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Binde 10 
Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Binde 25 

Binde 2 

Binde 3 

3 
5 
8 

12 

Binde 2 
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Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

İhbarname gönderilmesi 

22 Tapu kayıtlarında bir hakkın tesisi veya terkin veya tâdil edil
diğine dair, alâkadarların talebi üzerine gönderilecek ihbarnamelerin 
her nüshasından 3 

'Suretler 

23 Alâkadarların talebi üzerine verilecek ,her nevi kayıt suretleri için 
mukayyet kıymet üzerinden Binde 2 

24 Alâkadarların talebi üzerine verilecek tedavül kayıtları suretlerinden 
mukayyet kıymet üzerinden Bindo 3 

25 Talep üzerine verilecek kayıt evrakı müsbite suretlerinden veya bu 
evrakı müsbitelerin tetkika arzedilmesinden, evrakı müsbitenin beher 
adedinden : 
Son kayıt evrakı müsbite suretleri veya bunların tetkika arzı .2 

1 Evvelki tedavül kayıtları evrakı müsbitesinin suretleri veya bunların 
tetkika arzı ' • . 4 
Kuyudu kadimeden çıkarılacak kayıt suretleri veya bunların tet
kika arzı . 2 0 

Kadastro işleri • 

26 Kadastro neticesinde tescil edilen gayrimenkullerden mukayyet kıy
met üzerinden : 
Kadastroca namına tescil yapılan şahıs adma tapu senedi ibraz olun-
muşsa Binde 3 
Kadastroca namına tescil yapılan şahıs adına tapu senedi veya tapu 
kaydı gösterilmemişse Binde 6 
Evvelce tapuya tescil edilmediği ve kayıt harici olduğu anlaşılmışsa Bindo 25 
5602 sayılı Tapulama Kanununa göre arazi kadastrosu yapılan gay-
rimenkullerde beher parselden 2 liradan aşağı olmamak üzere "beher 

• dönüm ve küsurundan (Bir dönüm 1000 metre kare sayılır), 50 

Nüfus muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[6] SAYILI TARİFE 

Doğumdan veya zayiinden veya tebdilden veya gizli kalmış nüfusların 
tescilinden dolayı yeniden verilecek nüfus tezkereleri 
Îsîm, yaş, cins, mezhep, medeni hal, alâmeti sabite ve saire gibi hıv 
suslara mütaalik olarak salahiyetli makamlardan verilmiş olan sicil 
tashihi kararlarının nüfus kayıtlarına ve nüfus tezkerelerine işlen
mesi 

( S. Sayısı : 105 ) 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. ' Muamelenin nev'i Lira K. 

3 Nüfus kaydı suretleri 
4 Naklihane ve tebdili mekân ilmühaberleri (Yalnız aile reisinden) 

(Aile karı, koca ve çocuklardan mürekkeptir). 
5 Boşanma muamelesinin kayıtlara işlenmesi 

Konsolosluk muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[7] SAYILI TARİFE 

Muhtelif evrak 

1 Menşe şahadetnamesi itası, vizesi veya tasdiki (ticaret eşyasının P. O. B. 
kıymeti üzerinden) 
On bin liraya kadar olan kısmından Binde 
(On bin dâhil) . Binde 
On bin liradan sonra gelen kısımdan 

2 Bulunulan yabancı memleketteki mahallî makamlar ile o memlekette
ki diğer yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına, veya 
Türk malları tarafından verilip bulunulan memleketin yerli veya 
yabancı makamlarına ibraz edilecek olan evrak ve senetlerdeki imza 
ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdiki 

3 Yabancı memleketlerde usulüne uygun olarak, yetkili memurlar tara
fından tanzim veya tasdik olunan evrak ve senetlerin o memlekette 
mer'i kanunlara uygun olduğunun tasdiki 

4 îdari hususlara ait; beyanname, ilmühaber, zabıt varakası ve zahriye-
l e r •• • 

1 nci sayfa için 
1 nciden sonraki her sayfa için 

5 Gerçek veya tüzel kişiler tarafından vâki istek üzerine Türk kanunla
rının bir veya birkaç maddesinin vrilmesi, tercüme veya tasdiki 
Her sayfa için . 

Hukuk işlerine ait evrak 

6 Suîhnâmeler . 
(Kararda yazılı kıymet, üzerinden) 25 000 liraya kadar olan kısımdan 
(25 000 dâhil) ' ' • / . . Binde 20 
25 000 liradan sonra gelen kısımdan ilâveten - Binde 3 

7 Vasiyetnamelerin açılmasına dair zabıt varakaları 15 
8 Terekenin mühürlenmesi - 10 
9 Terekenin tahrir, tahsil, istirdat, tediyat, ve irsalâtı (tereke kıymeti 

üzerinden) ' Bindo 25 
10 Tereke mahallin memurları tarafından tahrir ve idare olunduğu takdirde 

konsoloslukça yapılacak murakabeden (Tereke kıymeti üzerinden) Binde 15 
11 Bilirkişi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki • 10 

20 
25 

50 
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Sıra 
No. 

12 

13 
14 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K. 

15 

16 

17 
18 
19 

Bu tarife ile noter harçlarına ait (3) sayılı tarifede zikredilmiyen hukuk 
işlerine ait diğer evrak ve kararlar 

Ahvali §ahsiye siciline mütaallik evrak 

Evlenmenin konsoloslukça tescil olunduğuna dair vesika 
Vatandaşlık ilmühaberleri veya genel pasaportlar veya bunların yenilen
mesi veya zayiinden verilmesi (Her şahıs için) 
1, 
2. 
3. 
4. 
5. 

Ticaretle iştigal edenler 
Küçük sanat erbabı 
işçiler 
Talebeler ve hastalar, memur ve müstahdemler 
Hiçbir sanat ve ticaret işiyle iştigal etmeksizin kendi arzulariyle 

ecnebi memlekette oturan irat sahipleri 
6. Bunlar haricinde kalan şahıslar (Yukarda yazılı şahısların yanla
rında oturan aileleri efradından halleri, 1 ilâ 5 nci bentlere uymıyan-
lar, aile reisinden alınacak harcın yarısı nispetinde harca tâbidir) 

Gemicilik işlerine mütaallik evrak 

Sıhhiye Patentası itası veya vizesi. t 

0- 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 
200- 300 
300- 400 
400- 500 
500-1000 

1000-2000 

» 
» . 
» 
» 
» 

s> 
% 
» 
» 
» 

» 
» • 

» 
T> 
» 

2000* Rüsum tonilâtosundan fazla olanlar 
Ticaret eşyası manifestolarının tasdiki. 

0- 200 Tona kadar 
200- 300 » » 
300- 400 '> » 
400- 500 >• »••• 
500-1000 » » 

1000-3000 » »•-• 
3000 Tondan fazla olan ticaret eşyasından 
Talep vukuunda gemi jurnalinin tasdiki 
Talep vukuunda gemi jurnalma sahife ilâvesi 
Yabancı memleketlerde Türk vatandaşlarının mülkü olan 
konsolosluklarca verilecek bayrak tasdiknameleri 

0- 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 
200- 300 * '» » " 
300- 400 » » * ' 
400- 500 » . »• . » • • • ' • • 
500-1000 > ' » > 

1000-2000 » » • » ' 
2000 Rüsum tonilâtosundan fazla olanlar 

gemilere 

15 

15 
5" 
3 
2 

20 
4 

12 
16 
20 
40 

100 
160: 

12 
16 
20 
24 
32 
40 
15 
5 

10 
20 
30' 
40 
50 

100 
150 
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S ı r a -.^'''r.:r,{ r:_£':ı >..••. :,&• Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i "-'••• Lira K. 

Hava gemilerine ait i§ler 

20 Vizeye tâbi yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 15 

özel harçlar 

21 Bu tarifede sayılan evrak ve muamelâtın alâkalıların mazeretleri dola» 
yısiyle konsoloshane haricinde tanzim ve icrasından asıl harca ilâve ola
rak ayrıca: 
Başkonsolos için. 25 
Konsolos için. / 15 
Konsolos vekili ve kançılar için. 10 

22 Tercümesinin tasdiki istenen evrak konsolosluk tercümanı tarafından 
tercüme edilirse, asıl harca ilâveten ayrıca. Her sahife için. 10 

Pasaport ve vize işleriyle ikamet tezkereleri ve Dışişleri Bakanlığı tasdilc 
muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[8] SAYILI TARİFE 

Pasaport harçları 

Umuma mahsus münferit pasaportlar. 
3 ay muteber olanlar. 2 
6 » » » 4 
1 yıl » » 8 
2 » » » 15 
Kendi hesaplarına seyahat edecek şahıslara verilecek hususi damgalı 
pasaportlar. 10 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğin
ce verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlar. 2 
Yabancı memleketlere muvakkat olarak çalışmak üzere giden işçilere, 
kendilerini istihdam edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hizmet
çilere ,bu sıfatları sabit olmak şartiyle verilecek pasaportlar. 1 
Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların temdidi. (Pa
saportta kayıtlı her şahıs başına). 
6 ay muteber olanlar. ' 2 
1 yıl > > ' . 4 
5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 nci maddesinde yazılı olan yaban
cılara mahsus damgalı pasaportlar : 
Mezkûr maddenin A fıkrasında yazılı neviden olanlar 5 
B fıkrasında yazılı neviden olanlar 8 

(S. Sayısı: 105) 
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Muamelenin iıev'i 

Vize harçtan 

Münferit pasaportlar için giriş vizesi . , 
Müşterek pasaportlar için giriş vizesi. (Pasaportta yazılı her şahıs için!. 
Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında talepleri üzerine verilecek mün
ferit pasaportlara ait dönüş vizeleri" 
Muayyen bir müddet için Türkiye'ye girişe müsaade eden sayısız giriş 
vizeleri : 
3 ay için 
6 » » 
1 sene için 
Tek transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
Müşterek » » (Pasaportta yazılı her şahıs başına) 
Çift transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
Müşterek » » (Pasaportta yazılı her şahıs başına) 

ı îkamet tezkereleri harçları 

Ecnebilere verilecek ikamet tezkereleri: 
6 aylık 
1 yıllık 
2 > 
(18 yaşını bitirmiyen ve müstakil bir iş sahibi bulunmıyan çocuklar için 
harçların yarısı alınır.) 

Dışişleri Bakanlığı tasdik muameleleri 

Dışişleri Baaknlığınea, imza beyanname, alâmeti farika, umumi ve hu
susi şahadetnameler ve vekâletnamelerin tasdikmdan 
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No. 

10 

. - 22 -
:;-•%&."• Tâbiiyet muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[9] SAYILI TARİFE , 

Muamelenin iıev'i 

Türk tâbiiyetine girmek veya çıkmak maksadiyle resmî makamlara ya
pılacak müracaat istidalarından kaydiye olarak 
Türk tâbiiyetine girmek veya çıkmak maksadiyle vâki müracaatlarda 
hüviyet ve tâbiiyet ispatı zımnında alâkalılar parafından ibraz ve tevdi 
olunan vesaikin her birinden kaydiye olarak 
Hüviyet ve tâbiiyetini ispata kâfi vesikaları bulunmıyan veya ibraz» 
ettiği vesikalar münderecatı resmî kayıt ve malûmata tevafuk etmemesi 
dolayısiyle tâbiiyetinin tâyininde tereddüt edilen şahıslar hakkında 
tahkikat icrasına lüzum görüldüğü takdirde icabeden tahkikatın ya
pılıp neticeye göre verilecek kararların tebliği 
3 numarada yazılı tahkikatı neticesinde verilecek kararların alâkalı
lara mükerrer tebliğinden (beher tebliğ için) 
Türkiye vatandaşlığına kabul talebinde bulunan her şahıstan* peşin 
olarak (kaydiyeden başka) 
Muamelesi hitam bularak vatandaşlığa kabul edilen her şahıstan 
Türk. vatandaşı olup diğer ecnebi bir devlet tâbiiyetine geçmek için mü
saade talebinde bulunan her şahıstan (Kaydiyeden başka) 
Türk vatandaşı olup ecnebi devlet tâbiiyetine geçmesine müsaade olu
nanlardan 

Ecnebilerle evlenen kadınlar kocalarına izafeten ecnebi tâbiiyetini ikti
sap ile Türkiye vatandaşlığını zayi ettikleri takdirde, nüfus sicillerinden 
kayıtlarının terkini zımnında tâbiiyet kalemince tanzim edilecek ilmü
haberlerden '.••••'..•: î ; • 
Harcı istifa edilerek nüfus sicilinde' kaydı terkin edilmiş olan kaydın; 
kocasından boşandıktan veya kocası öldükten sonra kanunun tâyin 
ettiği müddet zarfında Türkiye vatandaşlığına rücu talebinde bulunursa 
bu müracaat ve müracaatın kabulünden ayrı ayrı 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

•50 

50 

100 

20 

20' 
80 

• 100 
250 ; 

(ve ayrıca bir sene 
evvel ödemiş olduk
ları vasıtasız , vergi
ler tutarı) 

125; 

15 
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Buhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira beratları, alâmeti farikalar, telif haklan, imtiyaz
lar, diplomalar ve tasdiknameler ve şahadetnameler, satış tezkereleri ve bunlara benzer vesikalar

dan alınacak harçlara ait 

[10] SAYILI TARİFE 

Sıra . < Alınacak harç miktarı 
No. . Muamelenin ncv'i Lira K. 

Eczanelerden alınacak ruhsat harçlan 

1 Yeniden. eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus 
sayımına göre) nüfusu beş bine kadar olan mahaller için 25 
Nüfusu beş bin ile on bin arasında olan mahaller için 50 
Nüfusu on bin ile yirmi bin arasında olan mahaller için 100 
Nüfusu yirmi bin ile kırk bin, arasında olan mahaller için. 150 
Nüfusu kırk bin ile yetmiş beş bin arasında olan mahaller için 200 
Nüfusu yetiş beş bin ile yüz bin arasında, olan mahaller için 300 
Nüfusu yüz bin ve daha yukarı olan mahaller için 400 

Tıbbî eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak 
ruhsat harçları 

2 Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve 
müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri 
açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus 
sayımına göre) : 
Nüfusu otuz bine kadar olan mahallerde . 200 
Nüfusu otuz bin ileı elli bin arasında olan mahallerde 300 
Nüfusu elli bin ile yüz bin arasında olan mahallerde 400 
Nüfusu yüz bin ve daha yukarı olan mahallerde 600 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlara ait ruhsat harçları 

3 Dâhilde imal .olunan ispençiyari ve tıbbi müstahzarların ticarete çıka
rılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler 125 

4 Memleket haricinde imal olunan tıbbi ve ispençiyari müstahzarların 
memlekete ithal, edilip satılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruh
satnameler 150 

•5 Memleket dâhilinde imâl olunan veya hariçten getirilen tıbbi ve ispen
çiyari müstahzarlar için ruhsatname verilmeden önce yapılacak tah
lillerden (Tahlil masrafı karşılığı olarak peşinen) 100 

Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri 

6 Programlarının Türk Yüksek Mühendis veya Yüksek Mimar mekteple
ri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek Mü
hendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usulü
ne göre verilecek ruhsatnameler 100 

;( S. Sayısı •: 105) 
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Muamelenin nev'i 

Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına 
muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mekte
binden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler 

Mütehassıs tabiplik vesikaları 

Türkiye'de ihtisas yapmış "olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas ve
sikaları 
Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verile
cek ihtisas vesikaları , 
Yabancı memleketlerin Tıp Fakültelerinden mezun Türk hekimlerine 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere ve
rilecek mezuniyet vesikaları 

Mütehassıs kimyagerlik vesikaları 

Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas 
vesikaları 
Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine veriler 
cek ihtisas vesikaları 
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimya
gerlerine Türkiye'de icrayı.sanat etmek üzere verilecek mezuniyet ve
sikaları 

Dişçilere ait'-mezuniyet vesikaları-

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş 
tabiplerine Türkiye'de icrai sanat etmek üzere verilecek mezuniyet ve
sikaları 

Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları. 

Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veteriner
lere Türkiye'mde icrayi sanat etmek üzere yerilecek mezuniyet vesikaları 

Hemşire, ebe sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 

Kurs ve imtihan sonunda muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere 
verilecek ruhsatnameler 
Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, 
ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayi sanat etmek üzere 
verilecek ruhsatnameler . . 
Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek şahadet
nameler 

Gözlükçülük ruhsatnameleri 

Hususi kanununa göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri 

( S, Sayısı: 105 ) 



-Sır&i :' ' Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i; Lira K. 

Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri 

20 Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma; ruhsatna
meleri: 
20 yataklıya kadar olanlar 100 
20-50 yataklıya kadar 200 
50-100 » »• 300 
100 yatak ve daha yukarı olanlar 400 

21 Radyoloji, radyum ve elektrikle teşhis ve tedavi ye diğer fizyoterapi 
müesseseleri açmak için yerilecek ruhsatnameler 100 

Laboratuvarlara ait ruhsatnameler 

22 Şeriri ve gıdaî talıarrîyat ve tahliller yapılan ve maslî taamûller, 
aranılan umuma mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları aç
mak için verilecek ruhsatnameler 100 

* Avukatlık ruhsat nameleri 

23 Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri 100 

ödünç para verme izin vesikaları 

24 ödünç para verme işleriyle meşgul olacak özel ve tüzel kişilere ve
rilecek izin vesikaları (her yıl için) 50 

25 ödünç para verme iğlerine tavassut edenlere verilecek, izin vesikaları 
(Her yıl için) 25 

26 Rehin üzerine ödünç verme işiyle _ iştigal edeceklere Medeni Kanunun 
876 ncı maddesi gereğince verilecek izin vesikaları. (Her yıl için). 100 

! İhtira beratları 

27 İhtira beratları : 
5 senelikler 50 

10 senelikler 100 
İ5 senelikler 150 

28 îhtiraların tâdil ve ıslahının tescili üzerine verilecek tasdiknameler 15 
29 İhtira berat suretleri (Suret çıkarmak için gerekli masraftan ayrı olarak) 15 
30 Jhtira beratlarına ait ilâve tasdilmamelerinden 15 
31 ihtira beratlarına mütaallik şerhler,- 5 

Alâmeti farika harçlan 

32 Alâmeti farikaların tescili üzerine verilecek ruhsatnameler. (Beher alâ
meti farika için). . 100 

33 Aynı şahıs,tarafından aynı istida ile aynı şahıs veya firmaya ait birden 
ziyade markanın tescili talep olunduğu takdirde: • 
Birinci marka için. . ' 1 ^ 
İkinci marka için. 75 
•Üçüncü ve daha fazlası için (her markadan). . • . 50 

/ ( S ; Sayısı:: 105.) 
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No. Muamelenin nev'i . Lira K. 

34 Alâmeti farika suretlerinden. 5 
35 Alâmeti-farikalara ait şerhlerden. 5 
36 Beynelmilel tescil ettirilen alâmeti farkilardan. * 100 
37 Markalar için verilecek menşe memleket vesikaları. ; 25 

Telif haklarının tescili ' 

38 Telif haklarının kayıt ve tescili üzerine yerilecek vesikalar. 20 

Maden arama ve i§letme ruhsatnameleri. . '. e 

39 Maden arama ruhsatnameleri. 250 
40 Kısa vadeli olup Ticaret ve Ekonomi Bakanlığınca verilen maden işlet

me ruhsatnameleri. . 5.000 
41 Uzun vadeli olup Bakanlar Kurulunca ihale edilen maden işletme im

tiyazları.' • •• ; 10.000 

Ta§ ocakları arama ve isletme ruhsatnameleri .... 

42 Sahipsiz ve hâli arazide taş ocağı açmak üzere verilecek ruhsatnameler, 250 
43 Sahipli arazide taş ocağı açıp işletmek üzere verilecek ilmühaberler. 150 
44 Taş ocakları nizamnamesinin 14 ncü maddesi gereğince verilecek işletme 

imtiyazları. 1;000 

İçmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak veya soğuk maden sulan isletmesi 
- için verilecek ruhsatnameler ve imtiyazlar 

45 îçmeye ve yıkanmaya mahsus şifalı sıcak veya soğuk maden suları işlet
mesi için verilecek: 
1. İşletme ruhsatnameleri. 500 
2. Uzun vadeli olup Bakanlar Kurulunca ihale edilen işletme imtiyaz
ları. • . . * 1.000 

Petrol arama ruhsatnameleri 

46 Petrol iptidai istikşaf ruhsatnameleriyle petrol arama ruhsanameleri •• . . 250 

Telsiz ruhsatnameleri . • ' 

47 Hususi kanunu mucibince verilecek telsiz ruhsatnameleri (her yıl için) Î 
1. Türk deniz ve hava gemileriyle uçaklarına verilecek telsiz tesisatı 
ruhsatnameleri 30 

- " 2. Gemi telsiz muhaberecilerine verilecek şahadetnameler 10 
3. Her nevi alıcı telsiz tesisatı için verilecek ruhsatnameler 15 

Diploma lıarçldn 

48 Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan veya bu derecedeki sanat 
ve meslek enstitülerinden mezun olanlara verilecek diploma veya tas
diknameler 5 
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49 Lise ve bu dereceye muadil okullar ile bu derecedeki sanat ve meslek 
enstitülerinden mezun olanlara verilecek diploma veya tasdiknameler 

50 Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan ve aynı derecedeki 
sanat ve meslek enstitülerinden mezun olanlara verilecek diploma veya 
tasdiknameler 

Tütün tekeli harçları 

51 Hususi kanunu mucibince sigara fabrikası açmak için verilecek izinler 
52 Elinde tütün bulundurabilecek tacirlerin Tekel idarelerince tescilleri 
53 Tütün tacirlerine Tekel İdarelerince verilecek depo ruhsatnameleri 

(beher depodan) 
54 Tütün tacirlerine Tekel İdarelerince verilecek nakliye tezkereleri 
55 Tütün tacirlerine Tekel İdarelerince verilecek imal tipi şahadetna

meleri / 
56 Tütün, tönbeki, sigara, yaprak sigarası, enfiye, ağız ve pipo tütünü 

ve sigara kâğıtlarını perakende satmak istiyen dükkâncılara ve gezici 
satıcılara verilecek satış tezkereleri (her yıl için):. 
Birinci sınıf dükkâncılar için 

,lkinci > > 2> 
Üçüncü » s> » 
Gezici satıcılar için. (Tekel Genel Müdürlüğü, lüzum gördüğü köy
lerde, ve şehir haricinde amelenin toplu bulunduğu mahallerde ve 
sergi ve panayırlarda satış yapacaklara harçsız satış tezkeresi vere* 
bilir.) 

Barut ve patlayıcı maddeler tekeli lıarçlan 

57 Tekel İdaresi tarafından tekel mevzuuna giren barut ve patlayıcı 
maddelerin ithal ve satışı için hususi eşhasa verilecek mezuniyetlere 
ait vesikalar (her yıl için) 

58 Barut ve patlayıcı maddeler için verilecek satış tezkereleri (her yıl için) 
Birinci smıi dükkânlar 
İkinci sınıi » 
Üçüncü sınıf » 

59 Barut ve patlayıcı maddeler için verilecek nakliye tezkereleri 

İspirto ve İspirtolu İçiciler Tekeli.harçları 

60 Tekel mevzuu olan ispirtolu içkileri imal ve satmak üzere hususi eşhasa 
verilecek «müsaade vesikaları (her yıl için) 

61 Metil alkol yapmak ve yurda sokmak istiyen eşhasa verilecek müsaade 
vesikaları (her yıl için) 

62 İspirto ve ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkarmak maksadiyle fab
rika kurmak istiyen eşhasa verilecek müsaade vesikaları 

63 Taktir aletleri satmak, işletmek, nakil, imal, tamir ve'ithal etmek üzere 
Tekel İdaresince verilecek müsaade vesikaları (her yıl için) 
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64 ispirto ve ispirtoluiçkilerisatmak,istiyenlere verilecek ruhsat tezkereleri 
r (her yıl için) 
Birinci sınıf dükkâncılar . 3 0 
ikinci sınıf .'."».. 25 
Üçüncü sınıf » , ^ 

Kahve, Çay, TMeli harçtan 

65 Kahve ve çay satmak istiyenlere yerilecek ruhsatnameler: (Her yıl için) 
Birinci sınıf dükkâncılar [/..•• . . ' . , . , „ . , ..15 
İkinci » J^ 10 
Üçüncü » » ' ' 5 

_ Oyun Kâğıttan Tekeli harçları, 

66 Dâhilde oyun kâğıdı imâl etmek üzere verilecek müsaade vesikaları. (Her 
yıl için) 100 ; 

Gümrüh komisyoncularına mahsus ruJisat harçlan • * 

67 Gümrük komisyoncularına verilecek ruhsatnameler, . . 
İŞirinci sınıf gümrülderde çalışanlar için . 100 
ikinci $ " . ..»r ......... ... _» ..,.»-"....,...;. . >'..' . . "', ' ;:'. \$0 

Kara ve,deniz av.tezkereleri harçlan . „ , 

68 Hususi kanunu gereğince verilecek balıkçı ruhsat tezkereleri (Her yıl 
için) 
a) Balıkçı tayfaları J için t 1 
b) 'Kendi başına veya bir yardımcı ile çalışan balıkçılar için 3 
c) 2 - 5 tayf a çalıştıran takım sahibi balıkçılar için 20 
d) 6 -15 tayf a çalıştıran takım sahibi balıkçılar için --:•.... - • ?00 
çj 16 - 50 tayfa çalıştıran,takım sahibi balıkçılar için 500 ... 
e) Çalıştırdığı tayfa sayısı elliden fazla olan takım sahibi balıkçılarla. \ . . . 
sürütme suretiyle veya sürütme yapmaksızın çalışan Trowel ve ben- , . • 
zeri takım sahipleri için (dalyan, gırgır vo emsali balık avı vasıtaları , ;„' 

.ayrı bir takım sayılır). , . . 
Birden fazla takımı olan balıkçı her takımı'için ayrı bir ruhsat tezke
resi alır. 
Bir takıma birden fazla balıkçı sahip ise bu taknn için müşterek bir 
ruhsat tezkeresi verilir; 1>000 ; 
f)' Amatör balıkçılar için 3 

69 Deniz sahillerinde -havuzlar;yapmak ve -sair tesisler -kurmak suretiyle-
istiridiye ve benzeri kabuklu hayvanlarla diğer su ürünleri üretnieliği- r 

yapmak istiyenlere kanuni: şartlar dairesinde verilecek: ruhsatnameler; ' 1,000 
70 Hususi kanunu gereğince verilecek süngercilik; ruhsat tezkereleriyle ' 

süngerci tayfalar ruhsatr tezkereleri (her. yıl için) i 
a) Tayf a ruhsat tezkereleri için : ' J3 
b) Zıpkın kullanmak suretiyle avcılık yapan takım sahipleri için 20, 

İS;: Sayışıl 10$) 
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^ _ _ ^ * • • . 

c) 1 - 3 çıplak dalgıç çalıştıran takım sahipleri için 40 
d) 3 den fazla çıplak dalgıç çalıştıran takım sahipleri için bir evvelki 
fıkra gereğince alınacak harca ilâveten her fazla dalgıç için ayrıca 15 
e) Tarak (Alkarna, kangava) ile sürütme suretiyle avcılık yapan 
takım sahipleri için 100 
f) Avlanmada fernez kullanan takım sahipleri için 150 
g) Aylanmada skafandr kullanan takım sahipleri için 200 
h) Tayfa ruhsat tezkereleri için ' • 3 
(Zıpkıncı çalıştıran her 'tekne ile çıplak dalgıç çalıştıran veya ta
rak, skafandr, fernez ile mücehhez her tekne'• (Aktarma) bir takım 
sayılır. . : ' , . , • ' 
Birden fazla takımı olan süngerciler her takım . için ayrı ruhsat tez- '. 
keresi alırlar. Bir takıma birden fazla süngercinin sahip olması ha
linde, bu takım için müşterek bir ruhsat tezkeresi verilir.) 

71 Süngercilik takımlarında çalışanlara verilecek ehliyet belgelerinden. 
a) Kılavuzlar için 5 
b) Makinistler için ' • 4 
c) Dalgıçlar için 3 

72 Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Her. yıl için) 
Avcı cemiyetleri üyelerinden 10 
Avcı cemiyetlerine üye olmıyanlardan, , 12 
Köylülere ait avcı ruhsat tezkereleri. 1 

Silâh iaşıma müsaadelerine ait harçlar • 

73 Resmî makamlar tarafından hususi eşhasa yerilecek silâh taşıma müsaa
desi vesikaları (Her yıl için) 20 

Sigorta ruhsat harçları 

74 Hususi Kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsat
nameleri. - 500 

75 Hususi Kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine yerilecek zeyil 
ruhsatnameler. 300 

Pul bayilerine ait ruhsatname harçları 

76 Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler. (Her yıl 
için.) . • 
Son nüfus sayımına göre. 
Nüfusu 10 binden aşağı mahallerde. r 2 
Nüfusu 10 bin ile 50 bin arasında olan mahallerde. 5 
Nüfusu 50 bin ile 100 bin arasında olan mahallerde. 7 
Nüfusu 100 bin ve daha fazla olan mahallerde. 10 • . 

(S. Sayısı: 105) 
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Geçici Komisyonun deği§tiri§ine bağlı tarifeler 

Her nevi dâvalar ile mahkemeler, yargıçlar ve savcılar ve ticaret sicil memurları' tarafından yapı
lan muamelelerle avukatlık işlerinden alınacak harçlara ait 

[1] SAYILI TARÎFE 

Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin: nev*i ' Lira K. 

Kaydiye harcı 

Harca tâbi muameleler zımnında mahkemelere, sorgu yargıçlıklarına, 
Cumhuriyet savcılıklarına verilecek her nevi dilekçeler, dâva arzuhal
leri, cevap lâyihaları ile bunlara merbut olarak verilecek ve herhangi . ' 
bir husus için ibraz olunacak evrakın her birinden 80 

Hukuk dâvalarında alınacak harçlar 

Vekâletname harçları • 

2 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 inci maddesi gereğince , . , 
f sulh hâkimi tarafından tasdik edilecek vekâletnamelerden her nüsha için IV 
3 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 inci maddesi gereğince .,.,",, 

köy ihtiyar heyetleri tarafından tanzim olunacak vekâletnamelerin 
mahkemeyd ibrazında 1 

Tebliğ harçları 

4 Dilekçe, dâva arzuhali, lâyiha, celpname ve sair dâva evrakının tebli
ğinde her nüsha için (gönderilen tezkereler tebliğ harcına tâbi değildir) 20 

Tezkere harçları 

5 Muhakeme veya işin ifası sırasında resmî dairelere yazılacak tezkereler 1 
6 Tezkere ile istenilen kayıt ve malûmatın esasen mevcut olmadığı veya 

iddia hilâfına bir kayıt ve malûmata dair cevap geldiği takdirde ay
rıca. 1 liradan 

10 liraya kadar. 

Zabıt harçları 

7 Dâva ve cevapların mahkeme kalemlerine zaptettirilmesi. 30 
8 Hâkim veya naibi tarafından mahkeme binasının haricinde tanzim olu

nacak her zabıt varakasından. ' • • ' " . ' . . - 1 
.9 Mühür koyma ve kaldırma idlerine ait zabıt varakaları -3;> 

Celse harçları 

10 a) Sulh mahkemelerinde her celse için >, 3 
b) Asliye mahkemelerinde her celse için 6 

(S^ Sayısı: 105) , 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Suret harçları 

11 Muhakeme zabıtnameleri suretinin beher «sayfasından. 

ilâm suretleri 

12 a) Sulh mahkemelerinden alınacak ilâm suretlerinin herbirinden 
b) Asliye mahkemelerinden alınacak ilâm suretlerinin herbirinden 

13 Evrak suretlerinin herbirinden 

Rapor harçları 

14 Ticaret Kanununun 1063 üncü maddesinde yazılı raporun mahkemeye 
verilmesi ve mezkûr kanunun 1066 ncı maddesinde yazılı zaptın tutul
ması ve dispeççiler tarafından verilecek raporlar... 

15 Hukuk dâvalarında, adlî tıp müesseseleri, adlî tabipler ve diğer resmî 
daire ve müesseselerden vukuf ehli sıfatiyle rapor alınması zımnında ye
rilecek kararlardan : 
a) Sulh mahkemelerine ait işlerde 
b) Asliye mahkemelerine ait işlerde 

Depozito harçları 

16 Adliye veznelerine tevdi olunacak para ve kıymetli eşyanın kabul ve 
muhafazası için muhafaza edilen kıymet üzerinden : 
a) Bir yıla kadar... 
b) Muhafaza müddeti bir yılı geçerse fazla her yıl ve küsuru için ilâ
veten... 

Defter tutma harçları 

Yi Alelûmum tahrir işlerinde 5 liradan az olmamak üzere deftere kayde
dilen kıymet yekûnu .üzerinden 

Makbuz harçları 

18 Vasiyetnamenin tevdi edildiğine dair talep üzerine yerilecek: mak
buzlardan 

••' . Miras işlerine ait harçlar 

19 Tereke tahrir ve tesbiti işlerinde tahrir ve tesbit olunan kıymetler ye
kûnu üzerinden 

20 Mirasın mahkeme marifetiyle taksiminde taksim olunan kıymetler 
yekûnu üzerinden 

21 Mirasın resmen tasfiyesi ve idaresinde tasfiye ve idare olunan kıymet
ler yekûnu üzerinden 

22 Şifahi vasiyetlerin zaptında vasiyet edilen şeylerin kıymetleri yekûnu 
Üzerinden 

5 
10 

Binde 5 

Binde 2,5 

Binde 2 

Binde 2 

Binde 2 

Binde 2 

Binde • 4 

50 

(S . Sayışı: 105) 
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No. 

23 

24 

25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 
35 

36 

37 

39 

41 

42 

^-32 

Muamelenin nev'i 

Miras işlerinde defter tutulmasından : 
a) Defter tutulması neticesinde mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl ol
muş ise 15 liradan az olmamak üzere bu bakiye üzerinden. 
b) Borç bakiyesi hâsıl olmuş ise 
c) 'Mevcut ve alacaklar ile borçlar müsavi gelirse 
Mansup mirasçılara verilecek mirasçılık vesikaları " 

Karar harçları 

Gıyap, hesap görülmesi, tatbik ve istiktap icrası, Ticaret Kanunu
nun 638 inci maddesi mucibince ziyaa uğrıyan senetler hakkın
da verilecek kararlar ile, aynı kanunun 1270 inci maddesi mucibince 
dispeççi tâyini kararları 
Muhakeme yapılmaksızın izin verme kararları 
Mahkemeler tarafından verilecek vazifesizlik ve salâhiyetsizlik ka
rarlan 
Reddi hâkim talebinin reddi kararları 
Eski hale getirme talebinin reddi kararları 
ladei muhakeme talebinin reddi kararları 
Delillerin tesbiti ve ihtiyati tedbirler ve haczi ihtiyati kararları 
İhtiyati tedbirlerin tadili ve ihtiyati tedbirlerle haczi ihtiyati karar
larının ref'i kararları 
Vasinin hesabının rüyeti neticesinde yerilecek tasdik veya ret kararları 
(Varidat hesabınm baliğ olduğu miktar üzerinden) 
Hukuk dâvalarına müdahale talepleri üzerine verilecek kararlar 
Ticari şirketlerin resmen tasfiye ve idaresi emri 
(Tasfiye ve idare olunan kıymetler üzerinden)' 

îlâm harglan 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Bindö 2 
10 
7 
5 

Nafaka verilmesine dair olan hükümler (bir senelik nafaka bedeli 
üzerinden) 
Talep üzerine verilecek vasi, kayyım ve müşavir tâyin ve azline dair 
hükümler 
Nizasız veraset işlerinde verilecek hükümler 
Alelûmum dâvaların reddine dair hükümler: (Tarifede ayrıca gösteril
memiş olanlar.) 
a) Sulh mahkemelerinde 
b)< Asliye mahkemelerinde 

40 Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler 
(Taksim edilen gayrimenkulun kıymeti üzerinden.) 
Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında şüyuun izalesi suretiyle taksi
mine dair olan hükümler (Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden.) 
Bu tarifede ayrı bir numara altında harca tâbi tutulmamış olan ilâm
lardan (Hüküm altına alınmış olan miktar ve kıymet üzerinden.) 

5 
20 
10 
12 
5 

Bindo 2 
5 

Binde S 

Binde 5 

Bmde 

• Bindo 

Bjnde 

5 
2 

ö 
8 

. 2 

10 

40 

(S. Sayısı ; 105) 
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Sıra v Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

43 Kıymet takdiri mümkün olmıyan hukuk dâvalarına ait ilâmlardan bu 
tarifede ayrıca bir harca tâbi tutulmamış olanlar. 10 

Temyiz harçları 

4£ Temyiz istidasının reddi. 8 
45 temyiz olunan hükmün nakzı. 10 
46 Yârgıtayca icranın tehirine dair verilen kararlar : 

a) icrası tehir olunan miktar ve kıymet üzerinden 5 liradan az olma
mak üzere Binde 3 

b) Muayyen kıymet takdiri kabil olmıyan hallerde. 10 

Tashihi harar harçlan 

47 Tashihi karar talebinin reddi. 15> 

Ceza dâvalarından alınacak harçlar 

ilâm harçları 

48 Hürriyeti bağlayıcı cezaya taallûk eden hükümlerden bir gün bir lira 
hesabiyle bulunacak miktar üzerinden (Alınacak harç miktarı beş lira
dan az ve 200 liradan çok olamaz.) ' . > . Yüzde 10 

49 Umumi ,ve hususi mahkemelerde para cezasına dair verilen .hü
kümlerden hüküm altına alman para cezası miktarı üzerinden (Alına
cak harç miktarı beş liradan az ve 200 liradan çok olamaz) Yüzde 10 

50 Tevbihi adlî kararları 5 
51 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ile 394 üncü maddelerin

de zikredilen hallerde yapılacak muhakemede verilecek her nihai 
karardan 4 

Şahsi dâvalar ile takibi şikâyete bağlı suçlara ait dâvalardan alınacak harçlar, 

52 Şahsi dâva ikamesinden sonra : 
a) Duruşma başlamadan evvel şahsi dâvanın ıgeriye alınması veya 
şikâyetten vazgeçilmesi 2 
b) 'Duruşmaya başlandıktan sonra şahsi dâvanın geriye alınması ve
ya şikâyetten vazgeçilmesi 10 

. c) Hükümden sonra şahsi dâva veya şikâyetten vazgeçilmesi 15 
t • v • • 

Karar harçları ...,. 

53 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 167 ve 168 inci maddelerinde 
yazılı hallerde mezkûr kanunun 170 ve 414 üncü maddeleri gereğince 
harç müddeiy'e tahmil edildiği takdirde veya aynı kanunun 411 inci 
maddesinde zikredilen ahvalde iddia : 
a) Kabahatlere mütaallik ise ' 0 

( S. Sayısı: 105 ) 
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&ıra Alınacak harç miktarı 
No. -Muamelenin nev'i Lira K. 

' b) Beş seneye kadar hapis, sürgün, ağır hapis cezası, âmme hizmetle
rinden, mahrumiyet cezasını müstelzim ise 15 

c) Beş seneden yukarı hapis veya ağır hapis veya ölüm cezasını müs
telzim ise 3(1 

54 v. Eski hale getirme taleplerinin reddi 12 
55 îadei muhakeme talebinin kabule şayan olmamasından dolayı reddi ; 12 
56 îadei muhakeme talebinin esassız olmasından dolayı reddi " 10 
57 Sulh hâkimi tarafından verilmiş olan bir ceza kararnamesine karşı ya

pılmış olan itirazın reddi 5 
58 Memnu hakların iadesi talepleri üzerine verilecek kararlar 10 
59 Bu tarifede yazılı haller haricinde kalan kanun yollarına müracaat 

vukuunda bu müracaatların reddi 4 

Temyiz harçtan 

60 Temyiz dilekçesinin mahallî mahkemesince veya Yargıtayca reddine 
'dair verilen kararlar 8 

61 Bir ceza ilâmının Yargıtayca bozulması 10 

Ticaret sicilinden alınacak harçlar 

62 Unvanı ticaretin tescil ve ilânından 10 
63 Ticari şirketlerin tescil ve ilânından sermayeleri üzerinden Binde 1 
64 Mesul müdürler, mümessiller, tasfiye memurları ve temsile mezun sair 

kimselerin tescil ve ilânından 15 
65 Ticaret sicil memurluğunca verilecek kayıt ve evrak suretleri 5 
66 Bir hususun sicilde mukayyet olup olmadığı hakkında verilecek tasdik

nameler 5 
67 Ticaret sicil memurluğunca ittihaz olunan karara karşı yapılan itiraz

lar üzerine ticaret mahkemesince duruşma yapılmaksızın verilen kararlar 6 
68 Ticaret Kanununun 502 nci maddesinde yazılı şürekâ cetvelinin ve

rilmesi 5 
69 Bu tarifede ayrı bir harca tâbi tutulmamış olan ve ticaret siciline kayıt 

ve ilânı icabeden diğer hususların tescil ve ilânından 5 

Avukatlık i§lerine mütaallik harçlar 

70 Baro Yönetim Kurulunun takipsizlik kararları hakkında yüksek derece
li yargıca yapılacak itirazın reddine dair kararlar... 6 

71 Baro disiplin meclisi kararları aleyhine Yüksek Haysiyet Divanına ya
pılacak itirazın reddine dair kararlar... ; 10 

72 Yüksek dereceli yargıcın davavekilleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun hükümlerinden istifade etmek suretiyle hukuk mahkemele
rinde dâva kabul ve takip eden kimseler hakkında ittihaz eyliyeceği 
kararlara karşı ağır ceza mahkemesine vâki itirazın reddine dair verile-

(; cek kararlar... i 

,(;Ş. dayısı; 105 ) 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

73 Avukat, dâvavekili ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun hüküm
lerinden istifade edip hukuk mahkemelerinde dâva kabul ve takip eden 
kimseler hakkında adlî merciler veya Yüksek Haysiyet Divanınca her 
safhada verilecek kararlaı (Tarifede ayrıca gösterilmemiş olanlar). 

îcra ve İflâs islerinden alınacak harçlara ait 

[2] SAYILI TARİFE 

Kayıt harçları 

1 İcra ve îflâs Dairelerine ve îcra tetkik mercilerine ve konkordato 
komiserliğine verilecek dilekçe ve ilişikleriyle ibraz olunacak evrakın 
her birinden 

Tebliğ lıarçlart 

2 ödeme ve icra emirlerinin tebliğ olunacak beher nüshası için 

Suret lıarçlart 

3 îcra ve îflâs Dairelerinden istenecek kayıt ve evrak suretlerinden 
4 îcra ve îflâs muamelelerine dair tetkik mercileriyle Ticaret Mahke

meleri tarafından verilecek kararların suretinden 

Karar harçtan 

5 İstihkak iddiasına karşı yapılan itiraz üzerine takibin devam veya 
tâlikma dair verilen kararlar 

6 îcra ve iflâs muamelelerine dair tetkik mercileriyle ticaret mahkeme
leri tarafından verilen kararlardan (Bu tarifede ayrı bir numara al
tında gösterilmemiş bulunanlar.) 

Menkul mal haczinden alınacak harçlar 

7 Menkul malların ieraen, ihtiyaten veya muvakkaten haczine dair zabıt 
varakaları 

Gayrimenkul malların haciz ve satışından alınacak harçlar 

8 Gayrimenkullerin ieraen ve ihtiyaten veya muvakkaten haczine dair 
tapu dairesiyle diğer dairelere yazılacak müzekkerelerin her birinden. 

9 Gayrimenkullerin vaziyetleri ve kıymetleri hakkındaki zabıt varakaları 
10 Gayrimenkul satışlarına ait şartnameler. 
11 Haczedilen gayrimenkullerin idaresinden : 

Âdi ve hasılat kirası akitleri ve mukavele tanzimi için. 
Hesap tutmak için. 

( S . Sayım: 105) 
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Sıra 
No. 

12 

Muamelenin nev'i 

Haczedilen gayrimenkulc ait tahsil olunan âdi ve hasılat kiralarından 
o gayrimenkulun Vergi ve sair resimleri için ödenen veya alacaklıya ve
rilen miktar üzerinden (İflâs masası mallarının muhafaza ve idaresin
den de bu madde hükmüne göre harç alınır.) 
Gayrimenkullerin satışı üzerine satmalan namına tescili için tapu daire
lerine yazılacak tezkerelerden. 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

Yüzde 5 

1 

Maaş, ücret, vesair hizmet gelirlerinin haczinden alınacak harçlar 

13 Maaş, ücret, vesair hizmet gelirlerinin haczine dair yazılacak müzek
kerelerden. 50 

14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 
22 

Defter tutulması, haczi caiz mal, hak ve alacak bulunmaması, alacak devri 
hallerinde alınacak harçlar < 

îcra ve iflâs Kanununun 270 inci maddesi mucibince defter tutulması 
işlerinden. 
îcra ve îflâs Kanunu mucibince alacağın devrinde alacak miktarı üze
rinden (Devirden sonra bu alacak icrâv marifetiyle tahsil olunursa bu 
harç tahsil harcına mahsup edilir.) Yüzde 1 

Tahsil harçları 

ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen para
lardan .Yüzde 3 
Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan " Yüzde 4 
Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan 
paralardan Yüzde 5 
Resmî ve hususi müesseseler memur .ve müstahdemlerinin maaş, ücret, 
yevmiye ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan 
paralardan Yüzde 3 
Bir menkulün teslimine dair olan ilâmların infazında ilâmda yazılı 
kıymetten ve kıymet yazılı değil ise takdir ettirilecek kıymetten : 
Menkul icra emrinin tebliğinden sonra teslim edilir veya bedeli 
ödenirse Yüzde 3 
Menkul icra marifetiyle teslim edilir veya bedeli tahsil olunursa Yüzde 5 
Çocuk teslimine dair olan ilâmların icrasından 4 
Bir gayrimenkulun veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan 
ilâmların veya icra iflâs Kanununun 269 uncu maddesi gereğince tetkik 
mercileri tarafından verilecek tahliye kararlarının icrasında veya aynı 
kanunun 272 nci maddesi mucibince mukavele ile kiralanmış bir gayri
menkulun tahliyesinde (bir yıllık kira bedeli, yoksa bu müddete göre 
takdir olunacak kira bedeli üzerinden) : 
îcra emrinin tebliği üzerine tahliye vâki olursa Yüzde 1 
îcra marifetiyle tahliye ettirilirse Yüzde 2 
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Muamelenin ncv'i 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
29 

30 
31 

32 

33 

34 
35 
36 

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmların icrasında: 
icra emrinin tebliği üzerine tâyin edilen süre içinde ilâm hükmü borçlu 
tarafından kendiliğinden yerine getirilirse 
icra marifetiyle yerine getirilirse 
Bir irtifak hakkının tahmil veya kaldırılmasına dair ilâmların icrasında : 
icra emrinin tebliği üzerine ilâm hükmü borçlu tarafından! kendiliğin
den yerine getirilirse 
icra en yerine getirilirse 
Tarifede ayrı bir madde halinde gösterilmiyen ve miktar ve kıymeti 
malûm olmıyan sair ilâmların icrasında: 
İcra emrinin tebliği üzerine ilâm hükmü borçlu tarafından yerine geti
rilirse 
Icraen yerine getirilirse 
ipotekli alacakta alacaklının gaip bulunması veya borcu almaktan im-
tinaı halinde icra dairelerince yapılacak'muameleden 

t flâş işlerinden alınacak harçlar 

iflâs daireleri tarafından tutulacak iflâs zabıt varakalarından, defter 
tutulmasından, kıymet takdirinden ve mühürleme işlerinin her birinden 
iflâsın açıldığına ve kaldırıldığına veya kapandığına dair olan ilâmlar , 
iflâsın açıldığına ve kaldırıldığına veya kapandğma dair olan ilâmların 
birer nüshasının alacaklılara gönderilmesi (her nüsha için) 
Alacakların masaya kaydettirilmesi (Her alacaklıdan) 
icra ve iflâs daireleri tarafından alacaklılar toplantısında tutulacak 
zabıt varakaları 
icra ve iflâs Kanununun 226 ncı maddesi mucibince yapılacak sulh 
vo tahkimler 
icra ve iflâs Kanunu mucibince her alacağın tahkiki ve istihkak iddia
larının tetkiki neticesinde verilecek her karar için (Karara bağlanan 
kıymet üzerinden) 
Borcu ifa ve depo edilmesi kararları 
iflâs dâvalarında verilecek nihai kararlar 
iflâs dairesince tasfiyenin tatiline veya kapanmasına dair verilen ka
rarlar 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

-6-i 

M ,: 

Binde 5 
1 

37 îflâs masası mallarının tasfiyesi neticesinde elde edilen paraların pay
laşılmasından (Paylaşılan para yekûnu üzerinden) Yüzde 5 

Konkordato luırçlan 

38 Konkordato taleplerinden 
39 Konkordatonun kabul edilerek mühlet verilmesi veya bu mühletin geri 

alınması kararları 
40 Konkordato talebi üzerine verilen mühletin temdidi ve temdit key

fiyetinin ilânı 
41 Konkordato komiserliği tarafından mevcut malların defterinin tutul

ması ve kıymetlerinin takdiri işleri 
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Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i ; ; >; Lira İL 

42 Her alacağın kabul edilerek def tere geçirilmesi 
43 Konkordato lromiserligl tarafından verilecek raporlar 
44 Konkordatonun tasdiki haklandaki ilâmlar (Alacaklılara verilmesi 

kararlasan para üzerinden) 
45 Katiyet kesbetmiş Konkordatonun ilânı 
46 Konkordatonun kısmen veya tamamen feshine ait ilâmlar 

Fevkalâde mühlet harçtan 

47 îcra ve İflâs Kanununun 319 uncu maddesi gereğince tetkik mercileri 
. tarafından verilecek fdvkalâde mühlet ile bu mühletin temdidi ka

rarlan 10 
48 Fevkalâde mühlet verilmesi sırasında defter tutulması ve komiser tâyini 10 
49 Fevkalâde mülüetin kaldırılmasına ait kararlar 10 

tadtÂ itibar harcz 

?5G îâdei itibar kararları 25 
61 îadei itibar kararlarının ilânından â'di müflis için 5 

Taksiratlı müflis için 25 
Hileli müflis için öO 

1 
• - . . 5 

Binde 20 
2 
8 
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NoUr muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[S] SAYIM TARÎFE 
Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

Muayyen bir meblâğı ihtiva eden muamelelerden alınacak Jıarçlar 

1 Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi senet, mukavele ve kâ* 
ğıtlardan beher imza için : 
a) 100 liraya kadar olan muamelelerde (100 lira dâhil) 80 
b) 100 liradan yukarı olan muamelelerde a bendindeki harca ilâve» 
ten her 100 lira ve küsuru için ayrı ayrı 5 kuruş 

Emanet harçtan 

2 Saklamak üzere noterlere tevdi edilen kıymeti belli olan emanetlerden 
beher sone için emanet değeri üzerinden : 
10 liraya kadar 
50 » » 

100 » » 
100 liradan sonra beher 10 liradan 1 kuruş (1 seneden az müddetler 
için 1 senelik, 1, seneden fazla müddetler için fazla her sene veya küsu
rundan ilâveten yarı harç alınır.) 

3 Bir mahfaza içinde saklanmak üzere noterlere tevdi edilen kıymeti bel
li olmıyan emanetlerden beher sene için. 
(Bir seneden az müddetler için bir senelik hesabiyle, bir seneden son
raki sene küsurlarından tam sene gibi harç alınır.) 

Tebliğ,- ihtar ve protesto iıarçlan 

4 Yapılacak her nevi tebliğ, ihbar ve ihtarlardan. 
(Tebliğ ve ihtarı istiyen tarafa verilecek nüshalar dâhil olmak üzere 
beherinden). 

5 Ticari senetlerin vâdesinde kabul veya ödenmemesi sebepleriyle çekile
cek protestolardan ve yapılacak ihbarlardan. 
(Beher nüsha için). 

Zabıt varakası, kesifname ve. şdfıadetname harçları 

6 Muayyen bir meblâğı ihtiva etmiyen ve alâkalılar tarafından imza edi
len zabıt varakaları ile kesifname ve şahadetnamelerden. 
(Beher imza için.) '. ; 

Defter tasdiki ve tasdik yenilenmesi harçları 

7 Kanunen tutulmaBi ve tasdiln emrolunan defterlerin tasdikmdan beher 
defter için : 
100 sahifeye kadar olanlardan.. , .1 50 
100 sahifeden yukarı beher 50 sahii'e ve küıjurundaa^.. 75 

10 
20 
40 

1 50 

(S. Sayısı : 105 ) 
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Sıra * *' Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nov'i Lira K. 

8 ;Eânunen ı .tutulması ve tasdila emrolunan defterlerin son kayıtlarının 
i: .İtasdikmdaıı ve Vergi Usul Kanununun 211 inci maddesi,gereğince yapı

lacakS tasdik yenilenmesindenbeherdefter başına 

9 Alâkalılara, veya'ibrazf edenlere ^verileöek her türlü i mukavele;: senet, 
kâğıt, tercüme ve kayıt suretlerinin ve tercümelerin beher sayfasından • ;,...- - 50 

Kohişmeniö ve kaptan*m tayfa ^ 

10 Konişmentoların yazılmasında eşyanın her tonundan < ^ 
11 Kaptan, tayfa ve amele defteri yazılmasında beher şahıs için * 25 

• Tashih harçtan 

12 Evvelld iğin mahiyet ve değeri değişmemek şartiylo yapılacak tashihlere 
ait beyannamelerden her imza için 50 

Vasiyetname kabul ve muhafazası harçlan 

13 Açık veya kapalı vasiyetnamelerin kabul ve muhafazasından beher 
imza için . 6 

Tesbit harçları * - ' f 

14 Bir senet, mukavele veya kâğıdın veya bir şeyin veya bir yerin hal ve 
şeklini ve alâkalı şahısların hüviyet ve ifadelerini tesbit etmek 5 ' 

Piyango, seçim ve içtimalarda Jıazır bulunmaktan alınacak harçlar 

15 Davet vukuunda piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve içtima-
larında hazır bulunarak tutulacak zabıt varakasından" 20 

Gayrimenkul idaresinden alınacak harçlar 

16 İdaresi tevdi olunan gayrimenkullcrin ve menkul mal vo laymetlcrin Bindo 2 
idare edilmesinden 
(Beher sene içihvbü malları^ 
detler için senelik harçı alınır. Bir, seleden fazla devam eden müdd 
bir seneden fazla kısmına ait harç kıstelyevm olarak hesaplanır. İdare < 

',?'• olunan menkul ve gayrimenkullcrin kıymetleri mevcut değil ise takdir 
ettirilir.) 

Mukavele feshinden alınacak harç 

17 Mukavele feshinde beher imza için - 1 
ji (Bir borç veya değeri belli bir taahhüt ikrar edilirse nispî harç alınır.) 

' " ( ^ S a y ı s ı " : 105) 
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Alınacak harç miktarı 

Muamelenin nev 'i Lira K 

v . • • Hususi VcJcâletnam® harct 

a) Hususi vekâletnamelerden beher imza için 1 
b) Umumi » » » » • 2 

Diğer harçlar ~~1 

Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet 
ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, tesis,.- aile vakıfları, ev
lât edinme, karı koca mallarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, 
miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve ıbunlardan rücu ve 
bunların feshi ve bunların teferruatına dair bütün senet, mukavele 
ve kâğıtların tanziminden ve noter tarafından re'sen yapılacak zabıt 
varakalarından 6 
Muayyen bir meblâğı muhtevi olmıyan ve alınacak harç miktarı ka
nun ve bu tarifede gösterilmemiş olan her türlü senet mukavele ve 
kâğıtlardaki imzaların beherinden 1 

( S. Sayısı: 105 ) 
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Vergi, resim, harç ve cezalara, belediye gelirleri arasında bulunan ücretlere 
ait itiraz ve temyiz işleriyle diğer vergi muamelelerinden alınacak lıarçlara ait 

[4] SAYILI TARÎFE 

Sıra Alınacak harç. miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

Kaydiye harcı J 

1. Vergi, resim, harç, ücret ve cezalara karşı kanun yollarına müracaat 
eden mükellefler tarafından salahiyetli makam veya komisyonlara ve
rilecek her nevi dilekçeler ile bunlara merbut olarak verilecek ve her 
hangi bir husus için ibraz olunacak evrakın her birinden 30 

Mükelleflerin taleplerinden alınacak harçlar 

2 Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesi gereğince yapılacak mühlet 
talepleri. 1 

3 Mükellefler tarafından yapılacak tadilât talepleri : 
a) Veı'gi Usul Kanununun 61 inci maddesine göre. 5 
b) Vergi Usul Kanununun 62 ve 63 üncü maddelerine igöre. .1 

4 Temyiz Komisyonunun kesin kararlarına kargı mükellefler tarafından 
yapılacak tashihi karar talepleri. » 5 

5 Vergi Usul Kanununun 384 üncü maddesi gereğince İdesin olarak verilen 
veya kesinleşmiş olan kararlara karşı yapılacak incelemelerin iadesi 
talepleri. 5 

Bİlirki§i raporlarından alınacak harçlar 

6 Mükelleflerin talebi üzerine yeminli bilirkişiler tarafından yapılacak 
totkikat neticesinde tanzim edilecek raporlar. 5 

Karar harçları 

1 Târhiyata karşı mükelleflerin itirazı üzerine itiraz komisyonunca veri
lecek kararların temyiz edümiyerck kesinleşmiş olanlarından: 
a) îkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü vergilerde karara göre alın

ması lâzımgelen ihtilâfb vergi, resim, harç ücret ve ceza miktarı 
üzerinden.. 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta. 
8 itiraz komisyonu kararlarının temyizen tetkiki suretiyle temyiz komis

yonunca verilip kesinleşmiş kararlardan: . 
a) îkmalen ve re'sen tarhiyatta ve götürü vergilerde karara göre alın

ması lâzımgelen ihtilaflı vergi, resim, harç, ücret ve ceza miktarları 
üzerinden. 

b) Tahrire dayanan tarhiyatta. 

( S. Sayım : 105 ) 

Binde 2 
8 

Binde 3 
0 
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Alınacak harç miktarı 

Muamelenin nev'i Lira K. 

Temyiz komisyonu şenel kurulunca verilecek kararlardan: 
a) Ikmaİen ve re'sen tarlıiyatta ve götürü vergilerde karara göre alın

ması lâzımgelen ihtilaflı vergi, resim, harç, ücret ve ceza miktarları 
üzerinden. Bindo 4 

b) Tahrire dayanan tarlıiyatta. 8 
Temyiz komisyonımca verilecek tehiri icra kararları (İcrası tehir olu
nan meblâğ üzerinden). Bindo 1 
Mükellefler tarafından Vergi Usul Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri
ne göre yapılan tadilât talepleri üzerine verilecek kıymet veya irat tak
diri kararlan. \ i 
Mükellefler tarafından yapılan talep üzerine bir bina veya arazinin tak
sim veya ifrazı neticesinde verilecek kıymet veya irat takdiri kararları. 
(Her parça için ayn olmak üzero). 2 

•(.S.-Sayısı: 105) 
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Tapu ve kadastro muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[5] SAYILI TARİFE 

Muamelenin nov'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira K 

Gayrimenkuller, gayrimenkul hükmündeki daimî ve müsiaMl haMar, 
şüf'a, vefa ve iştira haklan 

İvaz mukabilinde gayrimenlnıllerin temlikinde veya muvazaa, tarikiyle 
vâki tescillerin tashihinde, ivaz mukabilinde ihdas edilen gayrimenkul 
hükmündeki daimî ve müstakil hakların tesis ve devrinde, şüf'a, vefa 
ve iştira haklarının kullanılması neticesinde müşteri adına olan kaydın 
şüf'a, vefa ve iştira hakkı sahibi adma hükmen düzeltilmesinde, mu- 5 , ,; , 
kayyet kıymet veya bedelden yüksek olanı üzerinden Binde 50 

Tesisler • 

Tesislerin ihdasında ve mevcut tesislerin sonradan iktisap edecekleri 
gayrimenkullerı temellüklerinde mukayyet kıymet veya bedelden yüksek 
olam üzerinden; 
1 000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2 000 liralık kısmından 
Sonra gelen 5 000 liralık » 
Sonra gelen mütebaki kısmından 

Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 
Binde 30 

Gayrimenkul mükellefiyeti 

Gayrimenkul mükellefiyetlerinin ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde 
bedel veya mukayyet mükellefiyet kıymetinden yüksek olanı üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından Binde 20 
Sonra gelen 2000 liralık » Binde 25 

» > 5000 » ' . '» Binde 30 
» s> mütebaki » Binde 35 

İpotek 

ipotek tesisinde ipotekle temin olunan borç miktarı üzerinden, ipotekli 
borç senedi, irat senedi, ve gayrimenkul karşılık gösterilerek senet ihra
cında ihraç olunan senetlerin yekûn kıymetleri üzerinden (Faizler hariç): 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» » 5000 » » 
» » mütebaki » 

(îhraç olunan senetler hâmiline muharrer olup da bir kısmı malikin elin
de kalarak borç tevlit etmese dahi, harç, senetlerin mecmu kıymeti üze
rinden alınır.) 

7'::""3T' 

Binde yarım 
Binde 1 
Binde 1,5 
Binde 2 

( S. Sayısı ; 105,) 



Sıra 
No. 

fm 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktan 

Lira K. 

İzinsiz doldurma suretiyle elde edilen veya ihya olunan gayrimenkıdler 

Göl, nehir ve deniz kıyılarında izinsiz doldurma, suretiyle elde edilen 
yerlerin veya ihya olunan toprakların tescilinde takdir olunacak kıymet , 
üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından * Binde 5 
Sonra gelen 2000 liralık » Binde 10 

» » 5000 » » Binde 15 
» » mütebaki » Binde 20 

Kayıt harici gayrimenkuller 

Doldurma ve ihya haricinde kayıt harici kalmış olan gayrimeııkullerm 
tescilinde takdir olunacak kıymet üzerinden : 
1 000 liraya kadar olan kısmından Bindo 10 
Sonra gelen 2 000 liralık kısmından . Binde 15 

» » 5 000 » » Binde 20 
» » mütebaki » Binde 25 

intifa halikı 

İvaz mukabilinde mukavele ile intifa haklarının tesisinde bedel üze
rinden: 
1 000 liraya kadar olan kısmından Bindo 5 
Sonra gelen 2 000 liralık kısmından JBinde 10 

» » 5 000 » » Bindo 15 
» » mütebaki » Binde 60 

Balyan ve voli mahalleri 

Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve tesi
sinde ve sair tasarruf i muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bil
dirilen bedelden yüksek olanı üzerinden Bindo 30 

Mal birliği, mal ortaklığı, aile yurtları, mirasçı nasbi ve iştira, şufa ve vefa hak
larının sicile şerhi 

9 Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit iştira, şufa ve 
vefa haklarının ve aile yurtlarının, mutlak veya nakil ile mükellef 
mirasçı hasbinin sicile şerhinde mukayyet kıymetler üzerinden Binde 3 

İrtifak ve sükna haklan 

10 Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir hak olarak ayrıca kaydedilmiyen 
irtifak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde tesisinde bedel üzerinden: 
1000 liraya kadar olan kısmından Binde 5 
Sonra gelen 2000 liralık » Binde 10 

» » 5000 » » Bindo 15 
» » mütebaki kısmından Binde 20 

(S. Sayısı: 105) 



46 
Sıra 
No. 

11 

12 

13 

14 

15 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç miktarı 

Lira l£ 

Senet ciroları 

İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi ve gayrimenkul kargılık göste
rilerek ihraç olunan senetlerin cirolarında senetlerin yekûn kıymetleri 
üzerinden 
İpotek, ipotekli borç ve irat senetlerinde vâde temdidinden 

tcar mukaveleleri 

Âdi ve hasılat icar ve isticar mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mu
kavele müddetine göre hesaplanacak icar bedeli mecmuu ve mukavele 
mevcut değilse veya mukavelede müddet tâyin edilmemişse bir yıllık 
icar bedeli üzerinden 

ifraz, taksim, birleştirme 

İfraz veya taksim veya birlştirme muamelelerinde mukayyet kıymetler 
üzerinden (ifraz ile yapılan temlikler ayrıca temlik harcına tâbidir). 

ölünceye kadar bakma akdi 

Gayrimenkul malların ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde 
mukayyet kıymet üzerinden : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

».;.'• * 5000 » > 
» > mütebaki » 

Binde 

M 

Binde 5 

Binde 2 

Binde 10 
•Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Bağışlama, Rûcu, İntikal 

16 Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasın
da veya rücuunda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye 
suretiyle bu hakların iktisabında mukayyet kıymet üzerinden: 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liralık » 

» » 5000 » » 
». » mütebaki » 

17 Gayrimenkullerin ve mülkiyetten 
mansup mirasçılara intikalinde : 
1000 liraya kadar olan kısmından 
Sonra gelen 2000 liradan 

» » 5000 » '• . 
» » mütebaki kısmından 

gayri ayni hakların kanuni veya 

Binde ,10 
Binde 15 
Binde 20 
Binde 25 

Binde yarım 
Binde 1 
Binde 1,5 
Binde 2 

Muvakkat tesciller 

18 Medeni Kanunun 921 inci maddesi mucibince yapılacak muvakkat 
tesciller (Mukayyet kıymet üzerinden) Binde 10 

(S . Sayısı-: 105) 
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No. 

. « 

Muamelenin • nev 'i 
Alınacak'harç miktarı 

Lira K. 

19 
20 

21 

22 

Kayıt tashihi 

Her nevi kayıt tashihinde mukayyet kıymet üzerinden Binde 1 
Öavrimenkullere ait haritaların kopyasının verilmesinde her kopye için 3 

Terkinler 

Aile yurtlarının, mal birliği vo mal ortaklığının ve alelûmum tesislerin, 
mukaveleden veya mirastan mütevellit intifa hakları ile irtifak hakla-
nnın ve gayrimenkul mükellefiyetlerinin, ipotek, ipotekli borç senedi ve 
irat senedi ve gayrimenkul karşıhk gösterilerek senet ihracı şerhlerinin 
ve sicilde mukayyet sair hakların terkininde bu hakların tesisinde harca 
matrah ittihaz olunan mukayyet kıymet veya bedel üzerinden Binde 2 

İhbarname gönderilmesi 

Tapu kayıtlarında bir hakkın tesis veya terkin veya tadil edil
diğine dair, alâkadarların talebi üzerine gönderilecek ihbarnamelerin 
her nüshasından 1 

Suretler 

23 Alâkadarların talebi üzerine verilecek her nevi kayıt suretleri için 
mukayyet kıymet üzerinden 

24 Alâkadarların talebi üzerine verilecek tedavül kayıtları suretlerinden 
mukayyet kıymet üzerinden 

25 Talep üzerine verilecek kayıt evrakı müsbite suretlerinin herhirindeıı: 
a) Son kayıt evrakı müsbite suretleri 
b) Evvelki tedavül kayıtları evrakı müsbitesinin suretleri 
e) Kuyudu kadimeden çıkarılacak kayıt suretleri 

Kadastro işleri 

26 Kadastro neticesinde tescil edilen gayrimenkullerden mukayyet kıy
met üzerinden : 
Kadastroca namına tescil yapılan şahıs adına tapu senedi ibraz olun-
mussa 
Kadastroca namına tescil yapılan şahıs adına tapu senedi veya tapu 
kaydı gösterilmemişse 
Evvelce tapuya tescil edilmediği ve kayıt harici olduğu anlaşılmışsa 
5602 sayılı Tapulama Kanununa göre arazi kadastrosu yapılan gay-
rimenkullerde beher parselden 2 liradan aşağı olmamak üzere beher 
dönüm ve küsurundan (Bir dönüm 1000 metre kare sayılır). 

İBinde 

Binde 

1 

2 

1 
5 

50 

Binde 3 

Binde 6 
Binde 25 

50 

'{..8. Sayısı: İÛ5 ) 



Nüf'us muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[6] SAYILI TARÎFE 

Sıra i...... ,.... ,^:7. , u ",4f\;;,. Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

1 Zayiinden veya tebdilen verilecek nüfus cüzdanları 50 
.2 Nüfus kaydı suretleri ':<(;!v,.!'; : ' İO 
3 Boşanma muamelesinin kayıtlara içlenmesi 50 

Konsolosluk muamelelerinden alınacak harçlara ait . 

[7] SAYILI TARÎFE 

.Muhtelif evrak 

Menşe şahadetnamesi itası, vizesi veya tasdiki (ticaret eşyasının F. O. B. 
kıymeti üzerinden) 
On bin liraya kadar olan kısımdan . 
(On bin dâhil) Binde 5 
On bin liradan sonra gelen kısımdan Binde 8 
Bulunulan yabancı memleketteki mahallî makamlar ile o memlekette
ki diğer yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına, veya 
Türk makamları tarafından verilip bulunulan memleketin yerli veya 
yabancı makamlarına ibraz edilecek olan evrak ve senetlerdeki imza 
ve mühürlerin metne şâmil olmamak üzere tasdiki 10 
Yabancı memleketlerde usulüne uygun olarak yetkili memurlar tara- > 
fmdan tanzim veya tasdik olunan evrak vo senetlerin o memlekette 
mer'i kanunlara uygun olduğunun tasdiki „ 10 
İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, zabıt varakası ve şerhler 
1 inci sayfa için 3 
1 inciden sonraki her sayfa için > 1 50 
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından vâki istek üzerine: 
a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi 
(Her sayfa için) 3 
b) Bunların tercümesinin tasdiki 
(Her sayfa için) • !; & 

Hukuk idlerine ait evrak ' 

Sulhnameler 
(Kararda yazılı kıymet üzerinden) 
5 000 liraya kadar olan kısımdan (5 000 dâhil) Binde 20 
5 000 liradan sonra gelen kısımdan ilâveten Bindo 5 

(S. Sayısı : 105) 



&rft 
No. 

9 

1.0 
11 

Muamelenin nev 'i 

ve irsalâtı (tereke kıymeti 
7 Terekenin mühürlenmesi 
8 Terekenin tahrir, tahsil, istirdat; tediyat 

üzerinden) 
Tereke mahallin memurları tarafından tahrir ve idare olunduğu tak
dirde konsoloslukça yapılacak murakabeden (Tereke kıymeti üzerin
den) 
Bilirkişi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 
Bu tarife ile noter harçlarına ait (üç) sayılı tarifede zikredilmiyen hukuk 
işlerine ait diğer evrak ve kararlar 

Alınacak harç miktar! 
Lira K. 

10 

.Binde 25 

Binde 15 

'.'. .,5 

Ahvali şahsiye siciline mütaallik evrak 

12 Vatandaşlık ilmühaberleri veya gen<el pasaportlar veya bunların yenilen
mesi veya zayiinden verilmesi (Her şahıs için) 
a) Ticaretle iştigal edenler 
b) Küçük sanat erbabı 
e) İşçiler 
ç) Talebeler ve hastalar/ memur ve müstahdemler 
d) Hiçbir sanat ve ticaret işiyle iştigal etmeksizin kendi arzulariyle 
ecnebi memlekette oturan irat sahipleri 
e) Bunlar haricinde kalan şahıslar 
(Yukarda yazılı şahısların yanlarında oturan aileleri efradından halleri, 
a - e bentlerine uymıyanlar, aile reisinden alılacak harcın yarışı nis
petinde harca tâbidir) 

15 
.5 
3 
1 

20 
4 

Gemicilik iğlerine mütaallik evrak 

13 

14 

» 

Sıhhiye Patentası itası veya vizesi: 
0- 200 Rüsum tonilâtosuna kadar 

200- 300 
300- 400 
400- 500 
500-1000 

1000-2000 

» » 
» » 

2000- Rüsum tonilâtosundan fazla olanlar (2000 dâhil) 
Ticaret eşyası manifestolarının-tasdiki: 

0- 200 Tona kadar 
200- 300 
300- 400 
400- 500 . 
500-1000 
1000-3000 

» 
» 
» 
» 
» . 

» 
» 
» 
» 
» 

3000- Tondan fazla olan ticaret eşyasından (3000 dâhil) 
15 Talep vukuunda gemi jurnalinin tasdiki 
16 Talep vukuunda gemi jurnalma sahife ilâvesi 

3 
8. 

10 
15 
30 
80 

150 

5 
12 
İG 
20 
24 
32 
40 
15 
5 

( S. Sayısı : 105 ), 



— 60 — 

:Ş^x&:-.'â±^^-- •• Alınacak harç milrtariı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

200-300 > 
300- 400 »• 
400-500 » 
500-1000 » 

1000-2000 ? 

» » 
V' > 

' " » " ' » • 

» •» 
» '"' » 

2000- Rüsum tonilâtosundan fazla olanlar (2000 dahil) 

17 Yabancı memleketlerde Türk vatandaşlarının mülkü olan gemilere kon-
solosluklarca verilecek bayrak tasdiknameleri: 

0-200 Eüsum tonilâtosuna kadar 10 
''•20 
30 
40 
»50 

" ^ T ' v : ' ' -100 
150 

Hava gemilerine ait işler . . '"""'^m:S§§§-:,' 

18 Vizeye tâbi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 15 

özel harçlar 

19 Bu tarifede sayılan evrak ve muamelâtın alâkalıların mazeretleri dola-
yısiyle konsoloshane. haricinde tanzim ve icrasından asıl harca ilâve ola
rak ayrıca: 10 

Pasaport M vize işleriyle ikamet- tezkereleri ve Dışişleri Baltantığı tasdik 
'muamelelerinden alınacak harçlara ait 

'$ûi'&%$û [8] SAYILI TARİFE 

Pasaport harçları .:,,:• 

Umuma mahsus münferit pasaportlar : 
3 ay muteber olanlar. 2 
6 » » » 4 
1 yû » » 8 
2 » » » 15 
S 682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğin
ce verilen ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlar. 2 

"Tabancı memeleketlere muvakkat olarak çalışmak üzere giden işçilere, 
kendilerini istihdam edenlerle birlikte gidecek kadın veya erkek hizmet* 
çilere ,bu sıfatları sabit olmak şartiyle verilecek pasaportlar. 1 
Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların temdidi 

ı (Pasaportta kayıtlı her şahıs başına) : 
$ ay muteber olanlar. 141 2 

M yıl '•'..» ' > ' • ^ Z ' - 4 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yazılı olan yaban
cılara mahsus damgalı pasaportlar : 
Mezkûr maddenin A fıkrasında yazılı neviden olanlar •^v^-^v ^ 
B fıkrasında yazılı neviden olanlar * @ 

(8 . Sayısı: 105) 
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Sıra 

Muamelenin nev'i 
Alınacak harç mjfctan 

Lira K. 

Vize harçları 

6 Münferit pasaportlar için giriş vizesi 
7 Müşterek pasaportlar için giriş vizesi (Pasaportta yazılı her şahıs için) 
8 Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında talepleri üzerine verilecek mün

ferit pasaportlara ait dönüş vizeleri 
9 Muayyen bir müddet için Türkiye'ye girişi sağlıyan sayısız giriş vize

leri : 
3 ay için 
6 » s> 
1 sene için J 

10 Tek transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
Müşterek » » (Pasaportta yazılı her şahıs basma) 

11 Çift transit vizesi : 
Münferit pasaportlar için 
Müşterek » » (Pasaportta yazılı her şahıs için) 

12 Ecnebilere verilecek ikamet tezkereleri : 
d aylıfc 
3 yıllılf 
2 » 
(18 yaşını bitirmiyen ve bir iş sahibi bulunmıyan çocuklar için bu harç
ların yarısı alınır.) 

Dışişleri Balcanlığı tasdik muameleleri 

13 Dışişleri Bakanlığınca, imza, beyanname, marka, umumi ve hususi şa
hadetnameler ve vekâletnamelerin tasdikmdan 

4 
6 

10 

50 

50 

(S. Sayısı: 105) 
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Sıra 
No. 

10 

Vatandaşlık muamelelerinden alınacak harçlara ait 

[9] SAYILI TAEÎFE 

Muamelenin nev'i 

Türk vatandaşlığına girmek veya Türkiye vatandaşlığından çıkmak 
ınaksadiyle resmî makamlara yapılacak müracaat istidalarından kay
diye olarak 
Türk vatandaşlığına girmek veya Türkiye vatandaşlığından çıkmak 
maksadiyle vâki müracaatlarda hüviyet ve tâbiiyet ispatı zımnında 
alâkalılar tarafından ibraz ve tevdi olunan vesaikin her birinden kay
diye olarak 
Hüviyet ve tâbiiyetini ispata kâfi vesikaları bulunmıyan veya ibrafi 
ettiği vesikalar münderecatı resmî kayıt ve malûmata tevafuk etmemesi 
dolayısiyle tâbiiyetinin tâyininde tereddüt edilen reşit şahıslar hakkında 
tahkikat icrasına lüzum görüldüğü takdirde icabedcn tahkikatın ya
pılıp neticeye göre verilecek kararların tebliği 
3 numarada yazılı tahkikat neticesinde vorileeek kararların. alâkalı
lara mükerrer tebliğinden (beher tebliğ için) 
Türkiyç vatandaşlığına kabul talebinde bulunan her şahıstan pc§in 
olarak (kaydiyeden başka) 
Muamelesi hitam bularak vatandaşlığa kabul edilen reşit her şahıstan 
Türk vatandaşı olup diğer ecnebi bir devlet tâbiiyetine geçmek için mü
saade talebinde bulunan her şahıstan (Kaydiyeden başka) 
Türk vatandaşı olup ecnebi devlet tâbiiyetine geçmesine müsâade olu
nanlardan 

Ecnebilerle evlenen kadınlar kocalarına izafeten ecnebi tâbiiyetini ikti
sap ile Türk vatandaşlığını zayi ettikleri takdirde, nüfus sicillerinden 
kayıtlarının terkini zımnında tâbiiyet kalemince tanzim edilecek ilmü
haberlerden • • ? 
Bir Türk erkekle evlenmek suretiyle Türk vatandaşlığını iktisap 
eden ecnebi kadınlarla bir ecnebi erkekle evlendiğinden dolayı husu
si müsaade ile Türk vatandaşlığından çıkmış olan Türk kadınların
dan evliliğin zevalinde aslî tâbiiyetlerine rüeu edenler ve Hükümetin 
hususi müsaadesiyle ecnebi bir devlet tâbiiyetine geçmiş olan Türkler
den Türk vatandaşlığını tekrar iktisap edenlerden 

Alınacak harç miktarı 
Lira K. 

50 

50 

250 

20 

20 
x 800 

250 
SOO 

(ve ayrıca bir seno 
evvel ödemiş olduk
ları vasıtasız vergi
ler tutarı) 

125 

50 

( S. Sayısı : 105 ) 
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Ruhsatnameler, ihtisas ve izin vesikaları, ihtira beratları, marka hakları, imtiyazlar, diplomalar 
ve tasdiknameler ve şahadetnameler, satış tezkereleri ve bunlara benzer vesikalardan alınacak harç

lara ait . 

[10] SAYILI TARİFE 

Sıra Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K. 

Eczanelerden alınacak ruhsat harçları 

1 Yeniden eczane açmak üarere yerilen ruhsatnameler (Son nüfus 
sayımına göre) nüfusu beş bine kadar olan mahaller için 6 
Nüfusu beş bin ile on bin arasında olan mahaller için 10 
Nüfusu on bin ile yirmi bin arasında olan mahaller için 100 
Nüfusu yirmi bin ile kırk bin arasında olan mahaller için . 150 
Nüfusu kırk bin ile yetmiş beş bin arasında olan mahaller için 250 
Nüfusu yetmiş beş bin ile yüz bin arasında olan mahaller için 400 
Nüfusu yüz bin ve daha yukarı olan mahaller için 500 

Tıbbî eczalar ve kimyevi mMdeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak 
ruhsat harçları 

2 Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve 
müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri 
açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus 
sayımına göre) : 

. Nüfusu otuz bine kadar olan mahallerde 100 
Nüfusu otuz bin ile elli bin arasında olan mahallerde 200 
Nüfusu elli bin ile yüz bin arasında olan mahallerdo 400 

, Nüfusu yüz bin ve daha yukarı olan mahallerde - 600 

ispençiyariye tıbbi müstahzarlara ait ruhsat harçları 

3 Dâhilde imal olunan ispençiyari ve tıbbi müstahzarların ticarete çıka
rılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler 50 

4 Memleket haricinde imal olunan tıbbi ve ispençiyari müstahzarların 
memlekete ithal edilip satılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruh
satnameler 150 

5 Tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için ruhsatname verilmeden önce ya
pılacak tahlillerden masraf karşılığı : 
a) Memleket dâhilinde imal olunanlardan 25 
b) Hariçten ithal edilenlerden 100 

Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri 

6 Programlarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar eğitim mü
esseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek 

. mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olan
lara usulüne göre verilecek ruhsatnameler 20 

( S. Sayısı : 105 ) 



Sıra .Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i . • Lira K. 

7 Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına 
muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis, veya mimar eğitim 
müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsat
nameler 15 

Mütehassıs tabiplik vesikaları 

8 Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas ve
sikaları • 20 

9 Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verile
cek ihtisas vesikaları 20 

10 Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine 
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere ve
rilecek mezuniyet vesikaları 20 

v Mütehassis kimyagerlik vesikaları 

11 Türkiye'de ihtisas-yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas 
vesikaları ,r ' 20 

12 Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verile- ' 
cek ihtisas vesikaları * 20 

13 Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimya
gerlerine Türkiye'de icrayi sanat etmek üzere' verilecek mezuniyet ve
sikaları 20 

Dişçilere ait mezuniyet vesikaları 

14 Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş 
tabiplerine Türkiye'de ierai sanat etmek üzere verilecek mezuniyet ve
sikaları 20 

Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları 

15 Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veteriner
lere Türkiye'de icrayi sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 20 

Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 

16 Kurs ve imtihan sonunda muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere 
verilecek ruhsatnameler , 3 

17 Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, 
ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayi sanat etmek üzero 
yerilecek ruhsatnameler 3 

18 Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek şahadet
nameler 3 

Gözlükçülük ruhsatnameleri 

19 Hususi kanununa göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri 50' 

(S. Sayısı: 105 ) 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Hususi hastaneler, açma ruhsatnameleri 

20 Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatna
meleri: 
20 yataklıya kadar olanlar 
20- 50 yataklıya kadar 
50-100 » • » 
100 yatak ve daha yukarı olanlar 
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 den aşağı bulunan mahal
lerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 

21 Radyoloji, radyum ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi 
müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler 

Lâboratuvarlara' ait ruhsatnameler 

22 ıSerirî ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve mıslî teamüller 
aranılan umuma mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları aç
mak için verilecek ^ruhsatnameler 

Avukatlık ruhsatnameleri 

23 Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri 

Ödünç para verme izin vesikaları 

24 ödünç para verme işleriyle meşgul olacak özel ve tüzel kişilere ve
rilecek izin vesikaları (her yıl için) 

25 ödünç para verme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları 
(Her yıl için) 

26 Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edeceklere Medeni Kanunun 
876 ncı maddesi gereğince verilecek izin vesikaları (Her yıl için). 

İhtira berattan 

27 İhtira veya munzam ihtiralarm tescili taleplerinden 
28 ihtira beratlarının tescilinden : 

Birinci yıl için 
Mütaakıp her yıl için bir evvelki yılın harcına ilâveten 

.29 Müddetleri kanunla uzatılan ihtira beratlarında kanunda hilâfına hü
küm bulunmadığı ahvalde uzatılan her sene için 

30 Munzam ihtiralarm tescilinden 
31 İhtira beratları dosyaları ile sicil defterlerinden çıkarılacak suretler

le unvan ve adres değişiklikleri, devir, rehin, feragat ve intikal ve 
intifa haklarının tescillerinden ve menşe memleket vesikalarından 

Markalar harcı 

32 Markaların tesciline ve müddetleri sonunda yenilenmesine dair veri
lecek dilekçelerden kaydiye olarak 
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Sıra ' Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira İC 

33 VMarkalarm tescili üzerine verilecek marka şahadetnameleri' (Bir mar
ka için) 50 

34 Aynı şahıs tarafından aynı dilekçe ile aynı §ahsa ait birden ziyade 
markanın tescilinden : 
Birinci marka için ' 50 
tkincı marka için 40 
Üçüncü ve daha fazla marka için her bir markadan 30 

35 Aynı şahıs tarafından aynı dilekçe ile aynı şahsa ait olarak tescil edil-
• miş bulunan bir veya birden ziyade markaların müddetleri sonunda 

yenilenmesi suretiyle tescilinden i 
Birinci marka için 40 
İkinci marka için " ' « 3 0 
Üçüncü ve daha fazla m ardalar için her bir markadan " 20 

36 Marka dosyaları ve sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerle unvan 
ve adres değişikliklerinin ve intifa hakkına, mütaallikdevir, rehin,! fe- ' -
ragat ve intikal muamelelerinin tescilinden ve menşe memleket, vesika
larından 5 

37 Markaların devletlerarası tescilinden (Devletlerarası Büroya ödene
cek harçlardan ayrı olarak) 
Birinci marka için 50 
ikinci ve daha fazla markaların her biri için • ' 25 

•Maden araman ve i§letme, ruhsatnameleri 

38 Maden arama ruhsatnameleri, 100 
39 Kısa vadeli olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca verilen maden işlet

me ruhsatnameleri. 200 
40 Uzun vadeli olup Bakanlar Kurulunca ihale edilen maden işletme im-

tiyazlan, . 2 000 

Petrol arama ruhsatnameleri 

41 Petrol iptidai istikşaf ruhsatnameleriyle petrol arama -ruhsatnameleri 100 

Eshi eser ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri 

42 Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsatnamelerinden : 
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Be
her yıl için) 25 
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Be
her ay için) , 10 
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher: iki ay 
için) 25 
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Sıra 
No. Muamelenin nev'i 

Diploma harçları 

• 43 Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan veya bu derecedeki sa
nat ve meslek enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar 
(Parasız yatılılar hariç). 

44 Lise ve bu dereceye muadil okullar ile • bu derecedeki sanat ve meslek 
enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar* 
(Parasız yatılılar hariç.) 

45 Üniversite haricinde kalan, yüksek okullardan ve aynı derecedeki sanat 
ve meslek enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar 
(Parasız yatılılar hariç.) 

Tütün tekeli harçları 

46 Hususi kanunu mucibince sigara fabrikası açmak için verilecek izinler 
47 Tütün tacirlerine Tekel idarelerince verilecek nakliye tezkereleri 
48 Tütün, tömbeki, sigara, yaprak sigarası, enfiye, ağız ve pipo tütünü 

ve sigara kâğıtlarını perakende satmak istiyen dükkâncılara ve gezici 
satıcılara verilecek satış tezkereleri (her yıl için): 
Birinci sınıf dükkâncılar için 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » y> » 
Beşinci » > - » 
Gezici satıcılar için. 
(Tekel İdaresi, lüzum gördüğü köylerde ve şehir haricinde amelenin 
toplu bulunduğu mahallerde ve sergi ve panayırlarda satış yapacaklara 
harçsız satış tezkeresi verebilir.) 

Barut ve patlayıcı maddeler tekeli harçları 

49 Tekel İdaresi tarafından tekel mevzuuna giren barut ve patlayıcı 
maddelerin ithal ve satışı için hususi eşhasa verilecek mezuniyetlere 
ait vesikalar (her yıl için) 

50 Barut ve patlayıcı maddeler için verilecek satış tezkereleri (her yıl için): 
Birinci sınıf dükkâncılar 
İkinci sınıl » 
Üçüncü sınıf p 

İspirto ve ispirtolu İçkiler Tekeli harçları 

51 Tekel mevzuu olan ispirtolu içkileri imal ve satmak üzere hususi eşhasa 
verilecek müsaade vesikaları (her yıl için) 

52 Metil alkol yapmak ve yurda sokmak istiyen eşhasa verilecek müsaade 
vesikaları (her yıl için) 

53 İspirto ve ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkarmak maksadiyle fab
rika kurmak istiyen eşhasa verilecek müsaade vesikaları 
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g l r a Alınacak harç miktarı 
No. Muamelenin nev'i Lira K, 

54 Taktir aletleri satmak, işletmek, nakil, imal, tamir ve ithal etmek üzere 
Tekel idarelerince verilecek müsaade vesikaları (her yıl çin) 20 

55 İspirto ve ispirtolu içkileri satmak istiyenlere verilecek ruhsat tezkereleri 
(her yıl için) 
Birinci simi dükkâncılar 20 
İkinci sınıf » 15 
Üçüncü sınıf » 10 

Gümrük komüsy oncularına mahsus ruhsat, harçları 
56 Gümrük komisyoncularına verilecek ruhsatnameler: 

Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için 100 
İkinci » y> » » 50 

Kara ve deniz av tezkereleri harçları 
57 Hususi kanunu gereğince verilecek balıkçı ruhsat tezkereleri (her yıl, 

için): 
a) Balıkçı tayfaları için 1 
b) Sünger avında kullanılan dalgıç.kayıklarından 10 
c) Zıpkın kayıklarından 4 
ç) Tarak kayıklarından !3 
d) Mercan avında kullanılan kayık ve gemilerden: 
I - 12 tonilâtoya kadar olanlardan 10 

I I - 12 tonilâtodan fazla olanlardan 20 
(12 dâhil) 
e) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri 
(Köylüler hariç, her yıl için): 
I - Avcı cemiyetlerine dâhil olanlardan 10 

II - Avcı cemiyetlerine dâhil olmı yanlardan 15 

Silâh taşıma müsaadelerine ait harçlar 
58 Resmî makamlar tarafından hususi eşhasa verilecek silâh taşıma mü

saadesi vesikaları (Her yıl için) 20 

Sigorta ruhsat harçları 
59 Hususi kanunu gereğince sigorta-şirketlerine verilecek sigorta ruhsat

nameleri. ' 500 
60 Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil 

ruhsatnameler. r 800 

Pul bayilerine ait ruhsatname harçları 
61 Pul ve kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl 

için.) 
Son nüfus sayımına göre : 
Nüfusu 10 binden aşağı mahallerde. 2 
Nüfusu 10 bin ile 50. bin arasında olan mahallerde. ' 5 
Nüfusu 50 bin ile 100 bin arasında olan mahallerde. . 7 
Nüfusu 100 bin ve daha fazla olan mahallerde. 10 
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