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hası ve Dahiliye, Maliye ye Bütçe Encümen
leri mazbataları 24 

4 — Antalya Meb'usu Ahmet Saki ve 
Yozgat Meb 'usu Ahmet Hamdi Beylerin, 
umumru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hak
kındaki 17 kânunusani 1927 tarih ve 959 
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dair 2/54 ve Kayseri Meb'usu Hasan Ferit 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktolunarak 
emirber ve seyis neferleri kanununun 1 ve üçüncü 
maddelerine, şehir ve kasaba telefonları kanunu
nun 5 inci maddesinin tadiline, Riyaseti Cumhur 
Müzika Heyetinin Orkestra kısmı mensubinine 
elbise itasına, revirler deki hastalann iaşelerine ve 
ordu zabitan terfi kanununu muaddil kanunun 
tadiline dair kanun lâyihaları ikinci defa olarak 

müzakere ve kabul olundu. 
Müteakiben memurin kanununa müzeyyel ka

nun lâyihası müzakere edilerek maddelere geçil
dikten sonra cumartesi günü toplanılmak üzere 
celse tadil olundu. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Afyon karahisar Denizli 

Nurettin Ali Ruşen Eşref H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Adliye Vekâleti 1929 senesi bütçesine 

40 000 liralık munzam tahsisat verilmesine dair 
( Bütçe Encümenine ) 

2 — Başvekâlet 1929 senesi bütçesine 10 000 
liralık munzam tahsisat verilmesine dair ( Bütçe 
Encümenine ) 

3 — Berlin Büyük elçilik binasile Tahran Bü
yük Elçilik binası arsasının satılmasına mezuni
yet verilmesi hakkında ( Bütçe Encümenine ) 

4 — 1928 senesi hazine hesabı umumisi hak
kında ( Divanı Muhasebat Encümenine ) 

5 — Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 
Müdürlüğünün 1930 senesi bütçesi hakkında 
( Bütçe Encümenine ) 

6 — Gümrükler Umum Müdürlüğü 1929 sene
si bütçesinde 14 000 liralık münakale yapılma
sı hakkında ( Bütçe Encümenine ) 

7 — Gümrük memurlarının hayvan yem bedeli, 
taamiye ve yevmiyeleri hakkında ( Bütçe Encü
menine ) 

8 — Hapishanelerin idaresi hakkmda ( Adliye 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet ve Bütçe Encümen
lerine ) 

9 — Harita Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 7 500 liralık münakale yapılması hak
kında ( Bütçe Encümenine ) 

10 — Harita Umum Müdürlüğü 1929 senesi 
bütçesinde 2 500 liralık münakale yapılması hak
kında ( Bütçe Encümenine ) 

11 — Her sene bütçesine konulacak distofajin 
tahsisatının mütedavil sermaye olarak istimali 
hakkında ( Büteçe Encümenine ) 

12 — îcra ve iflâs kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkında ( Adliye Encümenine ) 

13 — tdarei hususiyelere ait maarif hissesinden 
san'at mekteplerine tefrik edilecek mebaliğe dair 
kanuna bazı maddeler tezyili hakkında ( Dahiliye 
ve Maarif Encümenlerine ) 

14 — İstanbul Darülfünununun 1927 senesi he
sabı kafisi hakkında ( Divanı Muhasebat Encü
menine ) 

15 — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1930 se
nesi bütçesi hakkında ( Bütçe Encümenine ) 

16 — Maarif Vekâleti 1929 senesi bütçesinde 

3 000 liralık münakale yapılması hakkında (Büt
çe Encümenine). 

17 _ Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna müzeyyel 1498 numaralı kanuna merbut 
cetvelin tadiline dair (Bütçe Encümenine). 

18 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedel
leri hakkında (Dahiliye ve Bütçe Encümenlerine). 

19 — Seyrisefain İdaresinin 1930 senesi büt
çesi hakkında (Bütçe Encümenine). 

20 — Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1930 se
nesi bütçesi hakkında (Bütçe Encümenine). 

21 — Tahlisiye İdaresinin 1930 senesi bütçesi 
hakkında (Bütçe Encümenine). 

22 —- Telgraf ve telefon kanununa bazı mad
deler ilâvesine dair (Dahiliye, Adliye ve Bütçe 
Encümenlerine). 

23 — Tohumluklarımızın ıslahı için ecnebi 
memleketlerden getirilecek tohumlukların gümrük 
resminden muafiyeti hakkında (İktisat ve Bütçe 
Encümenlerine). 

24 — Yüksek mühendis mektebinin 1930 se
nesi bütçesine ve idare talim heyetinin tasfiyesine 
dair (Bütçe Encümenine). 

Tezkereler 
25 — Ayancığın Söke Çayın Köyünden Sapan-

cıoğullanndan Thmetoğlu ŞükrününJjlÜBM^zasına 
çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye 
Encümenine). 

Mazbatalar 
26 — Beynelmilel sınaî mülkiyet mukaveleleri-, 

nııı La Hey tadilâtına iltihak edilmesi hakkında 
1/570 numaralı kanun lâyihası ve İktisat Encü
meni mazbatası (Ruznameye). 

27 — Cebelibereket Meb'usu Naci Paşa ile Or
du Meb'usu İsmail Beyin, Konyalı Başaralı zade 
Mustafa imzalı istida hakkında Arzuhal Encüme
nince ittihaz olunan 302 numaralı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair 4/71 numaralı takriri 
ve mezkûr Encümen mazbatası (Ruznameye). 

28 — Kocaeli Meb'usu Reşit Saffet Beyin, güm
rük kanununun 5 inci maddesinin 14 üncü fıkra
sını tadil edici 2/126 numaralı kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbatalan (Ruz
nameye). 
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 : 5 

Reis — Re/et B. 
Kâtipler : Avnl B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Memurin kanununa müzeyyel 1/548 numa

ralı kanun lâyihası ve Adliye, Dahiliye ve Memurin 
Kanunu Muvakkat Encümenleri mazbataları 

Reis — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında müzakere kâfi görülmüş ve maddelere ge
çilmişti. Birinci maddeyi okuyacağız. 

Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 
hakkında takip ve muhakeme usulüne dair kanun 

MADDE 1 — İrtikâptan, rüşvet alıp vermekten, 
ihtilas ve zimmete para geçirmekten, gerek doğru
dan doğruya ve gerek memuriyet vazifesini suiisti
mal suretile kaçakçılıktan ve resmen vuku bulan 
müzayede ve münakaşalara ve alım ve satıma fesat 
karıştırmaktan ve Devlet hariciyesine ait mahrem 
evrakı veya şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet ver
mekten bu cürümlere iştirakten maznun olanlar 
hakkında memurin muhakematı kanunu cari 
değildir. 

Ancak bu cürümlerden haberdar olan Cumhuri
yet müddei umumileri maznun millî irade ile man-
sııp memurlardan ise sorguya çekmeksizin yaptığı 
hazırlık tahkikat evrakını Adliye Vekâleti vasıta-
sile memurun tabi olduğu icra vekiline gönderir ve 
kanunî takibat icrası için müsaade talep eder. îcra 
vekili lüzum görürse ayrıca tahkikat yaparak bu 
talebe en kısa bir zamanda cevap vereceği gibi bu 
cürümlere muttali olduğu halde dahi yine Adliye 
Vekâleti vasıtasile takibata salahiyetli Cumhuriyet 
Müddei Umumiliğine işi tevdi eder. 

Vilâyetlerin millî irade ile mansup olmıyaıı me-
murlarile talî memurları hakkında Cumhuriyet 
Müddei Umumisi takibata lüzum görürse maznunu 
sorguya çekmiyerek hazırlık tahkikatı yapmakla 
beraber keyfiyeti valiye bildirir. Vali isterse ayrıca 
tahkikat da yaparak en kısa bir zamanda takibata 
muvafakatini beyan eder. Muvafakat edilmediği 
takdirde müddei umumi o memurun mensup olduğu 
vekâletten Adliye Vekâleti vasıtasile takibat icra
sına müsaade edilmesini ister. 

Bu cürümlerden maznun olan kaza kaymakam
ları hakkında yapılacak takibatı o kazanın merbut 
bulunduğu vilâyetteki ağır ceza mahkemesi-nez-
dinde bulunan Cumhuriyet Müddei Umumisi bizzat 

yapar. 
Bu cürümler hakkında ilk tahkikat yapılmadan 

önce müddei umumiler tarafından icra. edilecek 
hazırlık tahkikatı, maznunun mensup olduğu vekâ
let ve vilâyetçe tahkikat yapmasına ve maznunun 
işten elinin çektirilmesine mani değildir. 

Vekâletlerin millî irade ile mansup olmıyan me
murları hakkında bu cürümlerden dolayı Cumhu
riyet Müddei Umumiliklerince lüzum görülecek 
takibat için Adliye Vekâleti vasıtasile mensup oldu
ğu icra vekilinin muvafakati alınır. 

Müsteşarlar ve valiler hakkında bu kanun hük
mü cari değildir. 

Reis — Efendim; bu okunan madde Dahiliye 
ve Adliye Encümenleri tarafından müştereken 
yapılmıştır. Söz istiyen var mı efendim? 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Efendim; bu 
kanun hakkında uzun müzakere cereyan ettiği 
için bendeniz fazla tafsilât veremiyeceğim. Yalnız 
şimdi okunan maddede yine iş uzun bir yoldan 
gidiyor. Eğer irtikâp, irtişa ve saire cürümleri-
le maznun bir adamın sür'atle mahkemeye tev
dii maksut ise bu kanun o maksadı uzun yoldan 
temin etmiş oluyor. Bendenizce tahkikat eskisi 
gibi olsun ve ilk karar eğer maznun memurun 
lüzumu muhakemesine aitse derhal müddei 
umumiye verilsin. Men'i muhakemeye mü
teallik ise - bililtizam verilebilir kaygysu mev
cut olduğundan - mafevk heyet tahkik etsin. 
Lüzumu muhakeme tahakkuk ederse doğrudan 
doğruya müddei umumiye verilsin Madem ki, 
bu kanun cezanın teşdidi değil, bir maznu
nun sür'atle Adliyeye tevdii içindir. Bir misâl 
arzedeyim. Kazada iki nevi memur vardır. De-
derecei ulâ, derecei saniye memurları. Küçük 
memurlar hakkında mahallî encümen karar verdi
mi derhal Adliyeye verilsin, eğer mafevk memur 
hakkında ise lüzumu muhakeme karan verecek 
olan heyete verilsin. 

İşte sür'at bu suretle temin edilmiş olur. Yal-
niz tahkikat eskisi gibi mütehassıs bir heyet 
tarafından yapıldığı için usul muhafaza edilmiş 
olur. Bendenizin kanaatimce bu daha muvafık 
olduğu için bir de takrir veriyorum. 
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Adliye Encümeni JYLazbata M. Salahattin B. 
(Kocaeli) — Efendim; memurin muhakematı ka
nunu mucibince lüzumu muhakeme kararlarına 
memur itiraz edebilir. Kararı Şurayi Devlet ver
miş ise Heyeti Umumiyeye, mahallî meclisi vermiş 
ise mülkiye dairesine itiraz hakkı vardır. Fakat 
ahkâmı umumiyede maznunlar lüzumu muhakeme 
kararlarına itiraz edemezler. 

Çünkü mahkemeye sevk, bu günkü tabirle 
maznun hakkında son tahkikatın açılması kararı
nın verilmesi kendisinin isnat olunan suçun faili 
olduğunu kabul etmek demek değildir. Memu
rine verilen salâhiyet ilk yapılan tahkikatın 
adliye usullerinde cereyen etmediği gibi maznu
nun müdafaası meselesinde daha fazla teminat 
ve mülâhazalar olmaması esasına müstenittir, 
denebilir. Eski usulü cezaiycde bu hüküm cari 
idi. Fakat bu günkü ceza usulü muhakemele
rinde sarahaten maznunun lüzumu muhakeme 
kararı mahiyetinde olan son tahkikatın açılma
sına dair olan karara itiraz hakkı yoktur. Bu
yurdukları kabul edilecek olursa haklarında lü
zumu muhakeme kararı verilir, verilmez memur
lar derhal mahkemeye sevkedilecektir. Eğer o 
lüzumu muhakeme kat'î, kanunî yolları kapanmış 
ise bu gün de esasen böyle yapılmaktadır. Yani 
lüzumu muhakemeleri kat'ileşmiş olan maznun 
memurlar müddei umumiye verilir ve müddei 
umumî hiç bir muamele yapmadan evrakı mahke-
kemeye verir. O halde Süleyman Sırrı Beyefen
di de tesrie ihtiyaç duyuyurlar ve tesrii arzu 
buyuruyorlarsa gösterdikleri ve bu günkü vaziye
tin teyidinden başka bir şey olmıyan tedbir ile 
sürat temin edilemez. îdare memurlarının hususî 
vaziyetleri ve bu baptaki tedbirler mütehassıs 
encümen olan Dahiliye Encümeni tarafından dü
şünülmüş ve o şekilde kayitlar konarak madde bu 
hale getirilmiştir. Teklifin aynen kabulünü rica 
ederim efendim. 

Süleyman S i m B. ( Yozgat) — Efendim, bu 
kanunun serlevhasında « Memurin kanununa mü-
zeyyel kanun» denmiş. 

Salahattin B. ( Kocaeli) — O yanlıştır. 
Süleyman Sırrı B. ( Devamla ) — Yanlış ise 

müstakil bir kanun oluyor. Muhakkak olan nokta 
kanunun memurin muhakemat kanununa müzey-
yel olması lüzumudur. Kanunun serlevhasının 
böyle olması lâzımdır. Şimdi müddei umuminin 
yapacağı tahkikat neticesinde memurun lüzumu 
muhakemesi taayyün ederse itiraz olunmaz. Fakat 
memurin muhakemat kanununa göre lüzumu mu
hakeme kararlarına da itiraz edilirdi. 

İtiraz mafevk heyette tetkik edilirdi, bende
niz de bu yollan kesiyorum. Kazanın lüzumu mu
hakeme hakkında verdiği kararlar kat'i olur. 
Keza vilâyetin ve şura dahiliye dairesinin verdiği 
kararlar da kaf i olur, müddei umumiye diğer, bu 
memur maznundur, hakkındaki karar budur. 
İşte sür'at meselesi bu suretle temin edilmiş olur, 
yalnız tahkikat bir zatın elinden değil, bir 

heyetin elinden çıkıyor, sürat te temin edilmiş 
oluyor, bu heyet müstantik mahiyetindedir. (Doğru 
sesleri) 

İbrahim B. (Kocaeli) — Madde metninde; 
gerek vekâletin ve gerekse vilâyetin lüzum üzerine 
yapacakları tahkikat en kısa zamanda olacaktır. 
deniyor. Bunun haddi âzamisi nedir. Hafta mı 
ay mı, sene. mi 1 

Adliye Encümeni M. M. Salahattin B. (Kocaeli) 
— Efendim, evvelâ Süleyman Sırrı Beyefendiye 
cevap vereyim, bu lâyiha ile sür'at meselesi istih
daf edilmekle beraber hiç bir vakit da bir ferdin 
bir vatandaşın haiz olduğu kanunî haklardan 
memurların mahrum edilmesi gibi bir maksat takip 
edilmemiştir. 

Bu günkü ceza usulü muhakemelerinde bir 
şahsa maznun demek için müddei umuminn hazır
lık tahkikatı namı verilen epi bir muamele yapıl
ması lâzımdır. Maznuniyet sıfatını aldıktan sonra 
ilk tahkikatı yapacak olan müstantik kendi müdafaa 
hakkına taallûk eden bir çok salâhiyetleri istimal 
eder hatta vekili müdafii hazır bulunarak duruş
ma yapılacak haller bile mevcuttur. Hiç bir vakit 
bir memurun fertten daha şiddetli bir muameleye 
maruz tutulması fikrini encümen takip etmemiş
tir. O itibarla kendilerinin buyurdukları şekilde 
bu gün idareten müstantik tahkikatı mahiye
tinde yapılan kanunî bir çok hususat orada icra 
edilmediğine göre derhal bir memurun muhake
meye sevkını, yine takip edilen maksatla ve esaslı 
kanunî haklarla bendeniz kabili telif görmüyo
rum. O itibarla maddenin şekli muvafıktır. İb
rahim Beyefendi kısa bir zaman tabirindeki «kı
sa» kelimesine ilişiyorlar. Ve bunun takyidini 
istiyorlar. Bunu bir müddetle takyit etmenin 
imkânı yoktur. O takip olunan işin icabatına 
göre değişir. En kısa bir zaman diye kanunda 
gösterilen şu ibare işin sür'atle muamele görme
sini icap eder. 

ibrahim B. (Kocaeli) — Alâstikî olur ve mese
le de bir sene kadar uzatılabilir; 

Selâhattin B. (Kocaeli) — Ben buradan, bir se
neye kadar uzatılabilir, kaydını söyliyeyim, bir 
müddetle takyit etmek için vaziyeti hesaplamak 
mümkün olamamıştır. Ve olamaz da her iş ken
dine göre bazı hususî mahiyetler arzedebilir. 

Ethem B. (Samsun) — Kanunda mevzubahs 
olan ceraim idarî işlerde müstahdem memurların 
vukua getirecekleri cürümlerden bazılarıdır. Va-
zifei memuresini sui istimal etmek suretile zimme
tine para geçen bir memur tasavvur edelim. 

Meselâ: Posta ve telgrafhanede ifayi vazife 
eden bir memurun millet malına taallûk eden bir 
sui istimali tahakkuk etmiş olduğunu farzedeiim. 
Bu keyfiyeti müddei umumî bey haber alırsa veya 
kendisine bu vaziyet üzerine bir malûmat verilirse 
etrafta tahkikata başlıyacaktır, yani ilk tahkikata 
başlamazdan evvel bu vaziyeti haricen tetkik ede
bilecektir, haricen tetkik nasıl olabilir? Defter 
üzerinde gelen ve giden koliler üzerinde şu veya 
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bu şekilde vaki olan mektuplarla husule gelecek 
bir cürüm müddei umuminin veyahut müstantıkın 
ilk tahkikata başlamasından evvel haber verilmiş, 
veya kendisi haberdar olmuşsa sorguya çekil
mezden evvel bu mesele üzerinde tahkikatı hari
ciye ile tenevvür edecektir. Bu ancak defter 
üzerinde tetkikat ve tahkikat yapmak, telgrafha
ne ve postahanenin kuyudatı üzerinde işlemek 
suretile anlaşılabilecek bir iştir. O mahiyette o1 an 
cürümleri tetkik ise ancak o işle uğraşan ve o 
işlerle yetişmiş olan mütehassıs memurlara aittir. 
Çok temenni ederim ki her daireinin mütehassısı 
müfettiş ve memurları bu gibi ceraimde ilk tahki
kat yapmak hususunda münhasıran salâhiyettar 
olurlarsa bunların yapacağı tahkikatın neticesi 
daha vazıh ve müsbet olmak lâzım gelir. Madde, 
bunlar da yapabilir diyor. Bu cürümlerden haber
dar olan Cumhuriyet müddei umumileri... 
(Madde tashih edildi sesleri) ne şekilde? 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Şimdi okundu. îş-
ten el çektirmek, hazırlık tahkikatı esnasında o 
memurun mensup olduğu • vilâyet ve Vekaletler
ce her türlü tahkikat yapmağa kanun mani değil
dir. Bu ayrıca tashih edilmiştir. Buyurduğunuz 
defter tahkikatı ve saire gibi hususat bunlarla 
temin edilmiştir. 

Ethem B. (Samsun ) — Bir şey daha var: Bu 
cürümler hakkında müddei umumiler tarafından 
yapılan tahkikat vekâletler veyahut vilâyetler-
ce tahkikat icrasına mani değildir. Fakat maz
nun sorguya çekildikten sonra bu hal vekâlet 
veya vilâyetlerin tahkikat icrasına mani olacak 
mı? sorguya çekildikten sonra, hiç bir tahkikal 
yapamıyacakları maddede mevcuttur. 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat )— Usul hakkın
da söyliyeceğim: Efendim; kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında müzakere bitti, maddelere ge
çildi. Meclis dağıldı. Meclisin ruznamesine gir
miş tabedilmiş, resmen Azayı Muhteremeye veril
miş olan şekil değiştirilmiş. Havale edilmiş bir 
teklif yok. Kendiliklerinden bir madde uydurmuş
lar. 

Salâhattin B. ( Kocaeli) — Uydurmak tabiri 
bir az ağırdır. Heyeti umumiyesi kabul edilip mad
delere geçildikten sonra o gün Meclisi idare e-
den Reis Beyefendi de burada hazırdırlar, biz 
Dahiliye ve Adliye Encümenleri birinci madde 
üzerinde tadilât yapmış ve yapılan tadil şekli 
budur diye kâtip Beyefendiye takdim edilmiştir. 
Bu tebdillerin hangi noktaya ait olduğu hakkında 
da bendeniz izahat verdim, fakat o sırada muhte
rem rüfeka salonu terk etmiş ve nisap kalmamış 
bulunduğundan Makamı Riyaset celseyi tatil 
etti. Yoksa buyurdukları gibi uydurma filan 
gibi şeyler, alelhusus bu gibi mühim bir kanunda 
katiyen mevzubahs; olamaz. Bu tabirler şayanı ka
bul ve doğru değildir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Bu tabiri geri 
alıyorum. Yalnız resmen makamı riyasetten ha
vale edilmiş bir tadil teklifi olmak lâzım gelir. 

O da yok. f Encümene sesleri) 
Reis — Efendim; geçen celsede Heyeti Umu

miye bu maddenin iki encümen tarafından müş
tereken müzakere edilerek Heyeti Umumiye 
arzı için bir karar vermemiştir. Tensip buyu
rursanız; bunu encümenlere iade edelim. Tabe
dilir, tevzi edilir. Yok arzu ederseniz, eldeki lâ
yihalar ; okunan şekle göre tashih edilir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim; ka
nunun Heyeti Umumiy esi hakkındaki müzakere 
kâfi görülerek maddelere geçildi. Fakat tap ve 
tevzi edüen madde üzerinde encümen tadilât 
yapmış, Yapmak hakkıdır. Tap ve tevzi edilen 
şekle bir cümle; iki cümle ilâve edilmiş. Mü
zakereye; bırakıldığı noktadan devam edebilmek 
için tap ve tevzii lâzımdır. Yahut Heyeti Celile 
arzu buyurursa ilâve edilen kısım okunur. Biz de 
onu elimizde bulunanlara ilâve ederiz. Fakat ma-
damki kanun, esaslı ve mühim bir kanundur. Tap 
ve tevzi edildikten sonra müzakere edilmesi mu
vafık olur. 

Ali İffazmi B. (Muğla) — Efendim; encümenin 
ufak tadili burada" maddeye ilâve edilir. Ve o 
suretle kabul olunabilir. Bir güçlüğü yoktur. 
Bir kaç kelimeden ibarettir. Şimdi bu okunan 
maddenin müzakere ve kabulünü rica ederim. 

Reis — Bu gün müzakeresini kabul- edenler lüt
fen el kaldırsın Etmiyenler . . . Kabul edilmemiş
tir. O halde tap ve tevzi edeceğiz. Ondan sonra 
müzakere edeceğiz. Diğer bir lâyiha vardır. Bu
nunla alâkadardır. O halde bu da kalacaktır. 

Selâhattin B. (Kocaeli) — Millî Müdafaa En
cümeninden geçen eşhası askeriyeye ait lâyiha da 
bununla alâkadardır. Bu kanunla mütenazır olması 
için onda da tadilât yapmak lâzımgeliyor. Madem ki 
Meclisi Âlinin arzusu, lâyihanın tab ve tevziidir. 
O da tab ve tevzi edilmek üzere encümene iade 
edilsin. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Şimdi yeniden 
bir şekil vermek üzere maddenin encümene gitme
sine Heyeti Celile karar verdi. Lütfen takririm 
okunsun kabul.buyurulduğu takdirde oda gitsin. 

Reis — Müzakere ederken takriri de okuruz. 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Daha seri olurdu. 

2 — Devlet demiryolları istimlâk kanununun 
tefsiri hakkında 3/316 numaralı Başvekalet tezke
resi ve Nafıa, Dahiliye Adliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen;. 
el kaldırsın . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları istimlâk kanununa mü-
zeyyel kanun 

MADDE 1 — 929 numaralı Devlet Demiryol
ları istimlâk kanununun hükümleri Hükümetçe 

[1] 139 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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mubayaa edilen ve edilecek olan demiryollarına da 
şamildir. j 

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

MADDE 2 — Mezkûr istimlâk kanununun 
üçüncü maddesi mucibince bu hatlar ve teferruatı; 
için istimlâkine lüzum görülecek gayrı menkulle-1 
rin bedellerini tayinde işbu demiryolların muba
yaaları tarihindeki vergiler esas tutulur. \ 

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

MADDE 3 — Devlet Demiryolları güzergâhın
da istimlâki lâzım gelen ve fakat bu demiryolların 
inşasına ait kanunun neşri veya mubayaası tari- j 
hinde mevcut olmayıp sonradan yapılmış olan 
emlâkin kıymetleri istimlâk tarihindeki vergileri- j 
ne göre, vergileri konmamış ise emsallerinin yine 
istimlâk tarihindeki vergisine göre hesap edilir, j 

Bütçe E. R. Fuat B. (istanbul) — Maddenin 
ikinci satırının sonunda (yapılmış) kelimesinden 
sonra (ve yapılacak) kelimelerinin ilâve edilme
sini rica ederim. 

Reis — Maddeyi bu tashihle kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. j 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. ! 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Nafıa, Dahiliye, Maliye Vekilleri memurdur. I 

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

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini ka-
bul*edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir, j 

3 — Yol mükelleflerinden alınacak maarif 
vergisi hakkında 1/596 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye,' Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları [1] 

Reis — Efendim; heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı (Hyır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul; 
edilmiştir. 

Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi 
hakkında kanun 

, MADDE 1 — Bütçelerinde maarife tahsis olun-. 
muş varidatı maarif hizmetlerine kâfi gelmiyeıı \ 
vilâyetlerin meclisi umumileri bu masraflara kar
şılık olmak üzere şose ve köprüler kanunu muci- j 
bince yol parası ile mükellef olanlardan üç yüz 
kuruş vergi tarh ve cibayetine mezundurlar. i 

Ethem B. (Samsun) — Bütçelerinde açık olan 
vilâyetlerin açıklarını kapamak için yol parasına 
zam yapacakları zikrediliyor. Bu vilâyetlerin açık- j 

[1] 141 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

lan ne miktardır. Bütün vilâyetlerde bu açıklar 
taayün etmiş ise vilâyetler üzerine taksimi nedir? 
Bu mesele hakkında encümen malûmat almış mı
dır? Bu açıklarını ne ile kapatacak, dört yevmiye 
almakla mı, üç yevmiye almakla mı, yoksa iki 
kâfi midir? Bu hususta encümen izahat versin. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü (Gümüşane) — 
Efendim; açık üç milyon kadardır. Bu kanun esa
sen iki seneden beri mer'idir. Bu sene yine aşağı 
yukarı ayni şekilde temdidini rica ediyorum. 
Bir çok ilk mektepler vardır ki bu kanun çıkmazsa 
maalesef kapanmak mecburiyetinde kalacaklar
dır. Vergi de esasen yeni bir vergi değildir. İki 
seneden beri alınmakta olan bir vergidir. Bu ver
giyi geçen sene elli iki vilâyet tatbik etmişti. Bu 
sene de diğer bazı vilâyetlerin tatbik etmeğe 
mecbur kalacağını tahmin ediyoruz. Gelen idarei 
hususiye bütçelerinin bir çoğunda kendilerine 
verilen varidatla masraflarının ancak dokuz ay
lığını karşılamaktadır. Eğer bu kanun çıkıp tatbik 
edilmezse üç aylık kadar açıkları kalacaktır. 
Yekûn da üç milyon kadardır. Binaenaleyh kanu
nun iki sene müddetle temdidini rica ediyoruz. 
Bu iki sene zarfında memleketin iktisadî vazıyeti
nin genişlemesi ve matrahlardan da daha ziyade 
varidat temini ihtimali vardır. Ayni zamanda bu 
iki sene zarfında - encümenin temennisi mucibin
ce - ayrıca bir matrah bulmağa da çalışılacaktır. 
Fakat maalesef bu kanunun bu gün için temdidin
de zaruret vardır, 

Ethem B. ( Samsun ) — Bu kanun iki noktai 
nazardan tenkide lâyik bir haldedir. Fakat bun
ları arzetmezden evvel Maarif Vekili Beyin bu
yurdukları gibi bu verginin bir kaç senedenberi 
ne şekilde bu zamana kadar geldiğini de anlamak 
faideli olur. Memlekette ilk tahsilin masrafları 
halka tevzi edilmek suretile istihsal edilmek esası 
kabul edildikten sonra bu masrafların temini 
hususu düşünüldü. En son teklif ve kabul edilen 
şekil müsakkafat vergisine, kazanç vergisine, sa
yım kanununa bir nisbeti mahsusada zamaim ic
rası suretile bu ilk tahsilin daimî ve tesisata müteal
lik olan aksamı karşılaştırılmıştı. O da kifayet 
etmedi. İki veya üç senedenberi devam etmekte 
olan yol mükelleflerine üç yevmiye ilâvesile 
bu açıkların kapatılması arzu edilmektedir. Geçen 
sene bir kanun ile bu bir sene içn tecviz edilmişti 
Şimdi bu lâyiha ile bunun iki sene daha temdit 
edilmesi teklif olunmaktadır, iki noktai nazarla 
arzettim Bu usul, bu iş tenkide lâyiktır. Birincisi 
yol mükelleflerine üç yevmiye zam etmektir. 
Mükellefiyeti bedeniye ile mükellef olacaklar 
yollarda çalıştıktan başka mektep inşasında; 
maarif işlerinde de gösterilecek yerde çalışa
caklardır. Yol kanununun geçen sene kabul 
buyrulan şekli malûmu Âlileridir: Bedenî mü
kellefiyet; malî mükellefiyet; bedenen çalışa
caklar on gün çalışacaklar; para verecekler de 
on lira vereceklerdir. Güzel fakat bu iş vilâyet
lerin yolunu yapmağa ve sonra emniyeti Dev-
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lete taallûk eden umumî yollara, iktisadî işlere 
taallûk eden umumî yollara sarf edilecektir ve 
bu varidatın bir kısmı da Devlet elile, Nafıa Ve- ; 

kâleti elile sarf edilecektir. Diğer bir kısmı da 
emniyeti Devlete taallûk etmiyen ve sırf vilâ-J 
yetlere ait olan vilâyet ve kaza yolla
rına sarf edilecektir. Bu mesele geçen sene 
encümende müzakere edilirken vilâyetlere terk! 
edilen yol parasının yüzde ellisi ki alınacak mik
tarın yüzde ellisidir. Bu vilâyetlerin ihtiya
cını temin edemiyecektir. Ne yapalım buna 
karşı bir şey ilâvesine imkân var mı? 
Bu konuşuldu. Binnetice yoktur, denildi. Çünkü 
bir vilâyetin 10 - 15 saat uzağından gelecek olan 
bir adam gelmek için bir iki gün, git
mek için de bir iki gün sarfedecektir. 
Sonra da on gün mükellefiyetini ifa edecektir. îş 
merkezine 15 saat mesafedeki bir mükellef 15 gün 
ekmeğini sırtlayrpta gelmek suretile orada çalışıp 
vazifesini yaptıktan sonra gidecektir. Bina
enaleyh artık buna daha fazla bir yük tahmil ve | 
tevdiine imkân yoktur. Olsa bile şimdilik zaman 
müsait değildir, bunu yapmıyalım dediler ve bu 
iş bu suretle halledilsin, denildi. Heyeti Celile de 
bu şekilde kabul etti. Şimdi maarif için de 
ikinci bir üç gün ilâvesi mevzubahs edildi. 
Ve bu üç yevmiyeyi ilâve ederek 10 gün yerine 
13 gün çalışmak tarzı daha kolay. Halbuki; bu 
öyle değil, yol için gelecek, mektep yapılmak 
lâzım geldiği zaman tekrar gelecek ki, ikinci bir 
külfettir. Bu, para vereceklere gelince, geçen sene 
Maliye Yekili Beyefendi teadül kanunu Heyeti 
Celileye izah ederken buyurdular ki; bundan 
sonra artık memurlar hiç bir para vermiyecekler-
dir. Ve bu kanun mucibince alacaklarını alacak
lardır. Ne maarif parası, ne kazanç vergisi, 
ne de tekaüdiye ve saire hiç bir şey vermiyecek-
ler, dediler. Bu iş muhasebei umumiyece de 
masraf senetlerinin arkasındaki karma karışık 
hesaplar kaldırılmak suretile teshil edilecektir. 
Yalnız bir yol mükellefiyeti naktiyesi kalmıştır, bu
yurmuşlardı, şimdi bu tertiple mükellefiyeti nak-
tiye eshabı üçer yevmiye daha verecektir. 
Çalışacaklara da üçer gün daha ilâve olunuyor. 
ikinci nokta; hepimizin bildiğimiz gibi halkın 
üzerine yeni bir mükellefiyet tahmil etmemek hu-
susatını prensip itibarile kabul etmek mecburiye
tindeyiz. 

Bu, o mevzuada muhalif ve binaenaleyh tenkide 
şayan bir nazariye ve esastır. Zaten alınacak 
olan bu vergi yoktan almacaksa maarif açığı yi
ne kapanacak değildir. Belki para alınabilir. Fa
kat mükellefiyeti bedeniye meselesinde eyi bir 
tedbir olmadığına kaniim. Sıkıştığımız vakit şu 
veya bu unvanlarla yeni vergiler almağa kalkış-1 
mak - hepimiz takdir ederiz ki - doğru bir mesele 
değildir. İktisat vaziyetinin gerginliği malûmdur. 

İzaha mahal olmıyacak kadar işin kesbi müş
külât ettiği her günkü manzaralarla malûmdur. 
Binaenaleyh halk üzerine değil, tahsili iptidaî 

masraflarını vilâyetlerde mahallî halka terketme-
liyiz. Maamafih bu maarif işidir. Fikrî terbiye 
işi de ileri götürülmesi icap eden bir iştir. 

Bu kanunun iki noktai nazaradan tenkit edile
bileceğini arzetmistim. Fakat bir noktai nazar
dan da çok musip olan bir şey vardır ki halk te
şekküllerine kendi işlerini temin edebilmek için 
kendi dairei vazifelerine dahil olan halktan aşağı 
yukarı nisbet dahilinde bir şey alabilmek salâ
hiyetini veriyor. Çok güzel, bu salâhiyeti bu 
gün ona vermeleri lâzım geliyorsa verilsin. Daha 
ziyade Devletin, bütçeleri varidatına na kâfi,olan 
bu nevi vilâyetlere muavenet ve müzaheret eyle
mesi suretile bu işin el birliğile bertaraf edilmesi 
daha münasip olacağı kanaatindeyim. 

Bütçe E. Mazbata Muharriri Ahmet Remzi 
B. (Gazi Antep) —Efendim, Ethem Beyefen
dinin sözleri arasında hakikaten nazarı dik
kate alınmağa lâyik ve bu verginin ten
kidinin bihakkın yerinde olduğunu gösterir hakikî 
noktalar mevcuttur. Esasen yol mükellefleri ka
nunda dahi mükellefiyet itibarile malî usullere, 
malî ilmin icabatına tamamen muvafık değildir. 
Netekim bn kanun kabul buyurulurken bu nokta
lara işaret edilmişti. Yalnız yol mükellefiyeti za
manın zaruretleri icabıdır ki kabul Duyurulmuş
tu. Bu defa teklif olunan kanun iki sene müddetle 
meriyette kalmak üzere evv.elee kabul buyurulmuş 
olan kanunun aynıdır. Binaenaleyh encümen tara
fından kabul edilmiş bulunan bu mevzuda yeni 
bir teklif, ayrı bir mahiyet yoktur. Niçin kabul 
ettiğimizin sebebi; hassaten vilâyetlerde maarif 
teşkilâtının, kurulmuş mekteplerin dağıtılmama-
sıdır, bu mekteplerin idaresine mahallî varidat 
kâfi değildir. Umumî bütçenin vaziyeti ise Heyeti 
Celilenizin malûmudur, bu itibarla zarureten ve 
teklifleri üç sene iken iki seneye kasru tahdit edil
mek üzere encümenimiz bu kanunu kabul etmiştir. 
Binaenaleyh mazbatamızda da arzettiğimiz gibi 
iki sen zarfında bu esas meselenin .tarzı hallinin 
bulunmasını ve bilhassa bu muvafık ve müsait 
olmıyan mükellefiyetin bir an evvel çaresine ba
kılmasını Hükümetimizden temenni ettik ve ümit 
ederiz ki iki sene zarfında Hükümet bize esaslı 
tekliflerle gelecektir. Bendenizce kanunun babu-
lü arzettiğim sebeple zaruridir. Encümeniniz bu 
zarureti yakından görerek kanunu kabul etmiştir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mükellefiyetlerini şose ve köp
rüler kanunu mucibince bedenen ifa edenler ma
arif inşaatında ve maarif inşaatı olmıyan yer
lerde idarei hususiye inşaatında azamî dört gün 
müddetle çalıştırılabilirler. 

İdarei hususiye inşaatında çalıştırıldıkları tak
dirde meclisi umumiler veya encümenlerce tayin 
olunacak yevmiye bedelleri maarif hesabına irat 
kaydolunur. 
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Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci maddede zikredilen mü
kelleflerin ait olduğu vekâletlerle tekarrür ede
cek şartlar dahilinde şose ve köprüler veya 
diğer Devlet işlerinde istihdamları caizdir. 

Bu takdirde yevmiye bedelleri maarif hesabına 
irat kaydolunur. 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu vergi yol parası ile birlikte 
ve ayni şeraitle tahsil olunur. 

Beis — Söz istiyen var mı] Maddeyi kabul 
edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükmü 1931 malî se
nesi nihayetine kadar cari olmak üzere neşri ta
rihinden muteberdir. 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Btmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Dahiliye, Maliye, ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Reis ••— Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiy enler . . .Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Antalya Meb'usu Ahmet Saki ve Yozgat 
Meb'usu Ahmet Hamdi Beylerin, umuru belediyeye 
ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 17 kânunusani 1927 
tarih ve 959 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
tadiline dair 2/54 ve Kayseri Meb 'usu Hasan Ferit 
ve Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beylerin, umuru 
belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini tadil edici 2/115 numaralı kanun 
teklifleri ve Adliye ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis —- Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numa
ralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanun 

MADDE 1 — Belediye meclis ve encümenleri
nin kendilerine kanun nizam ve talimatnamelerin 
verdiği vazife ve salâhiyet dairesinde ittihaz et
tikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye 
kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya 
emerettiği fiilleri işliyenlere veya yapmıyanlara' 
elli lira kadar hafif para eeazsı tertibine ve üç i 
günden on beş güne kadar ticaret ve san'at icra-i 
smdan men'e ve Türk ceza kanununun 586, 538,1 
557, 559 ve 577 inci maddelerile 553 üncü madde-! 
sinin birinci fıkrasında yazılı cezalan tayine'' 
Belediye Encümenleri salâhiyettardır. (Şubelere i 

[1]İ4£ numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

ayrılan belediyelerde bu cezalan encümen na
mına ve yerine şube müdürleri tayin ederler.) 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Belediye meclislerinin ittihaz 
edecekleri mukarreratta men veya yapılması emre
dilen hususların nevileri tasrih ve ceza miktarları 
tayin olunarak tenbihnamelerle mahallerinde ilân 
olunur. 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir, 

MADDE 3 — Tenbihnamelerde miktarı maktu 
olarak tayin edilen para cezaları tenbihnameye 
muhalif harekette bulunanlar tarafından rızalarile 
verildiği halde belediye zabıta vazifesini ifa eden 
memurlar bu para cezalarını makbuz mukabilinde 
tahsil ederler. 

Rızasile para cezasını vermiyenlerle işledik
leri fiil gayri maktu cezayi müstelzim olanlar hak
kında zabıt varakası tutulur. 

Hüviyetini bildirmiyenler en yakın polis veya 
belediye mevkiine ve muhalefetleri halinde zorla 
götürülür, ve hüviyeti tesbit olunarak derhal ser
best bırakılır. 

Ticarethane ve ikametgâhlarile müessesat ve 
alelûmum emakine ait zabıt varakaları her halde 
mahallerinde tanzim olunur. 

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

MADDE 4 — Belediye suçlarına ait zabıt 
varakalarının bir ayni alâkadarana tebliğ olun
duktan sonra öbürü belediye encümenlerine ( şu
belere ayrılan yerlerde şube müdürlerine) verilir. 

Suçlu tebliğden itibaren iki gün içinde beledi
ye idarelerine veya encümene müracaat hakkını 
haizdir. Bu müracaat haklı görülürse ceza tayi
nine mahal olmadığına karar verilir. Aksi halde 
lâzım gelen ceza tayin ve tebliğ edilir. Bu kararın 
nihayet beş gün zarfında verilmesi mecburidir. 

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

MADDE 5 — Ceza kararlarının tebliğ tarihin
den itibaren beş gün içinde mahsus hâkimlere ve 
olmıyan yerlerde sulh hâkimine müracaatla şifa
hen veya tahriren itiraz olunabilir. İtiraz şifahî 
ise bir zabıt tutulur, ve muterize imza ettirilir. 

Ticaret ve san'attan men kararlarile para 
cezasını vermediğinden dolayı hapse tahvil hük
münün infazı itirazın neticesine kadar tehir 
olunur. 

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

MADDE 6 — îtirazen icra edilecek tetkik 
evrak üzerine cereyan eder. 

Hâkim, itiraz edeni ve lüzumu halinde zabıt 
varakasını tanzim veya tasdik edenleri veya 
vekillerini celp ve davet eder. İtirazın nihayet 
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otuz gün içinde intacı mecburidir. 

îtiraz, cezanın salahiyetli olmıyanlar tarafın
dan tayin olunduğu ve cezanın kanuna mugayir 
olduğu ve tutulan zabıt varakalnnın sahteliği ve 
hükme müessir olacak fahiş maddî hataya mi'ste-
nit bulunduğu hususlarına münhasır olarak der-
meyan edilebilir. Hâkim itirazı varit görürse ceza 
kararını iptal ve para cezası istifa edilmiş ise bele
diyenin iadesine de hükmeder, itirazı varit gör
mezse kararı aynen tasdik eder. 

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

MADDE 7 — itiraz neticesinde hâkim tara
fından verilecek kararlar kat'î olup temyizi kabil 
değildir. Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
343 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Türk ceza kanunile diğer ka
nunlarda mahkemelerce görülmesi yazılı olan 
belediyeye ait suçlarda belediyeler tarafından 
kanunî takibat icrası talebile cumhuriyet müddei 
umumiliklerine gönderilecek müzekkereler ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 164 üncü madde
sinde yazılı istida mahiyetindedir. Bu husus
larda mezkûr kanunun bu maddesile müteakip 
maddeleri tatbik olunur. Kabahat nevinden olan 
suçlarda da mezkûr kanunun 151 inci maddesi ile 
muvakkat (A) maddesinin 5 numaralı bendinin 
son fıkrasındaki ihbar ve müracaat hükmünde 
olmak üzere belediyeler sulh hâkimlerine müzek
kere gönderirler. 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanuna göre tutulacak zabıt 
varakalarile makbuz ilmühaberlerinin şekli hak
kında Dahiliye Vekâletince bir talimatname ya
pılır. 

Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı para ceza
ları belediye idarelerile belediye zabıta vazifesini 
ifa eden memurlar tarafından infaz ve tahsil olu
nur. Cezayi vermiyenlerin hapis hükmü müstesna 
olmak üzere tahsili emval kanunu mucibince mal
larına müracaat edilir. 

Cezayi ödemekten aczi tahakkuk edenler hak
kında tayin edilmiş olan para cezasının her bir lira 
ve küsuru için bir gün hapsedilmek üzere belediye 
idarelerinin verecekleri müzekkereler Cumhuriyet 
müddei umumiliklerince infaz olunur. 

Bu suretle hapsedildiler mahpus iken cezayi 
öderlerse mahpus kaldıkları müddetin bir günü için 
bir lira tenzil edilerek mütebaki hapisten sarfı 
nazar olunur. 

, Reis — Söz istiyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 16 nisan 1340 tarih ve 486 nu-
i maralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördün-
; cü maddelerinden gayri ahkâmile 17 kânunusani 
11927 tarih 959 numaralı kanun hükmü mülgadır. 
I Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 eylül 1930 tarihin
den muteberdir. 

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

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye ve Dahiliye "Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihai kanuniyenin ikinci müzakeresine ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16 
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•A- SIRA No 139 
Devlet demiryolları istimlâk kanununun tefsiri hakkında 
3 816numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Nafıa, Dahiliye, Adliye 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. a 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü, '24'-X'- 1029.' 
Şube v 

Sayı 6/3945 
B. M, M. Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları kanununun tefsiri hakkında Nafıa Vekâletinden yazılan 
23-10-929"tarihli ve D. Demiryolları ve L. U. İ. X Daire 934 numaralı tezkere sureti leffeti 
takdim edilmiştir. 

Muktazasının ifa ve iş'ar buyurulmasım arzederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celilçye v 
ı - . . • • - , • 

1 -10 haziran 926 T. ve 929 numaralı Devlet Derriiryolları istimlâk kanunu mucibince 
Devletçe elyevm inşa edilmekte ve atiyen inşa olunacak demiryollar ve teferruatına lüzumu 
dolayisile istimlâki icap eden gayri menkullerden hakikî ve hükmî şahısların mutasarrıf olduk
ları arazi ve emlâkin sureti istimlâki salifülarz kanuna tevfikan icra edilmekte ise de işbu ka
nunun ahkâmının ıo haziran 926 tarihinden mukaddem imtiyaz mukavelenamelerile şirketler 
tarafından inşa olunup ahiren mubayaa suretile Devlete mal edilen Anadolu- Bağdat ve Adana 
Mersin gibi demiryollar güzergâhında istimlâkine lüzum görülen gayri menkullere de şamil 
olacağına, 

2 — Teşmili kabil olduğu surstte: 
Devletçe inşa edilmekte ve edilecek olan Demiryollar güzergâhında istimlâk edilecek gayri 

menkullerin bedeli istimlâki; kanunun üçüncü maddesi mucibince mezkûr hatların inşası için 
neşredilen kavaninin tarihi neşrinde alınan vergisine göre hesap edilecek kıymeti ve vergisi 
bulunrmyan arazi ve emlâk için de emsalinin vergisine nazaran tayin olunacak kıymeti isede 
mubayaa suretile Devlete mal edilen demiryollarının inşası hakkında bir kanun gayri mevcut 
ve esasen bu hatlar Devlet tarafından inşa edilmemiş olduğundan güzergâhındaki gayri menkul
lerin bedeli istimlâkinin sureti hesabında salifülarz üçüncü maddenini kabili tatbik olduğuna, 

3 — 10 haziran 926 T. ve 929 numaralı kanunun neşrinden sonra Devletçe inşa edil
mekte ve edilecek olan her hangi bir demiryol güzergâhında istimlâkine lüzum görülen ve 
fakat bu demiryolun inşasına ait kanunun tarihi neşrinde gayri mevcut olup bilâhara inşa 
edilmiş olan emlâkin bedeli istimlâkinin tayinine dair kanunda sarahat olmadığından yapılacak 
muamelede tereddüt hasıl olmağla anifülarz hususaf hakkında Büyük Millet Meclisince tefsiren 
bir karar ittihazı arz ve istirham olunur efendim, 

Nafıa Vekili 
Recep 
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Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Karar M 2 28-XI- 1929 

Yüksek Reisliğe 

10 haziran 926 tarih ve 929 numaralı Devlet Demir yolları istimlâk kanununun tefsirine 
dair Başvekâleti Celilenin Encümenimize muhavvle 24-X-1929 tarih ve 6/3945 numaralı 
tezkeresine merbut Nafıa Vekâletinin 3 maddeyi muhtevi tezkeresi Nafıa Vekili Recep Beyefen
dinin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

1 - Devletçe mubayaa edilmiş olan, Anadolu ve Mersin - Adana Demiryolları bu mubayaa 
neticesinde Devlet Demiryolları meyanına dahil olduğundan bu demiryollar ve teferruatına 
lüzum olacak olan gayri menkullerin istimlâkinde Devlet Demiryolları istimlâk kanunu ahkâ
mının tatbiki zarurî ve lâzım olduğu kabul edilmiştir. 

2 - 9 2 9 Numaralı Devlet Demiryolları istimlâk kanununun üçüncü maddesinde istimlâk 
olunacak gayrı menkullerin kıymetleri bu demiryoUarın inşasına ait neşrolunan kavaninin 
tarihi neşrindeki vergilerine göre hesap edileceği muharrer isede işbu demiryolları ancak 
mubayaa tarihinden itibaren Devlet Demiryolları ad ve itibar olunduğuna nazaran istimlâk 
olunacak gayrı menkullerin takdiri kıymetlerinde de mubayaa tarihindeki vergilerin esas 
ittihazı lâzım geleceği, 

3 - Devletçe inşa edilmekte ve edilecek olan demiryoUarın güzergâhında istimlâkine lüzum 
görülen ve fakat bu demiryoUarın inşasına ait neşrolunan kanunun tarihi neşrinde mevcut 
olmayıp bilahara yapılmış olan emlâkin takdiri kıymeti; bu emlâkin vergisi yoksa 929 numa
ralı Devlet Demiryolları istimlâk kanununun üçüncü maddesinin fıkrai ahiresi veçhile emsali
nin vergisine göre hesap edileceği ve vergisi varsa bu vergiye göre hesabı lâzım geleceği 
kabul edilmiş ve ona göre tanzim kılınan fıkrayı tefsiriyeler atiye dercedilmiştir. 
Dahiliye Encümenine tevdi kılındı. 

Nafıa Encümeni Reisi Ma. Mu. Kâtip Âza Âza Âza 
Samsun Manisa Zonguldak Bilecik Bitlis Çanakkale 
Ethem Osman Rağıp B. Asaf B. 1. Sami Ziya Gevher 

bulunmadı bulunmadı 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
İçel İstanbul Kayseri Kütahya Kütahya Manisa Samsun Urfa Niğde 

Hakkı Haydar B. H. Ferit B. İbrahim B. /. Hakkı Akif B. D. Asım A. SaipB. HalitB. 
bulunmadı bulunmadı bulunmadı bulunmadı bulunmadı bulunmadı 

Devlet Demiryolları istimlâk kânununun ahiren mubayaa olunan Anadolu ve Mersin - Adana 
Demiryollarına şamil olup olmadığının ve fmezkûr istimlâk kanununun üçüncü maddesinin 

tefsiri 
Devletçe mubayaa edilmiş olan Anadolu, Mersin - Adana Demiryolları mubayaa tarihi olan 

12/1/929 dan itibaren Devlet Demiryolları meyanına dahil ve 929 numaralı Devlet Demir
yolları istimlâk kanununun ahkâmı mezkûr tarihten itibaren bu hatlara da şamildir. 

Mezkûr istimlâk kanununun üçüncü maddesi mucibince mubayaa edilmiş olan bu hatlar 
ve teferruatı için istimlâkine lüzum görülecek gayrı menkullerin takdiri kıymetinde işbu demir 
yollan mubayaa tarihindeki yergi kıymetleri esas itifraz edilir, 
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Devletçe inşa edilmekte ve edilecek demiryolları güzergâhında istimlâki lâzım gelen ve 

fakat bu demiryolların inşasına ait kanunun tarihi neşrinde mevcut olmayıp bilahara yapılmış 
ve yapılacak olan emlâkin kıymetleri, bu emlâkin vergileri yoksa emsalinin vergisine göre, 
vergileri konmuş ise bu vergilere göre hesap edilir. 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Karar M 15 15-11-1930 
Esas M 3J316 

Yüksek Reisliğe 
10 haziran 926 tarih ve 929 numaralı Devlet Demiryolları istimlâk kanununun tefsirine 

dair Başvekâleti Celileden mevrut ve encümenimize muhavvel Nafıa Vekâleti tezkeresile Nafıa 
Encümeni mazbatası Nafıa Vekili Recep Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Milletlerin içtimaî ve iktisadî inkişaflarının en mühim amillerinden olan demiryolları vücude 
getirmek memleketimiz için hayatî bir mesele halini arzetmesine binaen muhtaç olduğumuz 
demiryolları tesisatı Devlet hidematı umumiyesinin en esaslıları meyanına ithal olunmuş ve bu 
vazife ve hizmetin bir an evvel ve en sehil vesaitle ifa ve icrası için bütün efradı millete 
fedakârlık tahmili memnuniyetle karşılanarak bu meyanda en aziz haklarından olan hakkı mülkiyet 
ve tasarruflarından, mevcut umumî menfaatler dolayisile muayyen bedeli istimlâkin Devletçe 
tesviyesi suretile feragat esası kabul edilmiş ve bu gibi hissiyat ve esasatı âliyeden mülhem 
olarak 929 numaralı hususî istimlâk kanunu tedvin olunmuştur. 

Ahkâmı umumiyeden ayrılarak ve maruz esbaba istinat ederek demiryolları için hususî 
istimlâk kaidesi kabul edilmesine nazaran bu usul ve kaidenin mezkûr kanunun tarihi neşrinden 
evvel imtiyaz mukavelenamelerile şirketler tarafından inşa olunmuş ve mubayaa suretile 
1 2 - 1 -929 tarihinden itibaren Devlet demiryolları meyanına ithal edilmiş olan Anadolu -
Bağdat ve Adana - Mersin demiryolları için lüzum ve ihtiyaç görülecek arazi ve diğer gayri 
menkulât mubayaasında da tatbikinde umumî menfaat mevcut olacağı şüphesiz görülmüş 
olduğundan encümenimizce de Nafıa Encümeni mütaleatına iştirak edilerek ve bu istimlâk 
kanununun üçüncü maddesinde vazolunan tarihi neşrindeki vergi kıymeti esası Anadolu-Bagdat 
Adana-Mersin hatlarının tarihi mubayaasmdaki vergi kıymeti ile kabili tevfik görülerek tanzim 
olunan tefsir fıkraları aynen kabul .edilmiştir. 

Yalnız üçüncü fıkra olarak Nafıa Encümenince tespit edilen ve Devletçe inşa edilmekte 
ve edilecek demiryolları güzergâhında o hattın inşası için çıkan kanunun tarihi neşrinde 
mevcut olmayıp bilâhare hakikî ve hükmî eşhas taraflarından yapılan emlâkin bedeli istimlâ
kinin sureti tayinine dair olan fıkranın Encümenimizce ihtiyaca kâfi olmadığı anlaşılmış 
olduğundan bu fıkraya (demiryollar güzergâhında işbu kanunun tarihi neşrinde mevcut olma
yıp bilahâre yapılmış) tabirinden sonra (yapılacak) tabiri de ilâve edilmiş ve hakikî rayice 
göre vergi tahakkuk idarelerince kıymetleri vazedilecek olan bu nevi emlâkin istimlâki halinde 
hakikî kıymetleri üzerinden bedeli istimlâk tayin edileceği cihetle değer baha ile istimlâk 
demek olan bu muameleden eshabının mutazarrır olmıyacakları derpiş olunmuştur. 

Bermucibi havale Bütçe Encümenine tevdi olunur. 
Da. En Reisi Na. Rs. V. M. M. Kâ. Âza Âza 
, Adana Adana Balıkesir Kars Ankara Samsun 

Hilmi Hilmi Fahrettin Halit Talat Avni 
Âza Âza Âza 

Eskişehir Malatya Kars 
Sait Vasıf Baha Tali 
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Tefsir fıkraları: 
1 - Devletçe mubayaa edilmiş olan Anadolu, Mersin - Adana demiryolları mubayaa tarihi 

olan 12-1-929 dan itibaren Devlet Demiryolları meyanına dahil ve 929 numaralı Devlet 
Demiryolları istimlâk kanununun ahkâmı mezkûr tarihten itibaren bu hatlara da şamildir. 

2 - Mezkûr istimlâk kanununun üçüncü maddesi mucibince mubayaa edilmiş olan bu 
hatlar ve teferruatı için istimlâkine lüzum görülecek gayri menkullerin takdiri kıymetinde işbu 
demiryolları mubayaa tarihindeki vergi kıymetleri esas ittihaz edilir. 

3 - Devletçe inşa edilmekte ve edilecek demiryolları güzergâhında istimlâki lâzım gelen 
ve fakat bu demiryollarının inşasına ait kanunun tarihi neşrinde mevcut olmayıp bilâhare 
yapılmış ve yapılacak olan emlâkin kıymetleri, bu emlâkin vergileri yoksa emsalinin vergisine 
göre, vergileri konmuş ise bu vergilere göre hesap edilir. 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adiliye Encümeni 
Karar X° 38 
Esas M 31316 

27-III-1930 

Yüksek Reisliğe 
Devlet Demiryolları ve Limanları kanununun tefsiri hakkında Nafıa Vekâletinden yazılan ve 

Başvekâletten ledettevdi Dahiliye ve NafıacEncümenlerilmazbatasile encümeni âlilerine havale 
buyrulan tezkere ve tefsir fıkrasına dair encümenimizin mütaleası istifsar olunmuştur. 

Bu baptaki evrak ile tefsir fıkrası tetkik ve keyfiyet müzakere olundu. 
Mezkûr encümenlerin mazbatalarında gösterilen esbabı mucibe Cumhuriyetimizin hukuk 

ve menafii âliyesine ve bilhassa şimendifer siyasetinin inkişafına pek muvafık görülmüş isede 
Nafıa Encümeninden üç madde üzerine tanzim edilen tefsir fıkrasının ilk iki maddesinin bu 
husus için mer'i olan kanunun metin ve manasından tefsir suretile istihraç edilemiyeceği ve bu 
iki madde için ayrıca bir kanun vaz'ı lâzım geleceği ve üçüncü maddenin ise tefsir yolile halli 
mümkün olacağı neticesine varılmış olmağla arzı keyfiyet olunur efendim. 

Ad. En. Rs. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
Manisa Yozgat Antalya Balıkesir Kocaeli İzmir Mardin 

. M, Fevzi A. Hamdı A. Saki Sadık Rağıp Enver 1. Ferit 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. Af. 
Bütçe Encümeni 

M. M 83 
Esas M 3/316 

Yüksek Reisliğe 

22-IV- 1930 

Devlet Demiryolları istimlâk kanununun tefsiri hakkındaki Başvekâletin 24 - X - 1929 tarih 
ve 6/3945 numaralı tezkeresine merbut esbabı mucibe mazbtasile Adliye Encümeninin mazba
tası birlikte Nafıa Vekili Recep Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Nafıa Vekâleti tarafından talep edilen tefsirin istihdaf ettiği maksatlar demir yolların hakikî 
bir kül olması, yeniden yapılacaklar da olduğu gibi eskiden yapılmış ve Hükümetçe mubayaa 



edilmiş bulunanlarda dahi esaslı inşaat ve tadilât icap eylemesi itibarile muhik ve ehemmiyetle 
telâkkiye şayan görülmüştür. 

Ancak Adliye Encümeni tarafından da işaret olunduğu veçhile birinci ve ikinci fıkraların 
ihtiva ettikleri maksatların tefsirle halli kabil olmadığından tadil cihetine gidilmiş ve daha 
ziyade vuzuh ve sarahati temin eylemek üzere üçüncü fıkrada bir hüküm olarak tespit 
olunmuştur. 

Mülkiyet hakkını tahdit ettiği halde zaruret dolayisile kabul olunmuş bulunan istimlâk 
hükümlerinin normal bir vaziyete geçilineeye kadar muhafaza edilerek bundan sonra kaldırıl
ması encümenimizce mühim bir nokta telâkki olunmaktadır. 

Bu hususu temin edici tedbirlerin ittihazı ve kanun hükümlerinin meriyet müddetinin 
ihtiyaca göre hesap edilerek tayin ve iraesi için bir lâyiha hazırlanmasını temenni ile tanzim 
kılınan kanun lâyihasını Umumî Heyetin tasvibine arzederiz. 

B. En. Rs. Rs. V. M. M. Aydın 
İstanbul Bursa Gaziantep Mühendis Burdur 
Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit 

Erzurum Elâziz İsparta Konya Maraş 
fi. Aziz H. Tahsin Mükerrem K. Hüsnü İ. Behçet 

Bütçe Encümeninin teklifi 

Devlet Demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1 — 9 2 9 numaralı Devlet Demiryolları istimlâk kânununun hükümleri Hükümetçe 
mubayaa edilen ve edilecek olan demiyollarına da şamildir. 

Madde 2 — Mezkûr istimlâk kanununun üçüncü maddesi mucibince bu hatlar ve teferruatı 
için istimlâkine lüzum gürülecek gayrı menkullerin bedellerini tayinde işbu demiryolların muba
yaaları tarihindeki vergiler esas tutulur. 

Madde 3 — Devlet Demiryolları gözergâhında istimlâki lâzım gelen ve fakat bu demir 
yolların inşasına ait kanunun neşri veya mubayaası tarihinde mevcut olmayıp sonradan yapılmış 
olan emlâkin kıymetleri istimlâk tarihindeki vergilerine göre, vergileri konmamış ise emsallerinin 
yine istimlâk tarihindeki vergisine göre hesap edilir. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa, Dahiliye, Maliye Vekilleri memurdur. 

•*--HB)»>>* » C C O — -

Diyarbekir 
Rüştü 





SIRANoUI 

Yol mükelleflerinden alınacaK maarif vergisi hakkında 1/596 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 20 - II - 9 30 
Şube: 1 
Sayı: 6j628 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve icra 

Vekilleri Heyetinin 19-H-930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte leffen takdim olunmuştur. 

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

İsmet 

Esbabı mucibe 

Vilâyet hususî bütçelerile idare olunan mâarif hizmetlerine karşılık teşkil eden varidat 51 
vilâyette ihtiyaca tekabül etmediği cihetle iki seneden beri bu vilâyetlerin bütçe açıklarını 
kapamak için birer kanunla 1928 ve 1929 malî senelerine münhasır olmak üzere yol vergisi 
mükelleflerinden bir maarif hissesi alınması kabul olunmuştu. Bu sene için maarif vergisinin 
müstenit olduğu menbalarda bir tahavvül olmamış ve vilâyet bütçelerinde vaziyeti İslaha müsait 
bir inkişaf görülmemiştir. Bu sebeple ayni tedbire daha bir kaç sene müracaat zarurî görülmek
tedir. Bu vergi hakkında nazarî bir takım mahzurlar ortaya koymak mümkün isede ilk tedrisat 
için halkın iki senedenberi vermeğe alıştığı bu verginin alınmasında devam olunmadıkça 
bugün mevcut olan ilk mekteplerin tedrisata devam edebilmeleri bile temin olunamıyacaktır. 
Bu itibarla verginin iki senedenberi olduğu gibi alınmasına devam edilmesi zaruridir. 

Evelki kanunlardan yalnız bazı vilâyetler istifade ettikleri halde ilk tahsili inkişafa muhtaç 
diğer vilâyetler bundan istifade etmemişlerdir. Bu suretle bir müsavatsızlık vücude gelmişti. 
Merbut lâyiha bu müsavatsızlığı izale eyleyecek şekilde yazılmıştır. Beden mükellefiyet usulü 
bir faide temin etmediği gibi vatandaşları bununla mükellef tutmak ta doğru olmıyacağı için 
eski kanundaki bu madde kaldırılmış ve yol mükellefiyetini nakten verenlerden müsavi bir 
nisbet dahilinde tarholunacak vergi maksada kâfi görülmüştür. 



Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 
Da. Uncümeni 
Karar K° 23 6-IV-1930 
Esas K° l1596 

Yüksek Reisliğe 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkında Maarif Vekâletince tanzim olunup 

Başvekâletten Meclisi Âliye sunulan ve encümenimize havale buyurulmuş olan kanun lâyihası 
Maarif Vekili Cemal Hüsnü Beyfendi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin lâyihaya eklediği esbabı mucibe mazbatasında yazılı zarurî sebeplerle ve iki 
senedenberi tatbik edilmekte olan bir kanunun meriyet müddetini üç sene daha , uzatmaktan 
ibaret olan lâyiha aynen kabul olunmuştur. Ancak, üç senenin neticesini beklemeksizin Hükü
metçe bu vergi yerine ilk tedrisin inkişafına yardım edecek vergi nazariyatı itibarile daha adi
lâne bir vergi matrahı seçilmesi Encümenimizce temenniye şayan görülmüştür. Havalesi muci
bince Maliye Encümenine tevdi olunur. 

Da. En. Reisi na. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Malatya Kars Rize Ankara Niğde Çorum 

A. Muttali? A, Muttallp Halit Esat Talat M. Ata I. Kemal 
Âza Âza Âza 

Amasya Eskişehir Balıkesir 
/. Hakkı Sait Fahrettin 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. Af. 

Maliye Encümeni 
Karar M 37 
Esas M- ljbÇö 14-VM930 

Yüksek Reisliğe 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetinim 9-2-930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı takarrür eden kanım lâyihası 
Hükümetin ve Dahiliye Encümeninin esbabı mucibe mazbatalarile birlikte ve Maarif Vekili 
Beyfendi huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Bazı vilâyetlerin hususî varidatı maarif ihtiyacına tekabül etmediği cihetle bu vilâyetlerin 
bütçe açığını kapatmak üzere yol mükelleflerinden ayrıca bir maarif hissesi alınması bir kanunla 
kabul edilmiş 928 ve 929 senelerinde bu suretle mezkûr vilâyetlerin maarif ihtiyacı bir derece 
temin edile bilmiştir . 

Halen vilâyetlerimizden bir kısmında maarifin inkişafına ve mevcut mekteplerin idamesine 
muktazi varidat mevcut olmamasından, üç sene yol mükelleflerinden bir maarif hissesi alınması 
zarureti vardır. 

Bu esbabı mucibe ve mülâhazaya binaen kanun lâyihası aynen kabul edilmiş olduğunun 
arzile ber mucibi havale Bütçe Encümenine takdim kılındı 
Maliye En. Rs. Namına M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 

M. M. 
İhsan İhsan A. Hilmi M. Nedim Kâmil Şevket Sami 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. X° 85 
Esas M° 1/596 

23 - IV- 1930 

Yüksek Reisliğe 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi hakkındaki kanun lâyihası Dahiliye ve Maliye 

Encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Maarif ve Nafıa Vekilleri 
Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu 

Bütçelerinde maarife muhtas varidatı maarif hizmetlerine kâfi gelmiyen vilâyetlerin masrafları 
hakkında olup geçen sene Yüksek Meclisçe kabul buyrulan 1522 numaralı kanunun hükümleri 
yine bu kanunun dördüncü maddesine tevfikan .1929 malî senesi nihayetinde bitmektedir. 

Bu sebeple birçok vilâyet hususî bütçelerinin maarif hizmetlerine karşılık olabilecek varidat 
menbalarımn kifayetsiz bulunduğundan bahisle iki seneden beri kabul buyrulmuş olan esasların 
1932 senesi nihayetine kadar üç sene müddetle devamı tekrar teklif olunmaktadır. 

Encümenimiz esas itibarile malî şartlara pek uygun olmıyan vergi sistemi ve miktarı gayrı 
muayyen bir varidatla idare usulünü tervice şayan bulmamaktadır. Ancak memleketin mektep 
ihtiyacını temin de bir zaruret olduğuna göre bir müddet tatbik olunarak esaslı bir matrah 
düşünülmesine vakit bırakmak üzere teklif olunan lâyihanın kabulü muvafık görülmüştür. 

Mükellefiyetlerini bedenen ifa edenlerin çalışma müddetleri lâyihada zikredilmediğinden bu 
müddetin azamî dört gün olarak tasrihi ve tayin olunacak yevmiye bedellerinin meclisi umumi
ler veya encümenler tarafından takdir edilmesinin lâyihaya ilâvesi lüzumlu gürülmüştür. 

Esaslı matrah bulunması için bırakılacak vaktin iki seneden ziyade olmasında zaruret görül-
miyerek kanun hükmünün iki sene müddetle takyidi tercih edilmiştir. Diğer tadiller şekle aittir. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B, En. Rs. 
İstanbul 

Fuat 
Elaziz 

/. Tahsin 

Rs. V. 
Bursa 

Muhlis 
İsparta 

Mükerrenı 

M. M. 
GaziAntap 

Remzi 
Kırklareli 
M. Nahit 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 
Konya 

K> Hüsnü 

Burdur 

Vahit 
Kütahya 
N. Asım 

Diyarbekir 

Rüştü 
Maraş 
Behçet 

Erzurum 

H. Aziz 
Sivas 

Rasim 



Hükümetin teklifi 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi 

hakkında kanun lâyihası 
1 — Bütçelerde maarife muhtas varidatı 

maarif hizmetlerine kâfi gelmiyen vilâyetlerin 
meclisi umumileri, bu masraflara karşılık ol
mak üzere şoseler ve köprüler hakkındaki 
kanun mucibince yol parası ile mükellef olan
lardan 300 kuruş vergi tarh ve cibay£tine 
mezundurlar. 

2 — Mükellefiyetlerini bedenen ifa etmek 
istiyenler meclisi umumîler kararile maarif 
inşaatında ve maarif inşaatı olmıyan yerlerde 
yevmiye istihkakları maarif hesabına irat kayd
edilmek üzere sair idarei hususiye inşaatında 
çalıştırılabilirler. 

3 — İkinci maddede zikredilen mükellefle 
rin şose ve köprüler veya diğer devlet işlerin
de de vekâleti aideleri ile takarrür edecek şe
rait dahilinde istihdamları caizdir. 

4 — Bu vergi yol parası ile birlikte tah
sil olunur. 

5 — Bu kanun 930, 931 ve 932 malî 
senelerine münhasır olmak üzere neşri tarihin
den muteberdir, 

6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

19- II - 930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalik 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. i. M. V. 
C. Hüsnü Recep • Şakir Dr. Refik 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi 

hakkında kanun lâyihası 
I — Bütçelerde maarife muhtas varidatı 

maarif hizmetlerine kâfi gelmiyen vilâyetlerin 
meclisi umumileri; bu masraflara karşılık olmak 
üzere şoseler ve köprüler hakkındaki kanun 
mucibince yol parası ile mükellef olanlardan 
300 kuruş vergi tarh vecibayetine mezundurlar. 

II - Mükellefiyetlerini bedenen ifa etmek 
istiyenler meclisi umumiler kararile maarif 
inşaatında ve maarif inşaatı olmıyan yerlerde 
yevmiye istihkakları maarif hesabına irat kayd
edilmek üzere sair dairei hususiye inşaatında 
çalıştırılabilirler. 

III - İkinci maddede zikredilen mükelleflerin 
şose ve köprüler ve diğer Devlet işlerinde de 
vekâleti aideleri ile takarrür edecek şerait 
dahilinde istihdamları caizdir . 

IV - Bu vergi yol parası ile birlikle tahsil 
olunur. 

V - Bu kanun, 930, 931 ve 932 malî 
senelerine münhasır olmak üzere neşri tari
hinden muteberdir. 

VI - Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye, 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 



Bütçe Encümeninin tadili 
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi 

hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Bütçelerinde maarife tahsis 

olunmuş varidatı maarif hizmetlerine kâfi gel-
miyen vilâyetlerin meclisi umumileri bu masraf
lara karşılık olmak üzere şose ve köprüler 
kanunu mucibince yol parası ile mükellef 
olanlardan üçyüz kuruş vergi tarh ve cibaye-
tine mezundurlar. 

MADDE 2 — Mükellefiyetlerini şose ve 
köprüler kanunu mucibince bedenen ifa eden
ler maarif inşaatında ve maarif inşaatı olmıyan 
yerlerde idarei hususiye inşaatında azamî dört 
gün müddetle çalıştırılabilirler. 

İdarei hususiye inşaatında çalıştırıldıkları 
takdirde meclisi umumiler veya encümenlerce 
tayin olunacak yevmiye bedelleri maarif hesa
bına irat kaydolunur. 

MADDE 3 — İkinci maddede zikredilen 
mükelleflerin ait olduğu vekâletlerle takarrür 
edecek şartlar dahilinde şose ve köprüler veya 
diğer Devlet işlerinde istihdamları caizdir. 

Bu takdirde yevmiye bedelleri maarif hesa
bına irat kaydolunur. 

MADDE 4—Bu vergi yol parası ile birlikte 
ve aynı şeraitle tahsil olunur. 

MADDE 5 •— Bu kanun hükmü 1931 
malî senesi nihayetine kadar cari olmak üzere 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri 
memurdur. 





4nlalya Meb'usu Ahmet Saki ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beylerin, 
umuru beiediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 17 kânunusani 1927 
tarih ve 959 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 2/54 
ve Kayseri 3Ieb'usu Hasan Ferit ve Mardin Meb'usu İrfan Ferit Bey
lerin, umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini tadil edici 2/115 numaralı kanun teklifleri ve Adliye ve 

Dahiliye Encümenleri mazbataları 

Antalya Meb'usu Ahmet Saki ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beylerin 
umuru Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kânunusani 1927 tarih 
ve 959 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 2/54 numaralı 

kanun teklifi 

Esbabı mucibe 
Umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiyenin ne suretle tatbik edileceği hakkındaki Büyük Millet 

Meclisi tarafından kabul buyrulan 16 nisan 340 tarih ve 486 numaralı kanunun altıncı ve 
yedinci maddeleri, umuru belediyeye mugayir hareket edenlere tayin edilecek cezayi nakti-
lerfn kat'î olduğu ve bu cezaya duçar olanların hiç bir makam huzurunda hakkı itirazları 
bulunmadığı esasını ihtiyar etmiş ve ancak sahai tatbikatta bunun bazı mertebe mahzurları 
görülmüş olduğundan Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beyin teklifi üzerine, bu gibi cezayi 
naktilere duçar olanlara hakkı itiraz verilmek ve itirazın neticesine kadar cezayi naktinin tahsili 
keyfiyeti teahhur etmek hususatı, efradın hukukuna daha ziyade muvafık görülerek Meclisi Âli 
tarafından kabul buyrulan 17 kânunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun ile bunlara 
idare heyetleri huzurunda itiraz etmek hakkı bahşolunmuştur. 

İzaha muhtaç değildir ki umuru belediye hakkında mevzu kavanin ve nizamat ahkâmına 
mugayir olarak vuku bulacak harekât, doğrudan doğruya hukuku ammeye tesir eden memnu fiiller 
adadına dahil olduğundan efali memnua hakkında ceza tayini keyfiyeti esas itibarile adlî hakkı 
kazayı haiz bulunan mahkemelere mevdu bulunduğu cihetle, belediye meclisleri tarafından bu 
mevzide cezayi naktiye mütedair verilen kararlar dolay isile mezkûr meclislere müşteki İlen hakkı 
kaza bahşedilmiş olduğu tasavvur olunamaz. Bu misillü katarların mahiyeti yalnız iptidaen 
cezayi naktinin miktarını iraeden ibaret olup itiraz vukuunda cezayi naktî miktarının fili memnu 
ile veçhi tenasübü ve haddi zatında alâkadarlara isnat olunan fili memnuun vuku veya ademi 
vukuu hakkında hüküm vermek salâhiyeti kazaiyeyi haiz olan Cumhuriyet mahkemelerinin vazaifi 
asliyesindendir. 

959 numaralı kanunun ikinci maddesi salâhiyeti mezkûreyi idare heyetlerine vermekte ise de 
mezkûr heyetler teşekkül, mahiyet ve nev'i vazaifi itibarile kanunu cezamızın « cürüm » ve 
a kabahat » namı altında tasnif ettiği efali memnuaya dair hüküm ita edecek evsafı haiz ol
madıkları cihetle, cezayı naktiler aleyhine vuku bulacak itiraz üzerine idare heyetlerinin kazaî 
bir hüküm ita etmelerî  Cumhuriyetimizin hukuku ammeyi bütün şumulile müemmen olan 
mevzuatı kanuniyesine muvafık görülmemektedir. 

Cezayi naktiye karşı alâkadarlar tarafından itiraz vukuunda tetkik ve muhakeme ile hüküm 
ita etmek salâhiyetinin esasen hakkı kazayi haiz bulunan mahkemeye verilmesi vahdeti kazayı 
bu noktada dahi tarsin edecektir. Alelhusus mezkûr cezayı naktiler ita olunmadığı takdirde, 



kemiyeti itibarile bir seneye kadar hapsi istilzam edeceği kanun iktizasından bulunduğu cihetle 
hapse tahvili icap edecek olan hadiseler üzerine hüküm ita etmek salâhiyetinin esasen hakkı 
kazaya malik olmıyan mercilere terki, mevzuatı kanuniyemize tevafuk eylememektedir. Binaena
leyh itiraz vukuunda keyfiyetin ahkâmı umumiyemize tevfikan mahkemece hal ve fasıl ve hükme 
raptı esasını istihdaf eden aşağıda muharrer teklifi kanunimizin kabulünü istirham ederiz. 

Yozgat Antalya 
Ahmet Hamdı , Ahmet Saki 

Antalya Meb'usu Ahmet Saki ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdi Beylerin teklifi 

Umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 17 kânunusani 927 tarih ve 959 numaralı 
kanunun ikinci maddesini muaddil kanun : 

Madde 1 — Umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 16 nisan 1340 tarih ve 486 
numaralı kanunun altıncı ve yedinci maddelerini muaddil 17 kânunusani 927 tarih ve 959 
numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir. 

« Altıncı madde mucibince verilecek kararlar zabıtai belediye ve indelicap polis memurları 
tarafından icra olunur. Mahkûmu aleyh cezai naktiyi vermezse, müddei Umumiliğe verilecek 
müzekkere üzerine beher lira ve küsuru için bir gün hapsedilir. Alâkadarlar kendilerine kararın teb
liğinden itibaren bir hafta zarfında mahkemeye müracaat ve itiraz edebilirler. İşbu itiraz, kararın 
icrasını tehir eder ve müstacelen hükme raptolunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Kayseri Meb'usu Hasan Ferit ve Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beylerin, umuru 
belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun bazı maddelerini tadil 

edici 2/115 numaralı kanun teklifi 

Yüksek Reisliğe 
Belediyelerden beklenen işlerin sür'atle temin ve tedviri keyfiyetinin kuvvei teyidiyesi olmak 

üzere belediye işlerine ait ahkâmı cezaiyenin tatbiki salahiyeti 486 numaralı kanun ile belediye 
meclislerine verilmişti, bilahare 959 numaralı kanunla alâkadarlara idare heyetleri nezdinde bu 
kararlara itiraz hakkı da verilerek tatbikatta hiç bir tarafı memnun etmiyecek neticelere 
varılmıştır. 

Bu suretle bir taraftan belediyecilik noktasından işler yürüdülemediği gibi diğer taraftan 
kendisini mağdur addeden alâkadarların da hukukan tatmini kabil olamamaktadır, zira idare 
heyetlerini teşkil eden kimseler ekseriyetle ne belediyeci ve ne de hukukçudur, bu sebeple çok 
defa hukukan ceza görmemesi icap eden kimseler hakkındaki kararlar tasdik edilmekte olduğu 
gibi koca bir şehir halkının yiyeceği ve içeceğile hulâsa hayatile oynıyan kimselere verilen 
cezalar da « cürüm ile ceza arasında bir nisbeti adile görülememiştir > kaydile gayri mahsus 
bir hadde indirilmekte, halk ve şehirler için kendilerinden semereli faaliyetler beklenen 
belediyelerin bu faaliyetleri daha başlangıcında çıkmaza sokulmaktadır. Kaldı ki belediye 
kararlarında lüzum gösterilen bu faydasız itiraz yoluna mukabil ve meselâ ticaret ve sanayi 
odaları gibi kazayi idariye asla lüzum olmıyan şahsiyeti hükmiyelerin verecekleri kararları da 
kat'î telâkki ediliyor. Ortada bu canlı misal ve tezatlar dururken yeni belediye kanunile muasır 
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belediyelerin bütün yeniliklerini benimsiyen belediyeleri daha ilk adımda akamete uğratacak 
bu esasların kalması doğru olamaz ve sonra itiraf edilmek lâzımdır ki esasen ister belediye 
encümenleri ister mahkemeler tarafından tatbik edilsin belediyelerin bu günkü faaliyet müeyyide
leri ihtiyacı tatminden çok uzaktır, ancak bu "ihtiyacın lüzumu filen tahakkuk edinciye kadar 
hiç olmazsa mevcut ahkâmın hüsnü tatbikim mümkün kılmak zaruridir, bu takdirde hem 
belediyecilere seri ve adil bir faaliyet sahası açmak hem de mahkemelerin adil hakkı kazasından 
mecburen mahrum bırakılan vatandaşlara suçsuz olduklarını bildirebilecekleri kanunî bir merci 
göstermek suretile icraatta sürat ve adaleti birbirine katmak icap eder taki belediyeler 
icraatsızlıktan, suçu olmıyan vatandaşlar kanunen tabi oldukları mahkemelere müracaatla 
mağduriyetten kurtulmuş ve müstahak olanlar da cezalarını görmüş olsunlar. 

İşte bu maksatlardır ki 486 ve 959 numaralı kanunların tadili teklifimize saik olmuştur, bu 
teklifimizin birinci maddesile belediye encümenleri eskisi gibi bu vazifeleri ifa ile mükellef 
tutulmakta ve alâkadarlara bir suretini tebliğ ettikten sonra tahsili emval kanununa tevfikan 
derhal infaz edilecek olan bu kararları verirken kendilerinden bu vazifeyi kavramış balunmaları 
ve verdikleri kararların isabetile vatandaşları filen tatmin etmeleri istenmektedir. 

İkinci maddesile kendilerini suçsuz telakki eden alâkadarlara diledikleri takdirde kararın 
tebliğinden itibaren beş gün içinde sulh hakimine ve olmıyan yerde bu vazifeyi gören mahkemeye 
bu kararı tetkik ettirmek hakkı tanınmaktadır, aynı zamanda derhal infaz edilen bu kararlardan 
yalnız sanat ve ticaretten mene mütedair bulunanların icrası ağır neticeler doğurabileceğinden 
bunların naktî teminat mukabilinde muayyen bir müddet için tehir edilebileceği esası kabul 
edilmektedir . 

Üçüncü maddesile de idare heyetlerinin ve Şurayi Devletin ve en nihayet Mahkemei Temyizin 
murakabelerinden uzaklaştırılan bu kararların esasını zabıt varakaları teşkil etmesine nazaran 
bunların sıhhat ve intizamını temin için mahkemenin iptal kararı zabıt varakasının hilafı sabit 
olmasına müstenit olduğu takdirde bunu tanzim eden zabitai belediye memurları hakkında 
adliye mahkemelerince derhal takibatı kanuniye yapılmak üzere sulh hakiminin veya mahkemenin 
müddei umumiliğe tevdii maslahat etmesine dair olan aşağıdaki mevaddı kanuniyemizi arz ve 
teklif eyleriz , 

Mardin Kayseri 
İrfan Ferit Masan Ferit 

Kayseri Mebu'su Hasan Ferit ve Mardin Meb'usu İrfan Ferit Beylerin teklifi 

Umuru Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki kanunun bazı maddelerini muaddil 
teklif i kanunî 

.Madde ı — Umuru Belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 16 nisan 340 tarih ve 486 
numaralı kanun ile yine bu kanunun 6 inci ve yedinci "maddelerini muaddil 17 kânunusani 
1927 tarih ve 959 numaralı kanunun l inci ve 2 inci maddeleri aşağıdaki şekilde tadil 
olunmuştur: 

Belediye işlerine ait naktî ceza ve sanat ve ticaretten men kararları, zabitai belediye memur
larının usulen tanzim edecekleri zabıt varakaları üzerine belediye encümenlerince ittihaz ve 
birer sureti usulen alâkadarlara tebliğ olunduktan sonra tahsili emval kanununa tevfikan infaz 
edilir. 

Belediye Encümenleri, tahsilat komisyonları makamına kaimdir. Alâkadarlar diledikleri takdirde 
kendilerine isnat olunan fiil hakkında bir diyecekleri varsa, Karar verilmezden evvel Belediye 
encümenlerine tahriri müracaatta bulunabilirler 

Belediye Encümenleri serdedilen esbabı varit görmezlerse esbabı reddi kararlarında izaha 
mecburdurlar. 
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Madde 2 — Alâkadarlar tebliğ tarihinden itibaren yedi gün zarfında bu kararların en yâkitt 

Sulh hakimi ve sulh hakimi olmıyan yerlerde bu vazifeyi gören mahkemece tetkikini istiyebilirler* 
Ancak bu talep icrayi tehir etmez, yalnız sanat ve ticaretten men kararlarını mahkeme lüzum 
gördüğü takdirde nakit teminatı mukabilinde kırk beş günü geçmemek şartile icranın münasip bir 
müddetle tehirine Ve bu müddet zarfında tetkikâtını ikmal ederek belediye encümeninin kararını 
tasdik veya iptale hükmeder. Bu hükümler kabili temyiz değildir. 

3 — Mahkeme iptal kararını, zabıt varakasının hilafının sabit olmasına müsteniden verdiği 
takdirde derhal bu zabıt varakasını tanzim eden memur hakkında takibatı kanuniye icrası için 
keyfiyeti C. müddei umumisine tevdi eder. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir, 

5 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurduf, 

Adliye Encümeni mazbatası 

r. B. M. M, 
Adliye Encümeni 

Karat M 39 
Esas JV3 2/54, 2J1İ5 30-İÜ-1030 

Yüksek Reisliğe 
Mardin Meb'usu İrfan Ferit ve Kayseri Meb'usu Hasan Ferit Beyler tarafından Yüksek 

Reisliğe gönderilen umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 16!-IV-340 tarih ve 486 
numaralı kanun ile bu kanunun bazı maddelerini muaddil 17-VII-927 tarih ve 959 numaralı 
kanunun bazı maddelerini tadil edici teklifi kanuni Adliye Encümenine tevdi edilmekle mezkûr 
teklif ile mumaileyhimanın evvelce verdikleri diğer bir teklifi kanuni ve Antalya Meb'usu Ahmet 
Saki ve Yozgat Meb'usu Ahmet Hamdı Beylerin 959 numaralı kanunun ikinci maddesini 
muaddil teklifi kanunileri ahiren belediye kanunu lâyihası Muvakkat Encümeni tarafından encü
menimize havale kılınmış ve üç teklifin de aynı mevzua müteallik bulunmasına binaen birleş
tirilerek tetkiki kararlaştırıldıktan sonra Dahiliye Vekili Şükrükaya Beyefendi huzurile mezkûr 
kanun teklifleri tetkik ve müzakere olundu. 

Belediyelerin kanun ve nizam dairesinde haiz oldukları salâhiyete istinaden ittihaz edecekleri 
mujkarrerata riayetsizlik edenler hakkında tertip edilecek cezaların süratle infazı ve bu cezalara 
duçar edilenlerin itiraz haklarının mevcut usulden başka bir yolda tetkik edilmesi zımnında bir 
itiraz mercii tayini esbabını temin edecek surette belediye işlerine müteallik cezaî hükümler 
hakkındaki kanunda tadilât yapılması lüzumu esas itibarile musip görülmüş ve o suretle vaki 
olan kanun teklifi kabule şayan addedilmiştir. 

Yapılacak tadilatta iki esaslı noktanın nazarı itibare alınması muktazi görülmüştür. Biri belediye
lerin sıhhati, temizliği, ümranı ve intizamı itibarile belediyelerce müttehaz tetbirlere temamile riayet 
edilmesinin temini yolunda cezaî müeyyideler konması ve cezaya çarptırılacak halk ve esnaf 
üzerinde bu cezaların intibahî tesirleri elde edilmek için süratle infaz edilmesi diğeri de; cega 
tertibi dplayısile her hangi bir haksızlık ve mağduriyete uğradıklarım iddia edenlerin itirazla
rına en seri ^ir surette ye tam bir itminan verecek merciler tarafından tetkikine imkân vermeği 
temine matuf olmasıdır. 

Jşte bu esaslar dairesinde muhtelif vilâyetlerin belediye cezalarına ait istatistiklerinin ve iti
raz mercii olan vilâyet idare heyetlerinde yapılan muamelatın netayicine dair Dahiliye Vekâleti 
tarafından celp edilen malumatın tetkikinden müfehassıl kanaate göre Encümenimiz tarafından 
13 maddelik bir lâyiha vucüde getirilmiştir. 
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Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanunun beşinci madde

sinden itibaren bu kanunun muaddil olarak tertip edilen lâyihanın birinci maddesinde belediye 
encümenlerinin ve İstanbul gibi şube teşkilâtı olan yerlerde şube müdürlerinin kanun ve nizam
ların verdiği salâhiyet dairesinde belediye işlerine dair ittihaz edilen mukarreratariayetziziik edenler 
hakkında elli liraya kadar hafif para cezası tayinine ve üç gönden on beş göne kadar ticaret ve 
sanat icrasından mene karar vermek salâhiyeti kabul edilmiştir. Kezalik Türk ceza kanununun 
kabahat kısmında yazılı olup muayyen cezaların belediye teşkilatı olan yerde belediyelerce tertip 
edilmesini Türk ceza kanununun tatbikatına daîr olan kanunun yirmi dokuzuncu maddesinde 
tasrih edilen ve lâyihada numaraları sayılan maddelerdeki cezaların dahi bu encümen ve şubeler 
tarafından tayini maddede gösterilmiştir. İkinci maddede belediye meclislerinin ittihaz edeceği 
rnukarreratın bir tenbihname ile hangi mevada mütedair olduğu ve esas salâhiyetleri dairesinde 
cezaların mkitarları tayin edilerek mahallerinde neşrü ilân edilmesi derç olunmuştur. 

Üçüncü maddede tenbihnamelerle ilân edilen ve miktarı maktu olarak muayyen olan para 
Cezalarının rızalarile cezaya duçar edilenler tarafından verildiği halde belediye zabıta 
vazifesini ifa eden memurlar tarafından makbuz mukabilinde alınması tecviz kılınmış 
ve bu suretle belediye mukarreratına muhalif harekette bulunanlar bu fiillerinin cezayı 
mucip olduğunu kabul ederek cezalarını verdikleri takdirde uzun muameleye mahal kalmadan 
bu işin neticelendirilmesi temin kılınmıştır. 

Rızalarile para cezasını vermiyenlerle para cezası maktu olarak muayyen olmıyan fiilleri 
işleyenler ve mutlak olarak belediyeye müteallik suç sayılan hareketler ticarethane ve ikametgâh 
ve emakine ait olduğu takdirde bunlar hakkında zabıt varakası tutulması lâzımgeleceği ve seyyar 
halde olan faillerin hüviyeti filin ika olunduğu yerde tespit edilmezse en yakın polis veya 
belediye mevkiine ( ve mumaneatleri halinde zorla ) götürülerek hemen hüviyetleri tespit olunup 
zabıt varakaları tanzim edilmesi ve bilâteehhür serbest birakılması bu maddeye yazılmıştır. 

Dördüncü maddede iki nüsha olaraK yazılacak zabıt varakalarının bir nüshasının alâkadara 
tebliğinden sonra diğerlerinin belediye idarelerine veya encümenlerrine tevdi edilmesi ve suçluya 
tebliğden iki gün içinde müracaat hakkı verilmesi esası kabul edilerek bu suretle cezayi mes-
telzim görülen hususun layikile takdir edilememek ihtimaline binaen belediye idare ve encümen
leri tarafından müracaatın bittetkik varit görüldüğü takdirde ceza tertibine mahal olmadığına 
karar vermek salâhiyeti verilmiştir ki bu suretle işin bidayetinde zühul ve hata sebebile fuzuli 
olarak verilecek cezadan halk ve esnafın kurtulması için külfet ihtiyarından vareste kalmaları 
temin olunmuştur, 

Beşinci ve altıncı maddelerde itiraz tnçrçü olarak belediye işleri çok olan yerlerde mahsus; 
hakim ihdas olunarak o hakimfcr ye uimıyan yerlerde de sulh hakimleri salahiyetli addolunmuş ve 
bu suretle itirazların kir hakim huzurunda tetkiki suretinde tatminkâr bir usul kabul olunmuştur 

İtirazın ancak sanat ve ticaretin icrasından men ve para cezasının verilememesinden dolayı 
hapse tahvil hükümlerinin tehirine hasredilmesi mahaza vakit kazanmak gibi mülâhazalarla 
haksız itiraza teşebbüs edilmesine manı olmak mülahazasüe muvafık görülmüş ve madde o 
suretle tertip edilmiştir. İtiraz sebeplerinin lâyihalarda gösterilen hususlara hasrdilmesi ve 
bunlar haricinde hakime ceza miktarı üzerinde bir tadil yapmasına salâhiyet verilmemesi 
belediye işlerinde cezaî ahkâmın temin edeceği faidelerin muterizler tarafından neticesiz ve vakit 
geçirici tetkikatla hakimi işgal ederek ifadesine mahal vermemek maksadına iptina eylemiştir. 

İtiraz edilen cezaların itirazın intacından evvel infazı halinde itirazları muhik olduğu halde 
ceza kararının iptalile beraber istifa olunan para cezasının belediyelerce iadesine hakim tarafından 
karar verilmesi de haksız muameleye maruz kalmış olan alâkadardan tahsil edilen paranın 
istirdat edilmesini temin eder bir hüküm olmak itibarile maddede tasrihi muvafık görülmüştür 

Belediye cezalarında alâkadarın belediye encümenlerile idarelerine müracaat salâhiyetinden 
başka hakim huzurunda da itiraz hakları kabul edildikten sonra başka bir mercie daha müracaat
ları maksatla kabili telif görülmediğinden hakimin kararının kat'î olduğu lâyihada kösterilmiş 
ve ancak temyiz kabiliyeti olmıyan kabahat fiillerinde Adliye Vekilinin yazılı emir vererek sarih 
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ve fahiş bir mağduriyeti ortadan kaldırmak hususunda ceza muhakemeleri usulü kanunundaki 
umumî hüküm belediyeye ait ceza işlerinde de kabul edilerek yedinci maddeye o suretle bir 
kayit konmuştur. 

Türk ceza kanununda cürüm ve kabahat olarak belediyeye müteallik bir takım suçlar için 
cezalar tayin edilmiş olduğuna göre bunlar hakında takip ve muhakemenin umumî hükümler 
dairesinde cereyan edeceği tabii olup ancak bu işlerle belediyeler daha yakından alâkadar oldu
ğundan Cumhuriyet Müddei Umumilikleride kabahat nevinden olan suçlar da sulh hakimlerine 
belediye idarelerinin müzekkere tastır etmeleri ve bununla suçtan mağdur kalan müstedilerle suç 
ihbar edenlerin ceza muhakemeleri usulü kanununa göre hukuk ve salâhiyetlerini haiz olmaları 
sekizinci maddede tasrih edilmiş ve bu suretle belediye vazaifinin mazbutiyeti temin kılınmıştır. 

Lâyihanın onuncu maddesinde cezaî kararların infazı tarzına müteallik hükümleri muhtevidir. 
Ceza kararlarının infazı salâhiyeti; sürati temin mülâhazası ile belediyelere tevdi edilmiştir. Hak
kında para cezası tayin edilenler bu cezayi ifa etmedikleri takdirde mallarına müracaatla istifa 
olunması esas kabul edilmiş ve bunun da tahsili emval kanunu ahkâmına tevfik edilerek icrası 
maddeye dercolunmustur. Şu kadar ki bu cezalar resim ve vergi mahiyetinde olmadığından 
tahsili emval kanununda mükellefiyetini ifa etmiyen ve kudreti olduğu anlaşılanlar hakkında 
bir tazyik mahiyetinde olmak üzere tatbik edilen hapis burada istisna edilmiştir. Cezayi öde
mekten aczi tahakkuk edenler hakkında Türk ceza kanununun 19 uncu maddesindeki umumî 
hükme imtisalen bir lira ve küsuru için bir gün hapis olunmak esası muvafık görülmüş ve bu 
suretle hapis hükümlerinin infazı belediye idarelerinin müzekkereleri üzerine cumhuriyet müd
dei umumiliğine tevdi kılınmıştır. 

' Mahkemelerden belediye suçlarına dair sadır olacak hükümler, ceza ilamlarının tenfizine 
müteallik umumî hükümlere tabi olması tabii olduğundan buna dair lâyihada bir kayit 
konulmasına mahal görülmemiştir . 

Lâyihanın sair maddeleri hükmü ilga edilecek kanunlara ve mer'iyet zamanına ve icrasına 
memur olan vekâletlerin tasrihine müteallik bulunmuştur. Yukarıda tafsil edilen esbaba müsten
iden tanzim edilen lâyihanın kabulüne Encümenimizce ittifakla karar verilmiştir . Lâyihanın 
müteferri evrakile birlikte havale mucibince Dahiliye Encümeriine tevdii arzolunur. 

Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri Kâtip 
Manisa Kocaeli Yozgat 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. fi çimdi 
kız 

Edirne 
H, tiayri 

Aza 
Erzincan 

Abdiılhak 

Aza 
Kocaeli 
Rağıp 

Aza 
Kayseri 
Reşit 

Aza 
Antalya 

\hmet saki 
Âza 

Balıkesir 
Sadık 

Aza 
İzmir 

Enver 
. Âza 

Ankara 
A. İhsan 

Âza 
Mardin 
/. Ferit 

Âza 
Zonguldak 

Nazif 

T. B. M, M. 
Da. Encümeni 
Esas M 2/115 

Karar M 30 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

17 ~IV- 1930 

Mardin Meb'usu İrfan Ferit ve Kayseri Meb'usu Hasan Ferit Beyler tarafından Yüksek Reisliğe 
sunulan (Umuru belediyeye ait ahkâmı cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanun) ile müzeyyelâtının 
bazı maddelerini tadil edici teklifi kanunî Adliye Encümenince müzakere olunarak ayni esas 
dahilindeki bazı tekliflerle de birleştikten sonra vücude getirilmiş olan 13 maddelik lâyiha, 
Encümenimize de havale buyrulmuş olmakla Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

file:///hmet


Adliye Encümeninin lâyihaya ekli mazbatasında yazılı sebepler encümenimizce de kabule 
şayan görülmüş olduğundan aşağıdaki yazılı tadiller yapıldıktan sonra lâyihanın heyeti umumi-
yesi ittifakla kabul olunmuştur. 

Birinci maddedeki ( kanun ve nizam ) kayitlerine ( talimatname kaydı ilâve olunduğu gibi 
belediye encümenlerince tayin olunacak cezaların ( şubelere ayrılan belediyelerde encümen 
namına şube müdürlerince ) tayini muvafık görülerek son fıkra bu esasa göre değiştirilmiştir. 

Dördüncü maddenin birinci fıkrası mucibince iki nüsha olarak tutulacak zabıt varakalarından 
bir nüshasının alâkadara tebliğinden sonra öbürünün de birinci maddenin son fıkrasındaki 
tadilât mucibince belediye encümenlerine ve ( şubelere ayrılan yerlerde şube müdürlerine 
verilmesi ) icap edeceğinden fıkra bu kayitlere göre yazılmıştır. 

Altıncı maddenin ikinci fıkrasındaki ( tarafeyn ) kaydı yerine hakimin ( itiraz edeni ve 
lüzumu halinde zabıt varakasını tanzim veya tasdik edenleri veya vekillerini ) celp ve davet 
edeceği yazılmış olduğu gibi itirazın ne gibi sebeplere istinat edeceği üçüncü fıkrada yazılı 
olduğundan bu fıkradaki ( sebeplerden dolayı zabıt varakası münderecatınm hakikate muhalif ) 
kaydı zait görülerek silinmiş ve fıkra nihayetindeki (edilir) kaydı yerine (edilebilir) yazılmıştır. 

Dokuzuncu maddede yazılı hususların Dahiliye Vekâletince bir talimatname ile tespiti 
muvafık görülerek maddenin ibaresi buna göre değiştirilmiştir. 

Bu lâyihanın hükmünün 1580 numaralı belediye kanunu hükümlerile aynı tarihte başlaması 
faydalı görülerek kanunun i eylül 930 tarihinden muteber olacağı 12 inci madde ile tespit 
olunmuştur. 

2,3,5,7,8,10,11 ve 13 üncü maddeler aynen kabul edilmiş ve Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arzolunmak üzere ekli evrakile beraber lâyihanın Yüksek Reisliğe sunulmasına karar 
verilmiştir. 
Da. En. Rs. Na Rs. V. M. M. Âza Âza Âza 

Adana Adana Malatya Ankara Rize Samsun 
Hilmi Hilmi Abdülmuttalip Talât Atıf Avni 

Âza. Âza Âza Âza Âza Âza 
Manisa Amasya Zonguldak Eskişehir Kars Giresun 

A. Mitat İ. Hakkı Rifat Sait Baha Tali Hacim 

Adliye Encümeninin teklifi 
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numa
ralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Belediye meclis ve encümen

lerinin kendilerine kanun ve nizamların verdiği 
vazife ve salâhiyet dairesinde ittihaz ettikleri 
kararlara muhalif hareket edenlerle belediye 
kanun ve nizamlarının men veya emrettiği 
fiilleri işlıyenlere veya yapmıyanlara elli liraya 
kadar hafif para cezası tertibine ve üç günden 
on beş güne kadar ticaret ve sanat icrasından 
mene ve Türk ceza kanunun un] 536,538, 
557,559 ve 577 inci maddelerile 553 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı cezaları 

Dahiliye Encümeninin tadili 
Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 
hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numa
ralı kanunun bazı maddelerini muaddil kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Belediye meclis ve encü

menlerinin kendilerine kanun nizam ve talima
tnamelerin verdiği vazife ve salâhiyet daire
sinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket 

edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatna
melerinin men veya emrettiği fiilleri İşleyen
lere veya yapmıyanlara elli liraya kadar hafif 
para cezası tertibine ve üç günden on beş 
güne kadar ticaret ve san'at icrasından men'e 
ve Türk ceza kanununun 586 ,538, 557,559 
ve 577 inci maddelerile 553 üçüncü madde 
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tayine belediye encümenleri ve şube teşkilâtı 
bulunan yerlerde şube müdürleri salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Belediye meclislerinin ittihaz 
edecekleri mukarreratta men veya yapılması 
emredilen hususların nevileri tasrih ve ceza 
miktarları tayin olunarak tenbihnamelerle ma
hallesinde ilân olunur. 

MADDE 3 —- Tenbihnamelerde miktarı 
maktu olarak tayin edilen para cezalan ten-
bihnameye muhalif harekette bulunanlar tara
fından nzalarile verildiği halde belediye zabıta 
vazifesini ifa eden memurlar bu para cezalarını 
makbuz mukabilinde tahsil ederler . 

Rızasile para cezasını vermiyenlerle işledik
leri fiil gayri maktu cezayı müstelzim olanlar 
hakkında zabıt varakası tutulur . 

Hüviyetini bildirmiyenler en yakın polis 
veya belediye mevkiine ve muhalefetleri halin
de zorla götürülür, ve hüviyeti tespit oluna
rak derhal serbest bırakılır. 

Ticarethane ve ikametgâhlarile müessesat 
ve alelumum emâkine ait zabıt varkaları her 
halde mahallerinde tanzim olunur. 

MADDE 4 — Belediye suçlarına ait zabıt 
varakaları iki nüsha yazılır. Bir nüshası alâka
dara tebliğ olunduktan sonra diğeride belediye 
idarelerine veya encümelerine tevdi olunur. 

Suçlu tebliğden itibaren iki gün içinde be
lediye idarelerine veya encümene müracaat 
hakkını haizdir. Bu müracaart haklı görülürse 
ceza tayinine mahal olmadığına karar verilir. 
Aksi halde lâzım gelen ceza tayin ve tebliğ 
edilir. 

Bu karaların nihayet beş gün zarfında veril
mesi mecburidir. 

MADDE 5 — Ceza kararlarının tebliği tari
hinden itibaren beş gün içinde mahsus hakim
lere ve olmıyan yerlerde sulh hakimine müra
caatla şifahen veya tahriren itiraz olunabilir. 
İtiraz şifahî ise bir zabıt tutulur, ve muterize 
imza ettirilir. 

Ticaret ve sanattan men kararlarile para 
cezasını vermediğinden dolayı hapse tahvil 
hükmünün infazı itirazın neticesine kadar tehir 
olunur. 

Ierinin birinci fıkrasında yazılı cezaları tayine 
Belediye Encümenleri salâhiyettardır (şubelere) 
ayrılan belediyelerde bu cezaları encümen 
namına ve yerine şube müdürleri tayin ederler.) 

2 ve 3 üncü maddeler Adliye Encümeni
nin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Belediye suçlarına ait zabıt 
varakalarının bir aynı alâkadara tebliğ olund
uktan sonra öbürü Belediye Encümenlerine 
( şubelere ayrılan yerlerde şube müdürlerine ) 
verilir. 

Suçlu tebliğden itibaren iki gün içinde 
Belediye idarelerine veya encümene müracaat 
hakkını haizdir. Bu müracaat haklı görülürse 
ceza tayinine mahal olmadığına karar verilir. 
Aksi halde lâzımgelen ceza tayin ve tebliğ 
edilir. Bu kararın nihayet beş gün zarfında 
verilmesi mecburidir. 

MADDE 5 — Adliye Encümeninin kabulü 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6 — İtirazen icra edilecek tetki- j 

kat evrak üzerine cereyan eder. 
Hakim, lüzumu halinde tarafeyni, celp ve 

davet eder. 
İtirazın nihayet otuz gün içinde intacı 

mecburidir. 
İtiraz, cezanın salahiyetli olmıyanlar tarafın

dan tayin olunduğu ve cezanın kanuna muga
yir olduğu ve tutulan zabıt varakalarının sah
teliği ve hükme müessir olacak fahiş maddî 
hataya müstenit sebeplerden dolayı zabıt 
varakası münderecatının hakikate muhalif 
bulunduğu hususlarına münhasır olarak der-
meyan edilir. Hakim itirazı varit görürse ceza 
kararını iptal ve|para cezası istifa edilmiş ise 
belediyenin iadesine de hükmeder. İtirazı varit 
görmezse kararı aynen tasdik eder. 

MADDE 7 — İtiraz neticesinde hakim 
tarafından verilecek kararlar kat'î olup temyizi 
kabil değildir. Ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 343 üncü maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 8 — Türk ceza kanunile diğer 
kanunlarda mahkemelerce görülmesi yazılı 
olan belediyeye ait suçlarda belediyeler tara
fından kanunî takibat icrası talebile cumhuri
yet müddei umumiliklerine gönderilecek mü
zekkereler ceza muhakemeleri usulü kanununun 
164 tüpçü maddesinde yazılı istida mahiyetin
dedir. Bu hususlarda mezkûr kanunun bu 
maddeşİle müteakip maddeleri tatbik olunur. 
Kabahat nevinden olan suçlarda da mezkûr 
kanunun 151 inci maddesi ile muvakkat (A) 
maddesinin 5 numaralı bendinin son fık
rasındaki ihbar ve müracaat hükmünde ol
mak üzere belediyeler sulh hakimlerine müzek
kere gönderirler. 

MADDE 9 — Bu kanuna göre tutulacak 
zabıt varakalarile makbuz ilmühaberlerinin şekli 
hakkında Dahiliye Vekâleti bir talimatname 
tanzimine salahiyetlidir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı para 
cezaları belediye idarelerile belediye zabıta 
vazifesini ifa eden memurlar tarafından infaz 
ve tahsil olunur. Cezayı vermiyenlerin hapis 
hükmü müstesna olmak üzere tahsili emval 
kanunu mucibince mallarına müracaat edilir. 

Cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler 
hakkında tayin edilmiş olan para cezasının 

MADDE 6 — İtirazen icra edilecek tetkik 
evrak üzerine cereyan eder. 

Hakim, itiraz edeni ve lüzumu halinde zabıt 
varakasını tanzim veya tasdik edenleri veya 
vekillerini celp ve davet eder. İtirazın nihayet 
otuz gün içinde intacı mecburidir . 

İtiraz, cezanın salahiyetli olmıyanlar tara
fından tayin olunduğu ve cezanın kanuna 
mugayir olduğu ve tutulan zabıt varakalarının 
sahteliği ve hük^e müessir olacak fahiş maddî 
hataya müstenit bulunduğu hususlarına mün
hasır olarak dermeyan edilebilir. Hakim itirazı 
varit görürse ceza kararını iptal ve para cezası 
istifa edilmiş ise belediyenin iadesine de 
hükmeder. İtarazı varit görmezse kararı aynen 
.tasdik eder. 

7 ve 8 inci maddeler Adliye Encüme
ninin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanuna göre tutulacak 
zabıt varakalarile makbuz ilmühaberlerinin 
şekli hakkında Dahiliye Vekâletince bir tali
matname yapılır . 

10 ve ı ı inci maddeler Adliye Encümeni
nin kabulü veçhile aynen kabul edilmiştir . 
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herbir lira ve küsuru için bir gün hapsedil- I 
mek üzere belediye idarelerinin verecekleri 
müzekkereler Cumhuriyet müddei umumilikle
rince infaz olunur. 

Bu suretle hapsedilenler mahpus iken 
cezayi öderlerse mahpus kaldıkları müd
detin bir günü için bir lira tenzil edilerek I 
mütebaki hapisten sarfı nazar olunur. 

MADDE 11 — 16 nisan 340 tarih ve 
486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü maddelerinden gayn ahkâmile 
17 kânunusani 927 tarih 959 numaralı kanun 
hükmü mülgadır. 

MADDE 12 —• Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

MADDE 12 — Bu kanun l eylül 1930 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 13 — Adliye Encümeninin kabulü 
veçhile aynen kabul edilmiştir, 


