
DEVRE : IH CİLT : II İÇTİMA SENESİ : I 
— » » » » » » » » » « • ' » » » » » » » » » » mm » » » » • » » » » • • • • • « 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Otuz Yedinci İnikat 

28 Kânunusani 1928 Cumartesi 

MÜNDERECAT 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 100 
2. — TAKRİRLER 100 
1. — İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın, 

şehirler dahilinde icrayı faaliyet eden ve ede
cek: olan şirketlerin Natfia Vekâletinden irti
batlarının fekkiyle belediyelere ait olmaları 
hakkındaki teklifi kanunisinin iadesine dair 
takrirler. 100 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 100 
1. Yeniden beş milyon liralık madeni 

ufaklık meskukât darbı hakkında. (1/60) 

Sayfa 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları. 100:106 

2. Malatya Mebusu Abdülmuttalip Be
yin hasta memurlara maaş verilip verilmiyece-
ğinin tefsiri hakkında. (4/10) numaralı tak
riri ve Maliye ve Bütçe Encümenleri rnazba-
taları. 106:107 

3. Memurin Kanununun 49 ncu madde
sini tafsiri hakkında. (3/9) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Adliye Encü
menleri mazbataları. 107:120 



t : 37 28 . 1 -. 1928 C : 1 

I. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Otuzaltıncı İnikat 

26 Kânunusani 1928 Perşembe 

IKâzım Paşanın riyasetlerinde inikat ederek Muh
telit Endümen mazbatası müzakere ve neticede Diva
nı Âli teşkili ile Bahriye Vekili sabıkı İhsan Beyin 
mesuniyeti teşriiyesindn ref ve divanı meskûre şevki 

hakkında İstanbul Mebusu Nurettin Ali Beyin tak
riri tabul edildikten sonra inikata hitam verildi. 

Reis 
Kâzım 

Kâtip 
Rize 
Ali 

Kâtip 
Afyonkarahisar 
Ruşen Eşref 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14,10 

ı REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : Ali Bey (Rfee), Necip Aü Bey l(DenizJi) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

2. — TAKRİRLER 

/. — İstanbul Mebusu Süreyya Paşanın şehirler 
dahilinde icrayı faaliyet eden ive edecek olan şirket
lerin Nafia Vekâletinden irtibatlarının fekhiyle beledi
yelere ait olmaları hakkındaki teklifi kanunisinin ia
desine dair takriri. 

•REİS — Takrir okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riya'seti 
Celilesine 

Şehirler dahilinde icrayı faaliyet eden şirketlerin 
Nalfia Vekâletinden irtibatlarının fekkiyle şehir bele
diyelerine ait olmaları hakikımda Nafia Encümenine 

muhavvel teklifi kanunimi yakında Büyük Millet Mec
lisine takdim edilecek olan belediyeler kanunu ile be
raber müzakere edilmek üzere şimdilik geriye almak 
isMiğimi arz ve müsaade buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

23 Kânunusani 1928 

İstanbul Mebusu 
Süreyya 

RIBİIS — Heyeti Umum iyeye gelmiş değildir, sa
hibi istiyor iade ediyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Yeniden beş milyon liralık madeni ufaklık 
meskukât darbı hakkında (1/60) numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları. (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesj hakkında söz isteyen 
var mı? (hayır sesleri), 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Maddelere geçilmesini reye arz ediyorum;: Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Yeniden beş milyon liralılk madeni ufaklık mesku
kât darpı ve ihracı mezuniiyetine dair kanun 

Birinci Madde — 12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 
1341 tarihli kanunlar mucibince darp ve ihraç edileni 
ufaklık madeni meskukâtın aynı olmak üzere beş mil
yon liralığa kadar yeniden madeni ufaklık meskukât 
darp ve tedavüle vazzına Maliye Vekili mezundur. Bu 
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meskukatın envani ve miktarlarını tayin vekâleti mez-
kûreye aittir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütlfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bronz ve yirmi beş kuruşluk ni
kel meskukât için mecburi kabul haddi on lira olup 
bundan fazla miktarda bronz ve yirmi beş kuruşluk 
nikel para kabulü rızaya tabidir. 

MALÎYE ENCÜMBNt REİİİSİ HASAN FEHMİ 
BEY (.Gümüşhane) — Haddi kabul olarak Bütçe En
cümeninin ikinci maddesiyle tayin edilen on lirayı 
bendeniz çok görüyorum. Malumualiniz evvelce ufak 
paranın haddi kabulü beş kuruştur. Tevhidi meskukât 
kalbul edildiği zaman ufaklık için haddi kabul elli ku
ruş, gümüş mecidiyeler için haddi kabul üçyüz kuruş 
olaralk kanuni bir surette kabul edilmiş idi. Ufaklık, 
para bozdurmak alış verişteki küsuratı temin için çı
karılan paradır. Bunun madeni kıymeti pek ehemmi
yetsizdir. Evrakı nakd iyenin yüz kuruşluk ufaklığı 
mevcut olduğu halde, bronz paraya on liraya yani bin 
kuruşa kadar haddi kabul tayin etimek bendenizce 
doğru değildir. En ufak bir ahzü-itada on liralık bir 
kâğıt verilse dokuzyüz elli kuruşluk bronz torbaları
nı müşterilerin alması lâzım gelir. Almam diyecek 
olursa cürüm oluyor, tecziye edilmesi lâzım geliyor. 
Nikeller yirmi beş kuruşluk olduğuna göre, nikeller
de haddi kabul beşyüz kuruş olabilir. Fakat bronzlar, 
yüz paralık, beş kuruşluk, on kuruşluk olduğuna gö
re haddi kalbul olarak yüz kuruş küsuratını temin için 
haddi kabul vazedebiliriz. Bunun için Maliye Encü
meni bronozlarda haddi kabul yüz kuruş, nikellerde 
beş yüz kuruş olmak üzere ikinci maddeyi tespit et
miştir. Aksine karar alırsak, bir taraftan eski sarraf
lığın yani tevhidi meskukât Kanunundan evvelki sar
raflığın iadesine doğru yol açılmış olur zannındayım. 
Bendenizce Maliye Encümeninin ikinci maddesini 
madde olarak kabul etmek daha muafık olurki, bronz
da haddi kabul yüz kuruş, nikellerde haddi kabul beş 
yüz kuruştur. Bu, ihtiyacı da tatmin eder. Yoksa her 
müşteriye bronz torbalarını küsurat diye elli kuruş
luk bir alış verişte dokuz yüz elli kuruşluk bronz tor
balarını vermek zannederim doğru değildir. 

Maliye Encümen inin ikinci maddesini bendeniz 
teklif ediyorum. 

REİS — Teklifinizi anladım efendim. Bütçe En
cümeninin mütalaası varmı? 

(İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bütçe Encü
meninden birşey soracağım. 

ıRlFJÎS — Bütçe Encümeninden kimse yok. Kim ce
vap verecek, Bütçe Encümeninden kimse yokmu? 

AKÇORIAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — Büt
çe Encümeninin de noktaı nazarı anlaşılmalı idi. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Efendim, hükümetin teklif ettiği lâ
yihada gerek nikel için gerek bronz için beşyüz ku
ruş yazılmıştı. Maliye Encümeni nikeller için beş
yüz kuruş kabul ediyor ve bunun bronz paralar için 
yüz kuruşa tenzilini istiyor. 

ıBütçe Encümeninde arkadaşlarla konuşurken, on
lar birçok esbap zikrederek her iki para için de bin 
kuruşun haddi kabul olarak tespitini kararlaştırdılar. 
Bittabi bendeniz hükümetin göndermiş olduğu lâyi
hadaki her iki kısım için olan beş yüz kuruşu müda
faa etmek istiyorum. Evvelâ: Alelumum nikel ve 
bronz paralar değildir. Burada mevzubahis olan filan 
filan tarihlerde çıkan kanunlardaki bronz paralar için
dir. Beş kuruşluk, on kuruşluk, ve yirmi beş kuruş
luk.. ve bu paralardan yirmi beş kuruşu Kavanini 
Maliye Encümeninin tespit ettiği gibi beş yüz kuruş 
ile tahdit edecek olursak.. Diğerleri için ondan he
men yarıya inen bir miktar olarak iki yüz kuruşu da 
kabul etimek lâzım geliyor. Biz böyle bir teşebbüs gö
zetecek olursak, halbuki kanunun matuf olduğu nok
ta yalnız yüz paralık, beş kuruşluk ve on kuruşluk ve 
yirmi beş kuruşluk paralardan ibaret olduğu için ve 
bu paraları biz aşağı yukarı yekdiğerine muadil, ufak
lıklar addettiğimiz için on kuruşluk ile yirmi beş kuj 

ruşluk arasında bir haddi kabulü tebdil etmek zaru
retini duymadık. Çünkü; bu şayet duyulacak olur
sa, yirmi beş kuruşlukla bu paralar arasında böyle 
bir fark konursa niçin beş kuruşlukla yüz paralık 
arasında bir fark konmasın? O halde yüz paralık için 
ayrı bir haddi kabul ve beş kuruşluk için ayrı bir had
di kabul, on kuruşluk için de ayrı bir haddi kabul, 
kabul etmek zaruretinde kalmış olacağız. 

Hasan Beyefendinin söyledikleri mütalaa hiç şüp
hesiz yerinde olurdu. Eğer kanun filan ve filan tarih
lerde çıkarılan ufak paralardan bahsetmemiş olsaydı 
nikel beş paralıklardan başlıyan ve bugün yirmi beş
liklere kadar çıkan bütün ufaklıkları ihtiva eden bir 
lâyihayı kanuniye olsaidi; daha evvelki kanunlar bir 
haddi kabul tayin etmiştir. Bu defa haddi kabul ola
rak tahdit ettiğimiz paraların cinsi arz ettiğim gibi 
yüz paralık, beş kuruşluk, on kuruşluk ve yirmi beş 
kuruşluk paralardır. Bunlar aynı cinsten olan ufak
lıklardır. Bunlara miktarlariyle mütenasip bir haddi 
kabul tayin edecek olursak kanunun içinde herkesini 
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anlayamayacağı derecede mütefavit bir teselsül kabul 
edilmiş olacaktır. Bunu kaldırıp hepsini aynı haddi ka
bul ile tahdit etmek o lâyihayı hükümetin gönderdi
ği gibi beşyüz ile kabul etmek daha muafık olur ka
naatindeyim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Birşey sora
cağım. Mükellefinin malsandığına yatıracağı paralar 
hakkında bir kayıt varmıdır? 

MjALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Efendim, burada haddi kabul doğru
dan doğruya muamelâtı nasda bir hususi şahsın diğer 
hususi bir şahıstan nihayet kabul edeceği paranın mik
tarını tayin ediyor. Bunlar devletin kendi paralarıdır. 
Devlet paraları devlet veznelerine geldiği zaman haddi 
kabul şudur diye kendi parası üzerine devletin bir ka
yıt koyması bittabi imkân dahilimde değildir. Devlet 
parasıdır. Bize ne vakit getirirlerse bu parayı kabul 
edeceğiz. O halde müsaade ederseniz iki kelime daha 
ilâve edeyim. Bütçe Encümenininde vuku bulan su
allere cevaben maruzatta bulunduğum zaman aynı 
sual tevcih olunmuştu ve bendeniz aynı cevabı ver
miştim. Bu cevaptan sonra Bütçe Encümeni bir ku
ruşa kadar çıkarmakta mahzur görmemiş idi. Bende
niz de muvafakat etmiştim. 

(BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Vekil Bey; 
Ziraat Bankaları da aynı suretle kabul edecek mi? 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Devlet müessesesi dediğimiz zaman 
onun içine ne giriyorsa onlar kabul edecektir. 

ıBESÎM ATALAIY BEY (Aksaray) Giriyor mu? 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Kanunları siz yaptınız sizin yaptığı
nız kanunların tatbikine biz memuruz, 

(BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Eğer Ziraat 
Bankası almazsa esnafın başına belâdır. Torba torba 
yığılıp kalacaktır. 

İM ALÎYE" VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Mevaddı kanunlyeyi; kürsünün üze
rinde herhangi bir vekilin tefsir etmek hakkı olmadı
ğını Heyeti aliyeniz takdir buyurursunuz, (tefsir de
ğildir sesleri). 

iREİS — Efendim; Ziraat Bankasının devlet mü
essesesi olmadığı meydandadır. Anonim şirkettir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar; bir kanunun tefsir hakkı vekile ve mebusa veril
mezse Reise de bitarikülevlâ verilemez. Reis Bey 
hangi salâhiyetle tefsir etti? Eğer böyle Ziraat Banka
ları ufaklıkları aîmıyacaksa ashabı maaş neler çeke
cektir? Maaş verildi. Torba torba memurlara tevzi 

| edildi. Çarşıda pazarda esnafın hali ne olacak? Rica 
ederim daima postaya götürüp vermez ki., tstanbula 
havale vereceğiz bunu ne ile vereceğiz? Ya haddi ka
bulü ikiyüz elli kuruşa kadar tenkis etmeliyiz veya
hut Ziraat Bankasının almasını da kabul etmeliyiz. 
Başka çare yoktur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Balıkesir) — Kavanini Maliye 
Encümeninin Reisi muhteremi, kendilerinin tezekkür 
ettiği maddenin tervicini talep edince Şükrü Beyefen
di çıktı, hükümetin noktai nazarını müdafaa etmek 
mecburiyetinden bahsetti. Kürsüden inerken Bütçe 
Encümeninin esnayı müzakeresinde serdedilen birçok 
esbap dolayısiyle haddi kabulün on lira olarak tarafın
dan da kabul edildiğini söyledi. Binaenaleyh arada 
hükümetin teklifi yoktur. Şükrü Bey bin kuruşa mu
vafakat etmiştir. Bendeniz bu noktayı izah etmek 
istedim. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, otuz milyon 
şimendifer bütçemiz vardır. Yirmi milyon lira kadar 
da jdarei hususiyelerin inşalyesi vardır. İkisi elli mil
yon lira eder. Bu alınıp ameleye verilecektir. Amele
ye lâzım olanda bozuk paradır. Bu milletin mükellef 
olduğu vergi aşağı yukarı iki yüz elli milyon lira ka
dar bir şeydir. Devletin çıkaracağı bu beş milyon lira 
ufaklık ancak kifayet eder bir şekildedir. Ve belki de 
kâfi geîmiyecektlr. Bunun için hiç düşünmeye hacet 
göremiyorum (bravo sesleri) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
haddi kabul derecesindeki parayı Ziraat Bankası da 
alacakrm, aîmıyacakmı? Diye sualler soruldu. Maka
mı riyasetten Ziraat Bankası bir anonim şirketidir. 
Devlet müessesesi değildir denildi. Bu had kabul edi
lirse burada ne şirket mevzu bahistir ne de devlet.. 
Seyyane devlet de, şirket de, bankalar da almaya mec
burdur. Çünkü kanunda (banka müstesnadır) kaydı 
yoktur. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Haddi ka. 
bulun devlet müesseselerine şümulü olmadığını beyan 
buyurdunuz.. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Efendim müsaade buyurursanız cevap 
vereyim; bir kere kanunumuzun sarahati gösteriyor 
ki, ihtiyaç olmadıkça bu parayı orta yere atmayaca
ğız. Yalnız ihtiyaç hasıl olduğu miktarda bu ufak
lık piyasaya çıkarılacaktır. Fakat bu lâyihai kanuni
ye yapılmadan evvel bütün devletlerin paraları ara
sındaki nispeti tetkik ettik. Bunları tetkik ertikden 
sonra şuna vasıl olduk ki biz; devletlerin ufaklık nis
petleri arasında çok aşağı bir mevkide bulunuyoruz. 
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Saniyen: Orta yerden sekiz milyon kusur liralık 
ufalk para kalkıyor. Yarım liralıklar iki buçuk liralık
lar ortadan kalkacaktır. Bunların da-yaptığı hizmet 
malumdur. Şimdi gerek iki buçuk liralıkların gerek 
yarım liralıkların tedavülden kalkmasından hâsıl ola
cak buhranı karşılayabilmek için bu miktar ve bu 
haddi kabul ile buraya geldik. Bu miktar, arz ettiğim 
gibi, ihtiyaç olmadıkça tedavüle atılacak miktar de
ğildir. İhtiyaç nispetindedir ve ihtiyacı takdir eder
ken de mümkün olduğu kadar az ihtiyaç noktasından 
hareket etmeyi tabii bulduk. Yani ihtiyacımızın en 
asgari bir miktarını tespit ederek buraya geldik. Had
di kaibul meselesi mevzubahis olurken Besim Atalay 
Beyin bir cümlesini anlayamadığımı itiraf ederim: 
Haddi kabul; her şahıs için her hususi müessese için 
mecburi olan bir miktardır. Yani o miktarı kabule, 
tarafeyn kanunen mecbur edilmiştir. Bunların arasın
da hiç şüphesiz Ziraat Bankası da var. Osmanlı Ban
kası da vardır. Doyçe - Bank da vardır. Her müesse
se ve her banka vardır. Yalnız benim anlayamadığım 
nokta burasıdır ki; «Şayet Ziraat Bankası bunu kabul 
edemeyecek ise haddi kabulü iki buçuk liraya indire
lim» dediler. Benim anlayamadığım nokta budur: 
Herkes ikişer buçuk, birer buçuk toplayarak Ziraat 
Bankasına gittiği vakit topyekûn verdiğinde kabul et
sin dediler. Ben demiştim ki, devletin parasıdır. Dev
lete rücu ettiği zaman nevine, cinsine, haddi kabulü
ne bakılmayarak hepsini alacaktır. Ziraat Bankasını 
da o arkadaş aynı vaziyete koymak istemişti. Halbu
ki; onun vaziyeti kanunen tasrih edilmiştir. Devlet 
müessesesi namına neler varsa onların kabul ermesi 
lâzımdır. Onlar alacaktır. Bu, böyle olduktan sonra 
diğerleri için Besim Atalay Beyin fikrince haddi ka
bulü iki buçuğa indirmek değil oniki buçuğa çıkara
lım demesi icap ederdi. Arz ettiğim gibi hükümetten 
gelen lâyihada her ikisi için beşyüz kuruş olarak 
gelmiştir. Sizlere vuku bulan maruzatımı Bütçe En
cümeninde izah ettiğim zaman on liraya iblağ ettiler. 
Bendeniz de muvafakat etmiştim. 

(BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bendeniz 
dedim ki; Ziraat Bankaları kabul etmiyecek ise tenkis 
edelim. 

(MALÎYE VEKİİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (izmir) — Ziraat Bankaları haddi kabule kadar 
kabul edecektir. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim ben
denizin sualim noksan kalmıştır, lütfen tasrihini rica 
ederim. Devlet daireleri; devlet müessesatına rücu 
ederken bir haddi kabule tabi değildir. Ancak devlet 

müessesatı para tediye ederken bir haddi kabul iddia
sında bulunacak mıdır? 

MALİYE VEKİİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Eğer karşısında bir devlet müesse
sesi ise hayır.. Değilse bittabi kanuni haldır. Ancak bu 
mecburi olan kısımdır. İhtiyari olarak herkes alabilir. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Gümüş para
ların haddi kabulü kaçta kalıyor? Malumuâliniz gü
müş paralar devletin resmi paralarıdır. Tedavül edi
yor. Ortadan kalkmamıştır. Haddi kabulü, Tevhidi 
Meskukat Kanununa göre, üçyüz kuruştur. O takdir
de nikel ve bronz için haddi kabul beş yüz kuruşa 
nasıl çıkar? 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Efendim; lâyihayı kanuniyenin için
de gümüş ve altın para mevcut değildir. 

Lâyihai kanuniyenin içinde bulunan devletin ken
di parası olan ve her yerde alıp verilen, devletin maa-
şat ve tediyatında istimal edilen kâğıt paralar ile onun 
ufak parası olan bronz ve nikal paralardan ibarettir. 
Vaktiyle yalnız altın kullanılırken ona ufaklık ola
rak konmuş olan gümüş paranın üç yüz kuruş olarak 
tahdidi kabul edilmişti. Fakat aynı zamanda kanun
lar altını yüz kuruş olarak söylemiştir. Yusuf Kemal 
Beyefendi vergisini altın olarak yüz kuruş mukabi
linde devlete vermeye hazır mıdır? 

TÂHİR BEY (Giresun) — Efendiler; bu para dev
let parası olduğuna nazaran herkese bir had dahilin
de kabulünü icbar etmektedir manayı anlayamıyo
rum. Mademki devlet parasıdır, herkes birbirinden 
alır verirler. Bir mecburiyet karşısında yapacak oldu
ğu alış verişten, esnafa şu kadar miktarını ufak para 
almaya mecbursun diyoruz, velevki bir köylü olsun 
aldığı parayı getirip esnafa verecek, esnaf müteaddit 
müşterilerinden para alacaktır. Bugün ortadan kâğıt 
paranın elli kuruşluklarını kaldırdık. Eğer elli kuruş
luk eskisi gibi kâğıt para olsaydı, bunun tedavülü 
mümkün idi. Malumuâliniz bunlar paket yapılıyor
du, bankalarca tedavül ediliyordu ve kabul ediliyordu 
ve suhulet de vardu Şimdi bu yirmi beş kuruşlukları 
torbalara doldurup yukarı aşağı nakletmeye İmkân 
yoktur. Buna dair kanun yapınız, birkaç kere teyit edi
niz, tekit ediniz, beynettüccar buna imkân yoktur ve 
ben esnafım bana getirilmiş on bin, kırk bin kuruş 
terakkülmetmiş parayı, belki parayı alış verişimi ban
kaya vermeye mecburum. Veyahut bir tüccara bono
mu tediye etmek mecburiyetindeyim. Bu tüccarda yi
ne bankaya getirmek mecburiyetindedir. Bunu yalnız 
Ziraat Bankası almakla da kifayet etmez. Ziraat Ban-
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kasiyle umum tüccarın işi yoktur, belki birkaç tane- I 
sinin vardır. Diğerlerimin diğer bankalarla şu bu tüc- I 
carlarla, müesseselerle muamelesi vardır. Getirip bun- I 
lan ne yapacak? Bir sarrafa götiirüpte yüz kuruşunu I 
otuz kuruşa satmak mecburiyetinden başka bir imkân I 
yoktur. Bunu da sarraif ala, ala, sonra sarraf kime sa- I 
tacak? Hiçbir kimseye böyle bir mecburiyet kabili tat- I 
bik değildir. Bunun tatbikatta şimdiye kadar mütead- I 
dit numunelerini görmüşüzdür. Kanunlarla herşeyin I 
teyit edilmiş olduğunu görmüşüzdür. Bunlar geçme- I 
mişjtir sökmemiştir. Nihayet herkes istediği kadarını I 
alır, istediği kadarını verir, aklımın kestiği şudur: Ti
caret âleminde geçecek olan iş budur. Buna karşı ne 
yapmış olsanız faydasızdır. Rica ederim bunu hiçbir 
surette takyit etmeyelim. Bu ufaklık bir paradır. Her
kes lüzumu kadar alır, verir. I 

!REİS — Maddenin tayyını mı teklif ediyorsunuz? 

TAHİR BEY (Giresun) — EVet tayyını teklif edi
yorum. 

REİS — Takrir veriniz. 
ZİYA GEVHER BEY (Çanakkale) — Efendim 

sual Soruyorum? Ufaklık para nedretinden veya kes
retinden dolayı bir buhran tevlit eder. Burada ufak 
paranın bir buhran tevlit eetmesi müzakere olunuyor, 
acaba Maliye Vekâleti nisbi surette mıntıka mıntıka 
tevzi etmek suretiyle bu buhranın önünü almak te-
dabirinde bulunmuş mudur bulunacak mıdır? 

'MALÎYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (izmir) — Bu günmü vardır, yoksa olacak mı? 

(ZİİYIA GEVHER BEY (Devamla) — Bozuk para 
çıkaracağız. İhtiyaç olan miktarı tespit edip daimi su
rette bu nispeti muhafaza için tedbir alınacak mıdır? I 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Efendim, kanunda beş milyon liralık 
ufak parayı orta yere atacağız diye bir kayıt yokitur. 
Birçok Ufaklık paraların tedavülden kalkması dola
yısıyla ufaklık buhranı olmasından endişe ediyoruz. 
O kadar ki bu endişemiz bazı mevakide fiiliyatla da
hi teyit edilmiştir. Bu ufaklık huhranını orta yerden 
izale edebilmek için, yani piyasanın muhtaç olduğu 
ufakpârayı bulup verebileceğimiz ve haddi asgari ad- I 
dettiğimiz bir miktarla bir rakamla huzurunuza gel
meyi münasip gördük. Bu para nerede ufaklık ihti
yacı varsa bittabi oralara sevkedileeektir ve ne kadar 
ufaklığa ihtiyaç varsa ancak o miktarda çıkacaktır. 
Hiçbir vakit orta yerde mebzuliyetten mütevellit bir 
buhran yapacak değiliz. Böyle bir buhrana mani ol
mak istediğimizi, bir esbabı mania ihdas etmek istedi
ğimizi sununla teyit etmek istedik ki; haddi kabul { 
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olarak bir miktar tespit etmek istedik. Bu haddi ka
bulü arz ettiğim gibi beş ve on arasında bir rakam ol
mak üzere getirdik. Biraz evvel söz söyleyen bir arka
daş bu haddi kabulü kaldıralım diyor. Bu haddi ka
bulü kaldıralım demek, namütenahi bozukluk bir 
parayı ortaya koymak demektir. Biz bunu istemedik, 
ufaklık ihtiyacı ne ise o ihtiyaçla tevafuk edecek, teta
buk edecek miktarda muhtaç olan yerlere göndermek 
esasını kabul ettik ve lâyihayı kanuniye bu şekilde 
tertip edilmişdir. 

REİS — Yusuf Kemal Bey buyurunuz. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Efendim; gü
müş para olsun, altın para olsun kanunen ne hakkı 
haiz iseler yine onu heran muhafaza etmektedirler. 
Altın paranın, gümüş paranın ortada bulunmaması, 
malumuâlinizdir. Ortaya onlardan kıymeti, halk na
zarında düşük olan bir para çıkmıştır. Onlar ortadan 
kalkmıştır, kenara çekilmiştir. Bununla beraber mem
leketimizin bazı taraflarında altın ve gümüş tedavül 
eSmektedir. Şimdi tevhidi meskukat kanunu elyevm 
meridir. O kanunda gümüş için haddi kabul üç yüz 
kuruş kabul edilmiştir. Diğer ufak paralar için haddi 
kabul elli kuruş kabul edilmişdir. Bu elli kuruş bazı 
tekliflere göre yüz, bazı tekliflere göre beşyüz ku
ruşa çıkarılmak isteniyor. O halde gümüşün haddi ka
bulünü de buna nazaran yükseltmek icap eder. Ya
hut gümüşün haddi kabulü üç yüz kuruşda kaldıkça 
bunların haddi kabulünü aşağı almak lâzım gelecek. 
Memleketin bir tarafında biraz olsun gümüş para var
sa bu paralar da oraya gidecek, onları oradan kova-
cakdır. Netice bu olacakdır. Başka birşey değildir. 

iBMtN BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz 
müzakereye bakıyorum ki güya elimizde altın var ve
yahut çıkardığımız paralar altın şeklinde tedavül 
edecekdir. 

'Bugün devlet üç yüz, üç yüz elli milyon lira ile 
milleti mükellef kılmış, yüz elli milyon lira tedavül 
edecek bir akçe çıkarmış, bunun için beş milyon da 
ufaklık çıkacakdır. Bugün kâğıt paranın kıymeti ne 
ise çıkardığımız nikel ve bronz paranın kıymeti de 
aynıdır, vaziyeti hukukiyesi de aynıdır. Fazla, eksik
liği yoktur. Devlet yüzelli milyon tedavül parası çı
karmış, üç yüz elli milyon alacağı var, bunda yalnız 
düşünülecek mesele hammaliye meselesidir. Kâğıt 
hafiftir öteki biraz ağırcadır. Yani bunu i'zâm ede
cek birşey yoktur. Kıymet itibariyle hukuken, kanu
nen aynıdır, kâğıt paranın kıymeti ne İse bu da odur. 
Ve bunu da hiçbir kimse bu devlete çok görecek va
ziyette değildir. Çünkü bugün idarei hususiyeleri ve 
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belediyeleri de katdığımız vakit bu millet üç yüz elli 
milyon ile mükelleftir. Ufak parayı bırak, biz bir ta
kım itibari mübadele de yapıyoruz. 

Dunu, Yusuf Kemal Beyefendinin buyurduğu gi
bi altına nispeten ne idi ise güimüşde böyle idi. Evet 
altın tanı kıymetinde idi. Simidi ise kıymeti noksan
dır. Şiıridi bunda hiçbir fark yoktur ve onunla da ka
bili kıyas değildir. Kâğıt paranın ne ise bunun da ay
nıdır. Ortada bir ağırlık farkı vardır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Efendim; 
kâğıt paralar basılacağı zaman ve basılmazdan evvel 
ve basıldıikdan sonra birçok masraflar oldu. Harcırah
lar verildi. Birçok zevat Londra ile istanbul arasında 
gelip gittiler. Acaba o zaman yarım lira, iki buçuk li
ra ve yirmi, yirmibeş kuruşluk kâğıt kesilseydi şimdi 
bronz para meselesi tahad'düs etmeseydi ve ikinci bir 
masraf da yapılmasaydı olmazmı idi? 

MAUİYE VEKİİLÎ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
.BEY (İzmir) — Efendim; hepinizin malum olduğu
nu zannederim. Bizim paraların mikdarı ve hangi kıy
metlerinin idame edilmesi lâzım geldiği yeni kıymette 
para kbyup koymamak icap edip etmediği doğrudan 
doğruya mütehassıslardan mürekkep ve bankalardan 
izam edilen bir heyet taralından uzun uzadıya müna
kaşa edildikten sonra kabul edilmişdir. Denmişdir 
ki; yarım liralığa lüzum yoktur bu kalkmalıdır. İki 
buçuğa lüzum yoktur bu para da ortadan kalkmalı
dır. 

Paranın- tevziat ve taksimatını nazarı itibara alan 
bu ilme vakıf zevat: Bunları da ortadan kaldırmak lâ
zımdır demiştir. Onların dedikleri gibi ortadan kaldı-
rıhmşitır. Şimdi niçin kaldırılmıştır? Kim kaldırmıştır? 
Kaldırılmasa olur mu idi, olmaz mı idi diye münaka
şa lâzım gelen yerde yapılmışdır. Ve arz ettiğim zevat 
bu şekli takarrür ettirmişlerdir. 

NECİP ASIM BEY (Erzurum) — Bu memleket
te efendiler, itibarı milliyi düzellümek borcumuzdur. Ma
lîye Vekili Beyefendi bundan evvel bronz para çı
kardıkları zaman bendeniz İstanbul'da bulunuyor
dum. Bendeniz Darülfünun maaşını getiremedim. 
Yöllar'da kaldı. Memurin de getiremediler. Yine öy
le olacâkdır. Saniyen yine o zaman çıkan bronz para
ların karşılığı olaralk mevcut olan kaimeler kalktımı? 
Ve bu beş milyon liralık evrakı nakdiyenin karşılığı 
diğer taraftan borcumuz birikiyorsa vay bizim hali
mize, işte o kadar. 

HASAİN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bu lâyiha ile mevzubahis olan tedavüliden kaldırılan 
ve m!ik!tar itibariyle sekiz milyon lira küsur kuruş 
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olan elli kuruşlukların ifa ettiği hizmeti ifa edecek 
nikel ve bronz meskukâtın tedavüle çıkarılmasından 
ibarettir. Esasen altın, gümüş hakkındaki ahkâm ne 
ise o aynen duruyor. Evrakı nakdiyenin bidayeten 
İhraç edilen miktarı her ne İse ona bir rakam daha 
ilâve edilmiyor. O esas itibariyle mevcut duruyor.. 
Bronz ve nikel olaralk evvelce üç milyon liralık mes
kukâtın mevkii tedavüle çıkarılması için Maliye Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. Bu, bundan üç dört se
ne evvel tedrici bir suretde piyasaya çıkarıldı. 

50 Kuruşlukların piyasadan kalkması ikinci bir 
boşluk hasıl etdiği neticesine varıldı. Bu beş milyon 
liranın tekrar tedrici bir surette tedavüle çıkarılması 
bir ihtiyaç dolayısıyledir. Bu olamazsa muamelâtta 
ufaklılk ihtiyacını tatmin edecek başka birşey yoktur. 
Bendenizin bidayeten temas ettiğim nokta bronzun 
haddi kabulünün bin kuruş olması noktası idi. Bun
dan muamelatta müşkülât olacağını bissetit'im. Ve bu
nun eski kanunlarda da olduğu gibi daha dun bir 
miktara tenzilini teklif ettiğim. Eğer biz beş milyon 
liralık ufaklığın tedavüle çıkarılması hakkındaki ka
nunla, para meselesini bütün mahiyetini halledeceği
mizi zannediyorsak, zannediyorum mevzuu bu değil 
ve bu lâyihada çıkmaz. Ufaiklık ihtiyacı katidir. Çün
kü 50 kuruşluklar çıkmamıştır. Çıkmaması da doğru
dur. Hiçbir memlekette para için vahidi kıyasi olan 
paranın dununda kâğıt para tedavüle çıkarılmaz. 
Vahidi kıyasi olan liranın dununda olan paralar di
ğer bir takım nikeller ile temin edilir. Bizde takdir bu-
yuruluyor ki diğer bir kanunla hesalbatta esas olan li
radır. Kuruş onun kesiridir. Paranın hiç yeri yoktur. 
Biz ne kuruş esasında ne de Frank esasındayız. Mev
cut bir kanun bunları bertaraf etmiş, lirayı vahidi ki-1 

yasi olarak kabul etmiştir. Mevzubahis olan da vahi
din kesiridir. O vahidin kesiri olunca haddi kabulü de 
yüksek miktarda değil mutedil bir miktarda kalmak 
lâzımdır. Bendeniz yine teklifi sabıkımı arz ediyo
rum. Maliye Encümeninin ikinci maddesi ihtiyacı ta
mamen tatmin edeceği kanaatindeyim.. 

RıEİS — Efendim, başka söz alan yoktur. Takrir
leri tasnif ediyorum. Birisi Saffet Beyin diğeri Kbnya 
Mebusu Kâziim Hüsnü Beyin, Encümeninin mazbata
sını reye vaz hakkındadır. Giresun Mebusu Tâbir Be
yin takriri ikinci maddenin tayyı hakkındadır. Besim 
Atalay Beyin de teklifi Ziraat Bankası veznelerinin 
de hükümet vezneleri gibi bir had ve miktara tabi ol-
miaksızın getirilen paraların kabul edilmesi hakkında
dır. Hasan Fehmi Beyin teklifi Maliye Encümeninin 
ikinci maddesinin reyinize konması teklifidir. En bü-
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yüik tadil tay teklifidir. Evvelâ onu reyinize arz ede
ceğim. (Ret sesleri). Bir defa okunsun: 

Riyaseti Celileye 
Uifak paraların kabulü mecburiyetini tahdide dair 

olan 2 nci maddenin tayyını teklif ederim, 
Giresun 

Tâhir 
RElliS — îkinci maddenin tayyını teklif ediyorlar. 

Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın,. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Hasan Fehmi Beyin takriri vardır. Hasan 
Fehmi Beyin Maliye Encümeninin ikinci maddesini 
reye vazını talep ediyor. Bu takriri reye arz ediyorum. 
Hasan Beyin teklifi veçhile ikinci madde olarak Mali
ye Encümeninin ikinci maddesini kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul eetmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil-
miişjtir. 

İkinci Madde şudur: Nikel meskukât için haddi 
kabul beş yüz ve bronz için yüz kuruştur. Bundan 
fazla miktarda nikel ve bronz kabulü için hiçbir dai
re icbar edilemez. Besim Atalay Beyin de bir teklifi 
varki hususi bir teklifdir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bu 
reye konamaz. 

REİS — Efendim bendeniz reye koyarım. Heyeti 
Celile arzu ederse bunu reddeder. Yani hususi bir 
müessese hakkında Meclisi Âlinin bir mükellefiyet 
ihdası meselesi karşısındayız. «Bu reye konulmaz 
sesleri». 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, böyle 
bir hususi teklif reye konamaz. 

REİS — Efendim, sahibi teklif tekliflerinde mu
sirdir. Mazbatada muamele görmelerini teklif ediyor
lar. Reyinize koyuyorum. Kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmemişdir. 

SÜLEYMAN SIRJRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
bu takrir reddedilmekle Ziraat Bankası para almaya
cak değildir. 

iRJBlS — Tabii efendim. 
Üçüncü Madde — Birinci madde mucibince darp 

olunacak meskukât için 19127 senesi Maliye bütçesi
nin 152 nci faslının birinci maddesine 470 000 lira, 
tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

RBÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul eetmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Birinci maddede muharrer ye
ni ufaklık paraların süratle darp ve imalinin temini 
için fevkalâde devam ve sarfı mesai etmelerine lü

zum görülen muvazzaf memurin ve müstahdemine 
darbın devamı müddetince Maliye Vekâletinin tensip 
edeceği miktadrda mükâfatı nakdiye verilir. Ancak 
bu suretle bir memura bir ay zarfında verilecek me-
lağın mecmuu her memur için şehri maaş ve tahsi
satı fevkalâdesi ve her müstahdem için ücreti yekûnu
nun nısfını tecavüz edemez, işbu mükâfatı nakdiye 
karşılığı olarak 1927 senesi Maliye Vekâleti bütçesi
nin 152 nci faslında yeniden açılacak dördüncü Mü
kâfatı nakdiye maddesine 5 000 lira tahsisatı fevkalâ
de olarak vazedilmişdir. 

IRIBİS — Dördüncü maddeyi ;kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edil-
mişdir. 

Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun aihkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎ3 — Altıncı maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun ikinci müzakerecine geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaildırsın... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Malatya Mebusu Abdülmuttalip Beyin hasta 
memurlara maaş verilip verilmeyeceğinin tefsiri hak
kında (4110) numaralı takriri ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (İzah etsinler sesleri) Onu maddesinin müza
keresinde izalh ederler. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

1927 Senei Maliyesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun Dokuzuncu Maddesine Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesindeki «D, 
H» fıkraları müstesna olmak üzere 84) ibaresi tayyol-
muştor. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Bu, şifre mi? 
REİS — Muvazenei Maliye Encümeni izalh ede

cektir. 

(1) Elli iki Sıra Sayılı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ALİ CENANİ BEY BÜTÇE ENCÜMENİ NA
MINA (Gaziantep) — Efendim, Memurin Kanunu 
84 ncü maddesindeki fıkraların tatbiki ahkâmı tahdit 
edildiği için hasta olan memurlara maaş vermek 
imkânı bulunamıyordu. Eski harcırah kararnamesi. 
hasta memurlara ne şekilde mezuniyet verileceğini 
ve ne şekilde maaş verileceğini tespit etmişti. Fakat 
Memurin Kanununun 84 ncü maddesi o Memurin Ka
nununa muhalif ahkâmın 90 ncı madde ile mevkii me
riyetten kaldırılmasına mebni tatbik edilemedi. Binaa-
naleyh hasta memurlar maaş alamıyorlar, fevkalâde 
mağdur ıbir vaziyette kalıyorlardı. Bu, 84 ncü madde
nin diğer fıkralarını kalbul ile hasta memurlara maaş 
verilmesi imkânını bahşediyor. Kanunun m'ahiyeti 'bu
dur. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Evvelki kanunamı, yok
sa Memurin Kanununa göre mi? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Memurin Ka
nununa nazaran. 

(Birinci madde tekrar okundu)' 

ZEKAİ BEY (Diyarbekir) — 84 ncü ibaresi nedir 
efdndim? 

ALİ CENANİ BEY (devamla) — Efendim, Me
murin Kanununun umuru maliyeye taalluk eden mad
deleri 'Muvazeneyi Umumiye Kanunu ile mevkii tat
bike konuluyordu. Muvazenei Umumiye Kanununun 
dokuzuncu maddesinde, bu Memurin Kanununun 84 
ncü maddesinin bazı fıkraları i'stisna edilmişti. O fık
raların mevkii meriyete konması için mezuniyet ve
riliyor. Madde 'sarihtir. 

ABDULMUTTALİP BEY (Malatya) — Efendim, 
927 Muvazeneyi Umumiye Kanunu yapılırken Me
murin Kanunun mali ahkamının bir kısmını tecil et
tiler. 84 ncü madde mevki meriyete vazolunmuş ve A, 
B, C fıkraları tecil edilmiştir. Bu üç fıkrada müd
deti hizmete göre Ibeş, on, onlbeş veya daha fazla 
müddeti hizmeti bulunan memurlar 'bir veya iki sene 
için maaş alacaktır. Şimdi (D, H) fıkraları hasta me
murların devlet tarafından tedavisinden bahsediyor. O 
taıtibik olunuyor. Halbuki hasta memur maaş alamıyor. 
Bütçe Encümeni (D,H) fıkraları müstesna olmak 
üzere mevkii meriyete vazediyor. Binaanaleyh encü
meninin teklifinin kahulünü rica ediyorum. Heyeti 
umumiyesiyle mevkii meriyete girecektir. 

REİS — Bu izahtan sonra maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etoeyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci maddenin hükmü 1927 
senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırışın... Kabul edilmişidir. 

Üçüncü madde — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili menfurdur. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul et-
miyeniler el kaldırsın... Kabul ^edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kalbul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamenin üçüncü maddesine geçiyoruz. 
3. — Memurin Kanununun 49 ncu maddesinin tef

siri hakkında (3/9) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Dahiliye ve Adliye Encümenleri Mazbataları (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
Memurin Kanununun 49 ncu maddesini okuyorum: 
«Esnayı memuriyetinde gerek vazifei memuriyetin
den ve ger<=;k şahsi cürmümden dolayı mahkemeye 
tevdi edilen memur beraat ötitiği takdirde bilcümle 
hukukuna malik olur. Muhilli haysiyet 'bir cürüm ile 
veya ağır hapis veya o derece cezayı müstelzim bir 
fiil ile veya vazifesinden dolayı lâakal altı ay hapis 
ile mahkûm olanlar memuriyetinden ihraç edilir.» 
Hükümet diyorki, vazifesinden dolayı altı aydan faz
la mahkûm olanlar memuriyetten çekilir, fakat altı 
aydan aşağı mahkûm olanlar için 'bir ceza yoktur. 
Sonra maddenin hasında beraatle kaffei hukukuna 
sahip olur. Altı aydan aşağı mahkûm olanlar ne ola
caktır, bunlar da mecburî tahvile talbi olsunlar diye 
tefsir ediniz diyor. Bunu, Dahiliye ve Adliye encü
menleri kabili tefsir görmemiş ve hu maddeye muafık 
o1!arak Dahiliye Encümeni zeylen bir kanun yapıyor. 
Adliye Encümeni de muvafakat ediyor. Dahiliye En
cümeninin teklifi: 788 numaralı Memurin Kanunun 
49 ncu maddesi nihayetine atideki fıkra tezyil olun
muştur. 

«'Memuriyetten ihracı müstelzim olmayacak dere
cede hapis cezası ile mahkûm olanlar mecburî tahvile 
ta'bi tutulabilirler» güzel. Benim Ibuna itirazım yok. 
Yalnız zeyledilecek şu fıkranın acalba 49 ncu madde 
yerimidir; bendeniz diyorumki değildir. Çünkü bunun 

(/) 53 sıra numaralı mazbata zaptın sonuna mer
buttur. 
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serlevhası beraat ve mahkûmiyet diyor. Maddeyi de
min aynen okudum. Şurada mecburî tahvil diye bir 
fiil vardı binaenaleyh mecburî tahvil fiilini takip eden 
maddede ki 53 ncü madde mecburî tahvil ne suretle 
ölür tonu yazıyor. Memurin aleyhine inzibatî ve cezaî 
bir muameleyi müstelzim olmamak üzere vuku bulan 
ve dairei aidesi tarafından şikâyet üzerine mahalline 
müfettiş veya muhakkik gönderilir. Tahkik raporları 
inzibat komisyonunca badettetkik vaki şikâyet muhik 
görülürse, taayyün ederse o memurun rızasına bakıl-
maiyarak meşkûr komisyon karariyle tahvili caizdir. 
Bendeniz diyorurnki encümenin yaptığı şu fıkrayı şu 
maddenin altına alalım. Şu şartlaki caizdir kelimesin
deki ı«dir» edatını hazfederek memuriyetten ihracı 
müstelzim olmayacak derecede hapis cezasıyla mah
kûm olanlar dahi mecburî tahvile tabi tutulabilirler 
suretinde yazılırsa kanunun insicamı noktasından da 
muvafık olur kanaatiyle 'bendeniz şu takriri veriyorum. 

REİS •— Efendim; müsaade buyuru!ursa bu usûl 
meselelerini nazarı itibara arz etmek mecburiyetinde
yim. Hükümet muhtacı tefsir zannettiği Memurin Ka
nununun 49 ncu maddesinin tefsirini talep ediyor. 
Encümen bunu esnayı tetkikinde 49 ncu maddenin 
'tefsiri suretiyle meselenin hallini mümkün olmadığını 
görerek aynı maddeye fikrai müzeyyele yaparak reisen 
tertip ve layihayı tanzim etmiştir. Geçende böyle en
cümenin (insiyatif parlamanter) denilen teşebbüsü 
şahsi'siyle tanzim ettiği bir şekle arkadaşlardan 'birisi 
encümenlerin 'hakkı teklifi yoktur diye itiraz etmişti. 
Onun üzerine muamele yapmıştık. Nizamnamenin 'bu
na dair maddesini de arz edeyim; encümenler, kendi
lerine muhavvel İşlerin tetkikinden başka işlerle meş
gul olamazlar. Bu madde nizamnamenin esnayı ihza
rında encümenleri encümen haricinde teklifi kanunide 
bulunmaktan menetmiş olduğu o zaman Nizamnamei 
Dahilî Encümeni mazbata muharriri beyin ifadesin
den de anlaşılmıştı. 68 inci madde mevridine maksur 
olmak üzere; hükümet veya teklif sahibi verilen ka
nun lâyiha veya tekliflerini ruznameye alınmadan ev
vel Heyeti Umumiyeye malumat vermek şartiyle geri 
alabilir. Şu kadar ki kanun tekliflerini diğer 'bir me
bus veyahut ait olduğu encümen üzerlerine alırlarsa 
müzakereye devam olunur...» demektedir. 29 ncu 
madde sarih olduğuna göre şimdi encümenin şevket-
tiği lâyiha mü'stakilen bir fikrai tezyil'iıyddir ive bu tek
lif 'halinde encümene havale edilmiş değildir. Halbuki 
teklif edilen şey encümenin resen tanzim ettiği bir lâ
yihadır. Bir tefsir talebi üzerine bunu yapmıştır. Esas 
teklif encümene bir teklifi kanunî halinde gitmiş de
ğildir. Heyeti umumiyesi itibariyle encümenin teklifi 

mahiyetindedir. 68 nci maddenin sarahati buna manı 
giıbi ıgöriünüyıor, 68 nci maddeye muhalif «olduğunu 
zannediyorum. Binaenaleyh bu usûl meselesinin hal
ledilmesinden evveli lâyihanın müzakeresine devam 
edemeyiz kanaatindeyim. Evvelâ usûl hakkında söz 
vereceğim. Söz isteyen var mı? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet. Kı
saca arz edeyim. Usûl hakkında Riyasetin mevkii mü
zakereye koyduğu mesele bundan evvel kabul olunan1 

teklif ile bendenizce halledCîiiştir demektir. Bundan1 

evvel Abdülmuttalip Beyin teklifi de bir tefsir tale
binden ibaretti. Bunu encümeniniz icahı maslahatı dü
şünerek ve tefsir talebinin maksadını meşru bularak' 
tadil şekline kaybederek Heyeti Âliyyenize getirmiştir. 
Heyeti Âliyyenizde kabul etmiştir. Bendeniz bu hadi
se karşısında daha fazla bir şey söylemek lâzım mı, 
değil mi? Bilmiyorum. 

REİS — Bendeniz bundan evvel müzakere edilen 
lâyihanın aynı mahiyette olduğu kanaatinde değilim. 
(Öyledir 'sesleri). 'Bunu lâyihayı tadil şeklinde gördü
ğüm için meseleye vakıf olduğum veçhile tatbik et
meye mecburum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 
bendenizce hatanın neresinden dönülse kârdır. Hata 
devam edip gidiyor. Binaenaleyh Makamı Riyasetin 
mütalaası doğrudur. Nizamnamede böyle bir sarahat 
yoktur. Fakat bir teamüldür devam edip gidiyor. Ni
zamnamemiz yenidir ve bu Meclis bunu yeni tatbik 
ediyor. Hatayı devam ettirip gitmeyelim. Makamı Ri
yasetin fikri doğrudur. Encümen mü'stakillen teklifi 
kanunî yapmaya salâhiyettar değildir. Tefsiri kanun 
yapması muvafık değildir. Bendeniz eğer encümenin bu 
teklifi kabul edilmezse tekliflimi resen vermiş oluyorum. 

AZİZ BEY (Erzurum) — Encümenler kendileri
ne tevdii olunan mesaili yalnız bir noktai nazardan 
değil, bütün muhtemel olan şekilleriyle tetkike mec
burdur. Binaenaleyh kendilerine tefsiri mahiyetinde 
gelen bir maddeyi, bir tefsir mahiyetine giren her
hangi bir meseleyi müstakil bir maddei 'kanuniye 
şeklinde çıkarımak lüzumunu hissederse ve bunu ka
bul ederse onu o şekilde zapta vazifedardır. Bu şe
kilde salâhiyettar edilirse encümenler vazifelerini 
mükemmel surette ifa etmiş olurlar. Mademki bir 
teamül de vardır; bundan evvel de kabul edilmiştir. 
Bendenizce en muafılk şekil budur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
encümenler kendilerine tevdi edilen işlere bakarlar, 
hakkındaki hüküm bendenizce tadil, teklif, tefsir 
şartiyle encümene Heyeti Umtumiyede veya Heyeti 
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Umumiye namına Makamı Riyasetten tevdi edilme
yen işler üzerine resen tekiifat yapmazlar, şeklinde 
telâkki ediyorum. Eğer bu telâkkiyi bu maddeyi Sü
leyman Sırrı Bey arkadaşımızın telâkki ettiği gibi 
telâkki etmek lâzımgelse, yani encümene herhangi 
bir kanunun üçüncü maddesi hakkındaki tadil için 
bir teklif gitti... Yalnız 3 ncü madde üzerindeki ta
dile evet veya hayır der. O tadil 3 ncü, 4 ncü, 8 nci 
maddeler üzerinde de datilât yapmasını istilzam 
ederse encümen bunu yapmasın, açık bir teklif ge
tirsin mi denecek? Bir tefsir isteniliyor. Tefsir o 
kanunun heyeti umumiyesi veya bir maddesi hak
kında tekrar salâhiyettar bir encümence imali fikir 
edilmesi için oraya tevdi edilmekten ibarettir. 

Yalnız bu teklif üzerinde teşhis koy veya bunun 
üzerinde reyini beyan et şeklinde telâkki edersek 
encümenleri gayet dar ve ifayı vazife edemeyecek 
sıkı bir çerçeve içerisine almış oluruz. Zannederim 
ki bu tarzı telâkki salâhiyeti teşriiye nokıtaı nazarın
dan bize zarar tevlit eder. Bendeniz tekrar ediyo
rum. Nizamnamenin o maddesini öyle anlıyorum ki; 
encümenler kendilerine gerek tadil, gerek tefsir sure
tiyle gitmliyen işler hakkında resen mazbata tanzim 
etmesinler, resen encümen halinde bir lâyihayı ka
nuniye getirmesinler demektir. Yoksa encümene bir 
maddenin tadili gidince onun diğer maddeleri üze
rinde de imali fikir zarurî olur. Bir maddenin tefsiri 
istenince ve istenilen hükmün tefsirine sığmadığı gö
rülünce tabiatiyle onu bir hükmü cedit halinde He
yeti Umumiyeye arz etmek de zarurî olur. 

Binaenaleyh ne Nizamnamede tadile ve ne de 
arz ettiğim gibi bu şekilde telâkki ve içtihat ederek 
encümenlerin salâhiyetini takyit ve tahdide doğru 
karar ittihaz etmeye de lüzum yoktur. Emsal de ara
nırsa, Remzi Bey arkadaşımızın* söylediği gibi, has
ta memurların maaşı hakkındaki tefsir şekli vardır. 
Her 'ikisi de hadisenin tefsire sığmadığına, mevcut 
kanunun fıkralarının bir kısmını tay ile maksadın 
istihsal edileceğine göre teklif yapılmıştır. Ve buna 
ımütekaddim günlerdeki içtimalarda dahi aynı mev
zu üzerinde 'bir çok lâyihalar Heyeti Celilenize gel
di ve kabul buyurdunuz. Bunlar yeni Nizamname
nin mevkii meriyete girmesinden evvel değil, girdik
ten sonra dahi zarurî olarak devam eden hadiseler
dir ve devam etmesi zarurî ve faydalıdır. Aksi telâk-
Iki encümenlerin salâhiyetini sıfıra indirir. 

MUSTAFA ŞEREF BEY (Burdur) — Bendeniz-
ce mesele Nizamname Dahilî meselesi değildir. Teş
kilâtı Esasiye Kanununa ait bir meseledir. Tefsir, 

kanunun metninde zaten mevcut olupta ancak sarih 
bir surette anlaşılmııyanı yeniden ifade etmektir. 
Hükmü cedit vazı demek değildir. Tefsir şekliyle ge
len bir teklif bir hükmü cedit suretinde çıkarsa ka
nuna yeni bir 'kanun ilâve etmek manasını ifade eder. 
Bu ise tam bir tekliftir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun on beşinci maiddesine bakarsak kanun teklif et
mek hakkı Meclis azasına ve İcra Vekilleri Heyeti
ne aittir. 

Nizarnnamei Dahilîde Encümenler ancak kendi
lerine havale edilen işleri görmekle mükelleftir de
nilmekle Teşlkilâtı Esasiye Kanununun on beşinci 
maddesine riayet edilmiş olunuyor. Eğer Nizarnna
mei Dahilinin bu fıkrasını Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun on beşinci maddesine istinat ettirmeyipte Ni-
zamnamei Dahilî meselesidir diyecek olursa Nizam-
namei Dahiliyi tadile müsait olan şekil ile Teşkilâtı 
Esasiye Kanununu tadil yolunu tutmuş oluruz. Bu 
ise tabii doğru değildir. Onun için bu Nizamnamei 
dahilî işi değildir. Teşkilâtı Esasiye meselesidir. 
Onun için bendeniz bu tefsir yolunda gelen fıkra
nın bir tezyil yolunda çıkarılmasının Teşkilâtı Esa
siye Kanununa muhalif olduğu fikrindeyim. Bunu 
arz ediyorum efendim. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağı) — Bu iş pek o 
kadar müşkül değildir, basittir. Nizamname! Dahi
lî yapılmadan evvel encümenler 'bu gibi teklifatta 
bulunabiliyorlardı. Sonra encümen bu işle meşgul 
bulunduğu sırada kanun teklif etmek hakkı encü
menlerden nezedlildi. Yalnız encümenler kendilerine 
muıhavvel işlerle iştigal eder denildi. Yani kendisine 
hayale edilen iş üzerinde bir madde tadil etmek, tay
yetmek, ilâve etmek lâzım gelirse onu yapar. Bu iş 
esasen hükümetten gelmiş, Heyeti Umumiyeden en
cümene havale edilmiş, encümenin vâzıülyet bulun
duğu bir lişdir. Binaenaleyh encümen bunu tefsirle 
halline imkân görememiş, yeni ahkâm dercetmek 
zaruretinde kalmıştır. Kendisi vâzıülyet olduğu için 
kendisine havale edilen bir işi intaç etmek mesele
sidir. Binaenaleyh encümenin teklifi doğrudur, bu, 
hariçten encümenin ihdas edipte doğrudan doğruya 
kanun şeklinde teklif ettiği ibir iş değildir. Onun 
için encümenin yaptığı doğrudur. 

AZİZ BEY (Erzurum) — Bendeniz de Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile bir tearuz hâsıl olmadığı kanaa
tindeyim. Eğer encümen bir mesele hakkında, tefsi
ri mahiyette bir teklif hakkında mütalaasını arz eder 
ve bir maddei kanuniyenin lüzumunu arz edecek 
olursa bu, Teşkilâtı Esasiye Kanununa tearuz etmez. 
Şimdiye kadar encümene gelen - gerek kanun şek-
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Ünde olsun, gerek tefsiri kanunî şeklinde okun - ev
rakı encümen tetkik ettikten sonra mütalaasını bir 
teklifi kanunî şeklinde yapmış oluyor ve bazı mad
delerini diğer bir şekilde teklif ediyor. 

Eğer kendilerinden 'bu hakkı nezedecek olursak 
hiçbir zaman kendi fikirlerini arz edemeyeceklerdir. 
Sonra Teşkilâtı Esasiye Kanunu Mebuslar tarafın
dan teklif yapılabileceğini kabul etmiştir. Bir Me-
busıtıan fazla olan bir encümenin daha fazla bir hak
ka malik olduğunu addedebiliriz. Vakıa Nizamna
memiz 'bunu men etmiştir. Buna itaat etmeyi bir di
siplin olarak kabul edeceğiz. Fakat bir Mebusun tek
lif edebildiğini niçin bir encümeni teşkil eden Me
buslar teklif edemesin? Bu bir zarar değildir. Bu iti
barla encümenlere gelmiş olan evrakın tefsiri mahi
yetinde de olsa bu şekilde müsaade edilmesi daha 
muafıktır mütalaasındayım. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Nizam
nameyi tadil edelim. Tadili edilmedikçe aykırı mua
mele yapılmış olur. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Efendim, 
hükümet Memurin Kanununun 49 ncu maddesinde 
memuriyetten ihracı mutazammın olmayan mahkû
miyeti sakit kalmıştır, bu sükûtu hallediniz diye 
Meclise bir tefsir vermiş... Meclis Dahiliye Encüme
nine havale etmiş, Dahiliye Encümeni de tetkik et
miş bu meselenin halli lâzım geldiğinde ittifak et
miş, fakat tefsir şekliyle değil. Bu maddeye zeyil 
ilâvesi ile halli kanaatinde bulunmuş ve bu zeyli ilâ
ve etmiştir. Nizamnamei Dahilide encümenlerin 
kendilerine tevdi edilmeyen mesele ile iştigal etmesi 
menediimiştir. Bu ise kendisine tevdi edilen bir me
seledir. Bu meseleyi hallediniz diye tevdi edilmiştir. 
Binaenaleyh şimdiye kadar teamül bu suretle gel
miştir. Nizamnamei Dahilide bunu menedecek hiç
bir kayıt yoktur. Teşkilâtı Esasiye Kanununda da 
Mebusların teklifi kanunide bulunması, sarih olma
sı, bu tefsir tarikiyle gelen bir teklifin kanun şek
linde çıkmasını meneder bir vaziyet değildir. Mev
kii müzakereye konması lâzım gelir. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Efendiler; bendeniz-
ce encümene hükümet tefsir içıin göndermiş. Encü
men de tefsire imkân görmemiş, bir maddei kanuıni-
yeyi tenzil etmiştir. Şu halde Nizamnamei Dahiliye 
mugayir olarak bu zeyli kanunî... 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Reis 
Beyefendi; usul hakkında mı, kanun hakkında mı 
söylüyorlar? 

REİS — Reşit Bey, esas meseleyi müzakere et
miyor, usul meselesini müzakere ediyoruz. (Hande
ler). 

Efendim müsaade buyurun. Meclisi Âlinin ka
bul ettiği ve Riyaset Divanının tatbikine memur ol
duğu Nizamnamei Dahiliye ait bir meseleye herhan
gi safhada biz vâkıf ve bundan haberdar olursaık 
usule ait meseleyi mevkii müzakereye koymak va
zifemizdir. 

AHMET REMZİ .BEY (Gaziantep) — Reis Be
yefendi; bu birinci mesele değildir efendim. 

REİS — Efendim; söz alan hatiplerin ifadele-. 
rinden anlaşılan şudur: Encümene havale edilmiş 
olan bir iş gerek tefsir ve gerek tadil olsun, encü
men onun üzerine çalışıyor. Çalışırken bir maddenin 
tefsiri yenine diğer maddenin tefsirini yahut bir mad
desinde tadil veyahut lâyihaya veya teklifi kanuniye 
lüzum görüpte bir madde ilâve ederse resen bir tek
lifi kanunî de bulunmuş olmaz kanaati tezahür edi
yor. Buna muhalif olarak Mustafa Şeref Beyefen
dinin mütalaası da vardır. O diyor ki; fıkrai müzey
yele, maddei müzeyyele ilâvesi tefsir talebine karşı 
bu hükmü meydana çıkarmıştır. Mıaddei müzeyyele 
yeni bir hüküm meydana koymuştur. Teklif mahi
yetini iktisap eder, diyor. Bu hususta bir de takrir 
verilmiştir. Takrirde deniyorki; «Bu iş encümene 
muhavvel olduğundan encümen teklifinin nazarı dik-
kata alınmasını teklif ederim» encümenin teklifi de
niyor; hangi teklif? 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Encümenin 
teklifi. 

REİS — Yani müzakereyi intaç mı edelim di
yorsunuz? (Evet sesleri) Bu meseleye bundan sonra 
da temas edileceğinden bu meselenin bir an evvel 
halledilmesi vazifemizi bilmek noktasından çok doğ
ru ve lâzım bir şeydir, müsaade ederseniz bu işi in
taç edelim. 

Söz alan yoktur. Bu iş encümene muhavvel ol
duğundan teklifinin nazarı dikkate alınmasını tek
lif ederim diyorsunuz. Mesele nedir? Neyi reye ko
yacağım? 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Yani müza
kereye devam edelim. 

REİS — Zaten müzakereye devam ediyoruz. 
CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Efendim ma

ruzatım şu idi: Bu iş resen encümen tarafından tah
rik edilmiş bir iş değildir., Kendisine muhavvel bir 
işdir. Bu işi tefsiri kanuni şeklinde yapmak müm
kün değildir. Yeni ahkâm tedvini lâzım geliyor. Bu 
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yeni ahkâm tedivinini de encümen nazarı dikkate ı 
almıştır. Kendine taalluk eden bir meselede encü
men bir lâyiha vermiştir. Encümenin buna salâhiye
ti vardır. Binaenaleyh usûl meselesini böylece kat-
ederek maddenin müzakeresine geçmekten ibarettir. 

REİS — Şimdi iki takrir vardır. Celâl Nuri Be
yin usûl meselesinden çıkan lâyiha yirmi dokuzuncu 
maddenin hükmüne düşmez, çünkü bu iş encümene 
havale edilmiş bir işdir diyor. 

Riyaseti Celileye 
Cereyan eden müzakereye nazaran bir encümen 

kendisine tevdii edilen tefsiri tadil ve tadili tefsir 
yapmak salâhiyetinin mevcut olduğu kanaatindedir. 
Binaenaleyh bu fikir de bir nevi tefsirdir. O halde 
Nizamnamenin bu husustaki maddesini teamüle gö
re tadil için Teşkilâtı Esasiye Encümenine havalei 
keyfiyet olunmasını teklif eylerim. i 

Yozgat j 
Süleyman Sırrı i 

REİS — Meclis kararım verdi. Bu da yeni tek- i 
liftir. Üçüncü bir takrir daha vardır. İ 

I 
Riyaseti Celileye İ 

Dahilî Nizamnamenin altmış sekizinci maddesi- i 
nin son fıkrasında «Şu kadarki kanun tekliflerini 
diğer bir Mebus veyahut ait olduğu encümen üzer- | 
lerine alırsa müzakere olunur»|- denildiğine nazaran i 
encümenlerde teklif sahibi olabilir demektir. Binae- ; 
naleyh teklif in müzakeresini arz ve teklif ederim. i 

Konya i 
Naim Hâzim ! 

REİS — Efendim, şimdi bu üç teklifi reyinize j 
arz edeceğim. Bunlardan birisi bu iş encümene mu- i 
havvel olduğundan teklifin nazarı dikkate alınması, I 
yani müzakere edilmesi doğrudur, tefsire tabi de- ;• 
ğildir, diyor. Bu takriri kabul edenler el kaldırsın... : 

Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Süleyman Sırrı Beyin takriri bu meseleye temas et- ; 
mez, umumidir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaa- j 
de buyurun takririmi izah edeyim. Efendim; ben- '; 
denizin takririm bu mevzuun haricinde başka bir i 
meseleyi ikmal için verilmiş bir takrirdir. Görülüyor ; 
ki; encümenler kendilerine tevdi edilen tefsiri tadil \ 
şekline kaybediyorlar. Fakat Nizamnamenin şekli ; 
hazırı buna manidir. (Bunu hallettik sesleri) O hal- i 
de bu teamül devam edecektir. Binaenaleyh Nizam- i 
namenin sarahatiyle bu teamül tearuz etmemek için, j 
esasen Nizamnamenin tadili lâzım gelirse hakkı tet- ; 
kik Teşkilâtı Esasiye Encümeninindir. Bendeniz di- j 
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yorum ki; Teşkilâtı Esasiye Encümeni, Nizamname
nin o maddesini şu arzuya göre halletsin, bize gön
dersin. 

REİS — Efendim, Nizamnaınei Dahilinin her
hangi bir maddesini Meclisi Âlî encümene gönder-
meksizin de tefsir etmek hakkına maliktir. 

HAMDİ BEY (Yozgat) — Ve etmiştir. Bu hu
susta sarahat vardır. 

REİS — Şüphesiz efendim, fakat talep vuku bu
lursa Meclis bir tefsiri karar ittihaz etmek salâhiye
tini haizdir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
Nizamnamenin tefsiri kanunların tefsiri usulüne ta
bidir. Dahili Nizamnamede sarih madde vardır. 
Yani encümenin reyi alınmadıkça bir tefsiri hüküm 
alınmıştır denemez. 

REİS — Efendim; evvelki takrirde verilen karar 
tefsiri mahiyette ve encümene gittiği halde yirmi 
dokuzuncu madde hükmüne tabi değildir ve bu tef
siri tamdır. Hiçbir encümene gitmeye lüzum yoktur. 
Bu mesele bitmiştir. Bundan gayri bir şey soyuyor
sanız söz veriyorum. Kürsüye buyurun. 

Encümen tetkik etmeden Meclis tefsir kararı ve
remez. Böyle bir şey nizamnamede yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Zannediyo
rum ki; Süleyman Sırrı Beyefendinin mevzubahis 
ettiği meseleden şu hâsıl oldu. Dahilî Nizamname
nin tefsiri ne şekil ve surette olur? Bendeniz Maka
mı Riyasetten söylenen sözü burada verilen reyi Da
hilî Nizamnamenin tefsiri gibi telâkki olundu zan-
nında bulunduğum için muteriz oldum. Burada ve
rilen rey Dahili Nizamnamenin tefsirini tazannum 
etmez dedim. Dahilî nizamnamenin tefsiri, kanunla
rın tefsiri hakkındaki usule tabidir. Binaenaleyh 
Dahilî Nizamnameyi tefsir etmek için behemehal 
kanunların tefsiri için yürüdüğümüz yoldan yürü
mek geçmek lâzımdır. Heyeti Umumiyeden istihsal 
olunan reyi Dahilî Nizamnameyi tefsir diye addet
mek imkânı olmadığını arz etmek istiyorum. Dahilî 
Nizamnamenin ikiyüz otuz üçüncü maddesi muci
bince bu nizamnamenin tefsiri kanunların tefsiri usu
lüne tabidir. 

REİS — Yine bir mesele karşısındayız. Bu da 
yeni bir meseledir. (Handeler) 

HAKKI TARIK BEY (Devamla) — Benim arz 
etmek istediğim bu tefsir meselesidir. Yoksa encü
menin daha evvel tefsiri bir madde, bir teklif hali
ne kalbetımek suretiyle vaki olan müracaatı mevzu
bahis etmek istemedim. 
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REİS — Herhangi bir kanuna temas dolayısiyle 
esnayı müzakeresinde encümenin tefsir ve mütalaa
sına sevketmeden Meclisi Âlî resen tefsir etmek hak
kına malik değil midir? (Hayır sesleri) Nereden çı
kardınız değili? Arkadaşımızın bu meseleyi takrik 
etmesi için bir takrir vermesi lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Verdik, 
REîS — Bendeniz şahsan bu kanaatte değilim. 

Meclisi Âlî herhangi bir lâyihai kanuniye ve kanu
nu her an tefsir etmek salâhiyetini haizdir. Beheme
hal mütehassıs encümenden geçmesi lâzım gelmez. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Makamı Riyasetin fikrini Dahilî Nizamnamenin de
min sarih olarak okunan hükmüne mugayir 'bulu
rum. Meclisi Âlinin salâhiyeti gayri mahduttur, va
sidir. Bunda iştilbah caiz değildir. Fakat herhangi 
hükmü isitihsal etmek için 'bir usul takip etmek lâ
zımadır. Dahilî Nizamname 'bunu tayin eder. 

Dahilî Nizamname diyorsa k'i; herhangi bir Ka
nunun Dahilî Nizamname de dahil olduğu halde tef
siri, şu usule talbidir; elbette Riyaset Makamı hepi
mizden evvel o usulü tatbik ile mükellef olur. Onun 
için buralda verİDen bir takririn Dahilî Nizamname
nin veya herhangi bir Kanunun tefsiri telâkki olu
namaz. 'Böyle bir şey olursa işin içinden çıkılamaz. 
Herhangi bir vesile ile verilen bir teklif burada re
ye konur, o rey şu ve hu kanunların filân filân mad
delerinin tefsiri diye telâkki olunursa, bunun için
den çıkıHamaz. Onun için asıl meselenin halli lâzım
dır. Burada hoyle tefsin mahiyette verilmiş bir hü
küm varsa 'bu zannediyorum, lâğvedilir, keenlemye-
kün addedilir. Böyle olmak lâzımdır. Zalti meseleden 
bahsetmiyoruz. Zati mesele, Maliye Encümenine ve
rilen bir tefsir talebinin ora'da yeni bîr teklifi ka
nunî halini aümasıldir. Bu ayrı meseledir. Bunun üze
rine getoek isteniyor. Mevzubahis olan esas mese
leye temas etmekten çekmiyorum. Haddiza'tinde bir-
şeye cevap vermek meoburiye!rin!de kaildim. O da Mec
lis Ni'zamnaımlei DaMîisihin 'dahi tefsiri, kanunların 
tefsiri usulüne tabi olmasını arzdan ibarettir, 

REÎS — Bendeniz, vazifem itibariyle hakikati 
aramak mecburiyetindeyim. Elimde 'ilki, üç takrir 
var<hr. Aynı mesele hakkında tekliflerden birisini 
reye koruım. Birisi kabul edildikten sonra diğerini 
reye koymakla mükellefim. 'İki, üç taklritr aynı mese
leye teveccüh ederse ve fakat hükümleri ayrı ayrı 
olursa ve 'onlardan birisi kabul edilecek olursa diğer 
hükümleri 'ihtiva etmeyen teklifleri ayrı ayrı,, reye 
koymak vazifemiz değildir. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Fakat sıra-
sini takip etmek lâzımıdır. 

REÎS — Öyledir. 
HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Değildir efen

dim. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey; 

takririmi reye koyunuz. 
REÎS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin takriri

ni okuyoruz. 
ı(Süleyman Beyin takririn tekrar okundu) 
REÎS — Tefsirini m'i, tadilini mi talep ediyorsu

nuz? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Tadilini 

işitiyorum. 
ALÎ ŞUURİ BEY (Balıkesir) — Efendim; tefsir, 

anlaşılmamış bir noktanın 'tasrihi içlin olur veyahut 
'bir hadiseye is'tİnat eder. Mecliste ne hadise geçmiş
tir ki; şuraya gitsin, buraya gitsin diye yolu, usûlü 
gösterildi. Bazı arkadaşlar demişlerdir ki; bu başka 
mahiyettedir. Daha alâkadar olan diğer zevaıt mey
dana çıkmış, bu encümenin salâhiyeti dahilînde ibir-
şeydir, Nizamname! Dah'illiriin encümene 'bahşettiği 
hukuk meyanınlda dahildir. Encümenden resen çıkmış 
değildir. Mademki; muhavveldir derecei nİhayede şu 
şekilde veya bu şekilde intaç edilebilir demişlerdir. 
Daha hülâsası, bunu hadisenin Nizamnamei Dahili
nin maddesine mutabık olduğu iddiasıdır. Mutabakat 
olduktan sonra tefsire lüzum kalmaz. Binaenaleyh 
teklifi müzakeresi lâzımdır. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Tefsir mev-
vübaJhiıs olmadı. Usûl meselesi mevzubahis oldu ve 
bir takrirle takarrür etti. Usûldür, tefsir değildir. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Dahili Ni
zamnameye 'bir madde ilâve edilmiş oldu, 

REİS — Dahilî Nizamnameye ne bir madde ilâ
ve edilmiştir, ne de bir madde tefsir edilmiştir. Bir 
muamelenin nizamnameye muvafakat ve ademi mu
vafakati noktasından reyinize koydum ve hüküm al
dım. Mesele bundan ihanettir. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim, 
Dahilî Nizamnamenin 28 nci maddesi (Bir encümen 
kendisine muhavVel lâyiha veya teklif veyahut alelıt
lak bir mesele hakkında mazbatası sonra yine kendi 
(tarafından yazılmak üzere iptida 'diğer bir encüme
nin mütalaasını almaya lüzum görürse lâyiha veya 
teklifin o encümene havalesini • isteyebilir). Bina
enaleyh encümen 'bu meselenin müzakeresine lüzum 
görüyor. 

AHMET HAMDÎ BEY (Yozgat) — Mesele yok
tur halledilmiştir. 
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HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Bu maddenin 
müzakeresini talep ederim. (Mesele yoktur sesleri) 

REÎS — Hakkı Târik Bey, Teşkilâtı Esasiye En
cümeninin 'bir azası veya mazbata muharriri sıfaitiy-
le ibu î i işitiyor mu? 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim beş 
arkadaş görüşitülk. Ondan sonra arz ettim. 

RBÎS — Encümen namına görüşmüşler, îstiyor-
lar. (Tefsir yoktur sesleri) 

CELÂL NURt 'BEY (Tekirdağ) — Usul hakkın
da söz dsDiyoruim.; 

REÎS — Hakkı Târ<lk Bey, şahsî ifadesini şimdi 
beş arkadaşla görüştük diye Teşkilâtı Esasiye Encü
meninin İfadesi şeklinde 'biz istiyoruz diyor. Meclisi 
Âlî encümene verip vermemekte muhtardır. Târik 
Bdy; takibinizi tahriri surette veriniz. 

CELÂL NURt BEY (Tekirdağ) — Efendim, 
bir mesele encümene havale edilir encümenin beş 
azası bir olarak toplanır ve o mesele hakkında diğer 
bir mütalaa ile geriye alabilir. Esasen bu, Teşkilâtı 
Esasiye Encümenine ait bir şey değildir ki mazbata 
muharriri bunun encümene havalesini istesin. Saniyen 
ortada bir şey yoktur. Bu noktayı nazardan encümen 
zaten müteşekkil ve müttehit değildir. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim Celâl 
Nuri Beyefendinin bir sözüne arzı cevap etmek lâzım
dır. 'Bendeniz şimdi ve bundan evvel kendi namıma 
söz söylemedim. Teşkilâtı Esasiye Encümeninin ekse
riyeti, mevzubahis olan meselenin encümende müza
keresine lüzum gördük. Herhangi bir meselenin her-
şeyden evvel Teşkilâtı Esasiye Kanununa muvafık 
olup olmadığım tetkik etmek lâzımdır. 

Gere'k usûl noktasından gerek zati mesele nokta
sından yine Dahilî Nizamnamenin bir fıkrasına isti
nat ettik ve Meclisi Âliden bunun encümene tevdii 
ricasında bulunduk, Takdir Heyeti Celilenindir. Bir 
encümen diğer bir encümene muhavvel bir lâyiha ve
ya teklifi veya alelıtlak bir mesele hakkında mütalaa
sını beyan etmek üzere o lâyiha veya teklifin kendi
sine havalesini isteyebilir, diyor. Bu fıkra bizzat Celâl 
Nuri Beyin kaleminden çıkmıştır. 

(HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Belki unut
muştur. 

HAKKI TÂRİK BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
biz alelıtlak mesele dahi olsa şu müzakerenin mev
zuunda encümen mütalaasını Heyeti Celileye arz et
mek ihtiyacındadır. Heyeti Gelile istiğna gösterebilir. 
Encümen bunda musir olacak değildir. Fakat biz esas

lı bir mesele mülâhaza ettiğimiz içindir ki bu mese
lenin müzakere edilmesi ve neticesinin arzına imkân 
bulunması için maruzatta bulunuyoruz. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
bazı mesâil vardır ki, onun ehemmiyeti sonradan te
zahür eder veyahut bahs onu daha mühim safhalara 
nakleder. Bir defa bendenizce müzakere mevzuu olan 
şey usûl meselesi halledilmiştir. Yani herhangi bir tef
siri encümen, tefsir ne maksatla sevk olunmuştur diye 
düşünerek tadil cihetini tercih eder. Onu tadil mev
zuu bulursa tadil eder. (Heyeti Umumiyeye gönderir. 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Karar ve
rildi. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Heyeti Umu
miye bu meseleyi müzakere eder mi? Cevap verildi. 
Ekseriyete iktiran etti. Bu mesele bitti. Şimdi Nizam
name Encümeni yine istiyor. Eğer Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerinin tadil ettiği metni istiyorsa o metni ne 
için istiyorlar? Biz belki bu metni istediklerine göre 
gösterecekleri esbabı mucibe üzerine kararımızı lehle
rine veririz. Fakat, esbabı mucibesinin ancak herhangi 
bir maddeyi istermiş ve Nizamnamei Dahilide bu sa
rih imiş. Binaenaleyh biz bunu istiyoruz, lütfen encü
men izah etsin. Adliye ve Dahiliye Encümenlerinin ha
zırladığı metni mi istiyor? Yoksa usul hakkında ye
niden mesele mi açmak istiyor? (Hayır sesleri) Usul 
hakkında mesele bitmiştir. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Efendim, Ni
zamnamei Dahiliyi biraz iyi okumak lâzım gelir (Han
deler) pek o kadar güç değildir, mutlak da değildir. 
Zannederim ki Hakkı Târik Bey biraz zühul buyuru
yorlar. Müsaade ederseniz birlikte bir defa daha oku
yalım. 

Madde 44. — Mazbatası müzakere olunan bir en
cümenin azası veyahut encümen namına müdafaaya 
salâ'hiyettar mazbata muharriri veya bir aza encümen
lere tahsis olunan masanın başında bulunurlar. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Bu mesele 
esas taraftan müdafaa edilmiyor. Nisap bulunmadığı 
takdirde encümen namına söz söyleyen zat yalnız 
maddenin encümene iadesini talep edebilir. Kezalik şu 
maddeyi de iyi okuyalım : 

Madde 37. — Encümenler kendilerine muhavvel 
lâyiha veya tekliflerin ilk önce Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun metin ve ruhuna mugayir olup olmadığını 
tetkik etmekle mükelleftirler. 

CELÂL NURİ BEY (Tekirdağ) — Teşkilâtı Esa
siye Encümeni Lâyiha Encümeni değildir. Her işin 
içinde; bu iş bize dokunur mu? Dokunmaz mı? Di
ye bir sansür vazifesini görmez. (Bravo, kâfi sesleri) 
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RAGİP BEY (Kütahya) — Efendim; arkadaşımız 
Remzi Bey pek güzel buyurdular. Bir kere usul me
selesi Meclisi Âlinin bir takriri ile halledilmiştir. Bu 
mesele haîledilir'ken bir tefsir meselesi ortada yoktu. 
Şimdi mevzubahis olan encümenden gelen maddei 
muaddilenin müzakeresidir. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunu alâkadar edecek bir şey var mıdır ki bu mad
deyi istiyor? Yoksa bir usul meselesi yoktur. O hal
ledilmiştir. Teşkilâtı Esasiye Encümeninin istediği şey 
nedir? Bunu Teşkilâtı Esasiye Encümeni tasrih etmedi
ği gibi tasrih edilecek bir mesele de yoktur. Binaen
aleyh müzakereye devam edilmek lâzımdır. 

SALÂHATTİN BEY (Kocaeli) — Bendeniz de 
Ragtp Beyin söylediklerine iştirak ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim; 
encümenin istediği mevzuu müzakere olan 49 ncu 
maddenin tadili teklifi değildir. Onun istediği şudur. 
Şimdi biz karar verdik. Dedik ki encümen kendine ha
vale edilen bir tadili yapar mı yapar dedik. Bu ni
zamnameyi tefsir midir, değil midir? '(Değildir sesleri) 
Tefsirdir şimdi okuyorum. 

Madde 232. — Bu nizamnamenin tadil veya bir 
veyahut daha ziyade maddesinin ilga veya bu nizam
nameye bir veyahut daha ziyade madde ilâvesi hak
kında vukubulacak teklifler evvel be evvel Teşkilâtı 
Esasiye Encümeninden tetkik ve ondan sonra kanun
ların müzakeresi usulüne tevdikiyle Mecliste müzake
re ve intaç edilir. Bu bapta yalnız bir müzakere kâfi
dir. Bu nizamname ile bundan sonra vukubulacak ta
dilâtı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 35 nci maddesin
den gösterilen şekilde ilâna tabi değildir. 

Bundan sonra vukubulacak tadilât Mecliste kabu
le iktiran eder etmez mamulün'bih olur. (Böyle bir şey 
yok sesleri) 

Madde 233. — Bu nizamnamenin tefsiri kanunla
rın tefsiri usulüne tabidir. 

Nizamnamenin 29 ncu maddesi de diyor ki; ken
dilerine muharrer işlerin tetkikinden başka hiçbir iş
le meşgul olamazlar. Binaenaleyh encümene tevdii 
edilmiş olan bir şey anca'k tefsirle muamele görür. 
Tefsiri kanun şeklinde yapamaz. Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninin de istediği budur. Arzunuza göre ni
zamnameyi tadil edelim, diyorlar. 

REÎS — Efendim, akşama kadar müzakere cere
yan eder, bu iş halloluncaya kadar müzakere devam 
eder. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Hangi meseledir anla
şılsın? 

REÎS — Sükûnetle mesele tavazzuh eder. 
HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim; ar

kadaşlarını yormamak için daha evvel kısa söylemek 
lüzumunu hissetmiştim. Fakat hata etmişim. Mesele 
şöyle açıldı. Maliye "Encümenine tefsir talebi tevdii 
edilmiştir. (Dahiliye sesleri) Yahut Dahiliyeye. En
cümen esnayı müzakerede görmüş ki tefsire müsait 
değildir, fakat bir hüküm vazetme klâzımdır. işin ica
bı budur. Devletin işini yürütmek gerek. Bunun için 
tefsir tale"bini bırakmış, yeni bir madde tedvin etmiş 
ve bu mesele buraya gelmiştir. Müzakere edilir mi, 
edilmez mi diye bir usûl meselesi açılmıştır. Bu usul 
meselesi üzerine 'bir karar ittihaz edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Mesele halledilmiştir. Mü
zakere cereyan edemez. 

HAKKI TÂRİK BEY (Devamla) — Bendeniz 
bu ittihaz edilen kararı şu muayyen meseleye münha
sır bildim ve daha evvel bir takrir tevdi edildiğini 
anladığımdan, daha evvel söze karışmamış olduğu
mun bir dereceye kadar cezasını çekerek neticeyi te-
ka'b'b'ül ettim. Çünkü Teşkilâtı Esasiye Encümenine 
tevdii mevzubahis idi. O takrir bendenizin noktai na-
zarımca daha evvel reye konmak lâzım gelirdi. Çünkü 
ondan başka daha şiddetli bir teklif yoktu. Tayyı mev
zubahis değildi. Bunun için mesele geri kaldı. Fakat 
Makamı Riyasetten söylenen söz calibi dikkat olma
mak mümkün değildi. Bu meseleye münhasır olarak 
kabul edilen kararı bir nevi Dahilî Nizamnameye ko
nulmuş bir madde olarak göstermek istediler. Yahut 
Dahilî Nizamnamenin tefsiri olarak göstermek istedi
ler. Bendeniz bunun üzerine söz almak ıstırarında kal
dım. Dedim ki; burada verilen herhangi bir karar 
Dahilî Nizamnamenin tefsiri telâkki olunacaksa, Da
hilî Nizamnameye bir madde ilâvesi şeklinde telâkki 
olunacaksa bu nizamnameye muhalif olur. İşte bu 
noktai nazardandır ki daimî bir usul, daimî bir kaide 
ittihazı mevzubahis ise, bu meseleyi Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninin müzakere etmesine ihtiyaç vardır diye 
arz ettim. Makamı Riyasetten söylenen söz mazbut
tur. Hepimiz işittik. Ve onun üzerinedir ki Süleyman 
Sırrı Bey arkadaşımız tefsir mülâhazası olduğundan 
bahsettiler. Daima bir kaide koyabilmek için behe-
mahal Dahilî Nizamnameye bir madde ilâve etmek 
lâzım gelir. Yahut Dahilî Nizamnamenin bir maddesi
ni sarih bir surette tefsir etmek lâzım gelir. Bu da 
Dahilî Nizamname mucibince olur. Binaenaleyh Da
hilî Nizamnamenin hükmü yerine getirilmedikçe bu
rada - Herhangi 'bir kararın hükmü daimidir - Dahilî 
Nizamnameye bir hüküm konulmuştur şeklinde kabu
le imkân yoktur. Heyeti Celile bu noktai nazardan 
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daha evvel müzakere ettiği kararın yalnız bu mesele- I 
ye ait olduğunu kabul buyuruyor. Fakat artık yeni 
bir mesele vardır ve bunu halli lâzım mütalaasında 
bulunarak Teşkilâtı Esasiye Encümeninin müzakere
sine lüzum görmüyorsa mesele yoktur. Makamı Riya
setin aleddevam işaret buyurduğu üzere bu mesele her 
zaman mevzubahis olacaktır. (Olmayacaktır sesleri) 
Mademki, arz ediyorum, mesele basittir. Şimdi ittihaz 
edilen karar bu meseleye aittir. Bu meseleden sonra 
bir mesele geldiği zaman onun üzerine istinat oluna
maz. Çünkü, Dahilî Nizamnameye bir madde ilâve 
edilmiş değildir. Çünkü Dahilî Nizamnamenin hükmü 
bu kanunla tefsir olunmuş değildir. Bendeniz bu nok
tai nazardandır ki encümen azasiyle birleşerek encü
men namına bu meselenin Teşkilâtı Esasiye Encüme
nine tevdiini isterim. Öbür taraftan müzakere devam 
edebilir. '(Müzakere kâfidir sesleri) 

REİS — Efendim, meselenin ehemmiyeti bakidir. 
Bu meselenin 49 ncu maddeye tabi olmadığına dair 
Meclisi Âli kararını vermiştir. Halledilmiştir. Nizam-
namei Dahilinin bir noktasının tefsiri veya tadili iste
niyor. Onu her vakit yapabiliriz. Zaten müzakerenin 
temadisine de imkân kalmamıştır. Ekseriyet kalma
mıştır. Gelecek celsede... (Yoklama yapılsın ekseriyet 
vardır sesleri) (Yoklama yapıldı) Devam ediyoruz. 
Ekseriyet hâsıl olmuştur. Söz Hamdi Beyindir. 

RECEP" BEY (Kütahya) — Reis Bey söz benim
dir. 

REİS — Rica ederim, arkadaşlar celseyi terketme-
sinler. 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Süleyman Sır
rı Beyin verdiği takrir Nizamnamei Dahilinin bir 
maddesini tadili hakkındadır. Halbuki Mecliste Nizam
namei Dahilinin tadilini müeddi olacak hiçbir karar 
ittihaz edilmemiş ve mevzubahis olmamıştır. İsterse 
resen verir, resen gider. Ayrı bir tekliftir. Resen ha
vale ettirir. Usûl dairesinde gider. Burada mevzubahis 
olmaya mahal yoktur. Teşkilâtı Esasiye Encümeni 
mazbata muharriri; bu meseleyi encümene tevdi edi
niz, tetkik edelim buyuuyorlar. Mecliste ittihaz edilmiş 
bir kararın hilâfına encümen bir karar verir ve geti- I 
rirse o müşkülâtı kim halledecek? Mecliste halledilmiş, 
katî karar verilmiş, encümenin alarak tetkik etmek 
imkânı var mıdır? Yoktur. Bu maddenin tadili teklif 
ediliyorsa Nizamnamei Dahiliye ayrıca bir maddenin 
ilâvesi hakkında ayrıca bir takrir verilmesi gelir. So
nunda Teşkilâtı Esasiye Encümeninin mazbata mu
harriri Meclisin ittihaz ettiği karara mütedair mese
leyi isteyemez. İstemeye hakkı yoktur. J 
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ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Efendim; 
Tokat kazalarından birinin Sandık emini vazifesinde 
ihtilas yapmış. Bundan dolayı üçbuçük aya mahkûm 
olmuş. 

AHMET HAMiDİ BEY (Bozok) — Esasa dair mi
dir? 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Esasa ait
tir. Bundan dolayı Maliye Vekâleti maaş vermiyor. 
Memur istida etmiş. Maliye Vekâleti tefsir istemiştir. 
Tefsir encümene gelmiştir. Okunmuştur. Fakat, mad
de noksan görülmüştür. Ayrıca hüküm olarak ilâve 
edilmiştir. Bunu Heyeti Celile tasvip etmiştir. Encü
menin noktai nazarını Meclis Heyeti Umumiyesi ka
bul buyurmuştur. Binaenaleyh; mazbatanın müzakere
sine geçilmesini teklif ediyorum. 

RECEP BEY (Kütahya) — Muhterem arkadaş
lar, herhangi bir meselenin halli için takip edilecek 
yolda salim bir usûl ve istikameti ararken, yani bir 
usûl meselesini halletmeye çalışırken başka bir usul
süzlük fecaatine düşmek manzarasını arz ediyoruz. 
Bendeniz bir saatten beri görüşülmekte olan üç me
sele hakkındaki kanaatimi kısaca arz edeceğim. Me
selenin aslı malumu âliniz olan bir tefsir meselesidir. 
Bu birinci mesele : İkinci mesele : Bu tefsir mese
lesinin nizamnameye noktai taalluku hakkında Reis 
Beyefendi tarafından tahrik edilen tarzı hal hakkında
ki usul meselesidir, şimdi üçüncü bir mesele olmak 
üzere arkadaşlariyle Hakkı Târik Beyin evvelâ şahıs
ları, sonra da arkadaşlariyle görüştükten sonra encü
men namına ifade buyurduklarıdır. Birinci mesele ikin
ci meseleye muallak oluyor ve o muallakıyetini mu
hafaza ediyor. İkinci mesele Meclisi Âlinin karariyle 
hal olunmuştur. Ve bendenizin kanaatime göre uzak
tan müşahedeme göre ekseriyeti katiye ile üç beş 
arkadaş müstesna - mesele şekli katisinde halledilmiş
tir. Üçüncü mesele olarak Hakkı Tarık Bey arka
daşımız yeni bir mesele tahrik ediyor. Fakat; iti
raf ederim ki: Bütün dikkat ve itina ile dinlediğim 
bu meseleyi kanunu usûl ve nizamname muayecesin-
de bir mesele olarak bir türlü tecessüm ettiremedim. 
Arkadaşlar; doğru, yanlış meselesinin esasları, usul
leri cihetine gelmiyeceğim. Bu Meclisi Âli herhangi 
bir meseleye karar vermiştir. Doğru, yanlış diyerek 
herhangi bir ifadenin muhtelif cihetlerini teşrih için 
arz ediyorum. Yoksa Meclisi Âli yanlış bir şeye ka
rar vermez. Verdiği karar her zaman doğrudur. Ya
ni Meclisi Âli harhangi bir meselede neticei karara 
vasıl olmuştur. Harhangi bir arkadaş bu sizin vasıl 
olduğunuz şu karar yokmu? O şu veya bu meseleye 
racidir. Biz bunu har zaman muta olacak bir mesele 
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gibi telâkki edimiyeceğiz. Telâkki edemiyen kimdir, 
ne sıfatla, niçin telakki edemez? Buna şekil ve isim 
itibariyle tefsir desin, tadil desin, karar desin, ne derse 
desin herhangi bir meselede bu işin şu şekilde hallo-
nulması neticesine sureti katiyede vasıl olunmuştur. 
Bu neticci katiye karşısında velevki bin arkadaş, ve-
levki yüzbin vatandaş tekrar bu meseleyi tetkik için 
isteyebilir mi? Ve bu hakkı ne münasebetle talep eder? 
(yok sesleri) ifademdeki harareti, mesele mühim ol
madığı halde üzerinde çok tevakkuf edilmiş olduğu
na atıf buyurunuz. Eğer Teşkilâtı Esasiye Encümeni 
derseki verdiğiniz karar esaslı karardır ve bu sizin 
kararınızda sureti katiyede taayyün etmiştir. Ben bu
nu formül halinde getireyim de bir kere daha reyiniz
den geçsin, yazı haline kalbolunsun, buna delâlet edi
yorsa verelim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY .(Yozgat) — .Bunu isti
yor. 

RECEP BEY (Kütahya) — Hayır bunu istemiyor. 
Asla istemiyor. Bunu istiyorsa verelim. Efendim din
ledim bunu demiyor. Siz böyle, böyle bir şey yaptı
nız. Bu tadil değildir. Tefsir değildir. Şu, bu değil
dir. Verin bize, biz bunu müzakere edelim verin ba
kalım. Hiçbir encümenin böyle talep etmeye hakkı 
yoktur ve böyle bir hak veren ne metin ve nede bir 
usûl yoktur. Binaenaleyh arkadaşlar ricayı mahsusum 
budur. Usûl usûl diye usûl aramak yolundan feci 
usulsüzlüklere düşmekten ihtiraz etmelidir. En bü
yük usulsüzlük budur. Eğer encümen sarahaten bir 
yazı bir metin halinde bizim ihtisasımız halinde yaza
lım ve verilm derse, verelim. Aksi takdirde ne kim
senin bizden böyle bir şey talep etmeye ve ne de bu 
karar şu suretle muallel demeye hakkı yoktur ve me
sele gayri varittir. Verilen karar mucibince esasa 
geçmeyi teklif ederim (Doğru, reye sesleri). 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır. 

HAKİKİ TÂRİK BEY (Giresun) — Müsaade bu
yurunuz efendim. (Gürültüler, reye sesleri) 

REÎS — Müzakerenin aleyhinde söz isterseniz 
verebilirim. Başka suretle söz veremem. Takrir var 
okuyacağız : 

Riyasete 
Usûl ve Heyeti Umumiye hakkında müzakere 

kâfidir. Maddelerin müzakeresini geçilmesini teklif 
eylerim. 

Ankara 
ihsan 

\ — 

Riyaseti Celileye 
Ortada muhtacı tefsir bir madde yoktur. Usûl hak

kında karar verilmiştir. Müzakerenin kâfi olduğunu 
reye vazını ve Dahiliye mazbatasının müzakeresine 
geçilmesini teklif ederim. (Doğru sesleri) 

Erzurum 
Aziz 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim; 
müzakere kâfi değildir. Çünkü Makamı Riyasetin bir 
noktayı açıktan izah etmesi lâzımdır. Bundan evvel 
ittihaz edilen karar daimi mahiyeti hayiz dahili Nizam
nameyi tadil edici, yahut tefsir edici bir karar mıdır? 
(Gürültüler, hayır sesleri). Bunu izah edecek Recep 
Beyefendi değildir. Makamı Riyasettir (Gürültüler). 

REİS — Efendim, gürültü olmasın, bendeniz izah 
ederim. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — izah edildi 
buyurdular, onu söylüyorum. Bendeniz ne bundan 
sonra mevzuu müzakere olacak maddenin geri kal
masını istiyorum, ne de şahsan beyanı rey etmeye 
şimdi salâ'hiyettar isem bu Meclisi Âlinin kabul ettiği 
usûlün aleyhinde bulunuyorum (O halde mesele yok 
sesleri) Rica ederim. 

REİS — Gürültü olmasın, sükûnetle dinliyorum. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Burada Ni-
zamnamei Dahilinin (232) nci maddesi vardır. Bende
niz Teşkilâtı Esasiye Encümeninde azayım. Ve bu 
encümenin mazbata muharririyim ve Dahili Nizamna
menin lüzumunda hal ve müzakeresi bu encümene 
mevdudur. Bu maddeyi müsaade buyurülursa bende
niz nasıl anlayacağım ve bundan sonra nasıl tatbik 
edeceğim? 

RECEP BEY (Kütahya) — Meclis kararını vermiş
tir. Hakkı Târik Bey; yazmak için istiyorsanız veri
riz. Yeniden yapmak için değil. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Şimdi okudu
ğum madde şudur: Bu nizamnamenin tefsiri, kanun
ların tefsiri usûlüne tabidir. (Gürültüler, tefsir yok
tur sesleri) 

REÎS — Rica ederim gürültü olmasın. Hatibe 
söz söylemek imkânını bahşedin. 

HAKKI TÂRİK BEY (Giresun) — Efendim, 
inayet buyurunuz. Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir 
maddesini okudular. Teşkilâtı Esasiye Kanunun hü
kümleri karşısında hepimiz hürmetkar olmak mecbur 
riyetindeyiz. 

RECEP BEY (Kütahya) — Hürmetkarız ve hür
metle karar verdik. 
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Hakkı Târik | 
Bey, rica ederim, niçin böyle söylüyorsunuz? (Âde- j 
mi hürmetmi var sesleri). ı 

HAKKI TÂRİK BEY — Efendim, rica ede
rim. Bu gürültü bendenizin noktai nazarımca Teş
kilâtı Esasiyeye münafi olur. (Katiyen olmaz sesleri) 
Efendim, rica ederim, 'bendenize hakkı kelâm ver-
mişseniz, eğer ben Teşkilâtı Esasiye Kanununun bir 
maddesinin hükmünü muhafaza etmek yolunda 
gayret gösteriyorsam benim bu gayretimi hüsnü te
lâkki buyurmalısınız. Öyle zanederim. Mustafa Şe
ref Beyefendi maddeyi açıktan okudular. Kanun tek
lifi şu Meclis azasına aittir dediler. Encümenin ve 
Meclisi Âlinin noktai nazarı bunun suretinde tebellür 
edebilir. Buna kimse muhalefet edemez. Ancak bu
rada Kanunun yahut Dahili Nizamnamenin tadili, 
Nizamnameye bir madde ilâvesi, bu şekil ve surette 
olacaksa mesele yoktur. Pek mümkündür ki Recep 
Beyefendinin noktai nazarları hasıl olacaktır. Encümen 
bu meseleyi müzakere edecek ve ekseriyetin noktai na
zarını mütebellir gördükleri için ve belki Teşkilâtı 
Esasiye Kanunua katiyen muhalefet bulmayacakları 
için bunun burada bir madde şekil ve suretinde ilâ
vesini isteyecektir. Encümenin bu meseleyi müzakere 
etmek istemesinde böyle bir fikir hâkim ve amil ol
madığını kim iddia edebilir? Velevki öyle veya böy
le olsun. Bendeniz encümende müzakere edilmek
sizin Recep Beyefendinin arzusuna tabi olarak böyle 
birşey dermeyan edebilirmiyim, beni mezun görür
sünüz? Belki o şekil ve surette yapacaktır. Fakat 
bir müzâkere geçmeden böyle birşey söz söylemeye 
kendimde salâhiyet görmeyorum. Rica ettiğim me
sele bundan ibarettir. 

REGEP BEY (Kütahya) — Reis Bey, usûl hak
kında arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar: Hakkı Târik Bey arkada
şımızın ifadatında hikmeti vücudumuz olan esaslara 
tearuz teşkil eden bir iki noktayı fark etmeseydim söz 
söylemek lüzumunu hissetmiyecektim. Fakat çok 
ağır bir hataya düştüklerini gördüm. En son söyle
diklerinde «Belki o maksatla» diyorlar. (Belki) di
yorlar. Belki de o maksatla istemiş bulunuyoruz. \ 
Maddeyi müzakere etmek veya etmemek için istemiş ' 
bulunuruz diyorlar. Henüz bir maddeyi hangi bir ' 
maksatla istemiş olduğu zihninde mütebellir olmayan 
ve Meclisi Âlice halli katiye iktiran eden bir mesele
nin belkide aksine karar vermesini varit gören bir 
arkadaşın talebi ile neticei karara iktiran etmiş olan 
bir mesele asla öyle bir encümene havale edilemez. 
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Sonra yine Hakkı Târik Beyefendi dikkat buyurma-
dılar. iKendileri için de medarı tenevvür olur. Musta
fa Şeref Bey arkadaşımızın, maddeyi okurken ne hak
ları var ki biz o maddeyi dinlemedik dediler. Biz o 
maddeyi dinlemedik ' - 'Biz deyince Meclisin ekseri
yetini kastediyorum - onu dinlemiş ve meselenin bü
tün künhüne ya'kîn hâsıl etmiş olduğumuz halde bu 
neticei karara vasıl olduk ve Hakkı Târik Beyin ne 
hakkı vardır ki : Biz o maddeden gafil olmuşuz da o 
maddeyi dahi yeniden müzakere ederek meseleyi bize 
sahih bir şekilde getirecekmiş. Bu telâkkiyi de vazı 
aslimize temas eden esasî ve hayatî noktalardır. Onun 
için Meclisin kararına bir defa iktiran eden 'bir me
seleyi yalnız sarahaten muayyen bir formül yazmak 
için demiş olsalar idi - Ki onu da dememişlerdir -
bu olmadığı takdirde ki mevcut değildir. Gönderebi
liriz. Şu halde demin arz ettiğim üç meseleden ikisi 
hakkında verilmiş olan karar, usûl isterlerse tefsir, is
terlerse tadil, ne derlerse desinler bu Meclisin kararı 
mucibince Meclisin kendi verdiği kararı mucibince 
mukayyettir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Bey, zabıt 
kâfidir. Başka hiçbir şey istemeyiz. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye koyuyorum. 
Kabul Edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Usûl hakkında ittihaz olunan karar daimî mahi

yeti haiz olamaz, haiz olduğu mütalaası mevcut ise 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni meselenin Teşkilâtı Esa--
siye ve Dahilî Nizamname noktasından bir kere tet
kik ve müzakeresine lüzum görü.-. 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Hakkı Târik Haydar Rüştü 

Aza Aza 
Ağaoğlu Ahmet İstanbul 

Yusuf Akçora 

REİS — Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kaibul 
üdenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kaibul edilmemiştir efendim. Esas maddenin intacına 
geçiyoruz. Diğer bir takrir vardır. Okunacak efen
dim: 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere ortada yoktur. Hadise hakkın

daki fikrini Heyeti Âli'ye izhar etmiştir. Encümenden 
gelen lâyihanın müzakeresine geçilmesini teklif eyle
rim. 

Balıkesir Mebusu 
Ali Şuuri 
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REİS — Bu takriri reye vazediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. " 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Reis 
Bey büro tamam mıdır? Reyler nasıl tayin olunuyor? 

REİS — Reyler o kadar aleni olarak izhar olunu
yor ki hiç kimsenin şüpheye düşmeye hakkı yoktur. 
(Alkışlar) 

Kanunun müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumi-
yesi müzakere edilmiştir. Maddelere geçilmesini ka'bul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

788 numaralı Memurin Kanununun 49 ncu Madde
sine Bir Fıkra Tezyili Hakkında Kanun' 

Birinci Madde — 788 numaralı Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesi nihayetine âtideki fıkra tezyil 
olunmuştur: 

Memuriyetten ihracı müstelzim olmayacak dere
cede hapis cezasiyle mahkûm olanlar medburî tahvile 
talbi tutulabilirler. 

REİS —Mütalaa var mı efendim? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Reis Bey 
bu fıkranın (35) nci maddenin sonuna konulması hak
kında tetkik yaptım. (35) nci maddeye konması lâ
zımıdır. 

REİS — Reşit Bey sözmü istiyorsunuz? 
REŞİT BEY (Malatya) - - Evet söz istiyorum. 
REİS — Buyurunuz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz bu 
maddei kanuniyenin zait olduğu kanaatindeyim. Çün-
Mi: Efendiler; bir memur memuriyetinden ihracı mül
tezim bir ceza ile -mahkûm olmadığı takdirde; yani 
efendiler; memuriyetine mani bir madde ile mahkûm 
olmazsa neden dolayı mecburî tahvile talbi tutulmalı? 
Esbabı nedir? Eğer o adamın o memlekette memuri
yete devamında mahzur varsa, fena adamsa o mahzur 
diğer memlekete olmayacak mı? Neden dolayı o me 
muriyette kalmalı? Mahkûmiyeti memuriyetine mani 
değilse, iyi bir adam ise vazifesini ifa etmelidir. Neden 
dolayı mecburî tahvile tabi tutulmalıdır?. Bun'dan do
layı handeniz bu maddenin zait olduğu kanaatindeyim. 
Esasen (35) nci madde mevcuttur. Bu maddenin tayyı 
lâzımdır, 

REİS — O hal'de takrir veriniz, teklifler yoktur. 
Süleyman Sırrı Bey, takririmizi izah edecek misiniz? 

ABDÜLMUTTALİP BEY — Efendim, encümen 
taraftar değildir. 

REİS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin takririni 
okuyoruz: 
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I Riyaseti Celileye 
I Dahiliye Encümeninin kırk dokuzuncu maddesine 
j müzeyyel olmak üzere yaptığı lâyiha mezkûr madde-
I ye zeyil olmaktan ziyade otuz beşinci maddeye ilâvesi 
I daha muvafık olacaktır. Binaenaleyh lâyihayı meskû-
I reyi tadilen takdim ettiğim merbut teklifimin otuz be-
I sine i maddenin sonuna ilâvesini teklif ederim. 

28 Kânunusani 1928 
Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

788 numaralı Memurin Kanununun 35 nci Maddesine 
Bir Fırk Tezyili Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 788 numaralı Memurin Kanu
nunun 35 nci maddesi sonuna atideki fıkra tezyil olun
muştur: 

(Caiz olmakla beraber memuriyette ihracı müstel
zim olmayacak derecede hapis cezasiyle mahkûm 

I olanlar dahi medburî tahvile tabi tutulabilirler) 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Efendim, 
Reşit Beyin teklifi veçhile mutlaka mecburî olarak gi

decek değillerdir. Böyle bir mevkii ve haysiyeti sarsıl
mış bir memuru devair veya vekâletler isterlerse başka 
bir yere tahvil edebileceklerdir ve bu hem devletin 
hem de memurun lehinedir. Çünkü mütemadiyen şikâ-
ydt başlayacaktır. Bu memur mahkûm oldu, şöyle ol
du, böyle oldu, memuru kaldırmadınız diye devletin 
de lehinedir. Böyle mevkii ve haysiyeti sarsılmış bir 
memuru orada tutmuyor, gönderiyor, başka bir yerde 
çalıştırıyor. Reşit Beyin itirazı varit değildir. 

Süleyman Sırrı Beyin teklifine gelince: Burada 
riispet daha çok ceza cihetiyledir. Medburî tahvil ce
za ciheltiyie yapılır. Yoksa tahvil rızâya tabidir. (42) 
nci maddedeki sarahat veçhile tahvil rızaya tabidir. 
Ancak halk tarafından şikâyet e/dilen, müfettiş tara
fından töMşe tabi tutulan memur mesele tahakkuk 
ederse medburî tahvile tabi tutulur, kaydı var
dır. Halbuki bu da mahkûmiyet 'dolayısiyle yapıla
cak bir tahvilidir. Binaenaleyh nispeti daha çok ceza 
cihetünedir. Biz onun dç'in (49) ncu maddeye kon
masını daha ziyade muafık bulduk., 

| SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim, 
ben encümenin fıkrasına 'itiraz etmedim. Yalnız ye
rini bulamadıklarına kani oldum. Burada mecburî 
tahvil diye bir serlevha var. Bunun -altındaki bu mad-

' deyi okuyunca acaba >daha nerede mecburî tahvile 
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ait madde var diye aranılmasın. (35) nci maddenin 
altına bu fıkra konsun 'bir çerçeve içinde görünsün 
diyorum. On beş maddeden sonra arada bir ibare da
ha olmasın. 

İHSAN BEY (Ankara) — Erendim; encümenden 
gelen maddenin yeri muafıktır. Süleyman Sırrı Bey 
arkadaşımızın mütalaasını bendeniz varit görmüyo
rum. Bir mecburî «tahvil vardır. (35) nci madde adi-
yen halk tarafından vaki olacak şikâyet üzerine ya
pılacak 'bir muameledir. Bu ilâve edilmesi mevzuba
his olan madde ilse beraat halinde ne muamele ya
pılacaktır, mahkûmiyet halinde ne muamele yapıla
caktır? Onu göstermektedir. Bir memur beraat eder
se bütün hukukuna maliktir. Pekâlâ al'tı aydan fazla 
malbkûm olursa memuriyetinden çıkarılacaktır. Bu da 
bir 'hükümdür. Altı aydan eksik mahkûm olursa ne 
•olacaktır? Bu meskût idi bu da bunu göstermekte-
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Bunun 
adı nedir? 

İİHSAN BEY (Ankara) — Bu mecburî tahvil di
ye bir ilâve yapılmıştır ki beraat ve altı aydan ek-
s!ik mahkûmiyet halinde; nerede gösterileceği malum
dur. Mddde tam yerindedir. 

ISALÂHATTÎN BEY (Kocaeli) — Adliye Encü
meni die aynı fikirdedir. 

{Yozgat Mebusu Süleyman Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Süleyman Sırrı Beyin takririni kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Takrir kabul edilmemiştir. 

Asıl birinci maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. .'Kabul edilmiştir. 

'ikinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS —T İkinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekileri Heyeti memurdur. 

RIEİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal-
dulsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Üçüncü mad
de kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Efendim 
başka bir takririm vardır. Lütfen okunsun... 

Riyaseti Celileye 
Riyaseti Gelilenin malumu olduğu üzere Memu

rin Kanunu, her Vekâletin Zatişleri müdürleri de ha

zar oldukları halde mütenazır encümenlerden münte-
hap on beş kişilik bir Encümeni 'Mahisusta tetkik ve 
Meclisi Âlice kabul olmuştur. Hal böyle iken Me
murin Kanununun tadil veya tefsiri hakkındaki lâ
yiha ve tekâlif bazan bir ve bazan da ziyade encü
menlerden tetkik ve bu tetkike binayı muamele olu
narak müzakere edilmektedir. Nizamnamel Dahilinin 
yüz yirmi dördüncü maddesi asli bir Encümeni Mah
susta müzakere olunan kanuna müteallik tadil ve 
tefsirin de aynı veçhile (müzakeresini amirdir. Bina
enaleyh fimabât meşkûr kanuna müteallik gelecek 
tadil ve tefsir tekliflerinin tetkik ve müzakeresi için 
on 'beş kişilik bir Encümeni Mahsus teşekkül etmek 
üzere Vekâletlerle mütenazır encümenlerin birer aza 
intihap ve Encümeni Mahsusun teşkili esbabının ih
zar olunması lüzumunun reye arzını teklif eylerim. 

28 Kânunisani 1928 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

REİS — 124 ncü maddeyi okuyorum: 

Madde 124. — Bir kanunun tefsiri lâzım geldik
te; tefsir talebini havi esbabı mucibeli tezkere veya
hut takrir o kanunu ıbidayeten müzakere etmiş olan 
encümen ve encümenlere havale olunur. Şayet o ka
nunu hususî bir encümen tetkik etmiş ise Vekâlet
lerle mütenazır encümenlerden aza alınmak suretiyle 
on beş kişiden mürekkep muvakkat bir encümen 
teşkil olunur. Encümen mazbatası Heyeti Umumi-
yeye arz edilir. Tefsiri mutazammın fıkra müzakere 
edilir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usûl ve ekseri
yet nisabı lâzım ise tefsir fıkrası da aynı usûl ve ni
saba tabidir. Tefsiri mutazammın fıkralar yalnız bir 
defa reye konmakla iktifa edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Müsaa
de buyurulursa izah edeceğim. Meclisi Âli açılalı 
Memurin Kanununun hemen birçok maddesi tadü 
müdürleri de dahil olduğu halde mevcut encümenler
den müntehap birer azad'an mürekkep on beş kişilik 
bir encümen tetkik etmiştir. (Yirmi iki sesleri) Evet 
yirmi iki, şimdi görüyoruz ki bu teklifler tekerrür 
ederek geliyor. Nizamname sarihtir. Bir kanunun 
aslı hangi encümene gitmiş ise tadil ve tefsiri de ora
ya 'gider. Vekâletlerle mütenazır olan encümenden 
birer aza intihap edilsin. O vakit o intihap edilen 
zevattan on beş kişilik heyet tetkik ederek Meclise 
sevk etsin, maksadım budur. (Doğru sesleri) 
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REİS — Bu talkririn bu meseleye taalluku yok 
tur. O halde lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesi 
ni reye arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. 
Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzalkere edilecek başka mevad yok
tur. Pazartesi saat on dörtte içtima etmek üzere cel-
ıseyi tatil ediyorum. 

Kapanma Saati : 16,15 

— 120 — 
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Sıra Numarası : 51 

YENİDEN BEŞ MİLYON LİRALIK MADENÎ UFAKLK MESKUKAT DARBI HAKKINDA (1/60) 
NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MALİYE VE BÜTÇE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
«Başvekâlet 15 . 12 , 1927 

Muamelât Mü'diriyeti 
Adet 

6/5377 
'Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Yenliden beş milyon liralık madenî ufaklık mes
kukât 'darbı hakkında Maliye Vekâleti Celilesince 
tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 11 Kânu
nuevvel 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı (tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddaık sureti leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü-
ısaalde buyurulrnasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
12 Şubat 1340 ve 16 Şubat 1341 tarihli kanun

larla iki defada darp ve mevkii tedavüle ihracına 
mezuniyet verilen beş milyon lira kıymetinde yirmi 
beş kuruşluk nikel, üki buçuk, beş ve on kuruşluk 
bronz ufaklık meskukâtı madeniye tamamen tedavü
le çıkarılmış ise de ufaklık buhranını matlup veçhile 
izale edemediği biltitetkik anlaşılmıştır. 

'Binaenaleyh 5 Kânunuevvel 1927 tarihinde eski 
evrakı nakdiye ile mübadele edilmek üzere mevkii 
tedavüle ihraç olunacak yeni Cumhuriyet evrakı nak-
diyesinde elli kuruşluk varakai nakdiyenin bulun
maması hasebiyle sekiz milyon altı yüz otuz yedi bin 
küsur liralık eski evrakı nakdiyeden elli kuruşluk 
varakai nakdiyenin de tedavülden kalkmasiyle ufak
lık ihtiyacı bir kat daha vüsat ve ehemmiyet peyda 
eyleyeceği cihetle, memleket dahilinde ufaklık buh
ranına ve bu sebepten mütevellit ihtikâra mahal kal
mamak üzere beş milyon liralık daha ufaklık mes
kukât darbına zarureti katiye hâsıl olmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 29 . 12 . 1927 

Maliye Encümeni 
T2 Karar Numarası 
1/60 Esas Numarası 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Yeniden beş milyon liralık madenî ufaklık mes
kukât darbı hakkında Maliye Vekâletince tanzim ve 

İcra Vekilleri Heyetince Meclisi Âliye arz olunan ve 
Başvekâletin 15.12.1927 tarih ve (6/5377) numaralı 
tezkeresiyle Makamı Riyaseti Celileye takdim edilen 
kanun lâyihasiyle asbabı mucibe mazbatası encüme
nimize havale buıyurahnakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Filhakika hükümetin dermeyan eylediği mütalaat 
ve ibraz eylediği esbabı mucibe encümenünizce de 
varit ve muafık görülerek kanun lâyihası esas itiba
riyle kabul edilmiş ve ancak birinci ve beşinci mad
delerin de iberveçhizir esbaba binaen bazı tadilât icra 
kıhnmışür. 

Şöyle ki; birinci maddede darp ve ihracına mezu
niyet talep edilen madenî meskukât miktarı nikel ve 
bronz olmak üzere beş milyon lira gösterilmiş, bun
lardan ne kadarının nikel ve ne miktarının bronz ola
cağı gösterilmemiş olması ve yüz para ve beş ve on 
kuruşluk bronz ufaklık meskukâtın şimdilik hemen 
ihtiyaca kâfi miktarda bulunduğu ve ancak yeni 
Cumhuriyet evraikı nakdiyesinde elli kuruşluk vara
kai nakdiyenin, bulunmaması hasebiyle sekiz milyon 
altı yüz otuz yedi bin liralık eski elli kuruşluk va
rakai nakdiyenin tedavülden kalkmasiyle ufaklık ih
tiyacı artacağı nazarı dikkate alınarak mevkii tedavü
le vazolunacak işbu nikel ve bronz madenî meskukât 
üzerinde adet itibariyle miktarını ziyadeliği ve tadat 
külfeti itibariyle muamelei sarrafiyeye ve binaenaleyh 
ihtikâra meydan vermemek üzere tadat itibariyle he
men eski elli kuruşluk evrakı nakdiye nispetinde za
man sarfını ve külfeti mucip olacağı derkâr olan 
yirmi beş kuruşluk nikel meskukâttan dört milyon 
liralık darp ve ihracı ve lüzumu faalinde mevkii te
davüle çıkarılmak üzere de bir milyon liralık bronz 
darbı muvafık mütalaa edilmiştir. Beşinci maddede 
nikel ve bronz meskukât için haddi kabul mutlak ola
rak beş yüz kuruş gösterilmiştir. Bronz meskukat
tan beş yüz kuruşa kadar kabul mecburiyeti evvelce 
izah edilen muamelei sarrafiyeye meydan açacağı gi
bi, halen ufaklık için kanunî haddi kabul beş 'kuruş 
gümüş için de yüz kuruş olmasına göre de nikel için 
faaddî kabul beş kuruş ve bronz için de yüz kuruş 
kabul edilmesine ve bu halin ahzü itam muamelâtım 
tazyik etmeyeceği mütalaasında bulunmuştur. 

(Diğer maddelerin tasMhata taalluk eylediğinden 
bütçe encümenince tetkik edilmek üzere tadilâtı va-
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kıayı mü'beyyto lâyıifaai kanuniye Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. Bermucibi havale Bütçe Encümenine tev
di ikilindi., 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Gaziantep 
Hasan Fehmi Ahmet Remzi 

Kâtip Aza 
Balıkesir Amasya 
Fahrettin İsmail Hakkı 

Aza Aza 
Bayazit Zonguldak 
Şefik Ragıp 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

31 Mazbata Numarası 
1/60 Esas Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Yeniden beş milyon liralık madeni ufaklık para 

darbı hakkında olup 19.12.1927 tarihinde Maliye ve 
bütçe encümenlerine havale buyurülan kanun layi
hası Maliye Encümeninin mazbatası ile birlikte En
cümenimize tevdi kılınmakla Maliye Vekili Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Elyevm 
tedavülde bulunan ufaklık madeni paramız miktarı 
beş, on, yirmi ve kırk paralık nikel envaına münka-
sem 1 216 097 liralık ile 12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 
1341 tarihli kanunlar mucibince darp ve ihraç edilen 
ikibuçuk, beş, on kuruşluk bronz ve yirmi beş ku
ruşluk nikel envaına münkasem 5 000 000 liralık ki 
ceman 6 216 097 liralıktan ibaret bulunmaktadır. Ev
velce tedavülde bulunan sekiz milyon lira kıymetin
de yarımşar liralık evrakı nakdiye ile birlikte işbu 
madeni ufaklık paramız miktarı ihtiyacımızı mehma-
emkent temin ediyordu. Yeni evrakı nakdiye envai 
meyanmda yarımşar liralıkların bulunmaması mübar 
deleye iptidadan beri ufaklık meselesinde gittikçe 
mütezayit 'bir fıkdan hissettirmeye başladı. Filvaki 
bu baptaki esasatı iktisadiyeye nazaran ufaklık mes
kukat miktarı ile bir memleketin nüfusu umumiyesi 
ve mütedavil evrakı nakdiyesi arasında bulunması 
lazım gelen nispet memleketimizde yarımşar liralık 
evrakı nakdiye ile ancak temin edilmekte iken bunla
rın tedricen tedavülden çekilmesi üzerine bilhassa 
memleketimizin münakale vaziyeti ve bazı hususiyet
leri de inzimam edince bu nispetin pek dun bir de
receye düşeceği ve ayrıca yeni evrakı nakdiye meya
nmda ikibuçuk liralıkların bulunmamasından naşi bu 

yüzden de ihtiyacın bir kat daha müteessir olacağı 
tabii olmakla kanun layihasının esbabı mucibe maz
batasında da serdedildiği veçhile ufaklık buhranına 
ve bilvesile bir nevi ihtikâra ve mübadelâtta müşkü
lat hudusuna meydan bırakılmamak üzere yeniden 
beş milyon liralık ufaklık meskukat darp ve ihracı 
Encümenimizce de müsip telakki ve Hükümetçe tek
lif olunan kanun layihası esas itibariyle kabul edilmiş 
ve layihanın maddelerinde aşağıdaki sebeplere bina
en bazı tadilat icra kılınmıştır. 

Layihanın birinci maddesinde zikrolunan 16 Şu
bat 1341 tarihli kanunun tarihi 16 Nisan 1341 olma
sına mebni bu cihet tashih edildiği gibi yeniden çı
karılacak ufaklık paraların muhtelif enva ve aksa
mına ait miktarların tebeyyün edecek ihtiyaca göre 
tespiti hususunun Maliye Vekâletine terki hem şim
diye kadar cari teamüle, hem de vaziyeti hakikiyeye 
daha muvafık olacağı mülahazasiyle tercih edilmiş 
ve bu cihetle de Maliye Encümeninin noktai naza
rına iştirak edilmeyerek maddei kanuniyenin bu da
irede tanzimi muvafık görülmüştür. 

Layihamızın ikinci maddesi Hükümetin teklifin
deki beşinci madde olup kabul haddini tayin hük
müne mütedair olmak itibariyle bu maddenin tak
dimi tercih edilmiş ve elyevm tedavül eden madeni 
ufaklık meskukattan kırk paralığa kadar olan nikel 
paraların haddi kabulü 1332 tarihli Tevhidi Meskukat 
Kanunu mucibince elli kuruş olup bronz ve yirmi beş 
kuruşluk paralar için şimdiye kadar bir kabul haddi 
tayin edilmemiş ve fakat alış verişte bu yüzden vu
kuu melhuz olan müşkülatı da bertaraf etmek üzere 
bu paralar için de bir had konması Encümenimizce 
de musip görülmüş olduğundan, kabul haddinin beş 
yüzden bine iblağı daha faydalı teemmül edilerek bu 
husus hakkındaki maddede yeniden tertip edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Hükümetin teklifindeki ikinci 
madde olup tahsisata müteallik bulunmaktadır. Bu 
madde ile darp edilecek meskukat için yüz elli ikinci 
faslın birinci faslına vazı talep olunan tahsisattan bir 
miktarı dördüncü madde mucibince işbu faslın yeni
den açılacak mükâfatı nakdiye maddesine tevfik edil
diğinden, bu maddeye yalnız 470 000 lira konması 
ve bir kanunla muayyen miktarda para darp ve ih
racı için Maliye Vekâletine mezuniyet verildikten 
sonra bu miktarın hangi senelerde darp edileceğinin 
kanunda tasrihi için lüzum görülemediğinden buna 
ait olmak üzere Hükümetin teklifinde münderiç bu
lunan ve Maliye Encümenince de kabul olunan üçün
cü maddenin tayyolunması tensip edilmiştir. 



Layihanın dördüncü maddesi üçüncü maddede tef
riki mezkûr 5 000 liralık mükâfatı nakdiyenin sureti 
sarfı hakkındaki ahkâmı havi olmak ve Hükümetin 
teklifindeki dördüncü maddeye mukabil bulunmak 
üzere kezalik yeniden tanzim kılınmıştır. Filhakika 
16 Nisan 1341 tarihli kanunla da kabul edildiği veç
hile külliyetli miktarda para darp edildiği zamanlar 
muayyen müddetten fazla devam ve mesai sarf etme
lerine lüzum görülen muvazzaf memurin ve müstah
demine darbiyatın süratle ve matlup veçhile icra ve 
ikmalini temin için*bir miktar mükâfatı nakdiye ita
sı bu işin hususiyetine binaen muvafık olup, karşılık 
olarak 1927 senesi için yüz elli ikinci faslın yeniden 
açılacak dördüncü maddesine 5 000 lira tahsisatı fev
kalade vazı, temini maksada kâfi addedilmiştir. 

Beşinci ve altıncı maddeler usule müteallik bulun
maktadırlar. Maruzatı ânife dairesinde tadilen ihzar 
kılınan kanun layihası Heyeti Celileye arz olunur. 

19 Kânunisani 1927 
Reis Reisvekili 

Edirne Burdur 
Şakir Salih Vahit 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aydın 
Mühendis Mithat 

Erzurum 
Nafi Atuf 

İsparta 
Mükerrem 

Balıkesir 
Ah Şuuri 

Tokat 
Şevki 

Sivas 
Rahmi 

Samsun 
Adil 

Kırşehir 
Yahya Kemal 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Edirne 
Faik 

Erzurum 
Aziz 

Elaziz 
Hasan Tahsin 

Bursa 
Muhlis Reşat 

Sinop 
Recep Zühtü 

Sivas 

Kırklareli. 
Nahit 

Niğde 
Mehmet Ata 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Hükümetlin Teklifi 

Yeniden Beş Milyon Liralık Madeni Meskukât Darbı 
Hakkında Kanun 

Madde 1. — '12 Şubat 1340 ve 411 ve 16 Şubat 
1341: ve 624 numaralı kanunlarla darp ve ihracına 
mezuniyet verilen madeni meskukât miktarına ilave
ten nikel ve bronz olarak evvelce darp edilen madeni 
meskukâtın aynı olmak üzere yeniıden beş milyon 
liraya kadar darp ve mevkii tedavüle vazına Maliye 
Vekili memurdur. 

Madde 2. — Yeniden darp olunacak beş milyon 
liralık meskukât için 1927 senesi Maliye bütçesinin 
152 nci faslının birinci maddesine yeniden dört yüz 
yetmiş beş ıbin lira tahsisat ilave olunmuştur. 

Madde 3. — 1927 senesi zarfında darp edilme
yen meskukât 1928 senesinde darp olunur. 

Madde 4. — Darbın süratle ve matlup veçhile ic
rasını temin için fevkalade devamı mesailerine lüzum 
görülen memurin ve müstahdemine darbın devamı 
müddetince Maliye Vekâletinin tensibi veçhile mez
kûr tertipten yevmiye veya mükâfatı nakdiye verile
bilir. 

Madde 5. — Nikel ve bronz meskukât için haddi 
kabul nihayet beş yüz kuruştur. Bundan fazla mik
tarda nikel ve bronz kabulü için hiç bir dain icbar 
edilemez. 

Madde 6. — Bu Kanun tarihi neşrinden itibaren 
meridir. 

Madde 7. — Bu Kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

11 Kânunuevvel 1927 
Başvekil Adliye Vekili 

ismet Mahmut Esat 

Müdıaifaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdüllhalk 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa AbdüMıaik 

Hariciye Vekilli 
Doktor Tevfjk Rüştü 

Maffiye Vekilli 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekâleti Vekili 
Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vefkii 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 



Maliye Encümeninin Tadili 
Yeniden Beş Milyon Liralık Madeni Ufaklık Meskukat 

Darbı Hakkında Kanun 
Madde 1. — 12 Şubat 1340 ve 411 ve 16 Şubat 

1341 ve 624 numaralı kanunlarla darp ve ihracına me
zuniyet verilen madeni meskukât miktarına ilaveten 
nikel ve bronz olarak evvelce darp edilen madeni mes
kukâtın evsafı umumiyelerinin aynı olmak ve dört mil
yonu yirmi beş kuruşluk nikel ve bir milyonu bronz 
olarak yeniden beş milyon liraya kadar ufaklık darp 
ve mevkii tedavüle vazına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2. — Nikel meskukât için haddi kabul beş 
yüz ve bronz için yüz kuruştur. Bundan fazla miktar
da nikel ve bronz kabulü için hiç bir dain icbar edile
mez. 

Madde 3. — 1927 senesi zarfında darp edilmeyen 
meskukât 1928 senesinde darp olunur. 

Madde 4. — Yeniden darp olunacak beş milyon 
liralık meskukât için 1927 senesi Maliye bütçesinin 
152 nci faslının birinci maddesine yeniden dört yüz 
yetmiş bin lira tahsisat ilave olunmuştur. 

Madde 5. — Darbın süratle ve matlup veçhile ic
rasını temin için fevkalâde devamı mesailerine lüzum 
görülen memurin ve müstahdemine darbın devamı 
müddetince Maliye Vekâletinin tensibi veçhile mez
kûr tertipten yevmiye veya mükâfatı nakdiye verilir. 

Bütçe Encümeninin Tadili 

Yeniden Beş Milyon Liralık Madeni Ufaklık Mesku
kât Darp ve İhracı Mezuniyetine Dair Kanun 

Birinci Madde — 12 Şubat 1340 ve 16 Nisan 
1341: tarihli kanunlar mucibince darp ve ihraç edilen 

ufaklık madeni meskukâtın aynı olmak üzere beş 
milyon liralığa kadar yeniden madeni ufaklık mes
kukât darp ve tedavüle vazına Maliye Vekili memur
dur. Bu meskukâtın envai miktarlarını tayin vekâleti 
mezkûreye aittir. 

ikinci Madde — Bronz ve yirmi beş kuruşluk ni
kel meskukât için mecburi kabul haddi on lira olup 
bundan fazla miktarda bronz ve yirmi beş kuruşluk 
nikel para kabulü rızaya tabidir. 

Üçüncü Madde — Birinci mldde mucibince darp 
olunacak meskukât için 1927 senesi Maliye bütçesi
nin yüz elli ikinci faslının birinci maddesine 470 000 
lira tahsisatı munzamma olarak ilave olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Birinci maddede muharrer 
yeni ufaklık paraların süratle darp ve imalinin temi
ni için fevkalâde devam ve sarfı mesai etmelerine 
lüzum görülen muvazzaf memurin ve müstahdemine 
darbın devamı müddetince Maliye, Vekâletinin ten
sip edeceği miktarda mükâfatı nakdiye verilir. An
cak bu suretle bir memura bir ay zarfında verilecek 
meblağın mecmuu her memur için şehri maaş ve tah
sisatı fevkalâdesi ve müstahdem için ücreti yekûnu
nun nısfını tecavüz edemez. îşbu mükâfatı nakdiye 
karşılığı olarak 1927 senesi Maliye Vekâleti bütçesi
nin yüz elli ikinci faslında yeniden açılacak dördün
cü mükâfatı nakdiye maddesine 5 000 lira tahsisatı 
fevkalâde olarak vaz edilmiştir. 

'Beşline! Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Altıncı Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 
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Sına Numarası : 52 

MALATYA MEBUSU ABDÜLMUTTALİP BEYİN, HASTA MEMURLARA MAAŞ VERİLİP VERİL
MEYECEĞİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (4/10) NUMARALI TAKRİRİ VE MALİYE VE BÜTÇE EN

CÜMENLERİ MAZBATALARI 

26 . 12 . 1927 I 
Riyaseti Celileye I 

19 Nisan 1927 tarihli Muvazenei Umumiye Ka
nununun dokuzuncu maddesinde Memurin Kanunu- I 
nun 84 ncü maddesinin (D), (H) fıkralarının Haziran j 
iptidasından itibaren tatbik olunarak fıkaratı saire- 1 
sinin tatbik olunmayacağı muharrer bulunduğu ve bu 
sebeple hasta memurların maaş alamamaları esası 
yaz olunduğu halde 27 Haziran 1927 tarihli maaş 
kanununun sekizinci maddesinde bu gibi memurla
rın vekillerine verilecek maaş miktarının zikri sure
tiyle asillerin de maaşa nail olacakları anlaşılmakta
dır. 

Binaenaleyh hasta memurlara maaş verilip veril
meyeceği hususunun tefsirini arz ve teklif eylerim. 

Malatya Mebusu I 
Abdülmuttalip I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi I 
Maliye Encümeni I 
16 Karar Numarası | 

4/10 Esas Numarası 17.1.1927 ı 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hasta memurlara maaş verilip verilmeyeceğinin 
tefsiri hakkında Malatya Mebusu Abdülmuttalip Bey 
tarafından takdim edilip Heyeti Umumiye karariyle 
Encümenimize havale buyurulan .takrir Maliye Vekâ
leti Muhasebei Umumiye Müdür Muavini Bey huzu- . 
riyle tetkik ve müzakere olundu. I 

Hasta memurların maaşlarının ne yolda tesviye 
olunacağı hakkında mukaddema tatbik edilmekte 
olan ahkâm 9 Cemaziyülevvel 1290 tarihli eski har- I 
cırah kararnamesinin maddei mahsusası ile bunun I 
tefsirine müteallik Şûrayıdevlet kararında mevcuttur. 
Bu ahkâma nazaran hastalanan memurlara yerlerin
de vekil istihdam edilerek vekâlet maaşı veriliyorsa, 
maaşları mütebakisinin, verilmiyorsa tamamının ita
sı iktiza eylemektedir. I 

Memurin Kanununun 84 ncü maddesi bu esasla
rı tevsian ihtiva eylemekte ve başkaca (D, H) fıkra- I 
lan ile hasta memurların tedavisini ve malul kalırlar- I 
sa maluliyet maaşına istihkaklarını dahi amir bulun
maktadır. Ancak 1927 Muvazenei Umumiye Kanu

nunun dokuzuncu maddesi ile mezkûr 84 ncü mad
denin memurlar lehine yeni hükümleri ihtiva eden 
(B, H) fıkralarının tatbikini ve hasta memurlara 
müddeti hizmetlerine göre üç aydan iki seneye ka
dar tam maaş verilmesine dair olan (A, B, H) fıkra
larının tecilini mucip ahkâm vaz edilmiş olduğuna 
göre hastalanan memurlara maaş itası için eski mev
zuata yani mezkûr harcırah kararnamesiyle Şûrayı
devlet kararına müracaat icap eylemiştir. 

Hal böyle iken daha sonra kabul olunan 20 Ha
ziran 1927 tarihli ve 1108 numaralı maaş kanununun 
yirmi birinci maddesi eski harcırah kararnamesi ile 
müzeyyelatını tamamen ilga eylemiş bulunduğundan 
bu zamana kadar memurlar lehine tatbik edilmekte 
olan eski hüküm kalkmış ve yerine Memurin Kanu
nunda mevcut yeni hükmün tatbiki de mezkûr hü
küm müeccel bulunduğundan imkân haricinde kal
mış ve binnetice hastalık gibi bir sebebi mücbirle 
vazifelerinden ayrılan memurların maaşlarının tesvi
ye edilememesi gibi gayrı muhik bir vaziyet hadis ol
muştur. 

Memurların tedricen terfihini istihdaf eden ka
nunlar vaz olunurken aslen mevcut olan hukukun is
tirdadı ciheti mutasavver bulunamayacağı, alakadar
lardan birinin müracaatı münasebetiyle istihsal edi
len Şûrayıdevlet kararı bu noktai nazarı teyit eyledi
ği ve cüzi bir farkla esası evvelce tatbik edilmekte 
bulunmuş olan (A, B, H) fıkralarının meriyetini ka
bul halinde bütçeye yeniden tahsisat vazı lazım gel
meyeceği Maliye Vekâletince de mütalaa edilmekte 
bulunduğu cihetle ifayı vazife edemeyecek derecede 
hastalığı tahakkuk eyleyerek mafevkince mezuniyeti 
kabul olunan memurların hukukunu siyaneten mese
lenin halli teemmül edilmiş ve mevcut tasrihat kar
şısında tefsir imkânı görülemediğinden Muvazenei 
Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesinin bu 
noktai nazara göre tadili arz olunmuştur. Bermucibi 
havale Bütçe Encümenine tevdi kılındı. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Gaziantep 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Kâtip Aza 
Balıkesir Beyazit 

Şefik 
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Aza 
îçel 

Mehmet Halit 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

32 Mazbata Numarası 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hasta memurlara maaş verilip verilmeyeceğinin 

tefsiri hakkında Malatya Mebusu Abdülmuttalip Bey 
tarafından takdim edilip 29.12.1927 tarihinde Maliye 
ve Bütçe encümenlerine havale buyurulan takrir Ma
liye Encümeninin mazbatası ile birlikte Encümeni
mize tevdi kılınmakla Muhasebei Umumiye Müdürü 
Umumisi Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Memurin Kanununun 84 ncü maddesinde hasta 
memurlar maaşatının sureti itası hakkındaki (A, B, C) 
fıkralarının 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 9 ncu maddesinde tasrih edilmemesi, atik harcırah 
kararnamesiyle müzeyyelatının hasta memurlar hak
kında daha faydalı olmasından naşi yeni Memurin Ka
nununun mezkûr fıkralarının mevkii meriyete vazına 
değin, ahkâmı sabıkanın meri kalması noktasına ma
tuf idi. 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
Meclisi Âlice kabulünden bir buçuk ay sonra 20 Ha
ziran 1927 tarihli maaş kanunu kabul ve mevkii ic
raya vaz edilmiş ve bu kanunun 27 nci maddesiyle 
eski harcırah kararnamesi müzeyyelatının bilumum 
ahkâmı ilga olunmasiyle ortada hasta memurlara ne 
suretle maaş verileceğine dair vacibülicra ahkâm kal
mamıştır. 

Maliye Encümeni mazbatasında da izah olunduğu 
üzere devletçe memurların terfihi için tedabiri mües
sir teemmül olunurken Memurin Kanunuun bilhassa 
hasta memurlar hakkında vaz eylediği hukukun tecili 
doğru olamayacağı gibi hastalara bu hukukun bah-
şedilmesiyle bütçeye yeni 'bir barın tahmili de mev
zubahis edilemeyeceği ve Memurin Kanununun 84 
ncü maddesinin salifülarz (A, B, C) fıkraları ahkâmı
nın tatbiki memurinin müddeti hizmetlerine göre ta
ayyün eden hukuklarına karşı, daha âdil olacağı te
emmül edilmiştir. Şu kadar ki, Maliye Encümenince 
yapıldığı vıeçhile 1927 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nununun bazı ahkâmı tazammun eden 9 ncu madde
sinin tamamen tadilinden ise bu maddenin ikinci 
satırındaki (D, H fıkraları müstesna olmak üızere 
84) ibaresinin tayyı suretiyle mezkûr 84 ncü madde
nin bütün fıkralarını 1927 senei maliyesinden itiba
ren tatbik olunacağı şeklinde tadili Encümenimizce 
daha muvafık görülerek bu şekilde ihzar kılınan la-
yihai kanuniyenin Heyeti Celileye arzına karar veril
miştir. 

23 Kânunisani 1928 
Reis Reisvekili 

Edirne Burdur 
Şakir Salih Vahit 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 
Ali Cenani 

Aydın 
Mühendis Mithat 

Erzurum 
Aziz 

Elaziz 
Hasan Tahsin 

Bursa 
Muhlis 

Sinop 
Recep Züıhtü Bey 

İmzada bulunmadı. 

Niğde 
Mehmet Ata 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Kâtip 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Erzurum 
Nafi Atuıf 

îsparta 
Mükerrem 

Balıkesir 
Ali Şuuri 

Tokat 
Şevki 

Samsun 
Âdil 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Kırklareli 
Nahit 

Maliye Encümeninin Teklifi 
1927 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 9 ncu 

Maddesinin Tadiline Dair Kanun 
Madde 1. — Memurin Kanununun 84 ncü mad

desinin 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun 9 ncu maddesiyle tecil edilmiş olan (A, B, C) fık
ralarına ait müecceli yet hükmü 1927 senei maliyesin
den muteber olmak üzere ref olunmuştur. 

Madde 2. — Bu Kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 3. — Bu Kanunun ahkâmını icraya Mali
ye Vekili memurdur. 



Bütçe Encümeninin Tadili 
1927 Senei Maliyesi Muvazenei Umumiye Kanunu

nun Dokuzuncu Maddesine Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — 1927 senei maliyesi Muvazenei 

Umumiye Kanununun dokuzuncu maddesindeki «(D, 
H) fıkraları müstesna olmak üzere 84» ibaresi tay-
yolunmuştur. 

ikinci Madde — Birinci maddenin hükmü 1927 
senei maliyesi iptidasından itibaren tatbik olunur. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 



Sıra Numarası : 53 

MEMURİN KANUNUNUN 49 NCU MADDESİNİN TEFSİRİ HAKKINDA (3/90) NUMARALI BAŞ
VEKÂLET TEZKERESİ VE DAHİLİYE VE ADLlYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet : 6/4543 23 Teşrinievvel 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Memurin Kanununun 49 ncu maddesi son fıkra
sının lüzumu tefsiri hakkında Maliye Vekâleti Celi-
lesinin 11 Teşrinievvel 1927 tarih ve 7327 numaralı 
tezkeresi sureti leffen takdim kılınmıştır. Mealine na
zaran keyfiyetin tayin ve inhasına müsaade buyurul-
ması rica olunur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Maliye Vekâleti Celilesinin 11. Teşrinievvel 1927 
Tarih ve 7227 Numaralı Tezkeresi Suretidir. 

Memurin Kanununun 49 ncu maddesinin son 
fıkrasında bir memurun vazifesinden dolayı laakal 
altı ay hapis cezasiyle mahkûm olanların memuriyet
lerinden ihraç olunacağı beyan olunmuş ve bunun 
mefhumu muhalifi olmak üzere vazifelerinden dolayı 
altı aydan noksan hapis cezasiyle mahkûm olanların 
memuriyetlerinden ihraç olunmayacakları anlaşıl
makta bulunmuş ise de maddei mezkûrenin birinci 
fıkrasında «mahkemeye tevdi edilen memur beraat 
ettiği takdirde bilcümle hukuka sahip olur» diye 
münderiç olmasından fıkrai mezkûrenin mefhumu 
muhalifinden de beraat etmeyen memurların bilcüm
le hukukuna sahip olamamaları neticesine varılaca
ğından ve altı aydan dun bir ceza ile mahkûm olan 
memurin kanunen beraat etmiş addolunamayacağı 
cihetle bilcümle hukukuna sahip olamaması ve bu 
meyanda işten el çektirilen memurlara memuriyetle
rinin iade olunmaması lazım geldiği ve şu kadar ki 
altı aydan dun hapis cezasiyle mahkûm olan bu ka
bil memurin haklarında kanunda sarahat bulunma
masına binaen olunacak muamelede tereddüt edil
mekte olduğundan keyfiyetin Meclisi Âlice tefsiri hu
susuna müsaadei celilei cenabı vekâletpenahilerinin 
erzam buyurulması babında ferman. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 
6 Karar Numarası 
3/9 Esas Numarası 8.12.1927 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Memurin Kanununun 49 ncu maddesinin son 
fıkrasında vazifesinden dolayı altı ay hapis cezası ile 
mahkûm olanların memuriyetten ihraçları musarrah 
ise de altı aydan dun bir ceza ile mahkûm olan me
murlar için kanunda sarahat bulunmamasından dola-
yi olunacak muamelede tereddüt edilmekte olduğun
dan salifülzikir kırk dokuzuncu maddenin son fık
rasının lüzumu tefsiri hakkında Başvekâletten varit 
olup Encümenimize havale buyurulan tezkere ile 
bermutatı, Dahiliye ve Maliye vekâletlerinden davet 
edilen müdürü umumiler hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkemeye tevdi edilen memurların beraat et
tikleri takdirde bilcümle haklarına sahip olacakları 
ve muhilli haysiyet ve namus bir cürüm ile veya ale
lıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim 
bir fiil ile veyahut vazifesinden dolayı laakal altı ay 
hapis cezası ile mahkûm olanların memuriyetten ih
raç olunacakları Memurin Kanununun 49 ncu mad
desinde mezkûr ve musarrah olmakla beraber, me
muriyetten ihracı müstelzim olamayacak derecede bir 
hapis cezası ile mahkûm olanlar için 1108 numaralı 
maaş kanununun 17 ve 18 nci maddelerinde sarahati 
kâfiye bulunduğu ve binaenaleyh bu gibi memurlar, 
beraat etmiş diğer memurlar gibi bilcümle haklarına 
sahip olamadıkları cihetle bu noktai nazardan mad
denin tefsirine lüzum görülmüştür. Ancak, memuri
yetten ihracı müstelzim olmayacak derecede hapis 
cezası ile mahkûm olanların tekrar aynı vazife başın
da kalmaları muvafık olamayacağından bunların 
mecburi tahvile tabi tutulabilmeleri için kırk doku
zuncu maddeye berveçhi ati fıkranın ilavesine mütte-
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fikan karar verilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umu-. 
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mersin Malatya 
Ali Münif Abdülmuttalip 

Kâtip Aza 
Kars İzmir 
Haılit Ahmet Münir 
Aza Aza 

Adana Eskişehir 
Hilmi Sait 
Aza Aza 
Ondu Ankara 
İsmail Talat 
Aza Aza 

Çorum Diyanbekıir 
İsmail Kemal Ahmet Mithat 

Aza Aza 
Rize Zonguldak 
Atıf Mehmet Rifat 
Aza Aza 
Kars Malatya 

Baha Tali Vasıf 
Aza 

Giresun 
Hacim Muhittin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 

Adet : 18 15.12.1927 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Memurin Kanununun kırk dokuzuncu maddesi

nin son fıkrasında vazifesinden dolayı altı ay hapis 
cezası ile mahkûm olanların memuriyetten ihraçları 
musarrah ise de altı aydan dun bir ceza ile mah
kûm olan memurlar için kanunda sarahat bulunma
masından dolayı olunacak muamelede tereddüt edil
mekte olduğundan salifülzikir kırk dokuzuncu mad
denin son fıkrasının lüzumu tefsiri hakkında Başve
kâletten varit olup Dahiliye Encümeninin bu bapta

ki mazbatasiyle Encümene havale buyurulan tezkere 
ve merbutatı tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye Encümenince tanzim olunan mazbatada 
serd olunan mütalaa ve esbabı mucibe Encümeni-
mizce de muvafık görülerek 788 numaralı Memurin 
Kanununun 49 ncu maddesi nihayetine «Memuriyet
ten ihracı müstelzim olmayacak derecede hapis ceza
sı ile mahkûm olanlar mecburi tahvile tabi tutulabi
lirler» şeklindeki fıkranın ilavesi suretiyle tanzim 
edilen layiha müttefikan bittasvip keyfiyet Heyeti 
Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Manisa Kocaeli 

Mustafa Fevzi Selâhattin 
Kâtip Aza 

Yozgat Balıkesir 
Ahmet Hamdi Osman Niyazi 

Aza Aza 
Ankara Balıkesir 
İhsan Sadık 
Aza Aza 

Çorum Edirne 
Münir Hasan Hayri 
Aza * Aza 

Konya Muğla 
Musa Kâzım Ali Nazrni 

Aza 
Zongutdalk 

Nazif 
Dahiliye Encümeninin Teklifi 

788 Numaralı Memurin Kanununun 49 ncu Madde
sine Bir Fıkra Tezyili Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 788 numaralı Memurin Kanu
nunun 49 ncu maddesi nihayetine atideki fıkra tezyil 
olunmuştur. Memuriyetten ihracı müstelzim olmaya
cak derecede hapis cezası ile mahkûm olanlar mec
buri tahvile tabi tutulabilirler. 

İkinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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




