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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Amerikalı banker İnsül hakkındaki suale Adliye 

Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey tarafından cevap veril
dikten sonra, 

Umumî hıfzıssıhha kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihası müstaceliyetle müzakere 
ve kabul edildi. 

Ve perşembe günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis V. 
Refet 

Kâtip 
Yozgat 

Avni Doğan 

Kâtip 
Rize 
Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Askerî memnu mıntakalar kanununa göre is
timlâk edilen gayrimenkul emvalin tediye edilmeyen 
bedellerinden geri kalan kısmının verilme sureti hak
kında kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

2 — Çubuk barajı inşaatının ikmali ve Ankara 
şehri suyunun bu barajdan temini hakkında kanun lâ
yihası (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçe
sinde 14 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

5 — Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu ol
dukları işler hakkında kanun lâyihası (Nafıa ve Adli
ye encümenlerine) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile Çin Cumhuriyeti ara
sında aktedilen dostluk muahedesinin tasdiki hakkın
da kanım lâyihası (Hariciye encümenine) 

7 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya Hükümeti anı
sında aktedilen ticaret mukavelenamesile ticarî mü-
badelâta ait tediyatın tanzimine müteallik itilâfna-
me ve müzeyyelâtmın tasdikma dair kanun lâyihası 
(Hariciye ve iktisat encümenlerine) 

8 — Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti ida
resi hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Zi
raat ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
9 — Büyük Millet Meclisi 1934 senesi ikinci kâ

nun : mart ayları hesapları hakkında 5/58 numaralı 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

10 — Devletler arasında çıkabilecek ihtilâfların 
muslihane bir surette hal ve tesviyesi hakkındaki 
(Tahkim umumî senedi) ne iltihakımıza dair 1/805 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

11 — Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
1 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/892 nu
maralı kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

12 — İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
1/885 numaralı kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

13 — Muvazene vergisi kanununun 10 uncu mad
desinde yazılı müddetin bir sene daha uzatılmasına 
dair 1/919 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

14 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 800 liralık münakale yapılması hak
kında 1/920, İktisat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
9 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/922, Na
fıa vekâleti 1933 senesi bütçesine 108 000 liralık tah
sisat konulmasına dair 1/924, Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 4 000 lira
lık münakale yapılması hakkında 1/925, Jandarma 
umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 18 220 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/928, Dahiliye 
vekâleti 1933 senesi bütçesinde 10 740 liralık müna
kale yapılması hakkında 1/930, Millî Müdafaa vekâ-
letile Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi 
bütçelerinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/931, Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesin
de 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/933 
ve 1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa mer
but bütçelerde bazı tadilât icrasına ve Konya ovası 
sulama idaresi bütçesinin varidat kısmına ilâve edilecek 
tahsisata dair olan kanuna merbut 1 numaralı cet
velde tashihat yapılması hakkında 1/935 numaralı ka
nun Iâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi 1933 senesi bütçesinde 600 liralık münakale ya
pılması hakkında 2/102 ve Büyük Millet Meclisi ve 
Riyaseticümhur 1933 senesi bütçelerinde 120 liralık 
münakale yapılması hakkında 2/103 numaralı kanun 
teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

15 — Türkiye Cümhuriyetile Macaristan Kıralhğı 
arasında aktedilen iadei mücrimin ve edlî muzaheret 
mukavelenamesinin tasdiki hakkmda 1/651 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

16 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti ara
sında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında 1/757 numaralı ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 



3 Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya) Ali B. (Rize) 

RElS — Celse açılmıştır efendim. * 

3 — RİYASET DİVANININ YEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 -— İktisadî buhran vergisi kanununa müzey-
yel kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
30 - XI - 931 tarih ve 1890 sayılı, iktisadî buh

ran vergisi kanununa zeylen hazırlanıp 27-VI-932 
tarih ve 6/1751 sayılı tezkere ile yüksek hu
zurlarına sunulmuş olan kanun lâyihasının geri 

1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun 18 inci maddesinin 
tefsirine dair 3/435 numaralı Başvekâlet tezkere
si ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

[lj 113 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

alınması, Maliye vekilliğinden yazılan 9-IV-934 
tarih ve 6572/37 sayılı tezkere ile rica edilmek
tedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının geri gönderil
mesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Lâyihayı geri gönderiyoruz efen
dim. 

mına gelince; burada kanun diyor ki, ancak 
bulunduğu derecenin maaşım alır. Yoksa dere
cesi yükselmiş, fakat daha maaşını alamamışsa 
Maliye vekâletinin ve sairenin içtihadına göre 
o parayı vermeyelim diyorlar. 

Meselâ bir dereceden diğer dereceye terfi 
etmiş, fakat kanunî müddetini ikmal etmediği 
için yeni derece maaşım alamıyor. Kanunda müd
detini ikmal etsin, etmesin her halde mesken 
zammını alacağı sarihtir ve bu memurların da 
lehindedir. Binaenaleyh memurlara bulunduğu 
derece üzerinden mesken zammı verilmesi ka
nunun sarahati icabıdır (Doğru sesleri). 

REÎS — Bütçe encümeninin mazbatasını reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kal
dırılması ve Karasu adile yeniden bir kaza ku
rulması hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine 
ilişik cetvelin Dahiliye vekâletine ait olan kısmı
nın değiştirilmesine dair 1/851 ve Kocaeli vi
lâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırılması ve Karasu 
adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1/896 numaralı kanun lâyihaları 
ve Bütç» encümeni mazbatası [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 38 inci inikat zapiında-
dır. 

4 — MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — İzah etsinler 
efendim. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — 
Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanunun 18 inci mad
desi mucibince, Ankarada ikamet eden memur
lara mesken zammı veriliyor. O kanun madde
sini aynen Heyeti Celilenize okuyacağım: 

« 28 mayıs 1928 tarihli kanun mucibince ya
pılacak meskenlerden istifade ettikçe katolun-
mak üzere Ankarada bulunan memurlardan 4 
ve 5 inci dereceye dahil olanlara ayda 30, 6 ve 
7 nci dereceye dahil olanlara 22, ve 8 inciden 
16 ncıya kadar olanlara 15 ve 17, 18, 19 derece-
dekilere de ayda 10 lira muvakkat tazminat ve
rilir » diyor. 

Bundan başka bir de 8 inci madde vardır. 
Buna nazaran da, mekâtibi âliye mezunu olur
sa 3 derece birden terfi eder. Mekâtibi âliye 
mezunu olmazsa, iki derece terfi eder. Yani, 
bulundukları dereceden iki derece kadar atlar. 
Eğer üç seneyi ikmal etmemişse, bulunduğu de
recenin maaşım alır. Terfi ettiği derecenin maa
şını alamaz. Memurlara verilecek mesken zam-
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2202 numaralı kanunun üçüncü maddesinde ya
zılı 3 numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti krs-

mmm değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 2202 numaralı kanunun üçün
cü maddesinde yazılı üç numaralı cetvelin Dahi
liye vekâleti kısmı aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir: 
Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

9 Üçüncü sınıf kaymakam 1 40 
16 Üçüncü sınıf kaza tahrirat » 

kâtibi 1 16 
REİS — Tadilname yoktur efendim. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reyi âlinize arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Ayni mesele hakkında ikinci bir kanun var
dır: 

Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden 
bir kaza kurulması hakkındaki 2202 sayılı 

kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — İlişik cetvelde yazılı memuri
yetler 1452 sayılı kanuna merbut 2 numaralı 
cetvelin Tapu ve kadastro umum müdürlüğü kıs
mına geçirilmiştir. 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

16 Kaza tapu memuru 1 16 
18 Kaza tapu kâtibi 1 12 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kanunun 
serlevhasını okurlar mı? 

REİS — Okunsun. 
(Okundu: Kocaeli vilâyeti içinde Karasu 

adile yeniden bir kaza kurulması hakkındaki 
2202 sayılı kanuna müzeyyel kanun) 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Müzeyyel. 
REİS — Ev*t. 
Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü 1934 sene

si haziranından başlar. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

3 — Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesi
nin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 1/883 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

1837 numaralı bina vergisi kanununun üçüncü 
maddesinin yedi numaralı fıkrasmm tadili hak

kında kanun 

MADDE 1 — 4 temmuz 1931 tarih ve 1837 
numaralı bina vergisi kanununun üçüncü mad
desinin yedi numaralı fıkrası aşağıda yazılı şe
kilde tadil edilmiştir: 

Sahiplerinin ikametine mahsus olup senelik 
iradı yirmi beş liraya kadar olan (Yirmi beş 
lira dahil) binalar (Bu kabil binaların taaddüdü 
halinde yalnız biri muafiyetten müstefit olur). 

Zürraa ait binalarm bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da altıncı fıkrada muafiyetleri muharrer 
maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde 
vergi yalnız ikamete muhtas olan kısım üzerin
den alınır. 

REİS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

4 — Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 1/881 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [2] 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakeresi
dir. Maddelere geçiyoruz: 

11,2 | Birinci müzakereleri 39 uncu inikat zap-
tındadır. 

8 4 -
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Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numa
ralı kanunu muaddil kanun 

MADDE 1 — 1718 numara ve 12 - VI -1930 
tarihli kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki membalardan istihsal veya ha
riçten ithal edilen 270 hararet derecesinden ev
vel takattur eden hafif yağlan muhtevi ham, 
tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş mayi made
ni mahrukat ve madenî yağlan tasfiye, tak
tir suretile veya sair muamelelerle petrol, 
benzin ve mümasili mayi madenî mahrukat istih
sal edenlerden istihsal ettikleri maddelerin her 
kilosu için sekiz kuruş dahilî istihlâk resmi 
alınır. 

REİS — Birinci madde hakkında tadilname 
yoktur. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Söz istiyorum Reis 
Bey! 

REİS — Tadilname mi vereceksiniz efendim? 
SIRRI B. (Kocaeli) — Söz söyleyeceğim. 
REİS — ikinci müzakeresidir Sırn Beyefen

di. Tadilnameniz varsa lütfen veriniz. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Vardır efendim. 
RElS — O halde buyurunuz efendim. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Tadilnameyi niçin ve

riyorum, izah etmek mecburiyetindeyim: Hükü
metin esbabı mucibesini okuduktan sonra bu 
maddenin yine Hükümet tarafından gösterilen 
esbabı mucibe ile münasebeti olmadığını gördüm 
ve yine Hükümetin beyanatına, riyazî müta-
leatma iptinaen aldığı neticeyi gözümün önüne 
getirdiğim zaman, niçin bu resmi 30 kuruş dere
cesinde almadığım düşündüm. Çünkü bu gün 
erbabına malûmdur ki, İstanbul limanına bir ki
lo şeker 6 kuruş derecesinde teklif edilmektedir. 
(Belki daha aşağı miktarda) Toz şeker olursa 4 
kuruşa teklif olunmaktadır. Bizim şekerlerin 
maliyet fiatlerini (Bu şeker kanunu değil, 
benzin kanunu sesleri) düşünecek olursak, kilo
su 12 ve azamî 16 kuruşa malolduğu anlaşılır. 
Buna şimdi Hükümetin zammetmek istediği mik
tar da ilâve edilirse 

ALİ RİZA B. (Mardin) — Reis Beyefendi, 
Sırrı Bey, şekerden bahsediyorlar. Bu, mayi ma
denî mahrukattır. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — İyi ya işte, her 
sözüm şeker olsun diye şekerden bahsediyor (Gü
lüşmeler). 

SIRRI B. (Devamla) — O halde sözlerim boşa 
gitti. 

REİS — Başka tadilname var mı efendim? 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Usul hakkında 

bir şey arzedeceğim. Efendim, Sırrı Beyefen
di, beyanı mütalea ederken bendeniz, sükût et
tim. Bundan maksadım da, belki bir istifade 
ederim düşüncesi idi. Fakat Sırn Bey, mütale-
asmm yanlış olduğunu anlayınca savuşıp gitmiş-
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I tir. Bunun üzerine usul hakkmdâ söz söylemek 

mecburiyetinde kaldım. 
Bir mebus arkadaşımız tadil teklifi verirse 

evvelâ, Makamı Riyaset onu okutturur, Heyeti 
Umumiyece nazan itibare alınırsa, Encümene 
havale edilir. Yoksa ikinci müzakerede bir me
bus söz söylemek hakkım haiz değildir. Makamı 
Riyasetin nazan dikkatini celbederim (Alkış
lar). 

REİS — Birinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1871 numara ve 22 - VII -1931 
tarihli kanunun birinci maddesi mülgadır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşrinden itibaren 
muteberdir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, üçüncü madde ya neşrinden mu
teberdir, yahut, neşri tarihinden muteberdir 
olsun. 

REİS — Pekâlâ efendim. Neşrinden mute
berdir diyelim. 

Efendim, maddeyi bu şekilde kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesmi açık reye ar
zediyorum. 

Birinci müzakereleri yapılacak maddelere ge-
.çiyoruz. Bunların birincisi ikamet mukavele
leri hakkındaki kanun lâyihasıdır. Hariciye Ve
kili Bey, mazeretlerine binaen bulunamadılar. 
Tehir ediyoruz. 

5 — Kefalet kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 1/549 numaralı kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazrt) — 
Efendim, gerek yazılırken, gerek matbaada bası-

I lirken bazı hatalar olmuştur. Onları tashih için 
I encümene iadesini istirham ediyoruz. 

REİS — Bütçe encümeni bunu encümene isti
yor. Geri veriyoruz. 

I Bina vergisi hakkındaki kanuna rey verme
yenler, lütfen reylerini versinler efendim. 

Rey toulama muamelesi bitmiştir. 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanuna 

rey vermeyenler, reylerini istimal etsinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

I Reylerin netioesini arzediyorum efendim: 
| Bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin 

[1] 112 numaralat matbua zaptın sonundadır. 

• 



» 

I : 4 1 1 9 - 4 - 1 9 3 4 C 
yedinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna (196) zat rey vermiş, bir redde karşı 
kanun (195) reyle kabul edilmiştir. 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nuna (191) zat rey vermiş ve kanun (191) reyle 

kabul edilmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad

de yoktur. Cumartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

* • » • 

Bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir), 

Adana 
AliMünif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
ŞafârB. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Enver B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 196 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : ı 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler J 

1 Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
İhsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. | 

1 Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

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

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Ş&kir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. • 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 1 

1 Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

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

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi Mustafa B. 

- 8 6 -
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Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyacttin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

Kasta:n^nu 
Ali Rıza B, 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
S ı m B . 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazini B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B . 
Süleyman Fikri B. 

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

Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
AiimM; İhsan B. 
Hamdi B. 
Işınsal B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HtdM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettdn B. 
Recep Zühtü B. 

Swas 
İsmail Memet B. 

Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halü Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reddedenler J 

îzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Halit Ferit B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 

~ 87 -
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Rasıh B. 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yürük B. (Me

zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naei Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zokâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdı B. 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etcm B. (Mezun) 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdı B. 

Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 
Kars 

Memet Nazif B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Muhtar B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Mcmet Nahit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. • 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Maihmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzrm B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Vrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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Dahili istihlâk vergisi hakkındaki kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
..lemet Ali B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Gavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
İhsan B. 

Aza ac edi : 317 
Reye iştirak edenler : 191 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 125 
Münhaller : l 

Kabul edenler 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

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

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat 3iya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
*Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

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

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
• Emin B. 
Hakkı B. 

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

Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal ••] 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

Kars 
Baha Tali B. 
FaikB. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfîk B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

- 8 9 -
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Kırşehir 
Mazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B« 
Ragrp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa LıVii B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
îbrahim B. 
Memet B. , 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osı.ıan B. 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
tsmait B. 

Şevket B. 
Rize 

Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etcm B. 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
îbrahim Alâettin B. 

Sivas 
îsmail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Plasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 

[Reye iştirak 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bay azıt 
Bayraktaroğlu Halit B 
( t Â.) 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
îbrahim B. 
Salih B. 

etmeyenler J 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
îsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

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

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

— 90 
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Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 

Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümûşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. (Mezun) 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
MaJhmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kars 
Memet Nafiz B. (Me
zun) 

Muhittin Pş. 
Kastamonu 

Muhtar B. 
Kayseri 

Reşit B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 

Kani B. 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Kardhisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırn B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Ragıp B. 
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Sıra No 113 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kammutı J8 irtci mactdesinin tefsirine dair 3/435 numaralı 

Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 21-M-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6J914 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1452 sayılı Teadül kanununun 18 inci maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden 

yazılan 18-IH-1934 tarih ve 5719/25 sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 
İşin tefsir voliyle halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekâleti, kaıvanin müdürlüğü 5719/25 sayılı ve 18 - III - 1934 tarihli tezkeresi suretidir 
Başvekâlet Yüksek makamına 

1452 sayılı teadül kanununun 18 inci maddesinde (28 mayıs 1928 tarihli kanun mucibince ya
pılacak meskenlerden istifade ettikçe katolunmak üzere Ankarada bulunan memurlardan 4 üncü ve 
5 inci derecelere dahil olanlara ayda 30 ve 6 inci, 7 inci ve 8 inci derecelere dahil olanlara ayda 22 
ve 9 uncudan 17 inciye kad'ar (17 dahil) derecelerde bulunanlara ayda 15 ve 18 inci, 19 uncu... ilâ) 
mesken tazminatı verilmesi tasrih edildiğinden vekâletimizce memurlara; her hangi bir suretle ihraz 
ve iktisap eyledikleri derece maaşı üzerinden (bu maaşı almış olsunlar veya olmasınlar ) mesken 
tazminatı itası muvafrk görülmüş ise de evrakı sarfiyenin Divanı muhasebatça tetkikinde; ferin 
asla tâbi olacağı nazarı dikkate alınarak, bulunduğu derecenin maaşından istifade etmeyenlerin o 
dereceye ait mesken tazminatından istifade edemeyecekleri kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan ise Ziraat vekâleti celilesinden yüksek makamınıza arzedilen bu husus Şûrayi 
devlet heyeti umumiyesinde tetkik edilmiş ve 7 - XII - 1933 tarihinde (1452 numaralı teadül kanu
nunu» 18 inci maddesinde; memurların maaşlarından bahsedilmeyerek yalnız dereceleri zikredildi-
diğinden almakta oldukları ımaaş ne olursa olsun bulundukları dereceye muhassas mesken tazminatı
nın kendilerine verilmesi lâzımgeleceği ) 321/367 sayı ile karar altma alınmıştır. 

Devlet şûrası heyeti umumiyesinin arzedilen mezkûr kararı yüksek makamınızdan Divanı mu
hasebat riyasetine bildirilmiş ise de Riyaseti müşarileyhanm vekâleti âeiziyc emir ve havale buyuru-
lan 24 - I - 1934 tarih ve 35468 sayılı cevabî tezkeresinde (. . . her hangi bir sebeple ihraz ve. işgal 
ettikleri derece maaşını alamayan memurların harcırah ve yevmiyelerinin halen almakta oldukları 
maaşlara ve vekil memurların mesken tazminatlarının da almakta oldukları vekâlet maaşlarına göre 

hesap "ve tesviye olunması lâzımgeleeeği hakkında Divanca ittihaz olunup üç aylık raporlarla Meclisi 
Âliye araedilmiş olan karar meclisi müşarüaileyhaea da tasvip buyurulmuş olmasına göre mesele tef
sir mevzuu görülmekte olduğundan bu bapta *bir kararı tefsiri istihsal edilinceye kadar Şûrayi devlet 
Deavi dairesince ittihaz olunacak münferit kararlar müstesna oknalk üzere mesken tazminatının alın-



makta olan maaşa .göre hesap ve tesviyesi yolundaki Divan tatbikatının tebdil ve tadiline mahal gö
rülmediği) (bildirilmiştir. 

Divanı muhasebat riyasetinin arzedilen işbu mütaleanamesine vekâleti acizice; her hangi bir 
sebeple ihraz ve işgal ettikleri derece .maaşına: alamayan memrurlat'in harcırah ve yevmiyeleri ile 
vekil memurların mesken tazminatları hakkındaki ımukarreratın kiyas yolu ile bu meseleye de 
teşmili muvafık olamayacağı; çünkü her hangi bir kanunun erbabı muciibesi ve mazbatalarile, Yük
sek Mecliste buna ait 'geçecek müzakerat zabıtları aııcaık kanunun metninde iltibasa .mahal bıra
kabilecek kelimeler ve ıtalbirler bulunduğu takdirde müraraat edilebilecek vesaiti mııavineden olup 
•esbabı mucibe ve zabıtlar, kanunun metni ile tearuz ettikleri zaman metinlerin sarih medlulle
rde amel edilmesi esasatı hukukiyeden bulunduğundan ve esasen ira-e edilen hâdiseler Meclisi 
Âliye sevkedil irken Şûrayi^devletçe ahiren mesken tazminatları hakkında verilen karara mevzu olan 
teadül kanununun tatbiki çelmesinden değil, harcırah ve maaş kanunlarının tatbiki noktasından 
taitıbika 'tâbi tutulmuş ayrı ayrı hâdiseler olduğundan maaş kanunu cephesinden vekil memurla
rın mesken tazminatının nisbeti ve harcırah kaunu cephesinden de harcırah ve yevmiyeler hak
kında verilen kararlar tamamen (başka /bir mahiyette olan ımevzubahs meseleye teşmil edileme
yeceği gibi Şûrayi devlet Deavi dairesince ittihaz olunacak münferit kararlar müstesna olmak 
üzere mesken (tazminatının alınmakta olan maaşa göre hesap ve tesviyesi yolundaki Divan 'tatbi
katının tebdil ve tadili 'cihetine gidilmediği takdirde; hu variyette bulunan 'memurların al ette vali 
Devlet şûrası nezdinde Hazine aleyehine idarî dava açmak suretile memuriyet derecelerine muhas-
sas ımesiken tazminatının tamamını almağı kolaylıkla temin edecekleri ve hu şeklin ise işleri ço
ğaltacağı nazarı dikkate alınarak keyfiyetin bir 'kere daha tetkiki 5 - I I -1934 tarih ve 13 sayılı 
tezkere ile riyaseti müşariinileyhaya yazılmış ise de ahiren alınan tezkerei eevabiyede maddei kanuni-
yedeki (derece) tabiri mutlak olarak istimal edilip bunun işgal edilen veyahut maaşı alınmakta 
olan derecelerden hangisi olduğu tasrilı edilmemiş bulunduğu cihetle bu noktadan •mubtaci tefsir 
görüldüğünden ve binaenaleyh hâdise tefsiren halledilmedikçe tatbikatın tebdiline imkân gö
rülmediği noktasında ısrar edilmekte bulunduğundan 1452 sayılı teadül kanununun mevzubahs 
18 inci maddesi hakkında bir tefsiri kararı ittihaz buyurulmak üzere keyfiyetin Meclisi Âliye şev
kine müsaade buyurulmsını arzeylerim efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - IV - 1934 

M. No. 71 
Esas No. 3/435 

"yüksek Reisliğe 

1462 sayılı teadül kanununun 18 inci madde
sinin tefsiri,hakkında Maliye vekilliğinden ya
zılan 18 - III -1934 tarih ve 5719/25 sayılı tezke
re suretinin Yüksek Meclise gönderildiğine dair 
olan Başvekâletin 21 - III -1934 tarih ve 6/914 
numaralı tezkeresi encümenimize havale buyu-
rulmakla Divanı muhasebat reisi Seyfi ve Mali
ye vekâleti muhasebat umum müdürü Memet 
Ali Beyler hazır oldukları halde tetkik ve mü-
talea edildi. 

Tefsiri istenilen mesele: Her hangi bir sebep
le ihraz ve işgal ettikleri derece maaşını alma

yan memurlardan Ankarada vazife görmekte 
olanlara 1452 numaralı kanunun 18 inci madde
si mucibince verilmesi icap eden muvakkat taz
minatın bulundukları derece maaşı üzerinden mi 
yoksa almakta oldukları maaş derecesi üzerin
den mi verilmesi lâzrmgeleceğinin tayininden 
ibarettir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 18 in
ci maddesinde ( 28 mayıs 1928 tarihli kanun 
mucibince yapılacak meskenlerden istifade et
tikçe katolunmak üzere Ankarada bulunan me 



murlardan dördüncü ve beşinci derecelere dahil 
olanlara ayda 30 ve altıncı, yedinci derecelere da
hil olanlara ayda 22 ve sekizinciden on altıncıya 
kadar ( on altı dahil ) derecelerde bulunanlara 
ayda 15 ve on yedinci on sekizinci ve on doku
zuncu derecelerdekilere ayda 10 lira muvakkat 
tazminat maaşlarına ilâveten verilir ) denil
mektedir. 

Bu maddede yazılı muvakkat tazminatın 
memurların almakta oldukları maaş derecesi 
üzerinden değil bulundukları derece maaşları 
üzerinden verilmesi icap edeceği hiç bir te
reddüde mahal vermeyecek surette vazıhan tas

rih ve ifade edilmiş olmasına binaen maddede 
tefsire muhtaç bir cihet olmadığına ekseriyet
le karar verilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Bordur İsparta Bayazıt Tokat 
M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya 

Bursa îstanlbul Kırklareli 
Dr. Galip Sadettin M. Nahit 

Kırklareli Sivas 
Şevket M. Remzi 





Sıra Ne 112 
Kefalet kanununun bazf maddelerinin degiştîrHimesi hakkında 

I 549 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbatalar» 

1ÜU-19Ş3 

B. M. M. Yük&ek Reisliğine 

1113 sayılı Memurin kefalet kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4-M-933 toplantısında Vüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur. 
efednim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1113 numaralı kefalet kanununun meriyet mevkiine konduğu 1 ağustos 1927 tarihinden şimdiye 

kadar tatbikat sahasında tesadüf olunan hâdiselerin işbu kanunun bazı maddelerinin tadiline lü
zum ve zaruret hâsıl eylemiştir. Şöyle ki: 

Mezkûr kanunun birinci maddesi mucibince Devlet devair ve müessesatından başka idarei 
hususiye ve belediyenin nakit ve ayniyata vaziülyet bilûmum memurlar bu kanunun şümulü dahi
linde bulunduğu Şûrayi devletçe karar altına alınmak setoebile sandık idaresince 25 ilâ 30 bin me
mura ait kefalet muamelesinin tedvirine lüzum ve ihtiyaç görülmektedir. İşbu memurlardan büyük 
bir kısmı hususî idare ve belediyelere veya mülhak bütçe ile idare olunan dairelere mensup bulun
makta ve bilhassa işbu memurlar arasında sık sık vukubulan tayin, tahvil, istifa gibi muameleler 
dolayısile pek fazla çoğalan sandık muamelâtını sandık sermayesinin tenmiyesinden elde edilecek 
faizin yüzde yirmi nisbetinden tefrik olunan para ile mesai saatleri haricinde çalıştırılan ve sandık 
hasılatının müsaadesi nisbetinde hariçten müştak illen bu iş için tayin olunan bir kaç memur ile 
tedvir ve temini mümkün olamayacağı ve sandığın şekli hazırı mühimce bir bankanm hesabı ca
ri vaziyetinin tahmil ettiği işlerden, pek çok oldu ğu tahakkuk etmiştir. Binaenaleyh bir taraftan 
işbu kefalet sandığı muamelâtını doğrudan doğruya Devlet bütçesini alâkadar eden vazifelerde bu
lunan memurlara inhisar ettirerek sandık muamelâtının tahfifile intizamının temin olunması ve umu-

" mî bütçe haricinde kalan idare ve müesseseler için de ayrı sandıklar vücude getirilmesi've her idare 
kendisine mensup olan memurların muamelâtile alâkadar olması ciüeti muvafık görülmüş ve mez
kûr kanunun 1, 2, 3, 4, 6 mcı maddeleri bu esasa göre tadil ve yeniden 7 nei madde ilâve olunmuş
tur. 

Kefalete tâbi memuriyet veya vazifeyi kabul edenlerin 1113 numaralı kanunun 2 nei madde
si mucibince sandık sermayesi olarak tayinlerini takip eden aydan • itibaren dört ay müddetle asıl 
maaş ve ücretleri tamamının sekizde biri ve bundan sonra da her ay bu maaş ve ücretlerin yüzde* 
üçü tevkif edilmekte idi. Ücretli memurlardan aldıkları paranm tamamı üzerinden, maaşlı memur-

7VC. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/627 
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larda& ise yalnız asd mlul^aEi üzerinden aidat kesilmesi zuhur eden hizmetlere iştirak noktasından 
müsavntsızk^ı ve «yni zamanda maaşlı memurlardan vukubulan tevkif at miktarının azlığı hasebile 
melhuz zimmet ve ihtilasları ödeyememek gibi neticeler karşısında kalınacağı anlaşılmakta oldu
ğundan her iki mahzttrtmiaalesi ve şimdiye kadarsekizde bir suretile dört ay zarfmda tevkif olunan 
aidatm da keza memurların maaşları emsali üzerinden beş taksitte kesilmesi derpiş edilmiştir. Ke-
zalik her ay ketileri yüzde üç nisbetfcıdeki aidat jher ay kuyutiar" üzerinde muamelenin çoğalmasına 
ve muhasiplere fazla külfet tabrailme sebep olduğu gibi banka için de her ay binlerce makbuz katını 
icap ettirmekte bulunduğu cihetle işbu her ay alınmakta olan yüzde üç nisbetindeki aidatın da altı 
ayda bir defa ve toptan alınması muvafık görülmüştür. Aidatla veya vekâleten müstahdem olanlar 
hakkında işbu maddede bir hüküm olmadığından bunların da tâbi olacağı tevkifat miktarı ve yapı
lacak muamele maddeye ilâve suretile tayin ve tasrih olunmuştur. 

Mezkûr kanunun 4 ve 5 inci maddelerinde zuhur eden zimmetler dolayısile Hazineye tediye olu
nan mebaliğin sandığa iştirak eden memurların hisselerine sureti taksimi tasrih edilmemiş ve bu 
yüzden tatbikatta katî bir müşküle tesadüf edilmekte bulunulmuş olduğundan mezkûr maddelere 
de bu hususları tasrih edici hükümler vazolunmuştur. 

Mezkûr kanunun 6 ncı maddesinde adiyen zimmettar ve tekaüt maaşma müstahak memurlardan 
işbu zimmetlerinin ne suretle tahsil edileceği gösterilmiş olduğundan işbu maddeye bunu teminen 
tahsis olunan tekaüt maaşlarına ait cüzdanların, zimmetin hitamına kadar sandık idaresine tevdii 
ve bunların tekrar kefalete tâbi vazifede kullanılmamaları muvafık görülmüş ve bunun için mad
deye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Kefalet aidatını miadmda tevkif etmeyen muhasipler hakkında ceza tatbikına mütedair olan 9 
uncu madde mucibince hesap hatasından veya her hangi bir mazeretli sebepten dolayı noksan tev
kifat yapanlar hakkında tatbik edilmekte olan ceza bazan 3,5 kuruş gibi ufak bir noksanlıktan veya 
sehivden neşet etmiş olsabile muhasibin rubu veya nısıf maaşını kesmek gibi ağır bir ceza ile karşı
lanmakta ve bu madde muhasiplerin mağduriyetlerini mucip bulunmakta olduğundan bu gibi sehivden 
neşet eden veya bir mazerete müstenit bulunan noksanlar için cezayi tahfif veya tatbikından sar
fı nazar olunması hakkında bir salâhiyet alınmasına lüzum görülmüş ve işbu madde bu esaslara gö
re tadil olunmuştur. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye ncümeni 10- III -1934 
Karar No. 16 
Esas No. 1/549 

Yüksek Reisliğe 

1113 sayılı memurin kefalet kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Maliye 
vekâletince hazırlanıp Başvefkâletin 11 - III -1933 tarih ve 61627 sayılı tahriratile Büyük Mec
lise takdim ve encümenimize havale edilen kanun lâyihası Maliye (müsteşarı Faik, Mahallî 
idareler umum müdürü Naci Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

Kanunlarda Devlet hizmetlerini iyi gördürmek, amme menfaatlerini iyi ıkorutmak için 
ağır müeyyideler vardır. Mevzuata Devlet nakit ve mallarını çalanlar ile ıbunların muhafazası 
vazifeleri iken çaldmmağa sebep olanlar hakkında, eşhas mallarmı çalanlara, çaldıranlara 
tatbik olunanlardan daha şiddetli hükümler konulmuştur. 

Bundan ibaşka ahkâımı umumiye, fert zararlarının telâfisinde yalnız (müsebbipleri tazimin 
ile mükellef tutulduğu halde Devlet emvalindeki zararlar için ayn usuller ihdas edilmiştir. Fil
hakika Devlet teşkilâtında memurların muhafazasına bırakılan krymetlerin çokluğu ve aımme 
murakabesinin hususiyeti ve (bilhassa Devlet hizmetinde olanlar arasmdaıki bağlılığın, fert mü-
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nasebetlerine ıgöre ayrıldığı Ibu mevzuda ayrı esaslar konulmasına tabiî ibirer sebeptir. Hulâsa 
şahıslara tatbik edilecek maddî veya manevî cezalar ne kadar ağır olursa olsun Devletin uğra
dığı zarar ıbu cezalarla yerine getirilmiş olmayacağından Devlet emvalini tahsil etmek ve elinde 
tutmak vazif esile mükellef olan memurların diğer memurlardan farkh olarak kefalet ve teminat 
vermeğe mecbur olmaları ızarurî görülmüştür. ,y j • j 

İBu sebeple istibdat ve meşrutiyet devirlerinde ipotekli veya itübarî, şaShsîHkef alet -usulü it
tihaz Ikıhnmrştır. Ancak Ibu sistemden doğan matezurlar hatırlardadır. Bu devirde ekseriyetle 
kendilerine ait şahsî emlâkten mahrum bulunan memurların kefil tbulmaık için ihtiyar eylediği 
maddî ve manevî fedakârb/klar sandığa mecburî iştirak hissesinden daha çok ağır idi. Bir ta
raftan memur kefilinin tesiri altına giriyor. Onun olur olmaz işlerini memuriyet nüfuzile yap
mağa mecbur kılıyordu. Diğer taraftan da her hangi bir sebeple ve ekseriya: me
mur hizmetten ayrıldıktan sonra zimmet ve ilişik zuhurunda kefilin mal ve mülkü elinden 
çıkarak aile ocağmm sönmesine sebep oluyor ve bu suretle içtimaî ve iktisadî sefalet ve perişan
lığa yol açılmış bulunuyordu. Bunlara rağmen Devlet te zayi eylediği* parasın* tamamen istifa 
edemiyordu. 

Encümen Cumhuriyetin çok güzel kanunlarından biri de kefalet sandığı teşkili hakkındaki ka
nun olduğuna kaildir. 

Bu itibarla kefalete bağlı işlerde bulunanlardan kanunla aidat almak ve bunun nemasile kifa
yetsizliği halinde sermayesile Devlet zararlarını karşılamak ve ayni zamanda zarar olmadığında 
bu mevduatı geri vererek bir nevi tasarruf hizmeti görmek esası encümenimizce muvafık gö
rülmüş ve buna göre tanzim edilmiş olan kefalet kanununun ayni esaslar altmda yeni baştan tet
kik ve tedvini tensip olunmuştur. Lâyihanın tanzim ve şevkinde Hükümetçe iki nokta istihdaf 
edilmiştir: 

1 - 1113 sayılı kanunla Maliyeye bağlı olarak kurulan sandığın şümul dairesinin darlaştınl-
ması, 

2 - Mevcut kefalet kanununun altı senelik tecrübe ile anlaşılan noksanlarının tamamlanması ve 
-kanunun Hazineye ait müessesatta dahi tatbiki mahiyetinin*genişletimesi. 

Mevcut kefalet kanununun hudut ve şümulüne belediye ve idarei hususiyelerle bütün Devlet te-
şekküllerindeki para veya menkul kiymet alıp veren veya elinde tutan memurlar dahildir. 

Encümenimize verilen malûmata göre sandığa bağlı memurların sayı ve daire itibarile miktar
ları şu rakamlar içindedir: 

Cüzdan alan memur sayısı Zimmet yekûnu 
2559 9 830 079 îdared-hususiye 
2459 4 410 683 Belediyeler 
445 329 968 Evkaf 

3367 3 689 854 Posta telgraf 
10171 13 072 532 Maliye 
2494 8 014 394 ' Gümrükler 
4324 7 245 115 inhisarlar 
4404 11 143 831 Diğer memur 

27623 49 722 062 
Bu cetvelde görülen belediye ve idarei hususiye memurlarile Devlet /bütçesinden ayrı olan müesse

selerin memurları yekûnu umumî yekûnun dörtte biri derecesindedir. Bu miktarm sandıktan ayrıl
ması gerçi kemmiyet itibariles büyük fark yapmayacak ise de bu ayrılığın zarurî olduğu aşağıdaki 
sebeplerin tadadile Maliye vekâletince izah olunmuştur* 

A) Sandık idaresinin memleketin her tarafına yayılmış olan mahallî idarelerle muhabere 
ve muhasehesi hayli müşküldür. Buralardaki memurların idarelerin hususiyeti itibarile sık sık de
ğişmesi sandık hesaplarını güçleştiren sebepler arasındadır. 

B) Kefalet sandığı heyetinin kumlusu itibarile mahallî teşekküller üzerinde, işlerin tanzim ve 
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tesrii yolunda fazla müessir olamamaktadır. 

Ç) Kefalet sandığının esas vazifesi yalnız Devlet zararlarını tazmin değildir. Bu gibi hallerin 
artması halinde süratle tedbirler alınmasını istemek vazifeleri arasındadır. Bu sebeple sandığın 
her teşekkülle en yakın teması olabilecek ve hâdiseleri yakından takip edebilecek ıbir tarzda kurul
ması zarureti vardır. 

Bu sebepler encümenimizce de varit görülerek belediyelerle idarei . hususiyelerin ve bu kabil 
müesseselerin îcra Vekilleri Heyetinin tklifi veçhile bu kanunla derpiş edilen kefalet sandığının dı
şında kalması ıbizzarur tasvip edilmiştir. 

Bu teşekküller birlikte veya ayrı ayrı belediye bankasının himayesi altında bir sandık kurmala
rı mümkündür. Bu itibarla encümenimiz kanuna bunların kendi hususiyetlerine göre sandık teşkil 
edebilmeleri için hükümler koymuştur. 

Mevcut kanunun tatbik güçlüklerine gelince: 
Bunlar iki zümrede mütalea edilebilir: 
1 - Kanunda sarih hüküm olmaması itibarile tatbik edilmeyen cihetler, 
2 - Kanunda hüküm olduğu halde tadili lâzım gelen cihetler. 
Kefaleti müteselsile sandığının mahiyeti; sandığa iştirak eden bütün memurlara, tevdileri nis-

betinde Devlet zararlarını tazmin mükellefiyeti vermektedir. Borçlar kanununun kefaleti mütesel-
sileye ait hükümleri de bunu ifade eder. Ancak mevcut kanunun dördüncü maddesinde «memurin 
ve müstahdeminden her hangi birinin hükmen te beyyün eden zimmeti derhal sandık sermayesinden 
Hazine! maliyeye tediye olunur. Bu takdirde sandık zimmettar memur ve müstahdemin evvelâ 
sandıktaki mevduatına ve kâfi gelmediği takdirde sair emvaline müracaat eder» denilmektedir. 
Beşinci maddesinde ise « Devlet memuriyetinden katı alâka edenler beriyüzzimme oldukları takdirde 
müddeti memuriyetleri zarfında tevdiattan mevcut matluplarının nısfı derhal kendilerine veya vere
selerine iade ve ikinci nısfı dahi hitamı memuriyetinden itibaren şahsî zuhur edeeek zimmetlerine 
karşılık olmak üzere tevkif olunur ibaresi vardır. Bu maddelerde tevdiattan hangi zamandaki han
gi nevi nazarların tevkif edileceğine dair sarahat yoktur. İkinci nısfı münhasıran şahsî zimmetlerin 
karşılığı olduğu musarrahtır. Bu cihetler kanunun tatbikini güçleştirmiş ve tedvin tarihi olan 1927 
senesindenberi gerek Hazinenin ve gerek alâkadar idarelerin ilâma bağlanmış alacakları sandık ta
rafından tesviye edilememiştir. 

Mevcut kefalet kanununa göre sandığa giren maaşlı ve ücretli memurlar arasında iştirak hissesi 
itibarile geniş bir nisbetsizlik vardır ve aidatın tevkif şekillerile vekâletle veya aidatla çalışanlardan 
alınacak miktarlar hakkında kanunda sarih hükümler yoktur. Encümenimiz bu noksanların da ta
mamlanmasını zarurî görmüştür. Buraya kadar verilen izahat 1113 numaralı kefalet kanunundaki 
büyük değişikliklerin ana hatlarını ifad,e eder. Bunlara ait teferruatın da yeni esaslara göre tanzimi 
icap ettiğinden ve bu ise mevcut kefalet «kanununun hemen ekseri maddelerinde az çok değişiklikleri 
icap ettirmekte olduğundan encümenimiz hiç dokunulmayan bir iki maddesi için.ayrı ayrı iki kefalet 
kanunu yaşatmaktan ise bütün hükümleri bu yeni lâyihada birleştirmeği muvafık görmüş ve Hü
kümetten gelen tadil teklifi yerine kanunu yeni baştan tedvin ile evvelkisini ilga eylemeği tercih 
eylemiştir. 

Birinci m a d d e — Kefalet sandığına giren müesseselerin hududunu tayin etmiştinr. Hükümet. 
teklifinde (Hazine ve Hazineye merbut devair ve müesseselerin ) bu sandığa iştiraki teklif edilmiş 
ise de bu tabirlerdeki mutlakiyet encümenimizce kâfi görülmüştür. Evvel emirde umumî bütçeye 
ait para ve menkul kıymetleri alıp veren, elinde tutan memur ve müstahdemler bu sandığa alınmış
tır. Ancak mütedavil veya bu mahiyetteki sabit sermayelerle çalışan umumî bütçe içindeki mü
esseselerin umumî hükümlerden ibazı istisnaiyetleri olduğu nazarı itibare alınarak encümenimiz 
bu müesseseler memurlarını kefalet sandığının içine almak için sarih bir hüküm koymak za
ruretini duymuştur. Yukarıda izah edilen esibabı muciıbeye binaen Posta, telgraf, Devlet demir
yolları gibi muhasöbeleri Maliye vekâletine hağilı müesseselerle Üniversite, Yüksek mühendis 
mektöbi, Ankara İmar komisyonu mahiyetinde varidatının yüzde ellisinden fazlasını Devlet 
bütçesinden alan teşekküllerin memurları bu kanun içine alınmıştır. 
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İnhisarlardan ancak varidat kastile kurulmuş olanları ıbu ikamın hükümlerine tâbi tutulmuş

tur. Denizyolları isletmesi veya afyon inlhisarlan gibi iktisadî sebeplerle tesis edilenlerin hu
susiyetleri düşünülerek ıbu madde hükmünden çıkarılmıştır. 

Sandığın şimdiye kadar olduğu yine Maliye vekâletine hağlı kalması encümence de tensip 
edilmiş ve tbu sebeple onun namına 'bütün müracaat >ve davaların Hazinei maliyece takip ve 
ikamesi ta)biî görülmüştür. Sandığın ibundan sonra Ibir talimatname ile değil Ibir nizamname ile 
idaresi encümenimizce muvafık görülerek son fıkra o şekilde tadil edilmiştir. 

Jjkinei madde — Bu madde kefalet sandığı sermayesinin nelerden ibaret olduğunu ve ıbun-
ların tahsil şekillerini göstermektedir. 

Sandığın sermayesi; aidat sandık neması, muavenet olarak üçe, aidatta giriş ve aylık ai
dat olarak ikiyi ayrılmıştır. Maaşlı memurlarla ücretli memurlardan ayrı nisbetlerde alınan ai
dat hissesi hir nislbette icra edilmiş ve maaş veya ücretin yarısı olan 'giriş aidatı dört ayda alın
makta ilken encümen hunu ıbeş aya çıkarmıştır. 

Aylık aidat; yüzde üç iken encümenimiz bunu badema maaş emsali hasılında kesileceğini 
ve binaenaleyh matrahın artmış olduğunu nazarı itibare alarak yüzde ikiye indirmiştir. An
cak sandığın vaziyeti icap ettirdiği takdirde Maliye vekilinin tasvibi ile (bu nisbetin yüzde üki 
buçuğa çıkarılması hükmü maddeye konulmuştur. 

Maddede giriş ve aylık aidatın tahsil şekilleri tavzih edilmiştir. Muvakkat olarak veya vekâlet 
suretile kefalete bağlı vazife alanların para teminatı vermeleri de vaki olacağından fıkra bu yolda 
tadil edilmiştir. 

Kefalet sandığının her hangi bir vaziyette müşkülâttan kurtarılması ve yaşatılması hususlarında 
büyük menfaatleri olan Devletin ve daire ve müesseselerin yardımına muhtaç olabileceği düşünül
müş, encümenimizce bu maddeye bir fıkra ilâvesile bu kabil fevkalâde hallerde yapılacak yardımlara 
kanunî bir mahiyet verilmiştir. 

Sandık tediye kabiliyetini muhafaza için sermayesini gayrimenkule veya eshama tahvil etmemek 
mecburiyetindedir. Ancak kanunun heyeti umumi yesi esasen buna cevaz vermediğinden hükmen 
takyide lüzum görülmemiştir. 

Üçüncü madde — Aynen kabul edilmiştir. 
1113 numaralı kanunun dördüncü maddesinde, hükmen tebeyyün eden zimmetin sandık sermaye

sinden tediye edileceği ve bu takdirde sandığın zimmettarcn sandıktaki mevduatına, emvaline mü
racaat edebileceği musarrahtır. 

Bu hükümle sandık sermayesinden yapılan tazminlerin münhasıran zimmetli tarafından karşda-
naeağı hükmü anlaşılmaktadır. Halbuki yukarıda izah edildiği veçhile kefaleti müteselsile mefhu
munun kanunî icabı ve ıbizzat sandığın kuruluş maksadı ve gayesi bu gibi tazminlerin devair ve 
müessesata karşı sandıkça yapılmasını icap ettirdiğinden bu takdirde sandık zimmettar memurun 
alacaklısı olup kanunî yollardan bu son imkâna kadar bunu tahsile teşebbüs eder. Ancak daire ve 
müesseseye yapılacak tazminin bu tahsil işile hiç bir alâkası olmayıp sandık derhal bunu vermekle 
mükelleftir ve encümenimiz maddeyi bu esasa göre tadil eylemiştir ve madde hükmen tebeyyün 
eden zimmetlerin sandıkça blânço senesini takip eden ayın sonunda alacaklı daire ve müesseseye 
verilmesi ve bu tazminin hükmün katiyet kesbettiği sene blânçosundaki kâr kifayet etmediği tak
dirde ayni şene blânçosundaki iştirak hisselerine garameten taksimi şeklinde hir hükümle tedvin 
edilmiştir. 

Zimmetler, blânço senesinden bir ay sonra verilmeyipte her tahakkuku, müteakip verilmesi halin
de zararın hissedarlara sene ortasında tamamen malûm olmayan iştirak hisselerine göre tevzi edil
mesi icap edecektir. Blânço tanziminde ise tahakkuk eden kâr bütün hissedarlara tevzi olunacak
tır. Halbuki sene ortasında gerek zararın ve blânçoda kârın tevzii hayli müşkül ve adeta içinden 
çıkarılamayacak geniş hesap ameliyelerile mümkün olacaktır. Bu ise geniş muhasebe teşkilâtına 
lüzum gösterecektir. Bu suretle sandık bütün kârını sarfetmeğe mecbur kalacağı gibi yine mazbut 
bir netice de elde edemeyecektir. Bu sebepler encümenimizi yukarıdaki hükümleri tedvine mecbur 
kılmıştır. 
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Tazmin zimmetin vuku bulduğu senedeki hissedarlara teşmili daha tabiî olurdu. Ancak zim

metlerin tahakkukile hüküm halini alışı arasında uzun zaman geçmesi, sandık hesaplarında zarar
ların pek eski senelere rücuunu icap edeceğinden tatbikat zaruretile hissedarlarında devairinde 
menfaatlerine uygun sene nihayetindeki blânçoyu dairelere teslimat ve hisselere taksimat ameliyesi 
için sağlam bir mebde görerek bu şekil ihtiyar olunmuştur. 

Beşinci madde — Bu madde kefalet sandığmdaki mevduatın iadesi şekillerini göstermektedir. 
1113 numaralı kanunun 5 inci maddesine göre ayrılan veya ölen memurlara mevcut matluplarının ya
rısı derhal diğer yarısı şahsî hizmetlere karşılık üç sene bekledikten sonra geri verilecektir. Encü
menimiz bunu ayrı hükümlerle tedvin etmiştir. 

Tekaüt edilenlerle ölenlerin ilk yan matluplarının derhal geri verilmesi ancak memuriyetlerini 
değiştirenlerin tatbikattaki zaruretleri hasebile gelecek blânçoyu beklemeleri encümenimizce muva
fık görülmüştür. Evvelki kanuna nazaran son yandan yalnız zuhur edecek şahsî zimmetler tevkif 
olunabilmekte idi. Halbuki zararların, blânço senesindeki hissedarlara garameten taksimi prensip 
olarak kabul edildiğinden blânço tanziminden evvel yarı mevduatlarını almış olanların o blânçoda 
hisselerine düşen zararı son yarıyı alırken mahsup etmeleri icap etmektedir. 

Ancak ilk yarıyı alarak ayrılanların sandıkla alâkaları kalmamış olacağından bıraktıkları son 
yarı ; bir iştirak hissesi değil nihayet ihtiyatî bir tedbir olduğundan bunun faizile birlikte geri ve
rilmesi ve bu verildikten sonra memurun sandıkla münasebetinin tamamen ibra edilmiş olması en
cümenimizce muvafık görülmüştür. Sandıkla alâkasını kesmeden tekrar kefalete bağlı hizmete geçen 
memurlar hakkında da maddeye sarih hükümler konulmuştur. 

Altmcı madde.— Kefaletli memurlardan zimmet veya ihtilası anlaşılanlar hakkındaki hükümler 
bu maddede tavzih edilmiş ve sandığın bu gibi memurların emvalile tekaüt ve dul ve yetim maaşla
rının üzerlerindeki rüçhanlı hakkı tasrih edilmiştir. 

Yedinci madde — Bazı ibare tadilile kabul edilmiştir. 
Sekizinci madde 1113 numaralı kanunda muhasiplerin, kefalete bağlı memurlara murakabe şekli 

talimatnameye bırakılmıştır, encümenimiz bu murakabenin esaslarını kanuna dercetmeyi faydalı 
bulmuş ve maddeyi buna göre tadil eylemiştir. 

Dokuzuncu madde — Murakabe ile mükellef muhasiplerin her hangi bir zimmet ve ihtilasa mey
dan vermeleri halinde - miktar ne olursa olsun - memuriyetten ihraç edilmeleri 1113 numaralı ka
nun icabmdandır. Bu hükümle muhasiplere tatbik edilen ceza bazan asıl suçluya tatbik edilen ce
zadan ağır düşmektedir. Encümenimiz muhasiplere tatbik olunacak cezanm suçun mahiyetine uygun 
olmasını temin için cezalarda cürme göre üç derece kabul etmiş ve bunu ayrı bir madde halinde ka
nuna ilâve etmiştir. 

Onuncu madde — 1113 numaralı kanunun 9 uncu maddesi, aidatı miadında kesmeyen veya mik
tarı ve sebebi ne olursa olsun noksan kesenler için ceza olarak maaşının dörtte birinin verilmemesini 
âmirdir. Bu hususta da cezanın miktarla mütenasip olmasının veya bazı mazeretlerin nazarı iti-

bare alınmasını temin için yeni hükümler konulmuştur. 
On birinci madde — Kefaletli bir hizmete tayin olunacaklar da, bütün Devlet memurlarında ara

nan vasıflardan fazla olarak daha bir takım hususiyetler aramak icap edeceği encümenimizce derpiş 
edilmiş ve kanuna ayn bir hüküm ve bir madde olarak ilâve olunmuştur. 

On ikinci madde — Şahsî ve meslekî hiç bir menfaat kastedilmeyerek ancak Devlet emvalinin 
alakalı memurlar elinde ne sebeple olursa olsun ziyama meydan verilmemek üzere kurulmuş bir 
teminat müessesesi olup sandığın vergi ve resimlerden muaf olmasına ve ayni esbabı mucibeye isti

naden sandflktaıki mevduatın sandığın rüçhanlı rehni olmasına ait (hükümler ipka edilmiş, an
cak sandık matlubundan artacak kısımlar için ihtiyatî haciz (konulabilmesi, umumî hükümlere 
mutabakat noktasından maddede tasrih edilmiştir. 

On üçüncü madde — 1113 numaralı kanunun 11 inci maddesi aynen ikabul edilmiştir. 
On dördüncü madde — Bu kanunun dışında kalan amme teşekkülleri için lüzumuna göre 

ayrı ayrı veya müşterek kefalet sandığı tesisine ve (bunlar için nizamnameler yapılmasına bu 
madde ile alâkadar makamlara salâhiyet verilmiştir. 
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On altıncı madde — Kefalet sandığından ayrılacak teşekküller için. tasfiye mebdei blânço 

tarihi olarak kabul edildiğinden kanunun meriyet tarihinin de mezkûr tarihten başlaması için 
madde kanunun 1 haziran 1934 tarihinden itibaren ımeri olmasma göre tânzim ödilmiştir. 

1113 numaralı kanunla kefalet sandığına girmiş ve fakat bu kânunla ayrılması icap eden 
mahallî teşekküllerin sandıktan ayrılma şekilleri bir muvaıkkat madde ile tesibit edilmiştir. 

Tasfiye mebdei bu kanunun meriyetinden sonra yapdacak ilk blânço itibar edilmiştir ve 
tasfiyedeki esas şudur: 

Şimdiye kadar aidattan alınan miktara sandık nemasının ilâvesile hâsıl olan yekûndan zim
metler için devaire verilenlerle alâkası kesilenlere iade edilen miktarlar ve sandık masrafları 
çıkarılacaktır. Bu suretle elde kalan miktar daire ve müesseselerin tasfiyeye kadar sandığa ver
dikleri aidatlarm yekûnu nisbetinde ayrılan teşekküllere ve bu sandığa taksim edilecektir. Bu 
esaslar muvakkat maddede kâfi vuzuh ile ifade edilmiştir. 

Kanunun müstaceliyet fcararile müzakeresini arz ve teklif «yeleriz . 

Maliye En. Es. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Giümüşane İsparta Balıkesir Urfa Diyarbekir îzmir 
H.Fehmi Kemal Behçet Zülfü Kâmfl 

Aza Aza Aza 
îçel İstanbul Konya 
Emin Hamdi M. Tahsin 

Bütçe encümeni mazbatası 

14-IY-1934 

Yüksek Reisliğe 

111& numaîıak kefalet kanununun; bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olup Maliye encüme
ni mıafcbaJteSile birlikte ienciİBifinimdze t̂evdi kılman kanun lâyihası Maliye vekâleti hukuk müşaviri 
Saltoattm ve BaMliye vekâletiMahallî idareler umum müdürü Naci Beyler hazır oldukları halde 
encümenimize© de tetkik ve? inti=la.lea-edildi. 

Mâliye encümeni mazbatasında kah -olunan sebeplere binaen Hükümetin teklifi üzerine mez
kûr encümence yeniden tanzim ıohm©n kanun lâyihasının heyeti umumiyesi encümenimizce muva-
frk görülmüş-sm bazı maddtîierinde hükümlere müessir olmaksızın yapılan tashihlerden maada 
değişikliklerinesbabı mtıci'beieriasıığjdare^zedilmistir: 

1 - Muhasebei umumiye kanununu»ikinci maddesinde Devlet mallarının nelerden ibaret bulun
duğu birer birer tasrih edilmiştir. 

Bunlardan bir., kısmına mukabil Maliye encüıriehince lâyihanın bazıt%*a^eîerlnâeiîM^nılmış 
olan (nakit, para, nakit para, menkul krymet, kıymetli ürenkttl ve krymetHevrak) tabirleri •efteüme-
nimizce (para, menkul kiyıhet ve ayniyat) tabirleri "altında" topi&imiîş: vein%ddelefl*in bu;3eihetleri 
bu suretle değîştîrİhnî^tîr. : l i l f' ^ 

2 - Yine Maliye encümenince birinci ve üçüncü maddelerde (müteselsil kefalet) tâbiri muka
bilinde (birbirine Dağlı kefalet) tâbiri ku^anılmıştırVHŞİ)^ 
olup ahkâmı esasiyemizde dahi .mevcut'pîmasma ğore iv(birbîHiıe bağlı) tâbiri' yerine' (müteselsil) 
tabirinin kaulîanılması daha uygüıir görülmüş ve bu ö^beple maddelerin bu cihetlen'degış^irîlm^tir. 

3 - Murakabe vazifesîle nrakeîlfef olan muhasipler'bakkalda ;tâtbik'«dfle«ek ^z^lârl1 gb^t«ren 
dokuzuncu madde [umumî hükümler* dairesinde tâdil'edllmift&F. -

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

M.No.70 
Esas Ho. î/549 
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4 - On dördüncü maddede yazılı (bu kanunun dışında kalan Devlet teşekkülleri) mefhumunda 

idarei hususiye ve belediyelerin dahil olduğunu izah için maddeye dairesinin teklifi üzerine 
(idarei* hususiye ve belediyeler dahil) ibaresi konulmuştur. 

5 - Bu kamumun haricinde kalan müesseselerin memurlarına, tasfiye neticesi verilmesi iktiza eden 
paralardan hususî idarelerle belediye memurlarına dağıtılacak paraların (bu memurların hakları mahfuz 
kalmak şartile) bu daireler için tesis edilecek kefalet sandıklarına iptidaî sermaye olarak kalması 
hakkında dairesinin teklifi, işin icabına daha uygun görülmüş ve bu sebeple birinci muvakkat mad
demin (İB) kısmına bir fıkra konulmuştur. 

Tadil edilen maddeler yeniden yazılarak Umumî Heyetim tasvibine arzedıilmek üzere Yüksek Reis
liğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Kayseri 
A. Hilmi 

Reis V. M. M. 
İsparta Bayazıt 

MÛkerrem İhsan 

Kırklareli 
Şevket 

Bursa 
Dr, Galip 

Çorum 
Mustafa 

Erzurum 
A$%m 

İstanbul 
Sadettin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1113 numaralı kefalet kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1113 numaralı kefalet kanunu
nun 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı maddelerindeki (Devlet de-
vair ve müessesatı) ibaresi yerine (Hazine ve Ha
zineye merbut devair ve müesseseler) ibaresi ko
nulmuştur. 

MADDE 2 — Yukarıda yazdı kanunun 2 nci 
maddesinin (A) ve (B) fıkraları şu suretle ta
dil edilmiştir: « Kefalete tâbi vazifeyi kabul 
edenler maaş veya ücretlerini aldıkları ilk ay
dan itibaren maaşları emsali hasılının veya üc
retleri tamamının nısfım beş ayda ve beş müsa
vi taksitte ve işbu taksitlerin tediyesinin hita
mından itibaren de her ay keza bu miktarlar 
üzerinden hesap olunacak yüzde üçü altışar ay
lık olmak üzere kânunusani ve temmuz aylan ip
tidasında toptan tevkif olunur. İlk aya ait kıs-

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kefalet kanunu 

MADDE 1 — Umumî bütçeye ait (mütedavil 
ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil) para 
ve menkul kıymetleri alıp veren ve elinde tutan 
memur ve müstahdemlerle mülhak bütçelerden 
muhasebeleri Maliye vekâletine bağlı olan veya 
gelirlerinin en az yüzde ellisini Devlet bütçesin
den alan müesseselerin ve varidat almak maksa-
düe kurulan İnhisar idarelerinin yukarıda sayı
lan işlerdeki memur ve müstahdemleri için, «bir 
birine bağlı kefalet usulü» kabul edilmiş ve bu 
maksatla hükmî şahsiyeti haiz «Kefalet sandığı» 
kurulmuştur. 

Bu sandık Maliye vekâletine bağlı olup bu 
kanuna ve tanzim edilecek bir nizamnameye gö
re idare olunur. 

MADDE 2 — Kefalet sandığının sermayesi 
aşağıdaki şeylerle elde edilir: 

A - Kefalete bağlı vazife alanlarm maaş ve
ya ücretlerinden aşağıda yazık hükümlere göre 
kesilecek kefalet aidatından, 

B - (10) uncu maddede saydı para cezala
rından, 

O - Sandık sermayesinin işletilmesinden elde 
edilecek kazançlardan, 

D - Kefaletle memur kullanan daire ve mü
esseselerin icabında sandığa yapacakları yar-



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kefalet kanunu 

MADDE 1 — Umumî bütçeye ait (müteda-
vil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil) 
para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp ve
ren ve elinde tutan memur ve müstahdemlerle 
mülhak bütçelerden muhasebeleri Maliye vekâ
letine bağlı olan veya gelirlerinin en az yüzde 
ellisini Devlet bütçesinden alan müesseselerin 
ve varidat almak maksadile kurulan inhisar 
idarelerinin yukarıda sayılan işlerdeki memur 
ve müstahdemleri için « müteselsil kefalet usulü » 
kabul edilmiş ve bu maksatla hükmî şahsiyeti 
haiz «kefalet sandığı » kurulmuştur. 

Bu sandık Maliye vekâletine bağlı olup bu 
kanuna ve tanzim edilecek bir nizamnameye gö
re idare olunur. 

MADDE 2 — Kefalet sandığnun sermayesi : 
A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş (Bu 

kanunda yazılı maaş tabirinde emsal hâsılı da 
dahildir) veya ücretlerinden kesilecek kefalet 
aidatından, 

B - (10) uncu maddede sayılı para cezala
rından, 

C - Sandık sermayesinin işletilmesinden el
de edilecek kazançlardan, 

D - Kefaletle memur kullanan daire ve 
müesseselerin icabında sandığa yapacakları yar-
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telyevm ücretlerden sandık aidatı kesilmez. 
Aidatla müstahdem olanlardan alınacak aidat bu 
vazifenin muadili olan memurlardan kesilmesi lâ-
zımgelen miktardan aşağı olmamak üzere san
dık idare heyetince tayin olunur. Muvakkaten 
veya vekâleten kefalete tâbi vazifeye tayin edi-
lenlesr bu madde hükmüne tâbi olmayıp vazi
fesinin ehemmiyetine göre 300 liradan 2000 lira
ya kadar ipotekli veya itibarî kefalet gösterir
ler. Şu kadar ki muvakkaten veya vekâleten 
tayin olunanlar kefalet kanununa tâbi memurin
den ise ayrıca ipotekli veya naktî kefalet aran
maz. Ancak aldığı vekâlet maaşından veya üc
retten yüzde üç aidat kesilir. » 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 4 üncü mad
desine şu fıkra ilâve olunmuştur: 

« Katiyet kesbetmesi hasebile Hazineye tes
viyesi icap eden zimmetler her blânço senesini ta
kip eden ayın sonunda verilir. Ödenen zimmet
ler zimmetin vuku bulduğu senede mükellef me
muriyette bulunanlara o sene sandığm blânço-
sunun nisbetine göre garameten tevzi edilir. » 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 5 inci mad-

dımlardan, 
(A) fıkrasındaki kefalet aidatı şu suretlerle 

kesilir: 
I - Kefalete bağlı vazife alanların maaş ve 

ücretlerinden bunları tamam olarak aldıkları 
ilk aydan itibaren maaş emsali hasılının veya 
ücretleri tamamının yarısı; sandığa giriş aidatı 
olarak beş ayda ve beş müsavi taksitle kesilir. 

II - Sandığa giriş aidatının hepsi kesildikten 
sonra her ay için (1) inci fıkradaki miktarlar 
üzerinden yüzde iki hesap edilerek kânunusani 
ve temmuz aylan başında toptan sandığın aylık 
aidatı adı ile kesilir. Giriş aidatının sonuncu 
ayı ile kânunusani veya temmuz ayları arasın
daki aylar içinde aylık taksitler yukarıdaki esas
lara göre hesap edilerek isabet edecek miktar 
kânunusani ve temmuz aylarında toptan kesi
lir. 

îlk aya düşen kıstelyevm ücretlerden sandık 
aidatı kesilmez. Aidatla müstahdem olanlardan 
alınacak sandık aidatı bu vazifenin benzeri olan 
memurlardan kesilmesi lâzımgelen miktardan 
aşağı olmamak üzere sandık idare heyetince 
kararlaştırılır. Kendisine muvakkat olarak ve
ya vekâlet suretile kefalete bağlı vazife ve
rilenler bu madde hükmüne bağlı olmayıp vazi
fesinin ehemmiyetine göre 1000 liradan 2000 lira
ya kadar para veya alım satım kanunundaki 
esaslara göre menkul kiymetler veya itibarî ve
ya gayrimenkul ipotekli kefalet gösterirler. Şu 
kadar ki muvakkat veya vekâlet suretile tayin 
olunanlar kefalete bağlı memurlardan iseler ay
rıca kefalet aranmaz. 

Ancak aldıkları vekâlet maaşından veya üc
retten yüzde iki aidat kesilir. 

Sandık sermayesi, ödemeğe mecbur olacağı 
ihtilas ve zimmetler miktarını karşılayamıya-
cak olursa idare heyeti Maliye vekilinin müsa-
adesile yukarıdaki yüzde iki nisbetini yüzde iki 
buçuğa çıkarabilir. 

MADDE 3 — Bu kanuna tâbi daire ve mües
seselerde bilfiil nakte ve menkul kiymetlere fi
len el sürmeyen bütün muhasiplerle muhasebei 
umumiye kanununun 83 üncü maddesinde ya
zılı mutemetler bir birine bağlı kefalet usulüne 
tâbi tutulmazlar. 

MADDE 4 — Bu kanunla kefalete bağlı tu-



dunlardan elde edilir. 
(A) fıkrasındaki kefalet aidatı şu suretlerle 

kesilir: 
I - Kefalete bağlı vazife alanların maaş veya 

ücretlerinden bunları tamam olarak aldıkları 
ilk aydan itibaren maaş veya ücretleri tama
mının yansı sandığa giriş aidatı olarak beş ayda 
ve beş müsavi taksitle kesilir. 

II - Bu aidatın hepsi kesildikten sonra her ay 
için (1) inci fıkradaki miktarlar üzerinden yüzde 
iki hesap edilerek kânunusani ve temmuz aylan 
başında toptan sandığın aylık aidatı adı ile kesi
lir. Giriş aidatının sonuncu ayı ile kânunusani 
veya temmuz ayları arasındaki aylar içinde ay
lık taksitler yukarıdaki esaslara göre hesap 
edilerek isabet edecek miktar kânunusani ve 
temmuz aylarında toptan kesilir. 

ilk aya düşen kıstelyevm ücretlerden san
dık aidatı kesilmez. Aidatla müstahdem olan
lardan alınacak sandık aidatı bu vazifenin ben
zeri olan memurlardan kesilmesi lâzımgelen 
miktardan aşağı olmamak üzere sandık idare 
heyetince kararlaştınhr. Kendisine muvakkat 
olarak veya vekâlet suretile kefalete bağlı vazi
fe verilenler bu madde hükmüne bağlı olmayıp 
vazifesinin ehemmiyetine göre 1 000 liradan 
2 000 liraya kadar para veya alım satım kanu
nundaki esaslara göre menkul kıymetler veya 
itibarî veya gayrimenkul ipotekli kefalet göste
rirler. Şu kadar ki muvakkat veya vekâlet su
retile tayin olunanlar kefalete bağlı memurlar
dan iseler aynca kefalet aranmaz. 

Ancak aldıkları vekâlet maaşından veya üc
retten yüzde iki aidat kesilir. 

Sandık sermayesi, ödemeğe mecbur olacağı 
ihtilas ve zimmetler miktarını karşılayamaya
cak olursa idare heyeti Maliye vekilinin müsa-
adesile yukarıdaki yüzde iki nisbetini yüzde iki 
buçuğa çıkarabilir. 

MADDE 3 — Bu kanuna tâbi daire ve mües
seselerde para ve menkul kıymetlere ve ayniya
ta filen el sürmeyen muhasiplerle muhasebei 
umumiye kanununun 83 üncü maddesinde yazılı 
mutemetler kefalet usulüne tâbi tutulmazlar, 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 
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desinin 2 nci fıkrası şu yolda tadil edilmiştir: 

« Ancak bunlardan kefaletli vazifede müs
tahdem bulundukları sırada icra edilmiş ve üç 
sene zarfında katiyet kesbetmiş zimmetler dola-
yısile Hazineye tediye olunan veya tediyesi ka
rar altına alınan paralardan hisselerine isabet 
eden miktarı tenzil ve bu müddet zarfında zim
metleri zuhur etmediği takdirde kalan kısım 
kendilerine veya veresesine iade olunur. » 

MADDE 5 — Mezkur kanunun 6 nci madde
sinin son fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve olun
muştur : 

« Bunlarm zimmetlerine geçirdikleri mebali-
ğin tahsili için kendilerinin veya ailelerinin te
kaüt veya yetim maaşlarının nısfı üzerinde san
dığın imtiyazlı alacak hakkı vardır. » 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 9 uncu mad
desine şu fıkra ilâve olunmuştur : 

« Ancak bunun bir sehiv veya mazerete müs
tenit bulunduğu tahakkuk eylediği takdirde Ma-

tulan memur ve müstahdemlerden her hangi bi
rinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden 
zimmeti, sandığın her blânço senesini takip 
eden ayın sonunda alacaklı daire veya müesse
seye verilir. 

Ödenen zimmetler hükmün katiyet kesbet-
tiğl senede kefaletli memuriyette bulunanla
ra - o sene blânçosundaki kâr kifayet etmedi
ği takdirde - ayni sene blânçosundaki hissele
ri nisbetinde garameten tevzi edilir. 

MADDE 5 — Kefalete bağlı memurlar ve 
müstahdemlerden kefalete bağlı olmayan bir 
memuriyete geçen veya vefat edenlerle her 
hangi bir sebeple kefaletli hizmetten ayrılmış 
olanların sandıktan alâkaları şu suretle kesilir: 

A - Bunların ikinci maddeye göre kesilmiş 
olan aidatları yekûnundan dördüncü madde
ye göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan 
sonra kalanının birinci yansı derhal kendileri
ne veya vereselerine geri verilir. 

B»> Kalan diğer yarısı üç sene içinde ta
hakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle sandık
tan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve dör
düncü madde hükmile kendine düşecek za
rarlar karşılığı olarak mevkuf tutulur. Uç se
ne sonunda birinci fıkrada yazılı zimmetler 
mahsup edildikten sonra kalan miktar üç se
nelik faiz ilâvesile beraber alacaklı memura 
iade edilir. Sandıkça verilecek faiz haddi 
sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı 
faizlerin nisbetini geçemez. 

Tekaüt edilenlerle vefat edenlerin (A) fık
rası mucibince tahakkuk edecek alacakları 
derhal verilir. Bunun dışında olarak kalan ve 
kefaletli hizmetten ayrılmış olanlar sandıkta
ki ilk yarı alacaklarını, müteakip blânço tari
hinden üç ay sonra alabilirler. 

Bu müddet içinde yine kefaletli hizmete 
geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe haklan kalmaz. 

(A) fıkrasına göre kefalet sandığından 
birinci yanyı aldıktan sonra üç sene içinde 
tekrar kefalete bağlı hizmete geçenlerin san
dıkta kalan son yarı hisseleri üzerinde ayn bir 
muamele yapılamaz. Memuriyetleri müddetin-
ce sermaye olarak hesaplanna sandıkta kalır. 

MADDE 6 — Kefaletli memur ve müstah
demlerden teftiş ve tahkik neticesinde zim
met veya ihtilasları anlaşılanlar derhal usulü
ne göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında 



MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Kefaletli memur ve müstahdem
lerden teftiş ve tahkik neticesinde zimmet veya 
ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hiz
metlerinden çıkanlır ve haklarında ayrıca ka-
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liye vekilinin tasvibi ile sandık idare heyeti ce-
zayi tahfif veya kaldırmak hakkını haizdir. » 

MADDE 7 — Bu kanun mevzuu haricinde 
kalan hükmî şahsiyeti haiz resmî daireler, bu 
kanundaki esaslar dairesinde sandıklar tesis 
ederler. Eskiden umumî sandığa aidat yatırmış 
olanların 5 inci madde hükmüne tevfikan üç se
neye kadar tasfiyeleri icra ve bunların memur 
ve müstahdemlerine ait tevdiat ve zimimetler ye
ni teşekkül edecek sandıklara devrolunur. 

ayrıca kanunî takibat yapılır. Bunlara açıkta 
kaldıkları müddetçe her hangi bir namla maaş 
veya ücret verilmez. Ancak suçlan muhakeme ile 
sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen parayı 
verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar 
bir daha Devlet işlerinde kullanılmaz. Yetim ve 
dullarının hakları mahfuz kalmak şartile teka
üt hakkından da mahrum kalırlar. Adiyen zim-
mettar olanlar hakkında ceza kanununun hü
kümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para 
veya menkul kıymetlerin alınıp verilmesi ve elin
de tutulması gibi işlerde kullanılmazlar. Zim
met veya ihtilas edilen paralarm takip ve tahsili 
için kefalet sandığının aşağıdaki şeyler üzerin
de Devlet matlupları gibi rüçhanlı alacak hakkı 
vardır. 

A - Zimmet veya ihtilas yapanların bütün mal-
alrı ile tekaüt maaşlarının yarı üzerinde. 

B - Bunların yetim ve dullarının kendilerin
den muhassas maaşlarının üçte biri üzerinde. 

MADDE 7 — İdareleri zamanındaki hesap
larından dolayi üçüncü maddede yazılı muhasip
lerin usulüne göre veya Divanı muhasebatın 
katiyet kesbetmiş ilâmile tazmin edecekleri mik
tarlar, maaş veya ücretlerinin üçte birleri kesi
lerek ve icabında satılması caiz olan mallan 
satılarak ödettirilir. 

Mutemetlerin usulüne göre bakılacak he
saplan neticesinde tazmin edecekleri miktar
lar da birinci fıkra hükmüne tâbidir. 

MADDE 8 — Üçüncü ve yedinci maddedeki 
muhasipler, maiyetlerinde nakit para ve menkul 
kıymetler alıp vermekte ve elinde tutmakta olan 
memur ve müstahdemlerin koruyacakları para 
ve menkul kıymetletri şu müddetlerle muraka
beye mecburdurlar. 

A - Para ve kıymetli evrak işlerinde sandık 
eminleri ile diğer para alıp verenleri en az her on 
beş günde bir, tahsildarlan en az iki ayda bir 
ve her tahsilattan avdetini takip eden on gün 
içinde: 

B - Kıymetli menkul işlerinde: 
işin icaplarına göre ve en az senede bir defa, 
C - Sefer ve seyahatta bulunan gemileri av

detlerinde tahsil müdür ve müfettişlerinin mu
hasipler namına yaptığı murakabe dahi mak
buldür. Muhasiplerin mazeretleri halinde mura
kabe vekillerine düşer. 



nunî takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları 
müddetçe her hangi bir namla maaş veya ücret 
verilmez. Ancak suçlan muhakeme ile sabit ol
duğu takdirde zimmete geçirilen para ve men
kul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ihtilas 
şeklinde zimmet yapanlar bir daha Devlet işle
rinde kullanılmaz. Yetim ve dulların haklan 
mafhuz kalmak şartile tekaüt hakkında da mah
rum kalırlar. Adiyen zimmettar olanlar hak
kında ceza kanununun hükümleri tatbik edil
mekle beraber bunlar da para veya menkul kıy
metlerin ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde 
tutulması gibi işlerde kullanılmazlar. Zimmet 
veya ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle 
ayniyatın takip ve tahsili için kefalet sandığının 
aşağıdaki şeyler üzerinde Devlet matlupları gi
bi rüçhanlı alacak hakkı vardır: 

A - Zimmet veya ihtilas yapanların bütün 
malları ile tekaüt maaşlarının yan üzerinde, 

B - Bunların yetim ve dullannın kendilerin
den muhassas maaşlarının üçte biri üzerinde. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Üçüncü ve yedinci maddeler
deki muhasipler maiyetlerinde para ve menkul 
kıymetlerle ayniyatı alıp vermekte ve elinde 
tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koru
yacaktan para ve menkul kıymetleri ve ayniya
tı şu müddetlerle murakabeye mecburdurlar. 

A - Para ve menkul kıymetler işlerinde : 
Sandık eminlerile diğer para ve menkul kıy

metleri alıp verenleri en az her on beş günde bir, 
tahsildarları, en az iki ayda bir ve her tahsilat
tan avdetini takip eden on gün içinde, 

B - Ayniyat işlerinde : 
İşin icaplarına göre ve en az senede bir defa, 
C - Sefer ve seyahatta bulunan gemileri av

detlerinde tahsil müdür ve müfettişlerinin mu
hasipler namına yaptığı murakabe dahi makbul
dür. Muhasiplerin mazeretleri halinde murakabe 
vekillerine düşer. 



MADDE 9 — 8 inci maddede sayılı muraka
be vazifesini yapmayan muhasipler hakkında şu 
cezalar tatbik olunur: 

A - Murakabe vazifesini ihmal yüzünden 
10 000 lira ve daha fazla zimmete geçirilmesine 
veya ihtilas edilmesine meydan veren ve tama
men tahsil imkânı bulunmayan muhasipler Dev
let hizmetinden ihraç olunur. Ancak on beş se
neden ziyade hizmeti olanların tekaüt hakları 
mahfuz kalır. 

B - On bin liradan aşağı zimmete geçirilme
sine veya ihtilas edilmesine sebebiyet verenler 
tazmin ile sınıf tenzili cezasına çarptırılır. Mü
kerrerler hakkmda (A) fıkrası hükmü tatbik 
olunur. 

C - Bunlardan zimmet ve ihtilasta alâkası 
olanlar ihraç olunur, tekaüt hakları da 
kalmaz. Ancak ölümlerinden sonra yetim ve 
dulları hakkında altıncı maddenin (B) frkrası 
tatbik olunur. 

MADDE 10 — Kefalete bağlı memur ve 
müstahdemler maaşlarından kefalet karşılığını 
miadında kesmeyen veya kesipte bir ay içinde 
kefalet sandığı hesabına yatırmayan muhasiple
rin ceza olarak maaşlarının dörtte biri ve tekrar 
yapıldığı halde yarım maaşları kesilerek sandık 
hesabına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yan
lışlık veya mazerete müstenit bulunduğu anla
şıldığı veya eksik kestiği parayı şahsan tazmin 
ettirdiği takdirde Maliye vekilinin tasvibi ile 
Sandık idare heyetinin cezayi hafifletmek veya 
kaldırmak salâhiyeti vardır. 

MADDE 11 — Rüşvet, irtikâp, sirkat, emni
yeti suiistimal, yalan yere yemin, yalan yere şe-
hadet, sahtekârlık, dolandırıcılık suçlarından 
her hangi birile, aslen ve feran mahkûm olan
ların - mahkûmiyetleri derecesi ne olursa olsun -
ve iflâs ederek iadei itibar etmemiş veyahut 
borçtan dolayı haklarında aciz vesikası verilmiş 
olanların veya oyuna ve içkiye müptelâ olanla
rın kefalete tâbi bir hizmette kullanılmaları 
memnudur. 

MADDE 12 — Kefalet sandığı sermayesi, her 
türlü vergi ve resimlerden muaftır. 

Sahiplerine ret ve iade olununcaya kadar bu 
sandıktaki mevduat, sandığın rüçhanlı rehni 
hükmündedir. Ancak sandık matlubundan arta-



— 17 
MADDE 9 — Sekizinci madde mucibince mu

rakabe vazifelerini yapmamak suretile ihtilasa 
veya zimmete para geçirilmesine sebep olan mu
hasipler ihtilas eden ve zimmete para geçirenler 
ile birlikte tazmin ile mükelleftirler. 

Bu muhasipler ihmal ve teseyyüplerinin ve 
sebep oldukları zararların derecelerine göre me
murin kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü 
maddelerinde' yazılı fiillerle mukayyet olmak
sızın takdir ve tayin olunacak inzibatî cezalara 
da çarptırılır. 

MADDE 10 — Kefalete bağlı memur ve müs
tahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefa
let karşılığım miadmda kesmeyen veya 
kesipte bir ay içinde kefalet sandığı hesabına 
yatırmayan muhasiplerin ceza olarak maaş veya 
ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde 
yarım maaş veya ücretleri kesilerek sandık hesa
bına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlış
lık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldı
ğı veya eksik kestiği parayı şahsan tazmin et
tirdiği takdirde Maliye vekilinin tasvibi ile san
dık idare heyetinin cezayı hafifletmek veya kal
dırmak salâhiyeti vardır. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 
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cak miktar için ihtiyatî haciz konabilir. 

MADDE 13 — Zabitlerle ordu mensup ve 
memurlarından para veya menkul kıymet alıp 
verenler bu kanuna bağlı olmayıp haklarında 
askerî kanun ve nizamlar tatbik olunur. 

MADDE 14 — Bu kanun dışında kalan Dev
let teşekkülleri için lüzumuna güre bir veya.bir 
kaç kefalet sandığı tesis etmeğe ve bunlar için 
nizamnameler yapmağa bağlı oldukları vekiller 
mezundurlar. 

MADDE 15 — 1113 numaralı kefalet kanu
nu mülgudır. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE 1 .— 
A - Tasfiye mebdei: bu kanunun neşrinden 

sonra ilk tanzim edilecek blânço senesinin son 
günüdür. Bu tarihe kadar hangi daireye ait 
olursa olsun kefalete bağlı memur ve müstah
demlerin aidatlarını almağa, ve katiyet kesbe-
derek ibraz edilen ilâmlardaki paraları ödemeğe 
sandık mecburdur. Blânçodan sonra ibraz edi
len ve bu kanun dışındaki daire ve müessese
ler lehine olan ilâmların muhtevası, tefrik edilen 
hisselerden verilmek üzere alâkadar dairelerden 
aranır. 

B - Birinci fıkrada yazılı alacaklar alındık
tan ve borçlar da verildikten sonra blânçoda ka
lan miktar; bu kanunun dışında kalan daire ve 
müesseselerin memur ve müstahdemlerinin son 
blânço tarihinde alacaklı bulundukları miktar
lara göre tevzi edilir. Bu memurların isimle-
rile blânçodaki bakiye alacaklarını ve blânço-
daki sermayeden hisselerine düşen miktarlarını 
ihtiva eden birer cetvel cüzdanlarile daire ve 
müesseseler üzerine tanzim edilir. Bu cetveller
le birlikte her cetvele isabet eden bakiye nakit, 
ayrılan daire ve müesseselerin tjağlı bulunduk
ları vekâlet emrine millî bankalardan birisine 
blânço tarihinden en az on beş gün sonra yatı
rılır. 

C - A fıkrasındaki blânçodan evvel sandık
tan ödenipte alâkadar zimmetlilerden henüz is
tifa edilemeyen alacaklardan tahsilat vuku bul-

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



MADDE 13 -*-̂ -- Ordu ve jandarma mensupla-
rmdan para ve menkul kıymetleri ve ayn^atı 
alıp verenler ve ellerinde' fötSaâ&r bu kanuna 
bağlı olmayıp haklarında askerî kanun ve nizâm
lar üfcfcbik ölünür. 

MADDE 14 — Bu kanunun dışmda kalan 
Devlet teşekkülleri (hususî idareler ve belediye
ler dahil) için lüzumuna göre bir veya bir kaç 
kefalet sandığı tesis etmeğe ve bunlar için ni
zamnameler yapmağa Hükümet mezundur. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

HADDE 16 -^ Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
A - Tasfiye mebdei: Bu kanunun neşrinden son

ra ilk tanzim edilecek blânço senesinin son gü
nüdür. Bu tarihe kadar hangi daireye (hususî 
idareler ve belediyeler dahil) ait olursa olsun ke
falete bağlı memur ve müstahdemlerin aidat
larını • almağa ve katiyet kesbederek ibraz edi
len ilâmlardaki paralan ödemeğe sandık mecbur
dur. Blânçodan sonra ibraz edilen ve bu ka
nun dışındaki daire ve müesseseler lehine olan 
ilâmlann muhtevası, tefrik edilen hisselerden 
verilmek üzere alâkadar dairelerden aranır. 

B - Birinci fıkrada yazılı alacaklar alındık
tan ve borçlar da verildikten sonra blânçoda ka
lan miktar; bu kanunun dışmda kalan daire 
ve müesseselerin memur ve müstahdemlerinin 
son blanço tarihinde alacaklı bulundukları mik
tarlara göre tevzi edilir. Ancak hususî idare
ler ile belediye memurlarına tevzii lâzrmge-
len paralar kendilerine verilmeyerek alâka
darların haklan mahfuz kalmak şartile Dahi
liye vekâletince bu idareler ve belediyeler san
dıklarına iptidaî sermaye olarak tahsis olunur. 
Bu memurların isimlerile blânçodaki bakiye 
alacaklarını ve blânçodaki sermayeden hissele
rine düşen miktarlarını ihtiva eden birer cetvel 
cüzdanlarile daire ve müesseseler üzerine tan
zim edilir. Bu cetvellerle birlikte her cetvele 
isabet eden bakiye nakit, ayrılan daire ve mües
seselerin bağlı buhmduklan vekâlet ve idare em-
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dukça yukanki fıkrada yazılı daire ve müesse
selere tasfiyedeki hisseleri nisbetinde taksim 
edilir. 

İşbu hesap tasfiyesinden dolayı kefalet san-
dığile daire ve müesseseler arasmda ihtilâf çı
karsa bunu son olarak Divanı muhasebat reisi 
hakem sıfatile halleder. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Bu kanu
nun meriyet kesbettiği tarihe kadar kefaletli 
hizmetlerden her hangi bir suretle alâkaları ke
silmiş bulunanlara bu kanunun meriyetinden 
sonra reddedilecek kefalet aidatları hakkmda da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

<# 
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rine millî bankalardan birisine blânço tarihin
den en çok on beş gün sonra yatırılır. 

C - (A) fıkrasındaki blânçodan evvel sandık
tan ödenipte alâkadar zimmetlilerden henüz istifa 
edilemeyen alacaklardan tahsilat vuku buldukça 
yukariM fıkrada yazılı daire ve müesseselere 
tasfiyedeki hisseleri nisbetinde taksim edilir. 

îşbu hesap tasfiyesinden dolayı kefalet san-
dığile daire ve müesseseler arasında ihtilâf çı
karsa bunu son olarak Divanı muhasebat reisi 
hakem sıfatile halleder. 

MUVAKKAT 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

M«»V« »>a« 

% 




