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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak Çanakkale me
busu Samih Rifat Beyin tahsisatı hakkındaki tezkere ile 
belediye vergi ve resimleri kanununa müteallik maz
bata ve Ankara şehri imar müdürlüğü ile Jandarma u-
mum kumandanlığı bütçelerinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Jandarma şoförlerine verilecek ücret ve yevmiyelere, 
tabiiyet muamelâtından alman ve temlik kanununa tev-

Teklifler 
1 — İdare heyetinin, Riyaseticümhur 1931 senesi büt

çesinde 1 500 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun teklifi (Bütçe encümenine) 

Takrirler 
2 — İdare heyetinin, 7 mart 1931 tarih ve 1757 numa-

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, zeriyatını tek
sir ve tamim için bu sene ayçiçeği tohumu celp v> 
zürraa tevziinin mutasavver olup olmadığına dair 
sualine Ziraat vekili Muhlis Beyin şifahî cevabı 

YÜKSEK RİYASETE 
Zeriyatını teksir ve tamim için bu sene ayçiçeği 

tohumu celp ve zürraa tevzii düşünülmekte midir? 
Ziraat vekâletinden şifahen ve acilen sorulmasını 
teklif ederim. 

Kocaeli mebusu 
Sırrı 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim, 
memleketimizde nebatî yağlar üzerinde çalışan 14 

1 — İnhisar idareleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
kanunun 4 üncü maddesinin tefsiri hakkında 3/53 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 

fikan verilen tapu senetlerinden alınacak harçlara müte
allik kanun lâyihalarının dahi birinci müzakereleri ya
pıldıktan sonra cumartesi günü toplanılmak üzere celse 
tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Çanakkale Yozgat 

Ziya Gevher Avni Doğan 

ralı kanunun 1 inci maddesinin tefsiri hakkında takriri 
(Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Belediye vergi ve resimleri kanununun 45 inci 

maddesinin tefsiri hakkında 3/66 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

[il 104 numaralı matbua zaptın sonuna, mer 
futtur. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCI CELSI 
Açılma saati: 14 

Reis — Kefet B. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR), Ziya Gevher B. (ÇANAKKALE) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

fabrika vardır. Bu fabrikalardan ehemmiyetli mik
tarda ayçiçeği tohumu kullanan îzmirde Turar 
fabrikasıdır. Bu faJbrika son zamanlarda 30 ton ka
dar tohum tevzi etmek için vekâlete müracaat et
miştir. Vekâlet te buna müsaade vermiştir. Nitekim 
bu tohumlar Kocaeliye de tevzi edilmek üzeredir 
Nebatî yağlara vekâletimiz büyük bir ehemmiy^ 
atfetmektedir. Bilhassa son tohum ıslahı kongrele 
rinde bu mesele mevzubahs edilmiş ve bunun mem
leketimizde en ziyade verimli olanlarının tesbitine 
ve tecrübelerinin çok dikkatli yapılmasına ehemmi
yet verilmesi tebarüz etmiştir. 

Vekâletçe celp meselesine gelince: böyle bir k° 
rarımız yoktur; bu bir tahsisat ve bütçe meselesidir 
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Tefsir fıkrası 
inhisar beyiyeleri üçte ıbirlerinin harp malûlle

rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 
1485 numaralı kanunun dördüncü maddesindeki 
«dağıtılmalar hayat kaydiledir» kaydi bundan ev
velki «her sene toplanan paralar o sene mevcut 
olanlara aittir» hükmünü tasrih eden bir kayit 
tir. Yani sene içinde yaşamamış bulunanların verese
sine tevzi yapılamaz. Yaşamış olanların o seneye 
ait olan haklan varislerine intikal eder. 

Reis — Söz istiyen var mı? Tefsir fıkrasını re
ye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler , . . 
Kabul edilmiştir. 

2 — Haziran: ağustos 1931 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/118 ve eylül: teşrinisa
ni 1931 aylarına ait raporun takdim kılındığı hak
kında 3/123 numaralı Divanı muhasebat riyaset'. 
tezkereleri ve Divanı muhasebat encümeni mazbata
sı 

Reis — Bu mazbataların müzakerelerindeki te
amülümüz bunları azaya tevziden sonra biraz za
man vermektir. Tensip buyurursanız bunun müza
keresini gelecek cumartesiye bırakalım ( Muvafık 
sesleri ) . 

3 — Belediye kanununun 103 üncü maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Müsaade buyurulur 
mu efedim? 

Encümen vezaifine ait nizamnamei dahiliye ta
allûk eden bir meseleyi arzedeceğim: Efendim, ŞıV 
rayi devlet heyeti umumiyesi, belediye kanununun 
103 üncü maddesinin tefsirine lüzum görmüştür ve 
Hükümetçe de bu tefsir Meclise sevkedilmiştir. 
Tefsir talebi Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenle
rine havale edilmiştir. Bu encümenlerin mazbatala
rını görüyoruz. Fakat Bütçe encümeninin mazbata
sının şeklini bendeniz - biraz tabirimi mazur görü
nüz - dahilî nizamnamenin encümenler vezaifine 
ait kısmına muvafık görmedim. 

Refet B. (ürfa) — Niçin? 
Salâhattin B. (Devamla) — Çünkü diyorlar ki 

(bu tefsir talebi netice itibarile Devlet varidatını 
ne artırır; ne de eksiltir. Bunun için meselenin 
esasına biz girişmedik, olduğu gibi Dahiliye ve 
Maliye encümenlerinin mazbatalarını Heyeti umu-
miyece takdir edilmek üzere şevkettik). Bendeniz-
ce bir encümen adeta rey vermekten istinkâf eder 
bir vaziyette böyle bir mazbata veresnez. Kendisine 
havale edilen husus hakkında mutlaka düşündüğünü 
ve mütaleasmı bildirmesi lâzımgelir. Amma dene
cek ki belediye kanununun tefsiri istenilen madde
sinin bize şümulü yoktur. Bilâkis. Çünkü 103 üncü 

[1] 103 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

maddenin tefsiri belediye memurlarından vaktile 
tekaüdiye aidatı vermiş olanlara tekaüt maaşı tahsis 
edilmesi için tatbik edilecek ahkâm üzerinde vaki 
ihtilâftan doğmuştur ve mesele İstanbul meclisi 
umumisinde verilen bir kararın iptali için Dahiliye 
vekâletince Devlet şûrasına vaki olan müracaat üze
rine tahaddüs etmiştir. Tetkik buyurulursa Devlet 
şûrasının gerek heyeti umumiyesinde ve gerek 
mülkiye dairesinde, gerek dahiliye ve gerek Maliye 
encümenlerinde muhtelif esbabı mucibelere istinat 
edilerek daima zaif bir ekseriyetle bu reyin tecelli 
ettiği görülür (Hayır, hayır sesleri). Müsaade bu
yurun. 

Şu halde meselenin mevzuu yalnız belediye kanu
nunun 103 üncü maddesi değildir. Asıl mesele, te
kaüt kanunu meselesidir. Tekaüt kanunu ki müsta
celiyetle muhtelit bir encümende müştereken tetkik 
edildikten sonra Bütçe encümenince de müstakil-
len tetkik edilmiştir. Binaenaleyh bu husustaki 
hükümler böyle hakkı müktesep teşkil etmiş olan 
ve kendilerinin tayini daima Hükümeti merkeziye-
ce tasdiki âli ile yapılan bilhassa mülga şehrema-
netleri memurlarının hukukunun tekaüt kanunların
dan hangisinin hükümlerine istinat edeceğinin tayi
ni meselesinde Bütçe encümeni gibi sahibi ihtisas bir 
encümenin kıymetli mütaleasını serdetmemesi doğru 
değildir. Bu itibarla böyle ihtisasa taallûk eden me
selelerde Heyeti umumiye hakem vaziyetine girdiği 
vakit kendi kanaatine esas ittihaz edeceği krymetli 
mütalealardan mahrum kalmamalıdır. Baştan aşa
ğıya iş tekaüt kanunlarının hangisine istinat ettiri
lerek memurların tekaütlükleri yapılması lâzımgel-
mesi gibi memurların mukadderatına taallûk eden 
bir meselede bu esas, Devlet varidatının ne inme
sine, ne çıkmasına müessir değildir diye tetkik et
memek, gene arzettiğim gibi bendenizce muvafık ve 
zannederim Heyeti Celilenin de tasvip edeceği bir 
şekil değildir. Bu mütaleaların her halde bilin
mesi iktiza eder. Çünkü yalnız Bütçe encümeni 
muvazenei umumiyeye dahil veyahut tetkiki ken
disine verilen mülhak bütçeler üzerinde muamele 
yapmaz, ona taallûk eden kanunlar üzerinde de 
daimî tetkikatmı yapmış ve bize çok nafi hükümler 
de vermişlerdir ve hatta encümenlerin bir noktai 
nazarı vardır. Kendilerine bir suretle taallûk etti
rilen her hangi bir lâyihada sırf ihtisasla iktifa et
mez, o lâyihaya nafi gördüğü hükümleri de kor 
ve ona göre kanunları tadil eder. Meselâ: son çı
kan kaçakçılık kanununun ahkâmı adliyesinde muh
terem Bütçe encümeninin tadili vardır. Gayet 
musip görüldü ve diğer encümenler de bu bana 
aittir diye bir şey yapmadı. Böyle mühim bir işte 
Bütçe encümeninin müstenkif vaziyette kalmasını 

I bendeniz muvafık görmüyorum. Lâyihanın iadesile 
lütfen bu mesele etrafında mütalealarınm bildiril
mesi muvafık olur (Kabul sesleri). 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Muhterem arkadaşlarım, Bütçe encümeni-

jniz her hangi bir mesele üzerinde çalışmaktan, 
1 imali fikretmekten, kafa yormaktan çekinen, ka-
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çınan bir encümen değildir. Malûmu âlileridir ki 
belediye kanununu asıl olan Dahiliye encümeninin 
yapmasıdır. Belediye kanunu Dahiliye encümeni 
tarafından tanzim edilmiş, tetkik edilmiş ve He
yeti Celileniz tarafından tasdik buyurulmuş bir 
kanundur. Belediye kanunu Bütçe encümenine 
gelmiş bir kanun değildir. Aslı üzerinde imali 
fikretmediğimiz bir kanunun tefsiri. Bundan ne ma
na anlaşılmak lâzımgeldiği üzerinde de isabetli 
bir fikir yürütmek, gayet tabiidir ki, aslını tetkik 
eden Dahiliye encümenine ait olmak lâzımgelir 
(Muhtelit encümene sesleri). Meselâ belediye kanu
nunu Muhtelit encümen tetkik etmiş, edebilir. Fa
kat, asıl olan merci, mahalli tetkik hangi encü
men ise o kanuna taallûk eden tefsirlerin de ora
dan geçmesi iktiza eder. Bu noktai nazardan işin 
esasına girelim. Çünkü belediye kanunu Bütçe 
encümeninden geçmiş, tetkik edilmiş bir kanun ol
madığı içindir ki tekaüt kanununun tatbikin a taal
lûk eder, bu noktai nazardan Bütçe encümenini 
alâkadar eder deniliyor. Malûmu âlileri bu son 
tekaüt kanunu, idarei mahalliyeler kendilerine ait 
tekaüt usullerini, kaidelerini ayrıca vazedecekler
dir diyor. 

Şimdi bu usule, bu kanuna istinaden bu gün İstan
bul veya Ankara cemiyeti belediyesi derse ki: ben fi
lân tarihli tekaüt kanununu kendi memurlarım hak
kında tatbik edeceğim. Parayı verecek odur. Büt
çe encümeni veya her hangi bir encümen, bunu 
verme, bunu ver diye müdahale hakkını haiz mi
dir? Ben zannediyorum ki değildir (Gürültüler, 
hakkı vardır sesleri). Efendim, var olan kısmı, öl
çüsüz sarfiyat olduğu zamandır. O vakit te Dahi
liye vekâleti vasıtasile bunun önü alınabilir. Fa
kat biz doğrudan doğruya müdahil vaziyetinde de
ğiliz. Bunu arzdaki maksadım, tediye cihetinden 
Devlet bütçesini alâkadar etmemesidir. Belediyeler 
kendi bütçelerini kullanmakta hâkim ve muhtar bu
lundukları içindir ki Bütçe encümeni bunu tetkika 
mahal görmemiştir. Bunun için Bütçe encümeni
nin bu kanun lâyihasında müstenkif vaziyetinde 
telâkki etmek bendenizce doğru olmaz. Misal ola
rak arzediyorum: aslı, Nafıa encümeninde tetkik 
edilmiş olan bir kanun için Bütçe encümeninden 
bir tefsir istemek doğru mudur arkadaşlar? Bir 
kanunu tetkik eden encümen neresi ise tefsiri, mü-
taleayı oradan istemek doğru olmaz mı ? 

Bu kanunu tetkik eden encümen neresi ise tef
siri de o encümenin yapması lâzımgelir. Çünkü 
onun manasını, ne olduğunu, ne maksatla yapıldı
ğını, o encümenden istem ak daha doğru olmaz mı? 
Yoksa esasa girmediğimiz bu sebeptendir. Maksat 
işten kaçmak değildir. Dahiliye encümeni ve He
yeti Celile hangi fikir ve kanaatte bulunurlarsa 
isabet ondadır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Bu kanunun aslı 
muhtelit bir encümenden çıkmıştır. Nizamnameye 
göre her hangi ıbir kanunun aslı hangi encümenden 
çıkmışsa tefsiri de o encümene aittir. O kanun hak
kındaki mütaleanm, esasını hazırlıyan encümen

den çıkması lâzımdır. O halde bu gün muhtelit en
cümen mevzubahs olamaz. Dahiliye, Bütçe, Maliye 
encümenlerinden geçmiştir. Belediyeye ait maaşat 
ve masarif belediye bütçesinden çıkması lâzrmdır. 
Bütçe encümeni Maliye ve Dahiliye encümenleri
nin noktai nazarlarını muvafık görmek suretile tet
kik etmemiştir. 

Dr. Mustafa B. (Çorum) — Hayır efendim ha
yır. Böyle bir şey olamaz . 

Süleyman Sırrı B. (Devamla)— Sonra Devlet 
bütçesine taallûk etmediği için tetkiki da Bütçe en
cümenini alâkadar etmez. Çünkü bütçeden sarfiyat 
yoktur. Belediye memurları hangi kanuna göre te
kaüt maaşı alabilir? Belediye memurları için teka
üt kanununda bir sarahat olmadığından mülkiye 
tekaüt kanununa ait olması lâzımgelir. Şimdi Büt
çe encümeninin alâkadar o}duğu vazifeyi nizamna
meden okursak Heyeti Muhtereme daha ziyade te
nevvür eder. Bütçe encümeninin tetkik edeceği şey
ler şunlardır: 

1 - Meclis ve menbutatı bütçesile munzam tahsi
satı hakkındaki kanun lâyihaları, 

2 - Muvazerıei umumiye kanunu, 
3 - Munzam tahsisat, fevkalâde tahsisat ve fasıl

lar arasında münakale talebini havi kanun lâyiha
ları, 

4 - Devlet varidatının veyahut masarif atının 
artırılması veya eksiltilmesini intaç edecek her ne
vi kanun lâyiha ve teklifleri, 

5 - Muvazenei umumiye kanunlarına ve dördün
cü fıkradaki kanunlara müteallik bütün tefsir ta
leplerinin tetkiki. 

Bütçe encümeninin vazifesi bunlardır. Binaena
leyh Bütçe encümeni bunları tetkik etmemişse vazi
fesini yapmamış demek değildir. 

Bu işin Bütçe encümenine tekrar havalesi demek 
biraz daha uzaması demektir. 

Maliye ve Dahiliye encümenlerinin noktai na
zarları muvafıktır. Ben orada encümenin noktai 

•nazarına iştirak etmiştim. Bunu bu gün intaç 
etmek icap eder. (Muvafık değil sesleri). 

Reis — Buyurun Mustafa B.! 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-

şane ) — Mustafa B. sözünüz şahsidir. Encümen 
namına ben söyledim. 

Dr. Mustafa B. ( Çorum ) — Efendim, ben en
cümen namına sölemiyeceğkn. 

Belediye memurlarının tekaüdü hakkında be
lediye kanununda 103 üncü madde varmış. Bu 
madde mucibince belediye memurları hangi teka
üt kanunu mucibince tekaüt edilsin? Şimdi izah 
ettikleri esbabt muci beden birisinde belediye 
kanununun meriyete geçtiği tarih 10 nisan imişte, 
son çıkardığımız tekaüt kanununun meriyet ta
rihi 14 haziranmış deniliyor. Belediye kanununun 
Mecliste müzakere edilipte intaç edilmesi ve ta
rihi neşri 10 nisandadır. Tekaüt kanunu ise ha
ziranda yani üç ay sonra neşredilmiştir. Hiç akla 
gelir mi ki belediye kanununun çıkmasından ikir 
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üç ay sonra çıkmış bir kanuna tekaüt meselesi 
istinat ettirilsin? 

Mamdi B. ( Yozgat) — Mesele orada değildir. 
Dr. Mustafa B. ( Devamla) — Rica ederim sı-

rasile.. 
Belediye kanunu 10 nisanda buradan çıkmış ve 

neşredilmiş olduğu halde yeni tekaüt kanunu hak
kında Meclise ne bir şey teklif edilmiş ve ne de 
bu hususta bir müzakere geçmişti. Esasen o kanuna 
atfen yeni tekaüt kanununa göre şöyle olsun diye 
bir kayit koymak imkân ve ihtimali yoktur. 

İkincisi, askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 
inci maddesinde diyor ki: mülhak bütçelerle husu
sî bütçelerden maaş alanlar kendilerine mahsus 
bir tekaüt kanununa tâbi olacaklardır. Buradan 
şöyle bir fikir çıkarılmak isteniliyor: Mülhak 
bütçeler başkadır ve hususî bütçeler denilince hu
susî idareler anlaşılır, belediyeler de bu meyana 
dahil olur. Halbuki bu bir ıstılahı malidir. Bu 
mesele muhasebei umumiye kanunile halledilmiş
tir. Hususî bütçeler hem belediye bütçesi hem de 
mülhak bütçeler olarak kabul edilir. Yani bunu 
tef siren de halletmeğe imkân yoktur. Şimdi bundan 
başka tekaüt kanununda bulunan ; hususî 
bütçelerden maaş alanların kendilerine mahsus 
bir tekaüt kanunu yapılacaktır hükmüne 
göre bir tekaüt kanunu yapılmeıya kadar 
şimdi bundan başka yine o kanunda kendilerine 
mahsus bir kanun yapılacaktır. Mülkiye tekaüt ka
nunu mucibince tekaüt edileceklerdir. Mülkiye te
kaüt kanunu dediğimiz zaman askerî tekaüt kanu
nu mevzubahs değildir. Yeni tekaüt kanununun is
mi ise askerî ve mülkî tekaüt kanunudur. Kendile
ri bu kanunun ismini de bilmiyorlar mı ? 

Bundan başka Dahiliye encümeninde müzakere 
edildiği zaman başta Reis vekili Faik Bey olduğu 
halde İsmail Kemal B. ( Çorum ), Ahmet İhsan B. 
(Ordu) ve Atıf Bey muhalif kalmışlardır. Bunlar 
esbabı muhalefetlerini izah etsinler. O zaman mese
le anlaşılır. Ondan sonra bu kanun Maliye encüme
nine gelmiştir ki bu encümen Bütçe encümeninden 
daha ziyade sahibi salâhiyettir. Bu encümenin reisi 
İsmet Bey de muhalif kalmış ve esbabı muhalefeti
ni birer birer kaydetmiştir. Bu okunursa anlaşılır 
ki bunun tefsiri gayrikabildir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, meselenin 
esası hakkında henüz müzakere başlamamıştır. 
Bendenizin maruzatım encümenlerin tetkikatına 
ait usule taallûk ediyor. Hasan Fehmi Beyefendi, 
belediye kanununu Dahiliye encümeni tetkik et
miştir diyorlar, halbuki bunu muhtelit encümen 
tetkik etmiştir. Binaenaleyh Bütçe encümeni de 
bunu tetkika salâhiyettardır. Asıl her şeyden ziya
de dahilî nizamnamenin 124 üncü maddesi meseleyi 
halleder. Bu madde diyor ki: "b i r kanunun tefsiri 
lâzımgeldikte tefsir talebini havi esbabı mucibeli tez
kere veyahut takrir o kanunu bidayeten müzakere 
etmiş olan encümen veya encümenlere havale olu
nur. 

Şayet o kanunu hususî bir encümen tetkik etmiş 
ise vekâletlerle mütenazır encümenlerden aza alfn-
mak suretile on beş kişiden mürekkep muvakkat 
bir encümen teşkil olunur. Encümen mazbatası 
Heyeti umumiyeye arzedilerek tefsiri -mutazammın 
fıkra müzakere edilir. 

Asıl kanunun kabulü için ne gibi usul ve ekse
riyet nisabı lazımsa tefsir fıkrası da ayni usul ve 
nisaba tâbidir Tefsiri mutazammın fıkralar yalnız 
bir defa reye konmakla iktifa edilir.,, 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Meselenin bütçe
ye taallûku olmadığım itiraf ettiniz değil mi? 

Salâhattin B. (Devamla) — Bendenizce bu tef
sir talebinin unvanını belediye kanununun 103 üncü 
maddesine hasretmek doğru değildir. Bu maddeyi 
tefsir etmekten ne çıkacak? Bütün bu meselede 
Bütçe encümeninin alâkası olmamasını bendeniz 
kabul etmiyorum. Benim kanaatim bu yoldadır. 

Belki sizin reyinizi kabul edenler olur. Şimdi 
ortada tamamile riayete mecbur olduğumuz dahilî 
nizamname vardır. Dahilî nizamname bunun hu
susî bir encümende tetkik edilmesini âmirdir. Zan
nederim ki hususî ayrıca bir karara da lüzum olma
sa gerektir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri). 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Belediye kanununun 103 üncü maddesinin tefsi

ri hakkındaki Başvekâlet tezkeresinin havale edildi
ği Bütçe encümenince esasa girişmeden tanzim et
tiği mazbatanın yeniden tetkik ve esas hakkında 
karara raptedilmek üzere Bütçe encümenine iade 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

^Kocaeli 
Salâhattin 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Mesele değişmiştir. 
Bu takririn reye konmasına mahal yoktur. Sarih 
bir hüküm arzettikten sonra mesele kalmamıştır. 

Reis — Takririn reye konmasına mahal kalma
mıştır. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — Me
sele, esasa girişmeden evvel şekli tefsirin tayinidir. 
Şayet Salâhattin Beyefendinin teklifleri üzerine 
Heyeti umumiye kabul ederse orada müzakere olu
nur. Emrettiği takdirde tekrar Bütçe encümenine 
gitmesine mahal yoktur. Diğer iki encümenin ka
rarı vardır. Dahiliye ve Maliye encümenleri müs-
bet veya menfi bir karar vermiştir. Bu kararm 
nazarı dikkate alınması icap eder. 

Ekalliyet meselesine gelince: kararlar daima 
ekseriyetle verilir. Ekalliyetler nazarı dikkate alı
nırsa tam ve ebedî bir kanun çıkarılamaz. 

Ekalliyette kalanlar isterse çıkar mütaleasını 
burada söyler, encümen namına beyanı mütalea 
edemez. Burada meselenin esası mevzubahs olur
ken her hangi bir mebus gibi çıkar kanaatini, mü
taleasını beyan eder, Heyeti umumiye de ister ka
bul eder, ister reddeder. Kabul ederse kanaati 
muta olur, orada ne söylenmiş, burada ne denmiş. 
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bu çığırı açarsak doğru bir yola girmiş olmayız. 
Bendenizin mütaleam Salâhattin Beyin teklifini 
reye koymaktır. Kabul edilirse encümene gider, 
Reddolunursa meselenin esasını görüşürüz ve esas 
hakkında Dahiliye vekâletinin mütaleatmı bende
niz arzederim (Güzel sesleri). 

Reis — Başka söz istiyen yoktur efendim. 
Nizaınnamei dahilî ahkâmına nazaran havalede 

bir zühul vaki olmuştur. Evvelce belediye kanu
nunu tetkik eden encümenlerden bu tadilin gitme
diği encümenler varsa oraya da havale edilecektir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Bir mesele için 
Meclisi âli isterse ait olduğu encümene havale 
eder; isterse muhtelit encümen teşkil eder. Şim
diki vaziyet muhtelit encümen teşkilini lâzım gös
termektedir. Bunun reye konmasını teklif ediyo
rum. 

Reis — Peki efendim. Bir takrir veriniz. 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Riyaset havalede 

zühulü alenen söyledikten sonra daha ne kalır? 
ismail Kemal B. (Çorum) — Reis Beyefendi, ni-

zamnamei dahilinin tatbikatı Riyasete aittir. Ma
demki Riyaset encümenlere havalesini muvafık gö
rüyor. O şekil muvafıktır. 

Reis — Efendim, takriri reye koymağa mecbu
rum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Muhtelit encümene gitmesine lüzum yoktur. 

Reye vazmı teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Hamdi B. (Yozgat) — Nizamnameye muhaliftir. 
îsmail Kemal B. (Çorum) — Reis Beyefendi, 

nizamnamenin tatbikini istiyoruz. 
Reis — Müsaade buyurunuz efendim. 
Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Almıyan-

lar . . . Alınmadı efendim. Encümenlere vereceğiz. 

4 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip 
ve tahsiline mahal veya imkân görülemiyen borç
ların terkini hakkında 3/67 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Hamdi B. (Mersin) — Efendim, son bir terkini 
kayit var. En nihayette yazılı. Evrakın kaybol
duğunu söylüyorlar. Bunun hakkında izahat ver
sinler. 

(Kürsüye, kürsüye sesleri). 
Reis — Kürsüye buyurunuz efendim, zannede

rim ki işitilmedi. 
Hamdi B. (Mersin) — Efendim, terkini kayit 

cetvelinin nihayetinde 3 932 lira 26 kuruş Hariciye 
muhasebe müdürlüğünden bildirilen, Ankara meb
usu Sami Beye ait bir paranın terkini kaydi var. 
Esbap olarak ta evrak gönderilmiş, fakat kaybol
muş deniyor ve esbabı saireden deniyor. Bunun 

[1] 105 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

hakkında encümen izahat versin. 
Encümen namına Remzi B. (Sivas) — Efendim, 

meseleyi encümen namına raportör olarak bendeniz 
tetkik ettim ve notlar da aldım. Tetkikatımın 
neticesini encümene arzettiıkten sonra notlarımla 
beraber evrakın tetkiki için dosyayı encümene ar-
zettikten sonra notla beraber evrakı tetkik ettim, ta
mam müfredatı üzerine izahat veremiyeeeğim. Çünkü 
şimdi elimde not yoktur. Maamafih heyeti umumi-
yesi itibarile arzedeyim. Bu meselelerden yani ter
kini kaydi icap eden bu paralardan sabık Ankara 
mebusu Sami Beye ait olan kısım hakkındaki tet
kikatımın neticesi şudur: Evvelâ zannederim 1 666 
liraya ait evrakın bir kısmının Maliye vekâletinde 
zayi olduğunu oradaki tetkik ettiğim dosyadan anla
dım. Müdürler encümenine havale edilmiş. Oradan a-
ranmış, bulunamamış. Nihayet yalnız bir kısmı bulu
nabilmiş, ve nihayet bu para avansından mahsup 
edilememiş ve zamanın mürurile mahsup edilemiye-
cek bir hale gelmiş. Binaenaleyh zimmet kaydedil
miş. Taibiî kendisinden bu parayı istemek doğru 
bir şey değildir. Onun için ancak terkini kayit su-
retile hal çaresi düşünülmüştür. 

Sonra esbabı saireden deniliyor efendim. Keza 
hatırımda kalan bir meblâğ zannederim ki ( 1 000) 
liralık bir paradır. Bunun da evrakı müsbitesini 
vermiş, vekâlete gelmiş, vekâletten mülga veznei 
umumiye havale edilmiş. Orada avansın kapatılma
sı lâznngelirken - intizamsızlık dolayısile açık bir 
çok evrak varmış - bunun borcu kapatılmamış 
bulunduğu için aldığı avans borç gözüküyormuş. 
kendisinin hiç bir sunu taksiri yoktur. Diğerlerinin 
hepsi de böyledir. Binaenaleyh bendeniz ve encü
meniniz bu paranın ve diğer paraların kaydinin ter
kinini münasip gördük. Mesele bundan ibarettir 
efendim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Efendim, kayitlerinin kapatılması Heyeti 
Celileniıı tasvibine arzedilen işlerden bir kısmı; 
zimmeti zuhur eden memur tahtı muhakemeye 
alınmış, mahkemeye verilmiş ve muhakeme netice
sinde beraet etmiş. Zimmeti açıktır. Bu kaydi ka
patmak lâzımdır. Bir kısmı bunlardır. Usulen her 
hangi bir kaydin kapatılması için Devlet varidatı 
ya tahsil edilir veyahut esbabı mücbire ve zarfare 
olduğu Heyeti Celilenin tasvibine iktiran eder, kayit 
kapatılır. Muhasebei umumiye kanununun tayin et
tiği şeraite tevfikan buraya arzedilmiştir. 

Bir kısmı arzettiğim gibi zimmetine para geçiren 
bazı memurlar mahkemeye verilmiş muhakeme neti
cesi beraet etmişlerdir. Artık beraet eden bir memu
ru muahaze etmek imkânı kanunisi yoktur. Binaen
aleyh bunları bu şekilde kapatmak lâzımdır. Bir 
miktarı da Rumya şehbenderi Sami Beyin harcırahı, 
aile harcırahına aittir. Şehbenderhanenin bazı mas
raflarına ait evrakı sarfiyenin bir kısmının zayi ol
masından bidayeten avans suretile aldığı harcırahlar 
hesabının kapanmamasından tevellüt etmiştir. Şim
di geçmiş senelere ait olan senetleri tanzim ettirmek 
maddeten gayri kabildir. Bu, o vakit meri olan usu-
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le tevfikan alman beyannamelere göre tahakkuk 
eden harcırahlara mukabil verilmiş bir avanstır. Bu 
hesabın açık bulunması evrakı sarf iyenin zıyaa uğra-
masındandır. Şimdi biz buna, mademki evrakı sarfi-
yeyi vermedin, bu parayı sana tazmin ettireceğiz 
dersek, hak ve hakikate tevafuk eder mi? Bu evrak
lar şu daireden şu daireye geçerken zayi olduğu an
laşılıyor. Evrak zayi olmasa idi, bundan Devlet Ha
zinesine bir santim para girecek değildi. 

Maksat, resmî muamelesini yapıp kaydi kapat
maktır. 

Hamdi B. (Mersin) — Muterem efendiler, ge
rek encümen reisi beyefendinin ve gerekse raportör 
Remzi Beyefendinin izahatından anlaşılıyor ki bu
rada Sami Beyin hiç bir sunu taksiri yoktur. Burada 
nazarı dikkati celbeden şey, bu evrakın ziyama se
bep olanlar hakkında ne gibi bir muamele yapılmış
tır. Bunu Öğrenmek istiyorum. Lütfen Maliye vekili 
Beyefendi izahat versinler. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
rı) — Muamele çok eskidir. Maamafih veznedar 
başka bir muameleden dolayı, görülen ihtilası se-
bebile mahkemeye verilmiştir. Mahkeme ne karar 
verirse o suretle muamele yapılacaktır. Muamele 
başka bir masaya verilmiştir. O veznedarın za
manına ait muamele tetkik edilmektedir. 

Reis — Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — İhtira beratı kanununa bir madde tezyili 
hakkında 1/62 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
3Ialiye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Reis — İkinci müzakeresini yapacağız. 

10 mart 1296 tarihli ihtira beratı kanununa bir 
madde ilâvesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Senelik resim taksitleri dördüncü 
madde ile tayin olunan tarihlerde tediye edilme
diğinden dolayı hükümden düşen ihtira beratları
nın, vadesi geçmiş seneler taksitleri iki misli ceza 
ile birlikte verildiği takdirde hükümleri iade olu
nur. 

Ancak bu suretle hükümleri iade olunan berat
ların muayyen olan müddetleri hiç bir suretle de
ğiştirilemez. Bu kanunun hükmünden istifade için 
berat müddetinin bitmemiş olması ve kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında müra
caat edilmiş bulunması lâzımgelir. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Rtnı iyeni er . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İktisat ve
kili memurdur. 

fi] Birinci müzakeresi 33 üncü inikat zapun
dadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

6 — 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 
45 inci maddesine tevfikan mal almamış olan maaş 
sahiplerinin istihkaklarının sureti temini hakkında 
1/140 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık maaşı muka
bili verilecek emlâk ve arazi hakkında kanun 
MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurtluk ve ocak

lık maaşlarına mukabil 1341 senesi muvazenei umu
miye kanununun 45 inci maddesinin meri bulundu* 
ğu müddet zarfında mal almamış olanların istihkak
ları atideki şekilde temin olunur: 

A) İstihkak sahiplerine maaşlarının on senelik 
baliğine tekabül edecek miktarda esasen Devlete ait 
veya muhtelif kanunlarla Hazine uhdesine geçen 
emvalden, resmen bir yere tahsis edilmiş olanlar 
müstesna olmak ve Ankara, İstanbul, İzmir, Trab
zon, Mersin, Adana ve Samsun şehirlerindeki bina
lar hariç bulunmak üzere emlâk ve arazi verilir. 

B) Verilecek emlâk ve arazinin hesaba esas ola
cak kıymeti 1331 senesinde vergide mukayyet kıy
metidir. 

C) Verilecek emlâk ve arazinin kıymetleri, maa
şın on seneliğinden fazla olduğu takdirde fazla mik
tarın bedeli, maaşı aslisinin bir seneliğinin baliğin' 
tecavüz etmemek şartile, maaş sahibinden nakten 
istifa olunur. Noksan olduğu takdirde noksanı di
ğer emval ile ikmal olunur. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim? 
Kitapçı Hüsnü B. (İzmir ) — Bendeniz yalnr 

bir sual soracağım. Bu kanunda Hazineye intika. 
eden mübadil mallarından bahsediliyor. Acab 
bunlar meyanında tasfiye kanunu mucibince müba 
dillere hasrutahsis edilmek üzere ayrılmış olan Ruır 
emvali de dahil midir! 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çank 
n ) — Hyır efendim, Rumlardan kalmış olan emva 
Hazine emrindedir. Ait oldukları kimselere verilir 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir ) — Bunun tasrihin 
lüzum vardır. Çünkü bu madde mutlak surett 
yazılmıştır. Mübadillerin istihkak kesbettikleri b 
mallar da maddenin ahkâmı dahilinde görülere' 
bir yanlışlık yapılmamasını rica edeceğim. Sonr 
bütçe encümeni çok adilâne bir şey yapmıştır. Müc 
deti medide haklarından istifade etmemiş olan b 
zavallılara Hükümetin teklifinde olduğu gibi ya
nız arazi değil, bina da verilmesini maddeye itha 

[1] 102 numaralı matbua zaptın sonuna met 
buttur. 
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etmiştir. Fakat bir tefrik ve istisna yapmış. Me
selâ : bazı vilâyetler istisna edilmiştir. Bu istisnalar 
işbu vilâyetlerde böyle binaların azlığı dolayisile 
konulmuş olsa gerektir. Bundan sarfı nazar 
etmek icap eder. Zira, bu kayit, hak sahiplerini 
büsbütün mağdur eden bir hükümdür. Böyle bi
nalar nerede ve ne miktarda bulunursa müstehik-
lerine verilmelidir, istisna yapılmamalıdır. 

Rasih B. ( Antalya ) — Onlar çoktan alınmış, 
satılmış şeylerdir. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Fakat çoğu şu
nun, bunun elindedir ve istisna olunan yerlerde 
de vardır, zannındayım. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çankı
r ı ) — Efendim, bu miktar çok azdır. 17 000 lira 
içindedir ve bunlar, mübadillere ait mallardan 
değildir. Bunlar emvali mazbutadan ınüdevverdir 
ve kanun mucibince şuradan, buradan alınmıştır. 
Eski kayde nazaran alındıkları için belki fazla 
mülk alanlar olmuştur. Kendilerine emlâk veri
lecek kimseler için bazı vilâyetlerin istisnası 
icap eder dedik. Bu yerlerden başkasını bittabi 
tamamen dahil etmiş oluyoruz. Bu hususta Bütçe 
encümeni ile mutabık kaldık. Emlâkin çok kıymetli 
olduğu yerlerde emlâk vermek, Hazine aleyhinde 
olur. Binaenaleyh Bütçe encümeninin teklifi veç
hile maddenin kabulünü rica ederim. Mübadiller 
için hiç bir haksızlık olmıyacaktır. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, bu kanunda 
deniliyor ki, evvelki kanun mucibince almıyanlara 
hakları verilecektir. Eski kanun mucibince kısmen 
almış, kısmen almamış olanlara verilmiyecck midir! 

Maliye vekili Mu3tafa Abdülhalik B. ( Çanla
rı) — Kısmen almıyanlara almadıkları kısım ta-
mamile verilecektir. Bu husus, mevkii meriyette 
bulunan kanun icabı, bütçede tasrih edilmek lâ
zımdır. Bu, geçen sene bütçe kanununa konma
mıştır. Onun için işbu kanunu takdim ettik. Bu 
kanun mucibince hakkının nısfını veya sülüsünü 
almamış olanlara mütebaki kısım verilecek ve her
kes hakkını tamamen alacaktır. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü, maaş sahip
lerinin halen Türkiye tabiiyetinde ve Cumhuriyet 
mıntakaları dahilinde mukim olanlarına mahsustur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kabîl maaş sahiplerinden bir 
kaçı birleşerek hisselerini tayin ve müştereken emlâk 
ve arazi talep ederlerse istihkaklarının mecmuuna 
göre haklarında birinci maddenin ( C ) fıkrası hük
mi tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen-
er . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu suretle verilecek emlâk ve a-
•azi kıymetleri, Maliye bütçesinde açılacak bir fas-

*a mevzu tahsisattan mahsup olunur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1931 malî senesi Düyunu umu
miye bütçesinin 241 inci faslından 8 000 lira tenzil 
edilerek Maliye vekâleti bütçesinde (mazbut emlâk, 
yurtluk ve ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk 
ve arazinin mahsubu karşılığı) namile açılan 232 in
ci fasla tahsisatı fevkalâde olarak konulmuştur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
7 — Gümrük kanununun 107 inci maddesinin 

tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü madde
sinin ilgasına dair 1/208 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 906 
numaralı kanunla tadil edilen 107 inci mad

desinin tadiline ve mezkûr kanunu mu-
addil 1723 numaralı kanunun birinci 

maddesine bazı fıkralar ilâvesine 
dair kanun 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı ka
nun ile tadil edilen 107 inci maddesi aşağıda yazıl
dığı veçhile tadil edilmiştir: 

50 inci maddede mezkûr fark ve tefavüt müstes
na olmak üzere beyanname sahibi tarafından eşya
nın tarifenin tatbikatını teshil edecek surette cins 
ve nevi ve gümrük resmini hesaba esas olan mik
tarı ve tarife kanunu mucibince rayiç üzerinden 
resme tâbi olanlarının rayiç kıymeti hakkında ya
pılan beyan ile tartı ve muayene neticeleri arasın
da görülen farklar gümrük resminin yüzde beşi ka
dar noksan olmasını mucip olacak derecede bulu
nursa ilk defasında yalnız bu farka ait gümrük 
resmi alınır. Tekerrüründe işbu resmin bir katı da 
ayrıca para cezası olarak tahsil olunur. 

İşbu farklar gümrük resminin yüzde beşten zi
yade noksan alınmasını mucip olacak derecede bu
lunursa o farka ait gümrük resminden başka mez
kûr resmin bir katından dört katına kadar ayrıca 
para cezası alınır. 

[1] 101 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Şu kadar ki bu farkların taallûk ettiği muame

lede alâkadarların fatura ve menşe şehadetnamesi 
gibi gümrüğe ibraz ettiği evrak hakikate muhalif 
olduğu veya gerek bu evrak ve gerek ibraz edilen 
beyanname sahte veya muharref bulunduğu takdir
de faili hakkmda kaçakçılığın menü takibi hakkın
daki kanunun 20 inei maddesi hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle alınan para cezalarından gümrük res
mi ayrıca alınmamış ise bu resim tenzil edildikten 
sonra yüzde ellisi muayeneden evvel vukuu şartile 
fark ve tevafütü haber verenlere ve yüzde yirmi 
beşi muayene ve tahlil ile meydana çıkaranlara, mü
tebaki yüzde yirmi beşi Gümrük ve inhisarlar vekâ
letinin tensibi ile gümrük idaresi dahilinde hüsnü 
hizmet ve gayret sahibi memurlara verilir. 

ihbar eden yoksa para cezası fark ve tefavütü 
bulanlar ile hüsnü hizmet ve gayret sahibi memur
lara yarı yarıya verilir. 

Bu maddenin tatbikini müstelzim suçlarda, va
zifesini suiistimal etmek suretile muayene netayi-
cini yanlış gösterdiği ihbar veya kontrol ve teftiş ne
ticesinde anlaşılan muayene memurları, kaçakçılığın 
men ve takibi hakkındaki kanunun 20 inei maddesi 
hükmüne göre cezalandırılır. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, birinci maddede « 50 
inci maddede mezkûr fark ve tefavüt müstesna ol
mak üzere beyanname sahibi tarafından eşyanın ta
rifenin tatbikatını teshil edecek surette cins ve ne
yi ve gümrük resmini hesaba esas olan miktarı 
üâ » deniliyor. Bu, tarifenin tatbikatını teshil ede
cek surette, kaydi hakkında biraz izahat arzetmek 
istiyorum: Asıl metinde eşyanın tarifedeki tasnif 
ve tesmiyeye göre evsaf ve mahiyetinin dahi beyan
namelerde tesbit edilmesi lüzumu kaydedilmiştir. 
Halbuki henüz tarife fihristleri neşredilmemiş ol
duğundan bunun, tatbikatta bir çok müşkülât do
ğuracağını nazarı dikkate alan encümeniniz, alâ
kadarların bu mahiyetin ifade ve tesbiti noktai na
zarından yapacakları kusurdan dolayı beyhude ce
za vermemeleri için bu kaydi ilâve etti. Bu kayit-
ten maksadımız tarifenin tatbikini teshil etmek üze
re beyannamelere dercedilecek evsaf ve mahiyet nok
tai nazarından alâkadarlar ihzar işini tekâmüle 
doğru götürmek maksadile tüccardan bunun tasri
hini istiyebilir. 

Yalnız bundan dolayı tahaddüs edecek hatalar, 
meselâ gümrük resminin yüzde 5 noksan istifasını 
intaç edeeek hatalar olursa bundan dolayı alâkadar
ların tecziyesi mevzubahs olmıyacaktır. Bunun bil
hassa zapta geçmesini arzu ettiğim için bu mesele 
hakkında maruzatta bulunmayı muvafık gördüm. 

Reis — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 —• 11 nisan 1334 tarihli gümrük k 
ımnunun 12 inci maddesini muaddil 15 haziran 19.' 
tarih ve 1723 numaralı kanunun birinci maddesi 
aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Yanlış tarife tatbiki veya maddî hata sebebi 
noksan veya fazla alınmış veyahut hiç alınmam 
bulunan gümrük resimleri hakkında aşağıda yaz; 
dığı veçhile muamele olunur: 

A) Hiç bir sunu taksire makrun bulunmak. 
zın yanlış tarife tatbiki veya maddî hata dolayısi 
noksan alınmış bulunan gümrük resimleri ,mal 
gümrük hududundan çrktığı tarihten itibaren, a 
ay zarfında alâkadarlarından istenir. 

B) Muafiyet tatbikatından mütevellit hatalı 
dolayısile alınmamış bulunan gümrük resimle: 
malın gümrük hududundan çıktığı tarihten itil 
ren, bir sene zarfında alâkadarlarından istenir. 

İbraz olunan vesaika istinaden muafiyetten i 
tifade ettirildiği halde vesaikin bHâhare her han 
bir sebeple hükümsüz kalması dolayısile resm 
tâbi tutulması icap eden mal ve eşya hakkında y 
kanda yazılı olan bir senelik müddet hükümsüz!" 
ğün tebeyyün ettiği tarihten başlar. 

C) Kontrol ve teftiş neticesinde her hangi bir sı 
beple olursa olsun fazla alındığı tebeyyün eden r 
simler, senesine bakılmıyarak, muhasebei umumiy. 
kanununun 93 üncü maddesi hükümlerine göre rec 
diyat tertibinden iade edilir. 

D) Resim matlubatının taallûk ettiği muamel 
de kanunen cezayi müstelzim bir hal olduğu ta1 

dirde mezkûr matluplar dahi suça tebean türk cez 
kanununun 102 inci maddesinde yazılı müruru Z 
man zarfında gümrük idaresince takip edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiye: 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Gümrük kanununa müzeyyel ıa 
vat hakkındaki 7 haziran 1926 tarih ve 905 num; 
ralı kanunun 13 üncü maddesi mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyer 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mut 
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyer 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu ıkanunun hükümlerini icrajr 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyer, 
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Efendim, pazartesi ruznamesinde bir madde var 

dır, tensip buyurursanız içtimai perşembeye bıraka 
hm. Perşembe günü saat 14 te içtima etmek üzer 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,20 

TASHİH 
Bu zaptın sonuna merbut 92 numaralı matbuanın 5 inci sayfasının, birinci ve ikinci 

sütunlarının, ikinci satırlarındaki 1926 rakamı 1296 olarak tashih edilecektir. 





Sıra No 104 
• 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevziine dair kanunun 4 üncü madde
sinin tefsiri hakkında 3/53 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Muçjafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
BtybekâUt 16-VI-1931 

Muamelât tnüdürlüğji ^ 
Sayt: 6/1730 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisar beyiyelerinin malûllere ve şehit çocuklarına verilmesi hakkındaki 1485 numaralı kanunun 
4 ün«ti maddesinin tefsiri hakkında M. M. vekâletinden 15 - VI -1931 tarih ve 870 numaralı tezkerenin 
sureti leffen takdim olunmuştur. Muktazasmm ifasına müsaade Duyurulmasını arzederim efendim. 

Başvekil 
' ' îsmet 

Başvekâleti Celileye 

İnhisar beyiyelerinin malûllere ve şehit çocuklarına verilmesi hakkındaki 1485 numaralı ka
nunun 4 üncü maddesinin son fıkrasında « her sene toplanan paralar o sene mevcut olanlara ait
tir ve dağılmalar hayat kaydiledir » denilmesine ve bir sene zarfında toplanan paraların o sene 
zarfında mevcut olanlara hasır ve tahsis kılınmış olmasına nazaran bir sene zarfında toplanan 
paraların eşhabına tevzii zımnında tanzim kılman cetvellerin hini tanziminde berhayat ve deftere 
kaydedilmiş olupta ve fakat paranın hini tevziinde vefat etmiş olanların kanunen kendilerine veril
miş ve tevzi hususu, muamele dolayısile teahhıir etmiş olan hisselerinin çocuklarına verilip verilmiye-
ceği hakkında bir sarahat mevcut değildir. Ancak kanunun istihdaf eylediği gaye, gerek malûllerin 
ve ge?ekse şehit çocuklarının mehmaimkân ikdarlarıdır. Paraların toplandığı sene zarfında mevcut 
olup ve deftere de kaydedilmiş bulunduğu halde paraların hini tevziinde vefat etmiş olanların ka
nunî haclarının çocuklarına verilmesi maksadı kanuna muvafık gibi görülmekte ve kablelvefat ka
nunen istihkak kesbedilen bir hakkın varislere intikali zarurî görüldüğünden bahis 129 numaralı ve 
3 mayj» 1928 tarihli tefsirde bunu müeyyit bulunmakta ise de kanun metnine nazaran bunun tef-
giren fralli lüzumu derkâr bulunmuştur. Keyfiyetin Yüksek Meclise arzına müsaadei devletlerini 
rica ederim efendim. 

Millî Müdafaa vekili 
Zekâi 
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" "'•* Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T B. M. M. 
M. M. encümeni 28-VI-19,31 

Karar No.-10 
Esas No, 3/53 '•-,• ~~. •"' . 

Yüksek Reisliğe 

İnhisar beyiyelerinin, malûllere ve şehit gocuklarına verilmesine dair 1485 numaralı kanunun 4 
üncü maddesinin tefsirini istiyen ve Başvekâletin 16 - VI -1931 tarih ve 6/1730 numaralı tezkeresile 
encümenimize havale buyurulan evrak, mahsus memuru ile beraber tetkik ve müzakere edildi: 

İnhisar idarelerinin beyiyeleri üçte birinin harp malûllerine ve şehit çocuklarına tahsis ve tev
ziini âmir mezkûr 1485 numaralı kanunun istihdaf eylediği gaye bu gibilere tekaüt ve terfi kanunla-
rile temin edilen hak ve menfaatlerden başka hayatta yaşayış vasıtalarına zamimeten bir yardımda 
bulunulmaktır. Beyiyelerin her seneki tutarı mütehavvil olduğundan alâkadarların senede alacakları 
beyiye hissesi de değişir. 1485 numaralı kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrası (her sene toplanan 
paralar o sene mevcut olanlara aittir ve dağıtılmalar hayat kaydiledir ) kaydi vazn kanunun yuka
rıda yazılı gayesini vazıhan göstermektedir. Esbabı mueibede zikredilen 551 numaralı kanunun 1 inci 
maddesinin tefsirine müteallik 129 numaralı tefsir, beyiye mahiyetinde olmıyan ve miktar ve nevi 
muayyen ve tekaüt maaşlarına ve maluliyet derecelerine göre zam suretile verilen kanunî hakları 
ve terfihi mutazammındır. Bu itibarla beyiye haklarından başka bir mahiyettedir. Binaenaleyh 1485 
numaralı kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasının sarahatine göre beyiye hisselerinin hini tevziin-
de hayatta bulunmıyanların 'beyiye hissesinin varislere verilmesine kanunî imkân görülmediğine ve 
keyfiyetin tefsirine mahal olmadığına encümenimizce karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. En reisi 
Kütahya mebusu 

İhsan 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Balıkesir 

Enver 

M. M. 
(liresun 
İhsan 

Aza 
Ordu 
Recai 

Kâtip 
Muş 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Tokat 

B. Lûtfi 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 29 - II - 1932 

Karar No. 25 
Esas No. 3/53 

Yüksek Reisliğe 

inhisar beyiyelerinin malûllere ve şehit çocuklarına verilmesine dair 1485 numaralı kanunun 
4 üncü maddesinin tefsirini mutazammın Başvekâletin 16 - VI - 1931 tarih ve 6/1730 numaralı tez
keresile Millî Müdafaa encümeninin olbaptaki mazbatası encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen mahsus memur hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Millî Müdafaa encümeninin merbut mazbatasında müdellelen izah edildiği üzere mezkûr kanu
nun dördüncü maddesinin son fıkrasında « her sene toplanan paralar o sene mevcut olanlara 
aittir ve dağıtılmalar hayat kaydiledir » denilmesine ve bahusus dağıtılmaların hayat kaydine su
reti katiyede bağlanmasına mebmi her ne şekilde olursa olsun velevki para eline teslim edilmezden 
bir dakika evvel dahi vefat etmiş olanın veresesine verilmesine ve bu keyfiyetin tefsiren halline im-
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Bütçe encümeni mazbatası 

r . fi. ar..jf. 
Bütçe encümeni - **., 55 - / / / - İ&&2 

M. tfo 7i * 
Esas No. 3/53 

Yüksek Reisliğe 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin malûllere ve şehit çocuklarına verilmesine dair 1485 numaralı 
kanunun 4 üncü maddesinin tefsirine dair olup Başvekâletin 16 - VI -1931 tarih ve 6/1730 numaralı 
tezkeresile Millî Müdafaa ve Maliye encümenlerinin buna dair olan mazbataları encümenimize dahi ha
vale buyurulmuştu. Encümenimizde bu mesele mütalea ve tetkik olundu. 

1485 numaralı kanunun dördüncü maddesi ' 'taer sene toplanan paralar o sene mevcut olanlara ait
tir ve dağıtılmalar hayat kaydiledir,, kayitlerini ihtiva eylemektedir. Millî Müdafaa encümeni ile 
onun noktai nazarına iştirak eden Maliye encümeni bu kayitlerden birincisinin toplanan paraların o 
sene mevcut olan harp malûllerile bu maddenin tayin eylediği şeraite uygun vaziyette bulunan şehit 
yetimlerine ait olacağının tasrihine ve ikincisinin dahi bu paralardan hisse almak için tevzi esnasın
da berhayat bulunmak lüzumunu ifadeye matuf bulunduğu kanaatindedirler. 

Encümenimiz 1485 numaralı kanuna dair Maliye encümeninin 11 - V -1929 tarihli mazbatasında 
dahi işaret edildiği veçhile dördüncü maddenin son fıkrasının ihtiva eylediği hükümlerden birincisini 
(her sene toplanan paralar o sene mevcut olanlara aittir) fıkrasını asıl olarak kabul ve telâkki eyle
miş bundan sonra gelen (dağıtılmalar hayat kaydiledir) kaydinin o sene berhayat olmıyanların tevzie 
ithal edilemiyeceğini tasrih maksadile ilâve edilmiş bulunduğu kanaatine varmıştır. 

Filhakika her sene toplanan paraların o sene mevcut olanlara aidiyeti kabul olunduktan sonra 
mücerret tevzi esnasında hayatta bulunmamanın bu aidiyeti hükümsüz bırakmasını ka'bul etmek için 
hiç ıbir sebep gösterilemez. 

İkinci kaydin birinciyi daha ziyade tasrih etmek maksadile konulduğu Maliye encümeninin sa-
lifülârz mazbatasında dahi ifade edildiğine nazaran mezkûr ikinci kaydi ayrı 'bir hüküm gibi kabul 
etmek için bir sebep ve imkân bulunamamıştır. 

Bu noktai nazara göre aşağıya derceylediğimiz tefsir fıkrasını Umumî heyetin tasvibine arzey-
leriz. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Elâziz Kayseri 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya H. Taksin A. Hilmi 

Aza Aza Aza Aza Aza 
İsparta Niğde Bursa Srvas Yozgat 

Mükerrem Faik Dr. Galip M. Remzi S. Strrı 
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Tefsir fıkrası 

( İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair olan 
1485 numaralı kanunun dördüncü maddesindeki «dağıtılmalar hayat kaydiledir» kaydi bundan ev
velki « her sene toplanan paralar o sene mevcut olanlara aittir > hükmünü tasrih eden bir kayit-
tir. Yani sene içinde yaşamamış bulunanların veresesine tevzi yapılamaz. Yaşamış olanların hakkı 
hiç bir suretle sakıt olamaz). 



Sıra NQ 103 
Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında 3 112 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. B. M. M. 
Başvekâlet 6 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4215 

B, M. M. Yüksek Reisliğine 

Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında Şûrayi devlet riyase
tinden gönderilen mülkiye dairesile heyeti umumiyeden yazılan mazbatalar ve merbutatı aynen ve 
leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe 

İstanbul belediyesi memurlarının tekaütlükleri hakkında İstanbul umumî meclisince müttehaz 
kararın Dahiliye vekâleti tarafından belediye kaunnunun 74 üncü maddesi mucibince iptali tale
bini mutazammın olup Başvekâleti Celi!eden havale buyurulan 8-X-1931 tarih ve M. 1. U, M. 129/489 
No. h tezkere melfuflarile birlikte dairemize tevdi kılınmakla mütalea ve tetkik olundu. 

Umumî meclis ( Belediye memurlarının sureti tekaüdü hakkında kavanin ve mülkiye encüme
ninin 3-V-1931 tarihli mazbatasmdaki esbabı mucibei kanuniyeye göre 3 haziran 1930 tarih ve 1683 
numaralı tekaüt kanununun aynen kabul ve tatbikına ) karar verilmiştir. Kavanin ve mülkiye 
encümeninin 3-V-1931 tarihli mazbatasında da esbabı mucibe olarak « belediye kanununun 103 üncü 
maddesinin son fıkrasında belediye kanununun meriyeti tarihinde müstahdem ve hakkı teka
ütten müstefit memurların tekaütlükleri mülkiye tekaüt kanunu ahkâmına tâbidir denilmesine 
göre meriyet tarihi itibarile belediye kanununa takaddüm eden 1930 tarih ve 1683 numaralı tekaüt 
kanunu ahkâmının belediye memurları hakkında mabihüttatbik bulunduğu kanaatine vâsıl oldu
ğu kaydedilmektedir. 

Dahiliye vekâletinin tezkeresinde ise [ 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu 68 inci 
maddesinde ( hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar için ayrıca bir tekaüt kanunu 
yapılmcıya kadar haklarında eski hükümler tatbik olunur ) ] denilmekte olmasına rağmen İs
tanbul umumî meclisinin kanunun bu hükmüne mugayir olarak verdiği kararın belediye kanunu
nun 74 üncü maddesine göre Şûrayi devletçe iptali talep edilmektedir. 

İcabı müzakere olundu: ? 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 68 inci maddesinde, hususî ve mülhak bütçe

lerden maaş alan memurlardan bahsolunmaktadır. 
Belediye memurlarının devlet memurlarından madut bulunmadığına dair B. M. M. 24-XI-1928 

tarihli ve 468 numaralı kararda belediye bütçelerinin hususî bütçeler meyanına dahil olamıyacağı 
mezkûr olduğu gibi askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 inci maddesinde de Evkaf, Ziraat ban-
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kası, Şehremaneti memurlarile hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar birbirinden 
tefrik edilmiştir. 

Bundan başka 1580 numaralı belediye kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası da be
lediye memur ve müstahdemlerine verilecek tekaüt maaşı hakkında alâkadar vekaletlerce 
müştereken bir nizamname yapılacağını kaydetmesine göre askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
68 inci maddesi belediye memurlarına şamil değildir. Bu itibarla Dahiliye vekâletinin belediye 
memurları hakkında mezkûr kanunun 68 inci maddesine istinat ederek ayrıca bir tekaüt kanu
nu yapılmcıya kadar hakkında eski hükümlerin tatbik olunacağı yolundaki itirazı varit görül
memiştir. 

Umumî meclisin 1683 numaralı tekaüt kanununun bir kısım belediye memurları hakkında 
aynen kabul ve tatbiki yolundaki kararına gelince: 

1 — Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasında işbu kanunun meriyet tarihinde 
müstahdem ve hakkı tekaütten müstefit memurların tekaütlükleri mülkiye tekaüt kanunu ahkâ
mına tâbidir deniliyor. Halbuki belediye meclisi mülkiye tekaüt kanununun değil askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun tatbikına karar veriyor. 

Buria karşı esbabı mucibe olarak askerî ve mülkî tekaüt kanununun evvelki kanunu ilga etmiş 
bulunmasını zikrediyor. 

2 —• Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 1 haziran 1930 tarihinden itibaren meri olduğuna na
zaran 1 eylül 1930 tarihinden itibaren meri olan belediye kanununa meriyet tarihi itibarile te-
kaddüm etmekte ise de belediye kanunu askerî ve mülkî tekaüt kanunundan evvel neşredilmiş 
olduğundan mezkûr 103 üncü maddenin son fıkrasına istinaden verilen kararın isabetsizliği an
laşılmaktadır. 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 1325 tarihli mülkiye tekaüt kanununun ilga etmiş ol
masına ve belediye kanunile askerî ve mülkî tekaüt kanununun B. M. Meclisinde tetkik ve ka
bul tarihleri tedahül ettiğine nazaran mevzubahs memurlar hakkında mülkiye tekaüt kanunu 
hükmünün tatbiki da cayi tereddüt görülmüştür. 

Binaenaleyh İstanbul belediye meclisince ittihaz olunan mezkûr kararın iptali ve belediye ka
nununun Î03 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri icap edeceği mütaleasile Heyeti umumiyeye 
arzına 21-X-1931 tarihinde ittifakla karar verildi. 

Mülkiye dairesinin 21 - X - 1931 tarihli ve 2869/2914 numaralı işbu mazbatası Heyeti umumi
yetle okundu. 

Belediye kanununun 103 üncü maddesine istinaden hakkı tekaütten müstefit belediye memur
ları hakkında 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun aynen kabul ve tatbiki yolunda 
İstanbul umumî meclisince ittihaz olunan ve isabetsizliği bittetkik anlaşılan kararın iptali ittifakla 
ve Tanzimat dairesi reisi İsmail Hakkı, azadan Abdullah Sabri, Ali Rıza, Şefik, Halil İbrahim ve 
Edip Kemal Beylerin: Belediye kanununun 103 üncü maddesinde hakkı tekaütten müstefit belediye 
memurlarının mülkiye tekaüt kanunu ahkâmına tâbi oldukları musarrah bulunmasına ve askerî 
mülkî tekaüt kanununun 72 inci meddesile ilga edilen kanunlar arasında her nekadar mülkiye teka
üt kanunu da yazılı ise de ayni kanunun 68 inci maddesinde mülkiye tekaüt kanunu hükümlerinin 
muvakkat bir zaman için hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar hakkında meri ka
lacağı kabul edilmiş olup bu suretle mülkiye tekaüt kanununun mutlak ve muayyen bir surette 
ilgası düşünülmediği pek açık olarak münfehim olmasına mebni belediye kanununun 103 üncü 
maddesi hükmünün, askerî ve mülkî tekaüt kanununun 72 inci maddesile meriyetten sakıt olamı-
yacağı ve binaenaleyh mevzubahs belediye memurları hakkında mülkiye tekaüt kanunu hükümlerinin 
tatbiki muktazi olup meselenin tefsirden müstağni bulunduğu suretindeki muhalif reylerine karşı, as
kerî ve mülkî tekaüt kanununun 1326 tarihli mülkiye tekaüt kanununu ilga etmiş olmasına ve be
lediye kanunile askerî ve mülkî tekaüt kanununun Büyük Millet Meclisinde tetkik ve kabul tarihleri 
tedahül etmiş olduğundan mevzubahs memurlar hakkında mülkiye tekaüt kanunu hükümlerinin 
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tatbiki dahi mucibi tereddüt bulunmasına binaen İstanbul vilâyeti umumî meclisince olbaptaki ka
rara esas olan belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri icap edeceği 9 teşrini
sani 1931 talihinde ekseriyetle tasvip kılındı. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 3/112 

29 - XII -1931 

Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında Şûrayi devlet riyasetin
den gönderilen mülkiye diresile heyeti umumiyesinden yazılan mazbatalar ve merbutatı Başvekâle
ti Celilenin 6 - XII -1931 tarttı ve 6/4215 numaralr tezkeresile encümenimize havale olunmakla Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Askerî ve mülkî tekaüt kânununun 66 mcı maddesinde şehremaneti memurlarının tekaütlerinde 
hesap edilecek olan müddetin tesbitine dair yalnız bir fıkradan başka bir kayit mevcut olmadığına 
ve belediye kanununun 103 üncü maddesinde (İşbu kanunun meriyeti tarihinde müstahdem ve hakkı 
tekaütten müstefit memurların tekaütlükleri mülkiye tekaüt kanunu ahkâmına tâbidir) diye yazılı bulun
masına istinaden Reis vekili Faik ve azadan Çorum mebusu ismail Kemal ve Ordu mebusu ihsan ve 
Rize Atıf Beyler belediye kanununun tanzim vt neşri zamanında meri olan kanun memurini mül
kiyenin tekaüdüne dair olan kanun olup vazn kanunun maksadı işbu kanun bulunduğu ve binaen
aleyh hakkı tekaüdü haiz ve o tarihte müstahdem belediye memurlarının tekaüdünde bu kanunun 
tatbik edilmesi lâzımgeldiğine dair olan noktai nazarlarına karşı esasen mülkiye tekaüt kanunu un
vanlı bir kanun mevcut olmadığı gibi vazn kanunbununla mülga (memurini mülkiyenin tekaüdüne 
dair kanun) unvanlı kanunu kastetmiş olsa bile mezkûr kanun belediye kanununun neşrinden sonra ve 
meriyetinden evvel askerî ve mülkî tekaüt kanunu ile ilga edilmiş olmakla belediye kanununun sali-
füzzikir 103 üncü maddesindeki mülkiye tekaüt kanunu ibaresinin mülga bir kanuna atfı doğru ola-
mıyacağı cihetle belediye memurlarının askerî ve mülkî tekaüt kanununa tevfikan ve mülkiye 
memurları misillü tekaüt muamelesine tâbi tutulmaları ekseriyetle kararlaştırılmıştır. Havalesi mu
cibince Maliye encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılmır. 

Encümen reisi 
Tekirdağ 

Aza 
Rize 

Muhalifim 
AUf 

Reis vekili 
Tekirdağ 

Muhalifim 
M. Fayık 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

M. M. 
Malatya 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin 

Kâtip 
Muş 

Aza 
Ordu 

Muhalifim 
Hasan Reşit Ahmet İhsan 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Aza 
Ankara 

Muslihittin 

Aza 
Çorum 

Muhalifim 
/. Kemal 

Aza Aza 
Malatya Ordu 

Vasıf İsmail 

Tefsir fıkrası 
10 nisan 1930 tarih ve 1580 numaralı belediye kanununun 103 üncü maddesinde yazıh olan «mül

kiye tekaüt kanununun» cümlesi işbu kanunun meriyeti zamanında hükmü cari olan 8 haziran 
1930 târih ve 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununu istihdaf eylemektedir, 
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Maliye encümeai mazbatası 

7 . .. ' T[B^M,M. ' .' " ' '" • ' • " • ' . • . 
Maliye encümeni 31 - XU -1931 
Karar No. 20 
Esas No. 3/112 , .,..,. . . , , , , . ' , . 

. . . . Yüksek Reisliğe 

Belediye .kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında Şûrayı devlet riyase
tinden gönderilen mazbatalarla merbutatı ve Dahiliye encümeni mazbatası ve Başvekâlet tezkeresi 
encümenimize havale edilmiş olmakla Dahiliye vekili Beyefendi hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Muhtacı tefsir görülen fıkra belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrası olan ( işbu ka
nunun - meriyeti tarihinde müstahdem ve hakki tekaütten müstefit memurların tekaütlükleri mülki-
ye-kanununun ahkâmına tâbidir) cümlesindeki (mülkiye tekaüt kanunundan) maksat ne olduğudur. 
M«lûm-olduğu üzere evvelce memurini mülkiyenin tekaütlüğüne dair bir kanun mevcuttu. Askerlik 
için de ayrıca bir tekaüt kanunu vardı. Bir haziran 330 tarihinden muteber,olmak üzere askerî ve 
mülkî tekaüt kanunu namile müşterek bir kanun mevkii tatbika . /konuldu ve memurini mülkiyenin 
tekaüdüne dair olan kanun ve bu kanunun bütün müzeyyelâtı ilga edildi. 

Belediye kanununun 164.üncü maddesinde de bu kanunun hükümleri 1 eylül 1930 tarihinden iti
baren başlıyaeağı tasrih edilmiştir, . . . 

Şu ıhalde belediye kanununun 103 üncü,maddesinde belediye memurları mülkiye tekaüt kanunu 
ahkâmına tâbidir demekten maksat nedir! 

Belediye kanununda beyan olunan, (mülkiye tekaüt kanunu) unvanlı bir kanun mevcut olmamak
la beraber mevcut ve meri olan memurini mülkiyenin tekaüdüne dair olan kanun 'belediye kanunu 
daha meriyete girmezden evvel bütün müzeyyelâtile beraber ilga olunmuş ve onun yerine askerî ve 
mülkî tekaüt kanunu kaim olmuş bulunduğu cihetle belediye kanununun meriyete girdiği tarihte 

.mülkiye memurları için tekaüt ahkâmını muhtevi olan mevcut kanunu ihmal edipte mevcudiyeti kal
mamış olan memurini mülkiyenin tekaüdüne dair bir kanunu tatbikte devam etmek nazariyatı huku
kiye. ile kabili telif görülememiş ve binaenaleyh vazu kanunun (mülkiye tekaüt kanunu ahkâmına 
tâbidir) demekle kastettiği mana kanunun meriyeti zamanında müstahdem ve hakkı tekaütten müs
tefit belediye memurları tekaüt hususunda mülkiye memurları gibi tekaüt olunurlar demek olacağı 
ve bu maaşların kendi bütçelerinden yerilmesi lâzımgeleceği ekseriyetle kararlaştırılmış olmakla 
bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Mal. En. Reisi 
Tefsirin mevzuu 'belediye kanununun 130 üncü maddesinin son fıkrasındaki (mülkiye tekaüt ka

nunu) tabirinin bu günkü mülkî ve askerî tekaüt kanunu olup olmadığıdır. 
103 üncü maddenin tedvin ve neşri tarihinde (meriyeti tarihi ne kadar muahhar olur ise olsun) 

yeni mülkî ve askerî tekaüt kanunu hâdise olarak mevcut olmamasına ve bu yeni kanunun 68 inci 
maddesinde mülhak ve hususî bütçelerden maaş alan memurlar hakkında eski mülkiye tekaüt kanu
nu tatbik olunacağı musarrah bulunmasına, gerçi memurin kanununun birinci maddesinde hususî 
bütçe ibaresinden belediyelerin sicilli mahsus tutmadıklarına nazaran memurin kanununun dairei 
şümulünden hariç addedildiği maksadını izahen vilâyet hususî bütçeleri olduğuna dair bir mütalea 
mazbatası geçmiş ise de (tefsir değil) malî noktai nazardan hususî bütçeler tabirini usulü muhasebei 
umumiye kanununun 119 uncu maddesinin ilk fıkrası idarei hususiye ye belediye ibaresi)e tavzih 
etmiş olduğuna binaen mezkûr 103 üncü maddedeki mülkiye tekaüt kanunu cümlesinden mevzuu 

• umumî bütçeden veya kanunu mahsusla bu mevzua iltihak eden mülhak bütçeden maaş alan memurla
ra mahsus olan yeni. mülkî ve askerî tekaüt kanunu maksut olacağına dair bir tefsir imkânı olmadı
ğı reyi ildeyim. 

Çorum 
İsmet 
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M. M. 

Bayazıt 
İhsan 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Konya 
Refik 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 70 
Esas No. 3/112 

29 - III - 1932 

Yüksek Reislieğe 

Belediye kanununun 103 üncü maddesinin sonfıkrasının tefsirine dair olup Dahiliye ve Maliye 
encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi ile merbuta-
tı îstanbul Belediye reis muavini Hâmit Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Meselenin esası, Devlet varidatının veyahut masarifatınm arttırılması veya eksiitilmeşini intaç 
edecek bir mahiyet göstermediğinden encümenimhce meselenin esası üzerinde tevakkuf edilmeksizin 
bu hususa dair Dahiliye ve Maliye encümenlerinin mazbatalarını Umumî heyetin takdirine arzeyle-
mekle iktifa edilmiştir. 

Reis 
(lümüşane 
// . Fehmi 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

M. M. 
Konya 

A\ Zaim 

Aza 
Niğde 
Faik 

Ka. 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Elâziz 

/ / . Tahsin 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Sivas 

Remzi 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Aza 
Yozgat 

8. Sırrı 





Sıra No 105 
Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline 
mahal veya imkân görülemiyen borçların terkini hakkında 

367 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

' T.Ç. , . ' • ' ' ' 
Başvekâlet 13 - VII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: Ç/2032. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline mahal veya imkân görülmiyen merbut 
cetvelde yazılı borçların, muhasebei umumiye kanununun 133 üncü maddesi mucibince kaydinin ter
kini, Maliye vekâletinden yazılan 4 - VII - 1931 tarih ve 4110/499 numaralı tezkere ile teklif olun
muş ve keyfiyetin Büyük Millet Meclisine arzı tcra Vekilleri Heyetinin 12 - VII - 1931 tarihli içtima-
ında tensip edilmiştir. 

Muktâzasınm ifasına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
ismet 
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1930 senesine mahsus terkini ka3rit cetveli 

Mahallince ter
kini ka^di 
istenilen 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı 

Zimmetin 
nevi 

Zimmet sahibinin adı ve 
sanatı 

2 000 Gümrükler Umum Mü- Fazlai mehuzat Trabzon Merkez Müdürlüğü Veznedar 
dürlüğü Muavini olup Batum gümrüğünde müs

tahdem Memet Mekki Ef. 

24 75 Bursa Posta ve Telgraf Gasp Gemlik Posta ve Telgraf Müdürü Naci 
Bey 

3 254 16 Sivas Tuz Başmüdür- Fahiş fire bedeli Tuz ambar memuru esbakı Kazanç; 
oğullarından Rüştü Ef. 

60 99 Zonguldak Tuz İnhisar Tuz bedeli ve 
idaresi mahkeme masrafı Sürmeneli Keleş ve ismail Kaptan. 

898 39 Zonguldak Tuz İnhisar Tuz bedeli Memuru esbak Ahmet Hilmi Ef. 
İdaresi 

14 96 Konya Tuz Başmüdür- Tekaüt tevkif atı Konyanın Tepesi delik memlâhası sa-
lüğü bık kâtibi Karabet Ef. 

690 94 Van Posta, Telgraf 
Başmüdürlüğü 

Sirkat Van posta müvezzii Şuayip Ef. 

7 50 Göynük Malmüdürlüğü Avans Adapazarı 18 inci daire tahsildarı Ra-
if Ef. 

18 Mesudiye Malmüdür- Mahkeme harç Mesudiye Mahkeme Başkâtibi Memet 
lüğü pullarından Zekâi Ef. 

50 25 Zonguldak Tuz Başmü
dürlüğü 

Harcırah Varidatı mahsusa Kâtibi Ekrem B. 
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Malî müşavere 
encümenince 

terkinine karar 
verilen miktar 

Lira K. 
Kararın 
tarihi 

Dosya 
No. 

2 000 

3 254 16 

60 99 

898 39 

14 96 

7 50 

18 

24-4-929 3322-75 

24 75 6-10-927 2690-59 

28-5-929 3961-96 

22-4-929 

14-2-931 

690 94 14-2-931 

14-2-931 

14-2-931 

4121-104 

5100-157 

5101-157 

5102-157 

5103-157 

50 25 16-1-931 4782-137 

Mülâhazat 

Batum gümrüğü hasılatından olup mahallî postaha-
ıı esi vasıtasile Müdüriyeti Umumiyeye gönderilen ve 
gurup derununda noksan zuhur eden mebaliğden do
layı maznun olarak tahtı muhakemeye alınan mu
maileyh hakkında cereyan eden muhakeme neticesin
de kendisinin beraetine hüküm verilerek hükmün 
kesbi kat'iyet eylemesinden ve failinin tesbit oluna
mamasından 

Meblâğı mezbur 25 lira-olarak eşhas zimemi hesa
bında mukayyet olup 928 senesinde Meclisi Âliye 
takdim olunan cetvele 25 lira olarak kaydedilmiş 
olduğu halde 24 mayıs 928 tarihile istihsal olunan 
kanunda 25 kuruş olarak kaydedildiği görülmekle 
farkı olup tashihi muamele için dercedilen 

İhtilastan maznun bulunan mumaileyhin beraet et
mesine ve bu baptaki hükmün kesbi katiyet eyle
mesine binaen 

ihtilastan maznun bulunan mumaileyhin beraet et
mesine ve bu baptaki hükmün kesbi katiyet eyle
mesine binaen 

325 senesinde memurini muvakkateden katedilmiyen 
% 5 aidatı tekaüdiye olup mumaileyhin bilâ tereke 
vefat etmesi üzerine meblâğı mezburun mahalli tah
sili kalmamasına binaen 

Mumaileyh sirkatle maznun olup hududu millî hari
cine firar etmesi ve menkul, gayrimenkul emvali bu
lunmaması dolayısile 

Memaliki müstevliye memurini meyanmda 336 sene
sinde iki maaş nisbetinde almış olduğu avanstan gayri 
ez tahsil kalıp mumaileyhin bilâ tereke vefat etmesi 
ve mahalli tahsili bulunmaması hasebile 

Altı şahsın masarifi zaruriyeleri olup maznunlardan 
bit tahsil irat edildiği halde sehven harç pullan ilsakı 
suretile ikinci defa irada inkilâp ettirilmesinden 
ve mumaileyh namına eşhas zimemi hesabına alınma
sından 
Mumaileyhin fuzulî harcırah itasına sebebiyet verdi
ğinden dolayı hakkında icra kılınan muhakeme netice
sinde meni muhakemesine karar verilmesine ve bu 
kararın da kesbi katiyet etmesine binaen 
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Mahallince ter
kini kaydi 
istenilen 
Lira K. 

Ait olduğu 
malsandığı 

Zimmetin 
nevi 

Zimmet sahibinin adı ve 
sanatı 

8 15 Adalar Malmüdürlüğü Avans bakiyesi Varidatı mahsusa memuru esbakı Te-
ofilos Ef. 

10 Adalar Malmüdürlüğü Saydı bahrî ve Adalar Malmüdürü esbakı Mekki Ef. 
berrî 

54 47 Kastamonu Defterdar- Tahsilatı emiriye 14 üncü daire tahsildarı esbakı Ak
lığı met Ef. 

10 Antalya Defterdarlığı Harcırah avansı Nazilli dördüncü daire tahsildarı Ah
met Hamdi Ef. 

3 932 26 Hariciye Muhasebe Mü- Avans Ankara mebusu Sami B. 
dürlüğü 

11 034 82 Yekûn 
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Malî müşavere 
encümenince 

terkinine karar 
verilen miktar 

Lira K. 

8 15 

10 

Kararın 
tarihi 

16-1-931 

16-1-931 

Dosya 
No. 

3732-89 

3732-89 

54 47 16-1-931 

10 16-1-931 

3 932 26 16-1*931 

3053-68 

3547-81 

4122-104 

Mülâhazat 

Mumaileyh Teofilos Efendinin mübadeleten Yunanis-
tana gitmesi ve menkul ve gayrimenkul emvalinin 
olmaması ve Mekki Efendinin bilâ tereke vefat etmesi 
ve işbu borçların tahsiline imkân bulunmaması hase-
bile 
Mumaileyhin meblâğı mezburu zimmetine geçir
diği indelmuhakeme sabit olmamasından ve hukuku 
umumiye davasının sukutuna ve mezkûr hükmün kes-
bi katiyet etmesine binaen 
Mumaileyhin almış olduğu harcırah avansına ait ev
rakı müsbiteyi ibraz etmeden füceten vefat etmesi ve 
ailesi ve menkul ve gayrimenkul emvali bulunma-
ması dolayısile 
Mumaileyhin Horasan, Rumiye ve Bağdat şehbender
liklerinde bulunduğu 339, 340, 341 seneleri zarfında 
harcırah ve şehbenderlik masarifi idaresine mukabil 
taallûk ettiği seneler bütçelerindeki tertibi mahsusla
rından ita olunan ve mumaileyh tarafından evrakı 
müsbiteleri gönderildiği halde zıyaa uğratılmağından 
ve esbabı saireden naşi mahsubu mümkün görülemiye-
rek terkini kaydine lüzum gösterilmesinden 

11 034 82 Yekûn 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 72 
Esas No. 3/67 

29 - III - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve tahsiline mahal veya imkân görülemiyen zimmet
lerden mııhasebei umumiye kanununun 133 üncü maddesine tevfikan 11 034 lira 82 kuruşun terkini 
kaydi hakkında Başvekâletten varit olup encümenimize havale buyurulmuş olan tezkereye merbut cet
vel muhteviyatı tetkik ve müzakere olundu. 

Merbut defterde görülen zimmetlerin mücbir sebeplerden naşi tahsiline mahal ve imkân olmadığı 
encümenimizce de anlaşılmış ve mııhasebei umumiye kanununun 133 üncü maddesi mucibince bu mik* 
tarın terkini muvafık görülmüştür. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
CHimüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Çorum 
Mustafa 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Niğde 

Faik 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
İsparta 

M ük er rem 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Bursa 

Dr. Galip 

Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Aza 
Yozgat 
S. Sim 



Sıra Na 102 
1341 senesi muvazene] umumiye kanununun 45 inci mad
desine tevfikan mal almamış olan maaş sahiplerinin istihkak
larının sureti temini hakkında I/I40 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 3 - VII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1961 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 45 inci maddesine tevfikan şimdiye kadar mal alma
mış olan maaş sahiplerinin istihkaklarının sureti temini hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetinin 1 - VII - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka 
ıran lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendini. 
Başvekil 
ismet 

Dahiliye vekâletine yazılan 24-VI - 1931 tarihli ve 798 numaralı tezkere suretidir 

18 - VI -1931 tarih ve 9192/417 numaralı tezkereniz cevabıdır: 
Emlâki mazbuta yurtluk, ocaklık maaşlarından sermayeye kalbolunup mukaddema kısmı mühim

ini itfa edilmiş olan istihkakların 1931 senesinde itmamını istihdaf eden işbu kanun lâyihası 930 se
nesi zarfında iskân ve teffiz muamelâtının daha emin bir tarzda cereyanını temin ve teshil nokta
sından 341 senesile müteakip senelerde ineri olan 341 muvazenei umumiye kanununun bu hususa, 
taallûk eden maddesine 1930 senesinde meriyet verilmiş olmasından mütevellit hukukî ve kanunî za
ruretlerden doğmuş olduğu ve müddeti kanuniyenin meriyet senelerinde muamelât ve muhaberatın 
uzamasından veya diğer meşru sebeplerden temin edilmeyip kısmı azaminin idare safhaları intaç. 
edilerek tekemmül etmiş halde bulunan bu hakların işarı devletleri mucibince kapitalize edilmesi 
şekli ayni esastan doğan hakların ayni mikyaslarla ve muhtelif neticeler verecek şekilde tatmini 
çarelerinin araştırılması demek olacağı bu kanuna göre verilecek arazinin 1771 numaralı kanun mu
cibince satılması mecburî ve satış bedelleri mübadiller ve gayrimübadillere muhassas mübadil ara
zisi ile alâkadar olmadığı ve şimdiye kadar mukabilleri verilmemiş tesbit edilen istihkakın cüziyeti 
ve kabili tevzi arazinin miktarı itibarile bundan arazi tevziinden istifade edecek çiftçilerin mütees
sir olmıyaeakları şüphesizdir. Hususile mübadil muhacir ve saireye evvel ve ahir temellüküne talip 
oldukları emlâk ve mebaninin teffiz ve temlikleri muamelesi ikmal edilinciye kadar hak sahiplerine 
araziden maada emval tevziine imkân kalmıyacağı da bedihidir. 341 muvazenei umumiye kanunile 
iktisap olunan hukukun iadesi demek olan ve cüziyeti hasebile ne malî ve ne de idarî mahzuru va
rit görülmiyen arazinin itasını istihdaf eden kanunun 1931 senesinde meriyetinin istihsaline bu kısım 
eshabı istihkakın alâkalarının katı lâzımgeleceği arz ve tesrii intacına müsaadeleri rica olunur 
efendim. 
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Başvekâleti (Jelileye 

Mazbut emlâk yurtluk ve ocaklık mukabili maaş alanlardan şimdiye kadar emlâk almıyanlar hak
kında tevdi buyurulan kanun lâyihası tetkik ve mütalea olundu: 

Hükümetimiz köylüyü toprak sahibi yapmak ve mütemcvvülâriın ücretli hizmetkârlığından kur
tarmak gayesini takip eylemektedir. ] 341 senesi muvazenei umumiye kanunu ile 885 ve 1771 numa
ralı kanunlar ahkâmı ile bu gayenin temini emrinde ancak Hazine malı olan arazi ve emlâkten is
tifade edilmekte ve hatta bu arazinin ekseri mahallerde kifayetsizliği yüzünden bazı eşhasın tah
tı tasarrufunda olan vâsi arazinin ( mülk çiftliklerin) istimlâki ile köylüye tevziine zaruret hâsıl 
olmaktadır. Diğer cihetten Hazine emrindeki emlâk ve araziden bir kısmının da 1771 numaralı ka
nun ahkâmına tevfikan zaten mübadele mukavelenamesi hükmünce ahten üzerlerinden bir hakkı 
müktesepleri bulunan mübadillerin kısmen temini hukukları için müzayede ile satılması zaruridir. 
Binaenaleyh merbut kanun lâyihası mündericatı veçhile mazbut emlâk yurtluk ve ocaklık mukabili 
maaş alanlara emlâk ve arazi tevzi edilmek cihetine gidilmesi marüzzikir 1341 senesi muvazenei umu
miye kanunu ile 885 ve 1771 numaralı kanunlar ahkâmının tatbikatından ihtilâtı davet edecek ve 
esasen bu kabîl eşhas hemen alelûmum çiftçilikle iştigal etmiyen kısımdan olacağı cihetle bunlara 
verilecek araziyi ortaklıkla çiftçi köylüye tevdi edecekler ve bu suretle ya zavallı köylü yine baş
kaları hesabına çalışıp hizmetçilikten kurtulmıyacak veyahut Hükümet tekrar bu araziyi para mu
kabilinde istimlâk ile çiftçi köylüye tevzie mecbur kalacaktır, işbu sebeplere mebni merbut kanun 

lâyihasında mevzubahs istihkak sahiplerinin kendilerine yurtluk maaşlarını kapitalize ederek müna
sip miktar para verilmesi suretile tatmin ve temini hukukları cihetine gidilmesi daha muvafık ola
caktır. Malî ve hazinevî düşüncelerle her halde emlâk ve arazi verilmesi zarurî görüldüğü surette 
hiç olmazsa mebhusuanh 1341 senesi muvazenei umumiye kanunu ile 885 ve 1771 numaralı kanunlar 
hükümlerinin tatbiki ahkâmından sonra fazla kalacak emlâk ve araziden verileceğinin ve verilecek 
arazinin 500 dönümü tecavüz etmiyeceğinin metni kanunda kayit ve tasrih edilmesi icap edeceği mü-
taleasında olduğum maruzdur efendim. 

Başvekâlet makamına ve Maliye vekâletine arzolunmuştur. 
Dahiliye vekili 

Esbabı mucibe lâyihası 

Evvelce düyunu umumiye bütçesinden, mazbut emlâk veya yurtluk, ocaklık mukabili maaş al
makta iken 1341 muvazenei umumiye kanununun 45 inci maddesile, Hazine ile alâkaları kesilmek 
üzere istihkakları sermayeye kalp ve kendilerine gayrimenkul emval teffizi cihetine gidilen kimse
lerden mühim bir kısmının 1930 senesine kadar mezkûr madde hükmüne tevfikan istihkakları te
diye ve temin edilmiş, 1930 senesi zarfında iskân ve teffiz işlerinin tasfiyesi temin edilebilmek üzere, 
bu sene bütçesinde mezkûr madde hükmüne meriyet verilemediğinden cari sene zarfında 'bu yoldaki 
müracaatların isafı mümkün olamamış, kalan hak sahiplerinin başkaca bir kanun ile ihkak ve tayi
ni vaziyetleri teemmül edilmiştir. 

1341 muvazenei umumiye kanununun zikri geçen maddesinde, bu kabîl maaş sahiplerine emlâk 
ve arazi verilmesi mezkûr idi. O tarihtenberi Devlet uhdesinden bulunan emlâkin hemen kâffesi 
muhtelif kanunlarla bir yere tahsis ve temlki edilmiş veya edilmekte bulunmuş olduğundan kanun 
lâyihasında yalnız Devlete ait ve bir cihete tahsis edilmemiş her cins arazinin teffizi derpiş edil
miştir. 

Mezkûr maaşatın tahsisi çok eski tarihlere ait ve her aile için tutarı cüzî miktarlardan ibaret ol
duğuna göre mukabilinde verilecek arazinin 331 kıymeti mukayyedelerine nazaran mahsubu zarurî 
görülmüştür. 

Eski kanunda verilecek mal kıymeti, istihkak miktarı olan on senelik maaştan ziyade olduğu 
takdirde % 10 fazlasına kadar farkın naklen tediyesi şeklinde kabul edilmiş olan hükmün, mahsup 
muamelesinin icrasında müşkülât arzedeceği ve esasen teadül temin edemediğinden ne fertlerin ve ne 
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de Hazinenin lehinde görülemediği, bir kaç sahibi istihkakın müştereken mal almalarında bir suhulet 
mvecut bulunmakla bu hükmün teyit ve dereedilmesinde faide görüldüğü arzile işbu esbabı mucibe 
lâyihası tanzim edilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

8-XII-1931 

Yüksek Reisliğe 

Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık maaşlarına mukabil 1341 muvazenei umumiye kanununun 45 
inci maddesine tevfikan mal almamış olanlara verilecek arazinin sureti temini hakkında Başvekâ
letin 6/1961 numara ve 8 - VII - 931 tarihli tezkeresine merbut kanun lâyihası ve esbabı mueibesi 
encümenimizde Maliye vekili Abdülhalik ve millî emlâk umum müdürü Rüştü Beylerin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu. 

Bu kabîl maaşların tasf iyei tamını istihdaf eden kanun lâyihası; esasen 1341 senesinde ittihaz 
edilen umumî tedbirin devamını temin eden ahkâmdan ibarettir. Ancak bu defa, istihkakların yal
nız arazi mukabilinde tasfiyesindeki zaruret Hükümet esbabı mueibesinde dahi izah olunmuştur. 

Madde 1 — Birinci maddenin ilk fıkrası manayı takit edecek derecede uzun tertip edilmiştir. En-
cümenimizce maksadın daha vazıh ve daha tam olarak ifadesi için fıkra şu suretle tanzim kılın
mıştır. 

( Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık maaşlarına mukabil (341) muvazenei umumiye kanununun 
45 inci maddesine tevfikan, şimdiye kadar mal almamış olanların istihkakları atideki şekilde temin 
olunur. ) 

Maddenin diğer fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
İkinci, üçüncü, dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci maddede kanunun meriyeti için mebde 1 haziran 931 tarihi gösterilmiştir. Encümenimiz 

keçmiş bir tarihi meriyet mebdei ittihaz etmek zaruretini görmediğinden maddeyi, kanunun neşri 
tarihinden muteber addetmek usulüne r i ay eten tadil etmiştir. 

Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. Reisi • M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Çorum Bayazıt İsparta Kütahya Malatya Mersin 
İsmet Kemal Turan Ömer M. Nedim Hamdi 

Bütçe encümeni mazbatası 
1 

27 - ITT -1932 

Yüksek Reisliğe 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 45 inci maddesine tevfikan mal almamış olan maaş 
sahiplerinin istihkaklarının sureti temini hakkında olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize tevdi kılınan kanun lâyihası Millî Müdafaa Emlâk müdürü Rüştü Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. 1/140 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 69 
Esas No. 1/140 
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1929 malî senesi nihayetine kadar meriyette bulunan 134.1 senesi muvazenei umumiye kanununun 

45 inci maddesi ile, emlâki mazbuta, yurtluk ve ocaklık mukabili olarak mukaddema verilen maaş 
sahiplerine maaşlarının on senelik baliğına tekabül edecek miktarda emlâk ve arazi verilerek Hazine 
ile olan alâkalarının kesilmesi kabul edilmişti. 

Hükümet teklif eylediği bu lâyiha ile salifüzzikir 45 inci maddenin meriyette bulunduğu seneler 
zarfında muameleleri ikmal edilemiyen bu kabil maaş sahiplerine verilen istihkak senetlerinden 
bakiye kalanlar için yalnız arazi vermek suretile muamelelerinin ikmalini istemektedir. 

Encümenimiz lâyihayı esas itibarile kabul eylemekle beraber 45 inci maddenin meri bulunduğu 
seneler zarfında muameleleri ikmal edilen maaş sahiplerinden ekserisinin hakları emlâk ve arazi ve
rilmek suretile tasfiye edildiği halde haklarını daha evvel alamıyan ve adetleri evvelkilere nisbetle 
çok az olan bir kısmı maaş sahiplerine yalnız arazi verilmek suretile muamele yapılmasını adaletle 
kabili telif görmemiştir. 

Bu sebeple lâyiha Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Adana, Trabzon ve Samsun şehirleri dahilinde
ki binalar hariç olmak ve diğer kasabalarda dahi verilebilmek üzere 45 inci maddenin esasları dai
resinde tadil edilerek kabul edilmiştir. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Aza 
(Jümüşane Konya Tokat Aksaray 
II. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya 

Aza Aza Aza 
Manisa Kırklareli Kayseri 

M. Turgut M. NaJıit A. Hilmi 

Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık mukabili maaş 
alanlardan şimdiye kadar emlâk alamıyanlara ve

rilecek arazi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurtluk, ve ocak
lık mukabili evvelce verilen maaş sahiplerinden, 
1341 muvazenei umumiye kanununun 45 inci mad
desine tevfikan şimdiye kadar mal almamış olanların 
istihkakları atideki şekilde temin olunur: 

A - İstihkak sahiplerine aslî maaşının on senelik 
baliği kadar, esasen Devlete ait veya muhtelif ka
nunlarla Hazine uhdesine geçen emvalden, resmen 
bir yere tahsis edilmemiş ve teffizinde İcra Vekil
leri Heyetince mahzur görülmemiş olan her nevi 
millî arazi verilir. 

Aza Aza Aza 
Elâziz Erzurum İsparta 

/ / . Tahsin Aziz Mükerrem 

Mazbut emlâk, yurtluk fe ocaklık mukabili maaş 
alanlardan şimdiye kadar emlâk alnııyanlara ve

rilecek arazi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurtluk ve ocak
lık maaşlarına mukabil .1341 senesi muvazenei umu
miye kanununun 45 inci maddesine tevfikan şimdi
ye kadar mal. almamış olanların istihkakları âtideki 
şekilde temin olunur: 

A) Aynen kabul edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

B - Verilecek arazinin hesaba esas olacak kry- B) Aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Mazbut emlâk, yurtluk 've ocaklık maaşı muka
bili verilecek emlâk ve arazi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Mazbut emlâk, yurtluk ve ocaklık 
maaşlarına mukabil 1341 senesi muvazenei umumi
ye kanununun 45 inci maddesinin meri bulunduğu 
müddet zarfında mal almamış olanların istihkakları 
atideki şekilde temin olunur: 

A) İstihkak sahiplerine maaşlarının on senelik 
baliğına tekabül edecek miktarda esasen Devlete ait 
veya muhtelif kanunlarla Hazine uhdesine geçen 
emvalden, resmen bir yere tahsis edilmiş olanlar 
müstesna olmak ve Ankara, İstanbul, İzmir, Trab
zon, Mersin, Adana ve Samsun şehirlerindeki bina
lar hariç bulunmak üzere emlâk ve arazi verilir. 

B) Verilecek emlâk ve arazinin hesaba esas ola-
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meti 1331 senesi vergide mukayyet kıymetidir. Bu 
tarihten sonra tahrir, ferağ intikal veya tadilât 
suretile değişen kıymetler, mukayyet kıymetine irca 
olunur. 

C - İstenilen arazinin kıymeti, istihkaktan faz
la olamaz. Noksan ise, maaş sahibi noksanile ka
bulde veya bunu te'rk ile başkaca mal talebinde 
muhayyerdir . 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü, maaş sahipleri
nin halen Türkiye tabiiyetinde ve cumhuriyet hu
dutları dahilinde mukim olanlarına maksurdur. 

MADDE 3 — Bu kabil maaş sahiplerinin bir 
kaçı birleşerek haklarını müştereken tayin ve is
tifa edebilirler. 

MADDE 4 — Bu suretle verilecek arazi kıy
metleri, Maliye bütçesinde açılacak bir fasla mev
zu tahsisattan mahsup olunur. 

MADDE 5 
muteberdir. 

Bu kanun haziran 1931 tarihinden 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

1 - VII - 1931 

Ad. V. M. M. V. 
Yusuf Kemal Zekâi 

Ha. V. Mal. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Na. V. 
Hilmi 

Ik. V. 
M. Şeref 

S. î . M. V. 
Dr. Refik 

C) Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
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cak kıymeti 1331 senesinde vergide mukayyet kıy
metidir. 

C) Verilecek emlâk ve arazinin kıymetleri, maa
şın on seneliğinden fazla olduğu takdirde fazla mik
tarın bedeli, maaşı aslisinin bir seneliğinin baliğini 
tecavüz etmemek şartile, maaş sahibinden nakten 
istifa olunur. Noksan olduğu takdirde noksanı di
ğer emval ile ikmal olunur. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükmü, maaş sahip
lerinin halen Türkiye tabiiyetinde ve Cumhuriyet 
mıntakaları dahilinde mukim olanlarına mahsustur. 

MADDE 3 — Bu kabîl maaş sahiplerinden bir 
kaçı birleşerek hisselerini tayin ve müştereken emlâk 
ve arazi talep ederlerse istihkaklarının mecmuuna 
göre haklarında birinci maddenin (C) fıkrası hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 4 — Bu suretle verilecek emlâk ve a-
razi kıymetleri, Maliye bütçesinde açılacak bir fas
la mevzu tahsisattan mahsup olunur. 

MADDE 5 — 1931 malî senesi Düyunu umu
miye bütçesinin 241 inci faslından 8 000 lira tenzil 
edilerek Maliye vekâleti bütçesinde ( mazbut emlâk, 
yurtluk ve ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk 
ve arazinin mahsubu karşılığı) namile açılan 232 in
ci fasla tahsisatı fevkalâde olarak konulmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 





Sıra No 101 
Gümrük kanununun 107 inci maddesinin tadiline ve 905 
numaralı kanunun 13 üncü maddesinin ilgasına dair 1/208 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 22 - XII - 1931 
Sayı: 6/1371 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

(«ümrük kanununun 307 inci maddesinin tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin 
ilgasına dair Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 21 - XII - 931 tarihli 
içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ı İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Beyanname muhteviyatı ile vezin ve muayene netayici arasında görülen farklardan dolayı ceza 
alınmasını emreden gümrük kanununun muaddel 107 inci maddesinin devairi resmiyeyi de dairei 
şümulüne alacak surette mutlak ve alınan cezaların ancak nısfı zahire çıkaranlara mahsus oldu
ğuna binaen devair ve müessesatı resmiye ile belediye ve müesseseleri istisna edilmek ve alınacak 
cezaların yüzde kırkı fark ve tefavütü ihbar ve yüzde kırkı izhar edenlere ve mütebaki yüzde 
yirmisi inzibat komisyonu kararile o idare dahilindeki hüsnühizmet ve gayret sahibi memurlara 
verilmek şeklinde madde tadil edilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

31 - XII -1931 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 107 inci maddesinin tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin 
ilgasına dair Maliye vekâletince hazırlanan kanunlâyihasmın gönderildiğine dair Başvekâletin 
22 - XII -1931 tarihli tezkeresi ve merbutatı encümenimize havale buyurulmakla Maliye vekili Be
yefendi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesi kabul edildikten sonra maddenin müzakeresine geçilmiştir. Hükü
metin teklif ettiği kanun lâyihası aynen kabul edilmiş ve yalnız dördüncü madde Maliye vekili yeri-

T. B. M. M. 
Maliye encü)neni 

Karar No. 19 
Esas No. 1/208 
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ne yeni ihdas olunan Gümrük ve inhisarlar vekili konularak olveçhile tashih olunmuştur. Havalesi muci
bince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Çorum Bayazıt İsparta Diyarbekir Kocaeli 
İsmet İhsan Kemal Turan Refik Zülfü Ali 

Bütçe encümeni mazbatası 

26 - III - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük kanununun 107 inci maddesinin tadiline ve 905 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin 
ilgasına dair olup Maliye encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekâleti Hukuk müşaviri Beyin huzurile müzakere olundu. 

Lâyihanın encümenimize havalesinden sonra Umumî heyetin kabulüne iktiran eden kaçakçılığın 
menü takibi hakkındaki kanun ahkâmı dahi nazara alınarak lâyihada bazı tadilât icrası zarurî te
lâkki edilmiş ve bu maksadı teminen vekâleti aidesi tarafından ahzırlanan yeni metinler müzake
reye mevzu ittihaz edilmiştir. 

Gümrük muamelâtı hakkında mevcut ahkâmın bazı noksanlarını tamamlamak ve bilâhare neşrolunan 
kanunlarla evvelki mevzuat arasında ahenk ve muvazatı temin eylemek maksadına matuf olarak hazır
lanmış olan lâyihanın heyeti umumieysi muvafık görülerek kabul olunmuş ve maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Birinci maddenin ilk fıkrasında « umumî tarifedeki tavsif ve tesmiyeye nazaran cins, nevi ve 
mahiyeti ilâ.... » tarzında ifade edilmiş olan kuyudat nazarı dikkati celbetmiş olmakla bu kuyuda
tın tetkiki üzerinde betahsis tevakkuf edilmiştir. Gümrük tarife kanununun neşrinden sonra gerek 
memurlar ve gerek alâkadar tüccar için tatbikatı kolaylaştırmak üzere tatbikat nizamnamesinin 
ve tarife rehberi olan eşya fihristinin dahi hazırlanması lâzımgeldiği halde şimdiye kadar bunlar 
ihzar ve neşredilememiştir. Bu şerait dahilinde beyannamelerde eşyanın umumî tarifedeki tavsif ve 
tesmiyeye nazaran mahiyetinin dahi tasrih edilmesini istemek alâkadarları bir çok hallerde ifa
sına muktedir olamıyacakları toir mecburiyet karşısında bulundurmak ve binnetiee memurların bile 
mahiyeti üzerinde hüküm vermekten çok kere âciz kalacakları eşya dolayisile idare ile tüccar ara
sında bir çok ihtilâflara meydan vermek ve sunu taksirleri bulunmadığı halde alâkadarları cezaya 
tâbi tutmak gibi mevzuatın istinat etmesi lâzımgelen adalet mefhumlarile kabili telif olmıyan va
ziyetler ihdas edebilecektir. 

Encümenimiz bu nahoş netayici bertaraf etmek maksadile ve esasen cezayı müstelzim olmamak 
şartile tatbikat tarzlarını tekâmüle doğru götürmek hususunda dahi hiç bir mani bulunmadığını mü
lâhaza ederek yukarda aynen nakledilmiş bulunan ibarenin yerine « tarifenin tatbikatını teshil ede
cek surette cins ve nevi » ibaresini ikame eylemeği muvafık görerek kabul eylemiştir. 

Maddenin diğer fıkraralannın ihtiva eyledikleri hükümler muvafık bulunarak para cezalarının 
tevziinden evvel « gümrük resmi alınmış ise, bu resmin tenzil edilmesi » lüzumunu ifade eden bir 
kayit ilâvesile kabul olunmuştur. 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 66 
Esas No. 1/208 
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Maddenin sonuna gümrük muamelâtında vukuu melhuz suiistimallere karşı kuvvetli bir mani 

tesirini icra edeceğine kail olduğumuz bir fıkra ilâve edilmiştir. Filhakika bir taraftan alınacak 
para cezalarından memurlara hisse verilmesi ve diğer taraftan muayenede vazifesini suiistimal 
eden memurların kaçakçılığın meni takibi hakkındaki kanun hükümlerine göre tecziye edilmesi 
bu günkü şerait içinde iki cepheli ve semeresi itibarile emniyetli bir tedbir olarak kabul olunabilir. 

Lâyihaya ikinci madde olarak ilâvesi teklif olunan hükümler, gümrük resimlerinin haiz oldukları 
hususî mahiyet ve muhtelif ihtimallerin kendi hususî mahiyetleri itibarile kâfi derecede işlen
miş bir halde görülmediğinden esaslı bir surette tadil edilmiştir. 

Filhakika ekseriya ticaret muahedelerinin mevkii tatbika konulması veya müddetlerinin hitama 
ermesi ve tarifelerde yapılan tadilâtın tatbikat sahasına geçmesi zamanlarında vaki olup tebligatın 
gecikmesi veya eyi anlaşılamaması gibi sebeplerden ileri gelen ve hiç kimsenin kasta makrun bir 
taksiri ile müterafik olmıyan yanlış tarife tatbikatında veya maddî hatalar neticesi olarak alman 
noksan veya fazla resimlerin tahsil veya iadesi etraflı bir tahlile muhtaç hallerdendir. 

Bu kabîl halatta noksan tahakkuk ettirilmiş resimlerin uzun müddetlerden * sonra dahi tahsiline 
cevaz vermek bilhassa malın, fiatları verilmiş olan resimlere göre tesbit edilerek tamamen satılmış 
bulunduğu hallerde alâkadarları, hiç bir sunu taksirleri bulunmamasına rağmen ağır zararlara maruz 
bırakabilir. Esasen gümrük hududundan çıkmış bulunan eşyanın dahilî emtiadan addedilmesi asıl 
olduğundan encümenimiz noksan alınmış bulunan resimler hakkında takiabtta bulunulmasını res
min mahiyeti esasiyesi hakkın icabatile kabili telif görmemiştir.. Ancak Hazine hukukunun sıya-
neti zaruretlerini dahi nazara almak ıstırarı karşısında bulunduğunu teemmül ederek bu hususta 
belli başlı üç ihtimali derpiş eylemiş ve bunların her birinde adaletin icaplarına mümkün mertebe 
yaklaşmak üzere noksan alınmış resimlerin aranabilmesi ve fazla alınmış resimlerin iadesi için mü
nasip bulduğu müddetleri tesbit eylemiştir . 

D) bendinde münderiç bulunan hal sunu taksir ile müterafik ve kanunen cezayi müstelzim bu
lunmak dolayısile bu halde cari olacak ahkâmı teklif veçhile aynen kabul etmiştir. 

Bu suretle esaslı bir şekilde tadil edilerek yeniden ihzar edilmiş olan lâyihayı Umumî heyetin 
tasvibine arzederiz. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Oümüşane Konya Tokat Aksar ay Çorum Elâziz Erzurum İsparta 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Mustafa H. Tahsin Aziz Mükerrem 

Aza Aza Aza 
Kırklareli Sivas Manisa 
M. Nahit M. Remzî M. Turgut 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ I 

Gümrük kanununun 107 inci maddesinin tadi
line ve 905 numaralı kanunun 13 üncü mad

desinin ilgasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun, 906 numaralı kanun ile muaddel, 107 in
ci maddesi şu suretle değiştirilmiştir: 

Ellinci maddede mezkûr fark ve tefavüt müs
tesna olmak üzere beyanname muhteviyatile vezin 
ve muayene netayici arasında görülen farklar 
gümrük resminin yüzde beşi kadar noksan istifası
nı mucip olacak derecede bulunursa ilk defasında 
yalnız o farka ait gümrük resmi alınır. 

Tekerrüründe işbu resmin bir misli de ayrıca 
cezayi naktî olarak tahsil olunur. 

işbu farklar gümrük resminin yüzde beşten zi
yade noksan istifasını mucip olacak derecede bulu
nursa o farka ait gümrük resminden maada resmi 
mezkûrun bir katından dört katına kadar ayrıca 
cezayi naktî istifa olunur. 

Umumî muvazeneye dahil veya mülhak veya 
hususî bütçeye tâbi resmî daire ve müesseselerle 
belediyeler- ve onlara mensup müesseseler eşyasına 
nit fark ve tefavütler için para cezası alınmaz. 

•Şu kadar ki bu farkların taallûk ettiği muame
lede alâkadarının gümrüğe ibraz ettiği evrak hila
fı hakikat veya muharref bulunduğu takdirde fa
ili hakkında ( kaçakçılık kanunundaki ceza hü
kümleri ) tatbik olunur. 

Bu suretle alınan cezayi naktilerin yüzde kırkı 
fark ve tefavütü ihbar ve yüzde kırkı muayene ve 
tahlil ile izhar edenlere, mütebaki yüzde yirmisi 
inzibat komisyonu kararile o idare dahilindeki hüs
nü hizmet ve gayret sahibi memurlara verilir. İh
bar edici mevcut değilse onun hissesi de izhar 
edenlere kalır. 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Gümrük kanununun 107 inci maddesinin tadi
line ve 905 numaralı kanunun 13 üncü madde

sinin ilgasına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi aynen. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

11 nisan 1334 tarihli gümrük kanununun 906 
numaralı kanunla tadil edilen 107 inci madde
sinin tadiline ve mezkûr kanunu muaddil 1723 
numaralı kanunun birinci maddesine bazı fık

ralar ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 1 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı ka
nun ile tadil edilen 107 inci maddesi aşağıda yazıl
dığı veçhile tadil edilmiştir: 

50 inci maddede mezkûr fark ve tefavüt müstes
na olmak üzere beyanname sahibi tarafından eşya
nın tarifenin tatbikatını teshil edecek surette cins 
ve nevi ve gümrük resmini hesaba esas olan mik
tarı ve tarife kanunu mucibince rayiç üzerinden 
resme tâbi olanlarının rayiç kıymeti hakkında ya
pılan beyan ile tartı ve muayene neticeleri arasın
da görülen farklar gümrük resminin yüzde beşi ka
dar noksan olmasını mucip olacak derecede bulu
nursa ilk defasında yalnız bu farka ait gümrük 
resmi alınır. Tekerrüründe işbu resmin bir katı da 
ayrıca para cezası olarak tahsil olunur. 

İşbu farklar gümrük resminin yüzde beşten zi
yade noksan alınmasını mucip olacak derecede bu
lunursa o farka ait gümrük resminden başka mez
kûr resmin bir katından dört katına kadar ayrıca 
para cezası alınır. 

Şu kadar ki bu farkların taallûk ettiği muame
lede alâkadarların fatura ve menşe şehadetnemesi 
gibi gümrüğe ibraz ettiği evrak hakikate muhalif 
olduğu veya gerek bu evrak ve gerek ibraz edilen 
beyanname sahte veya muharref bulunduğu takdir
de faili hakkında kaçakçılığın menü takibi hakkın
daki kanunun 20 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Bu suretle alınan para cezalarından gümrük res
mi ayrıca alınmamış ise bu resim tenzil edildikten 
sonra yüzde ellisi muayeneden evvel vukuu şartile 
fark ve tefavütü haber verenlere ve yüzde yirmi 
beşi muayene ve tahlil ile meydana çıkaranlara, mü
tebaki yüzde yirmi beşi Gümrük ve inhisarlar vekâ
letinin tensibi ile gümrük idaresi dahilinde hüsnü 
hizmet ve gayret sahibi memurlara verilir. 

İhbar eden yoksa, para eeeasu fark ve tefavütü 
bulanlar ile hüsnü hizmet ve gayret sahibi memur
lara yan yarıya verilir. 

Mal muayene edildikten sonra ihbar veya kon
trol ve teftiş neticesinde evvelki muayene ve mua
meleden fazla resim istihsalini mucip bir hal zu
hur ederse birinci muayeneyi icra eden memur ka-
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MADDE 2 — 905 numara ve 7 haziran 1926 ta
rihli kanunun 13 üncü maddesi mülgadır. 

İKÎNCl MADDE — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute 
herdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra ve 
tatbika Maliye vekili memurdur. 21 - X n -1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. H. V. Mal. V. 
Ş. Kaya D. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf.V. Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi aynen 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 
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çakçılığın menü takibi hakkındaki kanun ahkâmına 
tevfikan tecziye edilir. 

MADDE 2 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük ka
nununun 12 inci maddesini muaddil 15 haziran 1930 
tarih ve 1723 numaralı kanunun birinci maddesine 
aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir. 

Yanlış tarife tatbiki veya maddî hata sebebile 
noksan veya fazla alınmış veyahut hiç alınmamış 
bulunan gümrük resimleri hakkında aşağıda yazıl
dığı veçhile muamele olunur: 

A) Hiç bir sunu taksire makrun bulunmaksı
zın yanlış tarife tatbiki veya maddî hata dolayısile 
noksan kalmış bulunan gümrük resimleri, malin 
gümrük hududundan çıktığı tarihten itibaren, altı 
ay zarfında alâkadarlarından istenir. 

B) Muafiyet tatbikatından mütevellit hatalar 
dolayısile alınmamış bulunan gümrük resimleri, 
malın gümrük hududundan çıktığı tarihten itiba
ren, bir sene zarfında alâkadarlarından istenir. 

ibraz olunan vesaika istinaden muafiyetten is
tifade ettirildiği halde vesaikin bilâhare her hangi 
bir sebeple hükümsüz kalması dolayısile resme 
tâbi tutulması icap eden mal ve eşya hakkında yu
karıda yazılı olan bir senelik müddet hükümsüzlü
ğün tebeyyün ettiği tarihten başlar. 

C) Kontrol ve teftiş neticesinde her hangi bir se
beple olursa olsun fazla alındığı tebeyyün eden re
simler, senesine bakılmıyarak, muhasebei umumiye 
kanununun 93 üncü maddesi hükümlerine göre 
reddiyat tertibinden iade edilir. 

D) Resim matlübatının taallûk ettiği muamele
de kanunen cezâyi müstelzim bir hal olduğu tak
dirde mezkûr matluplar dahi suça tebean türk ceza 
kanununun 102 inci maddesinde yazılı müruru za
man zarfında gümrük idaresince takip edilir. 

MADDE 3 — Gümrük kanununa müzeyyel me-
vat hakkındaki 7 haziran 1926 tarih ve 905 numa
ralı kanunun 13 üncü maddesi mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 




