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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Elli İkinci inikat 

10 Mart 1928 Cumartesi 

Kâzım Paşanın Riyasetleriyle akdolunarak Di-
yarbekir mebusluklarına intihap edilen Kâzım Pa
şa ile Rüştü Beyin intihap mazbataları tasdik ve Kâ
zım Paşanın tahlifi icra olundu. 

Bazı devairin 1927 senesi bütçeler inde münaka
le icrasına dair iki 'kıta ıkaJnun lâyihası müzakere ve 
kabul ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye 
vazedildi. 

Mühendis mektebinden neşet edecek efendilere 
ikişer yüz lira avans itası hakkındaki ıkanun lâyiha
sının birinci müzakeresi İcra edildi. 

Müteakiben 1340 senesi hesabı katisine rnütedalir 
Divanımuhasebat raporunun 8 ned fıkrası hakkında
ki Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası müzake
re ve !ka:bul ve meselenin Muhtelit Encümene tev
dii takarrür ettikten ve tayini esami ile reye konulan 
kanunların kabul edildiği tebliği olunduktan sonra 
inikada hitam verildi. 

Reis 
Kâzım 

Kâtip 
Denizli 

Alıi 

Kâtip 
Afyon Karabisajr 

Ruşen Eşref 

t>m<<mı ••*>* 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi 

bütçesinde fabrikalar masarifi umumiyesine mevzu 
tahsisatın sermayei mütedavilc olarak istimali hak
kında kanun lâyihası. 

j(Bütçe Enaürnenlinıe) 
2. — Anadolu Ajansının keşide edeceği dahili 

telgraf bedelleri hakkında kanun lâyihası. 
(Harfaiye, Dahiliye ve Bütçe ancümenilıerinie) 
3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi 1927 senesi 

bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair kanun lâ
yihası. 

(Bütçe Bncümeliınnje) 
4. — Unkapanı Köprüsünün tamiri için İstanbul 

şehri umumi vasaiti nakliye biletlerine onar para 
zammı hakkında kanun lâyihası. 

/(Dahiliye, Nafıla, Ticaret ve Bütçe öncümanfeni-
ne) 

5. — Berri, Bahri, Havai ve Jandarma erkânı, 
ümera ve zabitan ile memurin ve mensubini askeri
ye maaşat ve tahsisatı fevkaladelerine dair olan 587 
numaralı kanuna bir madde tezyili hakkında kanun 
lâyihası. 

(Müdafaayı MiiıMliye ve Bütçe enicümim'ieıriıne) 
6. — Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresinde eş

hasa ait akümülatörlerin imlâsı 'hakkında kanun lâ
yihası. 

(Dahilîye ve Bütçe encümienJleranie) 
7. — Posta ve Telgraf ve Telefon memurini ka

nunu lâyihası. 
(Memurin Encümıarii mahsusuna) 

8. — Türkiye Cumhuriyetiyle Arnavutluk Cum
huriyeti arasında münakit şehbenderlik mukavelena
mesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. 

(HJarticiye Encümenline) 

9. — Hariciye Vekâleti 1927 senesi 
münakale icrasına dair kanun lâyihası. 

((Bütçe Encüımedinie) 

bütçesinde 

10. — Dahiliye memurin kanunu lâyihası. 
(Memurin Encümeni mahsuısunıa) 

11. — Dalıiliye Vekâleti ile İskân Müdüriyeti 
Umumiyesi 1927 senesi bütçelerinde münakale icra
sına dair kanun lâyihası. 

((Bültçıe Enoüımeminie) 

12. — Damga Resmi Kanunu lâyiHası. 
/(Adiliye, Ticaret, Mıailliıye ve Bütçe eıncülmierıiteriınıe) 
13. — Resmi telgrafların ücretsiz teatisi hakkın 

da kanun lâyihası. 
,<Dah!ill!ilye vte Bütçe encümenlerine) 
14. — Ziraat Vekâleti (mülga) 1927 senesi bütçe

sinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
{Bütçe Encümanliınie) 
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15. — Şehir ve köy yatı mekteplerinin masarifi 
hakkında kanun lâyihası. 

!(Bütçıe ıBncümlaniinie) 
16. — Sular Müdüriyeti Umumiyesi Teşkilât ve 

Vazaifine dair kanun lâyihası. 
l(Nıafıa ve Bütçe eneümıaaljeriiınfe) 
17. — Askerî Liseler, Askerî İlk Mektep ve Ge

dikli Küçük Zabit İhzari Mektepleri idare amirleri
nin ders deruhte etmeleri halinde kendilerine verile
cek ücreti maktua hakkında kanun lâyihası. 

(Butça Encümıanfae) 
18. — Umumi Müfettişlik Teşkiline Dair Kanu

nun muvakkat maddesi son fıkrasının tadili hakkın
da kanun lâyihası. 

((Bütçe Encümetnıinıe) ' 
19. — Müdafaayı Milliye Vekâleti 1927 senesi 

bütçesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(Bütçe Eimcümıeınliınıe) 

Teksifler 
/ . — İstabul Mebusu Hüseyin Beyin, belediye 

vergi ve resimleri kanununun yirminci maddesinin 
tadiline dair teklifi kanunisi. 

(Dahüiiyte Bntoüımieınli'nie) 
2. — Muğla Mebusu Nuri Beyin, sicilli nüfus ka

nununa bazı mevad tezyili hakkında teklifi kanunisi. 
(Daıhilrye Bncümeınliınie) 
3. — Manisa Mebusu Bahri Beyin, kır bekçileri 

Kanununun ikinci ve Köy Kanununun yetmiş birin
ci maddesinin tadiline dair teklifi kanunisi. 

'(DaMlüyıe EncümıettiArae) 

Tezkereler 
/ . — İstanbul Eytam İdaresince mülga Maliye 

Nezaretine muayyen vade ve faizle bazı emlâk mu-

İ kabilinde ikraz edilen dörtyüz bin Uranın resülmali 
de tesviye edilmiş ise de emlâki mezkûre üzerine ci-

ı heti adliyece mevzu haczin fekki için ayrıca faiz de 
verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi. 

(Adiliye, Maüliye ve Bütçe ancürmeloilleıliıne) 

Mazbatalar 
1. — İcra Kanununa bazı mevad ilâvesi hakkın

da 1/122 numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

(Rıuzmıamneye) 

2. — İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın memle
ketimizde icrayı faaliyet eden bilumum ecnebi para-
siyle muamele ve ikraz yapamayacaklarına dair 2/167 
numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair Ticaret 
ve Maliye encümenleri mazbataları. 

ı(Roznıamiey)e) 

3. — Hariciye, Maliye ve mülga Bahriye vekalet
leriyle Müdafaayı Milliye Vekâleti 1927 seneleri 
bütçelerinde münakale icrasına dair 1/128, 111317, 
1/133 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni 
mazbatası. 

(Ruzmiamaye) 

4. — Muhamat Kanununun altıncı maddesiyle 
12 nci maddesi son fıkrasının tadiline ve mezkur ko
nunun bazı mevadını muaddel kanunun dördüncü 
maddesinin ilgasiyle yeni bir madde ikamesine dair 
1/121 numaralı kanun lâyihası ve Kayseri Mebusu 
Hasan Ferit ve Mardin Mebusu İrfan Ferit beylerin, 

; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 nci 
' maddesinin tadili hakkında 2/38 numaralı teklifi ka-
: nunisi ve Adliye Encümeni mazbatası. 
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BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14.00 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : İshak Rafet Bey (Diyarbekir), Ati Bey (Rize) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/. — Çorum Mebusu Doktor Mustafa Bey ve rü-
fekasının, «Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vergisi» 
unvanlı teklifi kanunisinin henüz intaç edilememesi es
babına dair Dahiliye Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Çorum Mebusu Doktor Mustafa Bey ve rüfekası-

nın, sıhhiye ve muaveneti içtimaiye vergisi unvanlı 
teklifi kanunisi ve bu baptaki Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Encümeni mazbatası Maliye Encümenince 
müzakere olunarak meselenin idarei mahalliye ait 
mevaddan bulunmasına binaen evvelemirde encüme-
nimizce tetkik olunmak üzere encümeni müşarüniley-
hanın kararı mucibince mezkûr teklifi kanuni ile 
merbutatı 25.1.1928 tarihinde encümenimize havale 
buyurulmuş ve teklif sahibi Çorum Mebusu Mustafa 
Beyle Dahiliye Umuru Mahalliyei Vilâyat Müdürü 
Umumisi hazır bulundukları halde tetkik ve mütalâa 
olunmuştur. 

Teklifi kanuninin birinci maddesi yol mükellefiye
tini ifa edenlerin Sıhhiye Vergisi namiyle % 20 nis-
betinde munzam bir vergi tediye eylemelerinden ve 
ikinci maddesi de bu suretle alınan resmi munzamla
rın münhasıran vilayetlerin umuru sıhhiyesine sarf 
olunmasından ibarettir. Sıhhiye Encümeni mazbata
sında da zikrolunduğu üzere halka yine bir vergi tah
mili, sahibi teklifin de muafıkıyle kabul olunma
mış ve teklif olunan layiha tadil edilerek idarei hu
susiye bütçelerine dahil bilumum varidatın laakal 
yüzde onunun umuru sıhhiyeye hasrı ve bü tahsisatın 
da Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin ten
sip ve tayin edeceği şekil ve surette sarfı tercih olun
muştur. İcabı müzakere olundukta : 

Sıhhat işlerine taallukundan dolayı layiha esas 
itibariyle şayanı müzakere görülmüş ise de Teşkilatı 
Esasiye Kanununun 91 nci maddesi mucibince vilâ
yetler umuru tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif esası 
üzerine idare olunacağına mebni mahalli idarelerin 
salahiyetlerini her hangi bir surette takyit doğru ola

mayacağı cihetle tefriki varidat esası kabul olunma
mış ve gerek sıhhat işleri ve gerek diğer hidematı 
mahalliye hakkında umumi prensipler dahilinde ka
rar ittihaz edilmek üzere Hükümet tarafından umu
mi ve hususi idarei vilâyat kanunlarının biran evvel 
Meclisi Âliye şevki encümenimizce zaruri görülerek 
mezkûr kanunların vüruduna kadar işbu teklifi kanu
ninin de müzakeresinin tehirine ve nizamnamei da
hilinde 36 ncı maddesine tevfikan keyfiyetin Heyeti 
Umumiyeye arzına karar verilmiştir. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi Namına 

Malatya 
Abdülmuttalip 

Aza 

Aza 
Antalya 
Rasih 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Eskişehir 

Sait 
Aza 
Kars 

Baha Tâli 
Aza 

Zonguldak 
Mehmet Rifat 

Mazbata Muharriri 
Malatya 

Abdülmuttalip' 
Kâtip 

Ankara 
Talât 

Aza 

'" 
Aza. 

Samsun 
Ali Rıza 

Aza 
Adana 
Hilmi 
Aza 
Ordu 

İsmail 
Aza 

Giresun 
Hacim Muhittin 

REİS — Bu layihai kanuniyenin neden dolayı te
ehhür eylediğini encümen izah ediyor. Encümenin 
noktai nazarını muvafık görenler el kaldırsın... Mu
vafık görmeyenler el kaldırsın... Muvafık görülmüş
tür. 
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4. — TAHLİFLER 

1. — Diyarbekir Mebusu Rüştü Beyin tahlifi 
, REİS — Diyarbekir Mebusu Rüştü Beyin tahlifi 
icra edilecektir. 

(Diyarbekir Mebusu Rüştü Beyin tahlifi icra edil
di) 

5. 

(Allah muvaffakiyet versin sesleri) 

SUALLER 
1. — Bazı evrakı resmiyeye ilsak edilen Himayei 

Etfal pulları hakkında Bolu Mebusu Şükrü Beyin 
Maliye Vekâletinden şifahi sual takriri. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Sahibi 
takrir burada değildir efendim. 

REİS — Sahibi yok mu efendim? O halde gele
cek celseye talik ediyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Ödemişti Mestan oğlu Hasanın idamı hak
kında 3/55 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adlîye 
Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

6.3.1928 
Kayınpederini Kakavan Ali'yi parasına tamaen 

cerh ve katletmek maddesinden maznun Ödemiş'in 
Meşrutiyet Mahallesinden Mestan oğlu Hasan'ın ida
mı hakkında Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesince ısra-
ren sadır olan hükmün tashihine ve muamelei kanuni-
yenin icrası zımnında keyfiyetin Meclisi Aliye takdimi
ne mütedair Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesin-
den verilen 20 Teşrinisani 1927 tarih ve 449/437 nu
maralı ilam ile merbutu Adliye Vekâletinin tezkeresi 
Başvekâletin 21.12.1927 tarih ve 6/5437 numaralı tez
keresiyle Adliye Encümenine havale edilmekle tetkik 
ve müzakere olundu. 

Merkum Mestan oğlu Hasan hakkında sadır olup 
Mahkemei Temyiz Heyeti Umumiyesince tasdik edi
len idam cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
sebep görülememiş olmakla Teşkilatı Esasiye Kanu
nunun 26 ncı maddesine tevfikan cezayı mezkûrun 
infazına karar verilmesi lüzumunun Heyeti Umumi-
yeye arzı ittifakla karargir olmuştur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Manisa Kocaeli 

Mustafa Fevzi Salâhattin 
Kâltüp Aza 

Antalya Ankara 
Ahmet Saki İhsan 

Efendim, İcra Kanununa bazı mevat ilavesi hak
kındaki kanun layihasının müstacelen müzakeresi 
teklif edilmektedir, efendim, müstacelen müzakeresi
ni kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Tabii bir defa müzakere 
edilecektir. Tercihan müzakeresine dair bir teklif 
yoktur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Aza. 
Zonguldak 

Nazif 
Aza 

Balıkesir 
Sâdık 
Aza 
Bursa 
Senih 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Manisa 
Kemal 

Aza 
Kooaelii 
Ragıp 
Aza 

Mardin 
İrfan Fenit 

Aza 
Edirne 

Hasan Hayri 
Aza 

Balıkesir 
Osman Niyazi 

Aza 
Çorum 
Münir 
Aza 

Sinop 
Refik İsmail 

Aza 
Konya 
Refik 
Aza 

Kayseri 
Hasan Ferit 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmi 
RElS — Adliye Encümeni mazbatası hakkında 

bir mütalaa var mı? Mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Mübadeleye gayrı tabi ahaliye verilecek em
vali gayrı menkule hakkında 1/87 numaralı Kanun 
layihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (1) 

REİS — Layihanın heyeti umumiyesi hakkında 
bir mütalaa var mı? 

RASİH BEY (Antalya) — Bir sual soracağım. 
REİS — Buyurun, 

(1) 51 nci inikat zabıt ceridesine merbuttur. 
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RASİH BEY (Antalya) — Efendim; Meclisi Âli
ce kabul edilen ve Türkiye ile Bulgaristan arasında 
akdedilen muahede ile Bulgaristan'dan çıkan Türk
lerin emlaki Bulgaristan'a kalmış ve Türkiye'den gi
den Bulgarların emlaki de bize kalmıştır. Fakat bun
lar için bize kanun gelmedi ve Maliye Vekâleti de 
muamele yapamıyor. Bunlar için kanun yapılmış mı
dır ve bu hususta hazırlık var mıdır? Tenvir buyur
malarını rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Bendeniz; burada Hükümet kanununa ve 
Maliye Vekili olarak bulunuyorum. Bu kanun hak
kında soracağınız varsa cevabını vermeye amadeyim. 
Fakat diğer meseleler hakkında hiç bir şey söylemek 
mevkiinde değilim. 

REİS — Yalnız bu kanun hakkında söyleyiniz. 

RASİH BEY (Antalya) — Öbürüsü de bir ka
nundur. Öbürüsü için bir şey yok mu? Şimdiye ka
dar uzun zaman geçmiştir. 

REİS — Sorduğunuz sual hakkında layihai ka
nuniye mi yapılacak, ne olacak? Ona dair Maliye 
Vekili Beyefendi ademi malumat beyan ediyor. Ruz-
namei müzakerata dahil bir meseleye müteallik değil
dir. Bu kanuna ait sualiniz varsa Vekil Beyefendi iza
hat versin. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Maddeye ait 
bir sualim var. 

REİS — Maddeye geldiğimiz zaman sorarsınız 
efendim. (Handeler) kanunun heyeti umumiyesi hak
kında başka bir söz isteyen var mı? Maddelere geçil
mesini kabul edenler el ka2dirsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Maddelere geçilmiştir. Birinci madde 
okunacak. 

Gayrı Mübadillere Verilecek Emvali Gayrı Menkule 
Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyeti ile Yuna
nistan Cumhuriyeti arasında akd ve imza olunup 
5 Mart 1927 tarihli Kanun ile kabul ve tasdik kılı
nan l Kânunuevvel 1926 tarihli itilaf name mucibin
ce devlete intikal eylemiş olan emvali gayrı menku-
leyi İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin edilecek nis
pet ve şerait dahilinde aynen veya bedelen menlehül-
haklarına vermeye Hükümet mezundur. 

CELAL NURİ BEY (Gelibolu) — Bu kanunla 
hem Maliye Encümeni, hem Bütçe Encümeni iştigal 
etmiş. Maliye Encümeninin birinci maddesindeki fık
ra ile Bütçe Encümeninin fıkrası arasında bir fark 
vardır. Maliye Encümeninde madde şöyle diyor. 

«Emvali gayrı menkuleyi müsavi şerait ve nispet 
dahilinde mennehülhaklarına tefvize Hükümet me
zundur.» 

Bütçe Encümeninin tadilinde «Emvali gayri men
kuleyi İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin edilecek 
nispet ve şerait dahilinde aynen veya bedelen menle-
hülhaklarına vermeye Hükümet mezundur.» diyor. 

Bunun ikisi arasında bir «müsavat» kelimesi far
kı vardır. Maliye Encümeni, müsavaten verilmesini 
tensip ediyor. Bütçe Encümeni de «müsavat» kelime
sini kaldırmıştır. Esbabı mucibede de yazılıyor «Mü
savi şerait ve nisbet dahilinde» kaydı tatbikatta daha 
ziyade alacakları cüz'i olmakla beraiber ekserisi fakir 
olan alakadarların aleyhine olabileceğinden...» Hal
buki; bu bir atifet ve sadaka kabilinden verilmiş de
ğildir. Ötekinin, berikinin hakikaten alacağı meselesi
dir. Binaenaleyh; müsavat doğru idi. Maliye Encü
meni de bunu iyi düşünmüştü. Bütçe Encümeni tadil 
etmiş. Yani atıfeten bazılarına fazla ve bazılarına ek
sik mi verilecek? Bu ciheti tayin edemiyorum. Bunu 
Hükümetten ve Bütçe Encümeninden soruyorum. 
Hatta Maliye Encümeninden de. Maliye Encümeni 
bu noktai nazarından neden feragat etmiştir? 

REİS — Maliye Encümeni noktai nazarından fe
ragat etmiş değildir. Noktai nazarını gösteriyor, sarfı 
nazara dair bir şey yoktur. Bütçe Encümeni neden 
(müsavat) kelimesinin tayyına lüzum görmüş? Bize 
noktai nazarını izah etsin. İcap ederse Maliye Encü
meni de noktai nazarını müdafaa eder. 

ALİ CENANİ BEY BÜTÇE ENCÜMENİ NAMI
NA (Gaziantep) — Efendim; Bütçe Encümeninin 
bundan maksadı şudur : Bazı gayrı mübadiller var
dır ki, Yunanistan'da yüz liralık, iki yüz liralık emlak 
bırakmış, yüz bin liralık, iki yüz bin liralık, beş yüz 
bin liralık ve daha ziyade miktarlarda mal bırakan
lar da var diye rivayet var, bunlar arasında müsavat 
gözetilirse yüz liralık bir şey bırakana beş lira, yüz 
bin liralık bırakana beş bin lira verilecek. Beş lira 
ile tabii bir insan kifafı nefs edemez. Ufaklara yüz
de yüz, bin liraya kadar olanlara yüzde elli, yani nis
pet yükseldikçe tediye miktarı azalmak şartiyle böy
le bir nispet ve adalet gözetilsin. Bu, daha ziyade 
fukara olanları fakru zaruretten kurtaracaktır, He
yeti Vekile buna bir miktar tayin etsin. Bütçe Encü
meninin fikri budur. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
BEY (Gümüşhane) — Efendim; gayrı mübadillere 
ait olan bu kanun Yunanistan'a Balkan Harbiyle 
terk edilen araziye, Balkan Harbinden evvel bugün-
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kü Türkiye'nin her hangi bir yerinde tavattun eden 
ahalinin orada kalan emlaklerine ait bir kanundur. 
Orada kalan emlakin Yunan tebaasının Türkiye'ye 
bıraktıkları emlaki ile ve farkını da Yunan Hüküme
tinden tahsil edilecek miktar ile temin etmek üzere 
Hükümet bu sınıf halkın haklarını kendilerine müm
kün ise emvallerine mukabil vermek ve tahsil edece
ği paradan da kısmen nakden tesviye etmek suretiyle 
temin etmeyi düşünmüş. Malumuâliniz, burada, bu 
nokta ne bir atıfet noktasıdır; ne de Hükümetçe mu-
havenet mevzuudur. Yunanistan'da matlupları olan 
insanların matluplarından tahsil edilecek miktarın 
istihkaklarına göre tevziidir. Bu ise bir adalet nok
tasıdır. Yüzde muayyen nispette tevzii tabii tahsil et
tikçe - yüzde yirmi, yüzde elli mi verecek, yüzde otuz 
mu verecek, tedrici bir surette tevzi edecek. Bu bir 
adalet noktasıdır. Burada fakir ile zengin meselesi 
yoktur. Yunanistan'da fazla mal terk eden elbette faz
la miktarda hisse alacaktır. Çünkü matlubu fazladır. 
Az emlak bırakan da az miktarda hisse alacaktır. 
Çünkü onun istihkakı daha azdır. Bunun için Maliye 
Encümeni maddei kanuniye, müsavi şerait ve nisbet 
dahilinde, dedi. Bunu demekle âti için, bize az veril
di, çok verildi, haklarımız bize temin edilmedi diye 
onların şikâyetlerinin mümkün olduğu kadar önüne 
geçmeyi düşündük ve tevzide tayin edilecek nisbetin 
miktarını da İcra Vekilleri Heyetinin kararına bırak
tık ki, emvalin kifayeti nisbetinde yüzde kaç tevzi 
edecek ise onunla temin etsin. Bütçe Encümeni, tev
ziin nisbetini ve şeraitini dahi müsavi kelimesini kal
dırarak az matlubu olanları biraz daha fazla, çok 
matlubu olanlara da daha biraz, şeklinde muamele 
ifasını mümkün kılacak şekilde Hükümete mezuniyet 
verelim diyor. Binaenaleyh takdir Heyeti Celilenizin-
dir. Bir şey daha arz edeyim : 

Maliye Encümeni noktai nazarından vazgeçmiş 
değildir. Onda faide ve tahkikatta daha suhulet mü
lahaza etmiştir. Yüzde nisbetleri arasında bir tehalüf 
olursa şikâyeti mucip olur mülâhazası ile de bu kay
dı koymuştur. 

Heyeti Celile nasıl takdir ederse şüphesiz öyle 
olur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
(tzmir) — Efendim maddenin içinde Hükümetin bir 
noktai nazarı vardır. O da Yunanlılardan devlete in
tikal eden ve Hasan Fehmi Beyefendinin izah ettiği 
eşihasa intikal etmesi lazım gelen emvali biran evvel 
onlara mal etmektir. Gerek Bütçe Encümeni, gerek 
Maliye Encümeni aynı noktai nazara iltihak etmişler

dir. Yalnız Maliye Encümeni bütün şerait ve nisbetin 
müsavi olmasını müdafaa etmiş ve noktai nazarını 
o surette yazmıştır. Bütçe Encümeninde de bir takım 
muamelat nazarı itibara alınmıştır. Denilmiştir ki; 
yüz bin liralık iki yüz bin liralık, beş yüz bin liralık 
alacak sahibi insanlar vardır. Bilmukabele beş bin 
liralık alacak sahibi insanlar da bulunabilir. Bina
enaleyh nasıl ki, yüz kuruşa kadar olan maaşatın on 
seneliğini vererek tesviye etmek ciheti Meclisi Âlice 
kabul edilmiştir. Aynı nisbeti ve aynı şeraiti muhafa
za etmek şartiyle burada Hükümetin elini vüsatlice 
bir şekilde bırakalım demiştir. 

Bu demek değildir ki, maddei kanuniye Maliye 
Encümeninin arzu ettiği manayı dahi ihtiva etmiyor. 
İhtimal ki, Bütçe Encümeninin kabul ettiği madde ay
nen dahi kabul edilmiş olsa Maliye Encümeninin işa
ret ettiği noktayı tatbikatta aynen tatbik etmek zaru
retini belki verecektir. Binaenaleyh öyle tatbikata 
mani olan bir kayıt mevcut değildir. Aynı zamanda 
bir ihtiyar daha bırakıyor ki, o da bilfarz yüze ka
dar olanları kamilen vermek, yüzden yukarı olursa 
bunun da yüzde yirmi beşini veya yüzde ellisini ver
mektir. Bunda az haklı olanlar varsa biran evvel çı
kararak mütabaki için devam etmek. Çünkü yapıla
cak muahedatla varılacak netice budur; herkes hak
kını, yüzde yüzünü alması lazım gelir. Az hak sahibi 
olanların yüzde yüzünü biraz erken vermek, çok hak 
sahibi olanların bir miktar hakkını vererek üst tara
fı için bir miktar beklemek cihetinin iltizamıdır. Ma
mafih Meclisi Âli nasıl arzu ederse o şekilde olur. Ha
san Fehmi Beyin dedikleri gibi tatbik etmek de fai-
deyi muciptir. Mühim bir mesele yoktur. 

HÜSEYİN BEY (İstanbul) — Efendim; gayrı 
mübadillerin bugünkü halini burada izah etmeye lü
zum görmüyorum. Çünkü Heyeti Aliyenizin tama
men malumudur. Gayrı mübadillerin hemen % 80' 
den fazlası ondört seneden beri orada bir santim dahi 
almış değillerdir. Yunanlılar ne Lozan Muahedesine; 
ne Tevfik Rüştü - eksandarjs, ne de son yapılan Ati
na İtilafnamesine hiç riayet etmediler ve etmiyorlar. 
Hükümeti Celile bugün için bir dereceye kadar gayrı 
mübadillerin fena hallerini tehvin için bu layihai 
kanuniyeyi Meclisi Âliye sevk etmiştir. Şayanı şük
randır. Çünkü bu suretle bir dereceye kadar bugünkü 
vaziyetleri tehvin edilmiş olacaktır. Bendeniz kanun
ların takdire bırakılması taraftan değilim. Burada 
nisbet ve şerait denildiği yerde (müsavi) kelimesi de 
ilave edilirse maksat tamamiyle tahassül etmiş olur 
ve alakadarlar müsavi nisbet ve şerait altında bir de-
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receye kadar terfih edilmiş olur. Bendenizin noktai 
nazarım budur. Binaenaleyh Maliye Encümeninin ta
mamen maddesi değil, yalnız Bütçe Encümeninin 
maddesine (müsavi) kelimesi konulmalıdır. «Müsa
vi» kelimesinin ilavesiyle olursa muvafık olur. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) 
(İzmir) — Efendim; şu noktayı arz edersem zanne
derim arkadaşlardan bir kısmının düşmüş olduğu te
reddüt zail olacaktır. 

Müsavi şerait ve nisbet dahilindeki cümlelerin 
ihtiva ettivi mana esasen Bütçe Encümeninin göster
diği şekilde dahi yapılacaktır. Yani her hadise ayrı 
ayrı mütalaa edilerek buna on dokuz, buna yirmi 
dokuz, ötekine kırk altı verelim. Bir kıymetsizlik 
mevcut değildir. Bütçe Encümeninde konuşurken mu
tabık kaldığımız nokta şudur : Filan kısma kadar 
alacaklılarda aynı muameleyi göreceklerdir. Bunu 
burada tekrar ediyorum. Çünkü kanunun tatbikatı 
esnasında zannediyorum ki, bu sözlerin aksi surette 
muamele yapılmasına mani olucu bir kıymeti vardır. 
Yani bütün muamelatı havi olacaktır. Şayet nisbetler 
biraz değişecek olursa, şayet biraz hak sahiplerinin 
az olması ve biraz hak sahibi olanların yüzdelerini 
biraz fazla alması, çok sahip olanların biraz noksan 
alarak mütebaki için biraz fazlaca beklemesi demek
tir. Yoksa kanunen her adam hakkını son santimine 
kadar alacaktır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Bütçe Encümeni namına verilen izahat ile Vekil Be
yefendinin verdiği izahat arasında fark var mıdır, 
yok mudur? Bunu Şükrü Beyefendi izah etsin. 

MA*LİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Mutabık kalmıştır rakam itibariyle, muay
yen rakama kadar olan alacaklıların kafesi aynı şe
rait ve aynı muameleye tabi olacaklardır. Yegâne ta
yin edilecek kısım nisbet ve şerait, rakamlar büyü
dükçe onlara verilecek yüzdeleri biraz daha küçült
mekten ibarettir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Şu halde mü
savi kelimesiyle kasdolunan mana kasdolunmuyor 
demektir. Müsavi kelimesi konulmadığı takdirde Ve
kil Beyefendinin kasdettikleri vaziyet temin edilmiş 
olmayacaktır. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Yüz kuruş alacağı olana on kuruş verilir
se yüz bin kuruş alacağı olana on bin kuruş verilecek, 
yüz bin lira alacağı olanın on bin lira alması lazım 
gelecek. 

CELÂL NURİ BEY (Gelibolu) — Efendim, Büt
çe Encümeninin tadili mevzuatı hukukiyeye menafi
dir. Yunanistan'da bir takım insanların alacağı var
dır. Bu alacak Hukuku Medeniye ile hallolunacak bir 
meseledir. Binaenaleyh bunların alacağını almaya 
devlet tavassut ediyor ve o adamın hakkıdır. Bina
enaleyh devlet aldığı bu parayı yahut ona mukabil 
taviz ettiği bir şeyi sana % 75 nisbetinde, sana paran 
çok olduğu için % 10 nisbetinde vereceğim demek, 
mevzuatı kanuniyeye ve mevzuatı hukukiyeye müna-
fidir. Bu bir matluptur. Bunda kanuna mugayeret 
vardır. Bunda atıfet yoktur. Eğer atıfet meselesi mev
cut olsaydı o vakit Hükümet birine fazla verir diğe
rine de az verebilir. Çünkü Hükümet verecektir. Çün
kü istihkak yok diye düşünsün. Bu öyle değildir. Bu 
matluptur. Hükümet vekil gibi bir sıfat iktisap edi
yor. Çünkü fert doğrudan doğruya bu hakkı istimal 
edememiştir. Binaenaleyh bunun kavanine mugaye-
reti izale edilmelidir. Bütçe Encümeninin dediği gibi 
hallolunacak olursa belki büyük matlup sahiplerinin 
hiç bir şeyi kalmaz. Küçükleri itma eder, büyüklere 
bir şey kalmaz. Halbuki büyüklerin de memleketin 
ekonomisi üzerinde bir tesiri vardır. Memlekette bü
yük bir iş görür sermaye vardır. O da onunla iş gö
recektir. Hükümet ve Maliye Vekâleti de bu hususta 
mûsır değildir. Şükrü Beyefendi açıktan söylediler. 
Heyeti Celile hangisini kabul ederse muta olur dedi
ler. Binaenaleyh bendeniz çok istirham ederim, bu, 
hukuku efrada taalluk eder bir şeydir. Devlet bu hu
susta doğrudan doğruya vekildir. Bunlardan bir kıs
mına fazla verip ötekine az vermek hakkına haiz de
ğildir. Bunu müsavi olmak üzere umumi prensibe 
irca edelim. Binaenaleyh bu bapta Maliye Encüme
ninin maddesinin reye konulması için bir takririm 
vardır, lütfen o takriri kabul buyurun. 

REİS — Başka söz isteyen yok efendim. Celâl 
Nuri Beyin takriri vardır. «Maliye Encümeni mad
desinin reye konmasını teklif ederim» diyor. 

ikinci takrir İstanbul Mebusu Hüseyin Beyindir. 
Celâl Nuri Beyin teklif ettiği maddenin metni şu

dur : 
Birinci Madde — Yunan Hükümetiyle akdedilen 

1 Kânunuevvel 1926 tarihli itilaf name mucibince dev
lete intikal eylemiş olan emvali gayrı menkuleyi müsa
vi şerait ve nisbet dahilinde menlöhülhaklarına tefvi
ze Hükümet mezundur. 

Bütçe Encümeninin teklif ettiği madde de budur : 
Birinci Madde — Türkiye Cumhuriyetiyle Yuna

nistan Cumhuriyeti arasında akd ve imza olunup 
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5 Mart 1927 tarihli Kanun ile kabul ve tasdik kılınan 
1 Kânunuevvel 1926 tarihli itilaf name mucibince dev
lete intikal eylemiş olan emvali gayrı menkuleyi îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tayin edilecek nisbet ve şe
rait dahilinde aynen veya bedelen menlehülhaklarma 
vermeye Hükümet mezundur. 

REİS — Hüseyin Beyin teklifinde bu maddeye 
(müsavi) kelimesinin konmasını istiyor. (Müsavi) keli
mesi konursa İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin edi
lecek nisbet cümlesi kalkmak lazım gelir. Fark çok 
bariz değildir. Müsavi kelimesi Bütçe Encümeninin 
madde ile kastettiği şekli tevzii tevzin eder mahiyette-

1 dir. Olsa olsa mevcut emvali metrukenin müsavaten 
taksimi manasını ifade eder. Bunu mu kastediyor su
nuz? Takrirleri okuyorum efendim. 

Riyaseti Celileye 
Maliye Encümeni maddesinin reye konmasını tek

lif ederim. 
Gelibolu 

Celâl Nuri 

REİS — Evvela bu takriri reye koyacağım. Çün
kü : En büyük tadil bu tekliftir. Maliye Encümeninin 
teklif ettiği maddenin reye konulmasını teklif ediyor
lar. Bu kabul edilmezse ikinci teklifi reyinize arz ede
ceğim, o da kabul edilmezse metni maddeyi reyinize 
arz edeceğim. 

Celâl Nuri Beyin takririni kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Celâl Nuri Beyin takriri veçhile Maliye Encümeni
nin birinci maddesini reyinize arz edeceğim, bir defa 
okunsun. 

Birinci Madde — Yunan Hükümetiyle akdedilen 
1 Kânunuevvel 2926 tarihli itilafname mucibince dev
lete intikal eylemiş olan emvali gayrı menkuleyi mü
savi şerait ve nisbet dahilinde menlehülhaklarma tef
vize Hükümet mezundur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mute
berdir, 

REİS — İkinci maddeyi reyinize arz ediyorum. 
İkinci maddeyi kabul edecler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, müsaade buyurun : Birinci madde olarak 
Maliye Encümeninin metni kabul edildiğine göre Mu-
vazenei Maliye Encümeni tarafından hazfedilen Mali
ye Encümeninin ikinci maddesinin de ayrıca katoülü 
lazımdır. O da : (Tefvizin şerait ve nisbeti İcra Vekil
leri Heyetince tayin ve tesbit olunur) maddesidir.. Bu-
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nun ayrıca bir madde olarak buraya konması lazım 
geliyor. Şu halde Maliye Encümeninin ikinci madde
sini, ikinci madde olarak reyinize arz edeceğim. 

İkinci Madde — Tefvizin şerait ve nisbeti İcra Ve
killeri Heyetince tayin ve tesbit olunur. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, demin kabul ettiğimiz «bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir» maddesi üçüncü madde 
olmuş oluyor. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi kalbul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, iki takrir verilmiştir. Birisi tababet ve 
şuabatı sanatlarının icrası hakkındaki layihanın müs-
tacelen müzakeresini teklif etmektedir. Bu takrir oku
nacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Bugünkü ruznameye alınmış olan tababet ve şua

batı sanatlarının icrası hakkındaki kanun layihası sek
sen küsur maddeyi muhtevi olmasına binaen vakit zi
yama mani olmak üzere müstacelen müzakeresini arz 
ve teklif eylerim efendim. 

Sıhhiye Encümeni 
Mazbata Muharriri 

Erzurum 
Doktor Ahmet Fikri 

REİS — Bu takriri reyinize arz edeceğim. Tababet 
Kanununun müstacelen müzakeresini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Tabahet Kanununun müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

İkinci takrir de şudur:' 

Riyaseti Celileye 
Ruznamede dalhil olup müstacelen müzakeresi 

takarrür eden İcra Kanununa ait lâyihai kanuniye-
nm bugün ve terciham müzakeresi teklif olunur. 

Adliye Encümeni1 

Yozgat Kocaeli 
Ahmet Hamdi Selâtıattin 

Muğla Ankara 
Ali Nazmi İhsan 
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Konya Konya 
Tevfik Fikret Mustafa Kâzım 

Antalya 
Ahmet Saki 

3. — İcra Kanununa bazı mevad ilâvesi hakkın
da (1/122) numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el 'kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
îcra Kanununa Bazı Mevad İlâvesine Dair Kanun 

Birinci Madde — Alacaklı mahkemeye gitmez
den evvel icra riyasetine müracaatla para, kıymetli 
evrak ve miselü yattan muayyen milktar alacağının 
tahsilini talep edebilir. Bu takdirde ücra dairesi borç
luya onbeş gün zarfında cevap vermesi için bir ih
barname tebliğ eder. Borçlu borcunu tamamen ve 
kısmen kabul ve ikraz ederse icra dairesince kabul 
ve ikrar olunan borç resen tahsil ve istifa olunur. 

Kısmen ikrar halinde borçlu borcunun ne mik
tarını ödemiş olduğunu sarahaten zikre mecburdur. 
Aksi halde inkârı dinlenmez. Borçlunun ihbarname
de muayyen müddet zarfında sükûtu kabul addolu
nur. Borçlu borcunu inkâr ederse usulen dava ika
mesi zımnında mahkemeye müracaat etmesi lü
zumu alacaklıya tefhim olunur. Borçlunun borcunu 
inkârına binaen alacaklının mahkemeye müracaat 
takdirinde mahkemece borçlunun haksızlığına karar 
verilirse iki tarafın vaziyetine ve müddeabihin ta
hammülüne göre alacaklının lehine ayrıca münasip 
bir tazminat dahi takdir ve hükmolunur. Şu kadarki 
bu tazminat mahkumubihıin yüzde onundan aşağı 
olamaz.. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bir sua
lim var efendim. Alacaklının mahkemeye gitmezden 
evvel icra riyasetine gitmesi alacaklı ile borçlunun 
aynı mahalde mi bulunması şarttır? Alacaklı ve borç
lu aynı mahalde mi ibulunmalı, yoksa alacaklı bir 
mahalde, borçlu bir mahalde olursa nasıl muamele 
olunacaktır? 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA SELÂHAT-
TlN BEY (iKocaei) — Bunda ahkâmı umumiyeye 
müracaatla tevsiki muamele zaruridir. Bir alacaklı 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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'iddia ettiği... (işitemiyoruz sesleri) Bu bir salâhiyet 
meselesidir. Bir alacaklının alacağını hangi mahkeme
de talep ve dava etmeye usulü muhakeme mucibin
ce salâhiyeti varsa evrakı bulunduğu icra dairesine 
de müracaat edebilir ve bunun için ayrıca kanunda 
tasrihine lüzum yoktur. Ahkâmı umumiye ile kabili 
hal bir meseledir,, 

TAHİR BEY (Giresun) — Bu kanunun neşrinden 
maksat; alacaklının alacaklarını sürat ve suhuletle 
alabilmesi için vazolunduğuna nazaran burada vaki 
olacak müracaatın alacağın tahsilini teshil için ala
caklının hangi mahkemede isterse, hangi icra dairesin
de isterse oraya müracaat etmesi lâzımdır. Eğer böy
le olmazsa bu kanunun esasından bir fayda hâsıl ol
maz, biz salâhiyeti buraya ihtiyarındadır deriz. İs
tediği mahaldeki icra memurluğuna müracaat edebi
lir dediğimiz vakit de salâhiyet meselesi halledilmiş 
olur. Salâhiyet Allah tarafından verilmiş değildir. 
Bunu talep ederim. Bu olmazsa kanundan hiçbir ne
tice hâsıl olmaz. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Reis beyefendi bu teklif; Teşkilâtı ESasiyeye 
muhalif olur. Her vatandaşın müracaat edeceği mah
keme muayyendir. 

SALÂHATTİN BEY (ADLİYE ENCÜMENİ 
NAMINA) (Kocaeli) — Efendim borçlu ifa edece
ği vecibeyi, nerede kendi zimmetine geçti ise elbette 
orada ifa etmekle mükelleftir. Herhangi bir şahsın 
birisinin zimmetinde alacağı vardır. Bu adamın, ala
cağını tahsil etmek için kendisinin bulunduğu mahal
lin icra dalrösMie müracaata salâhiyttar olduğunu ka
bul etmek demek, borçlunun hakkını zayi etmek de
mek olur. Borçlu hakkında bir haksızlık kabul etmek 
demektir. Çünkü borçlunun şayanı kabul bir vaz'ı 
mevcuttur. Olabilir ki icra dairesine cevap verecek' 
tir. Binaenaleyh alacaklının hukukunu gözettiğtiıniz 
gibi borçlunun hukukunu ve onun hakkı vaz'ını da 
gözetmemiz lâzımdır. Binaenaleyh ahkâmı umumiye-
ce mevcut olan salâhiyet meselesi aynen burada gös-
terilmek lâzımdır. Yoksa sırf bu kanun alacaklının 
hukukunu muhafaza için teklif edilmiş değildir. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim is
tihsal edilmiş bir ilâm icra için herhangi bir yerdeki 
icra dairesine tevdi edilebildiğine göre ve usulen teb
ligat yapılacağına nazaran ne mahzur görüyorlar? 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Arz edeyim, 
İlâma raptedilmiş bir alacak ile bunun arasındaki 
fark gayet barizdir. Orada muhakeme icra edilmiş, 
müddeialeyhin müdafası dinlenmiş ve binnetice ken-
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disiriden o şeyin tahsili için hüküm lâhik olmuştur, 
Binaenaleyh elde bir ilâm mevcut oldukça artık mah» 
Ikûmualeyh olan borçlunun kanunen söyleyeceği bir 
şey kalmamış demektir. O iti'barle tecviz edilmiştir 
ki ilamlı bir alacaklı ilâmını icra dairesine tevdi ede
rek infazını talep edebilir. Onunla hu kabil ıkıyas 
(dtegikür. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — İtiraza davet 
olunur. 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) — İtiraza da. 
vet olunmak meselesinde, kendi borçlusunun ikâmet
gâhı veyahut kanunen (ikametgâhı addedilen mahal 
ile o mahal arasındaki mesafe uzarsa o külfeti ona 
tahmil, etmek de muvafıkı muadelet değildir. Bu, hiç 
bununla kabili kıyas değildir. Bu kanunun istihdaf 
ettiği gayeye, kabul ve tasdik edilen bir borç için 
mahkemelere müracaata lüzum kalmasın. İcra dai
releri doğrudan doğruya 'bu matlubu tahsil etsin, şek
li hazırı herhalde muafıkdır. Kabulünü rica ede
rim. 

ASIM BEY (Artvin) — Bu icra işi bir şahısda 
olmayıpda eğer bir şirkette veyahut bir kumpanya
da veya hali iflıasda olan bir şirkette olursa ne ola
caktır? 

SELÂHATTİN BEY — Efendim; hakiki şahıs
larla hükmi şahısların kanunen farkı yoktur. Mesa
ili hukukiyede oda şahsiyeti kanuni yeyi haizdir. 
Onun aleyhine müracaat eder. Şahsiyeti hükmiyeyi 
kanunen temsil eden kim ise o gider ve cevabını ve
rir, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Matlup, 
muayen bir miktar ile mukayyet midir, değil mi
dir? 

SELÂHATTİN BEY — Değildir efendim. Yal
nız matlubun ya para, ya kıymetli evrak veya mU-
liyaittan olması şafttır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bunun 
heyeti umumuyesi, encümeninde tetkik buyurulurken 
mehaziri iktisadiyesi tebii mülahaza edilmiştir. 

SELÂHATTİN BEY — Muamelâtı ktisadiyeşi 
için bir mahzur tasavvur etmedik. Bilâkis iktisaden 
hizmet edeceğine kail olduk. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Adliyenin 
salâhiyeti dahilinde iki kanım vardır. Birisi Hukuk 
Usul Muhakemeleri Kanunu, diğeri de İcra Kani-
nudur., 

Bu eldeki lâyiha İcra Kanununa ilâve edilecek 
bir kanun olduğuna göre icra kanunları mucibince 
ilâm her yerde icraya vazedilebilir. Zatıâlileri hal 
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böyle iken, Usulü Muhakeme Kanununa tevfikan 
salahiyetli müdafaa ediyorsunuz. Bunu bu lâyihanın 
neresinden istihraç ediyorsunuz? Bunu anlamıyo
ruz. 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Tamamiyle 
İcra Kanundan, ilâma nisbet alınacak şey diye far
kı göstermektedir. Zannederim bunda tereddüde ma
hal yoktur. İlâma henüz raptedilmemiş ve henüz mü
dafaa edilmemiş bir alacağın tahsili hakkında icra
nın tavassutunla müraoaattan ibarettir. Şüpesiz ki 
ilâma raptedilmeyen mesailde bu selâhiyetin hudu
dunu ve mevkiini, usulü muhakemedeki hükmü 
umumiye tevfiik etmek lâzımıdır. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — İcra kanu
nunda o cihetler vardır. 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) — O bahis bu
yurduğunuz mesele ilâmın daireye lieelittenfiz tev
diine aittir. Salâhiyet meselesinde icra kanununa mü
racaat caiz olmaz. Yoksa ilâma raptedüknıediği ve 
bu sekide müracaat edildiği kanundan anlaşılırken 
İcra Kanununa müracaat oaıiz olmaz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kâtibi adil
den resen musaddak olan senetler ilâm hükmünde 
olduğumdan resen infaz edilebilir mi? 

SALÂHATTİN BEY — O başkadır. Kâtibi adil 
kanunu, tenfiz kabiliyetini haiz olan senedat hak
kında ahkâmı mahsusuya havidir. O hükmü hususi 
yine ahkâmını muhafaza ediyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
bendenizin kanunun adli kısmı üzerinde hiçbir mü
talaam yoktur. Yalnız kanunda gördüğüm renk şu
dur : Mahkemei Temyize, defi davaya lüzum kal
maksızın bir alacaklının derhal icra reisine veya ic
ra memuruna müracaatla benim alacağımı tahsil et 
demesi, yani istifayı matlubun gayet basit bir şekle 
ircaı, görünüşte çok iyi birşey görünüyor. 

Fakat bu nevi kanunları vazederken memleketin 
şeraiti umumiyesirai ve şeraiti hazırasını nazarı dik
kate almak lâzımdı, daha doğrusu bu nev'i kanunlar 
ihtiyaçtan doğar. Türkiye'de bugünkü vaziyeti ikti
sadiye nedir? Memleketin uzun harplerden, istilâlar
dan, tahriplerden kurtulduktan sonra halk hemen 
heyeti umıuıniyesiyle geniş ıbîr mesai sahasına atıldı. 
Muharebelerin, istilâların imha ettiği menalbiü serve
ti ihya edecek teşebbüs içindedir. Kabul olunabilir 
ki, bugün Türkiye'de her sınıf halk ziraat, ticaret, 
sanayi erbabı hepsi kredi ile iş gören insanlardır. 
Bilamalbelağ onda sekizi alacaklıdan ziyade borçlu
dur. Eğer ashabı matlubun derhal böyle parasını 



İ : 53 15 . 3 . 1928 C : 1 

iade edecek vaziyet ihdas edilirse, bugünkü teşebbü-
satı iktisaziyenin mühim bir (kısmının durması lâzım
dır. 

MAHMUT CELAL BEY (izmir) — İnkişaf et
mesi lâzım gelir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Ve zanne
diyorum ki bu kanundan daha ziyade toptancı ve 
büyük tüccarlar müstefit olacaktır. Evet bunlar müs
tefit olsunlar. Fakat böyle cezri bir hareketle değil, 
tedrici bir surette memleketin istihsali ve iktisatiyatı 
inkişaf ettikçe onların da (istifayı matluplarını temıin 
etmek lâzım gelir. 

Senenin darlığı, mahsulün iyi olmaması, bütün 
piyasalardaki müşkülât hemen hepimizin malumu 
denecek kadar açıktır. Alacağın böyle en basit bir 
usul, en seri bir vasıta ile tahsili hususu; bendemizin 
zannımıa göre -• ki af 'buyurunuz kendi görüşümdür, 
belki hata ediyorum.1 Heyeti Celileniz tasrih buyu
rursunuz - piyasada çok buhranlar ve sarsıntılar hu
sule getirir. Hiç olmazsa bunun mikdarları üzerinde 
kayıt koymak lâzımdır. Ufak matlubat üzerinde bu 
süratli tahsilatı temin etmeli idiler. Senedatı ticari-
yeye, vesaite müstenit olanları mahakime bırakmalı 
idiller. Hayır, bir suali mukadder vaki oldu. 

Fakat malumualiniz zaten bizim usulümüzde sulh 
mahkemelerine bazı vazaif ayrıldı. Mahkeme! asli
yeye ait olan mesalil sulh mahkemelerinde rüyet edil
mez. İcra amirlerine, icra reislerine bırakılan bu ne
vi şeyler, hiç olmazsa sulh hâklimlerine bırakılan va-
zaifin derecesini geçmemelidir, gerek istihsalimiz, ge
rek sanayimiz, gerek erbabı teşebbüs bu kanunun 
tesiri altında esaslı surette sarsıntı geçirecektir. Bun
dan sonra kredi ile iş yapmak çok azîm müşkülâtı mu
cip olacaktır. Binrietice memleketin serveti, istih
sali bundan zarar gerecektir kanaatindeyim. 

ALİ NAZMİ BEY (Muğla) — Süleyman Sırrı Bey 
arkadaşımızın alacaklarının bulunduğu mahaldeki 
mahkemeye müracaatına dair olan ifadelerine arzı 
cevap edeceğim': Vakıa arkadaşım cevap verdiler. 
'Dördüncü maddeden müddeialeyhi, icranın tekemmü
lünden sonra müracaat edeceği mahkemeyi takyit et
mek suretiyle hakkı müracaati kayıt altına alıyoruz, 
diyoruz ki, istirdat davası icranın buluriduğu mahalde
ki mahkeme veya müddeialeyhin tabi bulunduğu mah
keme nezdinde ikâme olunabilir, alacaknının müraca
at edeceği icra dairesini ahkâmı umumiyeden ayırma
mak lâzımdır, ayıracak olursak o vakit müddeialeyh 
vaziyetinde bulunan müddeiyi alacaklının arkasından 
dolaştıracağız. Onun için bu doğru değildir. Bu ka

nundan daha fazla köylülerimiz istifade edecektir. 
Hep biliyorsunuz ki, köylü bugün adaletten ziyade sü
rat istiyor. Köylü bir defa mahkemeye gelmekle işini 
bitirmek istiyor. Onun için bu noktada Hasan Beye
fendiye iştirak edemiyeceğim. 

Bir alacaklı, icra dairesi marifetiyle borçluya, ih
barname ile bu parasını, borcun mudur? Diye teb
liğ ^ütr, borçlu da evet borcumdur dedikten sonra onu 
mahkemeye göndermekte, ilâm aldırmakta Mahkeme! 
Temyize göndermekte artık hiçbir mana yoktur. Ve 
ourıda da adalet mutasavver değildir. Bu, memleketin 
iktisadiyatı aleyhine değil lehine tesir yapar kanaatin
deyim, 

KIL1NÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Efen
dim, bu kanunun tatbik ve netayici hakkında kanun
da mevzuubahis olmayan bir noktayı arz edeceğim: 
Kanun aslen iyi bir düşünüş ve memduh bir ruh esa-
satiyle yapılmıştır. Fakat tatbike konulduğu zaman 
acaba o iyi neticeyi verecek midir? İcra memurları, 
bugünkü icra teşkilâtı ilâma müstenit işleri lâyıİkiyle 
yapamıyor. Birçok işler yüz üstü kalmıştır. Bunu ken
di dairei intihabiyemde görüyorum. Eminim ki bulun
duğunuz yerlerde siz de bu gibi netayice vasıl olmuş
sunuzdur. îcra dairelerinin muamelât ve işleri arta
cak ve zaten işleri başından artmıştır. Binaenaleyh 
icra daireleri tevsi edilmedikçe bu kanundan matlup 
oları netayiç istihsal edilemez. Adliye Vekili Beyefen
di bu ciheti ıslah ©der ve bize bir teminat verirlerse, 
denecek hiçbir şey yoktur. Hakikaten çok güzel bir 
kanundur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler; bu kanunun hedefü asli
si muamelâtta basatet, suhulet ve sürattir. Aynı za
manda lüzumsuz bir surette işleri mahkemelere düşür
memek ve o işlerle hâkimi lüzumsuz yere meşgul et
memektir. Bu kanun, bizim düşüncelerimizin de mah
sulü değildir. Aynen Alman ve İsviçre kanunlanndart 
alınmıştır. Müsaadenizle bu hususta küçük bir istatis
tik arzedeyim : 1925 senesinde Alman mahkemeleri
ne 9,5 milyon hukuk davası arz edilmiş, bunun 
(6 63'4 73 5)'i bu suretle icra dairelerinde görülmüştür. 
Yani mahkemeye gitmeden borçlunun ikrarı ile mese
le halledilmiştir. Esasen bu kanunun ruhu ikrarda
dır. Borcunu icra dairesi reisi huzurunda ikrar eden 
bir vatandaşa, Heyeti Celileniz takdir buyurur ki, yenli
den mahkeme huzuruna gideceksin demekte bir ma
nayı mantıki yoktur. İnkâr ederse icra dairesinin sa
lahiyeti o andan itibaren durur ve mahkemeye gider. 
Yalnız mahkemede münkirin haksız olduğu sabit olur-
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sa hakkı inkârından dolayı % 10'dan aşağı olmamak 
üzere tazminata mahkûm olur. Bu da gayet muhiktir 
ve memleketin yalnız hukükiyatı üzerinde değil, ah-
lâkiyatı üzerinde terbiyevi bir tesiri vardır. İnsanın 
borcunu inkâr ötmemesi lâzım gelir. İnsanîn borcunu 
mahkemede inkârı tebeyyün ederse borçtan tabii kur
tulur. Fakat inkâr- ettiği takdirde ne için bu adamı 
mahkemeye sevk edelim ve ne için alacakları bidayet 
mahkemesinden sonra bir de Mahkemei Temyiz kaj-
pılarma kadar gönderelim. Zannediyorum ki bu usûl 
ite hem ashabı mesali'h bu işte memnun kalacaktık, 
hem 1927 senesi varidesi bifbuçuk milyona baliğ olajn 
eVrakla Cumhuriyet adliyesi uğraşacağına daha esas
lı işlerle daha müsait zamanda çalışmak imkânını el
de etmiş olcaklardır (güzel sesleri). Muhterem GıŞ.-
müşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyefendinin müta
lâalarına gelince Adliye Vekâletiniz bunu bilhassa ik
tisadi düşünceler etrafında kanunu mütalâa ederek 
hazırlamadı. Fakat memleketin iktisadiyatını da ifı-
mal etmedi. Evvel emirde şunu arz edeyim ki 4l-
man ve İsviçre'nin bugün heyeti medeniyedeki ikti
sadiyatının derecei inkişafatı Heyeti Gelilenizin meç
hulü değildir. Bu kanun orada fena tesir yapmamıştır 
ve bendeniz zannediyorum ki bizim memlekette de 
fena değil, iyi tesir yapacaktır. Efendiler bu kanun 
borçluları tazyik eder ve memleketin kredisine tesir 
eder, buyuruyorlar. Hayır borçlu inkâr ederse mah
kemeye gidecektir.. İnkâr ederse borcunu vermtesi 
lâzımdır. Zannetmem ki bir memlekette borçluyu Sa
çaklıdan ziyade himaye etmek, o memleketin iktisa
diyatına ve kredisine iyi tesirler yapsın. Bendeniz zan
nederim ki borçlu kadar alacaklıyı da himaye ileddi1 ki 
memleketin kredisinin inkişafına yardım edilir. Bu
güne kadar maalesef memleketimizde usullerin njök-
sanı yüzünden alacaklı borçlunun arkasından koştrİak-
tadır. Bu kredinin inkişafına yardım eder mi? şor-
cunu vermeyen bir kimseye para verir, kim emnjiyet 
eder? Bittabi kimse emniyet etmez. Tabii kred^ de 
muattal bir hale getir. Kredinin üssülesası Heyeti jCe-
lilenizce meçhul değildir ki emniyet ve itimattır. JBm-
niyet ve itimat; borcun saati çaldığı zaman bordunu 
ödemekle kaim olur. 'Başka türlü emniiyet ve itimat 
olamaz. Binaenaleyh bu itibarla da bu kanunun! ha
yırlı neticeler vereceğini zannediyorum. Fakat İkrar 
ettikten sonra yani o gün parası alınacak değildir. 
Yine İcra Kanununun ^ahkâmı vardır. Malı müzaye
deye çıkarılacaktır. İhalei evvefliyesıi, saniyesi ve kati-
yesi vardır. O suretle mesele hal edinecektir. Yarii bu 
kanunu koymakla borçluyu ezgin vaziyete getirmi
yoruz. Eziğin, bezgin vaziyette bulunan alacaklıyı jmev-
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kii hakikisine getirmeye çalışıyoruz. Bilûmum müte-
meddin memleketlerde olduğu gibi ezcümle Almanya 
ve İsviçre hukükiyatı, bu husustaki tecrübesi en ileri 
olan memleketlerdir. Her halde bu hususta bir zarari 
getirmeyeceğine kaniiz. Muhterem Kocaeli Mebusu 
Hakkı Beyin bu kanun hakkındaki mütalâasına gelin
ce, teşkilâtımız bu işi başarmaya beleğan mabelağ kâ
fidir. Yeni teşkilâta ihtiyaç yoktur. Bu vazifeyi göre
cek olan yeni bir teşkilât yapılmayacaktır. Hükmü 
vermekte olan mahkemelerimizin reisidir ki, onlar ay
nı zamanda icra reisi sıfatını da haizdir. Davayı icra 
reisi sıfatiyle halledecektir. Aynı zatın huzuruna 
gelecektir. Ayrıca ilâm vermeye lüzum olmayacaktır. 
Zâten heyetleri teşkiline lüzum olmayacaktır. Bugün 
için bilâkis tasarruf etmiş olacağız. Kendilerini temin 
ederim ki bugünkü vaziyetlerinden icra reislerimiz ve 
mahkemelerimiz daha sebil bir vaziyete girmiş ola
caklardır ve muamelât itibariyle de öyledir. 

KIUIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Belki 
iyi arz edemedim. Bendeniz, icra dairelerinde bu ka
nun münasebetiyle muamelâtın artmasından ve icra 
memurlarının bu işleri yapamamasından korkuyo
rum, 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Aynı noktaya cevap veriyorum. Zaten ayrı 
dairelerin reisi huzuruna gidecek değildir. İcra dairesi 
reisi huzuruna dava suretiyle değil, ihbar mahiyetinde 
gelecektir. İcra reisine benim alacağım vardır diye-
ceklif. 

İcra reisi, var mı, Yok mu? Diye müddeialeyhe 
sorunuz diyecektir. Yani usulü hukukiyeye tabi bir 
muhakeme şeklini îhraz etmiş bir dava halinde değil
dir. Bir icra işi diye gidecektir. Bundan ibarettir ve 
temin ederim ki hâkimlerimiz daha kolaylıkla bu işi 
göreceklerdir. Zannederim ki bu, Hasan Beyefendiye 
tatminkâr bir cevap olmuştur. Mamafih bizi tenvir bu
yururlarsa ve bir tehlike varsa mütalâamızı arz etme
ye çalışırız. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Sual şek
linde bir şey arz edeceğim. Bendeniz diyorum ki mem
leket muharebeler dolayısiyle yeniden hayata başla
mak suretiyle umumiyetle borçlanmıştır. Bu kanun 
umumi bir sarsıntı tevlit eder endişesi içindeyim. Ce
vabı âliniz bendenizi tatmin etmedi. Tatbikatta temen
ni ederim ki o netice hasıl olsun. 

MAHMUT ESAT BEY (Adliye Vekili) (İzmir) 
— Bendenizin hülasa! kanaatim şudur ki bir memle
kette kredi, alacaklıdan ziyade borçluyu himaye et
mekle teessüs etmez. Kredinin esası itimat ve emnıi-
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yettir. Kredi borcun vakit ve zamaniyle ifasiyJfe tees
süs eder. Mamafih iktisat vadisinde bendenizden daha 
çok ihtisaslı arkadaşlar vardır. Onları dinleriz. 

'BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar; 
'böyle bir kanunun Meclisi Âliye geleceğini gazeteler
de okuduğum zaman hem sevindim ,hem acındım. 
Vakıa görünüşte güzel bir kanundu. 'Ben şahsan 
memnunum, ©u kanundaki bazı maddelerin mah
zurlarını arz edeyim': Denildi ki; bu kanunun köylüye 
faidesi vardır. Köylünün alacağı varsa mahkemeye 
gelecek, tebligat yaptıracak, talik edilecek, itjraz olu
nacaktı vesaire vesaire. Şimdi bunlara mahal kal
mayacaktır. Efendiler; köylünün alacaklı olduğunu 
ben hiç zannetmiyorum. Köylü borçludur borçlu... 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — iyi bir ka
nundur, 

BÖSlM ATALAY BEY (Aksaray) — Öyle değil 
hocam. Palavra ile iş yürümez. Bu kanun ufak esnafı 
ızrar edecek. Ufak esnaf ortadan kalkacak. Ben tec
rübelerime istinaden arz ediyorum. Farzedelim ki ben 
ufak bir bakkala - hesa'bı Carisi vardır - kredi ile mal 
veriyorum. O bakkal bir başkasında aynı malı üç ku
ruş noksanına buluyor ve oradan almaya başlıyor. Ben 
herife kızıyorum. Derhal mahkemeye müracaat ede
rek borcu takip etmeye başlıyorum. Eğer ben mah
kemeye dava etseydim o adam zaman kazanacaktı. 
'Halbuki şimdi derhal dükkânı kapatılacak, bir aile aç 
kalacak. Çünkü ben derhal mahkemeye müracaat 
edersem bu adam parayı derhal tedarik edemeyecek 
Ve neticede elindeki sermayesi heder olacaktır ve kü
çük sermaye bu suretle ortadan kalkacak, bittabi bü
yük sermaye de bundan mutazarrır olacaktır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ BEY (İsparta) — Öyle de
ğil. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Hocam sen 
alışveriş bilmezsin. Karışma bu işe. 

RBlS — Muhavere yok efendim. 
BE'SIM ATALAY BEY (Devamla) — Arkadaş

lar; zaten memlekette büyük sermaye teessüs etmemiş
tir. Büyük dağın kışı büyük olur. O da bankalara, 
başka yerlere borçludur. 'Banka herhangi bir vesile 
ile kızdığı gün vay onun başına gelene. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY ((Yozgat) — Herkes 
borcunu versin. 

•BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ona taraf
tarız. Fakat kanun memleketi sarsacak, piyasada ufak 
sermaye kalmayacak. Büyük sermayelere de ızrar 
edecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI ÖEY (Yozgat) — Yeni ye
ni sermayeler doğar, 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Terbiyevi 
tesirattan bahis buyuruldü. Arkadaşlar; belki terbi
yevi tesiri olur. Fakat bunun aksi de daima melhuz 
olan bir noktadır, insanı, ihtiyaç her şeye sevk eder. 
Elbette o adamı «'borcum yoktur» diye inkâra mec
bur edersin, 

SELÂHATTlN BEY (Kocaeli) — Cezasını gö
recek. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — O halde bu
nun ter'biyevi tesiri hasıl oldu mu? 

Eğer maksat alacaklıları himaye ise; benim ala
cağım vardır, ilâma rapt etmişim, icra dairesinden tah
sil etitririm. icra dairesi (rüsumu tahsiliye) diye ben
den para kesiyor. Benim kabahatim nedir? Alacaklı
yı himaye edeceksiniz bunu düşünmeli idiniz. Geldin 
de küçük sermayenin mahvını mı düşünüyorsun? 

SELÂiHATTİN BEY (Kocaeli) — Siz öyle tahay
yül ediyorsunuz. Sermayenin mahvı bir emri muhak
kak da ona mı cevap veriyorsunuz? Siz kendinizin 
tahayyül ettiğiniz bir hususu varit ve muhakkak adde
derek ona göre cevap veriyorsunuz. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — isviçre ve 
Almanya'da böyle imiş. Olabilir, isviçre ve Almanya' 
daki şeraiti iktisadiye tecrübeleriyle bizimki kıyas edi
lebilir mi? Bilmiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
bendeniz söylemek istemiyorum. Yalnız kanun müsta-
celen müzakere edildiği için fazlaca zapta geçerse ha
kikat tenevvür etmiş olur. Onun için arz ediyorum. 
Vekil Beyefendi bu kanunun alacaklıyı himayeye kâ
fi olduğunu buyurdular. Bendenizce milletin istediği 
şudur : ihtiyaca salik bir senet ile icraya geldi mi 
icra reisi kasayı çeksin, parayı versin ve alacaklıyı 
müddeti vaziyete düşürsün. Yani halk bu işlerin acil 
ve cezri olmasını isityor. Sonra; meselâ benim bir me
murda alacağım var. icra reisine müracaat ettim, ih
barname tebliğ ettirdim. Müddet bittiği zaman icra 
memuru ne yapacak? Memurun tahsisatından katiyat 
yapamaz. Meselâ beş yüz kuruş maaşı varken herhan
gi bir vesile ile benden fazla bir para almış. Merha
metimi celbetmiş, belki kasanın açığı vardır, dara gel
miştir, üç beş yüz lira para almış, sana beş on gün 
sonra bütün mamelekimi satar parayı veririm demiş, 
bir de senet vermiş. Ben icraya müracaat etmişim, 
icra ihbarname tebliğ ediyor, geliyor, haydi bakalım 
maaşının yüzde kaçını, rübunu haciz ediyor. Benim 
beş yüz liram bilmem ki kaç senede tahsil edilecektir. 
ihtiyacı böyle mi tesviye edilecektir? Bendeniz me
murun maaşını değil, eşhası salise hakkında yapılacak 
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muamele, memur hakkında da yapılmalıdır kanaatin^ 
deyim. ' ı 

SELÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Cevap verece] I 
giz efendim. j 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim ben] | 
denizce bu kanun Büyük Millet Meclisinin kemali te-j ı 
halükle kabul ettiği diğer kanunların devamıdır va ı 
mabaadidir. Piyasa içerisinde nazarî veyahut ameli i 
olarak bulunmuş bir arkadaşınız sıfatiyle arz ederim 
ki böyle bir kanuna memleketin iktisadiyatı noktajj 
nazarından fevkalâde ihtiyaç vardır ve piyasa bund 
beklemektedir. Kabul ettiğimiz ve cidden memleketin^ 
ihtiyacına tetabuk eden kanunları bu kanun ikmâl et-l 
miş olacaktır. Arkadaşlar bittabi çok samimi kanaatte} 
bu kanunun memleketin muhiti üzerindeki tesirini mu<j 
kayese buyurdular. Bazıları menfi şekilde beyanı mü-j 
talaa ettiler. Ve bazıları ihtiyacatımızı ve mütekabil 
emniyet ve itimatı getireceğinden bahsettiler. Bende-j 
niz de bu ikinci kanaata taraftarım ve bunu da için-) 
de bulunduğum muamelât ve görgüme istinaden ar^ 
ediyorum. Memleket borçludur mütalaası serdediliyorj 
Evet efendiler, memleket borçludur, fakat efendileri 
acaba borçluları kurtarmak ve memlekette krediyi itil 
kişaf ettirmek için borçlulara borçlarını tediye etme-j I 
mek yolunu mu göstermek lâzımdır. Yoksa krediyi I 
itimat vererek daha ziyade kredi ceîbetmek mi lâzım} I 
dır? Biz hic şüphesiz ki ahdine vefa gösteren bir mil| 
letiz ve bununla müftehiriz. Her senet her deyin tüc[ 
carı bir ahde mütedair bir vade istinat eder. O vaaj- I 
din güriünde in'faz edilmemesi bizim memleketimizi^ 
kredisini ve emniyeti iktisadiyesini berbat eder. Kal- I 
nun bu maddesiyle ne diyor? «Tarafeyn mutabık ka^ I 
mışlar, mütekabil imza almışlar ve vermişler, vadeli I 
gelmiş ödenmemiş alacaklı icra hâkimimin huzurun^ 
gidiyor veyahut buradaki tarifat veçhile muamele ya|-
pıyor, medyunu çağırtıyor, borcun mu diyor, evet I 
borcum diyor». O dakikadan itibaren muamele usuj-
lü dairesinde cereyana başlıyor. «Borcum değildir» I 
evet borcum değildir dediği zaman suikast var veya- I 
hut kendisi hakikaten mağdur mevkidedir. İcra reisi I 
olan zat buyurun mahkemeye diyor. Ve alelusul ma'hj- I 
keme bu davayı rüyet ediyor. Şu halde benim borcumj- I 
dur dediği takdirde niçin tatbike geçmesin? Demek 
memlekette - af buyurun beyler aklıma geldi de söv- } 
lüyorum - batakçılığı himaye etmek demektir. Ve Türk I 
milleti bundan çok uzaktır. Memleketimizde gerek I 
kendimizin, gerek piyasamıza itimat ederek gelen eq- | 
nebilerin paralarını yine kendi milli menafiimiz ikti- i 
zası olmak üzere emniyetle çalıştırmaya saik oluyor ve j 
sonra hepimizin içinde arzu ve iştiha mevcuttur İi j 
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bütün muamelatımız bilhassa mali sahada mazbut ve 
emniyetle yürüsün. Bunu temin edebilmek için, en 
esaslı vasıta, bir kimsenin veyahut bir malî müessese
nin uara verdiği zamanda bir ay sonra ne gibi bir ne
tice istihsal edeceğini daima ö dakikadan itibaren göz-
önünde bulundurmaktadır. Bir malî müessese (port
föy) nde mevcut olan senedatı ticariyesinin iki, üç, 
altı ayda muntazaman devrolunacağına emniyet getir
mezse o derakap müessesesini alıp kaçmak mecburi
yetindedir. Çünkü herhangi bir müessesesenin alaca
ğı olduğu gibi borcu da vardır. Ahmet Efendi üç bin 
lira vermiştir, alacağı vardır. Fakat Mehmet Efendi
nin üç bin lira borcu vardır o zamanda onu istemek 
mecburiyetindedir. Tarafeynin ahde vefasını icra etti
ği zamanda o müessesesi maliyede intizam ve emni
yet husule gelir. Biz böyle bir şeyi elimize geçmese 
bile rica ederek Meclise getirterek.çıkarmak mecburi
yetindeyiz. Binaenaleyh, gerek memleketin inkişafı na
mına, gerek ahlâkı namına ve gerek medyunların hu
kukunu siyanet namına ki şu suretle olabilir : Dey-
nini ikrar eden bir medyun mahkemeye gitmek için 
mecburiyeti neden duyar? Mutlaka borcunu tecil et
tirmek için gider. Mahkemeye borcunu tecil ettirmek 
için gittiği zaman faiz biner, mahkeme masrafı bi
ner, fazla olarak memleketin emniyeti iktisadiyesi de 
ihlâl edilir. Bu itibarla efendiler bu kanunun kabul 
edilmiş olması memleketin menafii iktizasındandır. 
Kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında başka 
bir şey sual edecek yoktur. Yalnız Besim Atalay Bey 
bir sual sormak istediler. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Vazgeçtim 
efendim. 

R'EÎS — O halde birinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efen
dim. 

İkinci madde okunacaktır : 
Madde 2. — İhbarname : 
1. Talebinin açıkça neden ibaret olduğu, 
2. On beş gün zarfında borcun faiz ve icra mas

raflarıyla birlikte ödenmesi lüzumu, 

3.v 'Borcun tamamına veyahut bir kısmına itiraz 
etmek isteyen borçlunun tediye ihbarnamesinin tebli
ğinden itibaren on beş gün zarfında keyfiyeti icra 
dairesine tahriren veya şifahen beyan etmesi lüzumu, 

4. Borcu ödemediği ve itirazda bulunmadığı tak
dirde icraya tevessül edileceği hakkındaki ihtarı ihti
va eder. 
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REİS — İkinci madde hakkında mütalaa var mı? 
HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Encümenden 

sual soracağım. İhbarnamenin ihtiva edeceği mevad 
gösterilirse borcun icra ve tahsil masarifi ile birlikte 
ödenmesi lüzumu gösterilmiştir. Faiz yok ise bittabi 
faiz taayyün ettirilecek değildir. Bunun zapta geçmesi 
için tasrihini rica ediyorum. 

SELÂHATTİN BEY (Kocaeli) — İcra dairesine 
müracaat edecek talepler senetli de olur, senetsiz de 
olur. Senetli ise ve senette de faiz şart ittihaz edilmiş 
ise tabiî dercolunacaktır. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Yoksa. 
SELÂHATTİN BEY (Devamla) — Yoksa olma

yan bir şey üzerine nasıl olur? Şayet yoksa (15) gün 
zarfında itiraz hakkını haiz olan borçlu bu husustaki 
itirazını dermayan eder. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim icra 
dairesine müracaat için mutlaka senet mi olacaktır? 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) — Hayır senetli 
veya senetsiz, eğer senetli ise ve içinde faiz de meş
rut ise elbette ihbarnamede bundan da bahsetmek lâ
zımdır. 

TAHİR BEY (Giresun) — Senetli ise faiz isteye
bilir. Senetsiz ise müracaat tarihinden itibaren faiz is
temeyecek midir? 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendim fai
zin ne suretle olacağını arz ederken tabiî bu senede 
müstenittir ve bazı defa senetler içerisinde faiz de 
şart edilmiştir. Şu kadar müddette ödeyeceğim, eğer 
ödemezsem ondan sonra faiz vereceğim der. Malumu-
âliniz senet mütearif ise bunun da münderecatını ih
barnameye yazacaktır. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun), — Faiz meşrut 
olmadığında kendisi için faiz talebinde bulunabilir. 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) — Efendim talep 
sebketmedikçe icra dairesi alacaklılar lehine daha faz
la hareket ile borçluyu ilzam etmez tabiî. 

REİS — Başka mütalaa yok efendim. İkinci mad
deyi kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efen
dim. 

'REİS — Üçüncü madde okunacaktır efendim : 
Madde 3. — Borçlu kusuru olmaksızın kanunî 

mehil zarfında itiraz edememiş ise bilfiil icra ve satış 
vukuuna kadar itiraz edebilir. Bu itiraz maniin zeva
linden itibaren beş gün zarfında yapılmak lâzımdır. 
Şu kadar ki borçlunun mehili fevt etmesini mazur 
gösterecek esbabı sübutiyeyi irae etmesi mecburidir. 
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REİS — Üçüncü madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? {Hayır sesleri) Maddeyi reye arz edece
ğim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Dördüncü madde okunacaktır : 
Madde 4. — İtiraz etmemesinden dolayı borcu 

icraca tahsil olunan kimse tahsil tarihinden itibaren 
bir sene zarfında dava tarikiyle de ödediği miktarı 
istirdat edebilir. İstirdat davası icranın vukubulduğu 
mahaldeki mahkeme veya müddeialeyhin tabi olduğu 
mahkeme nezdinde ikamet olunabilir. 

İşbu istirdat davasında yalnız borcun olmadığı is
pat olunur. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Encümenden 
rica ediyorum. İstirdat davasında borcun olmadığını 
nasıl ispat edecekler? 

SELÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Efendim tebliğ 
olunan ihbarnamede muayyen 15 gün müddet zarfın
da borçlu itirazını dermeyan edemediği halde bundan 
evvelki maddede görüldüğü veçhile bilfiil icra ve sa
tış vukuuna kadar mazeretini esbabı sübutiyesiyle is
pat etmek şartiyle yine itirazını dermeyan edebilir. 
Fakat, her ne sebebe mebni olursa olsun hiç itirazını 
dermeyan etmemiş de icraen alacaklının talep ettiği 
şeyi tahsil ve istiyfa edilmiş. Fakat, borçlu haklı ola
rak alacaklıya karşı zimmetinde bir şey olmadığı id
diasındadır, bunun için Borçlar Kanununun 62 nci 
maddesinde esasen umumî bir hüküm mevcuttur. 
Haksız mal iktisap etmeyi kanun tecviz etmez, bu 
itibarla bir kimseye hataen kendini borçlu zannede
rek birisine para vermiş olsa hatasını ispat etmek 
şartıyla verdiğini istirdat etmeye esasen hakkı vardır. 
Fakat böyle icraen vukubulan istifalarda ve tahsilat
ta hata mevzuübahis olamaz. Çünkü borçlunun orta 
yerde kendi fiili yoktur. İcra dairesi onun gıyabın
da malına zaferyap olmuştur ve ona vaziyed ederek 
satmıştır. Bu suretle alacaklının talebini tahsil etmiş 
bulunabilir. Eğer o borçlunun filhakika alacaklıya 
karşı zimmeti meşgul değilse bu muamelenin hitamın
dan itibaren bir sene zarfında hatasını ispat etmek 
kaydıyla borçlu olmadığını mahkeme huzurunda is
pat ederse icraen vaki olan tahsilat istirdat olunarak 
evvelce haksız addolunan borçluya iade olunur. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — İspata im
kân var mı? 

SELÂHATTİN BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, makbuz senedini ibraz edecek olursa... 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Hangi mak
buz? 
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SELÂHATTİN BEY (Devamla) — Olur ya efen
dim zimmeti olmadığını ve zimmeti ispat için mah
keme huzurunda ne yapacak idiyse yiıie o mahkeme 
huzurunda aynı suretle ispat eder. Eğer hâkim varit 
görürse esbabı vakıaya hiçbir vesikaya müstenit bu
lunmuyorsa kendisine yemin ettirmek suretiyle vic
danına da müracaat olunur. Bunlar zannedersem ah
kâmı umumiyeye aykırı bir şey değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
burada bir ifadenin tavzihini arzu ediyorum. Madde
nin nihayetinde (istirdat davası icranın vukubulduğu 
mahaldeki mahkeme veya müddeialeyhin....) denil
mektedir. Bu müddeialeyh kimdir? 

SELÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Müddeialeyh 
alacaklı olan kimsedir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
birinci maddede bendenizin temas ettiğim mesaile 
olmaz diye cevap verildi. Fakat olacağını Adliye Ve
kâleti de, Adliye Encümeni de nazarı mütalaaya aldı 
ve bu kayıt ihtiraziyi dercetti. 

Evvelâ herhangi talep üzerine o talebe lisebebimi-
nelesbap cevap verilemediği takdirde dahi borç örfen 
tahsil edilecek. Sonra eski borçlu bu sefer alacaklı 
mevkiine geçerek bir sene zarfında mahkemeye müra
caat edip de bu paranın kendisinden haksız olarak tah
sil edildiğini ispat ederse istirdat olunarak kendisine 
iade edilecek. Yani bir dava iken iki dava olmuş ola
cak. 

Bu kanun keenle şimdiye kadar mevcut Kanunu 
Medenî, Borçlar Kanunu batakçıları himaye ediyor
du. Fakat bu kanun çıkınca batakçılar himaye edilme
miş olacak. Burada söylenen sözlerden ilham alarak 
söylüyorum. Bendeniz zannediyorum ki hiçbirimiz 
böyle bir fikre iştirak edemeyiz. Kanunu Medenî, 
Borçlar Kanunu, tcra Kanunu da tarafeynin hukuku- ! 
nu müsavi şeraitle temin etmiştir. Ne suretle dava 
olunursa, ne suretle istifayı hak edilir? Yani böyle 
iki maddelik bir kanun vazedilmekle şimdiye kadar 
batakçılığı himaye eden kanunları bertaraf ediyoruz. 
Bu zihniyete bendeniz iştirak edemem ve bu maksat
la da hiçbirimiz burada söz söylemedik. Bu daha zi
yade şifahi talep üzerinden para tahsil etmek mese
lesidir ve bu da şu suretle olacaktır : Ekseriya ben
deniz şehirlerden ve kasabalardan endişe etmem, böyle 
bir ihbarname köylülere gidecek, köylü ne olduğunu 
bilmeyecek, on beş gün zarfında cevap vermezse icra 
fiiliyata geçecektir. Kanunun ahkâmı budur. Halbu
ki memleketimizin ahvalini pekâlâ biliyoruz. Hiç de 

bizim köylerimizde sakin olan halk bü? vaziyeti bile
rek (15) gün zarfında gelip cevabını verecek vaziyette 
değildir. Binaenaleyh o bir borçlu vaziyetine geçe
cektir ve ondan sonra işbu madde mucibince haksız 
olarak yapılan tahsilatı bu madde mucibince ikinci 
defa olarak mahkemeye müracaat suretiyle istifayı hak 
edecektir. Binaenaleyh cereyan eden müzakerenin ne
ticesine kadar bendenizin bidayeten olan kanâatim 
hiç sarsılmamıştır. Bugünkü şerait ve vaziyeti iktisadi-
yemize göre bu kanun mevkii tatbike konulduğunda 
memlekette bir umumî sarsıntı tevlit edecektir. 

ADLİYE VEKÎLÎ MAHMUT ESAT BEY (iz
mir) — Efendim batakçı meselesi kanunun esbabı mu-
cibesi meyanında değildir. Kanunun esbabı mucibesi 
memleketin her gün ve her an iştikâ ettiği hakların 
uzun sürüncemede kalmamalarını temindir. Yani hak
kın teşriidir. Hasan Beyefendinin bu batakçılık mese
lesini bendeniz anlayamadım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
efendim; böyle bir söz kürsüden söylendiği için söy
ledim. Siz söylediniz demedim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — O başka efendim bugünkü usullerimiz kâfi 
değil mi? Bugünkü usullerimiz kâfidir. Fakat her iyi
nin daha iyisi vardır. Daha iyisini bulunca onu koyu
yoruz. Bunu daha iyi gördük, daha teshilât batıştır. 
Onun için kabul ediyoruz. Sonra 15 gün müddet zar
fında ya köylü yetişemezse buyuruyorlar. Bugün icra 
işlerinde köylü 15 güne kadar da malik değildir. Bir 
hafta veya sekiz gündür. Burada daha ziyade uzamak
tadır. Heyeti Celilenize yine arz etmek isterim ki : Bu 
kanun memlekette faidesini en çok gösteren kanun
lardan birisi olacaktır. Belli başlısı olacaktır ve halkı
mız kanunlarımızın semeratını bu 4 - 5 madde ile ik-
tita'f etmiş olacaktır. 

REİS — Başka mütalaa yoktur efendim. Dördün
cü maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Borçlu ecnebi bir memlekette bulu
nur veya ikametgâhı meçhul olursa alacak davasının 
mahkemeye ikamesi lâzım gelir. 

REİS — Mütalâa yoktur, beşinci maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 6. — İşbu kanun neşri tarihinden bir ay 
sonra tatbik olunur. 

— <İ7 — 
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R(EÎS — Mütalaa yoktur efendim. Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — İşbu kanunun hükmünü icraya Adliye 
Vekili memurdur. 

R'EÎŞ — Mütalaa yoktur. Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Bir müzakereye tabidir. Heyeti umumiyesini reye 
vaz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edilmiştir efendim. 

29 Mart 1928 Perşembe günü içitma etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 14.40 



— 1 — 

Sıra Numarası : 88 

ÖDEMtŞLt MESTAN OĞLU HASAN'IN İDAMI HAKKINDA (3/55) NUMARALI 
TEZKERESİ VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

BAŞVEKÂLET 

Türkiye Cumhuriyeti 
•Başvekâlet 

Muamele Müdüriyeti 
Tahrirat Şubesi 

Adet 
6/5437 

19 

211 
, 12 . 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiileskıe 
Ödemişim Meşrutiyet Mahallesinden Maştan oğ

lu Hasan'ın âdâmı hakkımda Ödemiş Ağır Ceza Mah
kemesince ittihaz ve Mahkemeli Temyiz Ceza Daire
since ta&lJk edilen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniye 
ikmâl edilmek üzere Aldliye Vekâleti Celilesiniin mu-
saddalk sureti merbut 17, 18 Kânunuevvel 1927 tarih 
ve 707/25144 numaralı (tezkeresiyle tevdi olunan ilâm 
ile 'buna müteferri evrak aynen ve lefifen takdim olun
muştur. 

Mulfctezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

17 
. . 12 1927 

18 
Başvekâleti Celüeye 

Kakavan oğlu Ali'yi parasına tamaan cerh ve kat
letmek maddesinden mülttebîm ve mevkuf bulunan 
Ödemişin Meşrutiyet 'Mahallesinden Mestan oğlu 
ve maktulun damadı Hasan'ın idamına ve İsmail oğ
lu Rıza'nın yirmi dört sene müddetle ağır hapse ko
nulmasına dair Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinden 
sadır olan hükmün tasdik ve idama mutaalük kısım 
için tie merasimi mahsusai kanuniyenin ifası zımmın-
da evrakın Büyük Millet Meclisine takdimine 'karar 
verildiğini hâvti Mahkemeli Temyiz Heyeti Umumiye-
sinin 26 Teşrinisani 1927 tarih ve 437-449 numaralı 
(ilâm ile evrakı müteferriası Mahkemei Temyiz Baş-
mikfdei Umumiliğinden gönderilmekle rapten tak
dim kılınmıştır. Teşkilâta Esasiye Kanununun yirmi 
altıncı maddesi mucibince idama mahkûm Hasan 

hakkında Meclisi Âlice muamelei muktaziyenin ifasına 
«delâlet huyurulmasını rica ederim efendim. 

AldMye Vekili 
Mahmut Esat 

Türkiye 
Büyiük Millet Meclisi 6 . 3 , 1928 

Aldliye Encümeni 
Karar Numarası 

3/55 Esasi Numarası 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celleye 
Kayınpederi Kakavan oğlu Ali'yi parasına tamaen 

cerh ve kaltletmek maddesinden maznun Ödemiş'in 
Meşrutiyet Mahallesinden Mestan oğlu Hasan'ın 
adamı hakkında Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesince 
israren sadır olan hükmün tasdikline ve muamelei ka
nuniyenin icrası zımmında 'keyfiyetin Meclisi Aliye 
talkdimine mütedair Mahkemei Temyiz Heyeti Umu-
miyesinden verilen 26 Teşrinisani 1927 tarih ve 
449/437 numaralı lilim ifle merbutu Adiliye Vekâle
tinin tezkeresi Başvekâletin 21.12.1927 tarih ve 
(6/5437) numaralı tezkeresiyle Aldliye Encümenine ha
vale edilmekle tetifcik ve müzakere olundu. 

Merkum Mestan oğlu Hasan hakkında sadır olup 
Mahkemei Temyiz Heyeti Umumriyesımce tasdik edi
len idam cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 
stibep görülememiş olmakla Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun 26 ncı maddesine tevfikan cezayı mezkurun 
infazına karar verilmesi lüzumunun Heyeti Umumi-
yeye arzı ittifakla karargir otoıuşttur. 

Reis 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Aza 
Ankarai 
'İhsan 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Selâhattin 
Aza 

Antalya 
Ahmdt Saki 

Aza1 

ZJoniguldafk 
Nazif 
Aza 

Balıkesir 
Sâdik 
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Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 
Aza 

Çorum 
Münür 

Aza 
Sinop 

Refik İsmail 

Aza 
Bursa 
Senin 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Manisa 
Kemal 

Aza 
Konya 
Refik 
Aza 

Kayseri 
Hasan Ferit 

Aza 
Muğla 

Ali Nazmd 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Mardin 
İrfan Ferit 
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Sula numialrası : 90 

İCRA KANUNITNA BAZI MEVAD İLÂVESİ HAKKINDA 1/122 NUMARALI KANUN LÂYİHASI 
VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 27 Şubat 1927 

Muamelat Müdüriyeti 
Mukarrerat Şubesi 

Adet 
6/1014 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
icra Kanununa ilâve edilmek üzere Adiliye Ve

kâleti Cdilesİnce tanzim edim ve icra Vekilleri He
yetinim 22 şubat 1928 tarihli içtıknaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle 
esbabı mucibe mazbatasının muısaddak sureti ieffen 
takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Bsbalbı Mucibe 
Halintzırda mer'i icra Kanunumuzun yerine ka

im olmak üzere isviçre ve Alman İcra Kanunların
dan naklen hazırlanmakta olan yeni icra kanununun 
mevkii meriyete vaz'ından evvel tetkıikat için daha 
bir müddet geçmesi zaruri bulunduğundan iş bu ye
ni lâyihanın Almanya ve isviçre'de taitteerübe azirn 
fevadi mucip olan bazı maddeleri müstacelen iktisa
bı kanuniyet eylemek üzere ımerouten takdim kılın
mıştır. 

Maddelerin mütalaasından da münfehim olacağı 
veçhile borçlunun kabul ve ikrarına müstenit olan 
para, kıymetli evrakı nakdiye ve misliyattan müte
vellit matlubatın mahkemeye şevkine hacet kalmak
sızın icra riyasetlerince serian halli tahtı imkâna 
alınmış bulunmaktadır. Almanya'nın 1925 istatistik-. 
lerine nazaran on milyona baliğ olan davaların tak
riben yedi milyonu bu usulde hal ve fasıl edilmek
tedir. Tevzii adalet ve ıhıkakı hak umdei Âliyeleri-
nin suratla ifa ve intacı vatandaşlar için matlup ve 
mültezim olduğu kadar icra dairelerince halli imkâ
nı her zaman mevcut olan bu gibi işlerle mahkeme
leri lüzumsuz yere meşgul etmemek mlyonlarca da
vayı rüyet etmekte olan Türk hakirlerinin mühim 
mesealî hukukiyeyi daha müsait şerait tahtında tet
kik etmelerine iımkânbahş olmak için zarurudir. 

işbu iâyihali kanuniye ile alacak, ancak borçlu
nun müddeti kanuniye zarfında ikrar veya sükûtu 
takdirinde lazimüttaıhsil olacağından alacaklının icra 
dairesine müracaatında esas itibariyle bir senet ve 
vesika ibrazına lüzum görülmemiştir. Aynı zaman
da borçlunun işi uzatmak maksadiyle uluorta borcu
nu inkâr 'ile meseleyi mahkemeye düşürmesine müm
kün mertebe meydan vermemek için birinci madde
nin son fıkrasında, borç mahkeme huzurunda te-
beyyün ettiği takdirde miahkemece borcun faik ve 
kanunen lâzım gelen bilumum masarifinden maada 
alacaklı lehine ayrıca münasip bir tazminata da 
hükmedilmesi kabul olunmuştur. 

Bundan başka bir memlekette alacaklıya en ko
lay ve en seri surette istifayı hak hususunun temini 
o memlekette kredi ve mümasili gibi vaziyeti iktisa-. 
diyenin de inkişafına ve ıslahına hadim olacağı şü-
peden varestedir. 

Esbabı ânifeye binaen yeni İcra Kanunu lâyiha
sının bdr kül hailinde Meclisi Âliden tasvibine değin 
pek mühim olan ve memleketimizde asarı nafiası 
derhal müşahade edilebileceğinde şüphe bulunmayan 
mezkûr lâyihadan müfrez mevaddı meübuta kaleme 
alınmıştır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 10 Mart 1928 

Adliye Encümeni 
35 Karar Numarası 
47 Esas Numarası 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İcra Kanununa ilâve edilmek üzere Adliye Vekâ
letince tanzim edilen mevaddı kanuniye lâyihası ve 
esbabı mucibesi Başvekâletin 27.2.1928 tarih ve 
(6/1014) numaraİı tezkeresiyle Adliye Encümenine 
tevdi edilmekle Adliye Vekili Mahmut Esat Beye
fendinin huzuruyla tetkik ve müzakere olundu. 

Elyevm mer'i bulunan İcra Kanunu makamına 
kaim olmak üzere Almanya ve İsviçre İcra Kanun
larından iktibasen komisyonu mahsus tarafından ha-
zırlanmlatkta bulunan icra Kanunu lâyihasının tan-



zim ve ikmali ehemmiyeti maslahata binaen hayli 
zamana muhtaçtır. îhlkakı hak ve tevzii adaletin ne
tice! fiilayesi demek olan muamelâtı icraiyenin asrî 
esaslara göre suratla ıslah ve intacı zaruri bulundu
ğundan Almanya ve İsviçre'de kabul ve tatbik olu
nan, mevaddı muayyenede doğrudan doğruya icra 
riayasetine müracaatla istifayı hak usulünün asıl îc-
ra Kanunu lâyihasının ihzarınla intizar olunmaksızın 
hemen kabul ve infazı müfit olacağından işbu lâyi
hadaki mevadJdın icra Kanununa ilâvesi hakkındaki 
vekâleti mıüşarülileyhanın tökllifi ve Adliye Vekili 
Beyefendinin izahatı şifahiyesi encümence tamamiy-
le varit ve muvafık görülmüştür. 

Almanya'nın 1925 senesi istatistiklerine nazaran 
mezkûr memlekette dokuz buçuk milyona baliğ olan 
hukuk davalarından takriben yedi milyonun bu 
usul sayesinde bilâ muhakeme hal ve fasledlilmesi 
mevzubahis usulün lehine ayrıca delil serdine hacet 
bırakmayacak derecede kuvvetti bir burhandır. Bu 
itibarla mezkur lâyihaıi kanuniyenıin vazeyledaği 
esaslar encümenioîizce kabul edilerek yalnız tefer
ruata müteallik berveçhizir bazı tadilât icra edilmiş
tir. Bir tariki kanuniye müracaat diğer tarike müra
caattan menedeceği cihetle alacaklının ihtiyarına 
bağlı olan bu usule müracaatın, mahkemeye gitmez
den evvel icrası lâzimeden bulunduğundan birinci 
maddede bu cihet tespit edildiği gibi metni maddede 
mevzubahis olan muayyen misliyatın nevine ait ol
mayıp miktarına taalluk ettiğinden bir de (miktar) 
kaydı ilâve edilmiştir. 

Bu madde mucibince kendisine ihbarname tebliğ 
edilen borçlunun muayyen müddet zarfında icra ria-
yesitine müracaatla alacaklının talep eylediği şeyi 
kısmen kabul ettiği halde mütebakisini ne suretle 
ifa ettiğini vazıha zikr ve beyana icbar edilmesi ile
ride ikâmei dava takdirinde borçlunun hakkı müda
faasını takyit edeceği bazı aza tarafından dermeyan 
edilmiş ise de icra riayesetince yapılacak muamele 
borçlu tarafından kabul ve ikrar olunan miktarın 
tahsili ve inkâr edilen miktarın lâyıkıiiyle tespit edi
lerek bu kısım hakkında mahkemeye müracaat et
mesi lüzumunun alacaklıya tefhiminden ibaret ol
masına göre itirazı mezkûr varit görülmeyerek mad-
derrin bu fıkrası aynen kabul edilmiştir. Borçlunun 
kendisinden talep edilen alacağı inkârı üzerine, mah
kemeye müracaata mecbur kalan alacaklı, indelmu-
hakeme haklı çıktığı takdirde mahkemece borçlu 
aleyhine bir tazminat taikdir ve hükmolunması hak
kında teklifi kanuni de mevzu hüküm bu usulü tah

silin bir müeyyidesi olmak itibariyle pek lüzumlu 
görülmüş ve ancak tazminat miktarının teklif vech 
ile tamamen takdiri hükkâma terkedilmeyerek aza
mi ve asgari bir had tayin edilmesi hakkında cere
yan eden müzakere ve münakaşa üzerinde halk için 
pek suhulet bahş olacak bu ahkâmın temini mec-
zum olan fevaidinin tamarrtiyle tahakkuk edebilme
si için haddi asgari olmak üzere yüzde on bir mik
tar tespit olunarak maddenin buna müteallik fıkra
sına ilâve kılınmış ve bu suretle rnahza vakit ka
zanmak ve alacaklının hukukunu avk ve tehire uğ
ratmak isteyen borçlulara karşı esasen Borçlar Ka
nununun 96 ncı maddesinin umumî hükmü bir kat 
daha teyit edilmiştir. 

Borçluya tebliğ kılınacak ihbarnamenin muhtevi
yatından bahis olan ikinci maddede bazı ibarelerin 
şekline ait tebeddülat icra kılınmıştır. 

Borçlu tebliğ kılınan ihbarname üzerine müd
deti muayyene zarfımda ve bir mazerete müstenit 
olarak itirazını dermeyan edememiş olduğu takdir
de bilfiil icra ve satış vukuuna kadar itirazını derme
yan edebileceği ve ancak itirazını serde mâni olan 
mazeretin indifaından itibaren beş ıgün zarfında ve 
mazeretinin esbabı subutiyesinin irae eylemek şar-
tiyle bir itirazda bulunabileceğini mübeyyin olan 
üçüncü maddede şekli takrire ait tadilatla ve teklif
teki üç gün yerine beş gün kabul edilerek tertip kı
lınmıştır. 

İtirazını her ne sebeple olursa olsun dermeyan 
edemiyen ve bu suretle alacaklının talebi icraen tah
sil ve istifa kılınan borçlunun temini hukuku emrin
de istirdat davasında bulunabileceğine dair olan 
dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. Hükmü 
umumiyi şamil olan Borçlar Kanununun 62 nci mad
desi esasen bu müeyyideyi vazetmiş ise de mezkur 
maddede istirdat hakkı ancak bataen ödendiğinin 
subutuna muallak olduğundan ve icraen tahsilatta 
ise hata mevzubahis olamayacağından işbu madde 
ile umumi hükme istinaen yalnız borcun olmadığı 
ispat edildiği halde istirdat hakkı olabileceği tasrih 
kılınmıştır. 

ikametgâhı meçhul olanlar ve ecnebi memleket
te sakin bulunanlar hakkında bu usulün tatbikine 
imkân olamayacağına dair beşinci madde borçlunun 
sureti kat iyede haberdar olması ve itirazı varsa onu 
dermeyana imkân bulmasını istihdaf eden kanunun 
ruh ve maksadına muvafık görülmüş ve aynen ka
bul edilmiştir. 
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Altıncı ve yedinci maddeler kanunun zamanı me
riyetine ve hükmünü icraya dair olmakla aynen ip
ka edilmiştir. En kolay ve seri bir surette istifayı 
hak hususunu temin eden ve binnetice memleketin 
vaziyeti iktisadi yeşimin de inkişafına hadim olacağı 
meczum bulunan işbu lâyihai kanuniyenrin müsta-

celen müzakere ve kabulü hususunun Heyeti Umu-
miyeye arzı ittifakla karargir olmuştur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Manisa Mebusu 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 
Aza 

Edirne 
Hasan Hayri 

Aza 
Ankara 
İhsan 
Aza 

Balıkesir 
Sâdık 
Aza 

Zonguldak 
Nazif 
Aza 

Manisa 
Kemal 

Kocaeli 
Selâhattin 

Aza 
Konya 
Refik 
Aza 

Balıkesir 
Osman Remzi 

Aza 
Bursa 
Senih 
Aza 

Kocaeli 
Ragıp 
Aza 

Muğla 
Ali Nazmi 

Aza 
Mardin 

İrfan Ferit 
Aza 

Konya 
Musa Kâzım 

lora Kanununa İlâve Edilecek Mevaddı Kanuniye 
Lâyihası 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Alacaklı icra riyasetine müracaat

la para, kıymetli evrak ve misliyattan muayyen ala
cağının tahsilini talep edebilir. Bu takdirde icra dai
resi borçluya onbeş gün zarfında cevap vermesi için 
bir ihbarname tebliğ eder. Borçlu borcunu tamament 
veya kısmen kabul ve ikrar ederse icra dairesince 
kabul ve ikrar olunan borç resen tahsil ve istifa olu
nur. 

Kısmen ikrar halinde borçlu borcunun ne mikta
rını ödemiş olduğunu sarahaten zikre mecburdur. 
Aksi halde inkârı dinlenmez. Borçlunun ihbarname
de muayyen müddet zarfında sükûtu kabul addolu
nur. Borçlu borcunu inkâr ederse, usulen dava ika

mesi zımnında mahkemeye müracaat etmesi lüzu
mu alacaklıya tefhim olunur. Borçlunun borcunu 
inkârına binaen alacaklının mahkemeye müracaatı 
takdirinde mahkemece borçlunun haksızlığına karar 
verilirse iki tarafın vaziyetine ve müddeabihin ta
hammülüne göre alacaklının lehine ayrıca münasip 
bir tazminat dahi takdir ve hükolunur. 

Madde 2. — İhbarname aşağıdaki hususları ih
tiva eder : 

1. — Talebin vazıhen neden ibaret olduğunu; 
2. — Onbeş gün zarfında borcun faiz ve icra 

masraflariyle birlikte tediye eylemesi lüzumunu; 

3. — Borcun tamamına veyahut bir kısmına iti
raz etmek isteyen borçlunun tediye emrinin tebliğin
den itibaren onbeş gün zarfında keyfiyeti icra dai
resine tahriren veya şifahen beyan etmesi lüzumu
nu; 

4. — Borcu tediye etmediği ve itirazda bulunma
dığı takdirde icraya tevessül edileceği hakkındaki ih
tar^ 

Madde 3. — Aleyhine takibat yapılan kimse ku
suru olmaksızın kanuni mehil zarfında itiraz ede
memiş ise bilahara dahi bilfiil icra veya satış vuku
una kadar itiraz edebilir. Böyle bir halde itirazı ma
nita zevalinden itibaren üç gün zarfında icra reisi
ne arzediiılmek lâzımdır. Aynı zamanda takibata du
çar olan kimsenin mehili fevt etmesini mazur gös
terecek esbabı subutiyenin de tevdii yahut iraesi mec
buridir. 

4. — İtiraz edilmemiş olmasından dolayı borcu
nu tediye etmiş olan kimse tediye tarihinden itiba
ren bir sene zarfında dava tarikiyle ödediği miktarı 
geri isteyebilir. İstirdat davası alacaklının ihtiyarına 
göre ya takibat ırahallindeki mahkeme veya müddei 
aleyhin kanunen tabi olduğu mahkeme nezdinde 
ikame olunabilir. Borçlar Kanununun 62 nci mda-
desine muhalif olarak 'işbu istirdat davasında sade
ce borcun olmadığı isbat olunur. 

Madde 5. — Borçlu ecnebi bir memlekette bulu
nur veya ikametgâhı meçhul olursa alacak davasını 
mahkemeye 'ikamesi lâzım gelir. 

Madde 6. — İşbu kanun neşri tarihinden bir ay 
sonra tatbik olunur. 

Madde 7. — İşbu kanununun hükmünü icraya 
Adliye Vekilli memurdur. 

22 Şubat 1928 
Başvekil Adliye Vekilli 

İsmet Mahmut Esat 
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Müdıafaayi Milliye 
Vekili 

Mustafa Abdiilhalik 
Haricîye Vekili 

Doktor Tevfik Rüştü 
Maanif Vekili 

Mustafa Necati 
İktisat Vekili 

Mustafa Rahmii 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 

Madde 1. — Alacaklı mahkemeye gitmezden ev
vel icra riayesetine para, kıymetli evrak ve misliyat-
tan muayyen miktar alacağının tahsilini talep ede
bilir. Bu takdirde icra dairesi borçluya onbeş gün 
zarfında cevap vermesi için bir ihbarname tebliğ 
eder. Borçlu borcun tamamen veya kısmen kabul 
ve ikrar ederse icra dairesince kabul ve ikrar olunan 
borç resen tahsil ve istifa olunur. 

Kısmen ikrar halinde borçlu borcunun ne mik
tarını ödemiş olduğunu sarahaten ziikre mecburdur. 
Aksi halde inkârı dinlenmez. Borçlunun ihbarname
de muayyen müddet zarfında sükûtu kabul olunur. 
Borçlu borcunu inkâr ederse usulen dava ikamesi 
zımnında mahkemeye müracaat etmesi lüzumu ala
caklıya tefhim olunur. Borçlunun borcunu inkârına 
binaen alacaklının mahkemeye müracaatı takdirin
de mahkemece borçlunun haksızlığına karar verilir
se iki tarafın vaziyetine ve müddeabibin tahammü
lüne göre alacaklının lehine ayrıca münasip bir taz

minat dahi takdir ve hıükmolunur. Şu kadar M: Bu 
tazminat mahkûmubihin yüzde onundan aşağı ola
maz. 

Madde 2. — İhbarnamede : 
1. Talebin açıkça neden ibaret olduğu; 
2. Onbeş gün zarfında borcun faiz ve icra mas

raf lariyle birilikte ödenmesi lüzumu; 
3. Borcun tamamına veyahut bir kısmına iti

raz etmek isteyen borçlunun tediye ihbarnamesinin 
tebliğinden itibaren onbeş gün zarfında keyfiyeti 
icra dairesine tahriren veya şifahen beyan etmesi lü
zumu; 

4. Borcu ödemediği ve itirazda bulunmadığı 
takdirde icraya tevessül edileceği hakkındaki ihtarı 
ihtiva eder. 

Madde 3. — Borçlu kusuru olmaksızın kanuni 
mehil zarfında itiraz edememiş ise bilfiil icra ve sa
tış vukuuna kadar itiraz edebilir. Bu itiraz manim 
zevalinden itibaren beşgün zarfımda yapılmak lazım
dır. Şu kadar ki, borçlunun mehili fevt etmesini ma
zur gösterecek esbabı subutiyeye irae etmesi mecburi
dir. 

Madde 4. — İtiraz etmemesinden dolayı borcu 
icraca tahsil olunan kimse tahsil tarihinden itibaren 
bk" sene zarfında dava tariikiyle de ödediği miktarı 
istirdat edebilir.; İstirdat davası icrama vuku buldu
ğu mahaldeki mahkeme veya müddleialeyhin tabi 
olduğu mahkeme nezdinde ikame olunabilir. 

İşbu istirdat davasında yalnız borcun olmadığı 
isbat olunur. 

Madde 5. — Aynen. 
Madde 6. — Aynen. 
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