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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında

ki Kamutay Başkanlığı tezkeresile, 
Balıkesir saylavı Hayrettin Karanın teşriî masuni

yetine, 
Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile tahsiline im

kân görülemeyen borçların terkini kaydine dair maz
batalar kabul edildi. 

1930 malî yılı hesabı katisine, 
Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanan afyon 

anlaşmasının tasdikma, 
Türkiye ile Bulgaristan arasında akid ve imza edi-

lib 2499 sayılı kanunla tasdik olunan ve 2756 numa
ralı kanunla meriyeti iki ay uzatılan ticarî itilafname 
ve merbutlarının meriyet müddetlerinin bir ay daha 
uzatılmasına, 

Ankara şehri su tesisatının ikmali hakkındaki ta-
ahhiid mezuniyetinin uzatılmasına, 

Amortisman sandığına, 
Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi ku

rulmasına, 
Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu maddesi

nin tadiline ve bu kanuna muvakkat bir madde ek
lenmesine, 

Millî Müdafaa vekâleti hava kısmında ücretle ça-
lîşan uçuş muallimleri maaşlarına, 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifelerine, 
Türkiye ile İtalya arasında münakid Kıliring an

laşmasına, 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 67 ıfci maddesi

ne bir fıkra eklenmesine, 
Cina vergisi hakkındaki kanunun 21 ncii madde

sinin değiştirilmesine, 
Evkaf unum müdürlüğünce istihdam edilecek avu

katlara dair kanunun üçüncü maddesine bazı fıkralar 
eklenmesine, 

Nafıa bakanlığının teşkilât ve vazifelerine dair 
ulun kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvayları 
Türk anonim şirketinin hisse senedlerine, 

Çabuk b&rnjı civarının ağaçlanmasına, 
Maarif teşkilâtına dair kanunun 11 nci maddesinin 

iki yıl sonraya bırakılmasına, 
Kimya harbinden korunmağa mahsus malzemeye, 
Ankara - istanbul - Avrupa telefon devrelerinin 

K«l«h ve teksirine dair kanun lâyihaları müzakere ve 
kabul idildi 

Posta, telgraf ve telefon memurlarının müteselsil 
kefalet borçlarına, 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği teşk:lâl ve vazife

lerine dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
yapıldı. 

Aydın saylavı Abidin üzmenin saylaviıktan istifa
namesi okunduktan sonra teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Ankara belediyesinin hariçten getireceği makine

ler ve yedek parçalarının resimsiz girmesine, 
Hazarda yarsübaydan yüzbaşıya kadar bir kısım 

subaylara ve seferde bütün subaylarla askerî memur
lara verilecek elbise ve çizmelere, 

Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefaletlerin 
nasıl yerine getirileceği hakkındaki kanuna bir madde 
eklenmesine, 

Mevduatı koruma kanununun 8 nci maddesinin de-
ğitşiril meşine, 

Rüsumu sıhhiye kanununa eklenecek maddelere, 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kap

lıcalar tesisatı hakkındaki kanuna bazı maddeler ek
lenmesine, 

Türkiye ile ingiltere arasında imzalanan ticaret 
ve tediyata dair olan anlaşmanın tasdikma, 

Mazbut emlâk, yıırdluk ve ocaklık aylığı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki kanuna bazı mad
deler eklenmesine, 

Eti bank tesisine, 
Maden tetkik ve arama enstitüsüne, 
Türkiye Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil 

kefaletli ziraî alacaklarının tâksitlendinlmesine, 
Maden nizamnamesile 608 numaralı kanunun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine, 
Elektrik işleri etüd dairesi teşkiline dair kanun lâ

yihaları müzakere ve kabul edilerek teneffüs için cel
se tatil edildi. 

Üçüncü celse 
Bazı şekerli maddelerden alınmış olan muamele 

vergisinin terkine, 
Buğday koruma karşılığı kanununun 264.5 sayılı 

kanunla değiştirilen birinci ve dokuzuncu maddelerine 
bir fıkra ilâvesine, 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve vazi
felerine dair kanun lâyihaları ile, 

Kemalettinin tekaüd maaşının yeni kanuna göre 
tahsis edilmesine dair Arzuhal encümeni mazbatası 
müzakere ve kabul edildi. 

Kamutayın 1 ilkteşrin 1935 e kadarn.atil etmesi 
yolundaki takrir okunub kabul edildikten sonra ilk teş
rinin 1 nci günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Uenda Balıkesir Çoruh 

S. Gökçül A. Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Tezkereler 

1 — Aııknra saylavı Ahmed Ulusun, teşriî masuni
yetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

(3/129) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

2 — Muğla saylavı Yunus Nadinin, teşriî ınasuni-
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yetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/130) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

3 — Muğla saylavı Yunus Nadinin, teşriî masuni
yetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/131) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

4 — Siird saylavı Mahmud Soydanın, teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/132) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

5 — Sivas saylavı Necmettin Sadıkın, teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/133) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

6 — Van saylavı İbrahim Arvasın, teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/134) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 

/ - • :>0 i1 saydı kanunnn biri)iri v< lı.î'i sayı
lı kamımın beşinci maddtlı rinİH hfsiri hakkında 
Ha.şn kâlel hıkın si rı Maarif re Halci ı ııciıııııııi 
m'!:!)<(I<tsı (',->' l()S) | 1 ] 

Tefsir fıkrası 

Her iki vazifesi ücretli olan muallimlere mu
allimlik ve maaşlı veya ücretli bir vazifede bu
lunduğu halde ücretli müderrislik deruhde eden
lere müderrislik ücreti tam olarak verilir. 

BAŞKAN — Müzakere edilecek nıevaddın 
birinci maddesindeki tefsir mazbatası okundu. 

| ! | :>;>') .sayılı basınayazı zabtın somunladır. 

mürekkeb Muhtelit encümene) 
7 — Adapazarm Beşköprü köyünden Abdurrah-

manoğlu Hızır diğer adı ÎSaziritt ölüm cezasına çar
pılmasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/135) (Adli
ye encümenine) 

8 — Pazar kazasının Pazar mahallesinden Naim-
oğullarından Mernedoğîu Hasanın ölüm cezasına çar
pılmasına dair Başvekâlet tezkeresi (3/13S) (Adliye 
encümenine) 

9 — Tarsusun Şamlı mahallesinden Nulıoğlu Sü-
leymanın ölüm cezasına çarpılmasına dair Başvekâlet 
teskeresi (3/137) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
10 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mayıs ayı he

sabı hakkında murakıblik raporu (5/16) (Kuznameye) 
11 — Büyük Millet Meclisi 1933 yılı ha;dran : ağus

tos ayları hesabına dair murakıblik raporu (5/17) 
(lîuznameye) 

İki encümenden geçmiştir, Maarif ve Bütçe en
cümenlerinden. 

Maarif encümeni, tefsire tahammülü yoktur, 
demiş; Bütçe encümeni ise bir tefsir fıkrası ar-
zetmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maliye encüme
ninden geçmemiştir. Kanun hangi encümenler
den çıkmışsa tefsirin de o encümenlerden geç
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maliye encümeni isterse veririz. 
İHSAN TAV (Bayazıd) — Noktai nazar sa

rih olunca almaya lüzum yoktur. Ayni zaman
da barem kanunu yalnız Bütçe encümeninden 
geçmiştir. 
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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Mustafa Abdülhalik Renda 

KÂTİBLER : Nasid Hakkı Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Toplantı açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEVE MARUZATI 

/ Diyarbckir saylavı Zvkâi Apaydının say
ladıktan istifasına dair takriri 

Kamutay Başkanlığına 
Moskova Büyük Elçiliğine atanmış olduğum

dan öz yürekten bağlı bulunduğum Yüksek Ka
mutaydan ve sevgili sayın arkadaşlarımdan ay

rılmak zorağmda bulunuyorum. Af fimi diler
ken gerek Yüksek Başkandan ve gerek bütün 
Kamutay arkadaşlarımdan en içten sevgi duygu
larımın kabulünü dilerim. 

Diyarbekir saylavı 
Zekâi Apaydın 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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BAŞKAN — Yalnız Bütçe encümeninden geç

tiği için oraya havale ettik. Maliye encümenin
den geçmemiştir. Fakat Maliye oncümeni tet
kik etmek isterse edebilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maarif encümeni 
ile Bütçe encümeni arasında ihtilâf olduğu an
laşılıyor. Encümenin bir tanesi tefsire taham
mülü yoktur, bir tanesi de tefsire ihtiyaç vardır, 
diyor ve bir fıkrai tefsiriye hasırlıyor. O halde 
bir defa da Maarif encümeninin noktai nazarını 
anlasak daha iyi olur. İzahat istiyorum. 

BAŞKAN — Maarif encümeni mazbatasını 
da okutalım. 

(Maarif encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Maarif encümeninin mazbatası 

da okundu. Bütçe encümeninin mazbatası ve 
tanzim ettiği tefsir fıkrası da okundu. 

Tefsir fıkrası hakkında bir mütalea var mı? 
(Yok sesleri). 

Tefsir fıkrasını reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

.2 Eı/lılt : ikinci teşrin 1!)Hİ aı/turmu aid üc 
ai/lık rıij/oruu sunuldu)] una dair Dinini muhase
bat riı/aseti tezkeresi re Dirauı muhasebat encii-
nıeni mazbatası (d/10H) | 1 | 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ M. M. j 
MİT AT AYDIN (Trabzon) — Okunacak olan \ 
rapor, Divanı muhasebat encümeninin raporu- \ 
dur. Divanı muhasebat encümeni, bu raporun j 
bazı noktalarını tetkik etmek için geri verilme- ! 
sini rica ediyor. j 

BAŞKAN — Divanı muhasebat encümeni i 
mazbata muharriri, 1 numaralı raporu tetkik için 
encümene istiyor. Geri veriyoruz. 

-V -•- Karnenin eril //>/>'•/ : şubat l!)d:"> anlarına 
uid ite aiftık raporun su ıı ıılduf/una dair Diranı 
muhasebat riı/asıli tezkiresi n Dirauı muhasebat 
encümeni muzlu/lası (d.'10!)) | 2 | 

BAŞKAN — Bu rapor takdim edilmiştir. Sa
yın arkadaşların ellerindedir. Bir mütaİea var-
mı? (Yok sesleri). 

Rapor kabul edilmiştir. 

•/' - Mart : ma ı/ıs i !):•>.", anlarına uid ııe aıjtd; 
rujiorun smtiilduffu.ua dair Diravı muhasebat ri 
l/aselı lezkeres-i re Dirauı mu hası bal eneümıui 
mazbatası (d/lz'î) \\) | 

BAŞKAN — Memur iken mebus olubda son
ra mebusluktan çıkıb tekrar memur olursa te-
kaüd vaziyeti nasıl olur diye tereddüd hâsıl ol
muş. Bunun hakkında Divanı muhasebat encü-

| 1 | 177 sairdi tmsmaijiı-.ı zabtın sonu udadır. 
| 2 | IH7 saı/dı basnıauazı zabtın sonundtıdır. 
I o | H);i saı/ılı Iıasmaı/azı zabl.ui souundadır, 
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meninin mazbatası var, okunacak. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu
nun Bütçe encümenine de gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Divanı muhasebatın bir talebi 
var, encümen de bunu tetkik etmiş, buna işti
rak ettiğini de mazbata ile arzediyor. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
noktayı anlayamadım. 

SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Büt
çe encümenine havale edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni isterse havale 
edilir. Bütçe encümeni istiyor mu ? 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ MÜ-
KERREM UNSAL (İsparta) — Heyeti Celile 
tetkikini emir buyurursa tetkik ederiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
noktayı anlayamadım... Bir mebus sonradan me
mur olursa, mebusluk tahsisatından az bir ma
aşla memur olursa, yine yüksek; yani mebus
luk tahsisatı ile mi tekaüd edilir? (Evet sesle
ri) . Bu nasıl olur? Arkadaşlar, iş okunduğu ka
dar basit değildir. Tasavvur ediniz, bir meonur 
mebus oluyor, buraya geliyor ve sonra mebusluk 
tahsisatından az bir maaşla, yani ne diyeyim 
küçük dereceli bir memur oluyor, amma mebus 
olduğu için yüksek derecede maaş ile tekaüd 
oluyor. Bu kadar haksızlık olamaz (Kanunidir 
sesleri), Kanunî dahi olsa mademki tefsiri mucib 
bir şey diye gelmiştir, kanunu dahi tadil etmek 
lâzmıdır. 

Hiç bir vakit, hiç bir kimseye bir imtiyaz ve 
bilhassa bütçede bir imtiyaz vaziyeti verilmeme
lidir. Onun için bunun yeni baştan tetkikini 
Bütçe encümeninden rica ediyorum. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz.. Yalnız, bu mesele 
doğrudan doğruya raporla gelmiştir. Üç aylık 

i rapor Divanı muhasebat encümenine gitmiş, o-
! nıiii üzerine bu mazbata yapılmıştır. Diğer en

cümenlere gitmesi ve sairesi yoktur. İş, rapor 
meselesidir. Şimdi eğer Heyeti Umumiye başka 
encümene gitmesini istiyorsa reyinize arzederim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
son fıkra ayrıca bir hükmü ihtiva etmektedir, 
tefsir mevzuu değildir. r Kanımda bir tadil iste
niyorsa ayrıca tadil teklifi] e gelmek lâzımdır. 

Encümenin raporundaki son fıkrada mevzu-
bahs olan iş şudur. Birisi; mebusluktan çıktık-

! tan sonra daha az maaşla memur olur, uzun müd
det memuriyet yapar ve sonra tekaüd olur. Şim
di bu memurun mebusluk tahsisatile tekaüd 
edilmesine imkân yoktur. Aldığı son memuriyet 
maaş i üzerinden tekaüd olur. Ama diğer bir va
ziyet ; mebus olmazdan evvel aldığı maaş, mebus 
tahsisatından daha yüksekmiş. Kendisinin hakkı 
geçtiği için eski maaşile tekaüd oluyo. Sonra 
bir başka vaziyet.. Bir memur mebus olmuş, 
müddetini doldurmuş, mebusken tekaüd olmuş, 
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bu halde de mebusluk tahsisatından tekaüd olu
yor. 

Bu iki vaziyete deyecek yok. Ancak üçüncü 
fıkra olarak ilâveten gelen kısım, ayrıca bir hü
kümdür. Az maaşlı bir memur, mebus olmuş, 
sonra tekrar mebusluk tahsisatından az maaşlı 
bir memuriyete geçmiş, sonra tekaüd olmuş. 
Şimdi bu zat aldığı son maaş üzerinden tekaüd 
edilmeli midir, yoksa mebusluk tahsisatı üzerin
den mi tekaüd edilmelidir? 

Bu son şıkka, yani vaziyetini tasvir ettiğim 
zatin mebusluk tahsisatile tekaüd edilmesine, 
kanunlarımızın tefsiri suretile gitmeğe imkân 
yoktur. Onun için bendeniz, raporda bu nokta
nın tadilile raporun tasdikini teklif ediyorum. 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ M. M. 
MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Kaplan arkadaşı
mızın bahis buyurduğu şey memurlar hakkmda 
da variddir. Her hangi bir memur çok maaş alır
ken dun bir dereceye tayin edilse bile, büyük 
maaş alırken küçük maaşa düşse bile yine bü
yük maaş üzerinden tekaüd edilir. Her hangi bir 
tesirle büyük maaştan düşmüş olan memurların 
hakkı nasıl konmuyorsa mebusların da hakkı 
aynen müdafaa edilmelidir. 

BAŞKAN — Hakkı Tank buyurun. 
TARIK US (Giresun) — Encümenden izahat 

isteyecektim, verdiler. 
MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — Di

vanı muhasebatın okunan bu mazbatası tefsir 
mahiyetinde bir mazbata değildir. Zannederim 
ki, Divanı muhasebat tefsir istemiyor. 

Esasen Divanı muhasebat encümeninin yap
tığı mazbata tetkik raporudur. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ M. M. 
MİTÂT AYDIN (Trabzon) — Hükümdür. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) — Bir 
hükümdür. Bu meselenin esasen tefsire taham
mülü yoktur. Kanunda mevcud olmayan bir 
şey hakkında tefsir yapılamaz. Mebusken te
kaüd müddetini dolduranların nasü tekaüde sev-
kedilecekleri kanunda gösterilmiştir. Üzerinde 
bulunduğumuz vaziyet ise, mebusluğu terkedi-
yor, arzusu ile başka bir memuriyete giriyor ve 
aldığı maaş da mebusluk tahsisatından az bulu
nuyor. Şimdi bu mebusluk tahsisatı üzerinden 
nasıl tekaüde sevkedilebüir? Kanunda böyle bir 
şey yoktur. Bu hükmü kabul edebilmek için 
yeniden bir maddei kanuniye tedvin etmek lâ
zımdır. Hüküm sizdedir. Fakat böyle bir mad
de olmadıkça bu şekilde tekaüd muamelesi yapı
lamaz. Eğer arzu ediliyorsa muhakkak böyle 
bir maddei kanuniye yapmak lâzımdır. 

İHSAN TAV (Bayazıd) — Mazhar Müfid ar
kadaşımızın fikrine iştirak ediyorum, doğrudur. 
Çünkü mebusluktan sonra memuriyete tayin edi
lirse ve tahsisatı da ondan azsa mebusluk maaşi-
le tekaüde sebkedilir diye kanunda bir şey yok
tur. Biliyoruz ki mebusluk zamanında tekaüd-
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lüğünü doldurursa bu tahsisat üzerine tekaüde 
şevke diliyor veyahud sonradan kabul ettiği va
zife üzerinden tekaüd oluyor. Fakat sonradan 
tayin edildiği memuriyet maaşı mebusluk tahsi
satından noksan olursa, mebusluk tahsisatı üze
rinden tekaüd edilir diye bir kaydi kanunî yok
tur. Eğer lazımsa böyle bir kanun yapılır, 

ABDÜLMUTTALÎB ÖKER (Malatya) — Me
busluk hiç bir zaman memurlar için bir 
imtiyaz teşkil edemez. Askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun genel hükümleri vardır. 
İster mebus olsun, isterse her ne sebeb-
le baremin hangi derecesine düşerse düş
sün her kes son iki sene aldığı maaş 
üzerinden tekaüde sevkolunur. Mebusluktan çı
kan zatin son tekaüdlüğü mebusluk üzerinden 
yapılacaksa iki sene, mebusluk tahsisatı alması 
lâzımdır. Memuriyet maaşı aldığı halde mebus
luktan tekaüd olmak isterse bu doğru olamaz. 
Binaenaleyh bu meselenin tekrar Bütçe encüme
ninde tetkikmı rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Saylaviıktan tekrar memur olana saylav de

recesinden tekaüdlük verilmesi doğru değildir. 
Mazbatanın Maliye ve Bütçe encümenlerine ha
valesini dilerim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Takriri reyinize koyuyorum. Kabul edenler .... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Mazbatayı Bütçe ve Maliye encümenlerine ve
receğiz. 

~> — Düzeenin Nuhrinın köyünden Mustafa-
\ oğlu Emin diğer nam] Yemin ve Akı/azı fîeynevil 
' 1;önünden Mustafaoğlu Zekcriyanın ölüm cezasına 
. carpdmedarı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad-
i liye encümeni mazbatası (3/27) [1] 
1 BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

i 6 — Şokenin Çeltikçi malı (di esinden Yusuf-
oğullarından Hacı Şerif oğlu Cambaz Süleyman 

i Çavuş ile Koçarlı nahiyesinin Tekeli köyünden 
| Köralioğul I arından Alioğlu IFetsan ve Aydının 
i l'zümlü köyünden Alioğull arından Süleyman oğlu 
\ Ilüseyinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 
ı Başvekâlet tezkeresi ve Adliıje encümeni mazba

tası (3/31) [2] 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sö-
j züm ne bu hüküm ne de mazbata hakkındadır, 
| ne de Adliyeye taallûk eder. Söyleyeceğim bil-
| hassa Dahiliye vekâletini alâkadar etmektedir. 

[1] 223 sayılı basmayazı zabtın sonundaelır. 
[2 | 22î sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Mazbatada (Asi Kürd köyü) denilmektedir. 

Hayret ettim. Dahiliye vekâletinin bu kadar 
umuru dahiliye ve sair namlarla anılan müdür
lükleri vardır; valileri vardır; kaymakamları 
vardır; nahiye müdürleri vardır; fakat bu (Asi 
Kürd köyü) ismi nedir? Hakikaten şayanı hay
ret bir sey.. 

DAHİLİYE BAKANI ŞÜKR ÜKAYA (Muğ
la) — Köyün ismi Asidir. Asi Yozgadda olduğu 
gibi.. 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — Bu köy alelade 
bir köydür. İçinde kürd yoktur. (Asi) burada 
ancak isim olarak geçmektedir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ka
nunda buna cevaz yoktur. (Asi Yozgad) ismi de 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Mazbata okundu. Başka bir mü-
talea var mı? (Yok sesleri). Mazbatayı kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Mazbata olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

7 — 1331 sayılı kanunini 7 nci madde aile 1-1 (i 
sayılı tefsir hükmünün icra ve iflâs kanununun 
33 ncü maddesi hükmü ile mülga olub olmadığına 
ve Derici şurasının mütegayyib salaşlar malla
rının aynen iadesine karar veril) vermeyeceğine 
dair Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (3/76) | 1 | 

BAŞKAN — Mazbata hakkında bir mütalea 
var mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

8 — Mülga Öksüz yurdları -umum müdürlüğü 
muhasebe müdürü Alımcd Lûlfi hakkında Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (7>/17>) | 2 | 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Bu mazba
tanın mütaleasrndan anlaşıldığına göre Arzuhal 
encümenine vaki bir müracaat üzerine, Arzuhal 
encümeni, Divanı muhasebat encümeninden bir 
mütalea istemiştir. Binaenaleyh evvel emirde 
kararı vermek usulen Arzuhal encümenine aid 
olmak lâzımdır ve mazbatanın Arzuhal encüme
ninin tetkikinden geçerek kati bir netice ve ka
rar alması daha muvafıktır. Heyeti Celilenize 
gelmesi için Arzuhal encümeninden verilmesi lâ
zımdır. Arzuhal encümeninden verilen kararla
rın burada müzakeresi için azadan birinin müra-
caati vaki olmak lâzımdır. Halbuki işin mahiye
ti mazbatanın mütaleasından anlaşıldığına gö
re, Arzuhal encümeninin alelûsul diğer bir en-

| 1 | 226 saydı matbua zabtın son undadır. 
[2 | 222 sayılı matbua zabtın sonuudadır. 

cümenden bir mütalea taleb etmesinden ibaret
tir. Onun için müsaade buyurulursa bu mazbata
yı Arzuhal encümenine tevdi edelim, karar ora-

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ M. M. 
MİT AT AYDIN (Trabzon) — İş Divanı muha
sebatı alâkadar ettiği için encümenimiz doğru
dan doğruya mazbatasını yaparak Meclisi Âliye 
vermiştir (Doğru sesleri). İadeye lüzum yoktur. 

MÂZHAR MÜFID KANSU (Denizli) — Ar
zuhal encümeni istemiyor, lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Encümen istemiyorsa lüztm 
yoktur. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Hakika
ten Arzuhal encümenin Divanı muhasebat encü
meninden sorduğu bir mesele üzerine Divanı mu
hasebat encümeninin bir mazbata yaparak Heye
ti Celileye vermesi Dahilî nizamnamemize muha
liftir. Nihayet bu mütalea Arzuhal encümeni. 1e 
verilir. Encümen lüzum görürse Heyeti Celileye 
sevkeder veyahud kendisi resen karar verir. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkale) — Arzuhal en
cümeni istemezse deyeceğim yoktur. 

ARZUHAL ENCÜMENİ M. M. ZİYAEDDİN 
KARAMURSAL (İstanbul) — Mütalea Heyeti 
Celilenindir. İsterse şimdi kararını verir, mesele 
biter, isterse iade eder. Bize gelir, biz kararı
mızı veririz. 

BAŞKAN — Bu, doğrudan doğruya usulen 
size gelecektir ve size kendi Haftalık cetvelleri
nizde kararınızı neşredersiniz. İtiraz eden olur
sa buraya gelir, usul ıböyledir. Arkadaşlar Ar
zuhal encümeninin usulünü biliyorlar. Mazba;a 
okundu. Bunu reye arzedeceğim. Yalnız arka
daşlardan ikisi tekrar Arzuhal encümenine veri 1-
mesini teklif ediyorlar. Şimdi Arzuhal encüme
nine geri verilmesini kabul edenler el kaldırsın. 
Etmeyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Aksini reye koyacağım. Mazbatayı kabi l 
edenler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmiş
tir. 

Ruznamemizde bundan sonra kanunlar geli
yor. Arkadaşlarımızın çoğu dün ve bu gün gel
diler. 

Kanunları biz herkesin dolabına cumartesi 
günü bırakmıştık. Fakat dün ve bu gün gelen 

arkadaşlar onları tamamile okumağa vakit bu
lamamışlardır. Mühim kanunlardır. Bunları 
iyice tetkik edebilmeleri için toplantıya iki gün 
ara vereceğim. 

Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere top
lantıya nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

DÜZELTME 

4 ncü cildin 229 ncu sayfasının birinci sütununun 15 nci satırının sonuna: 
umumiyesini açık reye arzediyorum) cümlesi konacaktır. 

(Kanunun heyeti 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 225 
2041 sayılı kanunun I inci ve 1452 sayılı kanunun 5 nci mad
delerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları ( 3/91 ) 

T.C. 
Başvekâlet 1 - XI - 1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/4090 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2041 sayılı kanunun birinci maddesindeki muallim tabirinin müderrisleri de şümulü dahiline 
almış olııb olmadığının ve 1452 sayılı kanunun beşinci maddesi hükmünün her iki vazifesi ücretli 
olan muallimler hakkında tatbik edilib edilmeyeceğinin tayini Maliye vekilliğinden yazılan 
27 - X -1934 tarih ve 26055/144 sayılı tezkerede rica edilmektedir. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Maliye vekilliğinin 26055/144 sayılı ve 27 - X -1934 tarihli tezkere suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

1 — Maaşatın tevhid ve teadülüne dair olan 1452 saydı kanunun 5 nci maddesi mucibince; başka 
vazifesi olmayan müderris ve muallimlerin uhdelerinde azamî üç ve maddede yazdı ücretli idarî va
zifesi bulunanların iki ve maaşlı memurların uhdelerinde ise ancak bir maaşlı müderrislik veya mual
limlik bulunabilir. 

Her üç takdirde verilecek maaşların hangi vazifeler esas tutularak ne nisbet üzerinden tediye edi
leceği maddenin müteakib fıkralarında izah edildikten sonra son fıkrada ücretli muallimlerin bu 
ahkâma tâbi olmayıb kadrolarında muayyen ücretleri tamamen alacakları tasrih olunmuştur. Ma
aş kanununun 10 ncu maddesinde yalnız muallimlikten bahsedildiği halde 1452 numaralı kanunun 
5 nci maddesinde içtimai caiz olan vazifeler tada d edilirken müderris ve muallim tabirlerde hiz
met ve sıfat ayrı ayrı zikredilmiştir. 

Son fıkrada ise yalnız muallim tabirile iktifa olunarak ücretli muallimlerin bu madde ahkâ
mına tâbi olmadığı tasrih olunmuştur. 

5 nci maddede muallim ve müderrisler ayrı ayrı zikir ve tasrih edilmiş olmasma nazaran son fık
radaki muallim tabirinin de yalnız muallimlere hasredilerek müderrislerin bu fıkra hükmünden ha
riç kalmış oldukları düşünülebilir. 

Bu fıkra hükmü yalnız muallimlere hasredildi ği takdirde bu fıkrayı tadil eden 28 - VI -1932 ta
rih ve 2041 numaralı kanun hükmü de (Esasen bu kanun metninde de yalnız muallimlerden bah
sedilmiş olması itibarile) muallimlere münhasır olmak ve müderrislerin maaş hukuku noktasından 
vaziyetleri gerek 1452 numaralı kanunun 5 nci maddesinin son fıkrası ve gerek onu tadil eden 
2041 numaralı kanunun 1 nci maddesi hükmünden hariç kalmak icab eder. 

Müderrislerin vaziyeti bu kanunlarla halledilmeyince memurin ve müstahdeminin maaş ve üc
ret noktasından haiz olabilecekleri hukuku tayin eden umumî hükümleri 1108 sayılı maaş kanunu
nun hükümlerinde aramak lâzımgelir. 
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Maaş kanununun 10 ncu maddesi mucibince asaleten iki vazife bir zat uhdesinde içtima edeme

yeceği gibi asıl veya vekil olan memur veya müstahdemler birden ziyade vekâlet deruhde edemez
ler Ancak muallimlik, tabiplik ve mühendislik bu hükümden müstesnadır. J452 numaralı ka
nun meriyet mevkiine girmezden evvel müderrisler uhdesinde birden ziyade vazifenin içtimai an
cak bu maddeye istinaden tecviz edilmekte idi. 

Halbuki 1452 numaralı kanun meriyet mevkiine girdikten sonra vazifei talim ve tedris ile 
meşgul olanların hizmet ve sıfatları ayrı ayrı gösterilerek 5 nci maddede ahkâmı mahsusa va
zedilmiş olunca ve bilhassa bu maddenin son fıkrasında ancak ücretli muallimlerin bu hüküm
den istisnaiyeti kabul edilerek bilâhare mezkûr fıkrayı tadil eden 2041 numaralı kanunun mü
derrislere şümulü ola mrya cağı kabul edilince artık maaş kanununun 10 ncu maddesindeki mual
lim tâbirinin müderrisleri de dairei şümulüne almış olduğunu kabul etmeğe imkân kalmam. 

Bu suretle bir taraftan 1452 numaralı kanunla 2041 numaralı kanımda yazılı muallim tabiri
nin müderrisliğe, şamil olmadığını kabul ederken diğer taraftan maaş kanunundaki muallim' ta
birinin müderrisleri de şümulü dahiline almış olduğunu kabul etmek bariz bir tezad teşkil et
tiğinden 2041 numaralı kanunun, 1 nci maddesindeki muallim tabirinin müderrisleri de şü
mulü dahiline almış olub olmadığının, 

2 — Yine 2041 numaralı kanunun 1 nci maddesinde; 5 nci madde hükmünün aslî vazifesi üc
retli olan müstahdemlerin deruhde edecekleri maaşlı muallimlikler, maaşlarına ve aslî vazifesi 
maaşlı olub da daimî ücretli bir muallimlik deruhde edenlerin ücretlerine de şamil olduğundan 
bahsolunm aktadır. 

Muallimliğin her ikisi ücretli olduğu takdirde her iki muallimlikten dolayı ücretin hangi 
esas üzerinden tediye olunacağı tayin olunamamıştır. 2041 numaralı kanun 1452 numaralı ka
nunun 5 nci maddesinin son fıkrasını tadil etmeyib mezkûr fıkraya tezyil edilmiş olsaydı üc
retli muallimlerin kemakân bu ahkâmdan müstesna kalmış olacakları tabiî idi. 

Tadil ile beşinci maddenin son fıkrası yerine 2041 numaralı kanunun 1 nci maddesi kaim ol
muş ve artık 5 nci maddenin son fıkrası muaddel şekli iktisab eylemiş olduğundan, her iki 
vazifesi ücretli olan muallimlerin 5 nci madde hükmüne tâbi olub olmadıklarının tefsiren ta
yini İçin keyfiyetin Büyük Meclise arzına müsaade buyurulmasını arzeylerim. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 3/91 

27-V-1935 

Kamutay Başkanlığına 

2041 sayılı kanunun birinci maddesindeki 
muallim deyiminin müderrisleri de kapsamı içi
ne almış olup olmadığının ve 1452 sayılı kanu
nun beşinci maddesi hükmünün her iki ödevi 
ücretli olan muallimler hakkında taptanıp tap-
tanmayacağmın yoranması hakkında Başbakan
lığın 1 ilkteşrin 1934 tarih ve 6/4090 sayılı bi
tiği ve ilişikleri komisyonumuzda konuşuldu : 

1 — 1452 sayılı kanunun beşinci maddesinin 
ilk böleklerinde müderris ile muallim ayrı ayrı 
sayıldığı ve bunların aldıkları aylık bakımından 

durumları saptandığı halde en son böleğinde 
yalnız muallimden bahsedilerek: 

«Ücretli muallimler bu ahkâma tâbi olmayıp 
kadrolarında muayyen ücretleri tamamen alır
lar» denildiği gibi bu böleği değiştiren 2041 sa
yılı kanunda da yalnız muallim deyimi geçmek
tedir. Buna, göre bu kanundaki muallim deyi
minin müderrise de kapsamı olmayacağı apaçık
tır. Ancak üniversite teşkil edilinceye kadar Da
rülfünunda müderrisle beraber muallim de bu
lunduğundan, şimdi ise her iki deyimin de kul-

( S. Sayısı : 225 ) 
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lanılmamakta olmasından ötürü ileride hiç bir 
karışıklığa yer kalmamak üzere yeni durumun 
yeni bir kanun ile saptanması gerektiği sonu
cuna varıldı. 

2 — Üstünde hepsi ücretli bir kaç ödev top
lamış muallimler hakkmda ne muamele yapılaca
ğı da 1452 sayılı kanunun beşinci maddesinde 
gösterilmiş ise de bu böleğin yerine geçen 2041 
sayılı kanunda bu hususta hiç bir kayid bulun
mamaktadır. Bu kanunun gerektirici sebebler 
raporunda ücretli ödevler hakkmda bazı düşün
celer varsa da bu düşünceleri bergiten kanunsel 
bir hüküm konulmamış, hükümleri yürümekte 
olan kanunlarda yalnız aylıklı ve ücretli ödev
lerin birleşmesi halinde yapılacak eylemi göster
miştir. 

Bu sebeble üstünde hepsi ücretli olan ödevler 

2041 sayılı kanunun birinci maddesindeki 
muallim tabirinin müderrisleri de şümulü da
hiline almış olub olmadığının ve 1452 sayılı ka
nunun beşinci maddesi hükmünün her iki va
zifesi ücretli olan muallimler hakkmda tatbik 
edilib edilmeyeceğinin tefsir yolu ile halline da
ir olan 1 teşrinisani 1934 tarih ve 6/4090 sayılı 
Başvekâlet tezkeresi Maarif encümeninin maz-
batasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Maarif vekili Abidin özmen bulunduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve te
adülüne dair olan 1452 sayılı kanunun beşinci 
maddesinde (Başka vazifesi olmayan müder
ris ve muallimlerin uhdelerinde azamî üç ve 
rektörlük, mekteb müdürlüğü, ilk tedrisat 
müfettişliği, laboratuar şefliği, başmuallimlik 
ve muallimlik ve muavinlik gibi ücretli idarî 
bir vazifesi bulunanların uhdelerinde iki ve 
maaşlı memurların uhdelerinde ancak bir ma
aşlı müderrislik veya muallimlik bulunabilir. 
Bunlardan müderris ve muallimlikten başka 

toplanmış olan muallimlerin durumlarının da 
ancak yeni bir kanun hükmü ile saptanabileceği 
düşünülmüştür. 

Gereği yapılmak üzere Yüce Başkanlığa su
nulur. 
Kültür Ko. Başkanı B. R. Raportörü 

Erzurum Trabzon 
Nafi Kansu H. Ülkümen 

Üye Üye Üye 
Antalya Giresun îzmir 
T. Baştuğ Sadrı M. Arsal H. Aksoy 

Üye Üye Üye 
Konya Manisa Trabzon 

R. Şevket Dağ Kâzım N. Buru Hâlü N. Boztepe 
Üye 

Trabzon 
Seniha Hızal 

vazifesi olmayan müderris ve muallimlere uh-
delerindeki maaşlı müderrislik veya muallim
liklerden en fazla maaşı olanı esas tutularak 
tam ve tayin tarihi sırasile ikinci müderrislik 
veya muallimlikten dolayı buna muhassas ma
aşın üçte ikisi ve üçüncüsünden dolayı da ke-
zalik ona muhassas maaşın üçte biri ilâveten 
verilir. Uhdesinde ilâveten rektörlük, mek
teb müdürlüğü, ilk tedrisat müfettişliği, lâbo-
ratuvar şefliği, başmuallimlik veya muallimlik 
gibi ayrıca ücretli idarî vazifeleri bulunan mü
derris ve muallimlere ücretleri tam olarak ve
rilmekle beraber uhdelerindeki maaşlı müderris
lik veya muallimliklerden dolayı tayin tarihi sı
rasile birincisi için muhassas maaşın tamamı ve 
ikincisi için muhassas maaşın üçte ikisi tediye 
olunur. Maaşlı memurlardan uhdelerinde ma
aşlı müderrislik veya muallimlik bulunanlara 
memuriyetlerinden dolayı maaşlarının tamamı 
ve müderrislik veya muallimlikleri için muhassas 
maaşın üçte ikisi verilir. Orta tedrisat mual
limlerine ilâveten verilecek muallimliklerde sa-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
'Bütçe encümeni 13 -VI - Î935 

Kurar No. 141 
Ems No. 3/91 

Yüksek Reisliğe 
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bit ve mevcut muallimlikler mebde maaşları 
esastır. Ücretli muallimler bu ahkâma tâbi olma-
yıb kadrolarmda muayyen ücretleri tamamen 
alırlar » denilmekte ve 2041 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde de « bu madde hükmü, aslî 
vazifesi ücretli olan müstahdemlerin deruhte ede
cekleri maaşlı muallimlikler maaşlarına ve aslî 
vazifesi maaşlı olub da daimî ücretli bir mual
limlik deruhde edenlerin ücretlerine de şamil
dir » diye yazdı bulunmaktadır. 

Maddenin metninden de anlaşılacağı üzere 
başka vazifesi olmayan müderris ve muallimle
rin uhdesinde üç, ücretli idarî vazifesi bulu
nanların uhdesinde iki, maaşlı memurların uh
desinde de bir müderrislik veya muallimliğin 
içtimai caiz olub bunlardan maaşlı müderris ve
ya muallimin maaşlı diğer müderrislik veya mu
allimliğe, ücretli bir idarî vazifesi bulunan mü
derris ve muallimlerin maaşlı müderrislik veya 
muallimliğe ve maaşlı memurların kezalik ma
aşlı müderris veya muallimliğe tayinleri ha
linde ikinci ve üçüncü vazifeleri için ne nis-
belte maaş verileceği tesbit edilmiş ve ücretli 
muallimleıân diğer ücretli muallikliklere tayin
leri halinde bunlarm ücretlerinin de tamamen ve
rileceği maddenin son fıkrasında gösterilmiştir. 

Gerçi bu son fıkra 2041 sayılı kanunla tadil 
edilmiş ise de bu tadil de aslî vazifesi ücretli olan 
müstahdemlerin maaşlı muallimliğe veya aslî va
zifesi maaşlı olub da ücretli bir muallimliğe ta-

Tefsir 

Her iki vazifesi ücretli olan muallimlere mu* 
allimlik ve maaşlı veya ücretli bir vazifede bu-

yinleri halinde beşinci madde hükümlerine tâbi 
olacağı zikredildiği halde aslî vazifesi ücretli 
iken diğer ücretli vazifeye tayin edilen muallim
ler hakkında hiç bir kaydi ihtiva etmemekte ol
duğuna ve bunların ücretlerininn tamamen ve
rilmesini nehyeder bir hüküm de mevcud olma
dığına göre iki vazifesi de ücretli olan muallim
lerin ücretlerinin tamamen verilmesinde encüme
nimi zce hiç bir mahzur görülmemektedir. 

Müderrislerin vaziyetine gelince: 
Teadül kanununun beşinci maddesinin son 

fıkrasında ve bilhassa bu fıkrayı tadil eden 2041 
sayılı kanunun birinci maddesinde yalnız mual
limlerden bahsedilmiş ve müderrisler meskût 
bırakılmıştır. Şu hale nazaran bunların da üc
retlerini tam olarak almakta devam etmeleri lâ-
zımgelmektedir. 

Binaenaleyh, encümenimiz her iki meselenin 
de tefsirle halli mümkün olduğu kanaatine var
mış ve bağlı tefsir fıkrasını hazırlamıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan Mükerrem Unsal Sırrı DOAJ 
Çorum Diyarbekir Gümüşanc 

M. Cantekin R. Bekit D. Sakarya 
Kayseri Manisa Muş 

N. Kerven Türkoğlu tf.Çiloğlu 
Sivas Yozgad 

Remzi Çiner Ş. Içöz 

fıkrası 

lunduğu halde ücretli müderrislik deruhde eden
lere müderrislik ücreti tam olarak verilir, 
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S. Sayısı: 177 
Evlûl: ikinci teşrin 1934 aylarına aid üç aylık raporun sunul 

duğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve 
Divanı mahasebat encümeni mazbatası (3/I08) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 19 - V - 1935 

U. 71160 
H. 1122 

Lef fi 1 rapor 3 cetvel 
Büyük Millet Meclisi Yüce Reisliğine 

Divanı Muhasebatın eylül - teşrinisani 1934 aylarına aid üç aylık raporunun muhasebei 
umumiye kanununun 76 ucı maddesi mucibince beş maddeden ibaret olarak ayrıca üç leffile 
birlikte sunulduğunu derin saygilarımla bildiririm. 

D. M.' Reisi 
S. Oran 



— 2 — 
Di. muhasebatın mütaleatı 

1 — 927 senesinde tasfiyeye tâbi tutulan sa
bık Denizli müddeiumumi muavini Niyazi Beyin 
müddeti hizmetinin tekaüde müsaid olmamasın
dan verilmesi lâzımgelen ikramiyenin 1513 nu
maralı kanun dairesinde tediyesi zımnında Mun
tazam borçlar muhasebe müdürlüğünce bittanziın 
vize olunmak üzere Divana gönderilen evraka 
nazaran: 

Memuriyet yaptığı mahallerin Millî Hükü
mete iltihakı tarihinden itibaren memurin kanu
nunun müzeyyel maddesi mucibince hcsab edil
mesi lâzımgelen mücadele zammının hesaba it
hal edilmediği görülerek sebebi dairesinden so
rulmuş ve tasfiyei düyun komisyonunca Adliye 
bakanlığı zat işleri müdürlüğünden alınarak 
gönderilen cevapta: 

Bu husus hakkında mukaddema bir mesele 
için yapılan muhabere neticesinde Maliye ba
kanlığından alınan 20 - IX -1928 tarih ve 
6542/42 numaralı tezkerede (Memurin kanunu
nun muvakkat birinci maddesinin tadili hak
kındaki 12 - Y -1927 tarih ve 1026 numaralı ka
nunun birinci maddesinde 15 seneyi ikmal etme
yenlerin her hizmet senesine mukabil, bir maaşı 
aslî nisbetinde ikramiye verilir) denilmesine 
göre kanunla zammı kabul edilen müddetler 
için ikramiye itasına mesağ olmayıp yalnız bilfi
il ifayı hizmet edilen seneler için ikramiye ve
rilmesi lazımgeleeeği bildirilmekte olduğundan 
millî mücadele zammı için ikramiye tahakkuk 
ettirilmediği dermeyan kılınmış olup gerek tas
fiyei düyun komisyonunca ve gerek Muntazam 
borçlar muhasebe müdürlüğünce hiç bir mütalea 
dermeyan edilmeksizin vizesi istenilmekte olma
sına nazaran bu mütaleaya iştirak edildiği anla
şılmıştır. 

( S. Sayısı 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu, encümeni 8 -Yi -1935 

Karar No. 13 
Esas No. 3/108 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat reisliğinden sunulup en
cümenimize verilen eylül - ikinci teşrin 1934 üç 
ayılk rapor eneüınenimizee okunup her fıkrası 
hakkındaki d üşün çelerim iz karşılarına yazılarak 
Umumî Heyetçe okunup karara bağlanmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

1 — Yüksek Meclisçe 26 - T -1929 tarih ve 
476 sayılı kararla millî mücadele zammının 25 
seneye dahil olarak hesab edilmesi suretile filî 
hizmet sayıl m fi ST kabul edilmiş olduğuna göre 
1683 sayılı tekaüd kanununun meriyeti tarihin
den evvel her hangi bîr suretle tekaüde şevke-
dilipte hizmet müddeti 15 sene olmayan memur
lara verilecek ikramiyelerde de bu kısmın filî 
hizmet sayılması lâzımgeleceğinden eski Denizli 
müddeiumumi muavini Niyazi'nin millî mücadele 
zamları sayılmaksızrn hesab edilen ikramiyesinin 
vize edilmemesi yolunda Divanı muhasebatça 
yapıldığı bu fıkrada yazdı şekli muamele ye-
r i n d e ff ö r ül ı n ü s tür. 
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Yüksek Meclisçe 26 -1 -1929 tarih ve 476 nu
maralı kararla millî mücadele zammının 25 sene
ye dahil olarak hesab edilmesi sureti ile filî hiz
metten addedilmesi kabul buyurulduğuna göre 
hizmet müddeti 15 sene olmayan memurlara ve
rilecek ikramiyede de bu kısmın filî hizmet ad-
dedilmemesini icab ettiren bir sebeb olmadığı 
ve 1026 numaralı kanunda mevcud (Her hizmet 
senesi) kaydinin de böyle bir mana ifade etme
diği ve esasen Maliye bakanlığının bu yazısı 
Yüksek Meclisin bu kararından evvel olup ka
rardan sonra ayni ııoktai nazarın muhafaza edi
lemeyeceği de tabiî olduğu cihetle o suretle mu
amelenin ikmali zımnında evrak vize ve tasdik 
edilmeksizin Maliye bakanlığına iade edilmiştir. 

2 — Trabzon Tapu müdürlüğünden vekâlet 
emrine alınıb 11 -1 - 934 tarihinde İzmir ta
pu iskân işlerine 120 lira ücretle tayin edilmiş 
olan Münire 2 5 - X - 9 3 3 - 10-1-934 için ve
kâlet emri maaşı verilib ondan sonra açık ma
aşının kesilmesi lâzımgelirken nisan 934 ga
yesine kadar ücretle beraber vekâlet emri ma
aşının da itasına devam edildiği görülerek se
bebi sorulmuş ve alman cevapta : Vekâlet em
rinde bulunmakta iken ücretli veya yevmiyeli 
bir vazifeye tayin edilenlerin açıkta bulunan 
memurlar gibi açık maaşının kesileceği hakkın
da bir hüküm olmadığından bu gibilerin üeret-
lerile birlikte vekâlet emri maaşlarının da tes
viye edilmekte olduğu bildirilmiş ve şu suret
le açık maaşının ikiye ayrılarak kadro dolayı-
sile açıkta kalıb ücretli bir vazifeye tayin edil
miş olanların açık maaşı kesilmek ve vekâlet 
emrinde bulunanlardan ücretli bir vazifeye ta
yin olunanların açık maaşı kesilmemek içtiha
dında bulunulduğu anlaşılmıştır. 

931 senesi bütçe kanununun 18 nci madde
si mutlak olarak açık maaşı alan memurlardan 
ücretli bir vazifeye tayin edilenlerin maaşları
nın kesileceğini göstermekte olub bu madde 
hükmünün kadro dolayısile açıkta kalan me
murlara tatbiki lâzımgeleceğine dair bir delâ
let mevcud bulunmamasına göre gerek kadro 
dolayısile, gerekse vekâlet emrine alınmak su-
retile açıkta bulunan memurlardan maaşlı ve
ya ücretli bir vazifeye tayin edilenlerin açık 
maaşlarının kesilmesi muktazi bulunduğundan 
hilafı kanun tahakkuk ve tediye edilmiş olan 
açık maaşı kabul ve vize edilmeyerek evrak Ta
pu umum müdürlüğüne iade edilmiştir. 

2 — 931 yılı bütçe kanununun 18 nci mad
desi açık maaşı alan memurlardan ücretli bir 
vazifeye tayin edilenlerin aylıklarının kesileceği 
hakkında mutlak bir hüküm taşımakta olması
na mebni Trabzon tapu müdürlüğünden vekâlet 
emrine alınan ve izmir tapu ve iskân işlerine 
ücretle tayin edilen Münire bu vazife uhdesinde 
bulunduğu halde vekâlet emri maaşı verilmesi 
kanun hükmüne uygun olmayacağından Divanı 
muhasebatça yapıldığı bu fıkrada yazılı red 
muamelesi muvafık görülmüştür. 
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« 
3 — İstanbul Hususî idare taşocakları tah

sildarı Ahmed Cevdetin yetimlerine eski hü
kümlere göre bağlanmış olan maaşın yeni hü
kümlere göre tadilini havi olub tescil için Di
vana tevdi edilen evraka nazaran mumailey
hin eski hükümler zamanında vazifesini suiis
timal cür t nünden beş sene ağır hapse mahkûm 
olması üzerine 325 tarihli tekaüd kanunu mu
cibince yetimlerine maaş bağlanarak tahliyesi 
tarihinden kesildiği ve bilâhare 931 senesinde 
vefat etmesi üzerine tahliyesi dolayısile kesil
miş olan maaşlarının yine bağlandığı ve şim
di de vefatın 1683 numaralı tekaüd kanununun 
meriyetinden sonraya müsadif olması itibari-
le 2264 numaralı kanuna müsteniden tadil edil
mek istenildiği görülmüştür. 

Eski ve yeni tekaüd kanunlarının tekaüd 
hak ve maaşından mahrumiyeti müstehzini bir 
mahkûmiyete uğrayanların yetimlerine bağla
nacak maaşlar hakkındaki hükümlerine naza
ran bu vaziyette bulunanların cezalarının ic
rası nıüddetince yetimlerine bağlanan maaşın 
hini tahliyelerinde kesilib vefatlarında tekrar 
bağlanacağı anlaşılmakta ve binaenaleyh bu 
muamele yeniden tahsis mahiyetinde olmayıb 
daha ziyade evvelce muhassas iken kesilmiş bir 
maaşın iadeten bağlanmasından ibaret bulun
makta olduğu cihetle bunlarda vefat tarihleri
nin değil, mahkûmiyet tarihinin ve bu tarihte
ki hükümlerin nazarı itibare alınması ve böyle 
olunca da mumaileyh Ahmed Cevdetin 1683 
numaralı kanunun neşrinden evvel mahkûmi
yeti dolayısile yetimlerine bağlanmış ve tahli
yesi münasebeti] e kesilmiş olub vefatında iade
ten tahsis edilmiş olan maaşın, kendisinin ve
fat tarihi 1683 numara]ı kanunun neşrinden 
sonra olması münasebetile bu kanun hükümle
rine göre tadil edilmemesi lâzımgeldiğinden 
evrak tescil edilmeyerek Dahiliye bakanlığına 
iade edilmiştir. 

4 — Yüzbaşı İsmetin 1 ağustos 1932 tarihinde te
kaüdü icra ve 4 - V - 1932 tarihinde 6 neı dere
ceden harb maluliyetinin tasdik edildiği hakle 
Millî Müdafaa vekâletinin tebligatı mucibince gü-
zeştenin verilmeyeceği yolundaki kanaatine ve ma
luliyetine dair olub -dosyasında mevcud bulunan 
rapor ve vesaike ve sicil kaydine arizai vücudiyesi 
tasrih edilmiş bulunmasına istinaden 551 numa
ralı kanunun 12 nci maddesine tevfikan güzeşte 
terfih zammının hükmen temini için Şûrayi dev-

3 — Tekaüd hak ve maaşından mahrumi
yeti müstehzim, mahkûmiyete uğrayanların ve
fatlarında yetimlerine bağlanan maaşlar eski 
ve yeni tekaüd kanunları hükümlerine göre 
mahkûmiyetleri sırasında bağlanıbda cezaları
nın hitamında kesilen yetim maaşlarının hini 
vefatlarında iadeten tahsisi demek olduğundan 
bıı gibilerin yetimlerinin 2097 ve 2264 numara
lı kanunlardan istifade edebilmeleri vefatları
nın değil, mahkûmiyetlerinin 1683 sayılı kanu
nun neşrinden sonra vukubulmuş olmasile müm
kün bulunduğundan istanbul Hususî idare ta
şocakları tahsildarı Ahmed Cevdetin yetimle
rinin aylıklarının tadili cihetine gidilmemesi yo
lunda Divanı muhasebatça izhar ve tatbik olu
nan rıoktai nazara iştirak edilmiştir. 

4 —• Bu fıkrada izah ve tasvib edilen hâdi
sede Yüzbaşı İsmetin maluliyeti muvazzaf 
olarak istihdam olunduğu zaman sabit olmuş 
ve terfih derecesi 551 numaralı kanunun 7 nci 
maddesi mucibince tahakkuk etmiş olduğun
dan 927 malî senesi nihayetine kadar olan ala
cağı için 1513 numaralı kanuna tevfikan şu
bat 930 nihayetine kadar müracaat etmesi ica-
bettiği halde böyle bir müracaat yapılmamış 
olduğundan bu noktadan alacağının hazine le-
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lete açtığı idarî dava neticesinde Millî Müdafaa 
vekâletince bu paranın verilib verilmemesi hak
kında katî bir karar ittihaz edilmemiş bulunduğu 
beyanile dairesine müracaati lüzumu Şûrayi dev
letçe tebliğ olunmasına binaen 1927 malî senesi 
nihayetine kadar olan istihkakının 1783 numaralı 
kanun mucibince tediyesi için 7 - IX - 1933 ta
rihinde Millî Müdafaa vekâletine ve 17-XII-1933 
tarihinde Eminönü malmüdürlüğüne müracaati 
üzerine cereyan eden muhabere neticesinde Millî 
Müdafaa vekâleti zat işleri dairesi riyasetinin 
16 - VII - 1933 tarih ve P/7835 numaralı tezkere
sinde : Erzincan hastanesinden verilen 19 kânu
nuevvel 1931 tarihli raporda mumaileyhin büyük 
harpteki mecruhiyeti hasebile sağ bacağında 4 
santimetre kısalık (Topallık) mevcud olduğu ya
zılı olmakla beraber sicil dosyasına nazaran 1337, 
1338, 1340 ve 1926- seneleri muayenesinde bu to
pallığın mevcud olduğu kayitli ve vazife esnasın
da maluliyeti zahir bulunduğu âmirleri tarafın
dan tasdik edilmiş olduğundan Meclisi Âlinin 
320 numaralı kararına ve vekâleti celilenin 
28 - I I - 1932 tarih ve 762 numaralı emirlerine 
uygun olan harb maluliyeti sebebile 23 şubat 1341 
den itibaren terfih zammının itası lâzım geleceği 
beyan kılınmakla mumaileyhe 23 şubat 1341 tari
hinden mayıs 1928 nihayetine kadar tahakkuk 
ettirilen terfih zammının verilmesinin komisyon
ca takarrür ettirildiği tescil için Divana 
gönderilen tahvil bordrosu ve buna bağlı evrak
tan anlaşılmıştır. Şûrayi devlete vaki müracaa
tının bir hüküm ve karara bağlanmamış olmasına 
ve mumaileyhin muvazzaf iken malûl bulunma
sına ve bu muvazzaflığın terfih zammının itasına 
da mâni bulunmamasına binaen 1513 numaralı 
kanun mucibince müracaat etmemiş olan muma
ileyhin 1932 senesinde tekaüd edildikten sonra vu-
kubulan müracaatinin kabul edilmesi sebebi dai
resinden sorulmuş ve alman cevab : 

Mumaileyhin terfih zammı 18 temmuz 1933 
tarihinde tahakkuk etmiş ve bu itibarla 1783 nu
maralı kanuna göre müracaat etmiş olub 1513 nu
maralı kanun mucibince müracaatinin aranılma
sı mevzubahs olamayacağı bildirilmiştir. 

Cevabta gösterilen 18 temmuz 1933 tarihi mu
maileyhe 23 şubat 1341 tarihinden itibaren terfih 
zammının itası için zat işleri dairesinden yazılan 
tezkere zirine vekâlet makamınca yazılan mucib 
tarihi olub esas tahakkuk ile bir alâkası olmayıb 
mumaileyhin zahirî maluliyetine rağmen muvaz-

hine sükut etmesi lâzımgeleceği gibi mumai
leyh hakkında 1783 numaralı kanun hükümle
rinin tatbikinin kabulü halinde de harb malu
liyetinin 14 - V - 932 tarihinde tasdik edilmesi
ne göre bu tarihten itibaren altı ay zarfında 
müracaatı lâzımgelirken 17 - XII - 933 tarihinde 
müracaat etmiş olduğundan bu noktadan da 
muamelei vakıa kabul edilemeyeceğinden Divanı 
muhasebatın red muamelesi eneümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 
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zaf sınıfta bırakıldığı zat işleri dairesi riyaseti
nin 16 - VII - 1933 tarihli tezkeresinde gösteril
mekle beraber 6 neı dereceden harb maluliyetinin 
14 - V - 1932 tarihinde tasdik olunduğu da mu
maileyh tarafından Millî Müdafaa vekâletine hi
taben yazılmış olan 7 haziran 1933 tarihli arzu
halde beyan edilmekte ve bu tarihten evvel Şûrayi 
devlete müracaat etmiş olduğu da yine mezkûr 
arzuhalden anlaşılmakta bulunmuştur. Maluli
yetlerine rağmen muvazzaf sınıfta ipka edilen 
zabitana da terfih zammının verilmesi 1320 nu
maralı kararı âli muktazasından olduğu gibi bil
cümle malûllerin 1342 senei maliyesi bidayetine 
kadar derecei maluliyetlerinin tesbiti de 551 nu
maralı kanunun 7 nci maddesi icabından bulun
maktadır. 

Şu hale göre mumaileyhin maluliyeti 18 tem
muz 1933 tarihinde değil muvazzaf olarak istih
dam olunduğu zaman sabit olmuş ve terfih de
recesi de 551 numaralı kanunun 7 nci maddesi 
mucibince tahakkuk etmiş olması lâzımgeldiği 
ve bu itibarla 1927 malî senesi nihayetine kadar 
olan alacağı için 1513 numaralı kanuna tevfikan 
şubat 1930 nihayetine kadar müracaat etmesi 
icab ederken bu müracaati yapmamış olmasına 
binaen alacağının Hazine lehine sakıt olması mez
kûr kanun iktizasından bulunduğu ve bir an için 
1783 numaralı kanun hükmünün tatbiki lâzım-
geleceği kabul edilse bile harb maluliyetinin 
14 - V - 1932 tarihinde tasdik edilmesine göre bu 
tarihten itibaren 6 ay zarfında müracaati lâzım-
gelirken 17 - XI I - 1933 tarihinde müracaat et
miş bulunması da şayani kabul olamayacağından 
salifüzzikir bordro muhteviyatının tasdikine im
kânı kanunî görülememiştir. 

5 — Millî Müdafaa vekâleti mütekaidin şu
besi müdürü Kemalettinin tekaüd muamelesi ve 
maaşı hakkında ahiren mumaileyhin vukubulan 
müracaati üzerine Arzuhal encümenince bir ka
rar ittihaz olunarak mesele Yüksek Meclisin 
takdirine intikal etmiş olmakla eneümenimizce 
bu fıkra hakkında ittihazı karara mahal görüle
memiştir. 
Di. Mu. En. Reisi M. M. Kâ. 

Niğde Trabzon Yozgad 
Faik Soylu Mitat Aydın 

Aza Aza Aza 
Çankırı Çorum İstanbul 

B. Ünür N. R. Yıldırım H. Gürsoy 

: 177) 

5 — Millî Müdafaa bakanlığı mütekaidin 
şubesi müdürü Kemalettine bağlanan tekaüd 
maaşı evrakına nazaran: Balkan harbinde mu
vazzaf binbaşı iken bir gözünü kaybeden muma
ileyhin 28 nisan 332 tarihinde tekaüdü icra 
kılınmış ise de fikren ve kalemen vücudundan is
tifade edilmek ve sırası gelen terfiden mahrum 
bırakılmamak üzere kaymakamlık muhassasa-
tına mukabil memurin ve ketebe sınıfına naklen 
2 500 kuruş maaşla 12 haziran 332 tarihinde 
mülga Harbiye dairesi refakat kâtibliğine tayin 
edildiği ve bu sınıfta maaşı 3 200 kuruşa kadar 
yükselerek 30 ağustos 931 tarihinde birinci sı
nıf muamele memurluğuna terfi eylediği ve 
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kendisinin beşinci dereceden malûl olmasmdan 
ve badettekaüd terfii rütbe eylemiş bulunmasın
dan dolayı 28 ağustos 934 tarihinde ikinci defa 
tekaüdlüğü tasdiki âliye iktiran ederek 1683 nu
maralı kanuna tevfikan mektebe duhulünden 28 
ağustos 934 tarihine kadar geçen bilfiil 42 sene 
ve harb zamlarile 55 seneye baliğ olan hizmetine 
göre beşinci dereceden 183 lira 75 kuruş tekaüd 
maaşı tahsis edildiği anlaşılmış ve 28 nisan 332 
tarihinde tekaüdü tasdika iktiran eden ve mu-
ahharan 2 500 kuruş maaşla ketebe sınıfına 
nakledilen bu zatin vaziyeti Meclisi Âlinin 694 
numaralı kararile ne suretle telif edildiği ve ke
tebe sınıfına nakli hakkındaki kanunî mesned 
dairesinden sorulmuştur. 

Bakanlık makamından verilen cevapta: 
1 — Bu zatin Balkan harbindeki mecruhiyeti 

neticesi 28 nisan 332 tarihinde binbaşı iken ma
lulen tekaüde sevkedilmiş ve Harbiye nezaretile 
Başkumandanlık vekâletinin suretleri bağlı emir-
lerile seferde kaymakam muadili 2 500 kuruş 
maaşla terfian ketebei askeriye smıfına nakil ve 
şimdiye kadar istihdam edildiği ve işbu nakil 
muamelesi hakkında o tarihlerde ayrıca mevzua
tı kanuniye mevcud olmayıp suretleri merbut 
emirlere istinad edilmiş olduğu; 

2 — 694 numaralı karar 1455 ve 1637 numa
ralı kanunların tadili teklifi üzerine Meclisi 
Âlice ittihaz ve kabul buyuru!muş olup 1683 nu
maralı kanunun 18 nci maddesinin tadili hak
kındaki teklifi kanunî ise henüz Meclisi Âlice 
intaç edilmemiş olduğu; 

3 — Bu zatin vaziyeti 1325 tarihli tekaüd ka
nununun 32 nci ve 1683 numaralı kanunun 18 
nci maddelerine uygun görülmekte olduğundan 
bu şekilde tescili veyahud muamele şeklinin Di
van heyeti umumiyesince tesbitile işarı bildiril
miş ve mumaileyhin dairesinden gönderilen tah
sis evrakı meyanmda mevcud istidanamesinde de 
« Tekaüd şubesi müdürü bulunmakta iken teka
üdü halinde yapılacak muamelenin tayinine dair 
Millî Müdaafa vekâletinden yazılan 10 - XII -
932 tarihli tezkereye şimdiden bir mütalea der-
meyan edilemeyeceğinden hâdisenin vukuuna 
intizar zarurî olduğu bildirilmiş olup bu defa te
kaüdünü, taleb ettiği ve istidasına bağlı vesaik 
mündericatmdan anlaşılacağı üzere 332 senesin
de yapılan tekaüdünün malûl bulunması terfii-
ne mâni görüldüğünden Başkumandanlık veki
linin emrile ve sırf terfi ve terfihi maksadile ic-

Aza 
Kastamonu 

Nuri Tanıaç 
Aza 

Mardin 
Hilmi Çoruk 

Aza 
Kayseri 

F. Güpgüb 

Aza 
Konya 

M. H. Üner 
Aza 

Muğla 
/ / . Kitaba 
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ra kılınarak kaymakamlık muhassasatma muka
bil memurin ve ketebe sınıfına naklen tayin 
edilmiş olduğu ve tekaüd tarihinden itibaren 
vazifesine nihayet verilmediği ve tekaüd maaşı 
da tahsis olunmıyarak bu güne kadar bil af asıla 
istihdam edildiği ve o zaman başkumaııdalıkca 
yapılan tekaüd muamelesinin muvazzaflıktan 
alâkasmm kesilmesi şeklinde olmayıb kendisi 
hakkında bir atıfet olarak telâkki edilmesinden 
ve hizmeti ahiresinin muvazzaf olarak kabulün
den ibaret bulunduğu ve 1683 numaralı kanunun 
18 nci maddesinden istifade etmek için hem ma
lûl olmak hem de terfi etmek yolundaki Divan 
noktaî nazarının taleb olunan tefsir münasebetî-
le Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerince 
kabul olunmadığı beyan edilmekte ve 332 sene
sinden bu güne kadar mesbuk hizmetinin hizme
ti ahire telâkki edilmeyip bu müddetin muvazzaf 
olarak kabulü e 1683 numaralı kanun mucibince 
tekaüdünün icrası ve ikramiye itası» taleb olun
makta bulunmuştur. 

Mumaileyh 332 senesinde yapılan tekaüd 
muamelesinden sonra son rütbesi olan birinci 
sınıf muamele memurluğuna 30 ağustos 931 ta
rihinde terfi etmiştir, 27 mayıs 930 tarihinde 
neşrolunan 1683 numaralı kanunun 2 nci mad
desinin tayyından bir fayda mülâhaza edilme
yeceği hakkındaki 694 numaralı kararda (İh
tiyat zabitlerinin ve ihtiyat askerî memurları
nın tekaüdlükten muvazzaf sınıfa nakillerinin 
mümkün olmadığı ve mütekaid zabitler ve as
kerî memurların terfilerinin sefere münhasır 
bulunduğu 1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve 
ihtiyat askerî memurlarr kanununun 18 nci 
ve 17 nci maddelerinin hükümlerinin iktizasın
dan olmakla bir taraftan bu esası kanunî hü
kümleri ve diğer taraftan tekaüd edildikten 
sonra askerî memurlar sınıfından hizmete alın
mış zabitlerden ve hesab memurlarından bir 
kısmının mezkûr snırf dahilinde terfi edilmiş 
bulundukları ve bu terfiin 1637 numaralı ka
nunun 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasını bu yol
da telâkkisinden ileri gelmiş olduğu nazarı dik
kate alınarak; 

(Askerî memurlar sınıfından dereceleri yük
selmiş mezkûr zevatın hizmette bulundukça mû-
tekaiden müstahdem zabitler gibi ad ve itibar 
edilmesi lâzımgeleceği ilâh...) diye muharrer bu
lunmasına binaen badettekaüd memurin ve 
ketebe sınıfına tayin edilib askerî memurlar 
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hakkındaki 1455 numaralı kanunla vaziyeti 
askerî memur olarak kabul edilen mumaileyhin 
bu karar mucibince muvazzaf addine imkân gö
rülememiş ve binaenaleyh 332 senesinden bu 
defa tekaüd şubesi müdürlüğünden ayrıldığı 
tarihe kadar mesbuk hizmetinin hizmeti âhire 
olarak kabulü zarurî bulunmuş olduğundan 
tahakkuk etitirilen ikramiyenin de vizesi cihe
tine gidilememiştir. Dairesince 1683 numaralı 
kanunun 18 nci maddesi henüz tadil edilmedi
ğine göre bu madde mucibince muamele ifası 
bildirilmekte ise de 1683 numaralı kanunun 18 
nci maddesi hükmünce mütekaid zabitlerle as
kerî memurlardan hizmete almıbda bilâhare 
terfi etmiş bulunanlara yeni rütbelerine göre 
tekaüd maaşı tahsisi hizmeti ahire esnasında 
malûl olmakla meşrut telâkki edilmekte ve ger
çi ibarei kanuniyedeki maluliyet ve terfii rüt
be kayidlerinin ayrı, ayrı nazarı dikkate alı
narak maaş tahsis olunabilmesi de varid gö
rülerek bü cihetin tefsiren halli taleb edilmiş 
ise de Meclisi Âlice henüz bir karar ittihaz edil
memiş olmasına binaen mumaileyh Kemaletti-
nin tekaüd maaşının tesciline imkânı kanunî 
görülemeyerek tahsis evrakı Millî Müdafaa 
bakanlığına iade kılimmıştır. 

•'•» +sb>&< 
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S. Sayısı: 187 
Kânunuevvel 1934 : şubat 1935 aylarına aid üç aylık rapo
run sunulduğuna deir Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/109) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 
U. 7Î159 19-V-1935 
H. 1123 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Divanı muhasebatın kânunuevvel - Q34 - şubat 935 aylarına aid üç aylık raporunun 
muhasebei umumiye kanununun 76 ncı maddesi mucibince iki maddeden ibaret olarak ayrıca 
üç leffile birlikte sunulduğu derin saygılarımla bildiririm. 

D. M. Reisi 
S. Oran 



s 
D Î V Â N I M U H A S E B A T I N M Ü T A L A A S I Divanı muhaseba t encümeni mazbatas ı 

i — Zimmetine p a r a geçi rmekten suçlu. Siv
rihisar icra memurun un hesablarmıu gözden ge
çirilmesi İçin müs tau t ık Bahan ın naipl iği alt ın
da bank memuru Ekrem, muha.sebei hususiye 
memuru Hilmi, Nüle r Talâ t ve ma lmüdürü 
Ahmedin ehli vukuf seçilmesine ve kât ibi iğıue 
de zabıt kâ t ib i Talâ t ın geçirilmesine ve her top
lan t ı için kendi ler ine birer buçuk l i ra verilme
sine' mahkemece k a r a r verilmiş ve bu ka
r a r a dayan ı l a r ak toplant ıda bu lunanla ra 
ücret veri ldiği görülmüş ise de ceza usulü 
muhakemeler i k a n u n u mucibince hükme esas 
o lmak üzere ikame edilen bilumum delil lerin 
gözden geçirilmesi hâkimler in vezifei esasİyesru-
den olup göreceği lüzum üzerine te tk ik in i ehli 
vukufa tevdi e t t iğ i her hang i bir işi sözü geçen 
k a n u n u n 71 inci maddesine göre kendisi İdare 
etmesi muk taz i olmasına ve müs tau t ik Bahan ın 
i s t in tak hâk imi ve Talâ t ın bu komisyonun ya
zıcılığını yapması asıl vazifesinden bulunmasına 
göre bu ik i kişiye celse ücre t i verilmesi 1402 sa
yılı t eadü l k a n u n u n u n 15 inci maddesi h ü k m ü n e 
uygun düşmiyeeeğinden her birine veri lmiş o-
lan 1962 şer k u r u ş t a n 8924 ku ruşu kabul ve 
vize edilmemiştir . 

2 — İ r a n Şahînşahtjun karşı lama. ve geçiril
mesine ırıemur edilenlere gidişleri esnasında İran 
sınırı içinde Maküya kadar gitmeleri dolay ısile 
dönüşte Makûdai ı i \n karaya, kadar, Hariciye m.'-
m/urlarından dışar ıdan merkeze gelenler gibi, İ l a 

ricîye harc ı rah kanununa göre; ve Hariciye memu
ru olmayan b i r zabite de o memurlar gibi yol. 
masrafı ve yedi misil üzerinden yevmiye verildiği 
Hariciye bakanlığı muhasebesinden vize içm 
divana gönderilen evrakın tetkikinden anlaşılmış 

T. //, M. At. 
İH. Mu. Encümeni 11 - \1 IKtf 

Karar Are 1 i 
Kxm No. :-i/W!) 

Yüksek Reisliğe 

Divaıır muhasbai, reisliğinden Yüksek Meclise 
sunulup tetkik edilip bir karara bağlanmak üzere 
encümenimize verilen I. kânun !K>4 sııbat Uo5 üç 
aylik raporları encümenimizce okunup her fıkra 
ha.kkmda.l-;i karar lar karşılarına yakılarak llnıumı 
Heyetin tasvibine arzedilmck üzere Y ükesk Ue 
isliğe sunu lmuş tu r : 

İ ----- (!eza. usulü mııha.kemelcri kanunu ıııııcı 
bince hükme esas olmak üzere gösterilen bütün 
delillerin gözden geçirilmesi hakimlerin vazıfei 
asliyesinden olmasına, ve hâkimlerin görecekleri 
lüzum üzerine ehli vukufa tevdi edecekleri işleri 
kemlileri iri 11 İdare e t m e l i n de yine bu kanını ık 
t tzasmdan I>uJuirmasr.ua mebııî zimmetine [sara, 
geçi rmekten suçlu Sivrihisar icra memurunun 
hesnblarnu tel kik etmiş olan beyi-1 arasında, İs 
Iİnla,k hakimi olan nıüsiaııUk ile bu heyetlerin 
yazıcılığfur yapmasr vazıfei asliyesinden olan za 
bit kâtibine celse itiharılo ücret verilmesi 1452 
sayd ı teadül kanununun lf> nei maddesine uygun 
(ilmadığında.ıı bunların kabuî ve vize edilmeme
si yolunda, h tvaur muhasebatça yn.pı.la.n muame
le muvafık görülmüştür . 

2 --- Yabancı misafirlere arkadaşl ık eden 
memurlara misafirlerle beraber bulunduklar ı 
müddetçe haremdi kararnamesin in 17 nei mail 
desi hükmünün ve misafirlerden ayrılıl) memu
riyet mevkilerine dönüşlerinde do memlekei hu-
dudlarr haricinde yeeı rece ki eri günler ieırı H41 se-
nesi muvazeııei umumiye; kaıumuinıu o7 nei mad
desi h ü k m ü n ü n ve memleket h ı ıdud lan dahilin
deki seyahatleri içimle de doğrudan doğruya, 
mülkîye harc ı rah kararnamesinin umumi hu 
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ve bu ağırlama sınırlarımız içinde yapılabileceği
ne göre sınır dışına çıkmasının niye nıüstenid 
olduğu ve mülkiyi' harcırah kararnamesinin 17 n-
ci maddesine göre ecnebi zevat ve konuklara ar
kadaş edilen memut'lar gibi harcırah tahakkuk 
ettirilmeycrek Hariciye harcırah kanunu hüküm
lerinin yürütülmesi sebebi sorularak buna seya
hatin sınır dışarısına kadar uzatılmasının Şahin-
şahin gösterdiği istek ve arzudan ileri geldiği ve 
kendilerinin Maküdan itibaren Şahinşahin refa
katinden ayrılmaları dolayısile hariçten gelenler 
gibi harcırah tahakkuk ettirildiği cevabı verilmiş 
ve ecnebi konuklara arkadaş edilen memurlara 
nasıl harcırah verilceği mülkiye harcırah karar
namesinin 17 nci maddesinde gösterilmiş olub 
gerek konukların arkadaşlığında bulundukları 
zaman ve gerek ayrıldıktan sonra bu kararname
nin umumî hükümlerine göre harcıraha hak ka
zanabileceklerinden Türkiye sınırları içinde geçen 
yolculuk için Hariciye harcırah kanununa göre 
harcırah verilmesi doğru görülmeyerek ita emir
leri vize edilmeksizin iade edilmişti. Bunun üze
rine Hariciye bakanlığından alınan tezkerede gün
delik ve yol paraları konukları karşılamağa gi
derken ve uğurladıktan sonra dönüşlerine aid olub 
konukla bulundukları müddetçe tahakkukatta 
gündelik ve yol parası namı altında kabul edil
miş bir masraf mevcud olmadığından harcırah 
kararnamesinin 17 nci maddesi hükmü tamamen 
tatbik edilmiş ve gidiş gündeliklerde 
yol paralarının kabulü tabiî bulunmuş olduğu 
ve zatî mesele seyahatin icabatı olarak 

ecnebi bir memleket arazisine girildiği takdirde 
gündeliğin ne şekilde hesab edilmesi keyfiyetin
den ibaret olması ve Makûya gitmeleri itibarile 

kendilerine hariç yevmiyesi verilmesinden kanunî 
bir aykırılık görülmediği bildirilmiş ise de bunların 
vaziyeti muvakkat memuriytle nıemaliki eenebi-
yeye izam şeklinde olmayıp mülkiye harcırah 
kararnamesinin 17 inci maddesi hükmüne tev
fikan konuğa refakat için Türkiye lıududune 
kadar azimet ve oradan avdet etmek olup azi
mette Şahinşah tarafından gösterilen arzuya 
mebni huduttan Makûya kadar dahî refakat va
zifesini ifa etmiş ise 1er de bu vaziyet refakat 
keyfiyetinden başka bir mahiyet arzetmiyeceği 
mamafih ecnebi memleketlerde vazîfeten seyahat
lerde memleket dahili yevmiyesinden farklı ola
rak yevmiye verilmesi esassı 1341 senesi nıuva-
zenei umumiye kanununun 37 inci maddesi ve 

kümlerinin tatbiki lâzımgeleceği cihetle Iran 
Şahinşahını karşılama ve geçirmeğe memur edi
lenlere verilen yevmiyeler hakkında Divanı mu
hasebatça ihtiyar olunduğu bu fıkrada yazılı su
reti muamele muvafık görülmüştür. 

Di. Mu. En. Keisi M. M. Kâ. 
Niğde Trabzon Yozgad 

Faik Soylu Mi t at Aydın 
Aza 

Çankırı 
R. İJnür 

Aza 
Kastamonu 
Nuri T amaç 

Aza 
Konya 

M. Halid Üne/ı 

Aza 
Çorum 

N. R. Yıldırım 
Aza 

Kayseri 
Ferruh Güpgüh 

Aza 
Mardin 

Hilmi Çoruh 

Aza 
İstanbul 

H. Gürsoy 
Aza 

Kırşehir 
Tl. Börekçi 

Aza 
Muğla 

Hüsnü K. 
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hariciye harcırah kanunile kabul edilmiş oldu
ğundan Makûdan dönüşlerinde oradan hududa 
kadar adı geçen 1341 senesi muvazene kanunu
nun 37 inci maddesi ahkâmına tevfikan kendi
lerine mülkî harcırah kararnamesine tevfikan 
verilmesi lâzım gelen seyahat yevmiyesinin lc-
delhace yedi misline tezyidi mürnkirı bulunduğu 
ve ancak hudutdan Ankaraya kadar ki seyahat 
memleket hududlan dahilinde vukubulduğun-
dan 13 -VII -1932 gütılemeç ve 13118 sayılı ic
ra Vekilleri Heyeti kararına istinaden alelade 
seyahat yevmiyesine istihkak kesbettireceği ci
hetle ita emirleri yine vize edilmemiştir. 

\>m<i 
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Mart: mayıs 1935 aylarına aid üç aylık raporun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkerssi ve Divanı muha

sebat encümeni mazbatası (3/124) 

• • r . - .ç . 
Divan Muhasebat 

(/. 72708 8-VH035 
H. 1266 

Büyük Millet Meclisi Yüce ŞeisHğine 

Divanı muhasebatın Mart - Mayıs Q35 aylarına aid üç aylık raporu Muhasebei umumiye 
kanununun 76 ncı maddesi mucibince bir maddeden ibaret olarak ayrıca üç leffile birlikte 
sunulduğunu derin saygılarımla bildiririm. 

D. M. Reisi 
S. Oran 

Divanı -muhasebatın mütaleatı 

Mart - mayıs iQ35 ayları içinde Divanca 
tetkik ve kontrol edilen işlerden A7üksek Mec
lisçe bir karara bağlanmağa değer görülen bir 
mesele aşağıda arzedilıniştir: 

Memurin kanununun 73 nücü mnddesinde 
( Mebuslukta geçen müddet tekaüde mahsub 
olunur ve mebusluk tahsisatının aslı olan 
(• 10 000 ) kuruş tekaüde esas tutulur. Bu 
madde hükmü birinci ve ikinci Büyük Millet 
Mtc'isi azalarına da şamildir.) ve 1613 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesinin son fıkra
sında da { Mebusların harcırah ve tekaüd he-
sablarında 125 lira maaş esastır) diye yazılı 
Bulunmasına mebni mebus iken veya mebus
luktan ayrıldıktan sonra ve fakat başka bir 
memuriyete tayin edilmeden tekaüdlüklerini 
isteyenler hakkında bu kanunlar hükümlerine 
göre muamele yapılmakta ise de mebusluktan 
sonra memuriyet kabul eden ve memur iken 
tekaüdlüğünü isteyenlerin de tekaüd maaşla
rına mebusluk tashsisatlarının esas tutulaca
ğına dair bir kayid ve sarahat mevcud bu
lunmamaktadır, 

1683 numaralı tekaüd kanunu tekaüdlüğe 
son maaşın esas ittihaz edilmesi hakkında 
umumî bir kaide vazetmiş olması itibarile 
mebusluktan sonra memuriyet kabul edenlerin 

tekaüdlüklerinde mebusluk tahsisatlarının değil, 
son memuriyet maaşlarının esas ittihaz edil
mesi vavid görülmekle beraber memurin ka-
nurumun 73 ncü maddesini tef siren Yüksek 
Meclisçe ittihaz olunan 324 numaralı ve 
19 nisan 927 tarihli kararın ( Maddenin 
metniııdaki on bin kuruş kaydinin memu
rini mülkiyenin tekaüd maaşatına aid \\ 
ağustos 325 tarihli kanunun 13 ncü mad
desindeki miktar vasatii şehrî addedilerek 
ana göre hesab ve tahsis edileceği ) şeklinde 
yazılı bulunması itibarile 73 ncü maddenin 
valnız'• mebusluktan ayrıldıktan sonra tekaüd 
edilecekler hakkında tatbik edilmeyip mebus
luktan sonra memuriyet kabul edenlerin 
tekaüd maaşlarının hesabında da bilâhare 
1613 numaralı kanunla 125 lira olarak 
tesbit edilen miktarın, miktarı vasatii 
şehrî olarak kabul edimesi ve 1683 nu
maralı .kanunla da miktarı vasatii şehrî son 
maaşa inkilâb etmesi itibarile bu kanunun 
meriyetinden sonra mebusluktan ayrılarak me
muriyet kabul edenlerin de mebusluk tahsisatı 
üzerinden tekaûdlûklerinin icrası şeklinde 
İmali de varid ve akva görülerek tatbikata bu 
yolda devam edilmektedir, 



divanı muhasebat encümeni mazbatası 

7\ C. 
Di M. Encümeni " 12 - VI -1935 

K- 15 
F. 3\!24 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat reisliğinden sunulub 
encümenimize verilen mart-mayıs 1035 ayla
rına ait rapor ve buna bağlı cetveller gözden 
geçirildi-

Bu müddet içindeki muamelelerden Yüksek 
Meclisçe bir karara bağlanması gerekli görül
müş olan raporda yazılı mesele encümenimizce 
de tetkik edibilib gereğli düşünüldü . 

Memurin kanununun 73 üncü maddesi 
mebuslukta geçen müddetin tekaüdlük hesa
bında sayılacağını; ve mebusluk tahsisatının 
tekaüJlüğe esas tutulacağını göstermekle bera
ber son fıkrasile de mebus olmazdan evvel 
bulundukları menmriyı iler dolayısüe müstahak 
oldukları tıkaüd maaşı-miktarı mebusluktan 
alacakları tekaüd malısından fazla olanlara 

memuriyet maaşı üzerinden tekaüd maaşı bağ
lanabileceğini kabul etmiş olduğundan bunun 
karşılığı olarak mebusluktan sonra memuriyet 
alıb da bu memuriyet maaşları mebusluk tah

sisatından noksan olanların tekaüd maaşlarının 
mebusluk tahsisatı üzerinden hesab edilmesi 
ve binaenaleyh Divanı muhasebatça yapılmakta 
olduğu yazılı şekli muamele encümenimizce de 
ruh ve maksadı kanuna uygun görülmüştür. 

Keyfiyet umumi heyete bildirilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
D. Mu. E. Reisi M. M. Kâ. 

Niğde Trabzon Yozgad 
Faik Soylu M it at Aydın Sungur 

Aza Aza Aza 
Çankırı Çorum İstanbul 

Rıfat Ünİir N. Rıza YıUhnıı Hamt/i O tir soy 
Aza Aza 

Kastamonu Mayserİ 
Nuri T amaç Fer ruh Güpgüp 

Aza Aza Aza 
Konya Mardin Muğla 

.•17. H. Öner II. Çoruh h. Kitaba 

{â. Sayjsı : 192 ) 



S. Sayısı: 223 
Düzcenin Nuhviran köyünden Mustafaoğlu Emin diğer namı 
Yemin ve Akyazı Beynevit köyünden Mustafaoğlu Zekeriya-
nın ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet tezke

resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/27) 

T. C. 
Başvekâlet 16-VH-1934 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/4205 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yağma suçunu işlemek ve delillerini ortadan kaldırmak için adam öldürmek maddesinden 
suçlu Mustafa oğlu Emin ve Mustafa oğlu Zekeriyanın idamları hakkında Adapazarı Ağır ceza 
mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye 
Vekâletinin 16-VII-934 tarihli ve 257/17Q numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ve buna 
müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Adliye encümeni mazbatası 
r. c. 

Adliye encümeni 31-VI-1935 
Karar No. 38 
Esas No. 3127 

Yüksek Başkanlığa 

Soygunculuk suçunu yapmak ve delil ve 
emarelerini ortadan kaldırmak için adam öl
dürmekten suçlu Düzcenin Nuhviran köyünden 
Mustafaoğlu 13 14 doğumlu Emin diğer adı 
Yemin ile Adapazarının Akyazı nahiyesinin 
Beynevit köyünden 3 20 doğumlu Zekeriyanın 
ölüm cezasına çarptırılmalarına dair Adapazarı 
ağırceza mahkemesince verilip Temyiz ceza 
dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye 
kanununun 2 fi ncı maddesi mucibince mera
simi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Başve
kâletin 4/425 numara ve lfc-VIII-1934 tarihli 

tezkeresile gönderilen ilâm ve evrakı mütefer-
riası encümenimize havale buyurulmakla tetkik 
ve mütaîea olundu. 

19 U yılı mayısının 19 ncu günü ölüme 
mahkûm edilenlerden Zekeriya yanında Feyzi 
olduğu halde evvelce kendilerini yol kesmek 
ve adam soymak için çağırmış olan Eminin 
köyüne gitmekteler iken yolda kendisine ras; 

geldikleri ve her üçü aralarında anlaşıp o gece 
Hendeğin Sarıbayırlar köprüsünü, evvelâ direk 
koymak suretile kapatarak pusu kurdukları ve 
Adapazarından Düzceye giden Kasapzade Kak-



-i-
ki ve Ziyarraı bulunduğu ve şoför Sabri tara
fından kullanılan otomobil seyrini ağırlattığı 
zaman Emin ile Zekeriyanın attıkları mütead
dit kurşunlardan Hakkının öldüğü ve şoför 
Sabri ağır yaralı ve Ziyanın da hafif surette 
muhtelif yerlerinden yaralandıkları ve Zekeriya 
ile Feyzinin yaralı bulunan Ziya ile şoför 
Sabriyi yolun kenarındaki sırta çıkardıkları 
Eminin de ölmüş bulunan Hakkıyı köprüden 
dereye atarak arkadaşlarına iltihak ettiği ve 
aralarında yavaş sesle kısa bir müddet ko
nuştuktan sonra Eminin hafif yaralı ve yaşa 
ması ihtimali bulunan Ziyaya dört el daha silâh 
attığı ve o esnada otomobil gürültüsü işitme-
lerile kaçtıkları ve yaralı şoför Sabrinin bilâha
re nakledildiği Adapazarı hastahanesinde öldüğü 
ve maktulün üzerinde yapılan otopsi neticesine 
göre Hakkının Zekeriyaya aid olan küçük 
çaptaki tabancanın kurşunile ve Şoför Sabrinin 
ise Emine aid olan büyük çaptaki toplu taban

ca kurşunile öldükleri anlaşılmıştır. 
Zekeriya ve Emin ve Diğer adı Yeminin 

mahkûm oldukları ölüm cezasının bağışlan
masını veya değiştirilmesini gerekli kılacak 
bir sebeb bulunmadığindan infazı hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesine oybir-
liğfle karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adliye En. R. M. M. Kâ. 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Çağıl R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Konya Bursa Erzurum 

Ali Riza Türel Atıf Akğüç Fuad Sirmen 
Aza Aza Aza 

Balıkesir Bursa Kocaeli 
O. N. Burcu S. F. Talay Ragıb Akça 

Aza Aza 
Kocaeli Yozgad 

Salah Yargı E. Draman 

* • — 11 
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S. Sayısı: 224 
Şokenin Çeltikçi mahallesinden Yusufoğullarından Hacı 
Şerifoğlu Canbaz Süleyman çavuş ile Kaçarlı nahiyesinin 
Tekeli Köyünden kör Alioğu'larından Alioğlu Hasan ve Ay
dının Üzümlü köyünden Ali Beyoğullarından Süleymanoğlu 
Hüseyinin ölüm cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/31) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 4/5760 

4 - U - 1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yağma suçunu işlemek için adam öldürmek maddesinden suçlu Yusuf oğullarından Hacı Şerif 
oğlu canbaz Süleyma çavuş ve Kör Ali oğullarından Ali oğlu Hasan ve Ali Bey oğullarından 
Süleymanoğlu Hüseyinin idamları hakkında Aydın ağır ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz 
mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 3-II-1934 tarihli 
ve 379/288 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M- M. 
Adlive encümeni 
Karar &• 36 
Esas X" 3\3l 

13 - VI - 1035 

Yüksek Başkanlığa 

Aydın vilâyetinin Germencik nahiyesinin 
Asî Kürtler köyünden Danacı oğullarından 
Memedin evini basarak beş yüz lira parasını 
gasb ve daha fazla para çıkartmak için yatak 
çarşaf ile boğazını sıkarak öldürmekten suçlu: 

Koçarlı nahiyesinin Tekeli köyünden Kör-
alioğullarından \2 doğumlu Alioğlu Hasan 
ve Aydının Ürümlü köyünde mukim ve Dina

rın Hırko köyünden Alibeyoğullarından < 1 8 
doğumlu Süleymanoğlu Hüseyin ve Şokenin 
Çeltikçi mahallesinden Yusufoğullarından Ha-
cışerifoğlu 295 doğumlu Cambaz Süleyman 
Çavuşun ölüm cezasına mahkûm edildiklerine 
dair Aydın ağır ceza mahkemesinden verilen 
hükmün tasdikini havi Mahkemei temyiz bi
rinci ceza dairesinin 14-10-1934 tarih ve 



% 
745/2920 sayılı ilâmı, Başvekâletin J-I I-

1934 sayılı tezkercsile Kamutaya sunulmakla 
Adliye encümenine verilen bu ilâm ile dosya
sındaki evrak okundu. 

Suçluların, bin beş yüz lira kadar parası 
olduğunu işittikleri maktul Memedin paralarını 
gasp için sözleşip diğer suçlular Şükrüoğlu 
Memet ve Süleymanoğlu Mustafayı Memedin 
kapısında gözcü bırakarak üçü birlikte Meme
din evine girdikleri ve evin bahçesinde çar
dak altında yatmakta olan Memet ile çarda
ğın üstünde çocuklarile yatan karısı Kezbanı 
bastırarak para istedikleri ve döverek sıkıştır
dıkları ve Memedin bunlara ( dövmeyin ) ve 
karısına ( git odada mestim içindedir. Alda 
bunlara ver ) demesi üzerine Memet ile karısı 
Kezbanı çardaktan evin odasına götürdükleri 
ve orada Kezban mest içinden çıkardığı yüzer 
liralık beş tane evrakı nakdiyeyi verdiği 
halde daha fazla para çıkartmak için bunların, 
sıkıştırmağa devamla Kezbanın ellerini iple 
bağlayıp zahire dolu çuvallar arasında yere 
yatırdıkları ve Memedin boğazını yatak çarşa-
file sıkarak boğdukları yapılan muhakeme so

nunda sabit olarak her üçü hakkında ölüm 
cezası ve gözcülük eden diğer arkadaşları 
Şükrüoğlu Memet ile Süleymanoğlu Mustafa 
hakkında onar sene ağır hapis cezası verilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

Hasan ve Hüseyin ve Süleyman Çavuşun 
mahkûm oldukları ölüm cezasının hafifleştiril-
mesini gerekli kılacak bir sebeb görülmedi
ğine, Hasan ve Hüseyin hakkında oybirliğile, 
Süleyman Çavuş hakkında bir muhalif reye 
karşı oyçoklugile karar verilmiştir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad
desine uyarak bu cezanın infazına karar veril
mesi hususu Genel Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münir Çağıl Salâh Yargı R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Konya Erzurum Bursa 

Ali Riza Türel tııad Sırmen A, Akyüz 
Aza Aza Aza 

Balıkesir Yozgat Bursa 
O. Af. Burcu D. Draman S. t. Talay 

\>m<i 
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S. Sayısı: 226 
1331 sayılı kanunun 7 nci maddesile 146 sayılı tefsir hük
münün icra ve iflâs kanununun 33 ncü maddesi hükmü ile 
mülga olub olmadığına ve Devlet şûrasının mütegayyib 
şahıslar mallarının aynen iadesine kadar verib vermiyece-
ğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Adliye encü

menleri mazbataları (3/76) 

T. C. 
Başvekâlet j 2- VI-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1902 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1331 sayılı temlik kanununun yedinci maddesinin icra ve iflâs kanununun 33 üncü 
maddesi hükmü ile mülga olub olmadığına ve Devlet şûrasının, mütegayyib eşhas emvalinin 
aynen iadesine karar vermeğe mezun bulunub bulunmadığına dair Maliye vekilliğinden yazılan 
9-VI-1934 tarih ve 6187 sayılı tezkere sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsire muhtaç olub olmadığının tayini ile sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini 
dilerin. 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliğinin 9-6-934 tarih ve 6187 sayılı tezkeresi suretidir. 

13 eylül 33 i ve 15 nisan 339 tarihli emvali metruke kanunları mucibince Devlete intikal 
eden mallara istihkak iddia edenlerin hakkı, bunların ancak 331 senesindeki kiymetlerine 
teailûk ettiği ve bu malların aynen iadesine cevaz bulunmadığı halde, Tercan kazasında müh-
tediye Fatma ve Nigâr hanımlar tarafından bu malların iadesi yolunda açılan dava üzerine 
mahkemece müddeiyelerin lehinde hüküm verilmiş ve 26-7-933 tarihli olan ilâm kesbi kat
iyet de etmiş olduğundan icrayada tevessül edilmiştir. İcra dairesinden tevdi edilen ödeme 
emrine, kanunî hükümlerden bahsile itiraz edilmesi üzerine takibatın tadiline karar verilmiş
se de bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiş ve temyiz İcra ve iflâs dairesince de, 
( 2004 numaralı İcra ve iflâs kanunu, mümeyyizünbih kararda istinat edilen kanunlardan ve 
tefsirlerden muahhar olduğu ve İcra kanununun 33üncü maddesinde tetkik mercii tarafından 
ilâmın ne gibi hallerde geri bırakılabileceği muayyen olduğu cihetle 33 üncü maddenin bu 
sarih hükmünün, bundan evvelki kanun ve tefsirlerin hükmünü ilga ettiğinden bahsile karar 
nakzedilmiş ve bu nakza ittibaen mahkemece verilen karar, mütemmim bir lâyiha verilmek 
ve bunda, umumî kanunların hususî kanunlar ahkâmını ancak sarahaten ilga edebileceği ve 
zımnen ilga edemeyeceği izah edilmek suretile müdafaada bulunulmuştur. Temyiz icra ve 
iflâs dairesi, ikinci tetkikinde, mahkeme kararını tasdik etmek suretile, bu müdafaatı nazarı 
dikkate almamıştır. 
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Î3 eylül 331 ve 15 nisan 339 tarihli kanunlar mütegayyib eşhas emvalinin Hazine uhde

sine intikali hususunda sarih hükümleri ihtiva etmekte olduğu gibi 622 numaralı ve 15 nisan 
341 tarihli kanunun ikinci maddesinde de bu emvali gayri menkuienin 331 senesi bidayetin-
deki kiymeti mukayyidelerinin eshabı hesabı carilerine kayıt ve ithal edileceği zikredilmek 
suretile bu mallar eshabının hakkının taallûk edeceği tesbit ve 1331 numaralı ve 28 mayıs 
931 tarihli kanunun yedinci maddesinde ise (13 eylül 331 ve 15 nisan 33g tarihli kanunlara 
tevfikan vaziyet edilmiş veya edilecek emvali gayrimenkule gerek mübadillere teffiz ve tahsis 
edilmiş olan, gerekse Hazine uhdesinde bulunan hükmen tahakkuk edecek müstahiklerine iade 
edilmeyip ancak kıymeti mukayyideleri 15 nisan 34 1 tarihli kanuna tevfikan Hazinei maliyeden 
tesviye olunur) denilerek bu hüküm teyid edilmiş ve bu yedinci maddeye aid 2 haziran 929 
tarihli ve 14 > numaralı tefsirde, 13 eylül 331 ve 15 nisan 339 tarihli kanunların tatbiki 
aleyhine Şûrayi Devletçe bir hüküm verilmedikçe bu malların ashabına aynen iadesine kanunî 
imkân olmadığı ve bu emvalin ancak 331 senesi kiymetlerinin verilebileceği tasrih olunmuştur. 

Temyiz icra ve iflâs dairesinin istinat ettiği ( 20< 4 ) numaralı icra ve iflâs kanunu; fil
hakika, arzedilen kanun ve tefsirlerden muahhar olup bu kanunun takibatın durdurulabileceği 
ahvali tayin eden 33 üncü maddesinde sayılan maddeler arasında da mevzubahs tasfiye kanun 
ve tefsirlerinden bahis yoksa da, icra ve iflâs kanunu, umumî bir kanun ve tasfiye mevzuatı 
ise hususî kanun mahiyetinde olup, umumî kanunlar kendilerinden evvelki hususi kanunları 
ancak sarih bir hüküm ile ilga edebilecekleri ve bunları meskût bırakmak suretile zımnen 
ortadan kaldıramıyacakları cihetle temyiz icra ve iflâs dairesinin içtihadı isabetli görüle
memektedir. 

Diğer taraftan, bu malların yalnız 331 kıymetlerinin verileceği ve hiç bir halde aynen 
iade edilmeyeceği kanunun sarih hükümleri icabından iken 164 numaralı ve 2 haziran 929 
tarihli tefsirde ( 13 eylül 331 ve 15 nisan 3^9 tarihli kanunların tatbiki aleyhine Şûrayi 
Devletçe bir hüküm verilmedikçe ashabına aynen iadesine imkânı kanunî olmadığı t şeklinde 
bir kaydın mevcudiyetine istinaden Şûrayi Devletçe de bu malların aynen iadesi yolunda 
karar verildiği görülmektedir. 

Kanunen Hazineye intikal eden bu malların ancak bedeli verilmek iktiza ettiği halde Dev
let Şûrasınca kanunun sarih hükmü hilâfına aynen iade kararı verilmesi maliyeyi bir çok 
müşkülâta uğratmaktadır. Çünkü mütegayyib eşhasdan kalan malların çoğu, muhacir ve mül
tecilere verilmiş olduğundan, Şûrayı Devlet kararı üzerine bunları yerlerinden çıkarmak za
rureti hâsıl olmakta ve muhaciri senelerce barındığı yerden çıkarmanın ve bunlara yeniden 
bir me'va bulmanın müşklâtı ise arz ve izahtan vareste bulunmaktadır. 

Binaenaleyh gerek mahkemece, gerekse Devlet Şûrasınca, kanun ve tefsir hükümleri hilâ
fında verilmekte olan kararların ihdas ettiği müşkülâta nihayet vermek üzere, 1331 numaralı 
kanunun yedinci maddesi ile buna müteallik 146 numaralı tefsir hükmünün, İcra ve iflâs ka 
nununun 33 üncü maddesi hükmü ile mülga olup olmadığı ve Devlet Şûrasının 622 numa
ralı kanunun ikinci ve 133 l numaralı kanunun yedinci maddeleri ahkâmı sarihası karşısında 
mütegayyib eşhas emvalinin aynen iadesine karar itasına salâhiyyettar bulunup bulunmadığı 
hakkında Meclisi Âlice karar ittihazına müsaade buyurulması arzolunur efendim. 

( S. Sayısı : 226 ) 



— 3 — 
galiye ençün 

T. B. W. AT. 
Maliye Encümeni 
Karar No. 24 

Esas No. 3/76 
Yüksek 

Başvekâletten gönderilib Encümenimize ha
vale buyurulan 12 haziran 1934 tarihli ve 
6/1902 sayılı tezkerede 1331 sayılı temlik 
kanununun 7 nci maddesinin İcra ve iflâs ka
nununun 33 ncü maddesi ile mülga olup ol
madığı ve Devlet Şûrasının mütegayyip eşhas 
emvalinin aynen iadesine karar vermeğe me
zun bulunub bulunmadığı Maliye vekâletinden 
sorulmakta olduğundan bahsile Maliye vekâle
tinin bu husus hakkındaki tezkeresi sureti gön
derilerek işin tefsire muhtaç olup olmadığının 
tayini tstenilmektedir. 

Mezkûr tezkere encümenimizce Maliye 
bakanı hazır olduğu halde okundu ve her iki 
mesele konuşuldu. 

I — 2004 numaralı İcra ve iflâs kanunu
nun 33 ncü maddesinde tetkik mercii borçlu
nun istidası üzerine borcun itfa veya imhal 
edildiği resmî yahud ikrar edilmiş bir vesika 
ile anlaşıldığı veya ilâm müruru zamana uğra
dığı takdirde icranın geri bırakılmasını emre
der. Bu hallerin haricinde tetkik merciince 
İcra geri bırakılamaz. Geri bırakılma talebinin 
kabul veya reddine mütedair olan kararlar on 
gün içinde temyiz olunabilir denilmektedir. 

icra kanununun bu maddesi para ve temi
nat borçlarından bâhisdir. ve netekim mezkûr 
madde kanunun ikinci babının para ve te
minat verilmesi hakkında olan ikinci kısmın-
dadır. Bu madde de emvali metruke kanunla-
rile tefsirlerinin ilga edilmiş olduğuna dair 
bir hüküm yoktur. Hususî kanunlardaki ahkâm 
sarahat olmadıkça umumî kanunlar ile ilga 
edilmiş olmıyacağı cihetle zikrolunan emvali 
metruke kanunlarına ait 146 numaralı tefsir 
fıkrası merî olduğundan bu cihetin tefsirine 
lüzum olmadığına ittifakla karar verilmiştir. 

II — Devlet Şûrasının tagayyüp etmediği 
sabit olan eşhasa ait gayrimenkul emvalin ay
nen iadesine karar vermeğe mezun olup olma
dığı meselesine gelince 20 mayıs 1928 tarihli 
ve 1831 sayılı kanunun 7 nci maddesinde 

(S . Şayi! 

i mazbatası 

22 -IV- 1935 

Reisliğe 

«13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihrli 
kanunlara tevfikan vaziyed edilmiş veya ed-
lecek emvali gayrimenkule gerek mübadillere 
teffiz ve tahsis edilmiş olsun ve gerekse 
Hazine uhdesinde bulunsun hükmen tahakkuk 
edecek müstahiklerine iade edilmeyib ancak 
kıymeti mukaddcreleri 15 nisan 1341 tarihli 
kanuna tevfikan Hazinei Maliyeden tesviye 
olunur» denilmektedir. Bu madde hakkında 
2 haziran 1929 tarihli bir tefsir fıkrası oldu
ğuna göre bunun başkaca tefsirine lüzum 
yok ise de meselenin tavzihi münasib görül
müştür. Bu fıkrai tefsiriyede, «20 mayıs 1928 
tarihli ve 1331 sayılı temlik kanununun 7 nci 
maddesi ile 13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 
tarihli kanunlara tevfikan vaziyed olunan ve 
edilecek olan emvali gayrimenkule Hazine 
namına kaydedilmiş hükmünde olduğu ve 
eshabının, bunların ancak 1331 senesi iptida-
sındaki kıymeti mukayyedeleri üzerinden hak
ları mahfuz tutulduğu cihetle bu emvalin 
bilâhara ister muhtelif kanunlar mucibince 
tahsis, teffiz edilmiş ister satılmış veya Hazine 
uhdesinde muhafaza edilmiş olsun 13 eylül 
1331 ve 15 nisan 1339 tarihli kanunların 
tatbiki aleyhine Şûrayi devletçe bir hüküm 
verilmedikçe, eshabına aynen iadesine imkânı 
kanunî olmadığı gibi; 28 mayıs 1928 tarihli 
kanunun gerek neşrinden evvel gerek neşrin
den sonra hükmen tahakkuk etmiş veya edecek 
müstehiklerine de aynen iadesine cevaz veril-
miyerek ancak eshabına veya hükmen tahak
kuk eden veya edecek olan müstahiklerine bu 
emvalin 15 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan 
1331 senesi iptidasındaki kıymeti mukayyede-
lerinin verilmesi ve bunda da 15 nisan I34aı 
tarih ve 622 numaralı kanun ahkâmının na
zarı iıibare alınması maksuttur» denilmektedir. 

Bu tefsir fıkrası iki hüküm ifade eder. 
Biri, emvali metruke kanunlarının idarî ka
nunlar cümlesinden olması sebebile eşhas 
ile Hükümet arasında, metruk emval üzerinde 
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— 4 — 
hadis olacak ihtilâfların mercii hallinin me-
hakimi adliye olmayıp Devlet Şûrası olduğunu 
göstermekte, diğeri de mütegayyip olmadığı 
sabit olan eşhasa aid olup Hazinece vazıyed 
edilmiş olan gayrimenkul emvalin ancak 1331 
senesi kıymeti mukayyedelerinin verilebilece
ğini tasrih etniktedir. 

Devlet Şûrasınca, tefsir fıkrasındaki « bu 
emvalin bilahare ister muhtelif kanunlar mu
cibince tahsis, teffiz edilmiş, ister satılmış 
veya Hazine uhdesinde muhafaza edilmiş ol
sun 13 eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihli 
kanunların tatbiki aleyhine Şûrayı* Devletçe 
bir hüküm verilmedikçe eshabına aynen iade
sine imkânı kanunî olmadığı » ibaresinin mef
humu muhalifinden bu gibi gayrimenkul em
valin eshabına aynen iadesine de karar verile
ceği mülâhaza edilerek üçüncü bir hüküm 
istihraç olunduğu anlaşılmıştır. 

Mezkûr ibareden bu gibi emvali gayrimen-
kulenin aynen iadesi de caiz olabilceği manası 
alındığı takdirde bunların temlik kanununun 
7 nci maddesi mucibince ancak kıymeti mu
kayyedelerinin verileceği tasrih edilmiş oldu
ğuna göre fıkrai tefsiriyenin bir birine zıt iki 
hüküm ifade etmesi lâzımgelir. 

Zikrolunan tefsir fıkrası, temlik kanununun 
7 nci maddesini tadil ile yeni bir hüküm tesis 
etmiş değildir. Çünkü tefsirlerin mahiyeti, 
mevcud hükümleri tavzih etmekten ibarettir. 
Yeni hükümler ancak kanun ile vazolunu<\ 
Tefsirin manasını tayinde de, tefsiri icabdet-
tiren asıl sebebe bakmak icabeder. Bu tefsirin 
saiki : ( Mercii davanın neresi olmak lâzım-
geldiğinde ve mezkûr 7 nci maddedeki kıy
met tabirinin, kıymeti mukayyede mi yoksa 
kıymeti mukaddere mi olacağında hasıl olan 
tereddüd ) dür. Hüküm, maksada göre verilir. 
İşte zikrolunan tefsir, bu noktalan izah sade
dinde yazılmış olduğundan bu fıkra metninden, 
kanunların sarih hükümlerine mugayir yeni 
hükümler istihracı caiz olamaz. 

Fıkrai tefsiriyedeki « Temlik kanunlarının 
tatbiki aleyhine Şûrayı Devletçe hüküm veril
medikçe eshabına aynen iadesine imkânı kanu
nî olmadığı » ibaresi yalnız mercii davanın 
Devlet şûrası olduğunu iraeden ibaretir. 

Her hangi bir ayne istihkak tebeyyün edin
ce hukukan asıl olan o aynin sahibine iadesi
dir Tefsirde, aynen iadesine imkânı kanunî 

(S. Sayısı 

olmadığı ibaresinin kullanılması ancak bu 
maksada matuf olabilir. Çünkü bu ibareyi 
nıüteakib 28 mayıs 1928 tarihli kanunun gerek 
neşrinden evvel gerek neşrinden sonra hükmen 
tahakkuk edecek nıüstahiklerine de bunların 
aynen iadesine imkânı kanunî olmayıb iadesi 
lâzım gelen gayrimenkul malın yerine temlik 
kanununun 7 inci maddesi mucibince kıymeti 
nıukayyedesinin verilmesi lâzımgeleceği katî 
bir ifade ile tasrih edilmiştir. 

Binaenaleyh 1331 numaralı kanunun gerek 
neşrinden evvel ve gerek neşrinden sonra 
hükmen tahakkuk eden eshabına veya nıüsta
hiklerine vazıyet edilen gayrimenkul emvalin 
aynen iadesi lâzım gelmeyip 1331 senesinde
ki kıymeti mukayyedelerinin verilmesi iktiza 
edeceği Encümenimizin ekseriyeti tarafından 
düşünülmüş ve mesele başkaca tefsire muhtaç 
görülmüş olduğuna ekseriyetle karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. En. Reisi M. M. Kâ. 
Oümüşane Çankırı Çanakkale 

namına 
M. Önsav M. Önsay 

Bu iş hakkında en son teşrii karar ve hü
küm 2 haziran 1929 tarihli ve 146 numa
ralı tefsir fıkrasıdır. Tefsir fıkrası şudur: 

<• 29 mayıs 1928 tarih ve 1331 numa
ralı temlik kanununun 7 nci rııaddesile 
13 eylül 331 ve 15 nisan 1330 tarihli 
kanunlara tevfikan vazıyed olunan ve edile
cek olan emvali gayri menkule hazine namına 
kaydedilmiş hükmünde olduğu ve eshabının 
bunların ancak 1331 senesi iptidasındaki 
kıymeti nıukayyedeleri üzerinden hakları 
mahfuz tutulduğu cihetle bu emvalin bilâ-
hara ister muhtelif kanunlar mucebince 
tahsis, teffiz edilmiş, ister satılmış veya 
Hazine uhdesinde muhafaza edilmiş olsun 
13 eylül ve 15 nisan 1339 tarihli kanun
ların tatbiki aleyhine Şûrayi devletçe bir 
hüküm verilmedikçe eshabına aynen iade
sine imkânı kanunî olmadığı gibi 28 mayıs 
1928 tarihli kanunun gerek neşrinden evvel 
gerek neşrinden sonra hükmen tahakkuk 
etmiş veya edecek müstahiklerine de aynen 
iadesine cevaz verilmiyerek ancak eshabına 
veya hükmen tahakkuk eden veya edecek 
olan müstahikleıine bu emvalin 15 nisan 
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1341 tarihli kanuna tevfikan 1331 senesi 
ipcidasındaki kıymeti mukayyedelerinin ve
rilmesi ve bunda da 15 nisan 1341 tarih 
ve 622 numaralı kanun ahkâmının nazarı 
itibare alınması maksuttnr. 

Bu hüküm o zamana kadar kazaya merci 
olan mehakimi umumiyeden salâhiyeti ala
rak yalnız Devlet şûrasını merci göstermiş 
olmakla 1339 tarihli kanunun açık ifade
lerini tefsir yolile hakikatte tadil etmiştir. 

Yine tefsir fıkrasına göre o zamana ka
dar Şûranın gayri mercilerden verilmiş 
bilcümle mukarreratın infazında hakların 
aynen iadesini men ederek kıymeti mukay
yedelerinin verilmesile iktifa olunmasını 
göstermekte ve alâkaların Şûraya müracaat 
esasını da mahfuz tutmaktadır. 

Tetkik ve müzakere sırasında verilen 
izahata göre Devlet şûrası, emvale vaziyet 
edilmesi için mevcud kanunların ana hü
kümlerinde o şahsın firar veya tegayzüb 
eylemiş olmasını esas tutduğuna göre dava 
neticesinde o şahsın firari ve müteğayyib 
karar verildiği ahvalde hakkın aynen iade

sini de birlikte hükmetmekte firar veya 
tegayyb olan ahvalde 33 ı kıymeti mukayye-
desinin verilmesini karara bağlamakta 
oldnğu anlaşılmıştır, 

Mesele bir defa tefsir edildikten ve bu tef
sir fıkrasının tatbikatı Devlet Şûrasınca da 
kararlarla içtihadı izhar ve ilâmlara bağlan
dıktan sonra tefsir fıkrasını tekrar tefsir etme
ğe mesağ göremediğimiz gibi hâdiselerden 
çok uzaklaştığımız için müruru zamanı da 
göz önüne getirerek yeni içtihat izharına 
lüzum olmadığı fikrindeyiz 

Maliye En. Reisi Aza 
Gümüşane Diyarbekir 
H. F. Ataç Huriye Ön iz 

Aza Aza Aza 
Ankara Bursa Çankırı 

M. Ay aslı Dr. O. Kahraman S. Çölgeçen 
Aza Aza Aza 

Diyarbekir Gümüşane İstanbul 
Z. Tiğrel Ş. Öndersev Y. Yazıcı 

Aza Aza Aza 
İzmir Kayseri Malatya 

K. Dursun A. H. Arga M. Nedim Zaba 

Adliye encümeni mazbatası 

T. C 
Adliye Encümeni 
Karar X° 35 
Esas M> 3/76 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

13-VI- 1935 

1331 sayılı temlik kanununun yedinci 
maddesinin 2004 sayılı İcra ve iflâs kanunu
nun 33 ncü maddesi hükmü ile mülga olup 
olmadığına ve Devlet Şûrasının mütegayyip 
eşhas mallarınn aynen geri verilmesine karar 
vermeğe mezun bulunup bulunmadığına dair 
Maliye bakanlığının bildirdiği üzerine işin 
tefsire değeri olup olmadığının tayini ile so
nunun bildirilmesi hakkında Baş bakanlıktan 
yazılıp Adliye encümenine havale edilen 
12-YI-]Q34 tarih ve 6/1902 sayılı tezkere 
Maliye bakanlığı namına gelen hukuk müşaviri 
bulunduğu halde okundu. 

Kamutaydan temlik kanunu ile bu kannnun 
7 nci maddesinin 164 sayılı kararla tefsirine 

aid hükmün İcra ve iflâs kanununun ilâmların 
icrasına dair ikinci babındaki 33 ncü madde 
ile taaruz edip etmediği ve bu hallere göre 
işin tefsire ihtiyacı olup olmadığı yolundaki 
Maliye bakanlığının Kamutaya işi gönderme
sine sebeb olan hadise Tercan kazasında müh-
tediye Fatma ve Nigâr adlarında iki kadının 
açtığı dava üzerine iddia ettikleri malların 
kendilerine verilmesine dair çıkan ilâm kati-
leşerek icraya konduktan sonra icra dairesinin 
tebligatı üzerine geri verilmesi hüküm altına 
alınan malın temlik kannnu ile bu kanunun 
7 nci maddesinin tefsiri hakkındaki karardan 
bahsedilerek ancak 1331 senesindeki kayidli 
kıymetinin verilmesinden başka bir şey yapıl-
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mayacağı itirazına karşı icra dairesi bir ilâm 
hükmünün geri bırakılmayacağım 2004 sayılı 
İcra ve iflâs kanununun 33 ncü maddesine 
dayanarak bu itirazı kabul etmemesi üzerine 
Maliye tarafından temyize başvurulmuş temyiz 
mahkemesi icra ve iflâs dairesi de itirazın 
kabul edilmemesini tasdik etmiştir. 

Maliye bakanlığı mütegayyib eşhasa aid 
inallar için Devlet Şûrasında idarî dava açıla
bileceğini ve böyle malların ancak 1331 se
nesi kıymetlerinin Hazinece verileceği yuka
rıda yazılı kanunlarla tefsir kararının açık hük
mü icabı olduğundan temyiz mahkemesinin 
bahsedilen karar ve içtihadının isabetli görül
mediği gibi böyle mütegayyip eşhas mallarının 
Devlet Şûrasınca olduğu gibi sahibi bulunduk
larını iddia edenlere geri verilmesine karar ver
meğe salahiyetli olmadığı ve bu sebeblerle işin 
Kamutayca bir karara bağlanması gerek buna 
dair mütaiealar yazılı olan tezkerede ve gerekse 
bakanlık namına verilen ağızdan izahlarda is
tenmektedir. 

Encümence yapılan görüşme sonunda: 
A - Emvali metruke kanunlarile Devlete 

intikal eden mallar hakkındaki kanunlarla 
temlik kanunu hükümleri açık ve tereddüdü 
mucib olmamakla beraber temlik kanununun 
7 nci maddesinin tefsirine dair kamutayca ve
rilen karar adları yazılan kanun hükümlerinin 
tatbikini daha fazla aydınlatmış ve firarı ve 
mütegayyib şahısların Hazineye geçen taşıtsız 
mallan hakkında da her hangi, bir iddianın 
Devlet Şûrasmda idari bir dava açılarak halle
dilebileceğini göstermiştir. Buna göre yeniden 
metruk malların olduğu gibi geri verilip veril 
miyeceği ve bu kabil davaların ancak Devlet 
Şûrasında görüleceği işleri için yeniden bir 
karar ve tefsire lüzum yoktur. 

B - Metruk malların Hazineye geçmesi ve 
temlik kanunu ile bunun tefsiri hakkındaki 
kararla İcra ve iflâs kanununun 33 ncü mad
desinin karşılıklı durumuna gelince yukarıda 
yazıldığı gibi Tercan mahkemesinde iki kadı
nını açdığı davaya bakmağa adlî mahkemenin 
salâhiyeti olmadığı aşıkârsa da oranın Hazine 
avukatı karşısında görülmüş olması bek tabiî 

• • 

olan bu davanın muhakemesinde mahkemenin 
ödevi ve yetkesi dışında bulunan bu iş hak
kında Hazine namına müdafaada bulunmak 
mümkün olduğu gibi böyle bir müdafaanın 
ileri sürülmesine karşı mahkemece kabul olun-
mayarak çıkacak bir kararı havi ilâmın kanun 
yollarına baş vuraıak düzeltilmesi mümkün 
iken Tercan mahkemesinde geçirdiği saf
halar hakkında açık bir tafsilât verilmemiş 
olduğundan katileşmiş bir ilâmın İcra 
dairesindeki infaz işinde Hazine namına 
metruk malın olduğu gibi verilmeyerek 
1331 yılı kıymetinin verileceği yolundaki iti
razın kabul olunmaması ve bunu onaylayan 
Temyiz içtihadının isabetli olmadığı mûtaleasını 
encümen doğru bulamamıştır. Çünki zühul 
ve kanunî hata ile de olsa bir mahkeme ilâ
mının infazı sırasında muhakemede söylenebi
lecek bir defin icra dairesinde beyan edilmesi 
hukukî bakımdan caiz değildir. 

Ödev ve yetkesi dışında ve kanununa uy
gun olmayarak çıkmış olan bir ilâm hükmü
nün infaz edilmesi yalnız o işe bağlı kalabile
cek bir hal olup yalnız bir yola kapı açmak 
gibi ihtimaller düşünmeğe değer mahiyette 
olmadığından işin mahkemede ve yukan dere
cede iyi müdafaa edilmesi veya zühule dayanan 
bir kararın çıkmasından tefsir yol ile bir karar 
almak veya eldeki kanun ve tefsirlerle mücer
ret bir hadiseyi incelememek durumunda Ka
mutayca bir karar verilmenin onamlı olamaya
cağına oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Trabzon 

Münir Çağıl Salâh Yargı R. Karadeniz 
Aza Aza Aza 

Konya Bursa Kayseri 
Ali Riza Türel S. F. Falay ti. Ferid 

Aza Aza Aza 
Trabzon Bursa Balıkesir 

Sırrı Day Atıf Akgüç O. N. Burcu 
Aza 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 

* * 
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S. Sayısı: 222 
Mülga öksüz yurtları umum müdürlüğü muhasebe müdürü 

Ahmed Lutfi hakkında Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (5/15) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Di. Mu. encümeni 

Karar M 16 
Esas M 5J15 

13 - VI - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninden Dahilî nizamname
nin 53 ncü maddesine istinaden 24-XI-l934 
tarih ve 3501/6293 numara ile encümenimize 
gönderilmiş olan arzuhal tetkik olundu. 

Mülga Öksüz yurdlar umum müdürlüğü 
muhasebe müdürü Ahmed Lûtfinin 1341 se
nesi idare hesablarının Divanı muhasebatça 
tetkiki sırasında muhtelif tarihlerde kesilen 
(8 548) küsur lira tekaüd aidatı (5 648) lira 
53 kuruş harp vergisi ve (908) lira 30 ku
ruş Hazine pulu aidatının miadında Hazineye 
teslim olunmayıp Yurd hesabına irad kaydo-
lunmasından 1341 senesi Muvazene kanunu
nun 26 ncı maddesine istinat ederek vakti 
muayyende malsandıklarına tevdi olunmayan 
mebaliğ için yüzde dokuz faiz yürütülmesi 
ahkâmına riayetle muhasibi mesul Ahmed Lûtfi 
için (994) lira 48 kuruş nakdî bir ceza hük
mü verilmiş. Ahmed Lûtfi bu cezayi kabul et
memiş, Şûrayi devlete gitmiş, Şûrayi devlet esas 
hükmü aynen kabul ile yalnız faiz hesabında 
hata vardır binaenaleyh faiz mikdarının (49) 
lira 21 kuruş tenzili lâzımdır diye tekrar 
hükmü tasdik etmiş. Netice olarak Ahmed 
Lûtfi Büyük Meclise müracaat ederek ilişik 
istidayı veriyor. Encümen meseleyi derince 
tetkik etti. Divanı muhasebat Reisini dinledi 
ve buna aid evrakı mütalea etti. Vaziyet 
şudur: 

1341 senesinde buhranı malî arasında Ök
süz yurdlara bütçede bir milyon küsur liralık 

tahsisat konmuş bu tahsisattan ancak Hazine 
(500) bin lira kadar bir mikdarını verebilmiş. 
Talebe aç kalmış Maliye bütün aidatı hatta 
kasanızdaki mevduatı da sarfedebilirsiniz diye 
emir vermiş. Ahmed Lûtfi de aidatı tekaüdiyeyi 
mukanneneyi ve pul aidatını hepsini çocukların 
iaşesine sarfetmiş İdare hesaplarının tetkikine 
gelindiği zaman ve bütün hesabatın doğru 
olduğunu ve zimmetine on para geçirmediği 
görülmüş ve bu itibarla muhasibi mesul beraet 
etmiş isede 1341 muvazene kanununun 22nci 
maddesi ahkâmını tatbik etmediği için hakkında 
faiz cezası verilmiştir. 

Ahmed Lûtfi istidasında vaziyeti hazırasmı 
bildirmekle beraber ayni zamanda bu kauunun 
26 ncı maddesi hükümtleri haricinde kalan 
meselâ pul aidatı gibi bazı kalemler hesab 
harici kalmasını ve netice olarak Büyük Mec
lisin şefkatine dahalet ediyor. 

Encümen bazı noktalarda istida sahibinin 
hakkı olmak ihtimali olsa bile esas itibarile 
verilen hükümleri kanunun tatbiki itibarile 
şayanı cerh görememiştir. Yalnız muhasibi 
mesulün bir kaç bin çocuğun aç bırakılmasına 
mâni olması ve kendisini bu hususta feda 
eylemesi ve elinde ayrıca Maliyenin bir emri 
bulunması hususlarını derpiş ederek Ahmed 
Lûtfinin başka bir meselesine taallûk etmemek 
üzere yalnız bu faiz cezasının affinde Büyük 
Meclisin şefkatine lâyık görüldüğü beyanile 
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