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ZABIT CERİDESİ 

ONUNCU İNİKAT 
5 -XII - 1 9 2 9 PERŞEMBE 

Müııdereccit 

i — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Edirne Meb'usu Hasan Hayri Bey 

ve arkadaşlarının 1926 tarih ve 885 nu
maralı. iskân kanununun meriyete iadesi 
hakkında 2/109 numaralı kanun teklifi 
ve İktisat, Dahiliye ve Bütçe Kııcinilen
leri mazbataları 

2 — Mühasebei umumiye kanununun 
48 inci maddesinin tefsirine dair 3/219 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 
Muhasebat, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

3 —' Memurin kanununun seksen 
beşinci maddesinin tefsiri hakkında 3/58 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, 
Bütçe ve Memurin Kanunu Muvakkat 
E neti men J e r i ma z bata J a r ı 

4 — Alaşehir'in Dinarlı köyünden Hacı 
İsmail namıdiğer Ayaşlı oğullarından İbrahim 

oğlu Halimin idamı hakkında3/331 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

5 — Şişlioğullarından Yakupoğlu Alinin 
idamı hakkında 3/324 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

6 —Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 

Sayfa 
6 
6 
6 

6r10 

Sav fa 
1926 »senesi hesabı kafisi hakkında 1/273 
numaralı kanun lâyihasilo Karadeniz Boğazı 
Tahlisiye İdaresinin 1926 senesine ait 
mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı 
hakkında 3/829 numaralı Divanı Muhasebat 
Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası. 

7 — Damga resmi kanununun 13 üncü 
maddesinin 8 inci fıkrasının tefsirine 
dair 3/315 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri'mazba
taları 

S•— Maaş kanununun sekizinci mad
desinin tefsiri hakkında 3/173 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi hakkında Dahiliye. 
Memurin Kanunu Muvakkat ve Maliye 
Encümenleri mazbatalarile Maaş Kanunu
nun sekizinci maddesinin tadiline'dair 1/505 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları 

9 — Teşviki sanayi kanununun 26 in
ci maddesinin tadili ve 42 inci maddesi 
nin de ilgası hakkında 1/496 numaralı ka
mı lâyihası ve İktisat ve Maliye Encü
menleri mazbataları 

10 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 573 üncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 1/452 numaralı kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası 10 
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Refat Beyin riyasetlerile aktolunarak bir' 
zatın istiklâl madalyasile taltifine mütedair 
mazbata ile Yaluvanm kaza haline kokutmasına 
dâir kanun lâyihası müzakere ve kabul edil
dikten sonra perşembe günü toplanılmak üzere 

1 - SABIK ZABIT HULÂSASI 
celse tatil edildi 

Reis Vekili 

Re/et 

Kâtip 
Tokat 

5. Tevfik 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Edirne Meb'usu Hasan Hayri Bey ve 

arkadaşlarının, 1926 tarih ve 885 numaralı 
iskân kanununun meriyete iadesi hakkında 
2/109 numaralı kanun teklifi ve İktisat, Da
hiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

2 — Müzayede, münakaşa ve ihalât ka
nununun bazı madde ve fıkralarının tefsiri 
hakkında 3/339 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

Reis — Nurettin Ali B. 

KAtiplcr : Ruşen Eşref B. ( AFYON KARAHİSAR ) , Avni B. (YOZGAT ) 

'Reis .— Celseyi açıyorum efendim . 
Gelen evrak meyanında Edirne Meb'usu 

Hasan Hayri B. ve refiklerinin 885 numaralı 
iskân kanununun meriyete iadesi hakkında bir' 
teklifi kanunileri vardır. Tap ve tevzi de edil
miştir. Bunun bugünkü ruznameye alınarak 
tercihan ve müstacelen müzakeresi bir takrirle 
teklif olunmaktadır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bu günkü gelen evrak listesinin birinci 

numarasında mukayyet 885 numara ve 31 
mayıs 926 tarihli iskân kanununun iadei 

meriyeti hakkındaki teklifi kanunimizi, bu 
kanuna intizaren hudut gümrükleri önünde 
bir çok muhacirlerin perişan bir halde dur
makta olmalarına mebni bu günkü ruznameye 
alınarak tercihan ve müstacelen müzakeresini 
teklif eylerim. 

Edirne Meb'usu 
Faik 

Reis — Efendim; bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/ — Edime Meb'usu Hasan Hayri Bey 

ve arkadaşlarının, 1926 tarih ve 885 numaralı 
iskân kanununun meriyete iadesi hakkında 
2/109 numaralı kanun teklifi ve İBisat, Da
hiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [lj 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyon var mı? ( Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler, etmiyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

/ÎJ 16 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin 
tadiline dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 8 haziran 1920 ta
rih ve 1499 numaralı tarife kanununun 3î in
ci maddesinde ilga olunan kanun numaralan 
arasındaki 885 adedi 88.4 olmak üzere tashih 
edilmiştir. 

Reis — Mütalea var mı efendim? 
Faik R. ( Edirne ) — Efendim, bu 

mevzuubahs olan 885 numaralı kanun, iskân 
kanunu, gerek sehven, gerek zuhulen her ne 



ise, tarife Icahühü ile. iİğâ edilmiştir. Fakat 
şimdi bu maddede yalınız numara zikrediliyor, 
İskân kanununun iadei meriyeti hakkında 
bir 'kayıt ve sarahati ihtiva etmiyor. 

• Bendeniz, kanunlarda sarahat, daha muvafık 
olduğu kanaatile, maddenin altına bir fıkra 
ilâvesini teklif ediyor ve bir takrir veriyorum. 

YÜKSEK. REİSLİĞE 
Kanunlarda vuzuh ve sarahata lüzum oldu

ğundan bilâhara tereddüde meydan kalmamak 
üzere birinci maddenin nihayetine (885 numa
ralı ve 31 mayıs 926'tarihli iskân kanununun 
meriyeti iade edilmiştir ) cümlesinin ilâvesini 
teklif eylerim. Edirne 

Faik 
Reis — Mütalea var mı? 
Rü tee K ü ç ü m e n i -Reisi Kıtal Rey 

( İ s t anbu l ) — Efendim; gümrük tarife ka
nununun 31 inci maddesinde ilga edilen 
kanunlar birer birer tarih ve numaralan la 
tadat edilmiştir. O meyanda 885 numaraile 
kanun dâhi tasrihan zikredilmiştir, yanlışlık, 
ilga edilen 884 numaralı kanlın yerine, 885 
numaralı kanunun ilga edilmesindedir. Faik 
Beyefendinin dedikleri gibi ayrıca tasriha 
hacet kalmiyor kanaatiııdayını. Yani bu şekilde 
bir tereddüt ve iltibasa mahal yoktur zann 
ederim. 

/ e k i Mesu l R. ( K i l ime) — İlâve
sinde de bir mahzur yoktur. 

Mal iye Vekili S a r n e o y l u Ş ü k r ü R. 
(İznlir)-— Efendim; maksadımız aynıdır.Tarife 
kanunu çıktığı sırada filan, filan numaralı 
kanunlar ve bu kanunun ahkâmına mugayir 
kanunlar mülgadır, denildiği gibi filan filan 
kanunlar ahkâmı da bakidir denilmiştir. Burada 
sadece bir zühul vardir, yoksa muhacirlerin 
arabalarile, eşyalarının hudutlarda ağır bir 
resme tabi tutulur bir vaziyette kalmalarını hiç 
bir vakit terviç etmedik. Bilakis, derhal bunların 
İcabeden teminatı hariçte bulmak suretiyle, 
hudutta beklemelerine mahal vermeden ve 
Meclisi Âlinin bu bapta bir tefsir kararma da 
intizaretmeden Tüakiyeye girmelerini temin ettik. 
Bir banka teminat verdi ve muhacirler hudutta 
bekletilmeden bu tarafa âlındı. 

Şimdi, (İadei mer'iyet) tabiri kullanılırsa 
evvelce ilga edilmiş gibi bir mana çıkacaktır. 
Halbuki, maksadımız bu değildir. Kanunun 
sadece zikredilen numarasının yanlış yazılmış | 

LÖaO (İ : d 
olduğunu tasrih etmektir ve bü yanlışlığı 
tashih etmekle bütün maksat hsıl olmuş oluyor. 

Kaik R> ( K d i m e ) — Efendim; takririmi 
geri alıyorum. 

Maliye Vekili Saı*aeo<jlu Ş ü k r ü R. 
( İzırıiı* ) — Teşekkür ederim efendim ( Me
sele kalmamıştır sesleri ) 

•Reis — Birinci maddeyi Reyi Âlinize arze-
diyorum: Kabul edenler ... Etmiyenlcr ... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — 1 teşrinievvel 1929 
tarihinden itibaren milli hududa giren muha
cirlerden S haziran 1Q2Q tarih ve 1499 nu
maralı gümrük tarife kanununa tevfikan thasil 
edilmiş olan eşyaya ait gümrük resimlerinden 
31 mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı iskân 
kanunu mucibince muaf olan kısmı bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında 
müracaat etmek şartile sahiplerine iade olunur. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Re i s — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Bu kanunun 
hükümlerini icraya- Maliye ve Dahiliye Vekilleri 
memurdur . 

tteis — Dördüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabui edilmiştir. 

Kanunun hey'eti umum iyesini tayini esamile 
reyinize ar/ediyorum. 

2 —- Muhasebe! umumiye kanununun 48 
inci maddesinin tefsirine dair 3(219 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Divanı Muhasebat, 
Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

( Bütçe Encümeni mazbatası okundu ) 
Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı 

efendim? ( hav ir sesleri ) Mazbatayı kabul 
edenler. . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

3 — Memurin kanununun seksen besinci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/58 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Bütçe ve 
Memurin kanunun Muvakkat Encümenleri 
Mazbataları [2j 

[1] 8 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 

i2] 13 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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TEFSİR FIKRASJ i 

Memüriri kanununun tarihi neşri ile mez
kûr kanunun 85 ve 89 uncu maddelerinin 
mevkii meriyete girdiği l haziran 1927 tarihi 
arasındaki müddet içinde infisal eden memurine 
mazuliyet kanunu ahkâmına tevfikan maaş 
tahsis olunur. 

Reis — Söz isteyen var mı efendim ? 
( Hayır sesleri) Tefsir fıkrasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Alaşehirin Dinarlı Köyünden Hacı 
İsmail namıdiğer Ayaşlı oğullarından İbrahem 
oğlu Halimin idamı hakkında 3/331 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası [1] 

Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmi-
venler... Kabul edilmiştir. 

5 — Şişlioğullarından Yakupoğlu Alinin 
idamı hakkında 3/324 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbaisı [2] 

Üeis — Mazbatayı kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

6 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye idaresinin 
1926 senesi hesabı kafisi kakkında 1/273 
numaralı kanun lâyihasile Karadeniz Boğazı 
Tahlisiye İdaresinin 1926 senesine ait muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/329 numaralı Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni maz
batası [3] 

Reis — Kanun lâyihası hakkında söz iste
yen var mı efendim? ( Hayır sesleri ) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1936 
senesi hesabı kafi kanunu 

MADDE 1 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye 
İdaresinin 1926 malî senesi varidatı umumi-
yesi merbvt ( A ) cetvelinde yazılı olduğu 
veçhile ( 25,6 825 ) lira ( 97 ) kuruştur. 

/ / / / / numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 12 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[3] 14 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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i Reis — Maddeyi kabul edenler ... rvabul 

etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr idarenin aynı sene 

masarifi umum iyesi merbu ( 8 ) cetvelinde 
gösterildiği üzere ( 1 5 9 551 ) lira ( 11 ) 
kuruştur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmi; 
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Merbut (B) cetvelinin sütu
nu mahsusunda muharrer ( 52958 ) lira (65) 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 
.-..Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE \ — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
Vekili memurdur. 

Reis -— Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun hey'eti umumiyesini kabul eden
ler ... Elmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

7 — Damga resmi kanununun 13 üncü 
maddesinin 8inci fıkrasının tefsirine dair 3/315 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı ? ( Hayır sesleri ) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı damga 
resmî kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci 

fıkrasının tadiline dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — 28 mayıs 1928 tarih 

ve 1324 numaralı damga resmi kanununun 
13 üncü maddesinin 8 inci fıkrası aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

8 - Her türlü ihale kararlan ( ihale bedeli 
üzerinden bin kuruşta on para ) 

Reis — Madde hakkında mütalea var mı 
efendim? Maddeyi kahul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

/ / / 7 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Sfteİs — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi

yenler . . .Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm

lerini icraye Maliye ve Adliye Vekilleri memur
dur. . . 

Reis —-. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 — Maaş kanununun sekizinci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/173 nnmaralı Başvekâlet 
tezkeresi hakkında Dahiliye, Memurin Kanunu 
Muvakkat vt Maliye Encümenleri mazbatalarile 
maaş kanununun sekizinci maddesinin tadiline 
dair 1/505 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe Encümenler mazbataları [l] 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hak-
kında'tnütalea var mı? (Hayır sesleri) Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maaş kanununun 8 inci maddesinin tadiline 
dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 20 haziran 1927 ta
rih ve 1108 numaralı maaş kanununun seki
zinci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir: 

(Resmî bir vazife ifası için memuriyet 
mevkiinden ayrılanların ve memurin kanununun 
78,79,84 üncü maddelerinde yazılı mezuni
yetleri istimal eyliyenlerin yerlerinde vekâleten 
vazife görenlere üç aydan ziyade devam eden 
müddet için. 

Ve refiki olmıyan ve yahut ayni daire ve 
müessese İçindeki refikleri arasında ihtisas Veya 
zaman sebebile vazifesini ifa edebilecek kimse 
bulunmıyan memurların mezuniyet veya mu
vakkat memuriyetleri halinde yerlerine hariçten 
getirilecek vekillere ve birinci fıkradaki ahval 
haricinde bir vazifeye vekâlet edenlere işe baş
ladıkları tarihten itibaren aşağıdaki şekillerde 
maaş verilir). 

Reis — Söz istiyen var mı? (Hayir sesleri) 
Kabul edenler... Etmiyenler... kabul edil -

mistir. 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
[1] 10 numaralı matbua zaptın sonuna 

merbuttur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra^VekiIleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

Efendim; tayini esamile reye konan kanuna 
rey vermiyerı zevat varsa lütfen reylerini 
versinler. 

A, 

Ara istihsali muamelesi hitam bulmuştur. 
9 —• Teşviki sanayi kanununun 26 inci 

maddesinin tadil ve 42 inci moddesinin de 
ilgası hakkında lj 49 6 numaralı kanun lâyihası 
ve iktisat ve Maliye Encümenleri mazbataları/1/ • 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında, müt-
alea var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . .. 
Kabul edilmiştir. 
Teşviki sanayi kanununun 26 inci maddesinin 
tadil ve 42 inci maddesinin ilgasına dair kanun 

MADDE 1 — Teşviki sanayi kanununun 26 
inci maddesi şu suretle tadil edilmiştir : 

Sınaî bir müessesenin ahare devir veya 
icarı takdirinde o müessesenin istifade ettiği 
müsaade ve muafiyetler dahi aynen yeni sahip 
veya müstecire intikal ve müessesenin başka 
yere nakli halinde muafiyetler aynen devanı 
eder. Ancak işbu nakil, devir veya icar mua
melesinden 6 ay zarfında tahriren İktisat Vekâ-
tine ihbari ve muafiyet ruhsatnamesinin 
tebdilinin talep edilmesi mecburidir. Aksi 
takdirde ruhsatname hükümsüz addolunur. 

Reis — Maddeyi kabul ,edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşrinden evvel 
muafiyet ruhsatnamesi almış bulunan bilûmum 
müesseseler 1 kânunuevvel 1329 tarihli teşviki 
sanayi kanunu muvakkatinin hitamı müddetine 
kadar eski müsaade ve muafiyetlerden istifadeye 
devam edebilirler; bunlardan müracaat edenler 
sınıflarına göre ve bu kanun ahkâmına tevfikan 
yeniden muafiyet ruhsatnamesi almak hakkını 
haizdirler-

: S * . 

[ 1J 9 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Heis — Maddeyi kabul edenler... Etini- I 

yenler... Kabul edilmiştir. ! 
MADDE îi — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
Heis — Maddeyi kabul edenler . . . Et-

miyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Heis — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini 

kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmitir. 
10 — Hukuk usulü muhakemeleri kanunu

nun 573 üçü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 1J452 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası [lj 

Heis — Efendim bu lâyiha dün tevzi edil
miştir tensip buyrulursa bu gün müzakere 
edelim ( Muvafık sesleri ) 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 üncü 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — Hukuk usulü muhakemeleri 

kanununun 573 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir : 

O İ\ : i 

llj 15 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

7 — Memuriyet vazifesini yapmakta ihmal 
ve terahi gösterilmesi veya kanuna göre 
verilen emirlerin makbul bir sebep olmaksızın 
yapılmaması. 

Heis — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 ~ 
rauteberdir. 

Heis — Maddeyi kabul 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir 

Bu kanun neşri tarihinden 

edenler . . . 

MADDE #— Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

Heis — Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Süleyman sırrı H. ( Yozgat ) — 
Müzakere ve kabul ettiğimiz maddeler Adliye 
Encümeninindir. Maliye Encümeninin tadili 
suretinde yazılıdır. 

Heis — Tabı sehvidir efendim. 
Efendim; reylerin neticesini arzediyorum. 

Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin 
tadiline dair kanuna 203 zat iştirak etmiştir. 
Muamele tamamdır kanun 203 reyle kabul 
edilmiştir. 

Cumartesi günü saat onbeşte toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,35 

»•SsssaaîJ^sjjsapt 

(Uinırük tarife kanununun tfl iııet maddesinin tadiline dair kanunun ııelicei 
arası 

Âza adedi t 3} o 
Reye iştirak edenler : 203 

Kabul edenler : 203 
Reddedenler : 
Müstenkifler ' 

Reye iştirak etmiyenler : 131 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Hilmi B. 
Kadit B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 

izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

10 
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Amasya 

Esat B. 
Ankara 

İhsan B. 
Rifât B. 
Sami B. 
Şakır S. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki jB. 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevktt B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
(Ali Şuuri B. 
Fahreddth B> 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif BJ 
Osman Niyazi B, 

Bayaztf 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münûr B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş/. 

Çanakkale 
Memet B. i ; 

Çanktrı 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B^ 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdüİhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Emin B. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. * 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B, 

GümBşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 

Hasan Fehmi B> 
İçel 

Hakkı B. 
İsparta 

Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
FuatB. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadreddin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burbaneddin B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B-

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahİt B. 

Kirşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

.Kıhcoğlu Hakfe B. 
Râğıp B. 
Reşit Saffet B. 

Salâhaddin B. 
Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Ktemı B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
İbrahim. B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kemal B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

* Maraş 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

f&ze 
Ali B. 
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Atıf B. 
Esat B. 
Fuat 8. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Dokort Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 

Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 

Reye iştirak etmiyenler 
Adana 

Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş, 
R. C. 
Halit Ferit B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Emin B. 
Hayreddin B. 
Kâzım Pş. 
Memet Cavit B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B, 

Bitlis 
Muhittin B. 

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

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Seııih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. İ. Â. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. V. 
Rifat B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Rüştü B. 
Zekai B. 

Erzurum 
Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşüne 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit. B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş, 
Dr. Refik B. (V. ) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. V. 
Mahmut Esat B. V. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

K^ şehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Kemaleddin B. 

Konya 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Cevdet B. . 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Recep B. V. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. Bş. V. 

Manisa 
Kani B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Nuri B. 
Yakup Kadri B, 

Mersin 
. Ali Münif B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. V. 
Yunus Nadi B. 

- 12 -



Niğde 
Ata B. 
Faik B. 

Rize 
Akif B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

I : 10 # 5-12-
Siirt 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Ziyaeddin B. 

•1920 C : 1 
Tekirdağ 

Celal Nuri B. 
Tokat 

Mustafa Vasfi B. 
Trabzon 

Hasan B. 
Nebizade Hamdi B 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Doktor Refet B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 
Rıfat B. 

— 'Hs^S^'S"* • <C-





Edirne Meb'usu Hasan Hayri Bey ve arkadaşlarının iskân 
kanununun meriyete iadesi hakkında 2/109 numaralı kanun 
teklifi ve İktisat, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

Yüksek Reisliğe 
Hududu millî haricinde kalan mahallerden ana vatana yerleşmek üzere hicret eden 

muhacirinin beraberierinde getirecekleri eşya ve hayvanattan kıymetleri beş bin liraya kadar 
olan kısmını gümrüklerden bilâ rüsum imrar edebilecekleri hakkında 31 mayıs 926 tarihli 885 
numaralı iskân kanununda mevcut muafiyet kaydı ahiren neşrolunup l teşrinievvel 1929 
tarihinde mevkii meriyete giren 1 - VII - 1929 tarihli ve 1499 gümrük tarife kaııımile ilga 
edilmiş; olmasına mebni tarihi mezkûrden sonra hududu milliyeye dahil olan muhacir 
ırkdaşîarHi getirdikleri araba ve çift hayvanatile edevat ve tohumluklarından yeni tarife mucibince 
gümrük resmi mutalebesine başlanmış ve hane başına haylıca ağır bir miktara baliğ olan bu 
resmin kendilerini pek müşkil bir vaziyete soktuğu ve hatta istenilen paranın fıkdanından 
dalayı bu ırkdaşların hudut gümrükleri önünde haftalarca perişan bir halde kalarak nihayet 
eşya ve hayvanattan bir kısmı satmak vayahut gümrüklere aynen terk etmek suretile huduttan 
içeri girmek imkânını elde ettikleri reyeiayn müşahede edilmiştir. Bulundukları yerlerde emlâk 
ve emsalini satarak ve bir hayli fedakârlıklara katlanarak ancak eşyayi beytiye ve çift hayvan 
ve .edevatile tohumluklarını istishaben ana vatana gelen bu ırkdaşların bu gibi mûşkilâta maruz 
bıralaîjnalan muvafıkı msfet olarmyacağından zikrolunan mülga kanunun iadei meriyetine lüzum 
hasıl olmuştur. 

Bu babta tanzim ettiğimiz atideki kanunun ait olduğu encümenlerde ye Heyeti Umumiyede 
fercihan ve müstaceletı tetkik ve tasdikini teklif eyleriz. 

Eclirate Edirme Edirne Kırklareli Tekirdağ Tekirdağ 
Hasan Hayri Zeki Mesut Faytk Şevket Cemil M. Fayık 

Kocaeli Mardin Konya 
Sûlvkattin Nuri • A. Hamdi 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar $ 4 14 -XI -1929 
Esas „V 2/109 

İktisat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

1 - VII - 1929 tarih ve H93 numaralı Gümrük tarife kanunile ilga edilen 31 mayıs 1926 
tarih ve 885 numaralı iskân kanununun iadei meriyeti hakkında Edirne Meb'usu Hasan Hayri Bey 
ve rüfekasınm teklifi kanunisi Maliye Vekâleti Varidat Müdürü Umumisi beyin huztırile müzakere 
ve tetkik edildi. 

Gerek teksifi nüfus ve gerekse asayiş ve sıhhati memleket noktai nazarından ehemmiyeti derkâr 
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OÎan 31 mayıs 1926 tarih ve 885 numaralı kanununun heyeti umumiyesinİn ahiren mevkii 
nıer'iyete vazolunan Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesinin bir fıkrasile ilgası Ençüme-
nimizcede muvafık görülemiyerek teklifi vaki esas itibarile kabul edilmiş îsede aşağıdaki sebepler 
dolayısile bazı maddelerinin tadiline karar verilmiştir. 

Şöyle ki: 
Birinci maddedeki değişiklik şekil noktai "nazarından -lüzumu derkâr olan tashihatfan 

ibarettir. . . . . 
İkinci maddedeki tadilât ise şimdiye kadar alınan ve hazinece irat kaydedilen metaliğin 

esbabına iadesi için bir müddetin tespiti iktiza eyliyeceği mülâhazasına binaen yapılan değişik
likten ibarettir ki bu hususun temini için de ( gümrük tarife kanunu mucibince tahsil edilmiş 
olan gümrük resimleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında müracaat etmek 
şartile eshabına iade olunur ) denilmiştir. 

Dahiliye Encümenine havale btıyrulmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Reis M. M. 

Burdur Mardin 
ıstafa Şeref Ali Rıza 

Âza Âza 
Mardin 
Nuri Emin Aarslan 

Kâtip 
Zonguldak 

Âza 
Konya 

A. Hamdı 

Âza 
Adana 

Âza 
Eskişehir 

Emin 

Âza 
Edirne 
Fayik 
Âza 

M. Rahmi 

Âza 
Manisa 
Yaşar 
Âza 

İsmail 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Aza 
Trabzotı 
Danış 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar A" 4 
Esas K° 2/109 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

25 - XI - 1929 

1 - VII - 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük tarife kanunu ile kaldırılmış olan 31-V-1926 
tarihli ve 885 numaralı iskân kanununun tekrar meriyeti hakkında Edirne Meb'usu Hasan Hayrı 
Bey ve arkadaşları tarafından teklif olunup müzakere edilmek üzere Encümenimize havale buy-
rulmuş olan kanun lâyihası İktisat Encümeni mazbatasile birlikte tetkik olundu. 

Mazbatasında yazıldığı sebeplerden dolayı bu Encümen tarafından yapılan tadiller dairesinde 
lâyihanın kabulüne ve Bütçe Encümenine havale buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına 
karar verilmiştir. 
Dahiliye Encümeni Reisi Reis Vekili Mazbata Muharriri Kâtip 

Tekirdağ Adana Malatya 
Cemil Hilmi A. Muttalip 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Rize Niğde Balıkesir Eskişehir Malatya Amasya 
Atıf M. Ata Fahrettin Sait Vasıf /. Hakkı 

Âza Âza 
Ankara Kars 
Talât Baha Tali 



_ 3 -
T; ft Mv m. 
Bütçe*Encümeni 

Karar Je 8 
Esâs M 2İI09 

Bütçe Encümeni mazbstası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

1926 tarih ve 885 numaralı İskân kanununun meriyete iadesi hakkında olup İktisat, 
Dahiliye ve Bütçe Encümenlerine havale bu^rulan Edirne Meb'usu Hasan Hayri Beyle 
arkadaşlarının kanun teklifi İktisat ve Dahiliye [Encümenlerinin mazbatalarile birlikte Encüme
nimize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu: 

8 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Oümrük tarife kanununun 31 inci maddesi ile 
evvelce meriyet mevkiinde bulum» kanunlarla tefsir ve kararların ilgası tadat edilir iken bu 
arada 885 numaralı kanun da yazılmıştır. Halbuki muhacirlere mütaalhk olan bu hükmün 
ilgası kasdedilmediği ve ancak ( Gümrük tarifei umumiyesinde bazı tadilat icrasına dair ) 
31 mayıs 1926 tarih ve 884 numaralı kanunun ilgası matlup olduğu halde madde içine aynı 
tarihî haiz bulunan 885 numaralı ( İskân kanunu ) girmiş bulunduğu yapılan tetkikattan 
anlaşılmıştır. 

Muhacir suatile hariçten memleketimize gelenlerin mazhar oldukları muafiyetlerin ipkası 
hususunda encümenimiz de İktisat Encümeninin fikrine iştirak etmekte ve esasen yukarda arz-
oluntlüfu gibi mes'ele bir zühulden ileri geldiğine göre tashihi icap eylemektedir. 

Bir,sebeplerle İktisat Encümeninin teklifi esas itibarile kabul edilmiştir. 
İkinci madde de ki tahsil edilmiş olan gümrük resimleri tehiri umumî bir iadeyi tazammun 

edeceği cihetle muaf olan kısma münhasır kalmak üzere bu madde bir kayıt ile ikmal olunmuştur. 
Diğer tadiller şekle aittir. Umumî Heyete arzolunur. 
Bütçe Encümeni Reisi 

İstanbul 
Pwt 

Âza km 
Burdur Erzurum 
Vahit H. Aziz 

Âza 
Sivas 
Resim 

Reis Vekili Mazbata Muharriri 
Bursa 

Muhlis 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Sivas 

M. Remzi 

OaziAntep 
Remzi 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asım 
Âza 

Yozgat 
S. Sırrı 

Âza 
Niğde 
Faik 

Kâtip 
Oiresun 
Kâzım 

Âza 
Samsun 
Adil 
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Edirne Meh'usu II. Hayri B. I 

ve arkadaşlarının teklifi 
1 - VII- 929 tarih ve 1499 numaralı gümrük I 
tarife kanunile ilga edilen 31 mayış Q26, 

tarihli ve 885 numaralı iskân kanu
nunun iadei meriyeti 

hakkında kanun 

MADDE i — 31 mayls 926 tarihli ve 
885 numaralı iskân kanununun hükmü ip>ka 
edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 teşrinievvel 929 tari
hinden itibaren hududu milliyeye dahil olan 
muhacirinden l.-VII-929 tarihli ve 1499 numa
ralı gümrük tarife kanunu mucibince tahsil 
edilmiş olan gümrük resimleri eshabına iade 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur, 

İktisat Encıuneöiııiö tadili 

/ - VII - 1929 tarih ve 1499 numaralı 
günlük tarife kanunile ilga edilen 31 ~V- 926 
tarik ve 885 numaralı iskân kanununun iadei 

marHyeti fıatifcında kanun 

BİRİNCİ MADDE — 1499 numaralı ve 
1 - VII - 1929 tarihli' gümrük tarife kanonu
nun 31 inci maddesinin 885 numaralı ve 
31 -V - 1926 tarihli iskân kanununun mülga 
olduğuna dair olan fıkrası kaldırılmış ve 885 
numaralı ve 31 - V - 1926 talihli mezfeûr 
kanunun mer'iyeti iade edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — 1 - X - 19,29 tarihinden 
itibaren hududu milliyeye dahil olan muhaci
rinden i - VII - 1929 tarihli,ve 1409 numa
ralı gümrük tarife kanunu mucibince tahsil 
edilmiş olan gümrük resimleri -bu .kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında 
müracaat etmek şartile esbabına iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE—Aynen, kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE - Öu*kanunun ahkâ
mının icrasına Mahiye ve Dahiliye Vekilleri 
memurdur, 



Bütçe Encümeninin tadili 

Oümriik tarife kanununun 31 inci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 8 haziran 1929 ta
rih ve 1499 numaralı tarife kanununun 31 
inci maddesinde ilga olunan kanun numarala
rı arasındaki 885 adedi 884 olmak üzere tas
hih edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — 1 teşrinievvel 1929 
tarihinden itibaren millî hududa giren muha
cirlerden^ haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı 
gümrük tarife kanununa tevfikan tahsil edilmiş 
olan eşyaya ait gümrük resimlerinden 31 mayıs 
1926 tarih ve 885 numaralı iskân kanunu 
mucibince muaf olan kısmı bu kanunun neşri 
târihinden itibaren bir sene zarfında müracaat 
etmek şartile sahiplerine iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve Dahiliye Vekilleri 
memurdur. 

-. —flfc '"tut. "**l± m 
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Sıra Na 8 
Muhasebe» umumiye kanununun 48 inci maddesinin 
tefsirine dair -3/316 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

ve Divanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü _ T 
Sayı 61120 ' ' " y 2 9 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
B. M. M. Bütçe Encümeninin; Ecnebi Posta ve Telgraf İdarelerine reddi lâzımgelen 

mebâliğin sureti reddi hakkındaki noktai nazarı muhasebei umumiye kanununun 48 inci 
maddesile muhalefet arzetmekte olduğundan keyfiyetin tefsiri hakkında Maliye Vekâletinden 
yazılan l3-Xll-928 tarih ve 15505 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmağla 
muktazasımn ifa ve neticesinin iş'ar buyrulrnasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celiieye 
Ecnebi posta ve telgraf idarelerile müteati müraselât ve muhaberattan dolayı mukavelâtı 

mahsusasına tevfikan tahakkuk ettirilmekte olan düyunun tesviyesini teminen her sene posta 
ve telgraf bütçesine ecnebi posta ve telgraf idareleri namile tahsisat vazedilmekte ve bu 
tahsisattan tediyat yapılmaktadır. 

Posta ve Telgraf928 bütçesinin Bütçe Encümeninde tetkiki sırasında encümence posta ve 
telgraf kişeleri tarafından kabul ve bedeli de posta ve telgraf bütçesine irat kaydedilmekte 
bulunmuş olan müraselât ve telgrafnamelere müteallik hesabat için ayrica tahsisat ilâvesinden 

, ziyade bunların muhasebei umumiye kanununun kırk sekizinci maddesi ahkâmına tabi olarak 
masarifi mukannene unvanı altında ihdas edilen fasla idhali muvafık görülmüş ve keyfiyet 
posta ve telgraf bütçesi esbabı mucibesinde.• dermeyan kılınmış ve binaenaleyh 928 senesi 
bütçesine reddiyat namile mevzu yüz bin lira tahsisat tamamen sarfedililerek muhtelif Hükü
metler posta ve telgraf idarelerine mütehakkık düyunat tesviye edilmemiş olduğundan muha
sebei umumiye kanununun kırksekizinci maddesine tevfikan elli bin liranın ilâveten sarfına 
mezuniyet verilmesi Dahiliye Vekâleti Celilesinden iş'ar kılınmıştır. 

Muhasebei umumiye kanununun kırk sekizinci maddesinde mevzu bahs hizmetlerden 
reddiyat tertibi geçen seneler zarfında füzulen ve mükerreren tahsil ve irat kaydedildiği 
tahakkuk etmiş olması hasebile eshabına reddi iktiza eden mebaliğ hakkında olup Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesince ecnebi posta ve telgraf idarelerine reddi icap eden mebaliğ 
ise lüzulen ve mükerreren tahsil ve irat kaydedildiği tahakkuk ederek eshabına reddi iktiza 
eden mebaliğden madut olmayıp bütçe hidematından mütevellit bir sarfiyat olduğundan 

' burfun muhasebei umumiye kanununun kırk sekizinci maddesile alâka ve münasebeti olmadığı 
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mütalea olunmaktadır. Ancak bu kabil tediyatın muhasebei umumiye kanununun kırk sekizinci 
maddesine tevfikan tediyesi Bütçe Encümenince takarrür etmiş ve bu suretle de bütçede ayrıca 
iki madde açılmış olduğundan buna riayet lâzım gelmekte isede Bütçe Encümeninin bu 
husustaki noatai nazarı muhasebei umumiye kanununun kırk sekizinci maddeşile ,muhalefet 
arzetmekte ve keyfiyet muhtacı tefsir görülmekte olduğundan muktazasımn îfastım müsaadfe 
buyrulması arzolunur efendim, Maliye Vekili 

Ş. Saraçoğlu 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 

Karar M 7 
14 - V- 1029 

Di. Mu. Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Muhasebei umumiye kanununun «. 48 » inci maddesinin tefsirine ;dair "Başvekâleti 
Celileden gelip Encümenimize havale buyrulan 7-1-1929 tarih ve 6/120 numaralı tezkere 
ve merbutu Maliye Vekâletinin mutaleanamesi okundu. 

Bu hususta cereyan eden müzakere neticesinde muhasebei umumiye kanununun «;48 » inci 
maddesinde tadat olunan masarifi mukannene cetveli meyamnda (reddiyat) tertibi mutlak 
olarak mezkûr olup gerek bu husustaki ibarei kanuniyehin mutlakıyetine vegerekge reddiyatın 
hazineye ait olmıyarak her hangi bir sebeple bütçeye irat kaydedilen bir meblâğın kanunî 
sebeplerle istihkak sahiplerine reddi maksadını istihdaf etmesine ve ecnebi posta ve telgraf 
idarelerine reddolunacak mebaliğ ise evvelce ücret şeklinde alınarak bütçeye irat kaydedilen ve 
sene nihayetinde rüyeti muhasebe neticesinde bu idarelere reddi tahakkuk eden mebaliğ olmak 
itibarile diğer reddiyattan hiç bir farkı olmamasına mebni Encümenimizce de bu hususta 
Bütçe Encümeninin noktai nazarına iştirak eylemiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeye 
arzolunur. 

Di. Mu. En. Reisi 
Kâzım 

T. BM M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 4 

M. M. 

Âza 
Kadri 

Kâ. 
Hüsnü 

Âza 
Arif 

> 

Âza 
Hakim Rıza 

Âza 
Âsim 

Âza 
Menıet 

Âza 
Yusuf 

17 -XI - 1 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesinin tefsirine dair 7-1-1929 tarih ve 
6/120 numaralı Başvekâleti Celile ve merbutu Maliye Vekâleti tezkereleri ve Divanı Muhasebat 
Encümeni'mazbatası encümenimize havale buyuruimakla Maliye Muhasebesi Umum Müdürü 
hazır olduğu halde okundu ve tetkik olundu. 

Muhasebei Umumiye kânununun 48 inci maddesinin vaz ve tedvirinden .istihdaf edilen 
maksat ve gaye, mukannen aidatı bey'iye nisbeti kanunen muayyen ajdat ve-ikramiyeler,,reddi-
yat, mahkeme harçları, devlete ait müsakkafat ve arazi vergileri, mütekait eytam y ve şramil 



tahsisatı namile bütçeye vaz olunan ve tehiri tediyesi caiz olmıyan tahsisatın bitmesi halinde 
bir takım eşkâl ve merasim ihtiyarile Meclisi Âliden yemden tahsisat almağa mecbur olmadan 

.Maliye Vekili tarafından derhal tediye edilmesini lemihderr'ibarettir. 
/;:\;.MühteIiî ecnebî Posta ve Telgraf İdarelerine bermucibi mukavele tediyesi tahakkuk eden 
ücurat hisseleri esasen şekil ve mahiyeti itibarile vazıı kanunun kastetmiş olduğu reddiyat 
idadina dahil ve faize tabi ve tehiri caiz olmıyan kısımdandır. 928 ve 929-"bütçelerinin 
tetkiki esnasında bu cihet Bütçe Encümeninin de nazarı dikkatini celbetmiş olduğundan 
mezkûr ücurat hisselerinin «48» inci maddenin dairei şümulüne dahil reddiyat kabilinden 
bulunduğu' şerh verilmek suretile bütçeye ithal olunmuş ve bu Heyeti Ümumiyenin katarına da 
iktiran etmiştir. Binaenaleyh encümenimiz dahi Divanı Muhasebat Eitefimeniniri rey ve 
mütaleasına iştirak ile bir tefsir maddesi ihzar eylemiştir. Heyeti Umtımiyeye arzolunur. 

Mal. E. Reisi M. M. -Kâ. - Âza Âza Âza 
^Samsun JBayazıt Kayseri Malatya İzmir Konya 
Ali Hana ihsan A. Hilmi M. Nedim Kâmil Fuat 

Muhasebei ıurna*niye kanununun 48 *nei maddesinin'tefsiri 
Mukavelelerine tevfikan ecnebi posta ve telgraf idarelerine ücret hissesi olarak tediye 

ohtfiacak mebaliğ, muhasebei umumiye kanununun kırk sekizinci maddesinin dairei şümulüne 
dahil reddiyat kabiliiîdendir, 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Karar .¥ 6 1 - x n - 1929 
Esas A» 3J219 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Muhasebci umumiye kanununun 48 inci maddesinin tefsirine dair olup Divanı Muhasebat, 
Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale buyurulan Başvekâlet tezkeresi mezkûr iki encümenin 
mazbatası ile birlikte encümenimize tevdi, kihnmakla Muhasebei Umumiye Müdürü Umumisi 
Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Başvekâlet tezkeresine bağlı Maliye Vekâleti tezkeresi suretinde «. muhasebei umumiye 
kanununun 48 inci maddesinde mevzubahs hizmetlerden reddiyat tertibi geçen seneler 
zarfında fuzulen ve mükerreren tahsil ve irat kaydedildiği tahakkuk etmiş olması hasebile 
eshabına reddi iktiza eden mebaliğ hakkında olup Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesince 
ecnebi posta ve telgraf idarelerince reddi icap eden mebaliğ ise bütçe hidematından mütevellit 
bir sarfiyat olduğundan bunun muhasebei umumiye kanununun 48 inci maddesile alâka ve 
münasebeti olmadığı yazılmakta ve Bütçe Encümenince bütçede açılmış bulunan mukannen 
masarif faslında bu kabil sarfiyatın reddiyat mahiyetinde olduğu sarahatan zikredilmekte 
bulunduğu cihetle keyfiyet tefsire muhtaç görülmektedir, 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatasında: « muhasebei umumiye kanununun 48 inci 
maddesinde tadat olunan masarifi mukannene cetveli meyanında ( reddiyat ) tertibi mutlak 
olarak mezkûr olup gerek bu husustaki ibarei kanuniyenin mutlakıyetine ve gerek reddiyatın 
hazineye ait olmayarak her hangi bir sebeple bütçeye*irat kaydedilen mebâliğın kanunî sebeplerle 
istihkak sahiplerine reddi maksadını istihdaf etmesine . . , mebni » Ecnebi Posta ve Telgraf 
İdarelerine reddi icap eden mebâliğın da reddiyat hükmünde bulunduğu mütaleası sert 
öhınmaktadır. 
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• Maliye Encümeni de umumiyet itibarile bu mütaleaya iştirak etmiş ve bir tefsir fıkrası 
tânzimi suretile nıes'elenin tavzihini münasip, görmüştür. 

Muhasebei umumiye, kanununun 48 inci maddesinin « C » fıkrasındaki (reddiyat ) tabiri 
mutlak olmak itibarile hazineye ait olmayıp sahibine reddi iktiza eden bilcümle meblağlar 
bu araya girmektedir. «Ret« tabirinin en dar manasıla « iade » mefhumuna kasr ve tahdidi 
mümkün değildir. 

(1928,1929 ) senelerinde Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesine masarifi 
mukannene faslı unvanı altında bu kabil masrafları zikr ve tasrih ederek açılan maddeler 
her türlü şüpheleri izaleye kâfidir. Bu maddeler aynen şu şekilde yazılmıştır. 

. Madde 3 — .Reddiyat 
Madde 4 — Ecnebi posta idarelerine reddiyat 
Madde 5 — Ecnebi telgraf idarelerine reddiyat 
Bu sebeplerle mçs'elenin tefsire dahi muhtaç olmadığı kanaatinin Umumî Heyete arzına 

karar verilmiştir. 

Reis Reis Vekili Mazbata Muharriri 
İstanbul Bursa Gaziantep .Erzurum 

Fuat Muhlis Remzi fi. Aziz 

İsparta Konya Niğde Samsun Sivas Yozgat 
M itken em K Hüsnü Faik Adil Af. Remzi S. Sim 

Muhasebeyi Umumiye Kanunu vr 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki fıkralarda zikredilen hizmetlerden her birinra 

senesi bütçesine mevzu tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum görülecek 
miktarı tediyeye Maliye Vekili mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı 100 üncü 
maddede muharrer hesabı kafide ayrıca gösterilir. 

A - Mukannen aidatı bey'iyye, 
B - Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiyyeler. 
C - Reddiyat, • 
D - Mahkeme harçları 
H - Devlete ait müsakkafat ve arazi vergileri, 
V - Mütekait, eytam ve eramil tahsisatı 



SIRA No 13 
Memurin kanununun Seksen beşinci maddesinin tefsiri 
hakkında 3/58 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye 

Bütçe ve Memurin kanunu muvakkat Encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 1 5 - î - 9 2 9 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 6j259 

B. M. M. Riyaseti Ceülesine 
Memurin kanununun açık maaşa mütedair olan 85 inci maddesinin müeccel olmasile 

infisal eden memurine açık maaşı itası mümkün olmayup haziran 1927 tarihine kadar olan 
zaman için mazuliyet maaşı tahsis kılınmakta isede 29 uncu maddeye nazaran Divanı Muha
sebatça vize edilmekte olduğundan bu gibiler hakkında tefsiren bir karar ittihazı, Maliye 
Vekâleti Celilesinden yazılan musaddak sureti melfuf 10 kânunusani 1929 tarih ve 350 
numaralı tezkeresile rica edilmiştir. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulması maruzdur efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Ceîileye 
Memurin kanununun açık maaşa mütedair olaln 85 inci maadesi ahkâmı maliyeden olmak 

itibarile ancak bir haziran 1927 tarihinden itibaren mevkii meriyete vazedilmiş ve kanunu 
mezkûrun neşrinden sonra infisal eden memurine de 85 inci maddenin müeccel olması 
hasebile açık maaşı ita edilmemesine binaen bu gibilere kemafissabık mazuliyet maaşı tahsisi 
icap edeceği hazinece teemmül .kılınmış isede Divanı Muhasebatça 89 uncu madde ile memurin] 
kanununun neşri tarihinden sonra mazuliyet maaşı tahsisi menedilmiş olduğundan bu gibilere] 
85 inci maddenin mevkii fatbika vazmdan itibaren açık maaşı itası lâzım geleceği beyanatile 
mazuliyet maaşına ait olarak tahsisile vize edilerek iade edilmesi üzerine bizzarur i haziran 929 
tarihinden itibaren açık maaş itası cihetine gidilmiştir. 

Ancak tarihi infisalinden haziran 927 tarihine kadar olan zaman için açık maaşı verilme
mekte olması kendilerinin mağduriyetlerini mucip olmakta bulunduğundan bahsile alâkadaraıı 
tarafından müracaat vaki olmakta ve bu kabil memurini munfasıla hakkında ne muamele ifast 
hazinece haddizatında muhtacı tefsir mesailden görülmekte olduğundan bu babta bir kararı tefsiri 
istihsali esbabının istikmaline Müsaadei Devletleri arz ve istirham olunur efendim hazretleri 

19 kânunsani 928 
Maliye Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 



T..B. M.M. 
26 -II - 1928 

Dahiliye Encümeni mazim lası 
RİYASETİ GELİLEYE 

Memurin kanununun açık maaşa mütedair olan S5inci maddesinin müeccel bulunduğundan 
ve haziran 1927 tarihine kadar olan zaman için mazuliyet maaşı tahsis kılındığı halde 89 
uncu maddeye nazaran Divanı Muhasebatça vize edilmemekte olduğundan dolayı bu gibiler 
hakkında tefsiren bir karar ittihazı zımnında Başvekâletten varit olup encümenimize havale 
Buyrulan evrak tetkik ve müzakere edildi. 

Memurin kanunu hususî bir encümen tarafından tetkik edilmiş olduğundan, işbu tefsir 
kararının da dahilî nizamnamenin I24üncü maddesindeki hükrae tevfikan teşkil olunacak hususî 
bir encümence tetkik olunmasına karar verilmiştir. 
Da. E. R. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Mersin Malatya Kars Ankara Antalya Amasya Ordu 

Ali miitıif Abdülmüttallp Mezun Talat Rasih Ahmet Esat İsmail 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Eskişehir Tekirdağ Çorum Rize Zonguldak Zonguldak Samsun Samsun 
Sait Al. Faik ismail Atıf Halil M. Rifat Ali Rana Ali Rıza 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Kars Konya Giresun Malatya Niğde İzmir 

Baha tali Nevzat Hacim Muhittin Vasıf Ata Ahmet Münir 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Memurin kanununun neşri tarihi ile mezkûr kanunun 85 inci maddesinin mevkii meriyete 
girdiği tarihler arasında infisal eden memurine ne suretle maaş verileceğinin tayin ve tefsirine 
ait olup Memurin Encümenince evvelemirde encümenimizin mütaleasımn alınması lüzumu 
hakkındaki mazbatasile birlikte encümenimize tevdi olunan Başvekâlet tezkeresi Maliye Vekili 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye Vekâleti tezkeresinde memurin kanununun açık maaşa mütedair olan 85 inci 
maddesinin hükmü maliyi mutazammın olması itibarile ı haziran 1927 tarihinde mevkii 
meriyete vaz edilmiş olmasına ve bu sebeple mezkûr kanunun neşrinden sonra infisal eden 
memurine kemafissabık mazuliyet maaşı tahsisi icap ettiği halde Divanı Muhasebatça mezkûr 
kanunun 89 uncu maddesile mazuliyet maaşı tahsisi menolunduğıından bu gibilere 85 inci 
maddenin mevkii tatbika vazından itibaren açık maaşı itası lâzım geleceği beyanile mazuliyet 
maaşına ait evrakı tahsisiyenin vize edilmediğinden bizzarure bu gibilere ı haziran 1927 
tarihinden itibaren açık maaşı itası cihetine gidildiği ve bu memurlara tarihi infisalierindcn 
1 haziran 1927 tarihine kadar olan zaman için ne suretle maaş verileceğinin tayin ve tefsiri 
beyan olunmuştur, 

Meclisi Âlice 18 mart 1920 tarihinde kabul edilmiş olan memurin kanununun 31 mart 
1926 tarihinde neşir ve ilân olunmuş ve 1926 senei maliyesi bütçe kanununun 18 inci 
maddesile salifüzzikir kanunun 20 inci maddesi ve bilumum malî maddeleri ahkâmının tatbiki 

Da. Encümeni 
Karar A 18 
Esas A* 3/38 



1927 senei maliyesi iptidasına kadar tecil edilmiştir. Tefsiri talep olunan meseleye temas 
eden 85 ve 89 uncu maddeler dahi malî hükümleri mutazammm maddelerden olmasına binaen 
memurin kanununun neşri tarihile 85 ve 89 uncu maddelerin mevkii mer'iyete girdiği tarihler 
arasında memurin kanunu ahkâmına göre açıkta kalmış olanlar haklarında eski ahkâmın cari 
olması yani bu kanunun 85 inci maddesi hükmüne göre açıkta kalacaklara eski mazuliyet 
kanunu ahkâmının tatbik edilmesi lâzım geleceği encümenimizce mütalea olunmuştur. 

26-V-1929 
Reis Rs. V. Kâ. 

Edirne İstanbul Bursa İsparta Samsun Elaziz 
Şakır Fuat Muhlis Mükerrem Adil ti. Tahsin 

Sivas Tokat Kütahya Yozgat Kırklareli 
M. Remzi Şevki N. Asım S. Sırrı Af. Nakit 

T. B. M. M. 
Af. K> Af. Encümeni 2 - XII - 1929 

Karar M 1 
M, K. M. Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Memurin kanununun açık maaşa dair olan 83 üncü maddesinin müeccel olmasile infisal 

eden memurine açık maaşı itası mümkün olmiyacaktır. 927 hazran tarihine kadar olan zaman 
için mazuliyet maaşı tahsis kılınmakta isede 89 uncu maddeye nazaran Divanı Muhasebatça 
vize edilmemekte olduğundan bu bapta tefsiren bir karar ittihazı lüzumuna dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazbatası tetkik ve müzakere olundu. 

Bütçe Encümeninin noktai nazarı şudur ki Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 8ö ve 
89 uncu maddeler dahi malî hükümleri mutazammm olmasına binaen memurin kanununun 
neşri tarihile 85 ve 89 uncu maddelerin mevkii meriyete girdiği tarihler arasında memurin 
kanunu ahkâmına göre açıkta kalmış olanlar haklarında eski ahkâmın cari olması - yani bu ka
nunun 85 inci maddesi hükmüne göre açıkta kalacaklara eski mazuliyet kanunu ahkâmı mu 
tatbik edilmesi lâzım geleceği mütalea edilmiş ve bu cihet nefselemre muvafık bulunmuş oı* 
mağte Yüksek Riyasete takdim kılındı. 

Tefsir fıkrası 
Memurin kanununun tarihi neşri ile mezkûr kanunun 85 ve 89 uncu maddelerinin mevkii 

meriyete girdiği 1 haziran 1927 tarihi arasındaki müddet içinde infisal eden memurine 
mazuliyet kanunu ahkâmına tevfikan maaş tahsis olunur. 
M. K. M. En. R. M.M. Kâ Âza Âza Âza Âza Âza 

Antalya 
Af. Fayık A. Hilmi Ahmet Saki Hamdi Sait Esat Dr. Bûrhanettin 

Âza Âza Âza Âza 
M. Kâzım Vahit Emin Asaf 





SİRA No 11 
Alaşehirin Dinarlı köyünden Hacı İsmail namı diğeri ayaşlı 
öpt^nrtâm İbratrimoğlu Halimin idamı hakkında 3/331 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

TC . 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlügi}. 5 - XI- 929 
Sayı 6 I 4047 

B. M. M. Yüksek Heisliftîne 
Alaşehirin Dinarlı köyünden Hacı Ahmetoğullarından Memetoğlu Aliyi teammüden 

öldüren mezkûr köyden Hacı İsmail namı diğeri Ayaşlı oğullarından İbrahim oğlu 322 tevellütlü 
Halimin idami hakkında Kula Ağır Ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi birinci 
Ceza Dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altmci maddesi mucibince 
merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 2 - 11 - 929 tarihli ve C. İ. 
603/549 numaralı tezkeresiie tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsme 

T; BM. 
Adliye E. i - XII - lQ2<3 

Karar jl? 5 
Esas M 3/331 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Alaşehirin Dindarlı köyünden Memetoğlu Aliyi gece evinde uyumakta iken eski kin ve 
husumetine binaen ve taammüden av tüfeği ile cerh ve katleden mezkûr köy halkından 322 
doğumlu Koca İsmail namı diğeri Ayaşlı oğullarından İbrahimoğlu Halil hakkında Kula Ağır 
Ceza Mahkemesinden verilen ölümg cezasının tasdikine dair temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden sadır olan 13 -X-Q29 tarih ve 5572 numaralı ilâm müteakip muamelenin 
Meclisi Âlice ifası zımnında Başvekâletin 5 - Xl - 929 tarih ve 6/4047 numaralı tezkeresiie 
Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Halil hakkında verilen ölüm cezasının tetkik olunan dosyasına göre tahvil ve tahfifini 
müstelzim bir sebep görülememiş olmakla teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine 



tevfikan mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzı ittifakla 
kararlaştırılmıştır. 

Ad. E. Rs. M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Manis Kocaeli Yozgat Antalya Ankara Balıkesir Erzincan 

Mustafa Fevzi Selâhattin A. tianıdi Ahmet Saki A. İhsan O. Niyazi Abdullah 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Mardin Kayseri Konya Manisa Kocaeli Zonguldak Konya 
/. Ferit Reşit Musa Kâzım Kemal Rağıp Nazif T. Fikret 

• » a ^ » • • « * & « -



SIRA No 12 
Şişli oğullarından YaKupoğlu Alinin idamı hakkında 3/324 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad. Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 
Sayı 6/2843 

li. M. M. Yüksek Reisliğine 
Abdullahoğlu Memet zevcesi Emineyi öldüren Şişlioğullanndan Yakup oğlu 316 

doğumlu Alinin idamı hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz 
Mahkemesi Ceza Dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 11 - Vli - 929 tarihli 
ve 315 numaralı tezkeresile gönderilen ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 
Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasım rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

B. M, M. 
Ad> Encümeni 
Karat M ? 
Esasi M 3/324 

1 - XİÎ - 1929 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Tosyalım Kargı Nahiyesinin mihri mahallesinden Apdullahoğlu Memedin karısı Emineyi, 
kaybolan ineğini köyden uzak bir yerde gördüğünü söylemek suretile aldatarak, oraya doğru 
giderken arkasından gizlice takip ile mezburenin ırzına tasallut etmiş ve gördüğü mümanaat 
üzerine bıçakla otuz üç yerinden yarahyarak öldüren Şişlioğullanndan Yakupoğlu, 316 
doğumlu Alinin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinden ölüm cezasına mahkûmiyetine dair 
verilen hükmün tasdikini mutazammın Temyiz Mahkemesi Ceza Heyeti Umumiyesinden sadır olan 
3-VI- 1929 tarih ve 152 numaralı ilâmı müteakip muamelenin Meclisi Âlice ifası zımnında 
Başvekâletin 23 - VII - 1929 tarih ve 6/2848 numaralı tezkeresi ile Adliye Encümenine tevdi 
edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Ali hakkında verilen ölüm cezasının tetkik olunan dosyasına göre tahvil ve tahfifini 
müstelzim bir sebep görülememiş olmağla teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi 
mucibince mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti Umumiyeye arzına 
ittifakla karar verilmiştir . 

Ad. En. Reisi 
Manisa 

M. Fevzi 
Âza 

Manisa 
Kemal 

M. M. 
Kocaeli 

Selâhattin 
Âza 

Kayseri 
Reşit 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdı 
Âza 

Erzincan 
Abdülhak 

Aza 
Antalya 
A. Saki 

Âza 
Kocaeli 
Ragıp 

Âza 
Balıkesir 

0. Niyazi 
Âza 

Konya 
Fikret 

Âza. 
Ankara 

A. ihsan 
Âza 

Zonguldak 
Nazif 

Âza 
Konya 

M. Kâzım 
Âza 

Mardin 
/. Ferit 
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Kara#erıiz Boğazı TalrHsîye îcteresîrwt 1026 senesi ft«^br 
katisi hakkında 1/273 numaralı kanun lâyihasile Karadeniz 
Boğazı tahlisiye idaresinin 1926 senesine ait mutabakat 
beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/329 numaralı 
Di. M. Riyaseti tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü .„ 
Sayı, 612506 1 0 - V I - 1 9 2 8 

B. M. M. Kiyaseti Celilesine 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi hesabı kafisi hakkında İktisat Vekâleti 

Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 28 mayıs 1928 tarihli içtimamdatezekkür 
ve Meclisi1 Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neöcesifiin iş'arına müsaadft buyruimasım rica eylerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

MapaDeniz Boğamı Tahlisiye Mare$4friw 192& hesabt feal'tei 
Bfaftfrındaftî karttın lâyfhasma dair esbaftı mtıeibe 

Tahlisiye İdarasinifr ( 1 9 2 # senesi hesabi kafisi hakkındaki lâyiha* kanuniye izahnamesi 
berveçhi atidir: 

İüöreniîii 1926 senesi varidat BütçesiıiHî ( A ) cetvelinde marakkam birinci faslın* birinci 
maddesine mevzu (18$ #4i2) lîraîten ibaret nisama» töıl&ty« varidatı muhamminsin^ mukabil 
(62 767) lira ve (23) kuruş fazla olarak (249 409) lira ve (23) kuruş ve ikinci madiftslîte 
mevm l&.?$o)' lirada» i t e e t aidatı tekaüdiyei muftammitteye' karşı ( 9 9 £ ) lir& ve ( #?)> kuruş 
fazlası la (3742) lira ve (47) kuruş hesabı Gari sureti le başkalaratevdi oluna* hasılat fafei olmak 
üzere ü^üıscü maddeye mtevzu (585) liradan" ibaset faıiae karşı (29*51 )i IİHSM ve (27)-teras-fe^âsile 
(3534) lira ve (27) kuruş ve hasılatı müteferrika oterak ta (̂ 140) \\m öimafe vizem tatrakkulr ve 
tamamen tahsil edilmiş olan varidatı umumiye ceman (256 825) lira ve97 kuruştan ibarettir. 

iCezalik masarifatı mütenevvia olarak senei mezkûreye mütedair daire bütçesinin ( B ) cetve
linde murakkam ( 189 975 ) lira ile bütçe kanununun altıncı maddesine tevfikan Ağva ve 
Kefkende tesis olunan iki müvfei masarifatile Avrupadan celbalunan roket alât ve edevatı 
esmanı olmak üzê g sarfedilen ( 19 394 ) lira ve yetmiş üç kurasda beraber cent'ân (209 369) 
lira ve yetmiş üç kuruştan ibaret masarifatı umumiyei muhammineye mukabil Poyraz mevkiinin 
tesis edilmemesi ve can kurtaran sandalları mubayaa olunmaması ve sigorta muamelesile 
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tamiratın teehhürü ve mütehassısın celbolunamaması gibi esbabı adide dolayısile ( 156 411 ) 
lira ve (8) kuruş tahakkuk ve sarfedilmiş ve mütebaki ( 52 958 ) lira ve altmış beş kuruş 
bakiyei tahsisat da iptal edilmiştir. 

Masarifatı vakıa bermucibi bütçe 1926 senesindeki hidematı umumiye ile yeniden Ağva 
ve Kefken mevkilerinin küşadı ve bir kısım vesaiti tahlisiyenin Avrupadan celp ve mubayaası 
misillû htısusatı müteferrika için ihtiyar edildiği arzolunur efendim. 

T. C. 
it Muha 

Sayı 
542/3238 

Divanı Muhasebat 
Sayı 2-XI-1929 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 926 senesine ait olarak tanzim olunan mutabakat 

beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim edilmiş olduğu arzolunur efendim 
hazretleri. 

D. M. Reis vekili 
Faik 

T. B. M. M. 
Di. Mu. Encümeni 

Karar M 5 2-XII-1929 
Esas M 11273,3/329 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Encümenimize havale buyrulan Başvekâleti Celilenin 10 haziran 928 tarih ve 6/2506 
numaralı tezkeresile gelen Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 malî senesine ait hesabı 
kati kanun lâyihası Divanı Muhasebat Riyasetinin 2 teşrinisani 929 tarih ve 542/3238 
numaralı tezkeresile mevrut mutabakat beyannamesile mukabele ve tetkik olundu. 

Hükümetçe teklif edilen lâyihai kanuniye ile Divanı Muhasebatın mutabakat beyannamesin
deki varidat erkamı arasında bir fark mevcut olmadığı ve masarif hakkında teklif olunan 
lâyihai kanuniyede mutabakat beyannamesine nazaran ( 3140 ) lira ( 3 ) kuruş noksan olduğu 
görülmüş ve bunun 341 senesi düyununa vukubulan tediyatın hesabı kafiye ithal edilmiş 
olmasından münbais olduğu anlaşılarak sarfiyat o dairede tashih edilmiş ve (B) cetveli de bu 
suretle tadil olunmuştur. 

Hükümetçe bir maddei kanuniye dahilinde gösterilmiş olan varidat ve masarif bütçe kanunu 
ile tenazurun temini zımnında ayrı ayrı iki madde şeklinde tedvin kılınmıştır. 

Hükümetçe bir maddei kanuniye dahilinde gösterilmiş olan neşir ve icra hükümleri dahi ayrı, 
ayrı iki madde olarak bittadil takdim kılınmıştır efendim. 

Reis Mazbata Muharriri Kâtip Âza Âza Âza 
/. Hakkı Kâzım Hüsnü Kadri Hakim Rıza 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Şefik Asım Hüseyin Rifat Ali Rıza 
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Hükûmetiıı teklifi 
Karadeniz boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 

senesi hesabı kafi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tahlisiye İdaresinin 926 se
nesi varidatı umumiyesi merbut bir numaralı 
cetvelde muharrer olduğu veçhile ( iki yüz 
elli altı bin sekiz yüz yirmi beş ) lira ve (97) 
kuruş olarak ve masarifatı umumiyesi merbut 
üç numaralı cetvelde muharrer olduğu üzere 
( 156 411 ) lira ve ( 8 ) kuruş olarak kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Kezalik merbut üç numaralı 
cetvelde irae edildiği üzere devrei hesabiye 
zarfında tahakkuk edüp tediye ve emanat 
hesabına nakledilen mebaliğin tenzilinden 
sonra gayri ez sarf kalan (52958 ) lira (65 ) 
kuruş bakiye! muhassasat iptal edilmiştir. 

MADDE 3 — Tarihi neşrinden itibaren 
mer'i olan işbu kanunun ahkâmını icraya 
İktisat vekâleti memurdur. 

28 Mayıs 928 

Eucümenin tadili 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 

senesi hesabı kafi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Karadeniz Boğazı Tahlisiye 
İdaresinin 1926 malî senesi varidatı umumi
yesi merbut (A) cetvelinde yazılı olduğu 
veçhile ( 256825 ) lira ( 97 ) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin aynı sene 
masarifi umumiyesi merbut (B) cetvelinde 
gösterildiği üzere ( 159551 ) lira ( 1 1 ) 
kuruştur. 

MADDE 3 — Merbut (B) cetvelinin sütu
nu mahsusunda muharrer (52958) lira ( 6 5 ) 
kuruş tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 



M:•- Cetveli 
Karadeniz Boğazı tahlisiye İdaresinin 1926 senesi varidat hesabı kafisi 

F
as

ıl 
||; 

1 

0 

M
ad

de
 f 

1 
2 
3 

0 

Müfiammenat 
Varidatı ti nev 1 Lira 

Rüsumu Tahlisiye 
Aidatı tekaüdiye 
Bankalara hesabı carî sureti le tevdi olunan hasılat 
faizi 
Hâsılatı müteferrika 

Vekûn 

186 642 
2 750 

583 

0 
189 975 

Tahsilat 
Lira 

249 409 
3 742 
3 534 

140 
256 825 

K. 

23 
47 
27 

97 



( B ) Cetveli 
Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi masraf hesabı kafisi 

Fa
sıl

 

1 
2 
3 
4 

fasıl 
mah-
sus 

i * 

Muhassasa t ı ı ı nev ' i 

Maaşat 
Masarifat 
Telgraf ücuratı 
Memurin ve mütekaidinin tahsisatı fevka
lâdeleri 

Bütçe yekûnu 
Ağva ve Kefken mevkileri Masarifatile 
celbolunacak roket âlât ve edevat esmanı 

341 senesi düyunu 
Yekûnu umumi 

Muhassasat 
Lira 

32 396 
80 983 

946 

75 650 
189 975 

19 394 

3 140 
212 509 

Tediyat 
K. 

73 

03 
76 

Lira 

26 635 
38 680 

0 

71 700 
137 016 

19 394 

3 140 
159 551 

İptali lâzımgelen 1 
tahsisat |j 

K. 

38 
35 

62 

35 
73 

03 
11 

Lira 

5 760 
42 302 

946 

3 949 
52 958 

52 958 

62 
65 

38 
65 

651 

/ 





SIRA N* 7 
Damga resmi kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci fıkra
sının tefsirine dair 3/315 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbetaları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube : 1 21 - IX - 1929 
Sayı : 6/3463 

B. M. M. Yüksek Heisligine 
ihale kararlarının tabi olduğu damga resmi hakkında damga kanununun 13 üncü madde

sinin 8 inci fıkrasının tefsirine dair Maliye Vekâletinden yazılan 14 -IX-1929 tarih ve 3967/11 
numaralı tezkere sureti leffeıı takdim kılınmıştır. 

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

Başvekâleti Celileye 
Damga kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ( Her türlü alım ve satım icar 

ve isticara müteallik ihale kararları, ihale bedeli üzerinden bin kuruşta on para ) damga resmine 
tabidir denilerek damga resmine tabi ihale kararları tadat ve takyit edilmekte olduğu için 
müzayede ve ihalât.kanununun birinci maddesi hükmüne tevfikan hükümet namına icra kılınacak 
her nevi mübayaat, satış, icar, inşaat, tamirat, istikşafat, imalat işletme ve nakliyata mahsus 
ihale kararlarından mezkûr fıkra mucibince damga resmine tabiiyetlerinde bazı mahallerce 
tereddüt hasıl olmaktadır. 

Her ne kadar damga kanununun maruz 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ( alım, satım 
icar ve isticar ) tabirleri tahdidi bir surette zikredilmiş isede bu tabirlerin evvelinde umu
miyet ve şümul ifade eden ( Her türlü) kelimesinin kullanılması fıkrada yazılı bulunan alım, 
satım, icar, ve isticar tabirlerinin vasi bir manada vaz edildiğini gösterecek mahiyette 
bulunmaktadır. 

Binaenaleyh mezkûr fıkra hükmü bu noktadan tetkik edildiği takdirde Hükümet namına 
vuku bulacak (her nevi mübayaat, satış, icar, inşaat, tamirat ilah) gibi işlere ait bütün 
ihale kararlarına da şümulünü kabul kanunun ruhuna mahalif düşmez. 

Çünki yukarıda yazılı akitlerin bir kısmını alım ve satım ve bir kısmını da icar ve isticar 
medlullerine ithal mümkün bulunmakla beraber ihale kararlarını, resme tabiiyet noktasından 
tefrika makul bir sebep de tasavvur edilemez. Maruz esbaba mebni mezkûr fıkra hükmünün 
bilûmum ihale kararlarına teşmilen tatbiki cihetine gidilmekte isede fıkranın şekli tahriri 
meselenin Büyük Millet Meclisince tefsir suretile halledilecek mahiyette bulunduğundan 
muktazasının ifasına müsaadeleri arz ve rica olunur efendim. 14 - IX - 1929 

Maliye Vekili 
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T.BJ.M. 
Mal. Encümeni 19 - XI - 1929 

Karar X° 5 
Maliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Damga kanununun 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrasının tefsirine dair Başvekâleti 
Celilenin 21 - IX -1929 ve 6/3463 numaralı tezkeresile merbutu Maliye Vekâletinin 14 - IX -1929 
tarihli tezkeresi sureti Encümenimize havale buyrulmakla memuru mahsusu hazır olduğu 
halde müzakere ve tetkik olundu. 

Maliye Vekâletinin mezkûr tezkeresinin hülâsai maali damga kanununun I3üncü maddesinin 
sekizinci fıkrasında her türlü alım ve satıma icar ve isticara müteallik ihale kararları ihale 
bedeli üzerinden 1000 kuruşta on para damga resmine tabidir denilerek damga resmine 
tabi ihale kararlan tadat ve takyit edilmekte olduğu için müzayede ve ihalât kanununun 
birinci maddesi hükmüne tevfikan Hükümet namına icara kılınacak her nevi mübayaat, satış, 
icar, inşaat, tamirat, istikşafat, imalât, işletme ve nakliyata mahsus ihale kararlarının mezkûr 
fıkra mucibince damga resmine tabiiyetlerinde bazı malıallerce tereddüt hasıl olduğundan ve 
halbuki marülarz sekizinci fıkrada ( alım, satım, icar, isticar ) tabirleri tahdidi bir surette 
zikredilmiş isede bu tabirlerin evvelinde umumiyet ve şümul ifade eden «. her türlü » 
kelimelerinin kullanılması itibarile inşaat, tamirat, istikşafat, imalât, işletme ve nakliyata 
mahsus ihale kararlarından dahi ihale bedeli üzerinden bin kuruşta ıo para alınması kanunun 
şümul ve ruhuna muvafık olacağından fıkrayı mezkûrenin ol veçhile teşmilen tefsiri talebinden 
ibarettir. Mevzııbahs sekizinci fıkrayı kanuniyede yalnız ( her türlü alım ve satıma ve icar ve 
isticara ) müteallik ihale kararlarından bedeli üzerinden bin kuruşta on para alınacağı 
sarahaten zikrü tadat edilmiş, inşaat, tamirat ve saire gibi diğer hususatın ne ihalelerinden ve 
nede alınacak damga resminden asla bahsedilmemiş olmasına binaen fıkrai mebhusenin tefsir 
tarikile imal ve teşmiline imkânı hukukî görülememiştir. 
halbuki marülarz sekizinci fıkra tadil olunmadığı surette icar isticar alım ve satıma mütedair 
ihalelerden damga resmi istifa olunduğu halde kanunda sarahat olmadığından dolayi inşaat, 
tamirat ve saire ihalelerinden aynı resmin alınmaması gibi müsavatsızlığı mucip ahvalin 
hudusuna ve yahut damga kanunuuun orıikinci maddesine tevfikan bu misilli ihalelerden 
beher bin kuruş için iki kuruş miktarında pek fahiş denilecek derecede damga resminin 
istifasınai^meyda'i verileceği düşünülerek mezkûr sekizinci fıkranın tadili keyfiyeti Encümenimizce 
tekarrür etmiştir. Tadil olunan madde ve işbu esbabı mucibe mazbatası havale mucibince 
Bütçe Eacümenine tevdi kılındı. 

29 Mayıs 1928 tarihli ve 1324 numaralı damga kanununun 13 üncü maddesinin sekizin
ci fıkrası berveçhi ati tadil edilmiştir. 

( Her türlü alım ve satım ve icar ve isticar ve inşaat ve tamirata ve istikşafata ve imalâta 
ve işletıne ve nakliyata ve saiceye müteallik ihale kararları ) [İhale kararlan üzerinden bin 
kuruşta on para J 

Maliye En. R. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
İçel İzmir 

Ali Rana İhsan A Hilmi M. Nedim Şevket Emin Kâmil 
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T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 30 -XI -1929 

Karar A* 5 
Esas M 3/315 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Damga resmi kanununun 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi, Maliye Encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla Maliye 
Vekâleti Varidat Umum Müdürlüğünden davet edilen 3 üncü Şube Müdürü Remzi Bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Maliye Vekâleti tezkeresi suretinde « her ne kadar damga kanununun maruz on üçüncü. 
maddesinin 8 inci fıkrasında (alım, satım, icar ve isticar) tabirleri tahdidi bir surette zikredil
miş ise de bu tabirlerin evvelinde umumiyet ve şümul ilâve eden ( her türlü ) kelimelerinin 
kullanılması fıkrada yazılı bulunan (her nevi mübayaat, satış, icar, isticar, tamir... İlah.) tabir
lerinin vasi manada, vaz edildiğini gösterecek mahiyettedir.» denilmiş ve bu tahrir şekli 
dolayısile mes'ele tefsire muhtaç görülerek tefsir talep olunmaktadır. 

Maliye Encümenince : meselenin tefsirle halli kabil görülmemiş, mezkûr fıkraya (nakliyat, 
tamirat ve istikşafat, imalât, işletme ve nakliyat ve saire) ibaresi ilâvesi suretile kanunun 
tevsian tadili muvafık bulunmuştur. 

Fıkranın evvelindeki (her türlü ) tabiri ( alım, satım, icar ve isticar ) muamelelerine 
müteallik olup bunun haricindeki ahvale sirayet ettirilmiyeceğinden mes'lenin tefsirle halli 
encümenimizce de muvafık görülmiyerek tadili ciheti iltizam edilmiştir. 

Maliye Encümeninin tadil şekli tadadı mahiyette olduğundan bu münasebetle sayılmiyan 
yeni bir muamelenin kıyasında da tereddüt hasıl olmak ihtimali derpiş edilerek daha umumi 
ve kat'î bulunan ( her türlü ihale kararları ) tabirile iktifa olunmuştur. Muaddel fıkra Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis Vekili Mazbata Muhrreri Âza Âza 
İstanbul Bursa Gaziantep Erzurum . Elaziz 

Fuat Muhlis A. Remzi Aziz ti. Tahsin 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

İsparta Konya Niğde Samsun Sivas Yozgat 
Mükerrem Kâ. Hüsnü Faik Adil Remzi S. Sırrı 

Her türlü alım ve satıma ve icar ve isticara müteallik ihale kararları ( inale bedeli üzerin
den bin kuruşta on para ) 

28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı Damga resmi kanununun 
13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasının tadiline dair kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — 28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı Damga resimi kanununun 

13 üncü maddesinin 8 inci fıkrası asadaki şekilde tadil edilmiştir : 
8 - Her türlü ihale kararlerı ( İhale bedeli üzerinden bin kuruşta on para ) 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Adliye Vekilleri 

memurdur. 





SIRA No 10 
Maaş Kanununun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında 3/173 
numaralı Başvekâlet tezkeresi hakkında Dahiliye, Memurin 
kanunu muvakkat, Maliye Encümenleri mazbatalarile Maaş 
kanununun 8 inci maddesinin tadiline dair 1/505 numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbatalrı 

T. C. 
Baş Vekâlet 

Muamelât müdüriyeti 
6/4368 1 - X I - 1928 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Maaş kanununun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında Maliye Vekâleti Celilesinden yazılan 

21 teşrinevvel 1928 tarih ve 9276/134 numaralı iki kıt'a tezkerenin musaddak suretleri leffen 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim 
Başvekil 
İsmet 

21-X-1928 tarih ve 9276/134 numaralı tezkere suretidir 
Devrü teftiş zımnında vazife ve memuriyet mevkiinden ayrılanların veya memurin kanununun 

78,79,84 üncü maddelerinde yazılı mezuniyetleri istimal eyleyenlerin yerlerinde vekâleten yazife 
görenlere vekâletlerinin ancak dördüncü ayından itibaren vekâlet maaşı verileceği maaş kanu
nunun sekizinci maddesinde mezkûrdur. Halbuki ihtisasa mütevekkıf olan bazı meslekî vazifeler 
memurlarının salifülarz esbaptan dolayı infikâklerinde yerlerine tayin edilecek vekillerin ayni 
daire ve müessesede bulunması hasebile hariçten - bu vazifede haizi ihtisas - diğer bir zatın 
tevkil edilmesi mecburiyeti hasıl olmakta ve meselâ - orta ve yüksek - bir mektebin bilfarz 
bir felsefe muallimi infikâk ettiğinde ayni mektep dahilinde diğer bir muallimin bu vazifede 
vekâleten istihdamına imkân bulunmadığından diğer mekteplerden veya hariçten haizi ihtisas 
bir kimseyi tevkil etmek zaruretinde kalınlıdığı gibi tabiplik, mühendislik vesaire gibi meslekî 
vazifelerde de ayni hal vaki olmakta ve fakat maddei mezkûre mucibince hariçten tayin edilen 
vekillere de üç ay için bir gûna maaş verilmemektedir. 

Memurin kanununun salifülarz 78, 79, 84 üncü maddelerinde yazılı mezuniyetleri istimal 
eyleyenlerin vazifeleri rüfekasına gördürüleceği ve bunlara üç aya kadar vekâlet maaşı veril-
miyeceği işbu kanunun 80 ve 82 inci maddeleri iktizasından olmasına ve maaş kanununun 
sekizinci maddesinin bu fıkrası hükmü de ayni maddeleri teyit etmekte bulunmasına göre 
rüfekası tarafından ifa edilen vazifeler için vekâlet maaşı verilmiyeceği ve rüfekası bulunmıyan 
memurine hariçten tevkil edileceklere ise tarihi vekâletlerinden itibaren vekâlet maaşı verilmesi 
iktiza edeceği teemmül edilmekte isede meselenin bu suretle imali tefsir mahiyetinde görülmüş 
olmakla bir kararı tefsiri istihsaline irade buyrulması arzolunur efendim hazretleri. 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 
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Maliye vekâleti Celilesinin 21-X-1928 tarih ve 9276/474 numaralı 

tezkeresi suretidir 
Maaş kanununun sekizinci maddesinde; devir ve teftiş zımnında vazife ve memuriyet mev

kiinden ayrılanlara, kaydi mevcut bulunduğu ve kaydi mezkûrun da muvakkat memuriyetle bir 
tarafa gönderilenlere şümulü olmıyacağı cihetle memuriyeti muvakkate ile bir tarafa gönderilen 
muallimlerin yerlerinde istihdam edilecek vekillere işe mübaşeretlerinden itibaren kadro tasarru-
fatmdan vekâlet maaşı verilmesi lâzım geldiği Maarif Vekâleti Celilesince dermeyan edilmektedir. 

Maaş kanununun salifülarz sekizinci maddesinde vekâlet maaşının ne zamandan itibaren 
verileceğini gösterir iki hüküm vardır. Biri «devri teftiş zımnında vazife ve memuriyet 
mevkiinden ayrılanlarla memurin kanununun 78,79,84 üncü maddelerinde yazılı mezuniyetleri 
istimal edenlerin yerlerinde vekâleten vazife görenlere üç aydan fazla devam eden vekâlet 
müddeti için » üç ayın hitamından; diğeri de cc bu ahval haricinde s vazifeye mübaşeretlerinden 
itibaren vekâlet maaşı verilmesini mutazammındır. Maddei kanuniyedeki «devir ve teftiş 
zımnında vazife ve memuriyet mevkiinden ayrılmak » muvakkat memuriyet ile ayrılmak demek 
olduğundan devir ve teftiş haricinde kalan muvakkat memuriyetler dolayisile infikâk eden 
memur ve muallimlerin yerlerinde istihdam olunacak vekillere üç ayın hitamından sonra vekâlet 
maaşı verilmesi lâzım geldiği mutalea edilmekte isede meselenin bu suretle imali tefsir mahi
yetinde görülmüş olduğundan bu hususta bir kararı tefsiri istihsaline irade buyrulması arz ve 
istirham olunur efendim hazretleri. 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 5 
Esas M 3/173 

22 -XI - 1928 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Maaş kanununun sekizinci maddesinin tefsiri hakkında başvekâletten gönderilip encümeni
mize havale buyrulmuş olan tezkere tetkik olundu. 

Maaş Kanununun sekizinci maddesi Memurin Kanununun muhtelif maddelerile alâkadar 
bulunduğundan bu tezkerenin de Memurin Kanunu Muvakkat Encümeninde tetkiki hususunun 
giyaseti Celi leye arzına karar verildi. 

Da. En. Reisi Rs. V. M. M. Kâ. 
Tekirdağı Adana Malatya Kars 
M. Cemil Hilmi A. Muttalip fialit 

Âza Âza Âza Âza 
Bolu Amasya Malatya Kars 

Cemil Hakkı Vasıf B. Tali 

Âza 
Ankara 
Talat 

Âza 
Çorum 

/. Kemal 
Âza Âza 

Eskişehir Giresun 
Esat H. Hacim 

Âza 
Tekirdağı 
M. Faik 
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T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 20 - XII - 1928 

Karar M 17 
Esas M 31173 

Memurin M. Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Baş Vekâleti Celileden varit olup Da. Encümenince gösterilen lüzum üzerine encümenimize 
havala buyrulan 11-XI-1928 tarih ve 6/4368 2 numaralı tezkere ile melfuf Ma. Vekâletinin 
iki kıt'a tezkeresi suretleri Ma. V. Muamelât ve Kavanin Müdürü Edip ve Maarif V. Orta 
tedrisat U. Müdürü Cevat Beylerin huzurile mutalea ve tetkik olundu. 

Memurin kanununun « 80 » inci maddesinde « mezun memura âmirinin tensip ve iraesile 
refiklerinden bir veya daha ziyade bilâ maaş vekâlet eder » denilmekte olmasına göre her ne 
suretle olursa olsun mezun olan memura refiklerinden bir veya bir kaçının bilâ maaş vekâlet 
etmesi icap etmekte olup ancak refiki olmıyan memurun mezuniyeti halinde yerine hariçten 
getirilecek memura vekâlet maaşı itası tabiî olmakla beraber rüfekası içinde vazifesini ifa 
edebilecek kimse bulunmıyan memurun mezuniyeti halindede hariçten bir vekil getirmek 
mecburiyeti hasıl olduğu taktirde bir taraftan getirilecek zatın bilâ maaş çalışmağa mecbur 
olması, diğer taraftan da Devlet işlerinden her hangi birinin tevekkufu asla tecviz edilmemesi 
sebebile rüfekası olmıyan memurlara kıyasen bu kabil memurların vekillerine de vekâlet maaşı 
itası zarurî olduğundan ve gerçi birinci şık tefsire muhtaç değilse de ikinci şık tefsir mevzuu 
olduğundan aşağıdaki fıkıai tefsiriyenin HeyetivUmumiyeye arzına ve muvakkat memuriyet ile 
mevkiinden ayrılanların vekillerine tarihi vekâletlerinden itibaren vekâlet maaşı itası lâzım gelip 
gelmiyecegi, tabiri aharla bunların mezun memurlara kıyas edilip edilmiyeceği noktasına gelince; 
bu cihet maaş kanununun sekizinci maddesine taalluk etmek itibarile tetkiki Ma. E. inin 
salâhiyeti dahilinde olduğundan encümeni müşarünileyhaya tevdiine müttefikan karar verildi. 

M.M.E. Reisi M. M. 
Tekirdağı Manisa Muğla Bursa Antalya Bayazit Konya 
M. Faik M. Faik Ali Nazmi Esat Ahmet Saki İhsan Şevket A. Hamdi 

Tefsir fıkrası 
Refikleri arasında vazifelerini ifa edebilecek kimse bulunmıyan memurların mezuniyetleri 

halinde rüfekası haricinden getirilecek vekillere tarihi vekâletlerinden itibaren vekâlet maaşı 
verilir. 

Maliye Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Maaş kanununun 8 inci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâleti Celilenin 6/4366 numaralı 
ve 1-11-1928 tarihli tezkeresi ve melfufları ve Memurin Muvakkat Encümeninin mazbatası, 
encümenimizce tetkik ve Maliye ve Maarif Vekâletlerini ve Posta ve Telgraf ve Telefon Umum 
Müdüriyetini temsil eden, Edip Cevat, ve Şüaeddin Beylerin huzurile müzakere edildi. 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 14 



_ 4 -
1 - Mezun memurun yerine vekâleten refiklerinden birinin ikamesi mümkün olmadığı 

takdirde hariçten getirilecek vekile mübaşereti tarihinden itibaren vekâlet maaşı itası lüzumunda 
encümenimiz Memurin Muvakkat Encümeni mütaleasına iştirak etmekte, ve fakat memurin 
kanununun 80 inci ve maaş kanununun 8 inci maddelerindeki sarahata binaen meselenin tefsir 
ile halli kabil olmıyacağı kanaatile tadil teklifini zarurî görmektedir. 

Vekâlet mümessillerinin müzakere esnasındaki ifadelerinden « Refik » tabirine muhtelif 
manalar verilmekte olduğuna ( meselâ Edirnede mezun olan bir memurun yerine İstanbuldan 
sevk edilen vekile « Refikdir » diyerek üç ay vekâlet maaşı vermemek kanaatinin da mevcut 
olduğu anlaşılmıştır. İstanbulda almakta olduğu maaşla güç geçinmekte olan bir memurun 
o maaşı ailesine bırakarak bir kaç ay için Edirneye vekâleten gittiği taktirde Edirnede vekâlet 
maaşı almazsa ikametgâh ve iaşe masraflarını ne ile te'min edecektir? ) muttali olan Encümen 
cc aynı daire veya müessese içindeki refikler » suretile tasrifi lüzumuna da kani olmuştur. 

Mezun memura ihtisas sebebinden dolayı refikleri arasında vekil bulunamaması melhuz 
olduğu gibi ( İlk mekteplerde muallimlerin her biri uhdesinde birer sınıf bulunmasına ve 
içlerinden birinin mezuniyeti halinde diğerinin vekâlet etmesi, zaman itibarile gayri kabil 
olmasına, çünki vekâlet ederse kendi sınıfını derssiz bırakması icap edeceğine, ve bu halin 
ayni saatlarda eshabı mesaliha açık bulundurulması muktazi müteaddit posta veya telgraf 
kişeleri için de varit olacağına, binaen, ) zaman sebebile imkân bulunmaması da varittir. Bu 
cihetten ( ihtisas ve zaman sebebile ) kaydi ilâve olunmuştur. 

2 -(Muvakkat memuriyet) in maaş kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına mı, 
ikinci fıkrasına mı, dahil olacağı cihetine gelince, encümen âzasından bir kısmı « madde 
sarihtir: birinci fıkrasında yalnız devrü teftişte bulunanlar ile mezun olanlar zikredilmiştir. 
Bunlardan maadası son fıkradaki - bu ahval haricinde - tabirine dahildir. Muvakkat memuriyetle 
infikâk de bunlardandır. » mutaleasını dermeyan etmişlerdir. 

Ancak, Ma. V. nin maaş kısmının esbabı mucibesinde: 
<t 10 — Vazaifi müştereke eshabmdan birinin gaybubeti halinde diğerinin o gaibe müfevvez 

vazifeyi ifa ile mükellef olmasına binaen bu gibilere vekâlet maaşı ita. edilmekte isede gaybubet, 
muvakkat şekilde mezuniyet ve rahatsızlık gibi esbaptan mütevellit olmayıpta infisal ve 
nakli memuriyet gibi inhilâl suretinde olduğu takdirde bilâmaaş vekâletleri muvafık görülmüş» 
denildiği gibi, Bütçe Encümeni esbabı mucibesinde: 8 inci madde « memuriyet mevkilerinden, 
bir vazifeye müpteni veya bir kanunî mezuniyete müstenit olarak infikâk edenlerle, bu ahval 
haricinde memuriyetlerinden ayrılanlar... » denildiğinden, vazıı kanunun 8 inci maddenin birinci 
fıkrasını vazifeye veya mezuniyete mebni gaybubetlere tahsis etmek istediği anlaşılmış ve 
muvakkat memuriyetin de bu fıkra hükmüne tabiiyeti lüzumuna ekseriyetle karar verilmiştir. 

Başvekâleti Celilenin melfuflarında mevzuu bahsedilen iki mesele hakkında encümenin 
noktai nazarına göre bir muaddel madde tanzim edilmiştir. 

Havale mucibince Bütçe Encümenine takdim olunur. 

Reis Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Ali Rana Refik Mustafa Sami Fuat Emin 

T. C. 
Başvekâlet 16 - V - 929 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı : 2080 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maaş kanununun 8 inci maddesini tadilen Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
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Heyetinin 8-V-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

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

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Maaş kanununun 8 inci maddesinin ilk fıkrasında ( devir ve teftiş zımnında vazife ve me -

muriyet mevkiinden ayrılanlar.. ) kaydi mevcut bulunmasına binaen bunun haricinde muvakkat 
bir memuriyetle bir tarafa gönderilenlere bu kaydın şümulü olmayacağı ve binaen aleyh devir 
ve teftiş haricinde her hangi bir muvakkat memuriyeti ifa için vazifelerinden infikâk edenlerin 
yerlerinde istihdam olunan vekillere işe mübaşeretlerinden itibaren kadro tasarruf atından vekâlet 
maaşı verileceği kanaati bazı makamlarca dermeyan olunagelmektedir. Maaş kanununun esbabı 
mucibesinde ancak, infisal ve nakli memuriyet gibi inhilâl suretinde bulunan vazifelere vekâlet 
edenlere işe mübaşeretlerinden itibaren maaş verileceği zikredildiği gibi Bütçe Encümeni esba
bı mucibesinde de ( memuriyet mevkilerinden bir vazifenin ifası dolayısile veya kanunî bir 
mezuniyete mebni ayrılanlar ) denilmesine göre ( Bu ahval haricinde ) kaydına infisal ve nakli 
memuriyet gibi inhilâl eden vazifeler, ve birinci fıkrayada her hangi bir vazifeyi ifa maksadile 
ayrilanlar dahil bulunmuş olduğu ve bu itibarla vazıı kanun 8 inci maddenin birinci 
fıkrasının vazifeye veya mezuniyetine mebni gaybubetlere tahsis etmek istediği tabiidir . 
Binaen aleyh tatbikatta hasıl olan tereddüt ve müşkülâtı izale için bu maddenin tadili zarurî 
görülmüştür . Bundan başka gerek bir vazifenin ifası ve gerek kanunî mezuniyetini istimal 
dolayısile infikâk edenlerin vazifelen refikleri tarafından ifa edileceğinden bu gibilerin 
yerlerinde istihdam edilecek vekillere ancak üç ayın hitamından sonra vekâlet maaşı itası 
zarurî görülmektedir. Halbuki ihtisasa mütevakkıf olması veya müstakil bulunması itibarile 
bazı memuriyetlerin aynı mahal ve aynı dairede refikleri bulunmamakta ve birinetice hariçten 
veya başka bir mahalden vekil tayin ve izam etmek mecburiyeti hasıl olmaktadır. Şu hale 
binaen herhangi bir mektebin bilfarz bir felsefe muallimi infikâk ettiğinde aynı mektep 
dahilinde diğer bir muallimin bu vazifede vekâleten istihdamına imkân bulunmadığından 
diğer mekteplerden veya hariçten haizi ihtisas bir kimsenin tevkil edilmesi zarureti hasıl 
olduğu gibi tabiplik, mühendislik ve saire gibi mesleki vazifelerle müştagil memuriyetlerde 
aynı hal vaki olmakta ve fakat maddenin mutlak olan sarahati karşısında hariçten tayin editan 
vekillere de üç ay için bir gûna maaş verilmemektedir. 

Bu sebeple bu gibi vazifeler vekillerine işe mübaşeretlerinden itibaren vekâlet maaşı itası 
lâzımgelmektedir. 

Binaenaleyh her iki meseleyi temin için mezkûr fıkranın tadili zımnında merbut kanun 
lâyihası tanzim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
A\a. Encümeni 
Karar M 44 1 - XI - 1920 
Esas M 1/505 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maaş Kanununun 8 inci maddesinin tadiline dair olup Başvekâletin 16-V-1929 tarihli ve 
2080 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası tetkik edildi. 



- 6 -
Bu hususta Maliye Vekâletince aynı mevzu dolayısile tefsir için gelen mezkûr madde 3-İ-929 

tarihinde encümenimizce müzakere edilmiş ve mahiyeti itibarile tefsire mütehammil görülmemiş 
ve bu hususta şimdiki teklife muvafık bir lâyiha hazırlanarak Bütçe Encümenine tevdi kılınmış 
olmakla bu evrakın da mezkûr encümene tevdii kararlaştırılmıştır. 

Mal. En. Reisi namına M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Oaziayıntap Gaziayıntap Kastamonu 

Remzi * Remzi Rasih İhsan T. Fikret 
Âza Âza 
Emiti Sami 

T. B. M M. 
Bütçe Encümeni 
Karar M 7 1 - XII - 1929 

Esas Ml/305,3İ173 
Bütçe Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maaş kanununun 8 inci maddesinin tefsirine ve yine mezkûr maddenin tadiline dair olup 

muhtelif tarihlerde Dahiliye' Memurin Kanunu Muvakkat, Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale 
buyrulan Başvekâlet tezkeresi ve merbutu iki kıt'a Maliye Vekâleti tezkeresi sureti ile bir adet 
kanun lâyihası mezkûr Encümelerin mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi edilmiş olmağla 
bittevhit Muhasebei Umumiye Müdürü Umumisi Faik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Maliye Encümeninin mazbatasında ber tafsil zikrolunan esbabı mucibeye encümenimizce de iş
tirak edilmiş yalınız maddenin ikinci fıkrasında ( Refiki olmıyan veya ayni daire ve müessese 
içindeki [ refiklari arasında ] ihtisas veya zaman sebebile vazifesini ifa edebilecek kimse bulun-
mıyanların ) yerine tayin olunacak vekillerin memurinden olup olmadıklarına göre ayri hüküm
lere tabi bulunması muvafık görülmemiş ve bu yolda vekâlette bulunacakların gerek her hangi 
bir daire memurlarından olsun ve gerek hiç memur olmasın her ikisinin de işe mübaşeretlerin
den itibaren vekâlet maaşları almaları icap. edeceği düşünülerek ona göre tadilât yapılmış ve 
muaddel şekil Umumî Hey'etin tasvibine arzedilmiştir. 

Diyari bek ir Erzurum 
Rüştü fi. Aziz 

Sivas Sivas 
Rasim M. Remzi 

Reis 
İstanbul 
Fuat 

Elaziz 
fi. Taksin 

Kâtip 
Giresun 
Kâzım 
İsparta 

Mükerrem 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 
Konya 

K Hüsnü 

Bordur Bursa 
Vahit Ş. Lutfi 

Kütahya 
Niyazı Asım 
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Hükümetin teklifi I 

Kanun lâyihası 

Maaş kanununun 8 inci maddesinin ilk 
fıkrasını muaddil kanun 

MADDE 1 — 1108 numaralı maaş kanu
nunun 8 inci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Resmî bir vazife ifası zımnında vazife ve 
memuriyet mevkiinden ayrılanların ve memurin 
kanununun 78, 79, 84 üncü maddelerinde 
yazılı mezuniyetleri istimal eyliyenlerin yerle
rinde vekâleten vazife görenlere üç aydan fazla 
devam eden vekâlet müddeti için vekâlet maaşı 
verilir. Refiki olmıyan veyahut aynı daire veya 
müessese içinde refikleri arasında ihtisas veya 
zaman sebebile vazifesini ifa edebilecek kimse 
bulunmıyan memurların mezuniyetleri halinde 
hariçten getirilecek vekillere ve birinci fıkradaki ı 
ahval haricinde bir vazifeye vekâlet edenlere ı 
işe mübaşeret tarihinden itibaren aşağıdaki 
şekillerde vekâlet maaşı verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

8 - V - 1 9 2 9 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdül halik 

Da. V. Ha V. Mf. V. 
Ş. Kaya T. Rüştü Cemal Hüsnü 

Ma. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. V. 
Ş. Saraçoğlu Recep M. Rahmi Recep 

Bütçe Encümeninin tadili 
Maaş kanununun sekizinci maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 20-haziran-l927 tarih 
ve 1108 numaralı maaş kanununun sekizinci 
maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir : 

( Resmî bir vazife ifası için memuriyet 
mevkiinden ayrılanların Memurin kanununun 
78,79,84 üncü maddelerinde yazılı mezuni
yetleri istimal eyleyenlerin yerlerinde vekâleten 
vazife görenlere üç aydan ziyade devam eden 
müddet için. 

Ve refiki olmıyan ve yahut aynı daire ve 
müessese içindeki refikleri arasında ihtisas veya 
zaman sebebile vazifesini ifa edebilecek kimse 
bulunmıyan memurların mezuniyet veya mu
vakkat memuriyetleri halinde yerlerine hariçten 
getirilecek vekillere ve birinci fıkradaki ahval 
haricinde bir vazifeye vekâlet edenlere işe baş
ladıkları tarihten itibaren aşağıdaki şekillerde 
maaş verilir.) 

İKİNCİ MADDE—Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE—Bu kanunun hükümle
rini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





SİRA No 9 
teşviki sanayi kanununun 26 inci maddesinin tadil ve 42 inci 
maddesinin de Hgası hakkında 1/469 numaralı kanun lâyihası 

ve İktisat ve Maliye Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı 6/2028 13 - V - 1929 

1$. M. M. Yüksek Reisliğine 
Teşviki sanayi kanununun 26 inci maddesinin tadil ve 42 inci maddesinin de ilgası hakkında 

İktisat Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8-V-1929 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

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

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
1 __ Teşviki Sanayi kanunundan istifade eden müessesatı sınaiyeye ait muhtelif muamelâ

tının emin ve seri. bir şekilde ifa edilebilmesi ve müessesenin mutasarrıf veya müstecirlerinde 
vaki olacak tebeddülden muafiyet muamelesinin müteessir olmaması için bu müesseselerde 
vukua gelecek her nevi tebeddüllerin kısa bir müddet zarfında alâkadar memurlara haber 
verilmesi zarurî görülerek bu maksatla teşviki sanayi kanununun 26, 27 inci maddelerine 
ahkarm mahsusa vazi edilmişti. (Sınaî bir müessesenin ahare devr veya icarı takdirinde o mües
sesenin İstifade ettiği müsaade ve muafiyetler dahi aynen yeni sahip veya müstecire intikal 
eder. Ancak işbu deyir ve icar muamelesinin nihayet altı ay zarfında tahriren Ticaret Vekâletine 
ihbarı ve muafiyet ruhsatnamesinin tebdilinin talep edilmesi mecburidir. Aksi takdirde ruhsat
name hükümsüz addolunur.) diye yazılı bulunan 26 inci madde ahkâmına nazaran sahip veya 
müstecirleri değişen sınaî müesseler için altı ay zarfında müracaat edildiği takdirde bu gibi 
müesseselere evvelce verilen muafiyet ruhsatnameleri ahkâmı fasılasız tatbik ve muafiyetleri devam 
etmakte isede hali faaliyette bulunup aynen civar bir mahalle nakledilen bir müessese için teşviki 
sanayi kanununda bir kayit ve sarahat bulunmadığından bu gibi müesseselerin muafiyet ruhsatna-
mele rinin nakil tarihinden itibaren iptali ve nakledilen mahal için yeniden muafiyet ruhsatnamesi 
verilmesi zarureti hasıl olmaktadırki bu şekle göre nakil edilen sınaî müessese nakil tarihile 
yeni ruhsatnamesi arasında geçen müddet için muafiyetten istifade edememekte ve bu suretle 
mağdur bir vaziyette kalmaktadır. 

Bununla beraber bu vaziyet muafiyet muamelesinin inkıtaını mucip olduğundan muamelâtın 
teşevvüşüne dahi sebebiyet vermektedir. 

Bu itibarla teşviki sanayi kanununun 26 inci maddesine nakil hadiselerinin dahi ithali 
zarurî görülerek merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir, 
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2—929 Tarihli teşviki sanayi kanunundan istifade eden 470 müessesenin 281 kadarı 346 

tarihinden sonra muafiyet ruhsatnamesi istihsal edebilmişlerdir. Bunlardan büyük bir kısmı 
1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 42 inci maddesinde tayin edilen müddet zarfında 
müracaat ederek ruhsatnamelerini tebdil etmişlersede bir kısmı takriben 10 müçssese 
müddeti kanuniyesinin geçmesinden sonra müracaat etmiş olduklarından bunlara tebdilen 
yeni muafiyet ruhsatnamesi verilmemiştir. Bu müesseseler henüz yeni teşekkül etmiş 
ve ancak son senelerde muafiyet ruhsatnamesi alabilmiş olduklarından müsaade ve muafiyatten 
kâfi derecede istifade edememişlerdir. Bu itibarla henüz lâyıkı veçhile terakki ve inkişaf 
edemıyerek müşkülâtla çalışabilmekte bulunan bu müesseselerin, ecnebi mamulâtile rekabet 
edebilmeleri mümkün olmadığı gibi. yanı başlarında Teşviki Sanayi Kanunundan istifade ederek 
müsaade ve muafiyetlere istinaden çalışabilen ayni nevi müesseseler mamulâtile dahi rekabet 
edebilmelerine imkân yoktur. Binaenaleyh bu müesseselerin kapanmalarına mani olmak için 
emsallerinin istifade etmekte olduğu muafiyetlerden bunların dahi istifade ettirilmesi zarurî 
görülmektedir. 

Bunun için Teşviki Sanayi Kanununun 42 inci maddesile tahdit edilen müracaat müddetinin 
kaldırılması ve mezkûr maddenin tamamen kanundan çıkarılması lüzumlu görülerek bu maksatla 
merbut kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

20 - XI- 1929 

İktisat Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Teşviki sanayi kanununun 26 ıucı maddesinin tadili ve 42 inci maddesinin ilgası hakkın
daki kanun lâyihası İktisat Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi-

Muhtacı teşvik olan sınaî müesseselerimizin himayesile beraber bunlara karşı yapılacak mu
amelenin de seyyanen olması lâzım geleceğini tabiî gören encümenimiz kanun lâyihasını esas 
itibarile kabul eylemiştir. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de tafsilâtile beyan olunduğu veçhile ruhsatnameli olan sınaî 
müesseselerin sahip veya müstecirlerini değiştirdikleri zaman teşviki sanayi kanununun bah-
şeylediği muafiyet ve müsaadattan fasılasız bir surette istifade temin edebilmeleri mümkün 
iken yerlerini değiştiren bu gibi müesseselerin ayni muameleye tabi tutu İmama lan hem. idarî 
muamelâtın teşevvüşüne ve hem de evvelce yardıma muhtaç olduğu takarrür eden her hangi 
sınaî bir müessesenin mahdut bir müddet için olsun mağduriyetine ve dolayisile kuvvei istih-
saliyesinin azalmasına sebebiyet verdiğinden birinci maddenin aynen kabulü encümenimizce 
muvafık görülmüştür. 

Teşviki sanayi kanununun 42 inci maddesinin ilgasına dair olan ikinci maddenin ise 
Hükümet tarafından takip edilen gayeyi bihakkın teinin edebilecek bir tarzda tadil olunması 
tensip edilmiştir. Filhakika Hükümetin takip ettiği gaye 1927 senesi nihayetine kadar müracaat 
edememiş olanların da teşviki sanayi kanununun bahşeylediği muafiyetlerden istifadelerini 
temindir. Bu maksadın husulü zımnında 42 inci maddenin ilgası cihetine gidilmek maksat 
haricinde bazı müsaadatta bulunmuş olmaklığı da intaç edebileceğinden yalnız 42inci madde
deki müddetin tayyi ile iktifa edilmek üzere maddei mezkûrenin ona göre tadilen kabulü daha 
ziyade muvafık görülmüş ve diğer maddelerde aynen kabul edilmiştir. 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 
Karar .V 5 
Esas A: 1/496 



Öermucibi havale Maliye Encümenine arzolunmak üzere Riyaseti Celileye takdim kılınmıştır. 

Reis M. M. Kâ. Na. Âza Âza Âza 
Burdur Mardin Mardin Konya Manisa Mardin 

Mustafa Şeref Ali Rıza Ali Riza A. Hamdi ' Yaşar Nuri 

Âza 
Âza Denizli Âza 
Emin Emin Aslan M. Rahmi 

1 -XII- 1029 
Mali yo |)nQ#rncni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Teşviki sanayi kanununun 26 inci maddesinin tadili ve 42 inci maddesinin ilgası hakkında 
Başvekâletin 13-3-1929 tarih ve 6/2023 numaralı tezkeresine merbut İktisat Vekâletinin esbabı 
mucibe lâyihası ve İktisat Encümeninin mazbatasile kanun, lâyihaları Encümenimize havale 
edilmekle memuru mahsusu huzurile müzakere ve tetkik•.edildi. 

Muhtacı teşvik olan sanayi müesseselerimizin himayesine ve cümlesi hakkında seyyanen mua
mele icrasına mütedair bulunan esbabı mucibe lâyihası heyeti umumiyesi Encümenimizce dahi 
kabul edilmiştir. 

Mddelerin müzakeresine geçildikte 26 mcı mdde Hükümetin teklifi ve 42 inci medde 
dahi Encümenin tadili veçhile kabul edilerek İktisat Encümeninin noktai nazarına Encümenimiz 
dahi iştirak eylemiş olmakla Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri Kâtip Âza Âza Âza 
Bayazıt Kayseri İzmir Kocaeli 
İhsan A. Hilmi Emin Kâmil ' ReşitSaffet 

Hükümetin teklifi I İktisat Encümeninin tadili : 
Teşviki Sanayi Kanununun 26 inci maddesinin Teşviki Sanayi Kanununun 26 ve 42 inci 

lebdil ve 42 inci maddesinin ilgasına maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 
dair Kanun 

MADDE 1 — Teşviki sanayi kanununun BİRİNCİ MADDE— Aynen kabul edilmiştir. 
26 mcı maddesi şu suretle tadil edilmiştir: 

Sınaî bir müessesenin ahere devir veya 
icarî takdirinde o müessesenin istifade ettiği 
müsaade ve muafiyetler dahi aynen yeni sahip 
veya müstecire intikal ve müessesenin başka 
yere nakli halinde muafiyetler aynen devam 
eder. Ancak iş bu nakil, devr veya icar mua -
melesiden 6 ay zarfında tahriren İktisat vekâ
letine ihbari ve muafiyet ruhsatnamesinin teb-

T. B. M. M. 
Mal. Encümeni 
Karar M 10 
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ditin! talep edilmesi mecburidir. Aksi takdirde 
ruhsatname hükümsüz addolunur. 

MADDE 2 
»adır. 

42 nci madde ahkâmı mül-

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Baş V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdillhalık Ş> Kaya 

Ha. V. Mâ. V. Mf.V. 
D. T. Ril§tn Ş. Sameoğlü Cemal Hüsnü 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V. V. 
Recep M. Şakir J&cep 

İKİNCÎ MADDE — Ön kanunun neşrinden 
evvel muafiyet ruhsatnamesi almış bulunan 
bilûmum müesseseler 1 kanunevel 329 tarihli 
Teşviki Sanayi Kanunu muvakkatinin hitamı 
mütftletine kadar eski müsaade ve muafiyet
lerden istifadeye devam edebilirler ; bunlardan 
müracaat edenler sınıflarına göre ve bu kanun 
ahkâmına tevfikan yeniden mıtıtfiyet ruhsatna
mesi almak hakkını haizdirler. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen ka&ur edil
miştir. 



SIRAN*» 15 
^t^^MsaMmiâkak^m^rihmkummu^ 573 üncü maddesme 
Öîr "fıkra Jfâvesine dair 1/452 numaralr kanun lâyihası ve 

AcMiye Encümeni ma^b^ası 

T C 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı 611771 28 - IV - 1929 

B. M. M. ¥ttk$ek Reteligme 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair Adliye 

Vekâletince hazırlanan veİcra Vekilleri Heyetinin 24 - IV - 1929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun râyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

IvTuktazasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
• Başvekil 

İsmet 

• E$h*feı «nneibe lâyihası 
Memuriyet vazifesini yapmakta ihmal ve terahi hakimler tarafından vaki olursa haklarında 

Tpn TfafıııniTBjniır^h^rn ^e^ulîveti fasjmcfo vazıj^ sajlların Munrnâsma baMîhr. 
Nösatelkanunundan alınan hukuk usulü mahâksmS %nuuurnm, ( 5 7 1 İ üncü maddesinde 

j^jinîı gatflar^raş^rt^, iuniat_ye:t£rahi şaftının bulunma^r yüzünden hakimler hakkında ou 
kabil suçlardan.Jöltvi takibat varjılâmamaktadİr. —>•—• _ _ - _ . . w „ _ 

Ha&aki işlerin za*swırKia; ^rijj«»#meşi^|le ihktki haktan istif&âf olunnıası, toövetininJş 
sahipîİfogJjkarşı tevMt eylediği «ettce, hemen hemen aynı maigjyeti arzetmekte ;oW^un4ân 
cear^^îmaıun ( 2$i°Hnci mad&iifiin ma^K^oUn^ JtaJ^a hukuk usulLfflEteteÇ^11^6 

mevcut mmai ve teralmşanınurhlı^^ şartları arasına ilavesi lüzumu rjarizdu*. 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Karar JV 10 
£sas X' 1/452 

3-XII-1929 

Adi ive Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Hukuk usulü muhaktmeleri kanununun 573 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair Adliye 
Vekâleti tarafından hazırlanıp Başvekâletin 28 - IV - 1929 tarih ve 6/1771 numaralı tezkeresile 
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encümeninıizc tevdi edilen kanun lâyihası Adliye Vekili Mahmut Esat Beyfendi huzurile tetkik 
ve mütalea olundu. 

Bu fıkranın ilâvesi lüzumuna dair Vekil Beyfendinin izahatile esbabı mucibe lâyihası mün-
derecatımn hulâsasına nazaran; memuriyet vazifesini'yapmakta ih'mal ve terahi göstermek Ve 
amirinin kanuna göre verdiği emirleri makbul bir sebep olmaksızın yapmamak fiil ve hareket
leri hakimler tarafından vaki olduğu surette takibat icrası, iştikâ anilhukkâm davası ikame için 
bulunması lâzım gelen kanunî şartların vücuduna bağlı olduğu Türk ceza kanununun 231 inci 
maddesinde yazjlı olup iştikâ anilhukkâm mukabil olarak hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
( Hakimlerin mes'uliyeti ) faslında mevcut şartlar arasında memuriyet vazifesini yapmakta ihmal 
ve terahi veya amirin kanuna müstenit emirlerinin makbul sebep olmaksızın yapılmasına 
müteallik bir kayıt bulanmamasından hakimler hakkında bu nevi fiil ve hareketlerden dolayı 
kanunî takibat icrasına imkân bulunmamakta idüğinden teklif edilen fıkranın hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 573 üncü maddesine ilâvesi zarurî bulunduğu esbap ve mütalea-
sından ibarettir. 

Keyfiyet müzakere olunarak bahsedilen fiil ve hareketlerin ceza kanununun 230 uncu 
maddesinin umumî hükmüne göre bir cürüm olduğu ve ancak hakimler hakkında iştikâ anil
hukkâm şartlarına matuf olarak müteakip maddedeki kayda tevfikan kanunî takibat yapılmak 
için hukuk usulü muhakemeleri kanununun hakimlerin mes'uliyet şeraiti arasında bir sarahat 
bulunması lâzım gelmekte olduğundan teklif edilen fıkranın ilâvesi lüzumu encümence ittifakla 
tasvip kılınmış ve ancak fıkranın ilâve edileceği madde sayılı olan sebeplerden dolayı 
alâkadar eşhasın tazminat talebine de haklan, olmasından teklif edilen fıkra üzerine ihmal ve 
terahiden naşi şahsî zarar iddia ve tazminat dahi talep edilebileceğinden cezai takibat için 
muvafık olan bu teklifin şahsi tazrmnat talebine de teşmili doğru olatnıyacağı yolunda dermevan 
edilen mütaleaya karşı cereyan eden müzakere ve münakaşada mevzubahs ihmal ve terahi ve 
kanunî emirleri yapmamak hallerinin cürüm olacağını gösteren ceza kanununun 230 uncu 
maddesinin son fıkrası ( efratça bir türlü zarar hasıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir. ) diye 
sarahati havi bulunduğuna göre hakimler aleyhine de böyle bir zarar iddia edildiği halde 
tazmin ettirilmesinde mahzur mutasavver olmayıp bilakis ceza kanununun memurlar hakkındaki 
şedit müeyyedesinin mahfuziyetini temin noktasından faideli bulunmakla mezkûr fıkranın teklif 
veçhile hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 üncü maddesine 7 numaralı fıkra olarak 
ilâvesi ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Serdedilen mütalea ve sebeplere göre tanzim edilmiş olan kanun lâyihası Heyeti Umumi-
yenin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ • Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Kayseri Manisa Balıkesir 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. Hamdı Reşit Kemal O. Niyazi 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Antalya Ankara Erzincan Konya Mardin 
Ahmet Saki A. İhsan Abdülhak T. Fikret L Ferit 
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Hükûmetin teklifi 

Hukuk usulü muJıakemeleri kanununun 513 
üncü maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —- Memuriyet vazifesini yapmakta 
ihmal ve terahi göstermesi veya kanuna göre 
verilen emirlerin makbul bir sebep olmaksızın 
yapıfmaması. 

24 - IV- g29 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalik Ş. Kaya 
Ha. V. V. Ma. V. Mf. V. 

Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu C. Hüsnü 
Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 

Af. Şakir Dr. Refik 

Maliye Encümeninin tadili 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 

573 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun layihası 

MADDE 1 — Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 573 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir. 

7 — Memuriyet vazifesini yapmakta ihmal 
ve terahi gösterilmesi veya kanuna göre 
verilen emirlerin makbul bir sebep olmaksızın 
yapılmaması. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur» 
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