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topraklandınlması hakkında kanun 90,94,106,109:112 

2 — Posta kanununun 21 inci maddesinin 
salisen fıkrasının tekrar tadiline dair olan 1404 
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maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair kanun 90,94, 
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1 — icra harç tarifesi hakkında 1/358 ve 

mahkemeler ve bunlara bağlı dairelerde almacak 
harçlara dair 1/1054 numaralı kanun lâyihalan 
ve Adliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 91:101,106,112:114 

2 — Mart : mayıs 1933 aylanna ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/350 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhase
bat encümeni mazbatası 101 ;106 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Aydın mebusluğuna seçilen Abidin Beyin intihap 
mazbatası tasdik ve mumaileyhin tahlifi icra edil
dikten sonra idarei umumiyei vilâyat kanununun bir 
maddesindeki fıkranın tefsirine, 

tki şahsın ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz
batalar kabul edildi. 

Yerleştirme kanun lâyihasının birinci maddesi ka
bul ve diğer maddeleri encümene gönderildi. 

Şark vilâyetlerinin bazılarında muhacirlerin yer
leştirilmesine,, 

Posta kanununa bazı fıkralar ilâvesine dair kanun 

BEİS — Gelse açılmıştır. 
Efendim, ruznamemizde birinci müzakere

si yapılacak mevat meyanında 3 numaralı ic
ra harç tarifesi kanunu vardır. Bütçe müzake-

1 — Kars vilâyetile Bayazıt, Erzurum ve Ço
ruh vilâyetlerinin bazı parçalarında muhacir ve 
sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin top
raklandırılması hakkında kanun 

2 — Posta kanununun 21 inci maddesinin 
salisen fıkrasının tekrar tadiline dair olan 1404 

lâyihalarının müzakeresi ikmal ve reylerde nisap ol
madığı tebliğ edildi, 

Kars ve Muş vilâyetlerinin teşkilâtına dair kanun 
lâyihası kabul edildi. 

Divanı muhasebatın teşkilât ve vezaifine dair ka
nun lâyihasının dahi birinci müzakeresi ikmal edildik
ten sonra cumartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Rize Çanakkale 

Ali Ziya Gevher 

kanunun muvakkat maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (İktisat, Maliye ve Bütçe encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
5 — Lüleburgazm Büyükkarıştıran köyünden Veli 

kızı Sadberkin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/410 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti ida
resi hakkındaki kanuna müzeyyel 1/939 numaralı ka
nun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (Ruznameye) 

resi sırasında bazı kanunların tercihan müza
keresi için karar alınmıştı. Bu kanun da on
lar meyanmdadır. Bu karar mucibince bunun 
şimdi müzakeresine başlıyoruz. 

numara ve 2 - III -1929 tarihli kanunun birinci 
maddesine bazı fıkralar ilâvesine dair kanun 

t 
REİS — Tekrar reye konulacak iki lâyiha 

vardır. Kutular gezdirilecek, lütfen reylerinzi 
veriniz. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Askerî hastanelerde hastaların iaşe ve idare

leri hakkında kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerine) 

2 — Konya ovası sulama idaresinin 1931 senesi son 
hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

3 — Muvakkat kaza salâhiyetile diğer yerlere gön
derilecek hâkimlere verilecek tahsisata dair kanun 
lâyihası (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
4 — istanbul mebusu Hasan Vasıf Beyin, muhte

lif maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkındaki 

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

REİS — Refet B. 
KATİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Hamdi B. (Mersin) 

3 — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN MADDELER 

- 90 ' 
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4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — İcra harç tarifesi hakkında 1/358 ve mah
kemeler ve bunlara bağlı dairelerde alınacak harç
lara dair 1/1054 numaralı kanun lâyihaları ve Ad
liye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümen mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Maddelere g-eçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Adliye harç tarifesi kanunu 
Umumî hükümler 

BÎRÎNCÎ MADDE — Miktar ve kıymeti iki 
bin beş yüz kuruşu geçen davalarla icra daire
lerinde ilamsız takipleri için bu kanun hüküm
lerine göre harç alınır. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B .(Ko
caeli) — Efendim, maddede küçük bir tashih 
yapılacak « Kıymeti 2 500 kuruşu geçen dava
larla icra dairelerinde ilamsız takipler » yerine 
«... davalarla icra takipleri » olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Mahkemelere, Cumhu
riyet müddeiumumiliklerile istintak ve icra ve 
iflâs dairelerine verilecek arzuhal ve lâyihala
rın ve ilişik olarak verilecek ve ibraz olunacak 
evrakm her birinden yirmi kuruş kaydiye harcı 
alınır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci bap 
Hukuk davalarından alınacak harçlar 

Birinci fasıl 
Kayit ve zabıt harçları 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dava ve cevapların 
mahkeme kaleminde zaptettirilmesi için yirmi 
kuruş almır. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Kayde tâbi evrak
tan bir kere kayit harcı almdkktan sonra evrak 
diğer bir husus için yeniden ibraz olunursa ka
yit harcı tekrar almır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Kaydiye ve zabıt harç
ları ait olduğu evraka pul yapıştırılarak istifa 
olunur. Pul, tarih ve mühür ve imza ile iptal 
olunur. Kayit defterinin numarası da evraka 

[1] 211 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

işaret edilir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
ALTINCI MADDE — Kayde tâbi evrakın 

kayit harcı alınmadıkça muameleye konması 
caiz değildir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Peşin almacak harçlar 

YEDÎNCCİ MADDE — Her davada dava 
edilen şeyin miktar veya kıymetine yahut da
vanın mahiyetine göre davacıdan peşin olarak 
ilâm haremin dörtte biri almır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Dava arzuhalinde 
miktar veya kiymet gösterilmemişse davacıya 
tesbit ettirilir. 

Muhakeme sırasında kiymetin tesbit olunan 
miktardan fazla olduğu anlaşılırsa peşinen harç 
ikmal edilmedikçe davaya devam olunamaz. 

Kiymet tayini mümkün olmayan davalardan 
yüz kuruş peşin harç alınır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — « Peşin alman harç ikmal edilmedik
çe davaya devam olunamaz » şeklinde tashih 
edilecektir. 

REÎS — Maddeyi bu suretle kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bir ilâm aley
hine yüksek vazifeli mahkemeye müracaat ha
linde o ilâmdan kaç kuruş harç alınmışsa dörtte 
biri peşin almır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.., Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — Peşin alman harç ilâm 
harcma mahsup edilir. Peşin alman harç ilâm 
harcından fazla ise fazlası geri verilir. 

AHMET TEVFÎK B. (Kayseri) — Bu mad
dede peşin alman harç, ilâm harcma mahsup 
edilir, peşin alman harç ilâm harcından fazla 
ise geri verilir, deniliyor. Halbuki Adliye harcı 
pul mukabilinde verilir. Fazla almmışsa bu
nu başkâtip kesesinden mi verecek? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Pul ilsakı sur etile harç almır amma 
iadesi lâzımgelirse usulen maliye dairelerine 
müracaat ederler, bu suretle geri verilir. Bu 
güne kadar muamele böyle cereyan etmiştir. 

'REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

- 9 1 
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Üçüncü fasü 
Tebliğ harçları 

ON BtRÎNCl MADDE — Arzuhal ve lâyiha 
ve celpname ve diğer dava evrakının tebliğinde 
her bir nüsha için tebliği isteyenden on kuruş 
alınır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenletr... ka-
bu edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Evrak tebliğ oluna
cak şahsm bulunduğu yerin mesafesine göre teb
liğ yapanm zarurî masrafı her malî sene ba
şında oranın Adliye encümenleri tara
fından tanzim olunacak cetvellere göre ayrıca 
alrnır. 

Gönderilen tezkerelerden tebliğ harcı alın
maz. 

Bu madde hükmü icra işlerinde de caridir. 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Dördüncü fasıl 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 65 inci maddesi mucibin
ce sulh hâkimi tarafından tasdik edilecek vekâ
letnamelerden her imza için yirmi beş kuruş 
tasdik harcı alrnır. 

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

Beşinci fasıl 
Celse harçları 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhakeme ta
rafların talep ve muvafakatleri üzerine talik 
edilmişse taraflardan ve evvelce yapılması müm
kün olan bir keyfiyeti yapmamış olmasından do
layı talika sebebiyet veren taraftan üç yüz lira
ya kadar olan ( üç yüz ) dahil hukuk dava
larında yüz ve fazlasından üç yüz kuruş celse 
harcı almrr. 

Kıymet tayini mümkün olmayan davalarda 
celse harcrnm miktarı yukarı ki fıkrada yazılı 
hadler dairesinde mahkeme tarafından takdir 
olunur. 

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

Altıncı fasıl 
Hükümden evvel verilen kararlardan almacak 

harçlar 
ON BEŞİNCİ MADDE — Gıyap, keşif, hesap 

görülmesi, tatbik ve istiktap icrası, icra ve iflâs 
kanununun 158 inci maddesine göre borcun ifa 
veya depo edilmesi ve ticaret kanununun 638 inci 
maddesi mucibince zıyaa uğrayan senetler hak
kında verilecek kararlarla mezkûr kanunun 1270 
inci maddesi hükmünce dispeçci tayini ve muha
keme yapılmaksızın malların satılmasına izin ve

rilmesi hakkında verilen kararlardan her biri 
için elli kuruş harç alınır . 

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

ON ALTINCI MADDE — Eski hale getirme 
talebinin reddine dair verilen kararlardan iki yüz 
elli kuruş harç alınır. 

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

ON YEDİNCİ MADDE — Delillerin tesbiti-
ne ve ihtiyatî tedbirlere müteallik kararlardan 
iki yüz kuruş harç alınır. 

Ticaret kanununun 1063 üncü maddesinde 
yazılı raporun mahkemeye verilmesi ve mezkûr 
kanunun 1066 ncı maddesinde yazılı zaptın 
tutulması halleri ile dispeççiler tarafından veri
lecek paralar birinci fıkradaki harca tâbidir. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — (Paralar) değil (raporlar). 

REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — 15, 16 ve 17 n-
ci maddelerde yazılı harçlar sulh işlerinde yan 
olarak alınır. 

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

Yedinci fasıl 
Ham harçları 

ON DOKUZUNCU MADDE — Miktar veya 
kıymeti iki bin beş yüz kuruşu geçen davalara 
dair verilen ilâmlardan hüküm altma alınan 

miktar veya kıymetin binde yirmisi nisbetin-
de harç alınır. 

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

YİRMİNCİ MADDE — Kıymet takdiri müm
kün olmayan davalarda ilâm harcı dört liradır. 

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

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Davanın red
di halinde ilam harcı dört yüz kuruştur. 

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

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Reddi mutazam-
mın verilen ilâmın nakzından sonra dava olu
nan şey hüküm altına alınmışsa miktar ve kıy
met üzerinden 19 uncu madde hükmüne göre 
harç alrnır. 

Yukarıki fıkarmn haricinde kalan işlerde 
Temyiz mahkemesince nakzolunduktan sonra 
verilen ilâmlardan maktuan iki yüz elli kuruş 
harç almrr. Sulh işlerinde bu maktu harç yüz 
kuruştur. 

Davadan feragat ve davayı kabul veya sulh 
vukuunda ilâm harcının yarısı alınır. 
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REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vasiyetname

nin tevdii mukabilinde verilen makbuzlardan 
elli kuruş harç almır. 

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

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunu 
medeninin 538 inci maddesi mucibince verilecek 
mirasçılık vesikasından yüz kuruş harç almır. 

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

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Miktarı veya 
kiymeti yüz liradan ziyade olan şifahî vasiyetin 
zaptı için binde bir nisbetinode harç alınır. 

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

YİRMİ ALTINCI MADDE — Mirasın resmî 
tasfiyesi ve resmen idaresi binde yarım harca 
tâbidir. 

Mühür konması ve fekki ve defter tutma iş
lerinde yüz kuruş harç almır. 

Elli lirayı geçmeyen hususlarda harç alın
maz. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Bu maddeye bir kelime ilâve edeceğiz. 
« Mirasm resmî tasfiyesi ve resmen idaresi em
ri binde yanm.... » olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu ilâve ile reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Efendim, çok rica ederim. Bazı arkadaşlar 
yüksek sesle görüşüyorlar. Müzakere kabil olmu
yor. Maddeyi reye arzediyorum, alâkadar olun
muyor. Maddeyi tekrar reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Vesayet altı
na alınanlara ait malların defterlerini tutanak 
ve vasinin hesabmı rüyet etmek için defter ve
ya hesabm baliğ olduğu miktarın binde biri nis-
betinde harç almır. 

Bu miktarm mecmuu elli lirayı geçmezse 
harç alınmaz. 

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

YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Bir gayri
menkulun hissedarlar arasında taksimine dair 
sulh mahkemesinden verilen kararlardan mak
tuan yüz kuruş harç almır. 

Taksimi mümkün olmayan gayrimenkulun 
satılarak bedelinin taksimi suretile şuyuun iza
lesine müteallik verilecek hükümlerden müşam 
açık artırma neticesindeki kıymetinin yüzde 
biri nisibetinde harç alınır. Bu harç müşarik-
lerinden hisseleri nisfoetinde istifa olunur. 
kaça tahsil harcı alınmaz. 

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

Sekizinci fasıl 
İflâsa dair ilâmlardan alınacak harçlar 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — İflâs da
valarında verilen nihaî kararlardan maktuan 
dört yüz kuruş harç almır. 

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

OTUZUNCU MADDE — Konkordatonun tas
diki hakkmda verilen ilâmlar için alacaklılara 
verilmesi kararlaman para üzerinden binde yir
mi harç almır. 

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

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Konkordatonun 
kısmen veya tamamen feshini natık ilâmlar 
29 uncu madde mucibince maktu harca tâbidir. 

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

Dokuzuncu fasıl 
Hakem kararlan için mahkemece almacak 

harçlar 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Hakem kararla-

rınnı infazı lâzım olduğuna dair mahkemece ve
rilen şerh için maktuan dört yüz kuruş harç 
almır. 

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

Onuncu fasıl 
Ticaret sicilli 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Unvanı ticare
tin tescil ve ilânı için iki yüz kuruş harç almır. 

Ticarî şirketlerin tescil ve ilânı için sermaye
lerinin binde yanmı nisbetinde harç alınır. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Müdür, mü
messiller, tasfiye memurları ve temsile mezun 
sair kimselerin tescil ve ilâm için iki yüz elli ku
ruş harç almır. 

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

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Şubelere müte
allik kayit ve ilânlar için asıl müesseseden alın
mış olan harem yarısı almır. 

Asıl müessese ecnebi memlekette bulunuyor
sa Türkiye dahilinde ilk açılan şubenin tescil ve 
ilânı için tam harç almır. Diğer şubelerin tescil 
ve ilânı için merkezi Türkiyede bulunan mües
seseler şubeleri gibi muamele olunur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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OTUZ ALTINCI MADDE — Tadil ve terkin

ler için yukarıki maddelerde yazılı harçların ya
rısı alınır. Resen yapılması iktiza eden kayit 
terkininden bir harç almmaz. 

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

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Ticaret kanu
nunun 502 inci maddesinde yazılı cetvelin tevdi
inde elli kuruş harç almrr. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıki 
maddelerden başka sicille kayit ve ilânı kanu
nun icabmdan olan her muamele için yüz kuruş 
harç alınır. Bunların tadil ve terkinlerine dair 
olan tescil ve ilânlar için elli kuruş alnnr. 

Resen yapılan terkinler hatrca tâbi değildir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
On birinci fasıl 
Suret harçları 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — İlâm su
retlerinin beherinden iki yüz ve evrak suretle
rinin her bzirinden elli kuruş harç alınır. 

Muhakeme zabıtnamelerinin her sayıfasın-
dan otuz kuruş almrr. 

Sulh işlerinde yukarıki fıkralarda yazılı 
harçların yansı alnnr. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Fasıl 
okunmalı ki zapta g-eçmeli. Fasıl unvanı da 
okunsun. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Sondan ikinci satır nihayetine paran
tez içinde şu fıkra yazılacaktır: (Bir sayıfa 24 
satır ve bir satır en aşağı 50 harftir.) 

REİS — Bu fıkranın da ilâ vesile maddeyi 
reyinize arzedlyorum. Kabul edenler... Etme
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

On ikinci fasıl 
Tezkere harçları 

KIRKINCI MADDE — Resmî dairelere ya
zılacak her tezkereden elli kuruş alınır. Ancak 
bunların tekitlerinden harç alınmaz. 

İstenilen kayit ve malûmatın esasen mevcut 
olmadığı veya iddia hilâfma bir kayit ve malû
mata dair cevap geldiği surette mahkeme kar-
rile tezkerenin yzılmasmı isteyendten yüz kuruş
tan bin kuruşa kadar ayrıca harç alnnr. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

On üçüncü fasıl 
Mahkeme haricindeki muamelelerden alına

cak harçlar 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Hâkim veya na

ibi tarafmdan mahkeme binasının haricinde tan

zim olunacak her zabıtname için outz kuruş 
harç alrnrr. 

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

On dördüncü fasıl 
Depozito harcı 

KIRK İKİNCİ MADDE — Adliye vezneleri
ne tevdi olunacak para ve kiymetli eşyanın ka
bul ve muhafazası için yüzde yarım harç alınır. 

Muhfaza müddeti bir seneyi g-eçerse her sene 
için fazla olarak bu harem yarısı almrr. 

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

On beşinci fasıl 
Temyiz ilâmlarından alınacak harçlar 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz mahke
mesinin hukuk ve ticaret dairelerile hukuk he
yeti umumiyesince bir ilânım tasdİkında temyiz 
olunan ilâmın verildiği mahkemece alınmış olan 
miktarda harç almrr. 

Temyiz istidasının reddd halinde maktuan 
dört yüz ve nakzında beş yüz kuruş harç almrr. 

Temyiz mahkemesinden icranm tehirine dair 
verilen kararlar beş yüz kuruş maktu harca tâ
bidir. Sulh işlerinde bu kararlar için yüz 
kuruş harç alrnrr. 

Tashihi karar talebinde bulunanlardan beş 
yüz kuruş peşin harç almır. 

Tashihi karar arzuhali reddedilir veya asıl 
temyiz olunan ilâm tashih üzerine tasdik veya 
nakzolunursa yukarıki fıkra hükmüne göre harç 
alınır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, maddede okunan 500 rakamı, 
400 olacaktır. 

REİS — Maddeyi tashihi şeklile reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Temyiz ilâm
larının harçları Temyiz mahkemesi veya ilâmı 
veren mahkeme tarafından istifa olunur. 

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

On altıncı fasıl 
îadei muhakeme taleplerinden alınacak harç 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — İadei muhakeme 
talebinin reddi halinde maktuan dört yüz ku
ruş harç almrr. 

İstidanın kabulünden sonra verilecek karar
lar beş yüz kuruş harca tâbidir. 

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

Evvelki lâyihalara rey vermeyen varsa lüt
fen reylerini versin. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
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On yedinci fasıl 

Yabancı memleketler mahkemelerinden verilen 
ilâmların infazı için alınacak harçlar 

KIRK ALTINCI MADDE — Yabancı bir 
mahkemeden sadır olan ilâmın tenfizi hakkın
da açılacak davalarda hükmolunmuş olan şeyin 
miktar, kıymet ve mahiyetine göre bu kanun 
dairesinde harç almır. 

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

İkinci bap 
Ceza davalarında almacak harçlar 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Harçların tak
dirinde hükmedilecek cezanm miktarı esas tu
tulur. Hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte 
para cezası da hükmedilen hallerde para cezası
nın hürriyeti bağlayıcı cezaya kalbile her iki ce
za mecmuu üzerinden harç hesap edilir. 

Hüküm yalnız para cezasma taallûk ediyor
sa alınacak harç para cezası miktarını geçemez. 

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

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Ceza kanu
nunun 77 inci maddesindeki hallerde yeni mu
hakeme için almacak harç, yeni cezanın eskiden 
hükmedilen cezayi geçen kısmı üzerinden hesap 
edilir. Ceza muhakemeleri usulü kanununun 403 
üncü maddesinde yazılı olan halde aynca harç 
almmaz. 

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

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Bir ceza 
davası birden fazla suçlulara taallûk ediyorsa 
almacak harç bunlardan her biri hakkında hük
medilen cezanın miktarile mütenasip olmak üze
re paylaştırılır. 

(Ceza muhakemeleri usulü kanununun 413 
üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü mahfuz
dur). 

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

ELLİNCİ MADDE — Sulh mahkemelerile 
asliye mahkeme ve ağır ceza mahkemelerinde 
para cezasına ve hürriyeti bağlayıcı bir cezaya 
dair verilen hükümlerden aşağıda yazılı olan 
şekillerde harç almır: 

1 - 50 kuruştan 1 000 kuruşa kadar yahut 
bir günden on güne kadar 200 kuruş, 

2 - 1 001 kuruştan 1 500 kuruşa kadar ya
hut 11 günden 14 güne kadar 300 kuruş, 

3 - 1 501 kuruştan 3 000 kuruşa kadar ya
hut 15 günden 30 güne kadar 400 kuruş, 

4 - 3 001 kuruştan 7 500 kuruşa kadar ya
hut 31 günden 45 güne kadar 500 kuruş, 

5 - 7 501 kuruştan 15 000 kuruşa kadar ya
hut 46 günden 3 aya kadar 1 200 kuruş, 

6 - 15 001 kuruştan 23 000 kuruşa kadar ya
hut 3 aydan 6 aya kadar 1 400 kuruş, 

7 - 25 001 kuruştan 50 000 kuruşa kadar ya
hut 6 aydan 1 seneye kadar 1 700 kuruş, 

8 - 50 001 kuruştan 75 000 kuruşa kadar ya
hut 1 seneden 2 seneye kadar 2 200 kuruş, 

9 - 75 001 kuruştan 150 000 kuruşa kadar ya
hut 2 seneden 3 seneye kadar 2 800 kuruş, 

10 -150 000 kuruştan yukan para cezası ya
hut 3 seneden on seneye kadar 3 800 kuruş, 

11 - Daha yüksek mahkûmiyetlerde 6 000 
kuruş, 

12 - Hükmedilen ceza yalnız amme hizmet
lerinden veya bunlardan bazılarından mahrumi
yete veya sürgüne mütedair olursa harç 500 
kuruş ve tevbihi adlî yapılmasına karar veril
mişse 100 kuruş. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, bir ibare tashihi var, şu şe
kilde olacaktır: (Sulh, asliye ve ağır ceza mah
kemelerinde para cezasına...) diye devam edile
cektir. 

Altı numaralı fıkradaki 23 bin, 25 bin ola
caktır. 

12 nci fıkranm ikinci satırında (Veya sür
güne) kelimeleri kalkacak ve son fıkra olarak: 
(Sürgün cezalarında türk ceza kanununun 40 
inci maddesi kıyas yolile tatbik olunur) cümlesi 
konulacaktır. 

REİS — Maddeyi bu tashihler veçhile kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Sulh hâkimleri 
tarafından verilmiş olan ceza kararnamesi du
ruşma yapılmaksızın ketileşirse 54 üncü mad
dede yazılı harçların onda ikisi almır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan iti
raz. dava suçlunun ispatı vücut etmemesi se-
bebile bîr kararla reddelımis bulunursa bütün 
muhakeme için 54 üncü maddede yazılı harçla
rın yarısı almır. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Bu maddedeki 54 rakamı, 50 olacaktır. 

REİS — Maddeyi tashih edildiği gibi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — İlk tahkikat ya
pılmamış ve son tahkikatın icrası esnasında 
delil ikame edilmemiş bulunursa mahkeme 54 
üncü maddede yazılı olan harçların miktannın 
yansı almır. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 205 
inci maddesinde yazılı olan haller de böyledir. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Buradaki 54 te 50 olarak tashih olu
nacaktır. Birinci fıkranm son satmndaki (Mik
tannın) kelimesi çizilecektir. 

REİS — Tashih ettik efendim. Maddeyi böy
lece kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz mahke

mesince, temyiz istidası reddedilirse maktuan 
400 ve temviz olunan hüküm bozulduğu tak
dirde maktuan 500 kuruş ve hükmün tasdiki 
halinde asliye mahkemesince kaç kuruş ilâm 
harcı alınmışsa o miktar harç almır. 

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

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıdaki 
hallerde 54 üncü maddede yazılı harçların onda 
üçü almır : 

1 - Eski hale getirme talebinin reddi, 
2 - Temyiz talebinin mahallî mahkemesince 

kabule sayan olmamasından dolayı reddi, 
3 - tadei muhakeme talebinin kabule şayan 

olmamasından dolayı reddi, 
4 - Sulh hâkimi tarafından verilmiş olan bir 

ceza kararnamesine karşı yapılmış olan itirazın 
gayrikabili kabul olmasından dolayı reddi, 

5 - 1, 2 ve 4 üncü numaralardaki kararlar 
aleyhine yapılmış olan müracaatin reddi. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
54 rakamı 50 olarak tashih edilecektir. 

REÎS — Maddeyi tashihi veçhile kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — îadei muhake
me talebi esassız olduğundan reddedilmişse ellin
ci maddede yazılı harçların onda ikisi almır. 

Bu talepte delil gösterilmişse harcın nisbeti 
onda dörde çıkarılır. 

Yukarı ki fıkrada yazılı kararlarm aleyhine 
yapılan temyiz talebinin reddi halinde ellinci 
maddede yazılı harem onda dördü almır. 

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

ELLÎ ALTINCI MADDE — 55 inci maddede 
gösterilenden gayri kanun yollarma müracaat 
olunarak bu müracaatin reddi halinde elli ku
ruş harç almır. 

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

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Ceza muhake
meleri usulü kanununun 167 ve 168 inci madde
lerinde yazılı hallerde harç mezkûr kanunun 
170 ve 414 üncü maddelerine tevfikan müddeiye 
tahmil edilmiş olursa harçlar aşağıdaki surette 
almır: 

Kabahatlerde iki yüz kuruş; 
Cürümlerde : 
1 - Beş seneye kadar hapis, sürgün, ağır pa

ra cezası, amme hizmetlerinden mahrumiyet ce
zasını müstelzim ise beş yüz kuruş, 

2 - îdam ve beş seneden yukarı hapsi müstel
zim ise bin kuruş, 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 411 inci 
maddesinde zikredilen halde de bu suretle harç 
almır. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 169 un
cu maddesinin son fıkrasında zikredilen halde 
yukarda yazılı harçların yansı alınır. Son tah
kikatın açılmasından sonra, müştekinin şikâyet
namesini geri alması sebebile dava düşerse hü
küm yine böyledir. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — 
Bu maddenin 2 inci fıkrasının başmdaki (idam) 
kelimesi (ölüm cezası) olacaktır. 

REÎS — Maddeyi tashih veçhile kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Şahsî dava 
üzerine yapılan duruşmada aşağıda göstedilen 
suretlerde harç almır: 

1 - Davanın düşmesine, duruşmaya başlan
dıktan sonra hüküm verilmişse üç yüz kuruş, 

2 - Birinci bentte yazılı hal haricinde dava, 
delil ikame edilmeksizin bir hükme iktiran et
mişse üç yüz kuruş, 

3 - ikinci bentte yazılı hal haricinde dava, 
dtelil ikame edildikten sonra bir hükme iktiran 
etmişse beş yüz kuruş, 

Temyiz davalarında da ayni harçlar almrr. 
Karşılıklı davalardan harç almmaz. 
îdarî makamlar tarafından açılan dava bu 

kanuna göre şahsî dava sayılmaz. 
ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko

caeli) — Bir numaralı fıkrada « davanm düş
mesine duruşmaya » yerine «takibatın tatiline» 
olacak. 

REÎS — Tashih edildi efendim. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Şahsî da
vadan dolayı kanun yollarma müracaat halin
de aşağıda yazılı harçlar almrr: 

1 - 5 4 üncü maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentle
rinde yazılı haller için verilmiş olan kararlar 
aleyhine yapılan itirazın reddinde yüz kuruş, 

2 - 54 üncü madÜenin 3 üncü bendinde ya
zılı halde iki yüz ve 55 inci maddede yazılı hal
de üç yüz kuruş, 

3 - 66 ncı maddede yazılı halde 40 kuruş, 
4 - Şahsi bir davanm gayrimesmu olmasın

dan dolayı, reddi halinde yüz kuruş, 
5 - Bir şahsî davanm yukanki bentte ya

zılı şekilde reddi üzerine yapılan itirazm reddi 
halinde vüz kuruş. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — îki numaralı bentte « 54 üncü madde
nin üçüncü bendinde yazılı halde 200 ve » iba
resi silinecek, yani « 55 inci madde » diye baş
layacak. Sonra üçüncü fıkrada 66 rakamı 56 
olacaktır. 

REÎS — Bu tashihle maddeyi kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Duruşmanın baş
lamasından evvel şahsî davanm geri almması 
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halinde seksen kuruş harç alrnrr. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Bir davada 

müteaddit şahsî davacılar veya suçlular bulu
nursa adetlerine bakılmaksızın 58 ve 59 uncu 
maddelerle bu maddede yazılı harçların iki katı 
almır. 

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

ALTMIŞ tKÎNCl MADDE — Davaya mü
dahale eden kimsenin kanun yollarnıa müraca-
ati halinde bunlardan 58, 59 ve 61 inci madde
ler mucibince şahsî davacılardan alınacak olan 
harçlara müsavi harç almır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ceza muha
kemeleri usulü kanununun 392 ile 394 üncü 
maddelerinde zikredilen hallerde yapılacak mu
hakemede bu husus için verilecek her nihaî ka
rardan yüz kuruş harç alınır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir isti
da veya kanun yollarından her hangi birine mü
racaat, davayı geri alma yahut duruşmanın te-
ahhurundan gayri bir sebeple neticesiz kalmış 
olur veya bir temyiz talebi ayni suretle duruş
ma başlamazsa evvel neticelenmemiş olursa, bir 
ret kararı verildiği surette 57 ve 58 inci madde
lerle 54 üncü maddenin birinci bendi ve 59, 61 
ve 63 üncü maddeler hükümlerine göre alına
cak harçların onda üçü almrr. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — fendim, bunda da bazı tashihler var. 
Maddenin ikinci satırındaki « teahhurundan » 
yerine « tatilinden » olacak, dördüncü satırın 
başmda « başlamasa » yerine « başlamazdan 
evvel » olacak, ayni satırın sonunda « 57,, 58 » 
rakamları «56, 57» olacak. 

REÎS — Bu tashihle maddeyi kabul eden
ler. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — îadei muha
kemeye karar verilir ve eski kararda İsrar edil
miş bulunursa yeni muhakeme için birinci mu
hakemedeki usule tevfikan harç almır. îadei 
muhakemenin neticesi ilk hükmü değiştirir ma
hiyette bulunursa son şekle göre asliye mahke
mesinde alınması lâzımgelen harem tamamı 
almrr. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Resen veril
mesi icap etmeyen suret harçları bu kanunun 

39 uncu maddesine göre almrr. 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Şahsî huku
ka ve tazminat kabilinden olan para cezalarma 
dair verilen hükümlerde hukuk mahkemelerinde 
alman nisbî harç almrr. 

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

Üçüncü bap 
İcra harçları 
Birinci fasıl 

Umumî hükümler 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Harç taki

be esas olan alacağm miktarma tâbi olduğu va
kit takipten sonra işleyecek faizler hesaba katıl
maz. 

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

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bir icra 
ve iflâs dairesince diğer bir daireden tebliğ veya 
diğer bir muamelenin icrası istendiği vakit bu 
muamelelere ait masraflar muameleyi yapacak 
daireye gönderilir. Fakat harçlar takip için mü
racaat edilen dairece istifa olunur . 

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

YETMİŞİNCİ MADDE — İcra ve iflâs daire
leri için lüzumu olan masraflar peşin ödenir. Şi
kâyet vukuunda masrafm miktarı tetkik mer
cii tarafından tayin olunur. 

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

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Dairenin ku
suru yüzünden yanlış yapılan bir muamele 
tetkik mercii tarafından iptal edilirse* yeni ya
pılacak muamele için hiç bir harç ve masraf ve 
yol tazminatı almamaz. Tetkik merciinin ka
rarında bu ciheti tasrih etmesi lâzımdır. Tetkik 
mercii iptal olunan muamele yerine yeni bir mu
amele emretmemiş ise alman paranın iadesine 
karar verilir. 

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

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — İcra dairelerin
ce alman harç mukabilinde evrakına pul yapış
tırılıp iptal olunur. Alâkadarlara, alman harç ve 
masrafın müfredatını gösterir bedava ve pulsuz 
birer makbuz verilir ve bunun dip koçanı muha
faza edilir. 

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

İcra işlerinde alınacak harçlar 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — İcra dairele

rine vaki olacak ilâma müstenit olmayan takip 
taleplerinden alacak miktarı üzerinden yüzde ya
rım tahsil harcı peşin almır. 

Alacaklı mahkemeye müracaate mecbur ka
lırsa peşin verdiği tahsil harcı yedinci maddeye 
göre verilecek, harca mahsup edilir. 

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

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ödeme ve 
icra emirlerinin tebliğ olunacak ilk nüshası için 
yirmi kuruş harç almır. Nüshalar teaddüt eder
se fazla her nüsha için on kuruş almır. 

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

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — İcra ve iflâs 
muamelelerine dair tetkik mercilerile ticaret 
mahkemeleri tarafından verilen kararlardan 
maktuan yüz kuruş harç alınır. 

Bunlara müteallik temyiz ilâmları da ayni 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Maddenin birinci satırına ufak bir 
cümle ilâve edilecektir. (İcra ve iflâs muame
lelerine dair şikâyet hususlarından başka) de
necek ve madde devam edecektir. 

REİS — Tashih ettik. Maddeyi reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — İcra ve if
lâs kanunu mucibince istenecek kayit ve ev
rak suretlerinden elli kuruş harç alınır. 

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

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Ödeme veya 
icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel öde
nen paradan yüzde üç tahsil harcı alınır. 

Hacizden sonra satıştan evvel para ödenirse 
tahsil harcı yüzde dörttür. 

Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten 
sonra borç ödenirse tahsil harcı yüzde beştir. 

Resmî vt hususî müesseselerde memur ve 
müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden icra ma-
rifetile haciz ve tevkif olunarak borç ödenirse 
tahsil harcı yüzde beştir. 

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

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Haciz ve 
gayrimenkulun vaziyet zabıt varakasının tan
zimi için kırk kuruş harç alınır. 

Haczedilecek mal bulunmazsa alınacak harç 
yirmi kuruştan ibarettir. 

Maaş veya ücretin veyahut bir hizmet geli
rinin haczine dair yazılacak tezkereden yirmi 
kuruş harç alınır. 

Tekit müzekkereleri harca tâbi değildir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Hacze

dilen gayrimenkul malların idaresi için icra da
iresi aşağıda yazılı harçları alır: 

A - Adi kira ve hasılat kirası akitleri ve iki 
nüsha mukavele tanzimi için 80 kuruş, 

B - Hesap tutmak için 80 kuruş, 
C - Haczedilen gayrimenkulun tahsil olunan 

adi veya hasılat kirasından o gayrimenkulun 
vergi ve sair resimleri için ödenen veya alacak
lıya verilen miktar üzerinden yüzde beş. 

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

SEKSENİNCİ MADDE — İcra ve iflâs ka
nunu mucibince alacakların devri için yapılan 
muamelelerden yüzde bir harç alınır. Bu ala
cak icra marifetile tahsil olunursa peşin alınan 
beşte bir harç ahnacak tahsil harcına mahsup 
edilir. 

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

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Miktar ve 
kıymeti muayyen olmayan hususlar hakkında
ki ilâmların icrasında mahkemece alınan ilâm 
harcınm ayni tahsil harcı alınır. 

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

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Her ne sebep 
ve suretle olursa icra takibinden vaz geçildiği
nin zabıtnameye yazılması için 77 inci mad
dede yazılı harçların yarısı alınır. Peşin alı
nan tahsil harcı buna mahsup edilir. 

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

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankaya ya
tırılan paraların faizi Devletindir. 

Paraların sandığa veya bankaya yatırılması 
ve oralardan alınması için masraf namile bir 
şey almmaz. 

Tahsil edilen parayı alacaklıya gönderme 
masrafı kendisine aittir. 

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

Üçüncü fasıl 
İflâs işlerinde ahnacak harçlar 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — İflâs za
bıt varakasının tanzimi, defter tutulması, kıy
met takdiri ve kilitleme veya mühürleme işle
rinden yüzer kuruş harç almır. 

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

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — İflâs veya 
icra dairesi tarafından alacaklılar toplanma-
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smda tutulacak zabıt varakası için iki yüz el
li kuruş harç alınır. 

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

SEKSEN ALTINCI MADDE — iflâsın açıl
masının ilânı ve bütün alacaklılara ilânın bir 
nüshasının gönderilmesi için yüz kuruş harç 
alınır. 

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

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — İcra ve if
lâs kanunu mucibince her alacağın tahkiki ve 
istihkak iddialarının tetkiki neticesinde verile
cek her karar için kırk kuruş harç alınır. 

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

SEKSE NSEKİZİNCİ MADDE — Masa mal
larının muhafazası ve idaresi için bu kanunun 
79 uncu maddesi hükümleri tatbik olunur. 

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

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Masa 
mallarmm tasfiyesile hâsıl olan paranın paylaş-
tırılmasmda yüzde beş tahsil harcı almrr. 

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

Dördüncü fasıl 
Konkordatodan alınacak harçlar 

DOKSANINCI MADDE — Konkordato müh
letin verilmesi veya geri almması hakkındaki 
kararlardan beş yüz kuruş harç almır. 

Mühletin uzatılması kararından iki yüz elli 
kuruş almır. 

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

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Mevcut mal
ların defterinin tutulması ve kıymetlerinin tak
diri için yüz kuruş harç almır. 

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

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Konkordato 
komiserine ibraz edilecek evrak ve vesaik kaydi
ye harcma tâbidir. 

Her alacağm kabul edilerek deftere geçiril
mesinden 40 kuruş harç almır. 

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

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Konkordato 
komiseri tarafından verilecek rapor için beş yüz 
kuruş harç almır. 

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

Beşinci fasıl 
Müteferrik harçlar 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — İhtiyatî 
hacizde bu kanunun 78 inci maddesi hükümleri 
tatbik olunur. 

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

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Hapis hak
kına tâbi eşyanın defterinin tutulması için elli 
kuruş harç almır . 

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

DOKSAN ALTINCI MADDE — Mukavele
name ile kiralanmış olan gayrimenkulun tahliye
sinde bir yıllık kiranın binde beşi nisbetinde 
harç almır. 

Hama müstenit tahliye işlerinde maktuan iki 
yüz kuruş almır. 

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

Dördüncü bap 
Müşterek hükümler 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bu kanuna 
göre hukuk ve ceza işlerinde Devlete ait olan 
ilâm harçlarının alâkalıları tarafmdan kararın 
verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenmesi 
mecburidir. Aksi takdirde hükmü vermiş olan 
mahkeme ve makamların maliye dairelerine 
göndereceği müzekkere üzerine tahsili emval 
kanununun hükümlerine göre bu harçlar ken
dilerine yükletilmiş olanlardan tahsil olunur. 

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

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Tebliğ
den başka bir muamele yapmak için makamın
dan uzaklaşmağa mecbur olan hâkim veya me
mura yol masrafından başka her saat ve kü
suru için elli kuruş yol tazminatı verilir. Bu 
miktar bir gün için iki yüz kuruşu geçemez. 

Kâtip ve sair müstahdemler için yukarıki 
fıkrada yazılı miktarların yansı verilir. 

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

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Daire
den uzaklaşmayı icap ettiren birden ziyade iş 
olursa mümkün oldukça bu işler ayni zaman
da yapılır. Bu suretle yol masrafı ve tazminatı 
muhtelif işler ayni mahalde ise müsavi his
selere ve eğer muhtelif mahallerde iseler me
safe nazara alınarak mütenasip hisselere tak
sim olunur. 

İlk önce alınan masrafın fazlası sahiple
rine iade olunur. 

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

YÜZÜNCÜ MADDE — Şûrayi devlette açı
lacak idarî davalardan bu kanunda yazılı hu
kuk işlerinden alınan peşin harç ile kaydiye, 
tebliğ ve ilâm harcı almır. 

Vergi ve resimlere ait bulunan davalar, kıy
meti muayyen olmayan davalardan alınacak 
maktu harca tâbidir. 

Memurin muhakematı kanununa göre yapıla
cak itirazlarla bu itiraz üzerine verilecek karar
lardan ceza işlerinden alınacak harçlar alınır. 

Mahkemelerin Türk ceza kanunile askerî ceza 
kanununun 3 üncü babının 8 inci faslına tevfi
kan hükmettiği cezalarla her hangi bir karara 
karşı yapılacak itiraz veya kanun yollarına mü
racaat hallerinde ceza işlerinden alınacak harç
lar alınır. 

Askerî efrattan hiç bir harç alınmaz. 
Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 

Efendim, bu maddenin ikinci satırmda « tebliğ » 
vardır, « kaydiye, tebliğ » den sonra virgül tez
kere yazılacak. 

Sonra maddenin sonuna « Askerî ihtisas mah
kemelerinde görülen davalar için bu kanunun 
ceza işlerinde alınacak harçlar alınır » fıkrası 
ilâve edilecektir. 

REİS — Efendim, bunları mürettip sehvi 
olarak mı, tashih ediyorsunuz? 

• SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Bunun ilâ
vesini encümen namına rica ediyorum. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Münferit 
hükümler tabiri var. Bu, müteferrik hüküm
ler olmayacak mıdır? 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Teklifte de 
öyledir. Bunu tebdile lüzum görmedik. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler .... Kabul edilmiştir. 

Son maddeler 
YÜZ BİRİNCİ MADDE — Mehakimi niza

miye ve devairde alınması lâzımgelen harçlara 
dair tarife unvanlı ve 12 muharrem 1304 ve 29 
eylül 1302 tarihli kanun ile bunun zeyil ve tadil
leri mülgadır. 

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

YÜZ İKİNCİ MADDE — Bu kanun meri
yete girdiği sırada görülmekte olan davalarla 
tahkikat ve icra ve iflâs işlerinde ve 100 üncü 
maddeye göre bu kanunun hükümleri tatbik edi
lecek hususlarda meriyet tarihinden sonra ya
pılacak muameleler için bu kanuna göre harç alı
nır. 

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

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 ağus
tos 1934 tarihinden itibaren meridir. 

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

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Başvekil, Adliye, Millî Mü
dafaa, Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Burada, 
Şûrayi devlete, askerî mahkemelere harç vaze
dilmiş. Divanı muhasebatın her hangi bir da
iresinde verilecek kararlar, Divanı muhaseba
tın heyeti umumiyesinde tetkik edileceğine gö
re buradan harçsız mı geçecek? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Bu kanunun burada müzakeresi es
nasında bu meselenin mevzubahs olacağı naza
rı dikkate alınarak, encümende bu mesele de 
görüşüldü. Lüzum görülmedi. Divanı muha
sebat reisi de, diğer alâkadar vekil beyler de 
bu lüzumu ileri sürmediler. Binaenaleyh encü
men de böyle bir kaydin konulmasına lüzum 
görmedi. 

REFİK B. (Konya) — Bu kanun tatbik mev-
küne konulduktan sonra, işler azalacak mı? 
Mazbata muharriri Bey, işlerin çok olduğun
dan, bu harç kanununun, işleri azaltması için 
lüzumundan bahsetmişlerdir. Azalacağı hakkın
da kanaatleri var mıdır? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Esbabı mucibe mazbatamızda da bu 
noktaya işaret ettik. Bugün harçsız, külfetsiz 
dava açmak yoluna sapanlar, hem mahkemele
ri işgal ediyorlar, hem karşı tarafın işinin bir 
an evvel bitmesine mani oluyorlar. Binaena
leyh bundan sonra harçlar peşin verileceği 
için hakikî esbabı subutiyeye müstenit davalar 
açılacak ve beyhude mahkemeler işgal edilme
yecektir. Buna da emniyetimiz vardır. Nite
kim bundan bir buçuk sene evvel vekili sabık 
Yusuf Kemal Beyefendi tarafından yalnız icra 
harçları için bu elimizdeki lâyihada yazıldığı 
veçhile, icra dairelerinin harcı için bir tarife 
gönderilmişti. Encümen, bütün mahkeme harç
ları için de bu tarife ile birlikte bir tarife ya
pılmasını ve bilhassa 1926 tarihindeki hukuk 
usulü muhakemeleri kanunile ilga edilmiş olan 
peşin harç alınması usulünün muvafık olacağı 
hakkındaki reyini kendilerine bildirerek bu 
lâyihanın müzakeresini talik etmişti. 

Binaenaleyh bu lâyiha bütün harçları ihti
va ediyor. Bunun için onun müzakeresine ma
hal olmadığı mazbatamızda işaret edilmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Encü
menden bir sual soracağım. İcra harçlarını, 
tahsili emvel kanununa tevfikan tahsil 
eden icra daireleri kendilerine ait olan harç
ları tahsil için mal dairelerine yazıyorlar. Bun
daki maksat ne dir? 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — İcra daireleri diye meseleyi ayırma
yız. Devlete ait harç, eshabı tarafından veril
meyecek olursa bunun için umumî bir hüküm 
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konmuştur. îki ay zarfında alâkadar makam 
harcı vermezse, mesele Maliyeye bildirilir. Bi
naenaleyh kendine ait olan bu hakkı, kendi
nin tatbik ettiği usuller dairesinde tatbik eder. 
İcra dairesi bu mesele ile meşgul olmaz. îcap 
ederse adliyenin kuvvetlerini harekete getire
rek alacaklarım tesbit etmesi ve adliyeye ait 
olan harçtan kaçmak ve Hazinenin hukukunu 
ziyaa uğratmak isteyenlere karşı bu madde 
konmuştur. Bu madde kanunun en mühim bir 
farihası olarak encümence kabul edilmiştir. 
Kudret meselesi ve bir muvazene hatırdan geç
memiştir. îcap ederse bunu Hükümetten ister, 
encümen de bunu takviye edebilir. Bu kudre
tin ikmalini encümen de tavsiye edebilir. Hü
kümet te nazarı dikkate alır. Büyük Meclis te 
icabını yapar. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tenev
vür ettim, efendim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Usul hak
kında söyliyeceğim. Kanunun heyeti umumiye-
si müzakere edilmiştir. Bu suallerin, yerinde 
sorulması lâzımdı. Nizamname mucibince soru
lan suallerin, heyeti umumiyesine dair olması 
lâzımdır. Yoksa madde madde müzakere edilen 
bir kanunun maddeleri hakkında sual sorulamaz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Beis Be
yefendi; kanunun heyeti umumiyesi reye konma
mıştır; yalnız maddelerin müzakeresi hitam bul
muştur. Bu itibarla her hangi bir mebus kanun 
hakkmda söz söyleyebilir. 

Refik Bey nizamnameyi iyi okumamışlar, bir 
daha okusunlar. 

REFİK B. (Konya) O maddeyi Refik Şevket 
Bey okumamış, ayıp değilya. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Refik Be
yin nizamnameden haberi yok. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bilhassa 
Vekil Beyefendinin nazan dikkatine arzedeceğim. 
Meselâ her hangi bir davacı, temyiz için lâyiha 
verirken parasmı da veriyor. Kâtip parayı cebi
ne atıyor. Aradan aylar geçiyor, evrak aranıyor 
ve kâtibin kasasından çıkıyor. Ben isterdim ki 
davacı parayı doğrudan doğruya vezneye yatır
sın ve böyle karışıklığın önü alınsın. Bu şekil bu 
lâyihada olmadı, hiç olmazsa bunu talimatname 
ile filân temin etsinler de para şunun bunun elin
de kalmasın. 

Ad. E. M. M. SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — 
Harçlarm ne suretle istifa edileceğine dair mah
sus madde vardır. Pul ilsalkı suretile mühürle
nir, imzalanır, ve kayit defterlerine de numara 
sırasile geçirilir. Bu şekilde muamele yapılma
dıkça o İş başkaca kanunen muamele görmez, 
yani iş yürümez. Binaenaleyh işi olanlarca bu ka
nunun bilinmesi lâzımdır. Her hangi birdavacı ve 
iş sahibinin böyle bir başkâtibin veya bu harcı 
istifaya salahiyetli memurun kesesine attıracak 
surette hukukunu aramazsa, biz ne diyelim. Maa-
mafih ayrıca kanunî takibat ta yapılabilir. Fa

kat bu nevi yolsuzluğu bir kaidei umumiye imiş 
gibi kanunda zikredemeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Ashabı 
mesalih bizzat pulu kendisi yapıştıracak olsa 
doğrudur. Halbuki evrakı pulla beraber vere-
çektir 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Her muamelede, hatta geçende kabul 
edilen varidat kanunlarının birinde, muamele
nin kaydi için numara puslası kabul edilmiş
tir. Nıpnara puslası kendi eline veriliyor. Alâ
kadarların muamelelerini yaptırmaları menfa
atleri icabmdandır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bu me
selenin zapta geçmesi faydalı olacaktır. Onun 
için izahat istedim. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. Reylerinizi verirsiniz. 

2 — Mart : mayıs 1033 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/350 numaralı Di-
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası [1] 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, Di
vanı muhasebat tarafından tanzim olunarak 
Meclisi Âliye takdim olunan 3 aylık raporun 
birinci fıkrası hakkmda bazı maruzatta buluna
cağım : 

Asıl meseleye girmeden evvel 1683 numa
ralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun bir 
maddesinden bahsedeceğim. O maddede, bil
fiil 30 sene hizmet ifa eden memurlara, almak
ta oldukları maaşların bir seneliği ikramiye 
olarak verilir... denmektedir. Bilâhare bu mad
de, tatbikat sahasında ihtilâfı mucip olmuş, 
yani 30 sene hizmet ifa eden herhangi bir me
mur herhangi bir vaziyette ikramiye alabilir 
mi, alamaz mı denmiş. Bu hususta Büyük 
Millet Meclisi bu maddeyi tefsiren bir karar 
ittihaz etmiştir. Tefsir karan, (Almakta ol
dukları maaşların) kaydinden bilistifade teka
üt talebile memuriyetin ittisalinin meşrut ol
duğu, yani araya fasıla girmemesi lâzımgel-
diği merkezindedir. Şu itibarle 30 sene hizmet 
eden memurların, ikramiyeye müstahık ol-
malalan, mutlaka memur iken tekaütlükleri
ni istemeleri ve ait olduğu makamın bunu 
kabul etmesi vaziyetine münhasır kalıyor (Çok 
doğru sesleri). 

Bu karardan sonra, sabık Şûrayi devlet rei
si Nusret Bey, 2 haziran 1931 tarihinde Cum
huriyet merkez bankası meclisi idare heyeti re
isliğine tayin edilmiştir. Yine ayni tarihte ida
re heyet reisi srfatile, azayi davet etmek sure
tile resmen işe başlıyor. Nusret Beyefendinin 

[1] 206 numaralı matbua zaptın sonundadır, 

- ı o ı -



I : 6 6 9 6 - 1 9 3 4 C : 1 

tekaüt cüzdanı ve - ayni zamanda müddeti hiz
metinin 30 seneyi geçmiş bulunması itibarile -
ita emri Divanı muhasebata tevdi ediliyor. Di
vanı muhasebat, ita emrine merbut evrakı, dai-
resile, Merkez bankasile muhabere ederek tet
kik ediyor, neticede şu karara vasıl oluyor: 
Nusret Bey 2 haziranda, Şûrayi devletten infi-
kâk ediyor, 2 haziranda Merkez bankası ida
re meclisi reisliği vazifesini görüyor. Bu zatin 
tekaüt muamelesinin merbut olduğu makam 
tarafından kabulü de 2 hazirandan sonradır. 3 
veya 4 haziranda, fakat her halde 2 haziran
dan sonra... Şu netice oluyor M, Nusret Beye
fendi üzerinde Devlet memuriyeti devam ediyor, 
veya etmiyor; bu vaziyet meşkûk kalıyor. Di
vanı muhasebat, şimdi arzettiğim tefsir kararı
na istinat edlerek ikramiye almak için —mutlaka 
maaşlı vazifede bulunmakta olmak lâzımgele-
ceğini, yani her hangi bir ücretli vazifeyi, de
ruhte etmek vaziyetinde veya müstafi bulunmak 
vaziyetinde ikramiye almanm gayrikanunî ola
cağını beyan ederek ita emrini viez etmekten 
istinkâf ediyor ve evrakı, dairesine iade edi
yor (Doğru sesleri). 

Buraya kadar olan muamele, bendenizin 
kanaatimce tamamen usul, kanun ve nizam dai
resinde cereyan etmiştir. Bundan sonra Nusret 
Beyefendi Şûrayi devlet deavi dairesine müra
caat ederek dava açıyor. Dava arzuhalinıde ne 
diyor; tabiî bilmiyorum. Bu raporda Deavi da
iresince verilen kararm hulâsası yazılıdır. Arka
daşlar okumuşlardır. 

Vakıa 2 haziran tarihinde Merkez bankası 
idare meclisi riyasetini yapmıştır. Fakat merbut 
olduğu makam - ki Başvekâlettir - 4 haziranda 
tekaüt muamelesini kabul etmiştir. Binaenaleyh 
bu zat uhtesinde 4 haziranda memuriyet vazifesi 
devam etmektedir. Memurin kanununun 8 inci 
maddesinde, memurlar şirketlerde bir vazife ala
mazlar diye bir hüküm varsa da bu, nihayet 
hususî ve şahsî bir vaziyettir, sıfatı memuriyeti
nin intizamına mâni değildir. Binaenaleyh ikra
miye talebi hakkıdır. Divanı muhasebatın bunu 
vize etmesi lâzımgelir, tarzmda bir ilâm ıstar 
ediyor ve bu ilâm, ita emrine raptedilerek tek
rar Divanı muhasebata tevdi ediliyor. Divanı 
muhasebat, Şûrayi devletten sadır olan bu hük
mü katı addediyor ve ita emrini vize ediyor ve 
bunu da raporunda yazıyor. Malûmu âliniz mu-
hasebei umumiye kanununun 75, 76 ncı madde
leri Divanı muhasebatın, vize hususundaki va
zife ve salâhiyetlerini tayin ediyor. Divanı mu
hasebat her hangi bir masrafı vize ederken tet
kik edeceği hususlar 5 kısma ayrılabilir. Birin
cisi; hatayı maddiyi ihtiva edip etmediği, ikin
cisi; tahsisatın müsait bulunup bulunmadığı, 
üçüncüsü; eğer maaş ve ücretse Meclisi âlinin 
kabul ettiği kadronun haricinde olup olmadığı, 
dördüncüsü; bu masrafın kanun ve nizam ve 
usullerine muvafık olup olmadığı, beşincisi; büt

çede fasıl ve maddesine mutabık olup olmadığı 
hususlarıdır .Bunlardan 1, 2, 3 üncü, yani tah
sisat harici olması, hatayı maddiyi muhtevi bu
lunması ve Meclisin kabul ettiği kadronun fev
kinde bulunması vaziyetlerinde Divanı muhase
batın reddi katidir, hiç bir taraftan itirazı müs-
telzim değildir. Bu arzettiğim şeyler, kanunun 
sarih ve katı hükümleridir. Geride 4 üncü, 5 inci 
vaziyetler kalıyor ki onlar da masrafm kanun 
ve nizama mutabık ve tertibe muvafık olup ol
madığı hususlarında Divanı muhasebat her hangi 
bir masrafı tertibe muvafık değildir diye veya 
kanun ve nizama muhaliftir diye iade ederse ve 
o masrafa taallûk eden dairenin birinci âmiri itası 
olan vekiller bunun kanun ve nizama muvafık bu
lunduğunu iddia ederse ve Divanı muhasebata 
karşı deruhtei mesuliyet şeklinde mesuliyeti te-
kabbül edip ve bu vaziyeti icra Vekilleri Heye
tine arzederse, icra Vekilleri Heyeti de ait ol
duğu vekâletin bu noktai nazarına iştirak ederse 
o vakit, Divanı muhasebat onu bilâ tereddüt ve 
bilâ tetkik tasdik ediyor. Şu şartla ki, Büyük 
Meclise üç aylık raporlarla bunu izah ediyor. 

Demek oluyor ki, Divanı muhasebat evvelce 
reddettiği her hangi bir masrafı, böyle deruhtei 
mesuliyete binaen, vize etmek vaziyeti halinde 
yapmış olduğu muameleyi, mutlaka Meclisi âli 
namma murakabeyi yapmakta olduğu cihetle, 
Büyük Meclise arzederek Meclisi âlinin de son 
sözünü söyletmesini istiyor. Yani şunu arzetmek 
istiyorum ki, Divanı muhasebatın vize işlerindeki 
muamelâtı, artık doğrudan doğruya Büyük Mec
lise mal oluyor. Büyük Meclis, bu raporları 
tetkik sırasında, yani Divanı muhasebatın nok
tai nazarmı tetkik ederek, ya muvafıktır veya
hut ta sen hata etmişsin, vekâleti aidesinin mu
amelesi dbğrudur şeklinde karar vererek mua
meleyi kanunî mecrasma isal eder. 

Şimdi, vaziyet böyle olmak lâzımgelirken, 
muhasebei umumiye kanununun bu maddeleri
nin esas hükümlerine göre bu arzettiğim ikra
miye meselesinde, orta yere bir de Şûrayi dev
let çıkryor. Divanı muhasebat, Şûrayi devlet 
Deavi dairesinin verdiği hüküm ve ilâm katidir, 
kabulü lâzımgelir, onun için biz bunu vize et
tik diyor. Divanı muhasebat encümeni de bu 
tarzı muameleyi muvafık görerek bunu kabul 
ediyor Halbuki Şûrayi devlet kanununun 19 ve 
48 inci madSdeleri gayet sarihtir. Şûrayi dev
let, idarî dlavalan nihaî ve katî olarak halleder. 
Yani her hangi bir şahıs, hukukunun muhtel 
olduğunu iddia ederse Şûrayi devlete gider, 
karar alır. Fakat bu karar ancak hukukunun 
muhtel olduğu zamanda alınır. Halbuki bu me
sele, ita emrine iktiran etmiş, Divanı muhase
bata tebliğ edilmiş. O halde Hükümet aleyhi
ne dava açması mevzubahs değilcfrr. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Muan
nit yok ki ilzam olunsun. 

MÜKERREM B. (Devamla) — Evet; Hükû-
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met reddetmiş değildir ki; Şûrayi devlete da
va açsın, karar alsın. Hükümet Nusret Beyin 
noktai nazarma iştirak ediyor. Şûrayi devlet, 
Divanı muhasebatın kararmı, ve askerî mülkî 

tekaüt kanununun bir madldesine münaf idir deye-
rey reddediyor. Şu halde Divanı muhasebatın vi
ze esasmdaki salâhiyetine müdahale etmiş olu
yor. Bendenizin aklıma mülayim gelmeyen nok
ta budur. Geçenlerde Şûrayi devletin salâhi
yeti mevzubahs olduğu vakit, Heyeti Celile, Di
vanı muhasebatın vize işlerinde Şûrayi devle
tin bir gûna hakkı takdiri, hakkı tetkiki yoktur 
demişti. Şu itibarla bendeniz, bu vizenin tama-
mile kanuna ve nizama muhalif ve binaenaleyh 
keenlemyekün olduğu fikrindeyim (Doğru ses
leri). 

RASİH B. (Antalya) — Efendim, Müker-
rem Bey arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Ga
yet vazih olarak işi izah buyurdular. Hakika
ten Meclisi Âlinin nazarında bu iki noktanm 
tavazzuhu çok mühimdir. Birisi, Şûrayi devle
tin bu davayı bu şekilde halletmesi, ,bu müna
sebetle Meclisi Âlinin nazarı dikkatini celbe-
deceğim. Şûrayi devlet, bazı verdiği karar
larda kanunu tefsir mahiyetinde de karar ve
riyor. Meclisi Âlinin nazan dikkatini celbe-
derim. Eski bir itiyat mıdır?. Vekâletler de tef
sir halinde çıkan bu kararlarla muamele yapı
yorlar. Şûrayi devletin tefsire hakkı yoktur. 
İkincisi: Şûrayi devlet bu davayı nasıl kabul 
etmiştir? İkinci safha arkadaşlar, elemli bir 
safhadır. 

Afi erine mağruren söylüyorum. Bu işle alâ
kadar zevat, burada hazır değildirler. Fakat 
maalesef söylemek mecburiyetindeyim. Arka
daşlar, bu millet; bu aziz, ,bu yüce millet, yeti
şen adamlarına her vakit lâyik olduğu mevkii 
vermiştir. Bu arkadaşa da Şûrayi devletin yük
sek riyasetinden daha yüksek bir mevki ver- • 
mistir. Bunun için biraz munsif olmamız lâ
zımdır. Şûrayi devlete, bu kadar gayrikanunî 
bir karar verdirtmek için müracaat edecek ka
dar küçüklük gösterilir mi? Açık söylüyorum; 
Devleti, Hükümeti, bu kadar müşkül vaziyete 
sokacak kadar ihtiras nedir? Aldığı maaştan 
ve oturdıuğu sandalyeden daha yükseğine buyu
run dedik. Buna rağmen böyle kanunî müşkülât 
çıkarmak, en büyüklerimize yakışır mı? Acıdır 
fakat, bu kürsüden söylemek lâzımdır. Mecli
si, böyle müşkül vaziyete düşürmemek için ar
kadaşlardan rica ediyorum. Bu kürsüden rica et
mek yakışmaz. Onun için yalnız diyeceğim ki; 
insaf!... insaf!... (Alkışlar). 

REFİK B. (Konya) — Mükerrem Bey arka
daşımız hâdisenin tarzı cereyanım ve kanunî vazi
yetlerini izah buyurdular. Rasıh Bey arkadaşımız 
da haklı olarak Yüksek Meclisin ve milletin hissi
yatına tercüman oldular. Bendenizin söyleye
ceğim yalnız bir mevzu kaldı. O da muhtelif 
vesilelerle bir hakikati tebarüz ettirmeye çalışı

yorum. Divanı muhasebat heyetimizin, Büyük 
Meclis namma, Büyük milletin mümessilleri na
mına hakikaten kendi uhdesine düşen vazifesini 
bihakkm ve her zaman en ufak teferruatına 
varmcaya kadar anlamak suretüe yapmış olma
sıdır. İşte çok güzel ve yerinde bir misalini 
daha, Muhterem Heyetinize takdim etmiş bu
lunuyor. Görüyoruz ki, Büyük Meclis namı
na, millet namma milletin işlerini, parasını, 
gelirini arayan bu Heyet; bu Yüksek Heyet, bu 
işte dahi büyük hassasiyet ve salâbet göstermiş
tir. Divan, raporunda sarf lâyihasını kabul et
memiştir, bu işin kanun mevzuatına uyma-
dtğmdan dolayı vize edilemeyeceğini bildirmiş
tir. 

Fakat Rasıh Beyefendinin, Mükerrem Beye
fendinin temas ettikleri gibi ne yazık M, an
laşılmaz bir sebeple, sanki efratla Hükümet ara
sında bir mesele varmış gibi doğrudan doğruya 
mesele, Şûraya aksettirilmiş. Şûra kendi kaza 
salâhiyeti dahilinde görerek bir karar vermiştir. 

Arkadaşlar, Şûranın kaza hakkı gayet vazih-
tir. fakat bu iş, Şûrayi alkadar eder bir me
sele değildir. 

Millet namma murakabe vazifesini gören 
Meclis mümessili, Meclisin doğrudan doğruya 
vekili olan Heyet - ki Divan - bu para yolsuz ve 
kanun hilâfma verilecektir, ben bunu vize ede
mem, demiştir. Olacak şey nedir? İkramiye 
alabilmesi için iki gün daha kalması lazımmış. 
Anlaşılan farkmda olmayarak 30 seneyi dol
durduğunu zannederek müracaat etmiş. 

Ondan sonra bu yola gidilmiştir. Divanı mu
hasebat heyeti de bunu kabul etmemiştir. 
MadamM 931 haziranının ikisinde vazifeden 
çekilmiştir, memurin kanununun sekizinci 
maddesi sarihtir, mevzu sarihtir. Hiç bir veç
hile ikramiyeye müstahak olamaz ve Divanın 
noktai nazan da yerindedir. Bu, Şûranın 
hakkı kazasma taallûk etmez. Bu itibarla Şû
ranın verdiği kararm manası yoktur, verilme
miş gibidir. Çünkü kimi kime şikâyet ediyor? 
Heyeti âliyeniz namına murakabe vazifesi 
yapan bu heyetin, bu kararının Şûrayi devle
te gitmesine lüzum yoktur. Şûrayi devletin 
vazife ve salâhiyeti meselesi burada uzun uza-
dıya görüşüldüğü sırada bir arkadaşm suali 
üzerine, muhterem üstadımız Mustafa Şeref 
Beyefendi, Şûraya gitmesine lüzum yoktur, 
Şûranın hakkı kazasma taallûk eden ciheti 
yoktur, demişlerdi. Meclisi Âli de tasvip bu
yurmuşlardır. Binaenaleyh, vermiş olduğu ka
rar keenlemyekûndur, alınmış olan paranın 
iade edilmesi lâzımdır. 

DİVANI M. Rs. SEYFİ B. — Hâdiseyi, be
yefendiler bütün vuzuh ve etrafile hikaye et
tiler. Yalnız Divanın, Şûradan çıkmış olan bir 
karar üzerine ita emrini vize etmesi esbabını 
arzetmem lâzrmgeliyor. Malûmu âlileridir M, 
Divan her zaman yalnız kanun üzerinde ve da-
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ima Meclisi Âlinin dikerktifi dairesinde hare
ket eder. Yaptığı işleri her üç ayda bir, tak
rir ile Meclisi Âlinin nazan tasvibine, nazarı 
tenkidine, hatta kendi aleyhine de olsa nazarı 
tevbihine arzeder. Nitekim Şûradan çıkan karar 
üzerine bizzarur yaptığımız vizeyi yine takriri
mizle Meclisi Âliye arzediyomz. Yalnız Refik 
Beyefendi bir mesele buyurdular. Nusrat Be
yefendi 30 seneyi ikmal etmemiştir, dediler. 
Mesele bu değildir. 30 seneyi ikmal etmişler
dir. 

REFİK B. (Konya) — Evet, evet, yanılmı
şım, öyle diyecektim. 

DÎVANI M. Rs. SEYPt B. (Devamla) — Şu 
var ki ikramiyeyi Devlet hizmetinden ayrıldık
tan, ecir olduktan sonra istemişlerdir. Böyle 
yapmasalardı, tekaüt muameleleri yapılmış ola
cak, ikramiyelerini alacaklar, belki ondan 
sonra eciren başka bir tarafa nakli vazife ede
ceklerdi. Hatta vaziyet şöyle olmuştur: Nus-
ret Beyefendinin Merkez bankası meclisi idare 
reisliğine tayini 31 mayıs tarihinde tasdiki âli
ye iktiran etmiştir. 

Hulâsa biz, Divanı muhasebat reddedip 
ita emrini vize etmedik ve bu meseleyi kapan
dı zannettik. Bilâhare Nusret Beyefendi Mali
ye vekâleti aleyhine Şûrayi devlette bir dava 
açtılar. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Maliye 
vekâleti evrakı sarfiyeyi göndermedi mi? 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ SEYFİ B. — 
Göndermiştir, müsaade buyurursanız izah ede
yim. 

Divanm hulâsası şudur: Askerî, mülkî teka
üt kanununun 58 inci maddesi mucibince müs
tahak olduğu ikramiyenin verilmesi... 

Şûrayi devlet müddeiumumiliğinin bu hu
susta yazdığı hüküm de şudur: 

İkramiyenin bizatihi hangi tarihte tahakkuk 
edeceğine dair kanunda sarih bir hüküm olma
dığına ve yalnız tekaüt kanununda mezkûr ol
ması ve tekaütlüğüne muzaf bulunması itibarile 
tekaütlüğün kesbi katiyet eylediği anda mü-
tehakkak addedilmesi zarurî görülmekte olma
sına ve 31 mayıs 1931 tarihinde Cumhuriyet 
merkez bankası meclisi idare riyasetine intihap 
olunan Nusret Beyefendinin, meclisi idare reisi 
sıfatile azalan içtimaa davet için 2 haziran 1931 
tarihli telgrafnameyi imza etmek suretile filen 
vazifei cedidesine mübaşeret etmiş bulunmasma 
ve ücretli bir işe mübaşereti anmdan itibaren 
ücrete müstahak olması tabiî bulunduğuna gö
re, tekaütlüğünün tasdiki âliye iktiran eylediği 
4 haziran 1931 tarihinde, ücretle müstahdem 
vaziyetindıe bulunan müşarileyhin, (Meclisi Âli
nin 609 numaralı kararı tefsirisine nazaran 
ikramiye almaması icap edeceğinden gayriva-
rit görülen iddiaların reddi....) mealindedir. 

(Doğru sesleri). 

Bu müddeiumumiliğin iddiasıdır, şimdi ka
rara geçiyorum: 

(Türk milleti namma kaza icrasına memur 
Şûrayi devlet deavi daireleri umumî heyeti ta
rafından) deye başlayan ilâmda, deniyor ki: 
(.... Gerçi kendisinin 2 haziran 931 tarihinde 
Cumhuriyet merkez bankası meclisi idaresi reisi 
sıfatile azaya davet telgrafı çektiği sabit ise de 
bu vaziyet 'bankanın bir anonim şirketten ibaret 
olmasına nazaran bir memurun, memurin ka
nununun 8 inci maddesinde mevzubahs hizmet
lerden birini kabul etmesine mümasil bir şekil 
arzedebilip yoksa memuriyeti izaleye hukukî bir 
sebep teşkil edemez). 

RASÎH B. (Antalya) — Şu halde bu karar 
zamanında kendisi reis idi. 

SEYFÎ B. (Devamla) — Hama devam ediyo
rum. (Binaenaleyh mumaileyhin uhdesinde hu-
kukan memuriyeti mahfuz olduğu bir sırada te
kaüt edildiği anlaşılmasına göre kendisine ikra
miyesinin verilmemesi kanuna muvafık olamaya
cağına 11 şubat 933 tarihinde ittifakla karar 
verildi). (Maşallah sesleri). 

HÜSEYİN HÜSNÜ B. (İsparta) — Tarihi 
kaçtır? 

SEYFÎ B. (Devamla) — 11 şubat 933, yani 
bir sene mukaddem. 

Demin de arzettim, Divanı muhasebat reddet
tiği ita emirlerini, esbabı delâilini yazarak her 
üç ayda bir Meclisi Âliye bildirir. Bunların içe
risinde kanuni, zarurî, içtihadı sebeplerle kabul 
ettiği kısım varsa onları da yine Meclisi Âlinin 
nazarı tenkidine arzeder. Biz şimdiye kadar, 
Şûrayi devletten bu şekilde verilmiş ilâmları 
infaz etmek zaruretinde bulunuyorduk ve 10 
senedir infaz ettikçe Meclisi Âliye de arzetmiş-
şizdir. Şimdiye kadar bu şekilde muamele olu
yordu. Şu ilâm karşısında da zarurî olarak vi
ze ettik ve Meclisi Âliye de arzettik. Yalnız 
son zamanda Meclisi Âlide şu fikir tebarüz et
ti. O da, Teşkilâtı esasiye encümeninden çıkan, 
Şûrayi devletin idarî kaza hakkındaki kararı 
ile son Divanı muhasebat teşkilât kanununun, 
Meclisi Âlide müzakeresi esnasında, 10 mayıs 
tarihinde tebarüz eden temayülü umumî üzeri
ne, Şûrayi devletten bu şekilde gelecek karar, 
hilafı salâhiyet verilmiştir deyebileceğiz. Fa
kat şimdiye kadar bu şekildeki idarî ilâmları 
infaz ediyorduk, vaziyet budur. Açık olarak 
arzediyorum. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Arkadaş
lar, »bendeniz meselenin esasma temas etmeye
ceğim, bunu arkadaşlar lüzumu kadar izah et
tiler. Şûrayi devletin kararındaki hükmün es
babı mucibesinde isabet veya ademi isabet 
olduğuna da temas etmeyeceğim. Yalnız esas
ta Şûrayi devletin murakabeye taallûk eden bu 
nevi işlerde hakkı kazası var mıdır, yok mudur? 
(Yoktur sesleri). Yok olduğunu, geçen defa teş-
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kilâtı esasiye mazbatası münasebetile, encümen 
reisi açık olarak izah etti. Bu husus olmasa 
bile, murakabenin son mercii Meclisi Âlidir. 
Divanı muhasebat vize eder, hesabı katiyi Mec
lisi Âli kabul etmeyebilir. Fakat vizeyi red
deder, Hükümet; îcra Vekilleri Heyeti karari-
le mesuliyeti deruhde eder, mesele yine Meclisi 
Âliye arzedilir. Meclisi Âli kabul etmez. 

Bu zat Meclisi Âliden çıkacak üç aylık ra
poru bekleyecek, bunu beklemeden Şûraya gi
derse, Şûra, bu mesele vizeden doğmuştur, 
murakabeye taallûk eder, benim için burada 
bakacak bir dava yoktur, demesi lâzımdır. 
Çünkü karşısında bir ısrar eden yokturki... 

Maliye vekâleti evrakı sarfiyeyi tanzim et
miş, bu para senin hakkındır demiş, altına 
imza etmiş ve Divanı muhasebata göndermiştir. 
Şûrayi devlet te bu para senin hakkındır di
yor. Mesele böyle olduğu halde, bu zat da
ire aleyhine dava ikame ediyor. Halbuki Ma
liye vekâleti evrakı sarfiyeyi tanzim etmiş, 
Divana göndermiş, Divan da, bu murakabe
den mütevellit vizeden imtina ediyor. Meclisi 
Âli, Divanın raporu üzerine, bir şey diyecektir. 
Binaenaleyh bu vizenin keenlemyekûn addedil
mesi lâzımdır ve bu da, o adama hilafı salâhi
yet para verilmesinden mütevellittir. Bende-
nizce vizeden imtina ettiğimiz karar noktası, 
bu olmalıdır. Memuriyetten uzaklaştıktan son
ra, tekaüt kanunu mucibince, ikramiye ver
mek lâzrmgelirse, on bin kişi vardır, bunun 
hesabının neticesinin ne olacağını Allah bilir. 

REFÎK B. (Konya) — Böylece Şûrayi dev
lete müracaat edilipte reddedilmişler pek çoktur. 

REİS — Efendim, lâyihaya reylerini ver
meyenler varsa versinler. 

Rey toplama muamelsi bitmiştir. 
DİVAI M. E. Rs. FAÎK B. (Niğde) — Efen

dim, encümenin karan okunursa görülür ki 
orada encümen, bu muamele muhiktir ve o ada
mın istihkakı verilecektir, dememiştir. Şûravi 
devlet kararı gibi bir emri vaki karşısında 
kalındığından bahsetmiştir. Yalnız geçenki iç-
timada bir nokta bendenizin zihnime ilişiyor, 
Maliye vekâleti gerçi bunu tasvip etmiş, fa
kat vizeye gelince, Divanı muhasebat olmaz 
demiş. O halde arada bir şahıs kendisinin 
mutazarrır olduğunu zannedivor. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Vize ka
rarlarının neticesini bir raporla Meclisi Âli ta
yin ediyor. Ya bu raporun neticesini bekleye
cek, yahut Arzuhal encümenine müracaat ede
cek. 

DÎVANI M. E. Rs. FAİK B. (Devamla) -
Yani Meclisi Âliye arzuhal vermesi lâzımge-
lirken Şûrayi devlete vermiş oluyor. Hakikaten 
Şûrayi devlet müddeiumumisi iddianamesinde, 
bu zatın 31 mayıs 933 te bankadaki meclisi ida
re reisliğine intihabı tasvip buyurulmuştur. 
Hükmen 31 mayısta Şûrayi devlet riyasetin

den çıkmış demek oluyor. Vazifeden çıktıktan 
ve maaşlı bir yerden ücretli bir yere geçtik
ten sonra, bu ikramiyeyi istemiştir. Zaten biz 
mutlaka haklıdır demedik, bir emri vaki kar
şısında bulunduğumuzu söyledik. 

ŞABAN SIRRI B. (Konya) — Efendim, bu 
mesele tavazzuh etti, yalnız bir nokta var, 
bendeniz onu anlamak istiyorum. Benden ev
vel de izah edildiği veçhile, Şûrayi devlete ika
me edilecek davalar: Bir tarafta Hükümet, di
ğer tarafta da bir vatandaş olmak lâzmıgelir-
di. Bu hadisede Hükmet para verilmesine ta
raftardır, Divanı muhasebat vize etmemiş, 
bundan dolayı bu para verilmemiştir. Şu hal
de Nusret Beyefendi ikame ettiği davayı Hü
kümet aleyhinde yapmıştır. Maliye vekâleti 
zaten meseleden imtina etmiş vaziyette değil
dir. Şu halde ikame edilen davayı, Maliye 
vekâleti neden üzerine maletmiştir? Bu cihe
tin tenvir edilmesini isteriz. Maliye vekâleti, 
hakkıdır demiştir. Hakkıdır dedi ise, davaya 
lüzum kalmazdı. îcra Vekilleri Heyetine dahil 
olan Maliye vekâletinin, Hükümet namma bu 
husumeti kabul etmesindeki mana nedir? 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (îzmir) — Efendim, 
bu mazbatada bendenizin de imzam vardır. Bu 
itibarla maruzatta bulunmak için çıktım. Bir 
defa esas itibarile arkadaşlarla müttefikiz. 
Hakikaten Hükümetin memurlara yardım ola
rak verdiği bu ikramiyeyi, daha iyi bir maaşa 
geçen bir zatm istemesi, esasen doğru değildir. 
onun için biz bu karan tasdik ederken, bü
yük bir teessürle ve kalbimiz kanaya kanaya 
kabul etmiştik ve Heyeti celilenin, Şûrayi dev
let kararlan hakkında vereceği son karara inti
zar ettiğimizden dolayı, şimdiye kadar bu iş geri 
kalmıştı. Bu mesele mart nisan aylarına ait idi. 
Biz daha o vakit kararımızı verirdik. Fakat Şû
rayi devletin verdiği kararlar, Meclisi âlice ka
bili tetkik ve tağyir midir, bunu anlayalım de
dik. Zaten bu hususta, biliyorsunuz, arkadaşla
rın ikiye ayrılmış bir kanaati vardı. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — O mesele 
hallolundu. 

HÜSNÜ B. (Devamla) — Vaziyeti bizim de 
anladığımızı ve bu iş üzerinde gördüğümüzü 
söylemek isterim. Bu vaziyet karşısında, bundan 
müteessir olacak adam, nereye müracaat ede
cektir? 

RASÎH B. (Antalya) — Meclisi âliye. 
HÜSNÜ B. (Devamla) — Meclisin hukuku 

efratla uğraşmayacağı hakkında bir karanmız 
sepketmişti. Şûrayi devlet iyi olsun, kötü olsun 
bir karar vermiştir. Meclisi Âlî bu karann mrecii 
tetkiki değildir, diye bir karar verildi. Şimdi ka-
zaî bir mahkemenin vermiş olduğu bir kararı ne 
şekilde tetkik edeceğiz? Bundan evvel vermiş 
olduğumuz bir karara münakız düşmez mi? 

YUSUF B. (Denizli) — Burada Şûrayi dev
letin karan değil, Divanı muhasebat encümeni-
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nin mazbatası tetkik ediliyor. 

HÜSNÜ B. (Devamla) — Her hangi bir mah
kemenin vazife harici, salâhiyet harici vermiş ol
duğu bir karar usulü dairesinde nakzedilir, fa
kat Meclisi âliye gelip te tağyir edilemez. Eğer 
işte hatayı adlî varsa, Meclisi âlice tashih edilir, 
fakat hakkı müktesep ihlâl edilemez. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Ne hakkı 
müktesebi? 

HÜSNÜ B. (Devamla) — Encümendeki ar
kadaşlarımızın vâsıl olduğu netice budur. Şim
di buna karşı durmak imkânsızdır. Encümen, 
bunu düşünerek, her hangi bir ferdin mütees
sir olduğu zaman müracaat edeceği yerin ancak 
idarî davaları gören Şûrayi d-evlet olduğunu gö-
rerek yaptı. Maliye vekâleti bu işte muhasim 
olur, olmaz kaziyesine gelince: Maliye vekâ
leti bu parayı bahşetmek için çalışmış değildir. 
Bütün icra makamındaki zevat, hukuku milli -
yeyi siyanetle mükelleftir. Yalnız kanaat ha
tası olarak bu işi evvelâ kendisi yürüttü. Pa
ra verilmesi için vize edilmek üzere Divanı 
muhasebata gönderdi. Fakat Divanı muhase
bat, Maliye vekâletinin yürüttüğü tezin doğru 
olmadığını gösterdikten sonra, artık benim ka
naatim, budur, her ne kadar Divanı muhasebat 
bu memsekleri bana gösterdise de bunu nazarı 
itibare almam, diyebilir mi? Hepimiz böyle ha
talara duçar olabiliriz. Fakat hakikaten vazife
sini iyi görmeyecek bir memurumuz varsa onu 
mesul edelim. Evvelce verdiğimiz kararla, 
Şûrayi devletin kararı katidir dedik (Gürültü
ler). 

REİS — Efendim, bir Şrûayi devlet ilâmı 
mevzuu müzakeredir. Başvekil Paşa Hazretle
rinin (Şiddetli gürültüler). Nizamnameye mu
gayirdir (Değildir sesleri). Başvekil Paşa bulun
madıkça müzakereye devam edemeyiz (Başvekâ
let meselesi değildir sesleri, gürültüler). 

REFİK B. (Konya) — Zati âliniz nizamna
meye muhalif söz söylerseniz, biz &,a söyleriz. 

REİS — Usul hakkında söz söylemek isti
yorsanız buyurun. 

REFİK B. (Konya) — Reis Beyefendi me
seleyi yanlış telâkki buyurdular. Biz burada 
Şûrayi devletin kaza hakkına taallûk eden ve 
o sıfatla verilmiş olan bir ilâmı mütalea etmiş 
değiliz. Muhtelif hatipler bu mevzu üzerinde 
tevakkuf ettiler. Bilhassa teşkilâtı esasiye için-
d'e, nizamname içinde ve Şûra meseleleri için
de hakikaten söz sahibi olan muhterem reisi

miz Refet Beyefendi zannediyorum ki meseleyi 
yanlış telâkki ettiler. Burada ne idare işi var
dır, ne de Başvekil Paşanın bulunmasına lüzum 
vardır, ne de Şûrayi devletin kaza hakkına ha
lel getirir bir mevzudlur. Doğrudan doğruya 
Meclisin murakabe hakkına taallûk eden bir 
mesele mevzubahstir. Divanla Meclis arasında 
bir mesele vardır, onu konuşuyoruz. Divanı 
muhasebat heyetiniz* bağlıdır. Heyet te bura
dadır, müzakere devam edecektir. Başvekil Pa
şanın gelmesine lüzum yoktur, bu mevzuun in
taç edilmesi zaruridir (Evet, evet sesleri). 

REİS — Efendim, bu meseleye ait müzake
re bitmiştir. Başka maddeye geçiyoruz. * 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Biz ak
sini iddia ediyoruz. Müzakere devam edecek
tir, keyfî iş olamaz (Gürültüler, patırtılar). 

REFİK B. (Konya) — Hayır, hayır müza
kereyi talik ediniz (Gürültüler). 

REİS — Reylerin neticesini arzedeceğim: 
HAYDAR B. (Afyon Karahisar) — Hayır, 

onu da istemiyoruz. 
REİS — Posta kanununun 21 inci maddesi

nin salisen fıkrasının tekrar tadiline dair olan 
kanunun birinci maddesine bazı fıkralar ilâve
sine dair kanuna (189) zat rey vermiş ve kanun 
(189) reyle kabui edilmiştir (Gürültüler). 

RASIH B. (Antalya) — Müzakerenin neti
cesi bildirilecekse, diğer bir arkadaş bildirsin. 

REİS — Hakkınızda nizamnamei dahiliyi 
tatbik edıerim Rasıh Bey! 

RASIH B. (Antalya) — Siz nizamnameye mu
vafık hareket emiyorsunuz ki hakkımda nizam
nameyi tatbik edesiniz. Hattâ yalnız bana de
ğil,, heyeti umumiye hakkındfa da tatbik edeniz. 

REİS — Kars vilâyetile Bayazrt, Erzurum 
ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçalarında mu
hacir ve sığıntıların yerleştirilmesine ve yerli 
çiftçilerin topraklandırılmasına dair olan ka
nuna (182) zat rey vermiş ve kanun (182) reyle 
kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Arka
daşlar, ruznameye Meclis hâkimdir (Gürültü
ler). 

REİS — Adliye harç tarifesi hakkındaki ka
nuna (174) zat rey vermiş ve kanun (174) reyle 
kabul edilmiştir (Gürültüler). 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,45 
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defa reye va/ı neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 

ismail Hakkı B. 
Nafiz B, 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Ahi din B. 

Balıkesir 
ibrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

: 317 
189 
189 

0 
0 

128 
0 

Kabul edenler 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B". 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali B. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
liayrullah B. 
Mitat B. 

Sadettin Rıza B, 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

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

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

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Mazim B. 
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Lııtfî Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettıin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Sim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
M asit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdiilkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Muş 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Faik B. 
Hal it B. 

Ordu 
Hamdi B. 

ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
ismail Memet 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Danis B. 
Fatin B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

I Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 

Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
"nver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Büecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Şükrü B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 
Refet B. (R. V. ) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
ismail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 
Fuat B. (V.) 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
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Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hdkâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Mahmut Helâl B. (V.) 

Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
(V.) 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

KOCLSU 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Mustafa Lfitfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 

Memet Sabrı B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Mitat B. 
Mardin 

İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Esat B. * 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacryunu* B. 
Zühtü B. 

Sİİrt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Selin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil Be 
FaikB. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B, 

« • » i 

Kars vilâyetlle Bayazıt, Erzurum ve Çoruh vilâyetlerinin bazı parçalarında 
muhacir ve sığıntıların yerleştirilmesi ve yerli çiftçilerin topraklandırı lması 

hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 182 

Kabul edenler : 182 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller : 0 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 

/ Kabul edenler ] 

Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 
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Ankara 

Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Abidin B. 

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

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karanıemet B. 
Dr. Mustafa B. • 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

Mazhar Müfit B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 

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

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
AliB. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
I.Iustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

Mükerrem B. 
Kars 

Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

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

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

Kırklareli 
Şevket B. 

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

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

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

Manisa 
Dr. Sairn B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

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

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşen! B. 

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Mesnet B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksuda B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
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Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 

I : 6 6 9 - 6 - 1 9 3 4 C : 1 
Fatin B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdı B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 

Refet B. 
Van 

Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Sungur B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 
îzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (I. A.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
îsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Muzaffer B. 

Bayatıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Büecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asal' B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 
Rafet B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naei Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

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

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

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

Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Ilışan Pş. 
Şevket B. 

Gümiişane 
Şevket B. 

Hdkâri 
tbrahim B. 

îstanbul 
Abdülhak Hânat B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 

îemir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B, 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B 
Muhtar B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Tahsin B. 

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maras 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
MitatB. 

Mardin 
Abdürrezaak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
NakiB. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

- m-
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Rize 

Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunns B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zûhtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Cemil B9 

Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

A d l i y e h a r ç tarifes i k a ı n ı n ı ı n a v e r i l e n r e y l e r i n 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

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

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakla B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rasim Serattaroğlu B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Ceıâl Sahır B. 
Ragıp B. 

ne t i ce s i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler . 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhall er 

/ Kabul 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Abidin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tfbralhfim Yürük B 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Büecik 
İbrahim B. 

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

317 
174 
174 

0 
0 

: 143 
: 0 

edenler J 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. 

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

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Sinesi 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B 
Cafer B. * 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
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Münir B. 

Oümüşane 
Edip Servet B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Taşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. * 

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

Kars 
FaikB. 
Memet Nazif B ^> 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

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

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet Bs 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. ı J 
Mustafa B 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Naşdt Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 

Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B, 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
FaikB. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Ruşeni B, 

Siirt 
Halil HulM B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

Zonguldak 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 

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

Büecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Hhntn FÜEIİ B. 
Refet B. (R. V. ) 

Cebelibereket 
NaciPş. 
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Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Ziya Gevher Bs 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 

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

Edirne 
FaikB. 
Ha3an Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B4 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
NuriB. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Gümüsane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket Bs 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
AliRanaB. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mataaust Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muihter B. 
Tahsin B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 

Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

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

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NuriB. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacryunu* B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 
Süreyya TevfSk B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 

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

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Halil B. 
Ragrp B. 

T. B. M. M. Matbaam 



Sıra No 211 
İcra harç tarifesi hakkında I/358 ve Mahkemeler ve bunlara 

bağlı dairelerde alınacak harçlara dair l/l054 numaralı 
kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenlerinden 

mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

tcra harç tarifesi hakkında 1/345 numaralı karnın lâyihası 

r. c. 
Başvekâlet 14-V-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1304 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İcra harç tarifesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

16-V-932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyıırulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esibabı mucibe lâyihası 

Yeni esaslar dairesinde iktibas ve kabul olunan icra ve iflâs kanunu 1929 tarihinden itibaren 
meri bulunduğu halele buna istinat etmesi lâzımgelen bir harç tarifesi yapılamamış olmasından do
layı halen 29 eylül 302 tarihli mehakim harç tarifesi -tatbik edilmektedir. Halbuki o tarife bu 
günkü ahkâma göre nakıs olduğu gibi iflâs ve konkordatoya mütedair ahkâmı da muhtevi ol
madığından bu günkü ihtiyaca tekabül edecek bir tarifeye lüzum vardır. İşte bu tarife kanun lâ
yihasının hazırlanması sebebi budur. 

Mevcut harç tarifesindeki icra faslını tevsi edip bir harç tarifesi yapmak mı, yeni baştan 
bir icra ve iflâs harç tarifesi tanzim etmek mi muvafık olacağında tevaikkuf edilmiştir. Mevcut 
harç tarifesindeki icra faslı bir maddede sekiz fıkradan ibaret olup buna bir kaç. madde ilâvesi 
suretile tanzim edilecek bir harç {arifesinin yeni icra. ve iflâs kanunu .muvacehesinde bu günkü 
ihtiyaçların bir ifadesi olaanryacağı tabiî bulunduğundan icra ve iflâs harçları tarifesinin yeni 
baştan tanzimi lâzımgeleeeği neticesine varılmıştır. 

Mehakim hare; tarifesinin yeni teşkili mehakim lâyihasile alâkasından dolayı mezkûr lâyihaya, 
göre ayrıca tanzim olunması ve ikisinin bir arada kamıniyef. iktisap etmesi lüzumu ve bunun za
mana mütevakkıf bulunması karşısında Büyük Millet Meclisince müzakeresine başlanmak üzere 
bulunan yeni icT*a ve iflâs kanununa. ı̂ öre müstacelen bu müstakil tarifenin tanzimi zaruret ha
line gelmiştir. Zaten mehazımız olan isviçre de dahi icra ve iflâs muamelelerine mütealik harç ta
rifesi, mahkemelere mahsus tarife kanunlarından ayrıdır. 

İsviçre harç kanununda hemen her icra muamelesi için bir hare konulmak suretile harçların 
envai arttırılmakla beraber bunların ekserisinde miktarlara göre de ayrı ayrı nisbetler kabul 
edilmiştir. Hemen her muamelenin bir harca tâbi tutulması suretile harçların adedinin ziyadeleş-
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tirilmesi yani harçların muhtelif zamanlarda kısım kısım alınması iş sahipleri için faideli (mülâhaza 
olunabilirse de hizde icra işlerinin ekser yerlerde yalnız tek birer icra memuru veya munzam bir vazife 
olarak mahkeme baş kâtipleri tarafından görülmesi ve bazı yerlerde sulh hâkimi kâtiplerinin 
elinde kalması gibi teşkili zaruretler böyle işleri çoğaltacak ve memurları fazla meşgul edecek bir 
tarife kabulüne mânidir. Bu vaziyet aynı zamanda ve bilhassa murakabeyi de işkâl edeceğ ci
hetle şayanr kabul görülmemiştir. 

Mühim mebaliğe taallûk eden icra muameleleri için yüksek, ve cüziyet kabilinden olan iş
lerden az harç alrnması muvafık mülâhaza edilebilirse de meselâ ödeme emri yazılması ve haciz 
zahit varakası tanzimi gibi muameleler, icra takibine esas ittihaz olunan mehlâğ ne olursa olsun 
birbirinin ayni olduğu cihetle bu gibi işler için nisbî harç alınmasında isabet görülememiştir. 
Bu sebepledir ki İsviçre kanunundan istifade edilmekle beraber memleketimizdeki icra teşkilâ
tının vaziyeti düşünülerek ihtiyacımıza uygun \e nisbeten basit bir tarife yapılması tercih edil
miştir. 

îcra ve iflâs kanununa tevfikan yapılacak muameleler için alınacak harçların tarifede yazılan
lara hasır ve bunun haricinde hiç bir sebep ve bahane ile han; alınmamasının temini lâzım bulun
makla birinci madde ile bu cihet tesbit edilmiştir. 

İcra takibi başladıktan sonra tahakkuk edecek faizlerden harç alınması, icra dairelerinde işin 
teahhuru halinde Hazine için menfaat bulunduğu zehabını tevlit edeceği gibi miadında borcunu 
vermeyen, borçluya yeni bir külfet tahmil edeceğinden nisbî harçların yalnız takibe esas olan 
alacak miktarından alınması esası kabul olunarak ikinci madde o suretle yazılmıştır. 

Bir icra veya iflâs dairesi, bazı kere bir takım işlerini niyabeten diğer bir daireye yaptırmağa 
mecbur olur; bu takdirde yapılacak muameleler ekseriya bir takım masrafları mucip olduğundan 
takibi talep eden taraftan alınacak olan bu masrafların o gibi muameleleri yapacak olan daireye 
gönderilmesi lüzumu üçüncü maddede tasrih edilmiştir. Harçlara gelince, bunların takibin talep 
edildiği daire tarafından istifa olunup muamelelerin ifasından sonra vuru t edecek evrakı üzerine 
pulları yapıştırılmak lâzımgelir. îcra ve iflâs dairelerince, yapılan her muamele iptidaini bazı masraf
ları icap ettirdiğinden bu masrafların takibi isteyenden peşin olarak alınmasını temin için dör
düncü madde konulmuş, ancak miktarında ihtilâf çıktığı takdirde bu masrafların tetkik merciince tes-
biti muvafık görülerek buna dair de bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Tebliğden maada bir muamele ifası için makamından uzaklaşmağa mecbur olan memur ve müs
tahdeme verilecek yol masrafı ve yevmiyeler harcırah kararnamesine göre alınmakta ise de mehazımız 
olan İsviçre harç. tarifesinde buna mahsus hükümler de mevcut bulunduğuna ve filhakika tarifede bu 
cihetin tasrihi de faideli olduğuna göre bu hükümler esas tutulmak üzere beşinci madde tanzim olun
muştur. Şu fark ile ki, aslında ücret kilometre esasına iptina ettiği halde lâyihamızda saat hesabı 
tercih olunmuş ve yevmiyenin yüz elli kuruşu geçmemesi ve gece kalındığı zaman alınacak ücretin 
yüz kuruş olması tesbit edilmiştir. 

Daireden uzaklaşmağı icap ettiren birden ziyade iş olduğu surette alınması muktazi yol masraf ve 
tazminatının bu işlerden mütenasiben alınması iktiza edeceği altıncı maddenle tasrih edilmiştir. 

Harç tarifesinin tatbikatına icra. ve iflâs işlerinin murakabesile mükellef merci ve makamların ne
zaret edeceği yedinci maddede beyan olunmuş ve murakabe keyfiyetini teshil için icra ve iflâs daire
lerinde birer muhtıra defteri tutulması muvafık görülerek buna dair bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Dairenin kusuru yüzünden yanlış yapılan icra muamelesinin tekrarına zaruret görüldüğü surette 
ikinci defa masraf alınmaması ve iptal olunacak muamelenin tekrarına mahal görülmeyen hallerde 
alınan harcın iadesi sekizinci madde ile kabul edilmiştir. 

Alınacak harç mukabilinde, evraka pul ilsak ve iptali, icra dairelerince halen tatbik edilen usul ica
bından olmakla beraber bu hususun yeni kanunda tasrihi lüzumlu görüldüğünden dokuzuncu madd-> 
bu dairede kaleme almmış ve alınan harç ve masraf mukabilinde ashabına ayrıca makbuz ilmühabe
ri verilmesi ve ilmühaberin dip koçanının hıfzı lüzumu da bu madde ile tesbit edilmiştir. 

Tarif de yazılı harç, ve masrafların peşin olarak yahut muamelenin yapıldığı sırada alınacağı ta
rifede tasrih edilmiş ise de mezkûr harç ve massraflarm binnet.icc borçluya, tahmili esaslı kaide-
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lerden bulunduğundan bunu temin maksadile onuncu madde kaleme alınmış, yalnız «atılan mal
ların ihalesinde alınan harç müşteriye ait olduğundan mezkûr maddeye (Aidiyeti ciheti tasrih 
edilmeyen) kaydi ilâve olunmuştur. 

Bazı kimseler, cehli dolayısile itiraz yolunu ve zamanını bilemeyen köylüleri icra takibine 
maruz bırakarak menfaat temin etmekte ve bir çak alacaklılar, icra takibi ile borçlularını taz
yik ve alacaklarını haricen istifa ettikten sonra icra dairesine uğramamaktadırlar. Bir hakka mu-
karin olmaksızın yapılan takiplerle halkın mutazarrır ve icra dairesini meşgul edenlere karşı mâni 
tedbirler ittihazı lâzım olduğu gibi icra takibi üzerine matlubunu haricen istifa edip icraya ge
lemeyenler hakkında bir tedbir almak icap edeceği cihetle takip ıtaleplerinden intihaen alınacak 
tahsil harcının dörtte birinin peşin olarak alınması muvafık görülmüş ve on birinci madde bu 
maksatla konulmuş; ur; ancak icra muamelesinin takip safahatı iptidaen malûm bulunmadığı ci
hetle alınacak dörtle bir harca, iş sahiplerinin lehine olarak on beşinci maddenin birinci fıkrasın
daki yüzde iki harcın esas tutulması kabul olunmuştur. 

icra muamelesi neticesinde, iptida alman harcın mahsup edilmesi muvafık görülmesine ve ta
kibin düşmesile icranın o muamelesi kapanmış olup takibin yeniden devamını talep, yeni bir ic
ra muamelesi mahiyetinde olacağından takibin düşmesinden sonra vaki olacak yeni taleplerde dört
te bir harcın yeniden alınması zarurî bulunmasına mebni bunları temin maksadile de mezkûr 
maddeye iki fıkra ilâve olunmuştur. 

Muzahereti adliyeye nail olabilenler hakkında hukuk usulü muhakemeleri kanununda istisnaî 
hükümler konulduğuna göre bu gibilerin icra işlerinde de bu muzaherete nail olmaları esası 
kabul olunarak mezkûr maddeye bu yolda da bir fıkra ilâve olunmuştur. 

İcra dairelerince yapdan muameleler için ayrı ayrı harç alınması muamelâtı teksir edeceğin
den bilmünasebe yukarıda bahsedilmişti; ancak bazı muamelelere inhisar edecek harçlar için bu 
mahzur varit olmadığı gibi tarafların haricen uzlaşmaları sebebile takibin dairece neticelenme
mesi takdirinde o gibi muamelelerin harçsız kal inam iş olması için lüzumlu görülmüştür. Bu se
beple bazı icra muamelelerinden maktnan ve iş sahiplerine ağır gelmeyecek miktarlarda, cüzi 
miktarda harç alınması muvafık görülmüş ve icra kısmında on iki, on altı, on sekiz ve iflâsa 
ait yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz ve konkordatoya müteallik otuz üç, otuz dıört, otuz altı, 
otuz yedinci maddeler bu maksatla konulmuştur. ____ 

İcra ve iflâs muamelelerine dair tetkik mercileri ve ticaret mahkemeleri tarafından kazaî 
mahiyette ittihaz olunacak kararlarla bunlara müteallik temyiz ilâmlarından alınacak harçlar hak
kında ne mevcut harç tarifesinde ve ne de meha de bir kay i t görülmemiş ise de bunlar mahke
me karar ve ilâmı mahiyetinde olduğundan o gibi karar ve ilâmların mahkemeler harç tarifesine 
tâbi olması kabul olunarak on üçüncü madde buna göre tesbit edilmiştir. 

Mevcut harç tarifesi mucibince istenecek kayıt ve evrak suretlerinden maktu bir harç alınmakta 
idi. 

Suretlerden sayıfa itibarile hare alınması daha salim bir esas olacağı mülâhaza edilmiş ve on dör
düncü maddede, alınacak suret harcı her sahife ve küsuru için yirmi kuruş olarak tasrih ve bir 
sayıfanın yirmi dört satır ve beher satırın asgarî elli harf olacağı tayin edilmiştir. 

Mehaz tutulan İsviçre harç tarifesinde hemen her icra muamelesinden nisbi veya mqktu bir harç 
alınması usulü kabul edildiği cihetle resmi tahsil addedebileceğimiz harç, buna mukabil azaltılmış
tır. 

Bu lâyihada kabul edilen muamele harçları, miktarlarının az olması ve icra ve iflâs ve konkor
dato muamelelerinden yalnız o muameleye münhasır kalması itibarile iş sahiplerine külfet tahmil 
edecek mahiyette olmadığından resmi tahsilin tenkisi cihetine gidilmemiştir. İcrada bir alacağın 
tahsili için yapılan muameleler borçluya bir ödeme veya icra emri tebliğinden ve bazan borçlunun 
bazı emvalini haczetmekten ibaret kalmakta ve bazan mahcuz mallar satılmak suretile icra muamelesi 
ikmal edilmektedir; Bu muameleler, birbirinin ayni olmadığı cihetle her icra neticesinde seviyyen 
yüzde beş tahsil harcı alınması muvafık görülmemiş ve şebekeden mesaiye göre alınması esası kabul 
olunarak on beş ve yirmi ikinci maddelerde tahsil harcı hacizsiz tahsillerde yüzde iki haciz üzerine 
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tahsil olunan mebalİğden yüzde üç ve mahcuz mallar paraya çevrilmek suret il e tahsil olunanlardan 
yüzde beş olarak tesbit edilmiştir. 

Tahsil harcını arzolunduğu veçhile yapılan muameleye göre mütezayiden alınmasını kabul sebep
lerinden biri de, fazla harçtan kurtulmak için icra muamelâtını son safhaya intikal ettirmeden borç
luları, borçlarını ödemeye teşvik etmektedir. 

Fazla paraların icra dairelerinde kalması mahzurdan salim bulunmadığı cihetle ashabı tarafından 
alınmayan paraların bankada muhafaza edilmesi lâzımgelip buna göre ashabı tarafından alınmayan 
paran m muhafazası ücretine mukabil işleyecek faizinin Devlete ait bulunması kabul edildiğinden 
paran m sandığa veya bankaya yatırılması veya geri alınması için borçluya harç ve masraf tah
mili muvafık görülmemiştir. Tahsil edilen parayı alacaklıya gönderme masrafının alacaklıya aidi
yetinde tereddüde bir sebep yoktur. Bu maksatları teminen on beşinci maddeye üç fıkra ilâve olun
muştur. 

icra ve iflâs dairelerince mahcuz malların ve masa mallarının muhafazası ve idaresi gibi masraf 
ihtiyarını icap ettiren muamelelerin ifası, bu masrafların peşinen tesviyesine vabestedir; bu masraf
lar yapılacak işlere göre çoğalıp azalacağı cihetle bunların nevi ve miktarını tayin ve tahdide imkân 
bulunmadığından bunların icra memurları taraf;r.dan tayini ve itiraz vukuunda tetkik merciince tet
kik ve tesbiti muvafık görülmüş ve on yedi ve yirmi dokuzuncu maddeler bu maksatla yazılmıştır. 

Haczedilen gayrimenkullerin icra dairelerince idaresi icra ve iflâs kanunu ahkâmından olup dai
reye mühimce bir külfet tahmil etmekte olduğundan dairenin bu hususla yapacağı işler mukabilinde 
bir harç alması muvafık olacağı düşünülmüş ve on sekizinci madde bu maksatla konulmuştu;'. Hası
lattan tesviye ulunan masraflardan ve alacaklıya verilecek paradan tahsil harcı alınmak iktiza etmekte 
bulunduğundan bunu temin maksadıle bir fıkra ilâve olunmuştur. İştirak halinde tasarruf olunan mal
lardaki mahcuz hisselerin paraya çevrilmesinde icra ve iflâs kanunu mucibince tetkik mercii tara
fından tensip olunan şekilde muameleler yapılacağına ve bu muameleler bazı masrafları istilzam ede
ceğine göre bu masrafların sureti tahsilinin tesbiti ne lüzum görülmüş ve on dokuzuncu madde bu mak
satla vücut bulmuştur. Tcra ve iflâs kanunu mucibince alacakların devri için yapılan muameleler, ala
caklı için icra safhasını kapadığına göre bundan bir harç alınması muvafık görülmüş, işbu harç mik
tarının yüzde bir nisbetinde olması tensip edilerek yirminci madde o suretle tertip edilmiştir. Şu ka
dar ki dev rol un an. alacağın yine icraya müracaat le tahsiline mecburiyet hâsıl olduğu takdirde ipti-
daen alman beşte bir harem intihaen alınacak tahsil, harcına mahsup edilmesi muvafık görülmüş ve 
bunu lemin için maddeye bîr fr.kra ilave edilmiştir. 

İcra muaımelelerinin bazısından harç alınacağı tesbit edilmekLe beraber tahsil harcına nisbeten 
yüksek olduğundan ihaleden borçluya ait olmak üzere ayrıca harç alınması muvafık görülmedi. An
cak icra marifetile satılan şeyler ekseriyetle hakikî fiatını bulmadığı cihetle müşteriler fazla menfaat 
temin ettiğinden müşteriden ihale bedelinin yüzde biri nisbetinde harç alınmasında mahzur görülme
miştir. Yirmi birinci madde bu maksatla konulmuştur. 

Miktar ve kıymeti muayyen olmayan kususata mütedair ilâmlardan ne suretle harç alınacağının 
tarifede tasrihi lâzımgelir; elyevm tatbik edilen harç tarifesinde yazılı olduğu veçhile icraen dahi mah
kemece alınan harcın ayni alınması muvafık görülerek yirmi üçüncü madde de bu şekilde yazılmıştır. 

İcra takibinden sarfınazar olunduğunun icra zabıtnamesine geçirilmesi taleplerini, icra me
murları resmi tahsil almaksızın kabul etmemekte, bu da muamelenin neticelenmesine mâni teş
kil eylemektedir. İcra takibinden vazgeçmek, alacağı tahsil mahiyetinde olmadığından bundan 
tam harç alınması muvafık olmadığı kabul edik. ı iş, ancak iş neticelendiğine göre talep tarihine 
kadar sebkeden muameleler mukabilinde on beşinci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı 
harçların yansının alınması tensip ve yirmi dördüncü madde ile bu cihet tesbit edilmiştir. 

İflâs işlerinde defter tutma ve kıymet takdiri ve kilitleme ve mühürleme ve müflisin isticvabı 
gibi 'muamelelerin bir saatte ikmal edilmemesi ihtimali mehazımız olan isviçre kanununda olduğu 
gibi nazara alınmak lâzımgeldiğinden yirmi beşinci maddedeki harç, saat hesabına tâbi tutulmuş
tur. Masa mallarının tesviyesi iflâs muamelesinin ikmali demek olduğundan bu suretle alınacak 
tahsil harcının yirmi ikinci maddede muharrer yüzde beşten ibaret olması lâzımgelir. Bu sebeple 



otuzuncu madde o dairede vazoİunmuştur. 
İflâs idaresi azalarına verilecek ücreti tayin edecek makamın neresi olacağında tevakkuf edil

miş ve nihayet masraflar, alacaklıları alâkadar etmek itibarile alacaklılar tarafından takdiri ve an
cak şikâyet vukuunda keyfiyetin bir kere de tetkik merciince tetkiki muvafık görülerek otuz bi
rinci madde ıbunu temin edecek şekilde yazılmıştır. 

İflâs dairesinin iflâsa taallûk eden işleri yapması aslî vazifesi icabından ise de hesap defter
leri tutmak ve masayı idare ve muhasebe rüyet etmek, gibi hususî külfeti mueip muameleleri üc
retsiz yaptırmak ta muvafık görülmemiş ve tetkik mercii tarafından yapılacak işlerle mütenasip 
aidat takdir edilmesi kabul olunarak otuz ikinci madde konulmuştur. 

Konkordato mıuıamelelerinde komisere verilecek ücretin tayin ve takdiri muamelesinde hayli dü
şünülmüş ve nihayet yevmiyenin işin mahiyet ve ehemmiyetine göre tetkik mercii tarafından tak
diri ye ancak beş lirayı geçmemesi kabul olunarak otuz beşinci madde o suretle kaleme alınmıştır. 

Kiralanan gayrimenkuilerin tahliyesi keyfiyeti gayrimuayyen meblâğı muhtevi bir ilâmın icrası 
mahiyetinde olup ancak ilâma müstenit olmayan tahliye talepleri de icraca kabul olunduğuna 
göre bunun için de ayrı hükümler vazı icap ettiğinden otuz sekizinci madde yazılmış ve ilk saat 
ve küsuru için yüz ve fazla geçecek her yarım saat ve küsuru için elli kuruş alınması tensip edil
miştir. Harcın saat hesabile alınması, fazla geçecek zamanın fazla harç verilmesini icap ettirece
ğini bilen iş sahiplerini seri harekete icbar ve bu da muamelenin süratle ikmal edilmesini ve me
murların uzun müddet hariçte kaim amalarını temin eder. 

Tebligat için mübaşirlere verilecek ücretlerin tayini keyfiyetinde, ilk hatıra gelen şey, sui is-
timalâta meydan verilmemesini ve bir ağır ceza dairesi dahilindeki icra dairelerinde ayni ücret
lerin alınmasını temin etmektir. Bu ücretlerin tarifeye derci en yüksek miktarın kabulünü mu
cip olacağı cihetle bazı vilâyetler halkını izrar edeceğinden muvafık görülmemiş ve ücretin tes-
biti mahallî adliye encümenlerine bırakılmıştır; ancak ücretin mesafeye göre on kuruş ile otuz 
kuruş arasında tayin olunabileceği tasrih edilmek suretile encümenin salâhiyeti takdiriyesi tahdit 
edilmiştir. Otuz dokuzuncu madde bu mülâhazalar ile yazılmıştır. 

İşte lâyiha mevzuu hakkında arza şayan görülen noktalar bundan ibarettir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İcra harç tarfesi kanunu lâyihası 

1 

Umum hükümler 

MADDE 1 — İcra ve iflâs kanununa tevfi
kan icra dairelerince yapılacak muameleler için 
Ibu kanunda yazılı harçlardan maada harç alın
maz. 

MADDE 2 — Harç, takibe esas olan alacağın 
miktarına tâbi olduğu vakit takipten sonra işle
yecek faizler hesaba katılmaz. 

MADDE 3 —• Bir icra ve iflâs dairesince di 
ger bir daireden tebliğ veya diğer bir muamelenin 
icrası istendiği vakit ıbu muamelelere ait masraf
lar muameleyi yapacak daireye gönderilir. Fakat 

harçlar takip için müracaat edilen dairece istifa 
olunur. 

MADDE 4 — İcra ve iflâs muameleleri için 
lüzumu olan masraflar peşin ödenir. Şikâyet vu
kuunda bu masraflar icra reisi tarafından tesbit 
olunur. 

MADDE 5 — Tebliğden (başka (bir muamele 
yapmak için makammdan uzaklaşmağa mecbur 
olan memur veya müstahdeme yol masrafın
dan başka her saat ve küsuru için otuz kuruş yol 
tazminatı verilir. Bu miktar bir gün için yüz elli 
kuruşu geçemez. Muamele için bir yerde gece kal
mak icap ederse ayrıca yüz kuruş verilir. 

MADDE 6 — Daireden uzaklaşmağı icap et-



j tiren birden ziyade iş olursa mümkün oldukça 
bu işler ayni zamanda yapılır. Bu surette yol 
masrafı ve tazminatı muhtelif isler ayni mahalde 
ise müsavi hisselere ve eğer muhtelif mahallerde 

.iseler 'mesafe nazara alınarak mütenasip hisselere 
taksim olunur. 

• j i j i*; 

ilk önce alınan masrafın fazlası sahiplerine 
<piJXÜ l 

iade olunur. 
*ÜI> i MADDE 7 — Kanunen murakabeye memur 
-^Manlar harç tarifesinin tatbikma resen nezaret 
'»&3<ferler. 
ı&ın:>i îcra memurları daire haricinde yapacakları 
m{#ötemeleleri tutacakları: bir muhtıra defterine 
r,iMüracaat ve tarih sırasile kayde mecburdurlar. 
- l ü i y 

, . • MADDE 8 — Dairenin kusuru vüzündon yan-
J^ş, yapılan bir muamele tetkik mercii tarafından 
iptal edilirse yeni yapılacak muamele için hiç bir 
harç ve masraf ve pul tazminatı alınamaz. Tet
kik; merciinin .kararında bu ciheti tasrih etmesi 
lazımdır. Tetkik mercii iptal olunan muamele 

- i j m . . . . . . . -, yerme yeni bir muamele emretmemış ise alman 
paranın iadesine karar verir. 

S.İ.! ki 

iılnln MADDE 9 — Dairelerince alman harç muka
bilinde evrakına pul yapıştırılıp iptal olunur. 
Alâkadarlara, aldıkları harç ve masrafın müfre
datını gösterir bedava ve pulsuz birer makbuz 
verilir ve bunun dip koçanı muhafaza edilir. 

MADDE 10 —• Bu kanunda aidiyeti ciheti 
tasrih edilmeyen harç ve masraf ve ücretler ne
ticede borçludan alınır. 

I I 

îcra işlerinde alınacak harçlar 

MADDE 11 — îcra dairelerinde vaki olacak 
fiioi takip taleplerinden, alacak miktarına göre tari-

Îenin on beşinci maddesinin birinci fıkrası muei-
înce alınması lâzımgclen tahsil harcının dörtte 

biri peşin alınır ve neticede mahsup edilir. Ta-
9İMp düştükten sonra icranın yeniden devamı ta-
•ır/lfep olunursa harcın dörtte birini tekrar vermek 
-ui'fcjap eder. Hukuk usulü muhakemeleri kanunu-
fc/nun beşinci babında yazılı muzahereti adliyeye 
J'Knail olan kimseler harcın dörtte birini peşin ver-
-fBiftekten müstesna tutulurlar. 

MADDE 12 — ödeme emirlerinin tebliğ olu-
•9n'acak ilk nüshası için on beş kuruş harç alınır. 
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Nüshalar teaddüt ederse fazla her nüsha için on 
kuruş alınır. 

MADDE 13 —• İcra ve iflâs muamelelerine 
müteallik olan tetkik mercileri ve ticaret mah
kemeleri tarafından kazaî mahiyette olarak ve
rilen kararlarla bunlara müteallik verilen tem
yiz ilâmları mehakim harç, tarifesine tâbidir. 

MADDE 14 — îcra ve iflâs kanunu mucibin
ce istenecek kayit ve evrak suretlerinin her sa-
yıfası ve küsuru için yirmi kuruş alınır. Sayıfa 
yirmi dört satır ve <bir satır en az elli harftir. 

MADDE 15 — Ödeme veya icra emrinin teb
liği üzerine ve hacizden evvel ödenen paradan 
yüzde iki tahsil harcı alınır. 

Para, hacizden sonra fakat satıştan evvel 
ödenirse tahsil harcı yüzde üçe iblâğ olunur. 

Bankaya yatırılan paraların faizi Devletin
dir. 

Paraların sandığa veya bankaya yatırılması 
ve geri alınması masrafa tâbi değildir. 

Tahsil edilen parayı alacaklıya gönderme 
masrafı alacaklıya aittir. 

MADDE 16 —• Haciz ve gayrimenkulun va
zıyet zabıt varakasının tanzimi için kırk kuruş 
harç alınır. 

Haczedilecek mal bulunmazsa alınacak harç 
yirmi kuruştan ibarettir. 

Maaş veya ücretin yahut bir hizmet geliri
nin haczine dair yazılacak tezkerelerden yirmi 
kuruş harç alınır. Tekit müzekkereleri harca 
tâbi değildir. 

MADDE 17 — îcra dairesi haczedilmiş olan 
eşyanın muhafaza ve idaresi için lâzımgelen mas
rafları alır. 

Bu masrafların miktarında ihtilaf olursa bu
nu tetkik mercii tesbit eder . 

MADDE 18 — Haczedilen gayrimenkul malla
rın idaresi için icra dairesi aşağıdaki haçları alır: 

A - Adi icar veya hasılat icarı akitleri ve iki 
nüsha mukavele tanzimi için seksen kuruş, 

B - Hesap tutmak için seksen kuruş 
C - Haczedilen gayrimenkulun tahsil edilen 

adi veya hasılat kira bedellerinden o gayrimenku
lun gerek vergi ve resimleri için tesviye, edilen 
ve gerek alacaklıya verilen miktar üzerinden yir
mi ikinci maddede beyan olunan harç alınır. 



MADDE 19 — İştirak halinde tasarruf olu
nan mallardaki mahcuz hisselerin paraya çevril
mesinde tetkik mercii tarafından tensip oluna
cak muameleler için tetkik merciince tesbit edilen 
masraf icra dairesi tarafından tahsil olunur. 

MADDE 20 — İcra ve iflâs kanunu mucibin
ce alacakların devri için yapılan muameleden 
yirmi ikinci maddede muharrer harcın beşte biri 
alınır. Bu alacak icra marifetile tahsil olunursa 
peşin alınan beşte bir harç, alınacak tahsil harcı
na mahsup edilir. 

MADDE 21 — Menkul ve gayrimenkul malla
rın ihalesinde müşteriden yüzde bir nisbetinde 
harç alınır. 

MADDE 22 — Satış hasılatından alınan pa
ra, alacaklıya verilirken yüzde beş tahsil harcı 
alınır. 

MADDE 23 — Miktar ve kıymeti muayyen ol
mayan hususat hakkındaki ilâmların icrasında 
mahkemece alınan ilâm harcının ayni alınır. 

MADDE 24 — Her ne sebep ve suretle olursa 
olsun icra takibinden sarfınazar olunduğunun 
icra zabıtnamesin e geçirilmesi için, cereyan eden 
muameleye göre, işbu tarifenin 15 inci madde
sinin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı harçla
rın yarısı alınır. Peşin alman dörtte bir harç bu. 
na mahsup edilir. 

I I I 

İflâs işlerinde alınacak harçlar 

MADDE 25 — îflâs zabıt varakasının tan
zimi de dahil olduğu halde defter tutulması ve 
kıymet takdiri ve kilitleme ve mühürleme ve müf
lisin isticvap muameleleri bir saatten fazla sürme
miş ise yüz kuruş harca tâbidir. 

Fazla geçen her yarım saat ve küsuru için 
elli kuruş harç alınır. 

Bu muamelelerin başladığı ve bittiği saatler 
zabıt varakasında gösterilir. 

MADDE 26 — İflâs veya icra dairesi tarafın
dan alacaklılar toplanmasında tutulacak zabıt va
rakası için iki yüz elli kuruş harç, alınır. 

MADDE 27 — İflâsın açılmasının ilânı ve bü
tün alacaklılara ilânın bir nüshasının gönderil
mesi için yüz kuruş harç. alınır. 

MADDE 28 — İcra ve iflâs kanunu mucibince 
her alacağın tahkiki ve istihkak iddialarının tet
kiki neticesinde verilecek her karar için kırk!ku
ruş harç alınır. ': ab 

MADDE 29 — Masa mallarının muhafazası 
ve idaresi için bu kanunun on yedi ve on sekizinci 
maddeleri ahkâmı tatibik olunur. I 

fen»I MADDE 30 — Masa mallarının tasfiyesi ı_, 
hâsıl olan paranın payiaştırılmasmda bu kanunun 
yirmi ikinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 31 — İflâs idaresi azalarına verile
cek ücret, alacaklılar toplanmasının kararı iler tes
bit ve tayin olunur. Şikâyet vukuunda te l̂rijk 
mercii bu bapta bir karar verir. J 

MADDE 32 — İflâs dairesince, hesap defter
leri tutulması ve masanın idaresi ve muhasebe 
rüyeti gibi hususî külfeti mucip muameleler için 
tetkik mercii tarafından bu işlerde çalışanlara 
verilmek üzere münasip aidat takdir olunanlar. 

IV. 

Konkordatoda alınacak harçlar »̂ »"H. 

MADDE 33 — Konkordato mühletinin veril
mesi veyahut geri alınması hakkındaki kararlar
dan iki yüz elli kuruş harç alınır. MühletinMza-
tılması kararından ayrıca harç alınmaz. rushıs 

MADDE 34 — Mevcut malların defte™!? 
tutulması ve kıymetlerinin takdiri için yüz kuruş 
harç alınır. 

MADDE 35 — Alacaklılara ait vesikaların 
kaydi için kırk kuruş harç alınır. 

MADDE 36 — Komiser tarafından verilecek 
rapor için yüz kuruş harç alınır. rrjns>f 

MADDE 37 — Komisere verilecek yevmi 'üc
ret işin mahiyet ve ehemmiyetine göre tetkik mer
cii tarafından takdir ve tesbit olunur. Ancak nu 
yevmiye bes lirayı tecavüz edemez. ,8 m 

ifiriiv 
ıH 
o'tilfit 
:ü rlicf 
(jjdfijl 

MADDE 38 — İhtiyatî hacizde bu kavuran 
on altıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. , r 

MADDE 39 — Hapis hakkına tâbi eşyatam 
itn/jı 

V. 

Müteferrik harçlar 
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defterinin tutulması için elli kuruş hare alınır. 

MADDE 40 — Tahliye muamelesinin icrasın
da ilk saat için maktuan yüz kuruş alınır. Fazla 
her yarım saat ve küsuru için elli kuruş zammo-
lunur. 

MADDE 41 — Tebligat için mübaşirlere veri
lecek ücretler her hesap senesi iptidasında mesa
feye göre on kuruştan otuz kuruşa kadar mahallî 
adliye encümenleri tarafından tesbit olunur. 

Son maddeler 

MADDE 42 — Mehakimi nizamiye ve devair-
de alınması lâzımgelen harçlara dair tarifenin ic
ra harçlarını mübeyyin elli dokuzuncu maddesi 

ve tadilleri mülgadır. 

MADDE 43 — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra meri olur. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. I. M. 
Dr, Re 

Dr 

V. 
fik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
\ T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

G. t. V. 
/17i Rama 

M. M. V. 
Zekât 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

îk. V. 
M. Şeref 

Zr. V. 
Muhlis 

Mahkemeler ve bunlara bağlı dairelerde alınacak harçlara dair 1/1054 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1521 

27 -V - 1931 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Mahkeme ve bunlara bağlı dairelerde alınması lâzımgelen harçlar hakkında Adliye vekilliğince ha

zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - V -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Mahkemeler ve bunlara bağlı dairelerde alınması lâzımgelen harçlara dair 29 eylül. 1302 tarihli 
kanun ve zeyilleri yeni esaslar dairesinde iktibas olunan kanunlara tevfik ve tatbik edilememesi ha-
sebile tatbikatta bir takım müşkülâtı mucip olmaktadır. 

Bu gün meri olan tarife, kanunu medenî ile borçlar, ticaret, icra ve iflâs ve hukuk ve ceza mu
hakemeleri usulü kanunlarının hükümlerile kabili telif olmadığından yalnız bu- kaç maddesinin tadili 
maksadı temine kâfi gelmeyeceğinden yeni esaslar dairesinde harçları tesbit. ve tanzim eden işbu lâ-
yihai kanuniyenin kaleme alınması lâzımgeldi. 

Hukukta Nöşatel kantonu harç, tarifesi cezada Alman harç tarifesi ve icrada isviçre Federal harç 
tarifesi göz önünde bulundurulmak suretile hazırlanan işbu lâyihada hukuk davaları için mahkûmü-
bih üzerinden nisbî harç alınması ve bu harcın dörtte birinin peşin olarak istifası asıl kaide olarak 
kabul ve bu kaide icabatmdan olmak üzere davanın reddi halinde maktuan hare alınması esası tesbit 
edilmişse de davaların süratle intacına medar olmak üzere hukuk usulü muhakemelerine tevfikan 
celse harcı alınması esası da kabul olunmuştur. 

Ceza davalarına müteallik harçlarda da hüküm mahkûmiyet şeklinde tecelli eylediği takdirde hür
riyeti bağlayıcı ceza ile para cezalarının miktarı esas tutulmuştur. 



— 9 — 
Beraet halinde de suçlunun mahkûm olduğu surette ödemek mecburiyetinde kalacağı muha

keme masrafları şahsî davacıya tahmil edilmiştir. 
Ceza mahkemelerinin vereceği şifahî hukuka müteallik hükümler de hukuk harçları hükümlerine tâ 

bi tutulmuştur. 
Devlete ait hukuk, ceza, sulh davaları muhakeme masrafları ve alâkadarların tebliğ ettirmedikleri 

üâm ve kararların kanunî harçlarının tahsilini teminen tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olun
ması esası da kabul olunmuştur. 

îcra harçlarına gelince: İsviçre harç kanununda hemen her icra muamelesi için bir harç konulmak 
suretile harçların envai arttırılmakla beraber bunların ekserisinde miktarlara göre de ayrı ayrı nisbet-
ler kabul edilmiştir. 

Hemen her muamelenin bir harca tâbi tutulması suretile harçların muhtelif zamanlarda kısam kı
sım alınması iş sahipleri için faideli mülâhaza olunabilirse de bizde icra işlerinin ekseri yerlerde yal
nız birer icra memuru veya munzam bir vazife olarak mahkeme başkâtipleri tarafından görülmesi ve 
bazı yerlerde sulh hâkimi kâtiplerinin elinde bulunması gibi teskilî zaruretler böyle işleri çoğaltacak 
ve memurları fazla meşgul edecek bir tarife kabulüne mânidir. Bu vaziyet ayni zamanda ve bilhassa 
murakabeyi de işkâl edeceği cihetle kabule şayan görülmemiştir. 

Mühim mebaliğe taallûk eden icra muameleleri için yüksek ve cüziyet kabilinden olan işlerden az 
harç alınması muvafık olacağı mülâhaza edilebilirse de, meselâ ödeme emri yazılması ve haciz zabrt va
rakası tanzimi gibi muamele icra takibine esas ittihaz olunan meblâğ ne olursa olsun bir birinin ayni 
olduğu cihetle bu gibi işler için nisbî harç alınmasında isabet görülmemiştir. 

Bu sebepledir ki İsviçre kanunundan istifade edilmekle beraber memleketimizdeki icra teşkilâtı
nın vaziyeti düşünülerek ihtiyacımıza uygun ve ııisbeten basit bir tarife yapılması tercih edilmiştir. 

Harçtan müstesna davalar 

Miktar veya kıymeti iki bin beş yüz kuruşu geçmeyen davaların harç tarifesine tahammülü olma
dığından hiç bir harç alınmaksızın rüyet ve intacı muvafık görülmüş ve iki bin beş yüz kuruşu geç
meyen davalar harçtan istisna kılınmıştır. 

Kaydiye har et 

Mahkeme ve bunlara bağlı dairelere verilecek arzuhal ve merbutlarının her nüshası için yirmi 
kuruş kaydiye harcı alınması esası kabul olunmuştur. 

Birinci bap 

Hukuk davalarından alınacak kayit ve mazbata "harçları ve harcıların istifa suretleri 

Dava ve cevapların mahkeme kaleminde zaptı halinde yirmi kuruş harç alınması esası kabul olun
muştur. 

Kayit harcı alınan evrak diğer bir husus için ibraz edildiği takdirde tekrar kayit harcına tâbi 
tutulmuştur: 

Muamelenin mazbutiyeti için harcı alınan evrakın altına kayit defterinin numarasile kaç kuruş 
alındığı işaret olunarak mukayyit tarafından imza edilmesi ve dava ve cevapların zabıt harcının da 
zabıtname altına pul yapıştırılıp iptal edilmek suretile istifa olunması usulü vazolunmuştur. 

Kayde tâbi evrakın kayit harcı alınmadıkça muameleye konması caiz olmadığının tasrihi mü
nasip görülmüştür. 

Peşin harçlar 

Hasmi izrar için haksız dava açılmasının önüne geçilmesini teminen her davada dava edilen 
şeyin miktar veya kıymetine veya davanın mahiyetine göre davacıdan peşin olarak ilâm harcının 
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dörtle kiri alınması esası tekrar vazolunmuş ve bu kare alınmadıkça davanm açılmamış sayılacağı 
tasrih edilmiştir. 

Kıymeti muayyen olmayan davalarda alınacak peşin "harçlar 

Dava arzuhalinde miktar veya kıymet gösterilmemiş ise peşin alınacak karcın miktarı davacı 
İstı ma edilerek takdir ohmması ve kıymet tayini mümkün olmayan davalarda 100 kuruş harç alın-
ması muvafık görülmüştür. 

Bir ilâm aleyhine yüksek vazifeli mahkemeye müracaat İmlinde alınacak peşin harç 

Bir ilâm aleyhine yüksek vazifeli mahkemeye müracaat halinde daki ilâmda ker kaç kuruş 
harç alınmışsa dörtte kirinin peşin alınması esası kakül ve ku karç verilmediği takdirde müracaat 
vaki olmamış sayılacağı tasrik okınmuştur. 

îlâm alındığı zaman peşin alınan dörtte kir karcın mahsubu icra olunacağı ve peşin alman 
hare ilâm harcından fazla olduğu takdirde fazlasının geriye verileceği ta.srih kılınmıştır. 

Tebliğ harçları 

Arzuhal, lâyiha, celpname ve diğer her nevi dava evrakının tekliğinden ker nüsha için tek
liği isteyenden on kuruş alınması tebligat için mübaşirlere verilecek ücretlerin tarifeye derci en 
yüksek miktarın kakülünü mucip olacağı cihetle bazı vilâyetler halkını izrar edeceğinden muva
fık görülmeyerek tebliğ olunacak şaksın bulunduğu mahallin mesafesine göre tebliğ masraf ve 
ücretinin mahallî adliye encümenleri tarafından tanzim olunacak cetvele tevfikan istifa olunması 
ve tezkere karcı alınan evraktan başkaca tekliğiye harer alınmaması esası kakül edilmiştir. 

Vekâlet harcı 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 65 inci maddesine tevfikan sulh hâkimi tarafından tas
dik edilecek vekâletnamelerden ker imza için yalnız yirmi beş kuruş tasdik karcı alınması muvafık 
görülmüştür. 

Celse, harçları 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan celseler karca tâbi tutulmuş ve ancak tahkikat ve 
muhakemenin ilk eelsel erile talika resen mahkeme tarafından karar verildiği takdirde karç alınma
mak üzere bunlardan başka kail erde talika sekebiyet veren taraftan her celse başına beş yüz liraya 
kadar olan hukuk davalarında yüz ve fazlasında üç yüz kuruş ve kıymet tayini mümkün olmayan 
davalarda yukarıdaki kaddi geçmemek üzere mahkeme tarafından takdir olunacak celse harcının 
alınması kabul edilmiştir. 

Hükümden evvel verilecek kararlardan alınacak harçlar 

Nihaî hükümden evvel verilen gıyap, keşif gibi kararlar ile malların satılmasına mezuniyet veril
mesi gibi muhakeme kari cinde ittihaz olunan kararlardan elli, hali sabıka irca talebinin reddi kalin
de maktuan iki 3rüz elli, delillerin tesbiti ve ihtiyatî tedbirlere müteallik kararlardan iki yüz kuruş ve 
ticaret kanununun 1063 üncü maddesinde yazılı raporların alınması ve mezkûr kanunun 1066 inci 
maddesinde yazılı zaptın tutulması için iki yüz kuruş harç. alınması esası kabul edilmiştir. 

îlâm harçları 

Miktar veya kıymeti iki bin beş yüz kuruşu geçen davalara dair verilen ilâmlardan hüküm altı
na alman miktar veya kıymetin binde yirmisi nisbetinde ve at, yaş, ve kayit tashihi ve saire gibi 
kıymet takdiri mümkün olmayan davalardan maktuan. dört yüz kuruş ilâm harcı alınması ve da-
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vanm reddi halinde maktuan keza dört yüz kuruş vo davadan feragat ve davayı kabul hallerinde1 

ilâm harcının yarısının alınması ve sulh üzerine verilen ilâmdan sulh bedeli nisbetinde ilâm harcı 
istifa olunması ve sulh işlerinde verilen ara kararları için ilk mahkemelerde alınan harçların ya
nsı alınması kabul edilmiştir. 

Vasiyetnamenin tevdii mukabilinde verilen makbuz ile şifahî vasiyetin zaptı, mirasçılık vesikası ve 
mirasın resmî tasfiyesi, mühür vaz ve fekki, defter tutma, mirasın resmen idaresi emri, ve* 

şayet altına alınanlara ait malların defterinin tutulması ve vasinin hesabının 
rüyeti için alınacak harçlar 

Vasiyetnamenin tevdii mukabilinde verilen makbuzlardan elli, kanunu medeninin 538 inci mad^ 
desi mucibince verilen mirasçılık vesikasından yüz kuruş, miktar veya kıymeti yüz liradan fazla 
olan şifahî vasiyetin zaptı için binde bir nisbetinde, elli lirayı geçmeyen hususlardan harç alınma
mak üzere mirasm resmî tasfiyesi, mühür vazı, fekki, defter tuıtma, mirasın resmen idaresi em
ri, binde yarım nisbetinde, mecmuu elli lirayı geçmeyenlerden harç alınmamak üzere vesayet 
altma alınanlara ait malların defterini tutmak ve vasinin hesabını rüyet etmek için defter veya 
hesabın baliğ olduğu miktarın binde biri nisbetinde harç alınması esası kabul olunmuştur. 

Taksim ve izalei şuyua dair olan kararlardan alınacak harçlar 

Bir gayrimenkulun hissedarları arasında taksimine dair verilen kararlardan maktuan yüz kuruş 
ve taksimi mümkün olmayan gayrimenkulun satılarak bedelinin taksimi suretile şuyuun izalesine 
müteallik verilecek hükümlerden müşaın açık artırma neticesindeki kıymetinin yüzde biri nisbetin
de harç alınması ve bu harcın müşariklerinden hisseleri nisbetinde istifası ve başkaca tahsil harcı 
alınmaması kabul olunmuştur. 

İflâsa mütedair ilâmların harcı 

İflâs davalarında nihaî kararlardan maktuan 400 kuruş ve konkordatonun tasdikini mutazammın 
ilâmlardan alacaklılara verilmesi takarrür eden mebaliğden yüzde bir ve konkordatonun kısmen veya 
tamamen feshi halinde dört yüz kuruş harç alınması esası kabul edilmiştir. 

Hakem kararlarından alınacak harçlar 

Taraflar hakemlere muayyen bir ücret verdikleri nazara alınarak hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 536 inci maddesine tevfikan hakem kararlarının infazı lâzım olduğuna dair mahkemece veri
len şerh için maktuan yalnız dört yüz kuruş harç alınmakla iktifa olunması muvafık görülmüştür. 

Ticaret sicilline kayıt ve ilânı icap eden hususların tescil, terkin ve ilânı için alınacak harçlar 

Unvanı ticaretin, ticarî şirketlerin, müdür, mümessiller, tasfiye memurları ve temsile mezun sair 
kimselerin tescil ve ilânı; şubelere müteallik kayit ve ilânlar ,tadil ve terkinler ve ticaret kanunu mu
cibince sicille kayit ve ilânı kanunen icap eden sair haller hakkında ne miktar harç alınacağına dair me
ri kanunlarda sarahat bulunmadığından unvanı ticaretin tescil ve ilânı için iki yüz kuruş, ticarî şir
ketlerin tescil ve ilânı için sermayelerinin binde yarımı nisbetinde, müdür ve mümessiller, tasfiye me
murları ve temsile mezun sair kimselerin tescil ve ilânı için iki yüz elli kuruş, şubelere müteallik ka
yit ve ilânlar için asıl müesseseden alınmış olan harcın yarısı, resen terkin için bir harç alınmamak üzere 
tadil ve terkin için mezkûr harçların yarısı ticaret kanununun 502 inci maddesinde yazılı cetvelin tev
diinde iki yüz elli kuruş, yukarıki muamelelerden başka sicille kayit ve ilânı kanunen icap eder her 
muamele için yüz kuruş ve bunlardan tadil ve terkinlere dair olan tescil ve ilânlar için elli kuruş 
harç alınması muvafık görülmüştür. 
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Suret harçları 

îlâm ve evrak suretlerinin her sahife ve küsuru için (her sahife yirmi dört satır ve bir satır 
en az elli harf olmak üzere) otuz kuruş harç alınması kabul olunmuştur. 

Tezkere harcı 

Tekit halinde tekrar harç, alınmamak ve istenilen kay i t ve malûmat omadığına veya iddia hi
lâfına bir kay it ve malûmata dair cevap geldiği surette mahkemece yüz kuruştan bin kuruşa ka
dar harç alınmasına hükmedilmek üzere resmî dairelere yazılacak her tezkereden elli kuruş harç 

alınması esası kabul edilmiştir. 

Mhkeme binası haricindeki muamelelerle depozito harçları 

Mahkeme binası haricinde hâkim veya naibin huzurile tanzim olunacak her zabıtname için otuz 
kuruş harç alınması münasip görülmüştür. 

Bir dava zımnında veya ihtiyatî ve muvakkat tedbir olmak üzere Adliye veznelerine tevdi olu
nacak para ve kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için yüzde yarı mharç alınması ve muhafaza müd
deti bir seneyi geçtiği takdirde her sene için fazla olarak bu harcın yarısının alınması muvafık gö
rülmüştür. 

İstinaf ilânı harçları 

İstinaf istidasının davanın esasına girişilmeden reddi veya bidayet en maktu harca tâbi hüküm ve 
kararların tasdiki halinde ilk mahkemece alınan maktu harçlar nisbetinde, ilâm bozulup iade olu
nursa maktuan beş yüz kuruş ve ilk mahkemenin hükümlerinin tadil veya tasdiki halinde ilk mah
kemede alınan harç dairesinde harç alınması kabul olunmuştur. 

Temyiz ilâm harçları 

Hukuk, ticaret, suh veya icraya mütealik bir ilâmın temyiz, hukuk, ticaret ve icra da relerinde 
veya İh ey eti nmumyesince tasdiki halinde temyiz olunan ilâmın verildiği mahkemece kaç kuruş ilâm 
harcı alınmış ise o miktar ve temyiz istidasının reddi halinde 'maktuan dört yüz ve nakzında beş yüz 

kuruş, ilâmın nakzından sonra davayı rüyet eden mahkemeden ikinci defa olarak verilecek ilâm 
için maktuan iki yüz elli kuruş harç alınması kabul olunmuş ve temyiz ilâmlarının harçları temyiz 
edilen ilâmı vermiş olan mahkemeler tarafından istifa olunması muvafık görülmüştür. 

îadei muhakeme harçları 

ladei muhakeme talebinin kanunî sebepler mevcut olmamasından dolayı reddi halinde maktuan 
dört yüz kuruş ve istidasının kabulünden sonra cereyan eden muhakeme neticesinde yine eskisi gibi 
hüküm sadır olduğu takdirde evvelce alınan harç nisbetinde harç alınması, istidanın kabulünden 
sonra evvelki hüküm tadil olununca hükmolunan harçlar iki taraf arasında haksız çıktıkları miktar 
nisbetinde tevzi edilmesi ve iadesi talep olunan hüküm iptal olunduğu takdirde evvelce alınan harç 
haksız tarafa tahmil olunarak yeniden harç alınmaması muvafık görülmüştür. 

Ecnebi mahkemelerden sadır olan İlâmların tenfizi için alınacak harçlar 

Ecnebi mahkemelerden sadır olan ilâmın tenfizi davası ve eelselerile neticede verilecek ilâmlar için 
19 uncu maddeden 28 inci maddeye kadar yazılı ilâm harçları ve temyiz vukuunda temyiz faslın
da yazılı harçların alınması esası kabul edilmiştir. 
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ikinci bap 

Ceza harçları 

Ceza davalarında harcın nasıl hesap edileceği 

Harçların takdirinde mahkûmünbih cezanın miktarı esas tutulmuştur. Hürriyeti bağlayıcı ceza ile 
para cezasmın içtimaında harç, para cezasının, hürriyeti bağlayıcı cezaya kalfoile mecmuu üze
rinden hesap edilmiş şu kadar ki münhasıran para cezasına mahkûmiyet halinde alınacak harcın 
ceza miktarını geçmeyeceği kabul olunmuştur. 

Hükümden sonra daha evvel işlenmiş olan diğer bir suçtan dolayı yapılacak muhakemede tak
dir olunacak harç, yeni cezanın eskiden hükmedilmiş olan cezayı geçen kısmı üzerinden he
sap edilmesi ve ceza muhakemeleri usulü kanununun 403 üncü maddesinde yazılı olan halde ay
rıca harç alınmaması muvafık görülmüştür. 

Müteaddit suçluların muhakemesinde harcın taksimi sureti 

Müteaddit suçluların muhakemesinde harç, her birisi hakkında hükmolıuınan cezanın miktarile 
mütenasip olmak üzere taksim olunacaktır. 

Para cezasına ve hürriyeti bağlayıcı bir cezaya dair hükümlerden alınacak harç 

Sulh mahkemelerile ilk mahkeme ve ağır ceza mahkemelerinden para cezasına ve hürriyeti 
bağlayıcı diğer bir cezaya dair verilen hükümlerden alınacak harçların muayyen bir nisbete tâbi 
tutulması muvafık görülmüş ve bu nisbetler vazıh an irae olunmuştur. 

Ceza kararnamelerinden alınacak harçlar 

Sımllı hâkimleri tarafından verilmiş olan ve duruşma yapılmaksızın katileşen ceza kararnamele
rinden elli dördüncü maddedeki harçların on ikisi ve ceza kararnamesi aleyhine vaki itiraz maz
munun gelmemesi hasebile reddolunmuş isa bütün muhakeme için kezalik elli dördüncü maddede
ki harçların yansı alınması muvafık görülmüştür. 

îlk tahkikat yapılmayan veya son tahkikatta delil ikame edilmeyen hallerde alınacak harçlar 

ilk tahkikat yapılmayan ve son tahkikat safhasında delil ikame olunmayan haller ile ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 205 inci maddesinde yazılı halde 54 üncü maddedeki harç mikta
rının yarıya indirilebilmesi tensip okunmuştur. 

İstinaf ve temyiz ilâm harçları 

İstinaf veya temyiz mahkemelerince istinaf veya temyiz dava istidalarının reddi halinde maktuan 
dört yüz ve hüküm bozulursa beş yüz kuruş ve tasdik edilirse ilk mahkemece kaç kuruş ilâm harcı 
alınmışsa o miktar harç alınması kabul edilmiştir. 

Eski hale getirme, istinaf, temyiz, iadei muhakeme taleplerinin ve ceza kararnamesine itirazın 
reddini mutazammın kararlardan alınacak harçlar 

Eski hale getirme talebinin, kabule şayan olmaması noktasından istinaf, temyiz ve iadei muhake
me taleplerinin ve gayrikabili kabul olmasından dolayı ceza kararnamesine karşı yapılmış olan iti
razın reddini mutazammın kararlarla bu kararlar aleyhine vaki müracaatin reddini tazammun eden 
akrarlardan 54 üncü maddedeki harçların onda biri alınması muvafık görülmüştür. 



îadei muhakeme talebinin esassız olduğundan dolayı reddi halinde alınacak harç 

Esassız olduğundan dolayı reddolunan iadei muhakeme talebinde 54 üncü maddedeki harçların ori-̂  
da ikisi ve deliller ikame edilmişse onda dördü ve bu kararlar aleyhine vaki müracaatlerin reddi halin
de de onda biri alınacaktır. 

Diğer kanun yollarına müracaatın reddi halinde alınacak harçlar 

58 inci maddenin 5 inci, 59 uncu maddenin 2 inci fıkralarında gösterilen kanun yollarına müra
caat hallerinden maadasındaki müracaatin reddi halinde 50 kuruş harç alınması kabul edilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 167 ve 168 inci maddelerindeki hallerde harç, 170 ve 414 
üncü maddelerine tevfikan davacıya tahmil edilmiş olursa, kabahat ve cürümlere ve bu suçların nevi 
ve mahiyetlerine göre tahavvül etmek ve müteaddit bentleri ve fıkraları ihtiva eylemek suretile 61 in
ci maddenin tertibi muvafık görülmüştür. 

Şahsî dava üzerine yapılan 'nuhakemeden alınacak haraçlar 

Şahsî dava üzerine yapılan duruşmada dahi muhakemenin geçireceği safhalara ve usullere göre 
62 inci maddenin üç bent üzerine tertibi tensip olunmuş ve ancak karşılıklı davaların harca tâbi olma
dığı ve idarî makamlar tarafından açılan davaların da işbu kanun mucibince şahsî dava sayılmayacağı 
kabul edilmiştir. 

Şahsî davadan dolayı kanun yollarına müracaat halinde alınacak harçlar 

Şahsî davadan doalyı kanun yollarına müracaat halinde alıancak harçların, işbu müracaatin tâbi 
olduğu kanunî ve usulî muamelelerin mahiyet ve tenevvüüne göre tehalüf edeceği nazarı dikkate alın
mış ve tereddüde mahal kalmamak üzere 63 üncü madde de altı bent üzerine tertip olunmuştur. 

Duruşmadan evvel şahsî davadan feragat halinde alınacak harç 

Duruşmadan evvel şahsî davadan feragat halinde seksen kuruş harç alınması kabul edilmiştir. 

Müteaddit davacı ve suçlusu bulunan şahsî davalardan alınacak harç 

Müteaddit davacı ve suçlusu bulunan şahsî davalarda taaddüt nazara alınmayarak 63, 64 üncü 
maddeler dairesinde harçların iki kat alınması kabul edilmiştir. 

Davaya müdahale eden kimsenin kanun yollarına müracaatı halinde alınacak harçlar 

Müdahil ,davanın kanun yollarına müraeaati halinde 62 63 ve 65 inci maddeler mucibince şahsî 
davacılardan alınacak harçlara müsavi harç alınacaktır. 

Ceza usulünün 392, 394 üncü maddelerindeki hallerde yapılacak muhakemede verilecek 
nihaî kararların harcı 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 392 ve 394 üncü maddelerindeki hallerde yapılacak muhake
mede verilecek nihaî karar yüz kuruş harca tâbidir. 

Feragat ve duruşmanın tatilinden gayri bir sebeple neticesiz kalan talep ve milracautler 
hakkında lâhik olacak ret kararlarından alınacak harçlar 

Feragat ve duruşmanın tatilinden gayri sebeplerden birisile neticesiz kalan bir istida veya kanun 
yollarından her hangi birinin müracaat ve istinaf ve temyiz talebi haklarında ret kararının luhuku 
halinde 61, 60 inci maddelerle 58 inci maddenin birinci bendi ve 65, 63 üncü maddelerinde yazılı harç
ların onda üçünün alınması münasip görülmüştür. 
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îadei muhakemeye harar verilmesi halinde alınacak harçlar. 

îadei muhakeme üzerine eski kararda ısrar halinde yeni muhakeme için birinci muhakemedeki 
usule tevfikan ve iadei muhakemenin neticesi ilk hükmü değiştiren mahiyette bulunuyorsa son şekle 
göre ilk muhakemede alınması icap eden harcın tamamı alınması muvafık görülmüştür. 

Suret harçları 

Tîesen verilmesi icap etmeyen suretler 40 mcı maddeye tevfikan harca tâbidir. 

Şahsî hak ve tazminat mahiyetindeki para cezalarına dair hükümlerden alınacak 
harç lar 

Şahsî hak ve tazminat mahiyetindeki para cezaları hukuk mahkemesinde alınan nisbî harca tâ
bidir. 

Üçüncü bap 

Devlete ait muhakeme masrafları ile harçların tahsil tarzı 

Devlete ait olan hukuk, ticaret, ceza, sulh davaları muhakeme masraflarının ve alâkadarların 
tebliğ ettirmedikleri ilâm ve kararların kanunî harçlarının tahsilini teminen merasime müteallik 

hükümleri tatbik edilmeksizin yalnız icradan bahis olan. hükümleri dairesinde, tahsili emval kanunu
na tevfikan tahsil edilmesi muvafık görülmüştür: 

Dördüncü bap 

îcra harçları 

Nisbî harcın nasıl alınacağı 

îcra takibi başladıktan sonra tahakkuk edecek faizlerden harç alınması, icra dairelerinde işin te-
ahhuru halinde Hazine için menfaat bulunduğu zehabini tevlit edeceği gibi miadında borcunu verme
yen borçluya yeni bir külfet tahmil edeceğinden nisbî borçların yalnız takibe esas olan alacak mik
tarından alınması kabul edilmiştir. 

Niyabet en yaptırılan muamelelerin, masraf ve harçları 

Bir icra veya iflâs dairesi, ibazı kere bir takım işlerini niyabeten diğer bir daireye yaptırmağa 
mecbur olur. Bu takdirde yapılacak muameleler ekseriya bir takım masrafları mucip olduğundan 
taikıbi talep eden taraftan alınacak olan bu masrafların o gibi muameleleri yapaoaik olan daireye 
gönderilmesi lüzumu tasrih edilmiş ve harçların takibin talep edildiği daire tarafından istifa olunup 
muamelelerin ifasından sonra vürut edecek evrakı üzerine pulları yapıştırılması muvafık görül
müştür. 

Masrafların istifa suretleri 

icra ve iflâs dairelerince yaprlan bir muamele iptidaen bazı masrafları icap ettirdiğinden bu 
masrafların takibi isteyenden peşin olarak alınmasr ve miktarında ihtilâf çıktığı takdirde tetkik 
merciince tesbiti muvafık görülmüştür. 

Memur ve müstahdemlerin yol masraf ve tazminatı 

Tebliğden maada bir muamele ifası için makamından uzaklaşmağa mecbur olan memur ve müs-
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tahdeme verilecek yol masrafı ve yevmiyeler harcırah kararnamesine göre alınmakta isede mehazımız 
olan İsviçre harç tarifesinde buna mahsus hükümler de mevcut ve filhakika tarifede bu cihetin tas
rihi de faideli olduğundan ıbu hükümler esas tutulmuş ve ancak aslında ücret kilometre esasına iptim 
ettiği halde lâyihamızda saat hesabı tercih olunmuş ve yevmiyenin yüz elli kuruşu geçmemesi ve gece 
kalındığı zaman ücretin yüz kuruş olması tesbit edilmiştir. 

Birden ziyade iş yapılırsa nasıl alınacağı 

Daireden uzaklaşmağı icap ettiren birden ziyade iş olduğu surette alınması ınuktazi yol masraf 
ve tazminatının bu işlerden mütenasiben alınması muvafık görülmüştür. 

Tarifenin tatbikatına nezaret edecek makam 

Hare tarifesinin tatbikatına icra ve iflâs işlerinin murakabesi!e mükellef merci ve makamların 
nezaret etmesi kabul edilmiş ve murakabe keyfiyetini teshil için icra ve iflâs dairelerinde birer 
muhtıra defteri tutulması muvafık görülmüştür. 

Yanlış yapılan işlerin masrafları 

Dairenin kusuru yüzünden yanlış yapılan icra muamelesinin tekrarına zaruret görüldüğü su
rette ikinci defa masraf alınmaması ve iptal olunacak muamelenin tekrarına mahal görülmeyen 
hallerde alınan harcın iadesi kabul edilmiştir. 

Alınan harca mukabil pul yapıştırılacağı 

Alınacak harç mukabilinde evraka pul ilsak ve iptali, icra dairelerince halen tatbik edilen 
usul icabından olmakla beraber bu hususun yeni kanunda tasrihi lüzumlu görülmüş ve alrnan harç 
ve masraf mukabilinde ashabına ayrıca makbuz ilmühaberi verilmesi ve ilmühaberin dipkoçanı-
nın hıfzı lüzaımu da tesbit edilmiştir. 

Harç ve masrafların borçluya aidiyeti 

Tarifede yazılı harç ve masrafların peşin olarak yahut muamelenin yapıldığı sırada alınacağı 
tasrih edilmişse de mezkûr harç ve masrafların binnetice borçluya tahmili esaslı kaidelerden bu
lunduğundan 81 inci madde bunu temin maksadile kaleme alınmış, yalnız satılan malların ihale
sinde alınan harç müşteriye ait olduğundan (Aidiyeti ciheti tasrih edilmeyen) kay di ilâve olun
muştur. 

İcra işlerinden alınacak peşin harçlar 

Bazı kimseler, cehli dolayısile itiraz yolunu ve zamanını bilmeyen köylüleri icra takibine ma
mız bırakarak menfaat temin etmekte ve bir çok alacaklılar icra takibile borçlularını tazyik ve 
alacaklarını haricen istifa ettikten sonra icra dairesine uğramamaktadırlar. Bir hakka mukarin 
olmaksızın yapılan takiplerle halkı mutazarrır ve icra dairesini meşgul edenlere karşı mâni ted
birler ittihazı lâzım oldushı gibi icra takibi üzerine alacağını haricen istifa edip icraya gelme
yenler hakkında bir tedbir almak icap edeceği cihetle takip taleplerinden intihaen alınacak tah
sil harcının dörtte birinin peşin olarak alınması muvafık görülmüş ve ancak icra muamelesinin 
takip safahatı iptidaen malûm bulunmadığı cihetle alınacak dörtte bir harca, iş sahiplerinin lehi
ne olarak seksen altmcı maddenin birinci fıkrasındaki yüzde üç harcın esas tutulması kabul edil
miştir. 

îera muamelesi neticesinde; iptidaen alınan harcın mahsup edilmesi muvafık görülmüş ve ta
kibin düşmesile icranın o muamelesi kapanmış olup takibin yeniden devamını talep, yeni bir ic
ra muamelesi mahiyetinde olacağından takibin düşmesinden sonra vaki olacak yeni taleplerde 
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dörtte bir harem yeniden alınması zarurî bulunmuş ve muzaJhareti adliyeye nail olabilenler hak
kında hukuk usulü muhakemeleri kanununda istisnaî hükümler konulduğuna göre bu gibilerin ic
ra işlerinde de bu muzaherete nail olmaları esası kabul edilmiştir. 

ödeme ve icra emirlerinden alınacak harçlar 

İcra dairelerince yapılan muameleler için ayrı ayrı harç alınması muamelâtı teksir edece
ğinden bilmünasebe yukarıda bahsedilmişti. Ancak bazı muamelelere inhisar edecek harçlar- için 
bir mahzur varit omadığı gibi tarafların haricen uzlaşmaları sebebile takibin dairece neticelenme
mesi takdirinde o gibi muamelelerin harçsız kalmamış olması için lüzumlu görülmüştür. Bu sebeple 
bazı icra muamelelerinden maktuan ve iş sahiplerrine ağır gelmeyecek cüzi miktarda harç alınması 
m u vafrk görülmüştü r. 

Tetkik mercii ile ticaret mahkemesi kararlarından alınacak harçlar 

tera ve iflâs muamelelerine dair tetkik mercileri ve ticaret mahkemeleri tarafından kazaî mahi
yette ittihaz olunacak kararlarla bunlara müteallik temyiz ilâmlarından alınacak harçlar hakkında 
ne mevcut harç tarifesinde ve ne de mehazde bir kayit görülmemiş isede bunlar mahkeme karar ve 
ilâmı mahiyetinde olduğundan mahkeme karar ve ilâmları gibi harç alınması kabul olunmuştur. 

Suret harçları 

Mevcut harç tarifesi mucibince istenecek kayit ve evrak suretlerinden maktu bir harç alınmakta 
idi. Suretlerden sahife itibarile harç alınması daha salim bir esas olacağı mülâhaza edilmiş ve alı
nacak suret harcı her sahife ve küsuru için yirmi kuruş olarak tahsis ve bir sahifenin yirmi dört sa
tır ve beher satırın asgarî elli harf olacağı tayin edilmiştir. 

Tahsil harcı 

Mehaz tutulan tsviçre harç tarifesinde hemen her icra muamelesinden nisbî veya maktu bir harç 
alınması usulü kabul edildiği cihetle resmi tahsil addedebileceğimiz harç buna mukabil azaltıl
mıştır. 

Bu lâyihada kabul edilen muamıele harçları, mi'ktaj-larmın az olması ve icra ve iflâs ve konkor
dato muamelelerinde yalnız o muameleye münhasır kalması itibarile iş sahiplerine külfet tahmil 
edecek mahiyette olmadığından resmi tahsilin tenkisi cihetine gidilmiştir, terada bir alacağın tah
sili için yapılan muameleler borçluya bir ödeme veya icra emri tebliğinden ve bazan borçlunun 
bazı emvalini haczetmekten ibaret kalmakta ve bazan mahcuz mallar satılmak suretile icra muame
lesi ikmal edilmektedir. Bu mıuıameleler birbirinin ayni olmadığı cihetle her icra neticesinde se-
viyyen yüzde beş tahsil harcı alınması muvafık görülmemiş ve sebkeden mesaiye göre alınması 
esası kabul olunarak tahsil harcı hacizsiz tahsillerde yüzde üç haciz üzerine tahsil olunan me-
baliğden yüzde dört ve mahcuz mallar paraya çevrilmek suretile tahsil olunanlardan yüzde beş 
olarak tesbit edilmiştir. 

Tahsil harcının yapılan muameleye göre mütezayiden alınmasını kabul sebeplerinden biri de, 
fazla harçtan kurtulmak için icra muamelâtını son safhaya intikal ettirmedeıy borçluları borçlarını 
ödemeğe teşvik etmektedir. 

Fazla paraların icra dairelerinde kalması mahcurdan salim bulunmadığı cihetle ashabı tarafın
dan alınmayan paraların bankada muhafaza edilmesi lâzımgelir. Buna göre ashabı tarafından alın
mayan paranın muhafazası ücretine mukabil işleyecek faizinin Devlete ait bulunması kabul edildi
ğinden paranm sandığa veya bankaya yatırılması veya geri alınması için borçluya harç ve mas
raf tahmili muvafık görülmemiştir. Tahsil edilen parayı alacaklıya gönderme masrafının alacaklı
ya aidiyetinde tereddüde bir sebep yoktur. Bu maksatları teminen 86 ncı maddeye üç fıkra ilâ
ve olunmuştur. 
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Haczedilen malların muhafaza ve idare masrafları 

tcra ve iflâs dairelerince mahcuz malların ve masa mallarının muhafazası ve idaresi gibi mas
raf ihtiyarını icap ettiren muamelelerin ifası, bu masrafların peşinen tesviyesine vabestedir. Bu 
masraflar yapılacak işlere göre çoğalıp azalacağı cihetli1 bunların nevi ve miktarını tayin ve 
tahdide imkân bulunmadığından bunların icra memnurları tarafından tayini ve itiraz vukuunda 
tetkik merciince tetkik ve tesbiti muvafık görülmüştür. 

Haczedilen gayrimenkullerin idaresi için alınacak harçlar 

Haczedilen gayrimenkullerin icra dairelerince idaresi icra ve iflâs ikamı mı ahkâmından olup 
daireye mühimce bir külfet tahmil etmekte olduğundan dairenin (bn Humusta yapacağı işler mu
kabilinde bir harç alınması muvafık görülmüş ve hasılattan tesviye olunan masraflardan ve ala
caklıya verilecek paradan tahsil harcı alınmak iktiza etmekte bulunduıığundan bnnıı temin maksa-
dile de bir fıkra ilâve olunmuştur. 

İştirak Jıalinde tasarruf olunan mallardaki hissenin paraya çevrilme masrafının tahsil sureti 

İştirak halinde tasarruf olunan mallardaki mahcuz hisselerin paraya çevrilmesinde icra ve 
iflâs kanunu mucibince tetkik mercii tarafından tensip olunan şekilde muameleler yapılacağına 
ve bn muameleler bazı masrafları istilzam edeceğine göre bu masrafların sureti tahsilinin tesbi
ti ne lüzmım görülmüştür. 

Alacağın devri muamelesinden alınacak harçlar 

tcra ve iflâs kanunu mucibince alacakların devri için yapılan muameleler, alacaklı için icra 
sa.fha.srni: kapadığına göre bundan bir harç alınması muvafık görülmüş ve işbu hare» miktarının 
yüzde bir nisbetinde olması tensip edilmiştir. Şu kadar ki devrolunan alacağın yine icraya mü
racaatla tahsiline mecburiyet hâsıl olduğu takdirde iptidaen alınan beşte bir harcın intihaen alına
cak tahsil harcına mahsuıp edilmesi muvafık görülmüştür. 

ihalede müşteriden alınacak harç 

tcra muamelelerinin bazısından harç alınacağı tesbit edilmekle beraber tahsil harcı da nis-
beten yüksek olduğundan ihaleden borçluya ait olmak üzere ayrıca harç. alınması mîuvafık gö
rülmedi. Ancak icra marifetile satılan eşya, ekseriyetle hakikî fi atin i bulmadığı cihetle müşteriler 
fazla menfaat temin ettiğinden müşteriden ihale bedelinin yüzde biri nisbetinde harç alınmasında 
mahzur görülmemiştir. 

Miktar ve kıymeti muayyen olmayan hususeıta mütedair ilâmların icrasında alınacak hare 

Alıklar ve kıymeti muayyen almayan hususata mütedair ilâmlardan ne suretle han; alınacağının 
tarifede tasrihi lâzımgelir. TClyevm tatbik edilen harç tarifesinde yazılı olduğu veçhile icraen dahi 
mahkemece alınan harem ayni alınması muvafık görülmüştür. 

Takipten va,z geçildiği zaman «ılınacak harç 

tcra takibinden sarfı nazar 'olunduğunun icra zabıtnamesine geçirilmesi taleplerini icra memurlarr 
resmi tahsil almaksızın kabul etmemekte bu da muamelenin neticelenmesine mâni teşkil eylemekle
dir. İcra takibinden vaz geçmek, alacağı tahsil mahiyetinde olmadığından bundan tam harç alınması 
muvafık olmadığı kabul edilmiş, ancak iş neticelendiğine göre talep tarihine kadar sepkeden muame
leler mukabilinde 8£ ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı harçların yarısının alınması 
tensip edilmiştir. 

http://sa.fha.srni
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İflâs işlerinde defter tutma, kıymet takdiri ve müflisin isticvabı gibi muamelelerden alınacak harçlar 

İflâs işlerinde defter tutma ve kıymet takdiri ve kilitleme ve mühürleme ve müflisin isticvabı 
gibi muamelelerin ıbir saatte ikmal edilmemesi ihtimali mehazimiz olan İsviçre kanununda, olduğu gibi 
nazara alınmak lâzımgeldiğinden harç, saat hesabına tâbi tutulmuştur. 

Masa mallarının tasfiy esinde alınacak harç 

Masa mallarının tasfiyesi iflâs muamelesinin ikmali demek olduğundan bu suretle alınacak tahsil 
harcının 93 üncü maddede yazılı yüzde beşten ibaret olması lâzrmgelir. 

Hesap defterleri tutulması ve muhasebe rüyeti gibi muameleler için alınacak ücret 

İflâs dairesinin iflâsa taallûk eden işleri yapması aslî vazifesi icabından isede hesap defterleri 
tutmak ve masayı idare ve muhasebe rüyet etmek gibi hususî külfeti mucip muameleleri ücretsiz 
yaptırdnak ta muvafık görülmemiş ve tetkik mercii tarafından yapılacak işlerle mütenasip 
aidat takdir edilmesi ıkalbul olunmuştur. 

Komisere verilecek ücret 

Konkordato muamelelerinde komisere verilecek ücretin tayin ve takdiri meselesinde hayli düşü
nülmüş ve nihayet yevmiyenin işin mahiyet ve ehemmiyetine göre tetkik mercii tarafından tak
diri ve ancak ibeş lirayı geçmemesi kabul olunmuştur. 

Tahliye muamelesinde alınacak harçlar 

Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi keyfiyeti gayrimuayyen meblâğı muhtevi bir ilâmın ie-
rası mahiyetinde olup ancak ilâma müstenit olmayan tahliye talepleri de icraca kabul okunduğu
na göre ıbunun için de ayrı hükümler vazoluırmuş ve ilk saat küsuru için yüz ve fazla geçecek 
her yarrm saat ve küsuru için elli kuruş alınması tensip edilmiştir. Harcın saat hesabile alınması 
fazla geçecek zamanın fazla harç verilmesini icap ettireceğini hilen iş sahiplerini seri harekete ic
bar ve hu da muamelenin süratle ikmal edilmesini ve memurların u»zun müddet hariçte kalmama
larını temin eder. 

Münferit madde 

İdarî makam ve heyetlerin kararlarından alınacak harç 

Devlet şûrası ile diğer idarî makam ve heyetler tarafından kazaî mahiyette verilen karar ve 
ilâmlardan mahkeme karar ve ilâmları gibi harç alınması muvafık görülmüştür. 
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MAHKEME VE BUNLARA BA&LI DAİRELERDE ALINMASI LÂZIMGE-
LEN HARÇ TARİFESİ KANUN LÂYİHASI 

UMUMÎ HÜKÜMLER 
Harçtan müstesna davalar 

B l R l N C l MADDE — Miktar ve kıymeti iki bin beş yüz kuruşu geçmeyen da
valar için hiç bir harç alınmaz. 

i K l N C l MADDE — Mahkeme ve bunlara bağlı dairelere verilecek arzuhal lâyi
halarının her nüshası ve ibraz edilecek her bir varaka için yirmi kuruş kaydiye har
cı alınır. 

BİRİNCİ BAP 
Hukuk davalarından alınacak harçlar 

Birinci fasıl 
Kayit ve zabıt harçları 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dava ve cevapların mahkeme kaleminde zapt ettirilmesi 
için yirmi kuruş harç alınır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Kayde tâbi evraktan bir kere kayit harcı alındıktan 
sonra evrak diğer bir husus için yeniden ibraz olunursa kayit harcı tekrar alınır. 

B E Ş İ N C İ MADDE — Kaydolunan evrakın altına kayit defterinin numarasıle 
kaç kuruş alındığı işaret olunup, mukayyit tarafından imza edilir. 

Dava ve cevapların zabıt harcı zabıtname altına pul yapıştırılıp iptal edilmek 
suretile istifa olunur. 

ALTINCI MADDE — Kayde tâbi evrakın kayit harcı alınmadıkça muameleye 
konması caiz değildir. 

İkinci fasıl 
Peşin harçlar 

YEDİNCİ MADDE — Her davada dava edilen şeyin miktar veya kıymetine ya
hut davanın mahiyetine göre davacıdan peşin olarak ilâm harcının dörtte biri alı
nır ve bu harç alınmadıkça dava açılmış sayılmaz. 

S E K İ Z İ N C İ MADDE -^ Dava arzuhalinde, miktar veya kıymet gösterilmemi ş-
se peşin harcın miktarı davacı istima edilerek hâkim tarafından takdir olunur. Kıy
met tayini mümkün olmayan davaların peşin harcı yüz kuruştan ibarettir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bir ilâm aleyhine yüksek vazifeli mahkemeye mü
racaat halinde o ilâmdan her kaç kuruş almmışsa dörtte biri peşin alınır. Bu harç ve
rilmezse müracaat vaki olmamış sayılır. 

ONUNCU MADDE — İlâm tarçından peşin harç indirilir. Peşin alman harç 
ilâm harcından fazla görülürse fazlası geriye verilir. 



Üçüncü fasıl 
Tebliğ harçları 

ON BİRlNCl MADDE — Arzuhal ve lâyiha ve celpname ve diğer dava evrakı
nın tebliğinde her bir nüsha için tebliği isteyenden on kuruş alınır. 

ON iKtNCl MADDE — Evrak tebliğ olunacak şahsın bulunduğu mahallin me
safesine göre tebliğ masrafı ve ücreti her hesap senesi iptidasında mahallî adli
ye encümenleri tarafından tanzim olunacak cetvellere tevfikan ayrıca alınır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Tezkere harcı alman evraktan başkaca tebliğ harcı 
alınmaz. , 

Dördüncü fasıl 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hukuk usulü muahekemeleri kanununun 65 inci 

maddesi mucibince sulh hâkimi tarafından tasdik edilecek vekâletnamelerden 
her imza için yirmi beş kuruş tasdik harcı alınır. 

Beşinci fasıl 
Celse harçları 

ON BEŞlNCl MADDE — Tahkikat ve muhakemenin ilk celseleri harca tâbi de
ğildir. Talika, resen mahkeme tarafmdan karar verildiği takdirde dahi harç alın
maz. 

Bunlardan başka her celse başına talika sebebiyet veren taraftan beş yüz lira
ya kadar olan hukuk davalarında yüz ve fazlasında üç yüz kuruş celse harcı alınır. 

Kıymet tayini mümkün olmayan davalarda bu celse harcının miktarı yukarıda
ki haddi geçmemek üzere mahkeme tarafından takdir olunur. 

Altıncı fasıl 
Hükümden evvel verilen hararlardan alınacak harçlar 

ON ALTINCI MADDE — Nihaî hükümden evvel verilen gıyap, keşif gibi ka
rarlardan her biri için elli kuruş harç alınır. 

Malların satılmasına mezuniyet verilmesi gibi mahkeme haricinde ittihaz olunan 
bütün kararlar birinci fıkradaki harca tâbidir. 

ON YEDlNCl MADDE — Hali sabıka irca talebinin reddi halinde maktuan iki 
yüz elli kuruş harç istifa olunur. 

ON SEKİZİNCİ MADDE —Delillerin tesbiti ve ihtiyatî tedbirlere müteallik 
kararlardan iki yüz kuruş harç alınır. 

Ticaret kanununun 1063 üncü maddesinde yazılı raporun mahkemece alınması 
ve mezkûr kanunun 1066 inci maddesinde yazılı zaptm tutulması birinci fıkradaki 
harca tâbidir. 

Yedinci fasıl 
îlâm harçları 

ÖN DOKUZUNCU MADDE — Miktar veya kıymeti iki bin beş yüz kuruşu 
geçen davalara dair verilen ilâmlardan hüküm altma alman miktar veya kıymetin 
binde yirmisi nisbetinde harç alınır. 
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YİRMİNCİ MADDE — Kıymet takdiri mümkün olmayan davalarda ilâm 

harcı dört liradır. 
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Davanın reddi halinde ilâm harcı dört yüz kuruş

tur. 
Y l R M İ İ K İ N C İ MADDE — Davadan feragat ve davayı kabul vukuunda ilâm 

harcının yarısı alınır-
Sulh vukuu üzerine verilen ilâmdan da sulh bedeli nisbetinde ilâm harcı istifa 

olunur. 
Y Î R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sulh işlerinde verilen ara kararları için ilk 

mahkemelerde alınan harçların yarısı alınır. 
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vasiyetnamenin tevdii mukabilinde verilen 

makbuzlardan elli kuruş harç alınır. 
Y Î R M İ B E Ş İ N C İ MADDE — Kanunu medeninin 538 inci maddesi mu

cibince verilecek mirasçılık vesikasından yüz kuruş harç alınır. 
Y İ R M İ ALTINCI MADDE — Miktarı veya kıymeti yüz liradan ziya

de olan şifahî vasiyetin zaptı için binde bir nisbetinde harç alınır. 
Y l R M l YEDİNCİ MADDE — Mirasın resmî tasfiyesi, mühür vazı ve fekki, 

defter tutma, mirasın resmen idaresi emri binde yarım nisbetinde harca tâbidir. 
Elli lirayı geçmeyen hususlarda harç alınmaz. 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Vesayet altına alınanlara ait malların defterle

rini tutmak ve vasinin hesabını rüyet etmek için defter veya lıesabın baliğ olduğu 
miktarın binde biri nisbetinde harç alınır. 

Bu miktarın mecmuu elli lirayı geçmezse harç alınmaz. 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Bir gayrmenkulün hissedarları arasında 

taksimine dair sulh mahkemesinden verilen kararlardan maktuan yüz kuruş harç 
alınır. 

Taksimi mümkün olmayan gayrimenkulun satılarak bedelmin taksimi sureti-
le şuyuun izalesine müteallik verilecek hükümlerden müşam açık artırma netice-
sindeki kıymetinin yüzde biri nisbetinde harç alınır. Bu harç müşariklerinden his
seleri nisbetinde istifa olunur. Başkaca tahsil harcı alınmaz. 

Sekizinci fasıl 
İflâsa mütedair ilâmların harcı 

OTUZUNCU MADDE — İflâs davalarında verilen nihaî kararlardan maktuan 
dört yüz kuruş harç alınır. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Konkordatonun tasdikim mutazammm verilen 
ilâmlar için alacaklılara verilmesi takarrür eden mebaliğ üzerinden yüzde bir harç 
alınır. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Konkordatonun kısmen veya tamamen feshini natık 
ilâmlar 30 uncu madde mucibince maktu harca tâbidir. 
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Dokuzuncu fasıl 
Hakem, kararları için mahkemece alınacak harçlar 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hakem kararlarının infazı lâzım olduğuna dair 
mahkemece verilen şerh için maktuan dört yüz kuruş harç alınır. 

Onuncu fasıl 
Ticaret sicilli 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Unvanı ticaretin tescil ve ilânı için iki yüz ku
ruş harç alınır. 

Ticarî şirketlerin tescil ve ilânı için sermayelerinin binde yarımı nisbetinde harç 
alınır. 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Müdür, mümessiller, tasfiye memurları ve tem
sile mezun sair kimselerin tescil ve ilânı için iki yüz elli kuruş harç alınır. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Şubelere müteallik kayit ve ilânlar için asıl mües
seseden alınmış olan harem yarısı alınır. 

Asıl müessese ecnebi memlekette bulunuyorsa Türkiye dahilinde ilk açılan şu
benin tescil ve ilânı için tam harç alınır. Diğer şubelerin tescil ve ilânı için merke
zi Türkiyede bulunan müesseseler şubeleri gibi muamele olunur. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Tadil ve terkinler için yukarıki maddelerde yazılı 
harçların yarısı alınır. Resen yapılması iktiza eden kayit terkininden bir harç 
alınmaz. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Ticaret kanununun 502 nci maddesinde vazıh 
cetvelin tevdiinde ('İli kuruş harç alınır. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Yukarıki muamelelerden başka sicille kayit 
ve ilânı kanunen icap eden her muamele için yüz kuruş harç alınır ve bunlardan 
tadil ve terkinlere dair olan tescil ve ilânlar için elli kuruş alınır. 

On birinci fasıl 
Suret harçları 

KIRKINCI MADDE — İlânı ve evrak suretlerinin her sayıfası ve küsuru için 
otuz kururş harç alınır. Sayıfa yirmi dört satır ve bir satır en az elli harftir. 

On ikinci fasıl 
Tezkere harcı 

K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Resmî dairelere yazılacak her tezkereden elli ku
ruş harç alınır. Ancak bunların tekitlerinden dolayı harç alınmaz. 

İstenilen kayit ve malûmat olmadığına veya iddia hilâfına bir kayit ve malûma
ta dair cevap geldiği surette mahkeme kararile yüz kuruştan bin kuruşa kadar ay
lıca bir harç alınır. 

On üçüncü fasıl 
Mahkeme haricindeki muamelelerin harcı 

K I R K İKİNCİ MADDE — Hâkim veya naibi tarafından mahkeme binasının 
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haricinde tanzim olunacak her zabıtname için otuz kuruş harç alınır. 

On dördüncü fasıl 
Depozito harcı 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Adliye veznelerine tevdi olunacak para ve kıy
metli eşyanın kabul ve muhafazası için yüzde yarım harç alınır. 

Muhafaza müddeti bir seneyi geçerse her sene için fazla olarak bu harem yarısı 
alınır. 

On beşinci fasıl 
tstinaf ilânı harçları 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — İstinaf istidasının davanın esasına girişilme
den reddi veya önce maktu harca tâbi hüküm ve kararların istinafen tasdiki halin
de ilk mahkemece alman maktu harçlar nisbetinde harç alınır. 

K I R K BEŞÎNCl MADDE — istinaf tetkiki sırasında bir ilâm bozulupta ilâmı 
vermiş olan mahkemeye iade olunursa maktuan beş yüz kuruş harç alınır. 

K I R K ALTINCI MADDE — istinaf davasının tetkikile ilk mahkemenin hü
kümleri tadil veya tasdik olunursa ilk mahkemede muktazi olan harç derecesinde 
harç alınır. 

On altıncı fasıl 
Temyiz ilâ m harçları 

K I R K YEDÎNCÎ MADDE — Temyiz mahkemesinin hukuk, ticaret ve icra 
dairelerince ve heyeti umumiyesince bir ilâmın tasdikmda temyiz olunan ilâmın 
verildiği mahkemece kaç kuruş ilâm harcıalmmısa o miktar ve temyiz istidasının 
reddi halinde maktuan dört yüz ve nakzında beş yüz kuruş harç alınır. 

ilâmın nakzından sonra davayı rüyet eden mahkemeden ikinci defa olarak veri
lecek ilâm için maktuan iki yüz elli kuruş alınır. 

K I R K S E K l Z l N C Î MADDE — Temyiz ilâmlarının harçları temyiz edilen ila
mı vermiş olan mahkeme tarafından istifa olunur. 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — İadei muhakeme talebinin midinde mak
tuan dört yüz kuruş harç alınır. 

istidanın.kabulünden sonra yine eskisi gibi hükmolımursa evvelce alman harcın 
ayni alınır-

istidanın kabulünden sonra evvelki hüküm tadil olunursa evvelce hükmolunan 
harçlar iki taraf arasında haksız çıktıkları miktar nisbetinde tevzi edilir. 

Neticede evvelki hüküm kamilen iptal edilirse evvelce alman hare haksız tarafa 
tahmil olunur, ve yeniden harç alınmaz. 

Ecnebi mahkemelerinden sadır olan ilâmların lenf izi irin alınacak 
harçlar 

ELLİNCİ MADDE — Ecnebi bir mahkemeden sadır olan ilâmın ten fiz i dava 
ve celselerile neticede verilecek ilâm içinon dokuz ilâ yirmi sekizinci maddelerde 
yazılı harç alıııır. 

Temyiz vukuunda 47, 48 inci maddelerde yazılı harçlar alınır. 
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ÎKÎNCÎ BAP 

Ceza davalarında alınacak harçlar 
E L L Î B Î R Î N C t MADDE — Harçların takdirinde hükmedilecek cezanın mik

tarı esas tutulur. Hüviyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte para cezası da hükmedilen 
hallerde para cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya kalbile her iki ceza mecmuu üze
rinden harç hesap edilir. 

Hüküm yalnız para cezasına taallûk ediyorsa alınacak harç- para cezası mikta
rını geçemez. 

E L L Î İ K İ N C İ MADDE — Ceza kanununun 77 nci maddesindeki haller
de yeni muhakeme için alınacak harç, yeni cezanın eskiden hükmedilen cezayı ge
çen kısmı üzerinden hesap edilir. Ceza muhakemeleri usulü kanununun 403 üncü 
maddesinde yazılı olan halde ayrıca harç alınmaz. 

E L L İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir ceza davası birden fazla suçlulara taallûk edi
yorsa harç bunlardan her birisi hakkında hükmedilen cezanın miktarile mütenasip 
olmak üzere paylaştırılır. 

E L L Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Sulh malike nıelerile asliye mahkeme ve ağır 
ceza mahkemelerinde para cezasına veya hürriyeti bağlayıcı bir cezaya dair verilen 
hükümlerden aşağıda vazıh olan şekillerde harç. alınır. 

1. - 50 kuruştan 1 000 kuruşa kadar yahut bir günden on güne kadar 200 kr. 
2 - 1 001 kuruştan 1 500 kuruşa kadar yahut Tl günden 14 güne kadar 300 kr. 
3 - 1 051 kuruştan 3 000 kuruşa kadar yahut 15 günden 30 güne kadar 400 kr. 
4 - 3 001 kuruştan 7 500 kuruşa kadar yahut 31 günden 45 güne kadar 500 kr. 
5 - 7 501 kuruştan 15 000 kuruşa ka dar yahut 46 günden 3 aya kadar 1 200 kr. 
0 - 15 001 kuruştan 23 000 kuruşa kadar yahut 3 aydan 6 aya kadar 1 400 kr. 
7 - 25 001 kuruştan 50 000 kuruşa kadar yahut 6 aydan 1 seneye kadar 1 700 kr. 
8 - 50 001 kuruştan 75 000 kurusa kadar yahut 1 seneden 2 seneye kadar 2 200 

kr. 
9 - 75 001 kuruştan 150 000 kurusa kadar valıııt 2 seneden 3 seneve kadar 2 800 

kr. 
10 - 150 000 kuruştan vukarı para cezası yahut 3 seneden on seneye kadar 

3 800 kr. 
11 - Daha yüksek mahkûmiyetlerde 6 000 kr. 
12 - Hükmedilen ceza yalnız amme hizmetmetlerinden veya bunlardan bazı

larından mahrumiyete veya sürgüne mütedair olursa harç 500 kuruş, ve tevbihi adlî 
yapılmasına karar verilmişse 100 kuruş. 

ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Sulh hakimleri tarafından verilmiş olan ceza ka
rarnamesi duruşma yapılmaksızın katileşirse 54 üncü maddede yazılı harçların 
onda ikisi alınır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, dava suçlunun ispatı vücut etme
mesi sebebile bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün muhakeme için 54 üncü mad
dede yazılı harçların yarısı alınır. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — İlk tahkikat yapılmamış ve son tahkikatın icrası 
esnasında delil ikame edilmemiş bulunursa mahkeme 54 üncü maddede yazılı olan 
harçların miktarının yarısı alınır. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 205 inci maddesinde yazılı olan haller de 
böyledir. 
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ELLÎ YEDÎNCİ MADDE — Temyiz mahkemesince, temyiz istidası reddedi
lirse maktuan 400 ve temyiz olunan hüküm bozulduğu takdirde maktuan beş yüz 
kuruş ve hükmün tasdiki halinde asliye mahkemesince kaç kuruş ilâm harcı alın
mışsa o miktar harç alınır. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki hallerde 54 üncü maddede yazılı 
harçların onda üçü alınır: 

1 - Eski hale getirme talebinin reddi, 
2 - Temyiz talebinin mahalli mahkemesince kabule şayan olmamasından dolayı 

reddi, 
3 - îadei muhakeme talebinin kabule şayan olmamasından dolayı reddi, 
4 - Sulh hâkimi tarafmdan verilmiş olan bir ceza kararnamesine karşı yapılmış 

olan itirazın gayrikabili kabul olmasından dolayı reddi, 
5 - 1, 2, ve 4 üncü numaralardaki kararlar aleyhine yapılmış olan müracaatin 

reddi. 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — îadei muhakeme talebi esassız olduğundan 

reddedilmişse 54 üncü maddede yazılı harçların onda biri alınır. 
ALTMIŞINCI MADDE — 58 inci maddenin 5 inci ve 59 uncu maddenin ikinci 

fıkralarmda gösterilen kanun yollarına müracaat hallerinin maadasında müracaat 
reddolunursa 50 kuruş harç alınır. 

ALTMIŞ B İ R İ N C İ MADDE — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 167 ve 
168 inci maddelerinde yazılı hallerde harç mezkûr kanunun 170 ve 414 üncü madde
lerine tevfikan müddeiye tahmil edilmiş olursa harçlar aşağıdaki surette alınır: 

Kabahatlerde iki yüz kuruş, 
Cürümlerde: 
1 - Beş seneye kadar hapis, sürgün, ağır para cezası, amme hizmetlerinden mah

rumiyet cezasını müstelzim ise beş yüz kuruş, 
2 - îdam ve beş seneden yukarı hapsi müstelzim ise bin kuruş, 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 411 inci maddesinde zikredilen halde de 

bu suretle harç alınır. 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 169 uncu maddesinin son fıkrasında zik

redilen halde yukarıda yazılı harçların yarısı alınır, son tahkikatın açılmasından 
sonra, ıniistekinin şikâyetnamesini geri alması sebebile dava düşerse hüküm yine 
böyledir. 

ALTMIŞ ÎKÎNCt MADDE — Şahsî dava üzerine yapılan duruşmada aşağıda 
gösterilen suretlerde harç alınır: 

1 - Davanın düşmesine, duruşmaya başlandıktan sonra hüküm verilmişse üç yüz 
kuruş, 

2 - Birinci bentte yazılı hal haricinde dava, delil ikame edilmeksizin bir hükme 
iktiran etmişse üç yüz kuruş, 

3 - ikinci bentte yazılı hal haricinde dava, delil ikame edildikten sonra bir 
hükme iktiran etmişse beş yüz kuruş. 

Temyiz davalarında da ayni harçlar alınır. 
Karşılıklı davalardan harç alınmaz. 
Tdarî makamlar tarafından açılan dava bu kanuna göre şahsî dava sayılmaz. 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Şahsî davadan dolayı kanım yollarına müra

caat halinde aşağıda yazılı olan şekillerde harç alınır: 
1 - 5 8 inci'maddenin 1, 2, 3 üncü bentlerinde yazılı hallerde işbu maddede zik-
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redilen kararlar aleyhine yapılan itirazın reddi halinde yüz kuruş, 
2 - 5 9 uncu maddenin birinci bendinde yazılı halde iki yüz kuruş, delil ikame 

edilmişse üç yüz kururş, 
3 - 5 9 uncu maddenin birinci bendinde yazılı halde yüz kuruş. 
4 - 6 0 inci maddede yazılı halde 40 kuruş, 
5 - Şahsî bir davanın gayrimesmu olmasından dolayı reddi halinde 100 kuruş, 
6 - Bir şahsî davanın 5 inci bentte yazılı şekilde reddi üzerine yapılan itirazın 

reddi halinde 100 kuruş. 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Duruşmanın başlamasından evvel şahsî 

davanın geri alınması halinde seksen kuruş harç alınır. 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Bir davada müteaddit şahsî davacılar yahut suç

lular bulunursa adetlerine bakılmaksızın 63, 64 üncü maddelerde yazılı harçların 
iki katı alınır. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Davaya müdahale eden kimsenin kanun yolla
rına müracaati halinde, bunlardan 62, 63, 65 inci maddeler mucibince şahsî davacı
lardan almatak olan harçlara müsavi harç alınır. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 392 ile 
394 üncü maddelerinde zikredilen hallerde yapılacak muhakemede bu husus için 
verilecek her nihaî karardan yüz kuruş harç alınır. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE —Bi r istida veya kanun yollarından her hangi 
birine müracaat, davayı geri alma yahut duruşmanın tatilinden gayri bir sebeple 
neticesiz kalmış olur, yahut bir istinaf veya temyiz talebi ayni veçhile duruşma baş
lamazdan evvel neticesiz kalmış bulunursa, bir ret kararı lâhik olduğu surette 61, 60 
mcı maddelerle 58 inci maddenin birinci bendi ve 65, 63 ile 67 inci maddeler hü
kümlerine tevfikan icap eden harçların onda üçü alınır. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — ladei muhakemeye karar verilir ve eski ka
rarda ısrar edilmiş bulunursa yeni muhakeme için birinci muhakemedeki usule 
tevfikan harç alınır. ladei muhakemenin neticesi ilk hükmü değiştirir mahiyette 
bulmuşa son şekle göre asliye mahkemesinde alınması lâzımgelen harem tamamı 
alınır. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Resen verilmesi icap etmeyen suret harçları tarife
nin kırknıcı maddesine göre alınır. 

YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Şahsî hukuka ve tazminat kabilinden olan pa
ra cezalarına dair verilen hükümlerde hukuk mahkemelerinde alınan nisbî harç 
alınır. 

ÜÇÜNCÜ BAP 
Müşterek hükümler 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Devlete ait olan hukuk ve ceza muhakeme mas
rafları ve alâkadarlarının tebliğ ettirmedikleri ilâm ve kararların kanunî harçları 
tahsili emval kanununun merasime müteallik hükümleri tatbik edilmeksizin yalnız 
icradan bahis olan hükümleri dairesinde tahsil olunur. 
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DÖRDÜNCÜ BAP 

îcra harçları 

Birinci fasıl 
Umumî hükümler 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Harç, takibe esas olan alacağın miktarına tâbi 
olduğu vakit takipten sonra işleyecek faizler hesaba katılmaz. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ M A D D E — Bir icra ve iflas dairesince diğer bir daire-
den tebliğ veya diğer bir muamelenin icrası istendiği vakit bu muamelelere ait mas
raflar muameleyi yapacak daireye gönderilir. Fakat harçlar takip için müracaat 
edilen dairece istifa olunur. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — İcra ve iflas muamelen için lüzumu olan mas
raflar peşin ödenir. Şikâyet vukuunda bu masraflar icra reisi tarafından tosb.it 
olunur. 

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Tebliğden başka bir muamele yapmak için ma
kamından uzaklaşmaya mecbur olan memur veya müstahdeme yol masrafından 
başka her saat ve küsuru için otuz kuruş yol tazminatı verilir. 'Bu miktar bir gün 
için yüz elli kuruşu geçemez. 

YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Daireden uzaklaşmayı icap ettiren birden ziya
de iş olursa mümkün oldukça bu işler ayni zamanda yapılır. Bu suretle yol masrafı 
ve tazminatı muhtelif işler ayni mahalde ise müsavi hisselere ve eğer muhtelif ma
hallerde; iseler mesafe nazara alınarak mütenasip hisselere taksim olumu. 

İlk önce alman masrafın fazlası sahiplerine iade olunur. 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Kanunen murakabeye memur olanlar harç 

tarifesinin tatbikimi resen nezaret ederler. 
İcra memurları daire haricinde yapa< akları muameleleri tutacakları bir muh

tıra defterine müracaat ve tarih sırasile kayde mecburdurlar. 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Dairenin kusuru yüzünden yanlış yapılan 

bir muamele tetkik mercii tarafından iptal edilirse yeni yapılacak muamele için 
hiç bir harç ve masraf ve yol tazminatı alınamaz. Tetkik merciinin kararında bu 
ciheti tasrih etmesi lâzımdır. Tetkik mercii iptal olunan muamele yerine yeni bir 
muamele emretmemiş ise alman paranın iadesine karar verilir. 

SEKSENİNCİ MADDE — İcra dairelerince alman harç mukabilinde evra
kına pul yapıştırılıp iptal olunur. Alâkadarların aldıkları harç ve masrafın müf
redatını gösterir bedava ve pulsuz birer makbuz verilir ve bunun dip koçanı mu
hafaza edilir 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Bu kanunda aidiyeti ciheti tasrih edilmeyen 
harç ve masraf ve ücretler neticede bor* ludan alınır. 

İkinci fasıl 
İcra işlerinde, alınacak harçlar 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — İcra dairelerine vaki olacak takip taleplerinden, 
alacak miktarına görv tarifenin 96 inci maddesinin birinci fıkrası mucibince alınma
sı lâzımgelen tahsil haremin dörtte biri peşin alınır ve neticede mahsup edilir. 

http://tosb.it
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Takip düştükten sonra icranın yeniden devamı talep olunursa harem dörtte bi

rini tekrar vermek icap eder. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun beşinci ba
bında yazılı muzahereti adliyeye nail kimseler harcın; dörtte birini peşin vermekten 
müstesna tutulurlar. 

S E K S E N ÜÇÜNCÜ MADDE — Ödeme ve ipra emirlerinin tebliğ olunacak 
ilk nüshası için yirmi kuruş harç alınır. Nüshalar teaddüt ederse fazla her nüsha 
için on kuruş alınır. 

S E K S E N DÖRDÜNCÜ MADDE — ic ra ve ; iflâs muamelelerine müteallik ola
rak tetkik mercileri ve ticaret mahkemeleri tarafından kazaî mahiyette verilen ka
rarlarla bunlara müteallik temyiz ilâmlarından mahkeme karar ve ilâmları gibi harç 
alınır. 

S E K S E N B E Ş İ N C İ MADDE — icra ve iflâs kanunu mucibince istenecek kayit 
ve evrak suretlerinin her sahifesi ve küsuru için otuz kuruş alınır. Sahife yirmi dört 
satır ve bir satır en az elli harftir. , 

S E K S E N ALTINCI MADDE — ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine ve 
hacizden evvel ödenen paradan yüzde üç tahsil harcı alınır. 

Para , hacizden sonra fakat satıştan evvel ödenirse tahsil harcı yüzde dörde baliğ 
olur-

Bankaya yatırılan paraların faizi Devletindir. 
Para!arın sandığa veya bankaya yatırılması ve geri alınması masrafa tâbi de

ğildir. 
Tahsil edilen parayı alacaklıya gönderme masrafı alacaklıya aittir. 

S E K S E N YEDİNCİ MADDE — Haciz ve gayrimenkulun vazıyet zabıt va
rakasının tanzimi için kırk kuruş harç alınır. 

Haczedilecek mal bulunmazsa alınacak harç yirmi kuruştan ibarettir. 
Maaş veya ücretin veyahut bir hizmet gelirinin haczine dair yazılacak tezkere

den yirmi kuruş harç alınır. 
Tekit müzekkereleri harca tâbi değildir. 

S E K S E N S E K İ Z İ N C İ MADDE — İcra dairesi haczedilmiş olan eşyanın mu
hafaza ve idaresi için lâzımgeien masrafları alır. 

Bu masrafların miktarında ihtilâf olursa bunu tetkik mercii tesbit eder. 
S E K S E N DOKUZUNCU MADDE — Haczedilen gayri menkul malların idare

si için icra dairesi aşağıdaki harçları alır: 
A) Adlî icar veya hasılat icrası akitleri ve iki nüsha mukavele tanzimi için 

seksen kuruş, 
B) Hesap tutmak için seksen kuruş, 
C) Haczedilen gayrimenkulun tahsil edilen,adî veya hasılat kira bedellerinden 

o gayrimenkulun gerek vergi ve resimleri için tesviye edilen ve gerek alacaklıya ve
rilen miktar üzerinden 93 üncü maddede beyan olunan harç alınır-

DOKSANINCI MADDE — İştirak halinde tasarruf olunan mallardaki mah
cuz hisselerin paraya çevrilmesinde tetkik mercii tarafından tensip olunacak mu
ameleler için tetkik merciince tesbit edilen masraf icra dairesi tarafından tahsil 
olunur. 

DOKSAN B İ R İ N C İ MADDE — İcra ve iflâs kanunu mucibince alacakların 
devri için yapılan muameleden 93 üneü maddede muharrer harem beşte biri alınır. 
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Bu aİacak icra marif etile tahsil olunursa peşin alman beşte bir lıarç alınacak tahsil 
harcına mahsup edilir. 

DOKSAN İ K İ N C İ MADDE — Menkul ve gayrimenkul malların ihalesinde 
müşteriden yüzde bir nisbetinde harç alınır. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Satış hasılatından alman para alacaklıya ve
rilirken yüzde beş tahsil harcı alınır. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Miktar ve kıymeti muayyen olmayan hu
suslar hakkındaki ilâmların icrasında mahkemece alınan ilâm haremin ayni alınır. 

DOKSAN B E Ş İ N C İ MADDE — Her ne sebep ve suretle olursa icra takibinden 
sarfınazar olunduğunun icra zabıtnamesine geçirilmesi için, cereyan eden muameleye 
göre işbu tarifenin 86 mcı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yazılı harçla
rın yarısı alınır. Peşin alınan dörtte bir harç buna mahsup edilir. 

Üçüncü fasıl 
îflâs işlerinde alınacak harçlar 

DOKSAN ALTINCI MADDE — iflâs zabıt varakasının tanzimi de dahil oldu
ğu halde defter tutulması ve kıymet takdiri ve kilitleme ve mühürleme ve müflisin 
isticvap muameleleri bir saatten ziyade sürmemiş ise yüz kuruş harca tâbidir. 

Fazla geçen her yarım saat ve küsuru için elli kuruş harç alınır. 
Bu muamelelerin başladığı ve bittiği saatler zabıt varakasında gösterilir. 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — İflâs veya icra dairesi tarafından alacaklılar 

toplanmasında tutulacak zabıt varakası için iki yüz elli kuruş harç alınır-
DOKSAN S E K İ Z İ N C İ MADDE — İflâsın açılmasının ilânı ve bütün alacaklı

lara ilânın bir nüshasının gönderilmesi için yüz kuruş harç alınır. 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE - İcra ve iflâs kamımı mucibince her ala

cağın tahkiki ve istihkak iddialarının tetkiki neticesinde verilecek her karar için 
kırk kuruş harç alınır. 

YÜZÜNCÜ MADDE — Masa mallarının muhafazası ve idaresi için bu kanunun 
88 ve 89 uncu maddeleri ahkâmı tatbik olunur. 

YÜZ B İ R İ N C İ MADDE — Masa mallarının tasfiyesi ile hâsıl olan paranın 
paylaştırılmasmda bu kanunun 93 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

YÜZ İ K İ N C İ MADDE — İflâs idaresi azalarına verilecek ücret, alacaklılar 
toplanmasının kararile tesbit ve tayin olunur. Şikâyet vukuunda tetkik mercii bu 
bapta bir karar verir. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — İflâs dairesine, hesap defterleri tutulması ve ma
sanın idaresi ve muhasebe rüyeti gibi hususî külfeti mucip muameleler için tetkik 
mercii tarafından bu işlerde çalışanlara verilmek üzere münasip aidat takdir olu
nabilir. 

ı Dördüncü fasıl 
Konkordatoda alınacak harçlar 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Konkordato mühletinin verilmesi yahut geri 
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alınması hakkındaki kararlardan iki yüz elli kuruş harç alınır. 

Mühletin uzatılması kararından ayrıca harç almmaz. 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Mevcut malların defterinin tutulması ve kıy

metlerinin takdiri için yüz kuruş harç alınır. 
YÜZ ALTINCI MADDE — Alacaklılara ait vesikaların kay di için kırk kuruş 

harç alınır. 
YÜZ YEDİNCİ MADDE — Komiser tarafından verilecek rapor için yüz ku

ruş harç alınır. 
¥ÜZ SEKlZlNCl MADDE — Komisere verilecek yevmî ücret için mahiyet ve 

ehemmiyetine göre tetkik mercii tarafından takdir ve tesbit olunur. Ancak bu yev
miye beş lirayı geçemez. 

Beşinci fasıl 
Müteferrik harçlar 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — ihtiyatî hacizde bu kanunun 87 inci maddesi 
hükümleri tatbik olunur. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Hapis hakkına tâbi eşyanın defterinin tutulması 
için elli kuruş harç alınır. 

YÜZ ON BlRlNCl MADDE — Tahliye muamelesinin icrası için maktuan yüz 
kuruş alınır. Fazla her yarım saat ve küsuru için elli kuruş zammolunur. 

YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Tebligat için mübaşirlere verilecek ücretler her 
hesap senesi iptidasında mesafeye göre mahallî adliye encümenleri tarafından tes
bit olunur-

Münferit madde 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet şûrası ile diğer idarî makam ve heyet

lerce hususî kanunlarına tevfikan verilen kazaî mahiyetteki karar ve ilâmlarından 
mahkeme karar ve ilâmları gibi harç alınır. 

Son maddeler 
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Mehakimi nizamiye ve devairde alınması 

lâzımgelen harçlara dair tarife unvanlı ve 12 muharrem 1304 ve 29 eylül 1302 tarihli 
kanun ile bunun zeyil ve tadilleri mülgadır. 

YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden bir ay sonra meri 
olur. 

YÜZ ON ALTINCI MADDE — Bu kanun meri olmazdan evvel açılmış davalar 
hakkında tatbik olunmaz. 

YÜZ ON YEDÎNCt MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve 
Maliye vekilleri memurdur. 26 - Y -1934 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat 

Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Hikmet Ali M. Celâl Dr. Befik Ali Bana Muhlis 



— 32 _ 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Bütçe encümenlerinden 

mürekkep muhtelit encümen 2 -VI -1934 
Karar No. 1 

Esas No. 1/358, 1054 
Yüksek Eeisi iğe 

Mahknreler ve bunlara bağlı dairelerde alınması J âz imgelen harçlar hakkımla Adliye vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 27 - V -1934 tarih ve 6/1521 sayılı tezkeresile Bütçe ve Adliye encümenlerin
den müteşekkil muhtelit encümene havale olunankanun lâyihası Adliye vekili Saracoğu Şükr*ü Be
yin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasında izah edildiği veçhile, muhtelif zamanlarda bazı tadillere uğramış olan 
1302 tarihli tarife kanununun, yenileştirilmiş oları ana ve usul kanunların m hükümlerine uygun bu
lunmadığı ve mevcut mevzuatla ahenk ve tecanüsü temin edecek bir tarife kanununa ihtiyaç bulunduğu 
izahtan müstağni bir hakikat olduğunu addeden encümen lâyihayı esas ilibarile kabul ve tasvip 
etmiştir. 

Kanunun unvanının (Adliye harç tarifesi kanunu) olması maksadı anlatmak itibarile muvafık bu
lunduğundan o suretle tebdil etmiştir. 

Hukuk, ceza ve icra ve iflâs işlerinde alınacak harçların ayrı ayrı bap ve fasıllarda gösterilmesi 
teri ip ve ta.snif noktası rukn musip görülerek bu tarz aynen kabul olunmuştur. 

Lâyihada şimdiye kadar alınmakta olan harçların bir kısmı ziyadeleşt irilmiş ve bazı muameleler 
için de yeniden harç. alınması kabul edilmiştir. Bununla vahi ve esassıs taleplerle hukuk ve ticaret 
mahkemelerinde davalar açarak hem hasım ittihaz ettikleri eşhası uğraştırmak ve hem de mahkeme
leri lüzumsuz meşguliyetlere sevketmek gibi hallere mâni olmak için dava açmadan evvel bir takım kül
fetlerin davacılara tahmili eyi bir tedbir olacağı derpiş edilerek buna gön» lâyihaya hükümler konmuş
tur. Hukuk isterinde peşin harç almak usulünün iade edilmesi de ayni mülâhazaya müstenittir. 

Mahkemelerin görülmesi esnasında lüzumsuz telâkkilere mahal kalmamak için tarafların mu-
vafakatile veya bir tarafın dermeyan ettiği bir sebeple muhakemenin taliki halinde celse harcı na-
mile bir paranın alınması pek yerinde bir tedbir olarak kabul ve tasvip) edilmiştir. 

Harç ve masrafları vermekten âciz olanlar hakkında adlî muzaherette bulunulması umumî hü
kümler icabından bulunmuş ve bu lâyihanın o hükümlerin devam ve mahfuzi yetini ihlâl et
mediğinden ayrıca bir ikayit konmaya lüzum görülmemiştir. 

Ceza işlerinde mahkûmiyet derecesine göre teshil edilen nisbeflerc göre ilânı harcının alınma
sı hakkındaki lâyihadaki esaslar muvafık görülmüştür. 

İlamsız ceza takiplerinde tahsil harcının bir kısmının peşin alınması encümence münakaşa olun
muş ve bunun dava acilinken alınan peşin harçlar için düşünülen sebeplerle ekseriyetle kabulüne 
karar verilmiştir. 

Bu lâyihada dikkate şayan olan hükümlerden biri de Devlete ait olan ilâm harçlarının alâka
darlar tarafından verilmeyerek tahsilsiz kalmasına karşı düşünülen tedbirdir. 

Muhakeme görülürken veya icra takiperinde muamele sırasında alınacak müteferrik harçlar 
ifa olunmaması halinde işin yürüyenieyeceği tabiî ise de hukuk işlerinde hüküm sudurundan 
sonra ilâm harcının verilmeyerek taraflar arasında uyuşulup dava ve ihtilâfın bertaraf edildiği 
görülmektedir. Halbuki Hazineye ait olan ilâm harcının istifası lüzumu her halde müsellem bir 
hak oduğundan bunun bir müeyyode altına alınması lâzimeden olduğundan hüküm ve kararın 
verilmesinden itibaren iki ay zarfında harcın verilmediği takdirde bu harç kime tahmil edilmişse 
ondan Maliye dairelerince tahsili emval kanununa göre istifa edilmesi hakkında lâyihaya hüküm 
konmuştur. 

Ceza işlerinde esasen mevcut olan hükümler bu lâyiha ile de teyit edilmiştir. Hukuk işlerin
de bahsedilen müddet içinde ilâm harcının verilmediği takdirde bu harcın istifası için tahsili em-
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val kanununun tatbiki ve harem davacıdan bu yolla almması teklifine karşı kanunen kendisine 
tahmil edilen taraftan alınması encümence münakaşa edilerek ekseriyetle kaibul olunmuştur. 

Lâyihada Şûrayi devlette açılacak idarî davalardan hutomk işlerinde almacak harçların alınma
sı ve memurin muhakematı kanonuna göre yapılacak itirazlarda da ceza işlerindeki harca ait hü
kümlerin tatbik olunması tasrih kılınmıştır. 

Şu kadar İki vergi ve resimlere ait idarî davalardan, kıymeti muayyen olmayan davalardan 
alınacak maktnı harcın alınması madelete muvafık görülerek o suretle kaydolunmuştur. 

Askerî mahkemelerden türk eeza kanunile askerî ceza kanununun hırsızlığa taallûk eden fas
lına göre hükmolunacak işlerde ve umumiyetle itiraız ve kanun yollarına müracaat hallerinde 
lâyihanın eeza islerinde almacak (harçların istifası maddeye deroolunmuş ve askerî efrat mutlak 
surette harçtan istisna edilmiştir . 

Mahkemelerden başka Şûrayi devlet ve askerî mahkemelerle buralara göndermek üzere müra-
caatleri kabule salahiyetli olan yerlerde harçların ne suretle istifa edileceği mevzubahs edilmiş, 
adliye harçları pul yapıştınlmak suretile alınacağından asliye mahkemelerinden gayri bu lâyiha 
ile harç alınacak yerlerde de Maliye vekâletinin yapacağı talimatname ile harç istifası hususunun 
temin edileceği teemmül olunmuş ve buna dair bir hüküm konmaya mahal görülmemiştir. 

Münferit madde olarak Hükümetçe teklif edilen ve kazaî mahiyette verilen kararlardan harç 
almmasmı istihdaf eden hüküm tatbikatta geniş ve şamil hududu itibarile tereddüt ve müşkülâtı 
istilzam edeceğinden yukarıda yazıldığı gibi tayin ve tesbit olunmuştur. 

Lâyihanın tarife hükümlerine uymayan bazı maddeleri de tayyedilmiştir. 
îcra harç tarifesi hakkında Başvekâletin 15 - V -1934 tarih ve 6/1304 sayılı tezkeresile Adliye 

encümenine havale edilip umumî bir adliye harç tarifesi tanzim edilmesi mülâhaza ve temennisile 
müzakeresi geri bırakılmış olan lâyihanın bu kanun lâyihasının ihtiva ettiği umumî hükümle
rine, göre müzakeresine mahal kalmamıştır. 

Lâyiha yapılan tadilâtla terclhan ve mtistacelen müzakere ve kabulünün Umumî heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Bütçe ve Ad. Encümenlerinden 

müteşekkil Muh. En. Rs. M. M. Kâ. 
Çorum Kocaeli Trabzon 

Münir Salâhattin Raif 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kocaeli Burdur İsparta Bayazıt Balıkesir 
Ragıp M. Şeref Mükerrem îhsan Enver 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Sivas Tokat Sivas Kırklareli 

A. Hilmi Rasim Süreyya M. Remzi M. Nakit 

Aza Aza Aza 
Erzincan 

S. Azmi Haydar Abdûlhak 

Aza Aza Aza 
Çorum Konya İstanbul 

Mustafâ 8. Sırrı Sadettin 
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MUHTELİT ENCÜMENİN TADÎLÎ 

Adliye harç tarifesi kanunu lâyihası 

UMUMÎ HÜKÜMLER 

BÎRÎNCÎ MADDE — Miktar ve kıymeti iki bin beş yüz kuruşu geçen davalar
la icra dairelerinde ilamsız takipler için bu kanım hükümlerine göre harç alınır. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Mahkemelere, Cumhuriyet müddeiumumiliklerde istintak 
ve icra ve iflâs dairelerine verilecek arzuhal ve lâyihaların ve ilişik olarak verile
cek ve ibraz olunacak evrakın her birinden yirmi kuruş kaydiye harca alınır. 

BÎRÎNCÎ BAP 
Hukuk davalarından alınacak harçlar 

Birinci fasıl 
Kayit ve zahit harçları 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Dava ve cevapların mahkeme kaleminde zaptettirilmesi 
için yirmi kuruş alınır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Kayde tâbi evraktan bir kere kayit harcı alındıktan 
sonra evrak diğer bir husus için yeniden ibraz olunursa kayit harcı tekrar alınır. 
(Hükümetin 4 üncü maddesi) 

BEŞÎNCÎ MADDE — Kaydiye ve zabıt harçları ait olduğu evraka pul yapıştı
rılarak istifa olunur. Pul, tarih ve mühür ve imza ile iptal olunur. Kayit defteri
nin numarası da evraka işaret edilir. 

ALTINCI MADDE — Kayde tâbi evrakın kayit harcı alınmadıkça muameleye 
konması caiz değildir. (Hükümetin altıncı maddesi) 

İkinci fasıl 
Peşin alınacak harçlar 

YEDÎNCt MADDE — Her davada dava edilen şeyin miktar veya kıymetine ya
hut davanın mahiyetine göre davacıdan peşin olarak ilâm harcının dörtte biri alı
nır. 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Dava arzuhalinde miktar veya kıymet gösterilmemişse 
davacıya tesbit ettirilir. 

Muhakeme sırasında kıymetin tesbit olunan miktardan fazla olduğu anlaşılırsa 
peşinen harç ikmal edilmedikçe davaya devam olunamaz. 

Kıymet tayini mümkün olmayan davalardan yüz kuruş peşin harç alınır. 
DOKUZUNCU MADDE — Bir ilâm aleyhine yüksek vazifeli mahkemeye mü

racaat halinde o ilâmdan kaç kuruş alınmışsa dörtte biri peşin alınır. 
ONUNCU MADDE — Peşin alman harç ilâm harcına mahsup edilir. Peşin alı

nan harç ilâm harcından fazla ise fazlası geri verilir. 
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Üçüncü fasıl 

Tebliğ harçları 
ON BlRlNGl MADDE — Arzuhal ve lâyiha ve celpname ve diğer dava evrakı

nın tebliğinde her bir nüsha için tebliği isteyenden on kuruş alınır. (Hükümetin 11 
inci maddesi ) 

ON İKİNCİ MADDE — Evrak tebliğ olunacak şahsın bulunduğu yerin mesafe
sine göre tebliğ yapanm zarurî masrafı her malî sene başında oranın adliye encümen
leri tarafından tanzim olunacak cetvellere göre ayrıca alınır. 

Gönderilen tezkerelerden tebliğ harcı alınmaz. 
Bu madde hükmü icra işlerinde de caridir. 

Dördüncü fasıl 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 65 inci 

maddesi mucibince sulh hâkimi tarafından tasdik edilecek vekâletnamelerden 
her imza için yirmi beş kuruş tasdik harcı alınır. (Hükümetin 14 üncü maddesi) 

Beşinci fasıl 
Celse harçları 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhakeme, tarafların talep ve muvafakatleri üze
rine talik edilmişse taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir keyfiyeti 
yapmamış olmasından dolayı talika sebebiyet veren taraftan üç yüz liraya kadar 
olan (üç yüz dahil) hukuk davalarında yüz ve fazlasmdan üç yüz kuruş celse harcı 
alınır. 

Kıymet tayini mümkün olmayan davalarda celse haremin miktarı yukarıki fık
rada yazılı hadler dairesinde mahkeme tarafmdan takdir olunur. 

Altıncı fasıl 
Hükümden evvel verilen kararlardan alınacak harçlar 

ON BEŞİNCİ MADDE — Gıyap, keşif, hesap görülmesi, tatbik ve istiktap icra
sı, icra ve iflâs kanununun 158 inci maddesine göre boroun ifa veya depo edilmesi 
ve ticaret kanununun 638 inci maddesi mucibince zıyaa uğrayan senetler hakkında 
verilecek kararlarla mezkûr kanunun 1270 inci maddesi hükmünce dispeçei tayini 
ve muhakeme yapılmaksızın malların satılmasına izin verilmesi hakkında verilen 
kararlardan her biri için elli kuruş harç alınır. 

ON ALTINCI MADDE — Eski hale getirme talebinin reddine dair verilen ka
rarlardan iki yüz elli kuruş harç alınır. 

ON YEDİNCİ MADDE — Delillerin tesbitine ve üıtiyatî tedbirlere müteallik 
kararlardan iki yüz kuruş harç alınır. 

Ticaret kanununun 1063 üncü maddesinde yazılı raporun mahkemeye verilmesi 
ve mezkûr kanunun 1066 inci maddesinde yazılı zaptm tutulması halleri ile dispeç-
ciler tarafmdan verilecek paralar birinci- fıkradaki harca tâbidir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — 15,16 ve 17 inci maddelerde yazılı harçlar sulh iş
lerinde yarı olarak alınır-
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Yedinci fasıl 

îlâm harçları 
ON DOKUZUNCU MADDE — Miktar veya kıymeti iki bin beş yüz kuruşu 

geçen davalara dair verilen ilâmlardan hüküm altına alınan miktar veya kıymetin 
binde yirmisi nisbetinde harç alınır. (Hükümetin 19 uncu maddesi) 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Kıymet takdiri mümkün olmayan davalarda ilâm 
harcı dört liradır. (Hükümetin 20 inci maddesi) 

YlRMl BÎRÎNCÎ MADDE — Davanın reddi halinde ilâm harcı dört yüz kuruş
tur. (Hükümetin 21 inci maddesi) 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Reddi mutazammm verilen ilâmın nakzından 
sonra dava olunan şey hüküm altına alınmışsa miktar ve kıymet üzerinden 19 un
cu madde hükmüne göre harç alınır. 

Yukanki fıkranın haricinde kalan işlerde Temyiz mahkemesince nakzolunduk-
tan sonra verilen ilâmlardan maktuan iki yüz elli kuruş harç alınır. Sulh işlerinde 
bu maktu harç yüz kuruştur. 

Davadan feragat ve davayı kabul veya sulh vukuunda ilâm harcının yarısı alınır. 
YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vasiyetnamenin tevdii mukabilinde verilen mak

buzlardan elli kuruş harç alınır. (Hükümetin 24 üncü maddesi) 
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunu medeninin 538 inci maddesi mu

cibince verilecek mirasçılık vesikasından yüz kuruş harç alınır. (Hükümetin 25 in
ci maddesi) 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Miktarı veya kıymeti yüz liradan ziya
de olan şifahî vasiyetin zaptı için binde bir nisbetinde harç alınır. (Hükümetin 26 n-
cı maddesi) 

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Mirasın resmî tasfiyesi ve resmen idaresi binde 
yarını harca tâbidir. 

Mühür konması ve fekki ve defter tutma işlerinde yüz kuruş harç alınır. 
Elli lirayı geçmeyen hususlarda harç alınmaz. 
YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Vesayet altına alınanlara ait malların defterle

rini tutmak ve vasinin hesabını rüyet etmek için defter veya hesabın baliğ olduğu 
miktarın binde biri nisbetinde harç alınır. 

Bu miktarın mecmuu elli lirayı geçme zse harç alınmaz. (Hükümetin 28 inci mad
desi) 

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE •— Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında 
taksimine dair sulh mahkemesinden verilen kararlardan maktuan yüz kuruş harç 
alınır. 

Taksimi mümkün olmayan gayrimenkulun satılarak bedelinin taksimi sureti-
le şuyuun izalesine müteaÜik verilecek hükümlerden müşam açık artırma netice-
sindeki kıymetinin yüzde biri nisbetinde harç alınır. Bu harç müşariklerinden his
seleri nisbetinde istifa olunur. Başkaca tahsil harcı alınmaz. (Hükümetin 29 uncu 
maddesi) 
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Sekizinci fasıl 

îflâsd dair ilâmlardan alınacak harçlar 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — iflâs davalarmda verilen nihaî kararlar

dan maktuan dört yüz kuruş harç alınır. (Hükümetin 30 uncu maddesi) 
OTUZUNCU MADDE — Konkordatonun tasdiki hakkmda verilen ilâmlar 

için alacaklılara verilmesi kararlaşan pa ra üzerinden binde yirmi harç alınır. 
OTUZ BÎRlNCl MADDE — Konkordatonun kısmen veya tamamen feshini na-

tık ilâmlar 29 uncu madde mucibince maktu harca tâbidir. 

Dokuzuncu fasıl 
Hakem kararları için mahkemece alınacak harçlar 

OTUZ İKtNCl MADDE — Hakem kararlarının infazı lâzım olduğuna dair 
mahkemece verilen şerh için maktuan dört yüz kuruş harç alınır. (Hükümetin 33 
üncü maddesi) 

Onuncu fasıl 
Ticaret sicilli ; 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Unvanı ticaretin tescü ve üânı için iki yüz ku
ruş harç alınır. 

Ticarî şirketlerin tescil ve ilânı için sermayelerinin binde yarım nisbetinde harç 
alınır. (Hükmetin 34 üncü maddesi) 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Müdür, mümessiller, tasfiye memurları ve tem
sile mezun sair kimselerin tescil ve ilânı için iki yüz elli kuruş harç alınır. (Hükü
metin 35 inci maddesi ) 

OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Şubelere müteallik kayit ve ilânlar için asıl mües
seseden alınmış olan harcın yarısı alınır. 

Asıl müessese ecnebi memlekette bulunuyorsa Türkiye dahilinde ilk açılan şu
benin tescil ve ilânı için tam harç alınır. Diğer şubelerin tescil ve ilânı için merke
zi Türkiyede bulunan müesseseler şubeleri gibi muamele olunur. (Hükümetin 36 in
ci madde) 

OTUZ ALTINCI MADDE — Tadil ve terkinler için yukarıki maddelerde yazılı 
harçların yarısı alınır. Resen yapılması iktiza eden kayit terkininden bir harç 
alınmaz. (Hükümetin 37 inci maddesi) 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Ticaret kanununun 502 inci maddesinde yazılı 
cetvelin tevdiinde elli kuruş harç alınır. (Hükümetin 38 inci maddesi) 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıki maddelerden başka sicille kayit ve 
ilânı kanunun icabmdan olan her muamele için yüz kuruş harç alınır. Bunların 
tadil ve terkinlerine dair olan tescil ve ilânlar için elli kuruş alınır. 

Resen yapılan terkinler harca tâbi değildir. 

On birinci fasıl 
Suret harçları 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — ilâm suretlerinin beherinden iki yüz ve ev-
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ı-ak suretlerinin her birinden elli kuruş harç alınır. 
Muhakeme zabıtnamelerinin her sayı fasından otuz kuruş alınır. 
Sulh işlerinde yukarıki fıkralarda yazılı harçların yarısı alınır. 

On ikinci fasıl 
Tezkere harçları 

KIRKINCI MADDE — Resmî dairelere yazılacak her tezkereden elli kuruş alı
nır. Ancak bunların tekitlerinden harç almmaz. 

istenilen kayit ve malûmatın esasen mevcut olmadığı veya iddia hilâfma bir 
kayit ve malûmata dair cevap geldiği surette mahkeme kararile tezkerenin ya
zılmasını isteyenden yüz kuruştan bin kuruşa kadar ayrıca harç alınır. 

On üçüncü fasıl 
Mahkeme haricindeki muamelelerden alınacak harçlar 

KIRK BlRlNCl MADDE — Hâkim veya naibi tarafından mahkeme binasının 
haricinde tanzim olunacak her zabıtname için otuz kuruş harç ahmr. (Hükümetin 
42 inci maddesi) 

On dördüncü fasıl 
Depozito harcı 

KIRK ÎKİNCl MADDE — Adliye veznelerine tevdi olunacak para ve kıy
metli eşyanın kabul ve muhafazası için yüzde yarım harç alınır. 

Muhafaza müddeti bir seneyi geçerse her sene için fazla olarak bu harem yarısı 
ahmr. (Hükümetin 43 üncü maddesi) 

On beşinci fasıl 
Temyiz ilâmlarından alınacak harçlar 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz, mahkemesinin hukuk ve ticaret daireleri-
le hukuk heyeti umumiyesince bir ilâmın tasdikında temyiz olunan ilâmın veril
diği mahkemece alınmış olan miktarda harç alınır. 

Temyiz istidasının reddi halinde maktuan dört yüz ve nakzmda beş yüz kuruş 
harç alınır. 

Temyiz mahkemesinden icranın tehirine dair verilen kararlar beş yüz kuruş mak
tu harca tâbidir. Sulh işlerinde bu kararlar için yüz kuruş harç alınır. 

Tashihi karar talebinde bulunanlardan beş yüz kuruş peşin harç alınır. 
Tashihi karar arzuhali reddedililr veya asıl temyiz olunan ilâm tashih üzerine1 

tasdik veya nakzolunursa yukarıki fıkra hükmüne göre harç alınır. 
Temyiz mahkemesinde icranın tehirine dair verilen kararlar beş yüz kuruş mak

tu harca tâbidir. Sulh işlerinde bu kararlar için yüz kuruş alınır. 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE - - Temyiz ilâmlarının harçları Temyiz mahkeme

si veya ilâmı veren mahkeme tarafından istifa olunur. 

On altıncı fasıl 
ladei muhakeme taleplerinden alınacak harç 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — ladei muhakeme talebinin reddi halinde maktu-
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an dört yüz kuruş harç alınır. 

İstidanın kabulünden sonra verilecek kararlar beş yüz kuruş harca tâbidir. 

On yedinci fasıl 
Yabancı memleketler mahkemelerin den verilen ilâmların infazı için alı

nacak harçlar 
K I R K ALTINCI MADDE — Yabancı bir mahkemeden sadır olan ilâmın tenfizi 

hakkında açılacak davalarda hükmolunmuş olan şeyin miktar, kıymet ve mahiyeti
ne göre bu kanun dairesinde harç alınır. 

ÎKÎNCt BAP 
Ceza davalarında alınacak harçlar 

K I R K YEDÎNCÎ MADDE — Harçların takdirinde hükmedilecek cezanın mik
tarı esas tutulur. Hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile birlikte para cezası da hükmedilen 
hallerde para cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya kalbile her iki ceza mecmuu üze
rinden harç hesap edilir. 

Hüküm yalnız para cezasına taallûk ediyorsa alınacak harç para cezası mikta
rını geçemez. (Hükümetin 51 inci maddesi) 

K I R K S E K Î Z Î N C Î MADDE — Ceza kanununun 77 inci maddesindeki haller
de yeni muhakeme için alınacak harç, yeni cezanın eskiden hükmedilen cezayı ge
çen kısmı üzerinden hesap edilir. Ceza muhakeroeleri usulü kanununun 403 üncü 
maddesinde yazılı olan halde ayrıca harç alınmaz. (Hükümetin 52 inci maddesi) 

K I R K DOKUZUNCU MADDE — Bir ceza davası birden fazla suçlulara taal
lûk ediyorsa alınacak harç bunlardan her biri hakkında hükmedilen cezanın mikta-
rile mütenasip olmak üzere paylaştırılır. 

(Ceza muhakemeleri usulü kanununun413 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası hük
mü mahfuzdur). 

ELLÎNCÎ MADDE — Sulh mahkemelerile asliye mahkeme ve ağır ceza mah
kemelerinde para cezasına ve hürriyeti bağlayıcı bir cezaya dair verilen hükümler
den aşağıda yazılı olan şekillerde harç alınır: 

I - 50 kuruştan 1 000 kuruşa kadar yahut bir günden on güne kadar 200 kr. 
2 - 1 001 kuruştan 1 500 kuruşa kadar yahut 11 günden 14 güne kadar 300 kr. 
3 - 1 051 kuruştan 3 000 kuruşa kadar yahut 15 günden 30 güne kadar 400 kr. 
4 - 3 001 kuruştan 7 500 kuruşa kadar yahut 31 günden -45 güne kadar 500 kr. 
5 - 7 501 kuruştan 15 000 kuruşa kadar yahut 46 günden 3 aya kadar 1 200 kr. 
6 - 1 5 001 kuruştan 23 000 kuruşa kadar yahut 3 aydan 6 aya kadar 1 400 kr. 
7 - 2 5 001 kuruştan 50 000 kuruşa kadar yahut 6 aydan 1 seneye kadar 1 700 kr. 
8 - 5 0 001 kuruştan 75 000 kuruşa kadar vahut 1 seneden 2 seneye kadar 2 200 

kr. 
9 - 7 5 001 kuruştan 150 000 kurusa kadar yahut 2 seneden 3 seneye kadar 2 800 

kr. 
10 - 150 000 kuruştan yukarı para cezası yahut 3 seneden on seneye kadar 

3 800 kr. 
I I - Daha yüksek mahkûmiyetlerde 6 000 kr. 
12 - Hükmedilen ceza yalnız amme hizmetlerinden veya bunlardan bazı-. 
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larından mahrumiyete veya sürgüne mütedair olursa harç 500 kuruş, ve tevbihi adlî 
yapılmasına karar verilmişse 100 kuruş. (Hükümetin 54 üncü maddesi) 

ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Sulh hâkimleri tarafından verilmiş olan ceza ka
rarnamesi duruşma yapılmaksızın katile şirse 54 üncü maddede yazılı harçların 
onda ikisi alınır. 

Bir ceza kararnamesi aleyhine yapılan itiraz, dava suçlunun ispatı vücut etme
mesi sebebile bir kararla reddedilmiş bulunursa bütün muhakeme için 54 üncü mad
dede yazılı harçların yarısı alınır. (Hükümetin 55 inci maddesi) 

ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Tik tahkikat yapılmamış ve son tahkikatın icrası 
esnasında delil ikame edilmemiş bulunursa mahkeme 54 üncü maddede yazılı olan 
harçların miktarının yarısı alınır. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 205 inci maddesinde yazılı olan haller de 
böyledir. (Hükümetin 56 mcı maddesi) 

ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz mahkemesince, temyiz istidası reddedi
lirse maktuan 400 ve temyiz olunan hüküm bozulduğu takdirde maktuan 500 
kuruş ve hükmün tasdiki halinde asliye mahkemesince kaç kuruş ilâm harcı alın
mışsa o miktar harç alınır. (Hükmetin 57 inci maddesi) 

ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE —Aşağıdaki hallerde 54 üncü maddede yazılı 
harçların onda üçü alınır: 

1 - Eski hale getirme talebinin reddi, 
2 - Temyiz talebinin mahallî mahkemesince kabule şayan olmamasından dolayı 

reddi, 
3 - îadei muhakeme talebinin kabule şayan olmamasından dolayı reddi, 
4 - Sulh hâkimi tarafından verilmiş olan bir ceza kararnamesine karşı yapılmış 

olan itirazın gayrikabili kabul olmasından dolayı reddi. 
5 - 1, 2 ve 4 üncü numaralardaki kararlar aleyhine yapılmış olan müracaatin 

reddi. (Hükümetin 58 inci maddesi) 

E L L Î B E Ş Î N C Î MADDE — îadei muhakeme talebi esassız olduğundan redde-
dilmisse ellinci maddede yazılı harçların onda ikisi alınır. Bu talepte delil göste
rilmişse harcın nisbeti onda dörde çıkarılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı kararların aleyhine yapılan temyiz talebinin reddi ha
linde ellinci maddede yazılı harcın onda dördü alınır. 

E L L Î ALTINCI MADDE —• 55 inci maddede gösterilenden gayri kanun yolla
rına müracaat olunarak bu müracaatin reddi halinde elli kuruş harç alınır. 

E L L Î Y E D Î N C Î MADDE — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 167 ve 
168 inci maddelerinde yazılı hallerde harç mezkûr kanununl70 ve 414 üncü madde
lerine tevfikan müddeive tahmil edilmiş olursa harçlar aşağıdaki surette alınır: 

Kabahatlerde iki yüz kuruş, c 

Cürümlerde: 
1 - Beş seneye kadar hapis, sürgün, ağır para cezası, amme hizmetlerinden mah-

rıırnivet cezasını müstelzim ise beş yüz kuruş, 
2 - îdam ve beş seneden yukarı, hapsi müstelzim ise bin kuruş, 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 411 inci maddesinde zikredilen halde de 

bu suretle hare alınır. 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 169 uncu maddesinin son fıkrasında zik

redilen halde yukarıda yazılı harçların yarısı alınır. Son tahkikatın açılmasından 
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sonra, müştekinin şikâyetnamesini geri alması sebebüe dava düşerse hüküm yine 
böyledir. (Hükümetin 61 inci maddesi) 

ELLİ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Şahsî dava üzerine yapılan duruşmada aşağıda 
gösterilen suretlerde harç alınır: 

1 - Davanın düşmesine, duruşmaya başlandıktan sonra hüküm verilmişse üç yüz 
kuruş, 

2 - Birinci bentte yazılı hal haricinde dava, delil ikame edilmeksizin bir hükme 
iktiran etmişse üç yüz kuruş, 

3 - İkinci bentte yazılı hal haricinde dava, delil ikame edildikten sonra bir 
hükme iktiran etmişse beş yüz kuruş. 

Temyiz davalarında da ayni harçlar alınır. 
Karşılıklı davalardan harç alınmaz. 
îdarî makamlar tarafından açılan dava bu kanuna göre şahsî dava sayılmaz. 

(Hükümetin 62 inci maddesi) 
ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Şahsî davadan dolayı kanun yollarına müra

caat halinde aşağıda yazılı harçlar alınır: 
1-54 üncü maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı haller için verilmiş olan 

kararlar aleyhine yapılan itirazın reddinde yüz kuruş, 
2-54 üncü maddenin 3 üncü bendinde yazılı halde iki yüz ve 55 inci maddede ya

zılı halde üç yüz kuruş, 
3 - 6 6 mcı maddede yazılı halde 40 kuruş, v 
4 - Şahsî bir davanın geyrimesmu olmasından dolayı reddi halinde yüz kuruş, 
5 - Bir şahsî davanın yukarıki dördüncü bentte yazılı şekilde reddi üzerine yapı

lan itirazın reddi halinde yüz kuruş, 
ALTMIŞINCI MADDE — Duruşmanın başlamasından evvel şahsî davanın geri 

alınması halinde seksen kuruş harç alınır. (Hükümetin 64 üncü maddesi) 
ALTMIŞ BÎRINCÎ MADDE — Bir davada müteaddit şahsî davacılar veya suç

lular bulunursa adetlerine bakılmaksızın 59 ve 60 mcı maddelerde yazılı harçların 
iki katı alınır. 

ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Davava müdahale eden kimsenin kanun yollarına 
müracaati halinde bunlardan 58, 59 ve 61 inci maddeler mucibince şahsî davacılar
dan alınacak olan harçlara müsavi harç alınır. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 392 ile 
394 üncü maddelerinde zikredilen hallerde yapılacak muhakemede bu husus için 
verilecek her nihaî karardan yüz kuruş harç alınır. (Hükümetin 67 inci maddesi) 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir istida veya kanun yollarından her 
hangi birine müracaat, davayı geri alma yahut duruşmanın teahhurundan gayri 
bir sebeple neticesiz kalmış olur veya bir temyiz talebi ayni suretle duruşma bas 
lamazsa evvel neticelenmemiş olursa, bir ret kararı verildiği surette 57 ve 58 inci 
maddelerle 54 üncü maddenin birinci bendi ve 61, 59 ve 63 üncü maddeler hükümle
rine göre alınacak harçların onda üçü alınır. 

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — ladei muhakemeye karar verilir ve eski ka
rarda ısrar edilmiş bulunursa yeni muhakeme için birinci muhakemedeki usule 
tevfikan harç alınır. îadei muhakemenin neticesi ilk hükmü değiştirir mahiyette 
bulnursa son şekle göre asliye mahkemesinde alınması lâzımgelen harcın tamamı 
alınır. (Hükümetin 69 uncu maddesi) 
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ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Resen verilmesi icap etmeyen suret harçları bu 

kanunun 39 uncu maddesine göre alınır. 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Şahsî hukuka ve tazminat kabilinden olan pa

ra cezalarına dair verilen hükümlerde hukuk mahkemelerinde alman nisbî harç 
alınır. (Hükümetin 71 inci maddesi) 

ÜÇÜNCÜ BAP 
icra harçları 

Birinci fasıl 
Umumî hükümler 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Harç takibe esas olan alacağın miktarına tâ
bi olduğu vakit takipten sonra işleyecek faizler hesaba katılmaz. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bir icra ve iflâs dairesince diğer bir daire
den tebliğ veya diğer bir muamelenin icrası istendiği vakit bu muamelelere ait mas
raflar muameleyi yapacak daireye gönderilir. Fakat harçlar takip için müracaat 
edilen dairece istifa olunur. (Hükümetin 74 üncü maddesi) 

YETMİŞİNCİ MADDE — icra ve iflâs daireleri için lüzumu olan masraflar 
peşin ödenir. Şikâyet vukuunda masrafın miktarı tetkik mercii tarafından tayin 
olunur. 

YETMİŞ BİRİNCİ M A D D E — Dairenin kusuru yüzünden yanlış yapılan 
bir muamele tetkik mercii taraf nidan iptal edilirse yeni yapılacak muamele için 
hiç bir harç \re masraf ve yol tazminatı alınamaz. Tetkik merciinin kararında bu 
ciheti tasrih etmesi lâzımdır. Tetkik mercii iptal olunan muamele yerine yeni bir 
muamele omretmemiş ise alman paranın iadesine karar verilir. ( Hükümetin 79 
uncu maddesi) 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE— İcra dairelerince alman harç mukabilinde evra
kına pul yapıştırılıp iptal !olunur. Alâkadarların aldıkları harç ve masrafın müf
redatını gösterir bedava ve pulsuz birer makbuz verilir ve bunun dip koçanı mu
hafaza edilir. (Hükümetin 80 inci maddesi) 

İkinci fasıl 
tcra işlerinde alınacak harçlar 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — icra dairelerine vaki olacak ilâma müstenit 
olmayan takip taleplerinden alacak miktarı üzerinden yüzde yarım tahsil harcı pe
şin- alınır. 

Alacaklı mahkemeye müracaate mecbur kalırsa peşin verdiği tahsil harcı yedin
ci maddeye göre verilecek harca mahsup edilir. 

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ödeme ve icra emirlerinin tebliğ olunacak 
ilk nüshası için yirmi kuruş harç alınır. Nüshalar teaddüt ederse fazla her nüsha 
için on kuruş alınır. (Hükümetin 83 üncü maddesi) 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — İcra ve iflâs muamelelerine dair tetkik-merci-
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lerile ticaret mahkemeleri taraf mdan verilen kararlardan maktuan yüz kuruş harç 
alınır. 

Bunlara müteâllik temyiz ilâmları da ayni harca tâbidir. 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — İcra ve iflâs kanunu mucibince istenecek kayit 

ve evrak suretlerinden eili kuruş harç alınır. 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — ödenıe veya icra emrinin tebliği üzerine ha

cizden evvel ödenen paradan yüzde üç tahsil harcı alınır. 
Hacizden sonra satıştan evvel para ödenirse tahsiliharcı yüzde dörttür. 
Haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra îb&rç ödmirse tahsil harcı yüz

de beştir. 
Resmî ve hususî müesseselerde mermir ve müstahdemlerm jmaaş ve üeretlerm-

den icra marifetile haciz ve tevkif olunarak borç ödenirse tahsil -harcı yüzde beştir. 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Haciz !ve;gayrimentalüni/^raadyet zaM va

rakasının tanzimi için kırk loıruş harç ab nır. 
Haczedilecek mal bulunmazsa alınacak harç yirmi kuruştan ibarettir. 
Maaş veya ücretin veyahut bir hikmet gelirinin haczine dair yazılacak tezkere

den yirmi kuruş harç alınır. 
Tekit müzekkereleri harca tâbi değildir, f Hükümetin 87 inci maddesi) 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Haccedilen gayrimenkul malların idaresi 

için icra dairesi aşağıda yazılı harçları alır: 
A - Adi kira veya hasılat kirası, akitleri ve iki nüsha mukavele tanzimi için 80 

kuruş, 
B - Hesap tutmak için 80 kuruş, 
C - Haczedilen gayrimenkulun tahsil olunan adi veya hasılat kirasından o gay

rimenkulun vergi ve sair resimleri için ödenen veya alacaklıya verilen miktar üze
rinden yüzde beş. 

SEKSENİNCİ MADDE — İcra ve iflâs kanunu mucibince alacakların devri 
için yapılan muamelelerden yüzde bir harç alrmr.\Bu alacak icra marif etile tahsil 
olunursa peşin alman beşte bir harç alınacak tahsil harcma mahsup edilir. 

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Miktar ^e kıymeti muayyen olmayan husus
lar hakkındaki ilâmların icrasında mahkemece alınan ilâm haremm ayni tahsil 
harcı alınır. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Her ne sebep Te suretle olursa iera iakibinden 
vaz geçildiğinin zabıtnameye yazılması için 77 inci maddede yazılı harçların yarı
sı alınır. Peşin alınan tahsil harcı buna mahsup ediliri 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankaya .yatırılan paralara faizi Devletindir. 
Paraların sandığa veya bankaya yatırılması y ^ oralardan alınması için masraf 

namil e bir şey alınmaz. '^*: '; .. 
Tahsil edilen parayı alacaklıya gönderme masrafı kendisine aittir. 

Üçüncü f asü 
îflâs işlerinde alınacak1 harçlar 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — İflâs zabıt varakasının tanzimi, defter tu
tulması, kıymet takdiri ve kilitleme veya mühürleme işlerinden yüzer kuruş harç 
alınır. 
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SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — İflâs veya icra dairesi tarafından alacaklılar 
toplanmasında tutulacak zabıt varakası için iki yüz elli kuruş harç alınır. (Hükü
metin 97 inci maddesi) 

SEKSEN ALTINCI MADDE — İflâsın açılmasının ilânı ve bütün alacaklı
lara ilânın bir nüshasının gönderilmesi için yüz kuruş harç alınır. (Hükümetin 98 
inci maddesi) 

SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — İcra ve iflâs kanunu mucibince her ala
cağın tahkiki ve istihkak iddialarının tetkiki neticesinde verilecek her karar için 
kırk kuruş harç alınır. (Hükümetin 99 uncu maddesi) 

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Masa mallarının muhafazası ve idaresi 
için bu kanunun 79 uncu maddesi hükümleri tatbik olunur. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE— Masa mallarının tasfiyesile hasıl olan 
paranın paylaştırılmasmda yüzde beş tahsil harcı alınır. 

Dördüncü fasıl 
Konkordatodan alınacak harçlar 

DOKSANINCI MADDE — Konkordato mühletinin verilmesi veya geri alınma
sı hakkındaki kararlardan beş yüz kuruş harç alınır. 

Mühletin uzatılması kararından iki yüz elli kuruş alınır-
DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Mevcut malların defterinin tutulması ve kıy

metlerinin takdiri için yüz kuruş harç alınır (Hükümetin 105 inci maddesi) 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — Konkordato komiserine ibraz edilecek evrak 

ve vesaik kaydiye harcına tâbidir. 
. Her alacağın kabul edilerek deftere geçirilmesinden 40 kuruş harç alınır. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Konkordato komiseri tarafından verilecek ra
por için beş yüz kuruş harç alınır. 

Beşinci fasıl 
Müteferrik harçlar 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — ihtiyatî hacizde bu kanunun 78 inci mad
desi hükümleri tatbik olunur. 

DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Hapis hakkına tâbi eşyanın defterinin tutul
ması için elli kuruş harç alınır. (Hükümetin 110 uncu maddesi) 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Mukavelename ile kiralanmış olan gayrimen
kulun tahliyesinde bir yıllık kiranın binde beşi nisbetinde harç alınır. 

İlâma müstenit tahliye işlerinde maktuan iki yüz kuruş alınır. 

DÖRDÜNCÜ BAP 
Müşterek hükümler 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bu kanuna göre hukuk ve ceza işlerinde Devle
te ait olan ilâm harçlarmııı alâkalıları tara fmdan kararın verilmesinden itibaren iki 
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ay içinde Ödenmesi mecburidir- Aksi takdirde hükmü vermiş olan mahkeme ve ma
kamların maliye dairelerine göndereceği müzekkere üzerine tahsili emval kanunu
nun hükümlerine göre bu harçlar kendilerine yükletilmiş olanlardan tahsil olunur. 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Tebliğden başka bir muamele yapmak 
için makamından uzaklaşmağa mecbur olan hâkim veya memura yol masrafından 
başka her saat ve küsuru için elli kuruş yol tazminatı verilir. Bu miktar bir gün 
için iki yüz kuruşu geçemez. 

Kâtip ve sair müstahdemler için yukarıki fıkrada yazılı miktarlarm yarısı ve
rilir. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Daireden uzaklaşmayı icap ettiren bir
den ziyade iş olursa mümkün oldukça bu işler ayni zamanda yapılır. Bu.suretle yol 
masrafı ve tazminatı muhtelif işler ayni mahalde ise müsavi hisselere ve eğer muh
telif mahallerde iseler mesafe nazara alınarak mütenasip hisselere taksim olunur. 

i lk önce alman masrafın fazlası sahiplerine iade olunur. (Hükümetin 77 inci 
maddesi) 

Münferit hükümler 
YÜZÜNCÜ MADDE — Şûrayi devlette açılacak idarî davalardan bu kanunda 

yazılı hukuk işlerinden alınan peşin harç ile keydiye, tebliğ ve ilâm harcı al mır. 
Vergi ve resimlere ait bulunan davalar, kıymeti muayyen olmayan davalar

dan alınacak maktu harca tâbidir. 
Memurin muhakematı kanununa göre yapılacak itirazlarla bu itiraz üzerine ve

rilecek kararlardan ceza işlerinden alınacak harçlar alınır. 
Askerî mahkemelerin Türk ceza kanımile askerî ceza kanununun 3 üncü babı

nın 8 inci faslına tevfikan hükmettiği cezalar her hangi bir karara karşı yapılacak 
itiraz veya kanun yollarına müracaat hallerinde ceza işlerinden alınacak harçlar 
alınır. 

Askerî efrattan hiç bir harç alınmaz. 

Son maddeler 
YÜZ BlRlNCl MADDE — Mehakimi nizamiye ve devairde alınması lâzımge-

len harçlara dair tarife unvanlı ve 12 muharrem 1304 ve 29 eylül 1302 tarihli kanun 
ile bunun zeyil ve tadilleri mülgadır. (Hükümetin 114 üncü maddesi) 

YÜZ iKlNCl MADDE — Bu kanun meriyete girdiği sırada görülmekte olan 
davalarla tahkikat ve icra ve iflâs işlerinde ve 100 üncü maddeye göre bu kanunun 
hükümleri tatbik edilecek hususlarda meriyet tarihinden sonra yapılacak muame
leler için bu kanuna göre harç alınır. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 ağustos 1934 tarihinden itibaren me
ridir. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil, Ad
liye, Millî Müdafaa, Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 





Sıra No 20b 
Mart* mayıs 1933 aylarına ait raporun takdim kılındığı hak
kında 3/350 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

r. c. 
Divanı muhasebat 

U. 25619 
H. 227 

7 I 10 I 933 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhasebei umumiye kanununun 76 ncı maddesine tevfikan her üç ayda bir Meclisi Âliye 
takdimi icap eden raporlardan mart - mayıs 1933 aylarına ait (9) madde ve (18) sayfadan 
ibaret raporun leffen takdim kılındığı arzolunur efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat 

Karar No. 9 
Esas No. 3/350 

Yüksek Reisliğe 

Mart - mayıs 1933 üç aylık raporun takdim 
edildiğine dair Divanı muhasebat Reisliğinden 
gelip encümenimize havale buyurulan 7 - X -1933 
tarihli ve 25619/227 numaralı tezkere üzerine 
raporda mevzubahs meseleler birer birer tetkik 
ve icap eden kararlar ittihaz edilerek her birinin 
hizasında gösterilmiş olmakla keyfiyet Heyeti 
umumiyeye arzolunur. 

D. M. E. Reisi 
Niğde 
Faik 
Aza 

Aksaray 
Riza Nisari 

Aza 
Giresun 
A. Şevket 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

M. M. 
Kırşehir 

Aza 
Ankara 
Hasan 
Aza 

İstanbul 
Hayrullah 

Aza 
Maraş 

Abdülkadir 

Kâtip 
Yozgat 
Sungur 
Aza 

Çankırı 
Rıfat 
Aza 

îzmir 
Hüsnü 
Aza 

Samsun 
Ruşeni 

30 - V - 1934 



DÎVANI MUHASEBATIN MARUZATI 

1 — Şûrayi devlet reisi Nusrat Beyefendi
nin tahakkuk ettirilen tekaüt ikramiyesini muh-

. tevi olup Maliye vekâleti celilesi Muhasebe 
müdüriyetinde bittanzim vize edilmek üzere gön
derilmiş olan 5 - VI -1933 tarih ve 3 ve 4 numa
ralı iki kıta ita emrinin tetkikinde; müşariley-
hin halefi Reşat Beyefendinin haziran 1931 ma
aşına ait ita emrine merbut 14 haziran 1931 ta
rihli ve 8281 numaralı Başvekâlete yazılan mü
zekkere suretinde Nusrat Beyefendinin 2 hazi
ran 1931 tarihinde Cumhuriyet merkez bankası 
heyeti idare riyasetine intihap ve ayni günde 
bankada işe mübaşeret etmiş olduğu yazıldığı 
ve tekaüt ikramiyesi ita emrine merbut müddeti 
hizmet cetvelinde de 2 haziran 1931 tarihinde 
infiıkâk eylediği gösterilmiş olmasına göre 
2 - I I -1931 tarih ve 609 numaralı tefsir kara
rma nazaran tekaüt kanununun 58 inci maddesi 
hükmünden istifade etmemeleri lâzım gelirken 
mumaileyh namma ikramiye tahakkuk ettiril
mesi sebebinin izahı ve Merkez bankası heyeti 
idare riyasetine intihaıbile işe başladığı tarihin 
işarı ve tekaüt talebinin mensup bulunduğu ma
kamca kabul ve tasvip buyurulduğunu natık ev
rak ile 2 haziran 1931 tarihinde vazifesine mü
başeret ettiği hakkındaki Başvekâlete yazılan 
tezkere; sureti musaddakalarınm raptı istizah 
müzekkeresile talep edilmişti. Alman cevapta: 

1 - 14 haziran 1931 tarihinde Başvekâlete 
yazılan tezkerede müşarileyhin gerek Şûrayi 
devletteki vazifesinden infikâkinin gerekse ban
kadaki vazifesine mübaşeretinin 2 haziran gös
terilmesi yevmi mezkûrun banka meclisi idaresi 
azalarının intihap günü olmasındajı mümbais 
olup yoksa bu bapta alınmış bir işarı resmiye 
müstenit olmadığı, 

2 - Banka meclisi idare riyasetine intihap 
olunduğuna dair kararname sureti musaddaka-

•. «ile bankada işe mübaşereti hakkımda müdüri
yetten mürsel vesika ve tekaütlüğü hakkında 
Başvekâleti Celileye yazılan ve tasdiki âliye ik
tiran eden müzekkere sureti musaddakasınm 
raptedildiği, 

3 - Müşarileyh Nusrat Beyefendi 1 haziran 
1931 tarihli istidasile tekaüdünü talep ve 2 ha
ziran 1931 tarihinden riyasetten infikâk eyle
miş olmasma nazaran ücretle istihdam olunmaz-

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
MUTALEASI 

1 — Maaşlı bir vazifeden ücretli bir vazi
feye naklinden sonra tekaütlüğünü talep 
edenlere Meclisi Âlinin 60Q numaralı tefsir 
kararı mucibince ikramiye verilmemesi lâzım 
geldiği cihetle Devlet şûrası eski Reisi Nusrat 
Beyefendiye ikramiye verilmemesi hakkında 
bidayeten Divanı muhasebatça ittihaz olunan 
karar esas itibarile muvafık ise de mumailey
hin kabul ettiği hizmetin anonim bir şirket 
olan Cumhuriyet merkez bankası meclisi idare 
riyaseti olmasına ve gerçi bu hal memurin 
kanununun 8 inci maddesine nazaran memnu 
ahvalden ise de usulen uhdesindeki memuriyetin 
henüz nezedilmediği bir zamanda tekaüdünü 
talep etmesine ve bu itibarla ikramiye alması 
lâzım geleceği kanaatile Devlet şûrası deavi 
dairesinden karar verilmiş ve bu gibi karar
ların da vacibülinfaz bulunmuş olması itibarile 
muahharan vize muamlesinin ifasında mucibi 
tenkit bir cihet görülmemiştir. 



dan evveİ tekaüdünü talep eylediğinden' 609 nu
maralı tefsir kararı ahkâmının tatbikına mesağ 
görülmediği beyanile ita emrinin tasdikmda ıs
rar edilmiş ve bu bapta yapılan tetkikat netice
sinde : Müşarileyhin 2 - VI -1931 tarihinde Cum
huriyet merkez bankası heyeti idare riyasetine 
intihap edilmesi üzerine mezkûr tarihte vazife! 
saibıkasından infikâk ve ayni tarihte yeni vazife
sine mübaşeret eylediği gerek tekaüt maaşı ev
rakı tahsisiyesi meyanında mevcut müddeti hiz
met cetvelinden ve gerekse Şûrayı devlet reisi 
lâhikı Reşat Beyefendinin haziran 1931 maaş ita 
emrine merbut ve Başvekâleti Celileye hitaben 
yazılmış bulunan 14 - VI -1931 tarih ve 8281 nu
maralı tezkere mündericatile Divanı muhasebat
ça bu bapta Cumhuriyet merkez bankasile iera 
kılman muhabere neticesinde tebeyyûn etmekle 
beraber müşarileyihin salifüzzikîr 2-VI-1931 
tarihinde banka meclisi idaresine intihap edil
miş olan zevatı telgraflar çekmek suretîle vazi
felerine davet eylediği de teeyyüt eylemiş ve 
yine evrakı merbuta meyanında imzayı zatisi]e 
Başvekâlete takdim kılmmış olan 7393 numara
lı tezkereden de icrayi tekaüdüne müsaade bu-
yurulması için vazifei hazrrasma mu'başereti ta
kip eden 3 - VT -1931 tarihinde müracaatta bu
lunmuş olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla maaşlı 
bir vazifeden ücretli ıbir vazifeye naklinden 
sonra tekaütlüğünü talep ve istida eylemiş ol
duğu tahakkuk eden müşarileyhe Meclisi Âli
nin 609 numaralı tefsir kararı mucibince ikra
miye itasına imkânı kanunî görülmemiş oldu
ğundan bu baptaki ita emri dairesine iade kılın
mıştı. Ahiren Nusrat Beyefendi Şûrayi devlete 
ikamei dava ederek Şûrayi devlet deavi dairele
ri umumî heyetince ittihaz olunan kararı natık 
11 şubat 1933 tarih ve 32/84/16 numaralı ilâ
mında, davacı Nusrat Beyin tekaüdünü ve ikrami
yesini talep ederek Şûrayi devlet riyasetine tak
dim etmiş olduğu arzuhalin muverrah bulundu
ğu 1 haziran 1931 tarihi ile tekaüt muamelesinin 
Şûrayi devlet riyasetince Başvekâlete izafeten 
tasdika iktiran eylediği 4 haziran 1931 tarihi 
arasındaki zaman zarfında haiz olduğu Şûrayi 
devlet riyaseti uhdesinden intiza etmiş olmadığı, 
gerçi kendisinin 2 haziran 1931 tarihinde Cum
huriyet Merkez bankası meclisi idaresi reisi sıfa-
tile azaya davet telgrafı çektiği sabit ise de bu 
vaziyet bankanın bir anonim şirketten ibaret ol
masına nazaran bir memurun, memurin kanunu-



ihm 8 inci maddesinde mevzubahs hizmetlerden 
birini kabul etmesine mümasil bir şekil arzede-
bilip yoksa memuriyeti izaleye hukukî bir sebep 
teşkil etmeyeceği ve binaenaleyh mumaileyhin 
uhdesinde hukukan memuriyeti mahfuz olduğu 
bir sırada tekaüt edildiği anlaşılmasına göre 
kendisine ikramiyesinin verilmemesi kanuna mu
vafık olamayacağı beyan edilmesile kararı mez
kûr mucibince Nusrat Beyefendinin ikramiyesi
ne ait ita emrleri vize edilmiştir. 

2 - 19 şubat 331 tarihinde teşkilâtı mahsusa 
tarafından Efganistana gönderilip 28 -XI I - 336 
tarihinde avdet eden yüzbaşı Kâzım Beye Efga-
nistanda bulunduğu müddetçe muhassas maa
şına ilâveten şehrî 20 lira maaş ve 30 lira harcı
rah hesabile verilmesi muktazi meblâğ olarak 
tahakkuk ettirilen 3 365 lira 91 kuruşu muhtevi 
olup 932 senesi muvazenei umumiye kanununun 
12 nci maddesi mucibince tasfiyei düyun tah
viline raptolunmak üzere Muntazam borçlar 
muhasebe müdürlüğünce bittanzim Divana irsal 
olunan bordrolarla merbutu evrakın esnayı tet
kikinde; muvazzaf memurine maaşlarına zami
meten ayrıca tahsisat itasına cevazı kanunî ol
madığı ve harcırah kararnamesine nazaran mak
tuan harcırah verilmesine de imkânı kanunî mev
cut bulunmadığı halde mumaileyhe maktuan 
harcırah ve maaşına zamimeten tahsisat itası 
cihetine gidildiği ve bu istihkakın, mahsubu 
umumî kanunundak müddet zarfında müracaat 
edilmeyip müruru zaman hadis olmasına rağ
men tahakkuk ettirildiği görülmüş isede mua-
nıelei taakkukıyenin evrak meyanında mevcut 
Şûrayi devlet deavi dairesinin kararına müstenit 
olduğu anlaşılmıştır. 

Millî Müdafaa vekâletinin müdafaanamele-
rinde mumaileyhin teşkilâtı mahsusa tarafın
dan izam edilmesine ve bu suretle tavzif edilen
lere verilecek ücretlerin tahsisatı mestureden 
veya mezkûr teşkilâtın kendi mevcudundan tes
viye edilmekte olduğundan mevzubahs istihka
kın Hükümet borcu olarak kabulüne imkân ol
madığı ve esasen müracaatın mahsubu umumî 
kanununun tesbit ettiği müddet zarfında yapıl
maması hasebile Hazine lehine müruru zaman 
mevcut olduğu defaten dermeyan edilmiş olup 
şûrayi müşarileyhaca: ( davacının aldığı emir 
üzerine fazlai muhassasatla Efganistana gittiği 
sabit olmasına göre taahihüt olunan fazlai mu-

2 — 331 senesinde teşkilâtı mahsusa tara
fından Efganistana gönderilmiş olan Yüzbaşı 
Kâzım Beye orada bulunduğu müddet için 
şehri 20 Ura maaş ve 30 lira harcırah hesabile 
verilmek istenilen mebaiiğe ait tasfiyei düyun 
tahvilinin; memuriyet maaşlarına zamimeten 
tahsisat ve maktuan harcırah verilmesine 
mesağı kanunî olmaması ve böyle bir istihka
kın kabulü halinde dahi 459 numaralı mahsu
bu umumî kanununda muharrer müddet zarfında 
müracaatta bulunmadığından dolayı Hazine 
lehine müruru zamana uğraması lâzım gelme
si itibarile; bidayeten Divanı muhasebatça 
tasdik ve vize edilmemesi yolunda ittihaz 
edilmiş olan karar muvafık görülmüş 
ise de aldığı emir üzerine fazla muhassasatla 
Efganistana gittiği sabit olmasına göre taah
hüt olunan fazlai muhassasatın kendisine veril
mesi icap ettiği kanaatile Devlet şûrası deavi 
dairesinden karar verilmiş olması ve birinci 
fıkra hakkında da arzedildiği veçhile bu 
kararlara ittiba zarureti mevcut bulunması 
itibarile. sarfiyatı vakıanın Divanca kabul ve 
tasdik edilmiş olması zaruri görülmüştür. 



. hassasatın kendisine verilmesi icap ettiğine ve 
bu bapta bir tahsisat mevcut olmaması muma
ileyhin hakkınm iptaline sebep olamayacağına 
binaen bu matlubun ahkâmı kanuniye dairesinde 
tesviyesi lâzımgeleceği ) ne karar verilmiş ve bi
lâhare bu karardaki ahkâmı kanuniye tabirile 
(mahsubu umumî kanununun kastedildiği) tavzih 
edilmiş ise de müruru zaman hakkında bir şey de
nilmemiş olduğu görülmüştür. 

Memurine maaşlarına zamimeten tahsisat ita
sına cevazı kanunî olmadığı ve maktuan harcırah 
verilmesi de harcırah kararnamesi ahkâmına 
muhalif bulunduğu halde mumaileyhe ilâveten 
yirmi lira maaş ve maktuan harcırah itasının 
vaktile dairesince takarrür ettirilmesi salifüzzi-
kir mevzuat ile kabili telif görülememiş ve böyle 
bir istihkakın kabulü halinde dahi 3 nisan 1340 
tarih ve 459 numaralı mahsubu umumî kanunun
da muharrer müddet zarfında müracaatta bulu-
nulmamasına göre istihkakın Hazine lehine mü
ruru zamana uğrayacağı tabiî bulunmuş ise de 
Şûrayi devlet deavi dairesince, Millî Müdafaa ve
kâletince müdafaaten serdedilen anifüzzikir hu-
susat nazarı itibar e alınmayarak ittihaz edilen ka
rara müsteniden tanzim edilmiş olan evrakı ta-
hakkukıyenin Şûrayi Devletten sadır olan hü
kümlerin bermucibi kanun lâzimülinfaz bulun
ması noktasından kabulü zarurî görülerek bu 
baptaki bordro tasdik edilmiş ve keyfiyetin üç 
aylık raporlarla Meclisi Âliye arzı kararlaştırıl
mıştır. 

3 — Ankara Bakteriyolojihanesi müdürlüğün
de müstahdem iken talebine binaen tekaüdü icra 
edilen Mustafa Hilmi Beyin askerî etıbbadan iken 
İstanbul Hükûemit zailesi zamanında neşrolu
nan 30 kânunuevvel 336 tarihli kararname üze
rine istifa ederek bir müddet sonra Hükümeti 
milliyece Srvasta mülkî bir vazife ile tavzif olun
duğu ve 30-XII-336 tarihli kararname Hükü
meti milliyece keenlemyekün addedildiğinden 
ciheti askeriyece kendisinin ordu ile alâkası ba
ki addolunarak yeniden hizmet teklif edilmesi 
üzerine tekrar vaki istifasının 20-V-340 tari
hinde tasdiki âliye iktiran ettiği bittetkik anla
şılmış ve dairesince îstanbuldaki istifasından 
sonra ciheti askeriye ile alâkası munkati ad
dolunarak bu istifadan Sıvasta tavzifi tarihine 
kadar geçen müddet tamamen tenzil olunmak şar-
tile tekaüt maaşı tahsis edilmiş ve İstanbul 

3 — Müiğâ1 İstantrui HültfhTretince istifası 
kabui •edüımş etfbbayi askeriyenin'Hükümet 
milliyece bu istifaları keertJemyekûn ad ve 
itibar olunarak lüzumtma göre ya tekrar ördü-' 
da istitrdam ve yahut' tekaftfek sevkedttdîğf 
ve bunların-bu surette^çen müddetlerin'açık 
addedilmesi ve bu müddet -zarfındaJ açık maâ* 
şı aianlanrrda ?g6 numaralı karartn fcıirihci 
fıkrası mucnbinc '̂ yalnı?rtekatitıtıaaşimtt hesa
bında nazarı > dikkati* ralmmasr îâzınr geldiği 
halde Mkûnieti sakıtâdâ ısdar' aranan karama* 
melerin- nükömsüz olmasr kanaattfe Mustâfa 
Hilmi Beyin bu suretle geçen mü düetinin 
hizmeti filiyeden ad ve itibar edilmesi hak- ' 
kındaki Şûrayı Devlet deavi dairesinden veril
miş olan karara tevfikan tekaüt maaşının bu 
esas dairesinde tescili tabiî görülmüştür. 



Hükümeti zailesine verdiği istifanamenin tari
hinden sonra Istanbulun Hükümeti milliyeye 
iltihakına kadar salifülârz kararnameye tevfikan 
nisbeti muayyene dahilinde maaş almış olması
na göre bu müddetin yine Hükümeti sakrtaeâ 
neşrolunan mecburî mezuniyet kararnamesine 
tevfikan maaşı almış gibi kabulü ile bunlar hak
kındaki muameleye tâbi tutulması ve Istanbü^ 
lun Hükümeti milliyeye iltihakından sonra Sı-
vasta tavzifine kadar hiç bir nam ile maaş al
mamış ve hizmet etmemiş olduğundan bu müd
detin de bu sebebe binaen müddeti hizmetinden 
tamamen tenzili icap edeceği Divan heyeti umu-
miyesince 23 ağustos 932 tarihinde kararlaştırı
larak dairesince yapılan muamele ile Divanın 
mütaleası başka başka esbabı mucibe ile ayni ne
ticeye varması hasebile tescil olunmuştu. 

Mumaileyh tarafından ikame edilen idarî 
dava üzerine Şûrayi devlet deavi dairesince (İs
tanbul Hükümetince ısdar olunan kararnamenin 
7 numaralı kanun mucibince hükümsüz olduğu 
gibi Millî Müdafaa vekâletinin dahi bu istifayı 
nazarı itibare almayarak mumaileyhi tekrar isti
faya davet ettiği ve son istifası üzerine irti
batını kateylediği ve 1683 numaralı tekaüt ka
nununun 11 inci maddesinde de tekaüt hizme
tinden tenzili iktiza eden hususat meyanında bu 
vaziyetin mezkûr olmaması ve işbu kanunun 
askerî kısmında orduya olan nisbet ve irtibat
ları kesilmeyen zabitlerin geçirmiş oldukları bu 
kabîl müddetlerin filî hizmetten sayılmayacağı
na dair ıbir hüküm bulunmaması ve davacının ev
velki istifasının hükümsüz addile irtibatının de
vamından dolayı mektepten çıktığı tarihten "is
tifasının yüksek tasdika iktiran ettiği tarihe 
kadar hakkmda muvazzaf ordu zabitleri gibi mu
amele ifası icap edeceği Millî Müdafaa vekâleti
nin işaratı cümlesinden olması itibarile birinci 
istifasından ikinci istifasının yüksek tasdika ik
tiranı tarihine kadar arada geçen müddetin hiz
meti filiyeden addi lâzımgeleceğine) karar ve
rilmiş ve buna müsteniden maaşına yapılan zam
mı havi evrak ahiren dairesinden tevdi edilmek
le karan mezkûr mucibince tescil olunmuş ise 
de mecburî mezuniyet kararnamesine tevfikan 
maaş alanların bu suretle geçirdikleri müddetin 
açık maaşı alanlar gibi muameleye tâbi tutul
ması Divan raporları üzerine Meclisi Âlice tas
vip buyurulan karar icabından bulunmuş ve 
bu zatin vaziyeti mecburî mezuniyet şeklinde ol-
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mamakla beraber bu bapta ayrı bir bükme de I 
tesadüf edilmemiş olduğundan arzı keyfiyet olu
nur efendim. 

Avans mahsup ita 
emrinin Muhteviyat! 

Tarihi No. Lira K. F. M. 

17-11-932 250 31 66 874 1 
Nevi Dairesi 

Tedavi ve yol mas- Posta ve telgraf ve 
rafı. telefon 

4 — Berayi tedavi Haymana kaplıcalarına 
gönderilen posta işleri kâtiplerinden Şükrü Be
ye 13 - IX -1932 tarihli ve 24 numaralı ita enı-
rile yol masrafı olarak avans suretile verilen 
meb'lâğın mahsubu zımnında Posta ve telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü muhasebe müdürlü
ğünce bittanzim vize olunmak üzere Divana 
gönderilen tarih ve numarasile muhteviyatı yu
karıda yazılı mahsup ita emrinin tetkikinde; 

Mumaileyhin kara yolu masrafnın kilometre 
üzerinden tahakkuk ettirildiği ve bu suretle mu
amele ifası sebebinin de Maliye vekâleti celile-
sinin 22 - VIII -1931 tarih ve 32 numaralı tezke
resine müstenit bulunduğu görülmüştür. 

Memurin kanununun 84 üncü maddesinin 
(D) fıkrasına müsteniden berayi tedavi müesse-
satı sıhhiyeye gönderilen memurinin tedavi ve 
yol masrafları bütçenin harcırah tertibinden 
değil, 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı ter
tibinden verilmekte olup ayrıca yevmiye veril-
meımekte ve harcırah kararnamesi ve müzeyye-
lâtile 1846 numaralı harcırah kanununda, me
murinin daimî veya muvakkat bir vazife ile se
yahatlerinin istilzam ettiği masrafa müteallik 
ahkâmı muhtevi olup hasta memurların seyahat
leri ise daimî veya muvakkat bir vazifeden müm-
bais olmadığı cihetle yol masraflarının sureti ta
hakkuk ve hesabında harcırah kararnamesi ah
kâmının tatbikma mahal olmadığı gibi şekli se
yahatleri de hastaluklannm mahiyet ve şiddetile 
mukayyet bulunmakta olduğundan bu kabil 
memurine muayyen ve gayrimuayyen tarifeli ve
saitle seyahatlerinde hakikî masraflarının veril
mesi ve şayet muayyen tarifeli vesaitte memuri
yet derecelerine göre müstahak bulundukları 
mevkilerin fevkinde seyahatlerini tıbbî bir lü
zum ve zaruret gösterilmiş ise yol masraflarının 
bu suretle itası muktazi görülmüş ve mumaileyh I 

4 — Hasta memurlara verilen yol masrafla
rının memurini daime gibi saat veya kilometre 
üzerinden verilmeyip memuriyeti muvakkate 
gibi hakikî masraflarına göre verilmesi muva
fık görülmüştür. 
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Şükrü Beyin seyahat masrafının da bu esas da
hilinde tahakkuk ettirilmesi muktazi bulunmuş 
olduğundan avans mahsup ita emrinin vizesi ci
hetine gidilmeyerek muaanelei tahakkukıyenin sa-
lifüzzikir esasa göre tashihi için Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğüne iade kılınmıştır. 

Mahsup ita emrinin Muhteviyatı 
Tarihi No. Lira K. F. M, 

13-XII-932 1403 5 521 00 197 0 
Nevi Dairesi 
0 Muntazam borçlar 

5 — Van merkez mal müdürlüğünün T. evvel 
932 sarfiyatını havi olarak Maliye vekâleti Mun
tazam borçlar muhasebe müdürlüğünce bittan-
zim vize olunmak üzere Divana (gönderilen yu
karıda tarih ve numarasile muhteviyatı yazılı 
mahsup ita emrimin tetkikinde: 

Mütekait mülâzım Recep Efendi ile efrattan 
Abbas Ağanın verilen T. evvel 1932 maaşlarile 
terfih zamları mecmuu 20 lirayı mütecaviz ol
duğu halde bunlardan muvazene vergisi tevkif 
edilmemiş olmasından naşi tediyatı vakıanın 
dairesince de muvafıkı kanun görülmeyerek ev
rakı sarfiyesi meyanına muhtıra vaz olunduğu 
anlaşılmıştır. 

Askerî malûllerin terfihi hakkındaki 551 
numaralı kanunun 1 inci maddesinin 2nci fık
rasında işbu zamların hiç bir gûna tevkif ata 
tâbi olmadığı tasrih edilmekte isede ahiren neş
rolunan 1980 numaralı muvazene vergisi kanu
nunun 1 inci maddesinin A fıkrasında sarahaten 
«tekaüt ve sair zat maaşlarının muvazene vergi
sine tâbi olacağı mezkûr bulunmakla beraber bu 
gibi maaşatın ancak yirmi liraya kadar olan kıs
mının istisna edileceği» istisnalar meyanmda 
kaydedilmiş olmasına ve işbu tekaüt ve sair zat 
maaşları tabirinde tahsisatı fevkalâde ile buna 
zamimeten verilmekte olan terfih zamaiminin de 
dahil bulunmasına ve mezkûr zammın müstes-
niyat meyanmda tadat edilmemiş olmasma bina
en 20 lirayı mütecaviz bu gibi istihkakların mu
vazene vergisine tâbi tutulması lâzımgeleceği ta
biî bulunmuştur. Binaenaleyh mumaileyhimaya 
verilen maaş ve terfih zamlarından muvazene ver
gisi tevkif edilmemek suretile fuzulen tediye 
edilmiş bulunan ceman 18 lira 54 kuruşun kabul 
ve vizesine imkânı kanunî görülemediğinden is
tirdadı için Maliye vekâletine yazılmıştır. 

5 — Tahsisatı fevkalâdeye zamimeten as
kerî malûllere verilen terfih zamlarının da 
tekaüt maaşı ve tahsisatı fevkalâde ile beraber 
muvazene vergisine tâbi olması bu husustaki 
kanana uygun görülmüştür. 
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Mahsup ita emrinin 

Tarihi No. 
Muhteviyatı 
Lira K. F. 

21-V-932 
Nevi 

0 720 00 261 
Daire 

M 

2 

İkramiye Gümrük ve inhisarlar 

6 —• İstanbul muhafaza müdürlüğünün mayıs 
1932 sarfiyatını havi olarak tanzim edilip Güm
rük ve inhisarlar vekâleti muhasebe müdüriyetin-
ce vize olunmak üzere Divana gönderilen yuka
rıda tarih ve numarasile muhteviyatı yazılı mah
sup ita emrinin tetkikinde : 

Talebine binaen tekaüde sevkedilen mıntaka 
memuru Ali Behzat Beye tekaüt ikramiyesi ola
rak 720 lira tahakkuk ettirilerek tesviye edildiği 
görülmüş ve mumaileyhin hizmet müddetini gös
teren cetvelin tetkikinden filî hizmetin otuz sene
ye baliğ olmadığı anlaşdarak evvelce tahsis edil
miş olması lâzımgelen tekaüt maaşının Divan
ca hangi tarih ve numarasile tescil edildiği daire -
sinden sorulmuştu: Alınan cevapta mumaileyhin 
filî hizmeti 29 sene 11 ay 10 günden ibaret olup 
30 seneyi bilfiil ikmal etmediği anlaşıldığından 
fuzulen verilen ikramiyenin temini tahsili için 
Zat işleri müdürlüğünden verilen müzekkere su
retinin raptedildiği bildirilmiştir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun 58 inci maddesinde « bilfiil 30 sene ve da
ha ziyade hizmet ifa edenlere » ikramiye verile
ceği tasrih edilmiş olup işbu sarahatin kanunu 
mezkûrun tekaüt maaşlarının sureti hesap ve tah
sisine müteallik olan maddelerinde sene küsura
tının vahide iblâğı veya tayyi hakkında mevcut 
olan ahkâm ile bir gûna alâka ve münasebeti gö
rülmemiş olmasına ve mumaileyhin filî hizmetinin 
30 seneden dun bulunmasına binaen ikramiye ola-
ran 720 liranın kabul ve vizesine imkânı kanunî 
görülemediğinden bu baptaki ita emri Gümrük 
ve inhisarlar vekâletine iade kılınmıştır. 

Maaş ita emrinin 
Tarihi No. 

l l-VIII-932 352 
Nevi 

Maaş 

Muhteviyatı 
Lira K. F. 

99 45 226 
Dairesi 

M. 

0 

Gümrük ve inhisarl * r 

7 — Gümrük ve inihsarlar vekâleti müfettiş
lerinden Pertev Beyin temmuz 1932 maaşına ait 
olup muhasebe müdürlüğünce bittanzim vize 
olunmak üzere Divana gönderilen tarih ve nu-

6 — Tekaüt ikramiyesine istihkak için 30 
sene bilfil hizmet şart olup 1683 numaralı 
kanunun tekaüt maaşının sureti hesap ve tah
sisine müteallik olan maddelerindeki sene kü
suratının va-hide iblâğ veya tayyı hakkındaki 
hükümlerin ikramiyelere de tatbik ve 
teşmili caiz olmadığından bu fıkrada Divanı 
muhasebatça ihtiyar olunan tarzı muamele 
muvafık görülmüştür. 

7 — Teadül veya teşkilât kanunlarile bu
lunduğu memuriyet derecesi yükselen memur
ların bu .vaziyetleri terfi mahiyetinde adde
dilmemek lâzım gelirse de unvanı memuriyet 
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marasile muhteviyatı yazılı maaş ita emrinin tet
kikinde : 

Mumaileyhin 27 - III -1930 tarihinde 30 lira 
maaşla müfettiş muavinliğine tayin ve 14-V-1932 
tarihinde 40 lira maaşlı müfettişliğe terfi eyle
diği halde 1931 bütçe kanununun 15 inci madde
sinin (A) fıkrasındaki sarahat veçhile farkı ma
aşın tediye edilmediği ve ancak 1452 numaralı 
teadül kanununun 2 inci maddesine merimi cet
veli tadil eden 11 - VI -1932 tarih ve 2008 numa
ralı kanuna melfuf cetvelde 40 lira maaşlı güm
rük müfettişliklerinin 45 lira maaşlı Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti beşinci sınıf müfettişliğe kal-
bedilerek kendisine o yolda tebligat icra edilmiş 
olmasına istinaden o yolda tediye edildiği görül
müş ve mumaleyhin srnıf ve maaşının 45 liralık: 
müfettişliğe tahvili 40 lira maaşlı derece nıaaşr-
nı iki sene müddetle alması esasını tağyir etme
diği cihetle temmuz 1932 maaşının 13 lira 71 ku
ruş fazla olarak tediye edildiği anlaşılmıştır. İs
tihkakı kanunî fevkinde fuzulen verildiği anla
şılan salifülârz 13 lira 71 kuruşun kabul ve vize
sine imkânı kanunî görülemediğinden ita emri 
takrir ile Cümrük ve inhisarlar vekâletine iade 
edilmiştir. 

Avans mahsup ita 
emrinin 

Tarihi No. 

2-HI-933 838 
Nevi 

Harcırah 

Muhteviyatı 
Lira K. F. 

227 35 485 
Dairesi 

M. 

1 

Adliye 

8 — Birinci umumî müfettişlik adlî müşavir
liğine tayin kdınmış olan Ekme! Beyin zat ve 
aile harcırahı için avans olarak aldığı mebaliğin 
temini mahsubu zımnında Adliye vekâleti mu
hasebe müdürlüğünce bittanzim vize edilmek 
üzereDivana gönderilen tarih ve uumarasile muh
teviyatı yukarıda yazılı mahsup ita emrinin tet
kikinde : 

Mumaileyhin 55 lira maaşlı Ankara Cumhu
riyet müddeiumumiliğinden 90 lira maaşlı Adlî 
müşavirliğe tayin edildiği görülerek A serisine 
dahil mezkûr memuriyete terfi edebilmek için 15 
sene Devlet hizmetinde bulunup bulunmadığının 
ve beyannamede maaşı 80 lira olarak gösterildiği 
halde yevmiyelerinin 70 lira üzerinden hesap edil
mesi sebebinin bildirilmesi dairesinden istizah 
edilmişti. Alınan cevapta: Birinci umumî mii-

ve sınıf değişmek suretiIe maaşları artanların 
bu vaziyeti terfi mahiyetini iktisap etmiş ola
cağından bu gibilerin evvelki maaşı bir terfi 
müddetince almadıkça zammın verilmemesi 
lâzım geleceği yolundaki Divanı muhasebat 
noktai nazarı musip gerülmüştür. 

8 — Teadül kanununun 8 nci maddesinde 
tadat olunan evsafı haiz olmadıkça aşağı dere
ce maaşile dahi olsa (B) serisinden (A) serisine 
terfi imkânı olmadığından hizmet müddeti 
on beş seneden dun bulunan Ankara Müddei 
umumisi Ekmel Beyin velev 70 lira maaşla 
dahi olsa Birinci Umumî Müfettişlik müşaviri 
adliliğine tayinine mesağı kanunî görülmedi
ğinden naşi mumaileyh hakkında Divanı Muha
sebatça ihtiyar olunan tarzı muamele muvafık 
görülmüştür. 
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fottişlik adlî müşaviri Ekmel Bey intihap encü
menince 90 lira maaşla tayin edilmiş olup her ne 
kadar beyannamede maaşı 80 lira olarak gösteril
miş ise de müddeti hizmeti on beş seneden nok
san olmamasına nazaran maaşının 70 üzerinden 
tesviyesi mahalline tebliğ edilmiş bulunduğun
dan harcırahının da miktarı maaş üzerinden he
sap olunduğunun beyanile iktifa edilmiştir. 

A. serisine dahil bir memuriyete terfi için 
yüksek bir mektepten mezun olmakla beraber en 
az 15 sene Devlet hizmetinde bulunmak teadül 
kanununun 8 inci maddesi ahkâmından bulundu
ğu ve ihtisas ve tecrübe gibi bazı evsafın mevcu
diyeti mülâhazasile vazedilmiş olan bu müddeti 
ikmal etmemiş B. serisine dahil bir memurun A. 
serisine dahil bir memuriyete tayini teadül ka
nununun salifüzzikir hükmüne muhalif olduğu 
cihetle Devlet memuriyetindeki hizmet müddeti 
15 seneden dun olan mumaileyh Ekmel Beyin 
aşağı derece maaşı ile dahi olsa (A) serisine da
hil bir memuriyete keyfiyeti tayininin kanunu mez
kûrun sarahatine muvafık bulunmamasına ve 
1931 senesi muvazenci umumiye kanununun 19 
uncu maddesi ise yukarı dereceler maaşı karşılık 
tutulmak ve fakat unvanı memuriyete halel gel
memek şart ile aşağı derecelerden memur tayin ve 
istihdamına cevaz vermiş olmasına mebni muma
ileyhin bu sureti tayini ahkâmı mezkûre ile kabili 
telif görülmediğinden harcırah mahsup evrakını 
muhtevi ita emri kabul ve vize edilemeyerek Ad
liye vekâletine iade edilmiştir. 

Mahsup ita emrinin 
Tarihi No. Lira K. F. M. 

5-VII-932 0 22 951 71 877 2 
Dairesi 

Posta, telgraf 

9 — Trabzon posta ve telgraf başmüdürlü
ğünün mayıs 932 sarfiyatını muhtevi olup mü
düriyeti umumiye muhasebe müdürlüğünce bit-
tanzim vize edilmek üzere bönderilmiş olan ta
rihi ve sair izahatı yukarıda yazılı mahsup ita 
emrinin tetkikinde: 

Hastalığına binaen ağustos ve eylül 928 ta
rihlerinde mezun bulunan 15 lira maaşlı Samsun 
posta ve telgraf memuru Ali Rıza Efendiye mez
kûr aylara ait maaş ve tahsisatile birlikte beher 
ay için ezgayri tevkifat 484 kuruş gece zammı
nın 31-Y-932 tarihinde 877/2 nci 928 senesi 

9 — 928 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 15 nci maddesile Posta ve Telgraf 
memurlarına itası kabul edilen zammı mahsu
sun lâakal gece yarısına kadar Posta ve Tel
graf merkezlerinde ve telefon santrallarında 
gece hizmeti ifa eden 25 liradan dun maaşlı 
memurlara verileceği yine bu maddede yazılı 
olduğu cihetle hastalık veya diğer sebeplerle 
izinli bulunan memurlara bu zammın verilme
mesi lâzım geleceği hakkında Divanı Muhase
batça izhar olunan kanaate iştirak edilmiştir. 
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düyunu maddesinden mahsuben bütçe emana- ı 
tına alınmış olduğu görülmüş ve suveri muhte
life ile mezun bulunanlara gece zammı verilmesi 
hakkmdak müstenidatın iraesi dairesinden is
tizah . edilmiştir. 

Alınan cevapta; zammı mahsusa müstahak ı 
memurların kanunî mezuniyetlerini istimalleri 
halinde de bu zamdan istifade edecekleri müdü
riyeti umumiyenin 22-VIII-928 tarih ve 118 nu
maralı emri iktizasından olduğu bildirilmiştir. 

928 senesi muvazenei umumiye kanununun 15 
inci maddesinde: ( lâakal gece yarısına kadar 
açık posta ve telgraf nıerkezlerile telefon san- | 
trallarında gece hizmeti ifa eden 25 liradan dun j 
maaşlı memurine) işbu zammı mahsusun verile
ceği muharrer olup şu hale göre zammı mahsu
sun itası, gece hizmetinin bilfiil ifasına müte
vakkıf bulunmasına mebni sıhhî mazeretine bi- I 
naen veya diğer suretle mezuniyet istihsal ederek | 
vazifesinden ayrılmış olanların iş başında bulun
madıkları halde bu zamdan istifadelerine mesağ | 
görülemediğinden düyun tertibinden verilen ce- j 
man 968 kuruş miktarındaki zamların istirdadı I 
lâzımgeleceği posta ve telgraf umum müdürlü
ğüne yazılmıştır. | 
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