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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara şehri İmar müdürlüğü, 
Devlet demiryolları idaresi, 
Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü, 
Barut ve mevaddı infilâkıye inhisarı, 
Konya ovası sulama, 
Von gölü işletme idareleri, 
Havayolları, 
Yüksek mühendis mektebi 1934 senesi bütçelerile, 
1933 senesi muvazenei umumiye kanununa mer

but bütçelerde bazı tadilât icrasına 
Teadül kanununa bağlı (2) numaralı cetvelde de

ğişiklik yapılmasına, 
İzmir - Kasaba ve temdidi demiryollarının satın 

alınmasına dair mukavelenamenin tasdikma, 
Satın alman mezkûr hattın tesellüm, tasfiye ve 

işletmesine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 

edildi. 
Ordu zabitan heyetine mahsus 2162 numaralı terfi 

kanununun üçüncü maddesinin (G) fıkrasının tefsi
rine dair mazbata kabul edildi. 

Bayazıt vilâyetine bağlı İğdır ve Tuzluca kaza
larının Kars vilâyetine ve Muş vilâyetine bağlı Ma-
lazkirt kazasının da Bayazıt vilâyetine bağlanma
larına, 

Posta kanununun 21 inci maddesinin bir fıkrasının 
tadline dair kanunun birinci maddesine bazı fıkralar 
eklenmesine dair kanun lâyihalarının da birinci mü
zakereleri yapıldıktan sonra cumartesi günü saat 14 
te toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Rize Çanakkale 

Ali Ziya Gevher 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Beynelmilel yardım birliği mukavelesine ba

zı ilâveler yapılması hakkında 1/169 numaralı kanun 

lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

4 — Haziran : Ağustos 1933 aylarına ait raporun 
takdim kılındığı hakkında 3/380 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Mart : mayıs 1933 aylarına ait raporun tak
dim kılındığı hakkında 3/350 numaralı Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası (Ruznameye) 

» e « 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Haydar Rüştü B .(Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — tstanbul mebusluğuna seçilen Ali Beyin 
intihap mazbatası 

REİS — İstanbul mebusluğuna intihap edilen 
Ali Beyin mazbatası gelmiştir. Mazbata hakkın

da bir şikâyet yoktur, muamelesi de tamamdır, 
reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Ali Bey burada mı? (Burada sesleri). 

4 — TAHLİFLER 

1 — tstanbul mebusu Ali Beyin tahlifi 
REİS — Teşrif eder misiniz Ali Bey. 

(Ali Beyin tahlifi yapıldı) 
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5 — MÜZAKERE El 

1 — Kefalet kanununun hazı maddelerinin ! 
değiştirilmesi hakkında 1/549 numaralı kanun lâ- I 
yihası ve Maline, Bütçe ve Adline encümenleri | 
mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is- I 
teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden- i 
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kefalet kanunu 

MADDE 1 — Umumî bütçeye ait (Müteda-
vil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil ) 
para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp 
veren ve elinde tutan memur ve müstahdem
lerle mülhak bütçelerden muhasebeleri Mali
ye vekâletine bağlı olan veya gelirlerinin en 
az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan mü- | 
esseselerin ve varidat almak maksadile kuru- j 
lan inhisar idarelerinin yukarıda sayılan işlerde
ki memur ve müstahdemleri için (Müteselsil ke
falet usulü) kabul edilmiş ve bu maksatla hük
mî şahsiyeti haiz (Kefalet sandığı) kurulmuştur. 

Bu sandık Maliye vekâletine bağlıdır. Ve- I 
kâlet memurlarından olmak üzere Maliye veki- ! 
linçe seçilecek üç kişiden mürekkep bir heyet j 
tarafından idare olunur. İdare heyeti bu kanu- I 
na ve yapılacak nizamnameye göre vazife gö
rür. I 

REtS — Birinci madde hakkında söz isteyen . 
var mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etme- ı 
yenler . . . Kabul edilmiştir. I 

MADDE 2 — Kefalet sandığının sermayesi: | 
A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş 

(Bu kanunda yazılı maaş tabirinde emsali ha
sılı da dahildir) veya ücretlerinden kesilecek 
kefalet aidatından, 

B - 8 inci maddede sayılı para cezalarından, ı 
C - Sandık sermayesinin işletilmesinden el

de edilecek kazançlardan, I 
D - Kefaletle memur kullanan daire ve mü- I 

esseselerin icabında sandığa yapacakları yar
dımlardan elde edilir. 

(A) fıkrasındaki kefalet aidatı ikidir: 
(1) giriş aidatı, (2) aylık aidatı. 
Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanla- | 

rm tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücre
tin yansıdır ve beş müsavi taksitte kesilir. 

Aylık aidat; maaş ve ücretin yüzde ikisidir 
ve bu aidat giriş aidatının tamamının kesil
mesini takip eden aydan itibaren tediye sıra-

[1] 112 numaralı matbuana ilâve zaptın so- ı 
nundadır. I 

İLEN MADDELER 

sında kesilir. Aidatla müstahdem olanlardan 
alınacak sandık aidatı bu vazifenin benzeri 
olan memurlardan kesilmesi lâzımgelen mik
tardan aşağı olmamak üzere idare heyetince 
kararlaştırılır. 

Kendisine muvakkat olarak veya vekâlet 
suretile kefalete bağlı vazife verilenler bu 
madde hükmüne bağlı olmayıp vazifesinin ehem
miyetine göre 1 000 liradan 2 000 liraya kadar 
para veya artırma ve eksiltme ve ihale kanunun
daki esaslara göre menkul kıymetler veya gay
rimenkul ipotekli kefalet gösterirler. Şu kadar 
ki, muvakkat veya vekâlet suretile tayin olunan
lar kefalete bağlı memurlardan iseler ayrıca ke
falet aranmaz. Ancak aldıkları vekâlet maa
şından veya ücretten yüzde iki aidat kesilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanuna tâbi daire ve mües
seselerde bilfiil nakte ve menkul kıymetlere fi
len el sürmeyen bütün muhasiplerle muhasebei 
umumiye kanununun 83 üncü maddesinde yazılı 
mutemetler birbirine bağlı kefalet usulüne tâbi 
tutulmazlar. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunla kefalete bağlı tu
tulan memur ve müstahdemlerden her hangi bi
rinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden 
zimmeti, sandığın her blânço senesini takip 
eden ayın sonunda alacaklı daire veya müesse
seye verilir. 

Ödenen zimmetler hükmün katiyet kesbet-
tiği senede kefaletli memuriyette bulunanla
ra - o sene blânçosundaki kâr kifayet etmedi
ği takdirde - ayni sene blânçosundaki hissele
ri nisbetinde garameten tevzi edilir. 

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

MADDE 5 — Kefalete bağlı memurlar ve 
müstahdemlerden kefalete bağlı olmayan bir me
muriyete geçen veya vefat edenlerle her hangi 
bir sebeple kefaletli hizmetten ayrılmış olanların 
sandıktan alâkaları şu suretle kesilir: 

A - Bunların ikinci maddeye göre kesilmiş 
olan aidatları yekûnundan dördüncü maddeye 
göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra 
kalanının birinci yarısı vefat edenlerin verese-
lerile tekaüt edilenlere derhal, bunlardan gayri 
sebeplerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara 
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müteakip blânço tarihinden üç ay sonra geri 
verilir. 

B - Kalan diğer yarısı üç sene içinde tahak
kuk edecek şahsma ait zimmetlerle sandıktan 
ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve dördüncü 
madde hükmile kendine düşecek zararlar karşı
lığı olarak mevkuf tutulur. 

Üç sene sonunda yukarıda yazılı zimmetler 
mahsup edildikten sonra kalan miktar üç se
nelik faiz ilâvesile beraber alacaklı memura iade 
edilir. Sandıkça verilecek faiz haddi sandığın 
son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin 
nisbetini geçemez. 

Bu müddet içinde yine kefaletli hizmete geç
tiklerinde ilk yarıyı istemeğe hakları kalmaz. 
(A) fıkrasına göre kefalet sandığından birinci 
yarıyı aldıktan sonra üç sene içinde tekrar ke
falete bağlı hizmete geçenlerin sandıkta kalan 
son yarı hisseleri memuriyetleri anüddetinoe ser
maye olarak hesaplarına sandıkta kalır. 

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

MADDE 6 — Kefaletli memur ve müstah
demlerden teftiş ve tahkik neticesinde zimmet 
veya ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne gö
re hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca 
kanunî takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldık
ları müddetçe her hangi bir nam ile maaş veya 
ücret verilmez. Ancak suçlan muhakeme ile sa
bit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve 
menkul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ih
tilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha Devlet 
işlerinde kullanılmazlar. Yetim ve dulların hak
ları mahfuz kalmak şartile tekaüt hakkından da 
mahrum kalırlar. 

Adiyen zimmettar olanlar hakkmda ceza ka
nununun hükümleri tatbik edilmekle beraber 
bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve 
elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar. 

Zimmet veya ihtilas edilen para ve menkul 
kıymetlerle ayniyattan doğan kefalet sandığının 
alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır. 
Kefalet sandığının hak ve alacakları Maliye ve
kâletince takip olunur. 

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

MADDE 7 — Üçüncü maddede yazılı muha
sipler, maiyetlerinde para ve menkul kıymet
ler ve ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta 
olan memur ve müstahdemleri murakabeye mec
burdurlar. 

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

MALÎYE VEKlLÎ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, bu yedinci maddeden sonra Bütçe en
cümeninde sekizinci ve dokuzuncu madde 
olarak tesbit edilen ve Hükümetçe teklif edil
miş olan maddeleri Adliye encümeni kaldırmış 
ve sekizinci madde olarak Bütçe encümeninin 

onuncu maddesini koymuştur. Kaldırılan iki 
maddenin hükümleri şunlardır: Birinci madde 
de «Murakabeye mecburdur» dedikten sonra alt 
tarafındaki maddede murakabenin ne suretle 
icra olunacağı tesbit edilmekte idi. Adliye encü
meni bunu kaldırmış ve esbabı mucibesinde bu
nun kanun mevzuu olmayıp talimatname mev
zuu olduğunu ileri sürmüştür. Buna hiç bir di
yeceğimiz yoktur. Fakat ondan aşağıda 9 uncu 
maddede bu murakabede ihmali görülenler hak
kında tatbik edilecek olan cezalan zikretmekte
yiz. Bunu da kaldınyor. Esbabı mucibe olarak 
ta; vazifede ihmali görülenler hakkında gerek 
ceza ve gerek memurin kanununda cezalar mu-
sarrahtır. Onun fevkinde olmak üzere burada 
madde tasrihine lüzum yoktur diyor. Bunu mu
vafık bulmamaktayız. Sebebi; teklif ettiğimiz 
maddeyi okuyayım: 

« MADDE 9 — Sekizinci madde mucibince 
murakabe vazifelerini yapmamak suretile ihtila
sa veya zimmete para geçirilmesine sebep olan 
muhasipler ihtilas eden ve zimmete para geçi
renler ile birlikte tazmin ile mükelleftirler. 

Bu muhasipler ihmal ve teseyyüplerinin ve 
sebep oldukları zararların derecelerine göre me
murin kanununun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü 
maddelerinde yazılı fiillerle mukayyet olmak
sızın takdir ve tayin olunacak inzibatî cezalara 
da çarptınlrr. » 

Bundan kastımız menmrin kanununda 
aletderecat ve her hangi bir tekerrür vukuunda, 
orada yazılı sarahatlere müstenit şartlarla mu
kayyet olmak üzere, gösterilen cezalarla mukay
yet olmaksızın, murakabede ihmali görülenler 
hakkmda memuriyetten ihraç cezası verilmekte 
idi. Hükümetin teklifi budur. Bütçe encümeni de 
Hükümetin teklifini esas itibarile kabul etmiş
tir. Fakat Adliye encümeni, bu memuriyetten 
ihraç cezasma mâni olacak surette, yalnız ihmal 
cezası hakkında, kanunu cezanın buna ait mad-
delerile kezalik memurin kanununun tasrih et
tiği kayit ve şartlarla mukayyet olmak üzere 
maddeyi yazmıştır. Bunda çok zarar göreceği
mize kaniiz. Mevzubahs olan muhasipler, nakte 
vaziülyet olmayan kimseler kefalete tâbi de
ğildirler. Eskiden tâbi idiler. Şimdi bu gibileri, 
murakabede ihmal edecek olurlarsa memuriyet
ten ihraç gibi şedit bir tehdit altma alıyoruz. 

Tadil etmekte olduğumuz ve halen mevkii 
meriyette bulunan kefalet kanununun sekizinci 
maddesini okuyorum: 

«Yukandaki maddede mezkûr muhasipler, 
maiyetlerindeki nukut ve ayniyata vaziülyet 
olan memurin ve müstahdeminin yedi emanet
lerine mevdu nukut ve ayniyatı Maliye vekâle
tince tanzim kılınacak bir talimatnameye tev
fikan teftiş ve murakabeye mecburdurlar. Mu
rakabe vazifelerini talimat dairesinde ifa etme
mekten dolayı bir zimmet veya ihtilas zuhuruna 
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meydan verdikleri sabit olan muhasipler der
hal ihraç olunurlar.» 

Yani istediğimiz madde zaten mevkii meri
yette bulunan ve bizde tecrübe edilmiş olan bir 
vaziyettir. Bunun kaldırılmamasma müsâade bü-
yurulmasım rica ederim. Aksi takdirde yüz bin
lerce lirayı zimmetine geçirmiş, sui istimale se
bebiyet vermiş olan memur için, kanunda, bir 
defalık ihtar, diyecek olursak, kefalet kanununa 
büyük zarar iras etmiş oluruz. Binaenaleyh 9 
uncu maddenin, 7 nci maddeden sonra sekizinci 
madde olarak tesbit olunmasını istirham ede
rim. 

ADLÎYE E. N. REFÎK ŞEVKET B. (Ma
nisa) — Efendim Maliye vekili Beyefendi arka
daşımızın muhafazasını arzu buyurdukları mad
de iki fıkrayı ihtiva etmektedir. Birisi, mura
kabe ile mükellef bulunan memurların dahi, 
maiyetlerinin husule getirecekleri her hangi bir 
zimmet ve ihtilastan dolayı müştereken mesul 
olduklarını gösteriyor. 

Bu mesuliyete sebebiyet te amirlik ve mura-
kıplik vazifesinin ifasında ihmal ve terahi isna
dıdır. Bu birinci fıkra üzerinde tetkikat yapar
ken, ana kanunlarımızda ayni hükmün bulundu
ğunu nazarı dikkate alarak, bu maddeyi tayyet
tik. Çünkü ceza kanununun 204 üncü madde
sinde; alelıtlak Devlet memurlarını murakabe 
ile teftişle mükellef olanların, maiyetlerinin, fi
illerini iyi murakabe etmemelerinden veya ihmal
lerinden dolayı mesuliyetleri hakkında sarahati 
katiye vardır. Malî mesuliyetten maada, geçen 
sene kabul ettiğimiz ceza kanununun muaddel 
maddesi ile ve yine ayni maddenin tadilile 
100 - 1 000 liraya kadar cezayı naktî koyduk. 
Yani evvelki cezayı artırdık. 

İkinci fıkraya gelince; elyevm mevcut ka
nunda, Maliye vekâletince tanzim olunan tali
matnameye muvafık hareket etmediği görülen, 
yani teftiş ve murakabe vazifesini ihmalden do
layı maiyetinin zimmetine para geçirdiği anla
şılanlar hakkında derhal memuriyetten ihraç ce
zası varken, bu defa Bütçe encümeni ihraç ye
rine, katı olarak ihraç yerine, takdirî vaziyet ih
das etmiştir ve demiştir ki, memurin kanunu
nun 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde 
yazılı fiillerle mukayyet olmaksızın takdir ve 
tayin olunacak inzibatî cezalara da çarptırılır 
demiş. Binaenaleyh adalete doğru gidilmiş. 
Mücerret bir memurun murakabesini yapmama
sından dolayı, zaten tepesinde ceza kanununun, 
gerek malî tazminat ve gerek cezaî tehdidatı var
ken, bir de ihraçla mücazat olunmasından hu
sule gelecek vaziyeti tadil ettik. îhracı, tuttuk 
haline sanma göre takdir edilir diye tadil ettik. 
Adliye encümeni, Devlet hukukunu muhafaza 
noktasından, âmirin murakabesini yapmama
sından mütevellit kanunî mesuliyetleri haddi za
tinde kâfi görmüş ve esasen memurin kanunun

da bunlar hakkındaki cezaları şedit bulduğun-
dan dolayı, hakkında takibatı kanuniye başla
mış ve murakabe vazifesini ifada ihmalinden 
dolayı tahtı muhakemeye alınmış olan bir adamı, 
mahkemeden çıkacak neticede, vaziyetin telâfisi 
kabil olduğu halde, birden bire memuriyetinden 
ihraç etmeği adaletle kabili telif görmemiştir. 

Onun içindir ki birinci fıkrasını, sarahaten 
ve daha vasi şekilde ceza kanununun ayni bu
lunduğundan dolayı, zait telâkki etmiş ve ayni 
kanuna istinat ettirmiş. İkinci fıkrasını, Bütçe 
ve Maliye encümenlerinin takip ettikleri yolu 
esas itibarile yine ana hatlarına irca etmiştir. 
Bu noktai nazarımızı arzettikten sonra, Heyeti 
muhteremelerinin ittihaz edeceği karara göre 
tedbir almak tabiatile kabildir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, Refik Şevket Beyefendinin beyan bu
yurdukları gibi, birinci fıkra hakkında ceza ka
nununda sarahat vardır. Bizim buradaki yazış
tan maksadımız tebarüz ettirmek idi. Muraka
bede ihmali görülenlerin dahi zimmet ve ihtilasa 
sebep olmuşlarsa mesuliyeti maliyeye iştirakleri 
hakkında ahkâm vardır. Maruzatım bu nokta 
üzerinde değildir. Ehemmiyetle arzetmek iste
diğim nokta birinci fıkra, yani ceza bahsidir., 
Hükümetin teklifinde, eski kanunda derhal ih
raç cezası vardı. Hiç başka bir şey yoktu. Mu
rakabede ihmali taayyün etti mi derhal ihraç 
olunurlardı. Bütçe encümeni bunu pek şedit 
bulmuştur. Bütçe encümeninin noktai nazarını 
mantıkî bulmak icap eder. Çünkü murakabe
deki ihmali dolayısile 100 lira bir zimmet vu
kuuna meydan vermiş bir memurla yine bu 
ihmal dolayısile 100 000 lira zimmet vukuuna, 
meydan vermiş muhasibin vaziyetleri arasın
da fark gözetmek icap eder. Birincisinde me
selâ tenzili sınıf cezasile iktifa olunabilir, ikin
cisinde ihraca gidilir. Şu itibarla Bütçe encü
meni yaptığı tadilâtta demiştir ki; filân» filân ve 
filân maddelerdeki cezalara bakılmaksızın, bun
larla mukayyet olmaksızın, takdir olunacak 
inzibatî cezalara çarptırılır. Bu inzibatî ceza
lar içinde ihraç cezası dahi vardır. Binaenaleyh 
ihraç cezasmm bize verilmesi lüzumu, demin 
arzettiğim gibi, büyük bir ehemmiyetle sabittir. 
Nasıl ki Mazbata muaharriri Beyefendi de zan
nediyorum ki muanz bulunmamaktadırlar. Bi
naenaleyh Hükümetin yahut Bütçe encüme
ninin mazbatasmdaki 9 uncu maddenin 8 inci 
madde olarak bu kanuna dercine müsaade bu-
yurulmasmı istirham ederim. Ümit ederim ki 
Adliye encümeni de bu maruzatıma iştirak bu
yururlar. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim; bende
niz zannediyorum ki memurlar arasında hırsız
ların çoğalmasının sebebi şudur. 

Onlar derler M; biz hırsızlık yaparsak işten 
el çektirmezler, biraz mahkemede süründürdük
ten sonra nasıl olsa beraet ettirirler kurtuluruz. 
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Yani, memuriyette bir daha istihdam edilme
mek şartile çıkarılması kaydi konacak olursa bu 
düşüncenin Önüne geçilmiş olur. Binaenaleyh ne 
kadar saç işlerse işlesin onu inzibat komisyonu
nun kararile memuriyetten ayırmalıdır. Hırsız
lığın önüne geçilmesinin yegâne çaresi budur. 
Yoksa mahkemeye giderse sekiz ay mahkeme
de sürünecek ve yine mutlaka beraet edecektir. 

BÜTÇE E. REİSİ MUSTÂFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim; memurların irtikâp ettik
leri fiiller iki inzibat altındadır: Birisi, ceza ka
nununun inzibatı, diğeri de memuriyet mesele
sinin icap ettirdiği inzibattır. 

Ceza kanununun inzibatı, Adliye encümeni 
ile müttefik olarak tanınmış bulunmaktadır. Fa
kat Adliye encümeninin, şimdi mazbata muhar
riri tarafından izah edilen tezine göre, memurun 
ayni fiilden dolayı meslek inzibatına tâbi olma
ması neticesi elde edilecektir. O netice üzerinde 
bu tez görülmektedir. Halbuki memurların ir
tikâp ettikleri fiillerde yalnız ceza kanunile uğ
rayacakları cezalar değil, ayni zamanda onların 
memuriyet mesleki itibarile çalışmalarında yap
tıkları eksikliklerin de, meslek noktai nazarın
dan, cezası verilmiş bulunmalıdır. Gerek Hü
kümetin teklifi, gerek encümenin tesbit ettiği 
metin, bu maksatla memuru meslekî noktai na
zarından, bir inzibat altında tutmağa matuf 
idi. Bu çıkacak olursa, her vakit, ceza kanunu
nun tayin ettiği cezalarla mahkûm olanlar, her 
halde meslekî, inzibatî cezalarla mahkûm ola
caklardır. Halbuki icrada murakabe cihetinden 
mesuliyeti harice karşı üzerine almış olanlar, 
yani vekiller bu suretle bir memurun meslekin-
deki kusurları hakkında her hangi bir inzibatî 
ceza vermeyecek demektir. Bu; meslekin inzi
batı noktai nazarından bir eksiklik verecektir. 
Buna meydan vermemek için Bütçe encümeni, 
Maliye encümeninin de noktai nazarını göz ö-
nünde tutarak, bir metin tesbit etmiştir. Bu 
metinde bu gün mevcut olan memurin kanunu
nun inzibatî cezalar hakkındaki maddelerile 
mukayyet olmaksızın, filin nevine göre kendi 
takdirile bir inzibatî ceza versin demiştir. Bu
nun takdiri esasen vazifesinde terahi gösteren 
muhasipler hakkındadır. Bundan dolayı bu lü
zumu tesbit ettik. İnzibatî cezanın verilmesi ka
bul edilirse, gerek kanunu cezanın ceza ile kar
şıladığı fiil, gerek bu suretle kabul olunacak 
inzibatî cezanın taallûk edeceği fiil, kanunda 
zikredilmek lâzımdır; yani talimatname ile mu
rakabe dereceleri tesbit edilecek demek, gerek 
kanunu cezanın cezaya çarptıracağı suç için, ge
rek inzibatî ceza ile karşılanacak fiil için caiz 
değildir. Çünkü bu murakiplerin tesbit edeceği 
fiil ve dereceler suçun anasırını tayin edecektir. 
Gerek mahkeme, gerek inzibat komisyonu, suça 
ceza tertip etmek için bu anasın nazarı dikkate 
alacaktır .Anasırdan birisi yoksa cürüm yoktur 
diyecektir. Bu unsurların tesbitini talimatname

ye bırakmak caiz değildir. 
Onu da kanunda zikretmek lâzımgelmekte-

dir. Onun içindir ki, Bütçe encümeni muraka
benin nevi ve derecelerinin tesbitini, nem
de inzibatî cezanın tesbitini kanuna al -
mis ve o yolda bir metin koymuştur. Bu yolda 
terahi eden muhasiplerin, malî mesuliyete işti
rakleri hususunda, Adliye encümenile beraberiz. 
Zaten kanunu ceza bu hususta müşterek mesuli
yeti tesbit etmiştir. Ayrıca murakabenin nevi 
ve derecesini tesbit edecek madde de bu inzibatî 
ceza için Maliye vekiline salâhiyet verecek mad
de olduğu için, ipka edilmelidir. Buna lüzum 
vardır. 

Mal. E. R. HASAN" FEHMİ B. (Gümüşane) 
— Yani hem 8 inci, hem de dokuzuncu madde
lerin kalmasını istiyorsunuz. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Evet. 

ADLİYE E. Na. REFİK ŞEVKET B. (Ma
nisa) — Efendim, Hükümet 8 inci maddede bi
zimle beraber idi, Hükümetle bu hususta ihti
lâfımız yokken Mustafa Şeref Bey arkadaşımız, 
Bütçe encümeni namına sekizinci maddenin dahi 
kalması noktai nazarını dermeyan edince arka
daşlar tarafından bu sekizinci madde hakkında 
bir fikir edinmek lâzımgeldi. Müsaade ederseniz 
bu maddeyi okuyayım : 

« MADDE 8 — Üçüncü ve yedinci maddeler
deki muhasipler maiyetlerinde para ve menkul 
kıymetlerle ayniyatı alıp vermekte ve elinde 
tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koru
yacakları para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı 
şu müddetlerle murakabeye mecburdurlar. 

A - Para ve menkul kıymetler işlerinde : 
Sandık eminlerile diğer para ve menkul kıy

metleri alıp verenleri en az her on beş günde bir, 
tahsildarları, en az iki ayda bir ve her tahsilat
tan avdetini takip eden on gün içinde, 

B - Ayniyat işlerinde : 
İşin icaplarına göre ve en az senede bir defa, 
C - Sefer ve seyahatte bulunan gemileri av

detlerinde tahsil müdür ve müfettişlerinin mu
hasipler namına yaptığı murakabe dahi makbul
dür. Muhasiplerin mazeretleri halinde mura
kabe, vekillerine düşer.». 

Arkadaşlar; Devlet işlerinin murakabesine 
ait olmak üzere bir çok vazifeler tahmil olun
muştur. Fakat bu görülen maddelere göre biz 
bunu nihayet Devlet işinin en büyük murakı-
bi olan zat tarafından yapılan bir talimatname 
meselesi şeklinde gördük. Tahsildar geldiğinin 
onuncu günü behemehal murakabeye tâbi tutu
lacak dendiğinde indelicap bundan evvel yap
mak için emir vermeğe mâni olabilir. Her türlü 

| tedbirleri almak, mafevklerinin kanun dairesin-
| de verdikleri emirleri yapmak mecburidir ve bu 
! kanunî emirleri yapmayanlar hakkında dahi ce-
! za verilebilir. « Şu günde murakabe edilebilir » 

kaydini encümen talimatname mahiyetinde te-
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lâkki ettiğinden o maddeyi tayyetmiştir. 

Mustafa Şeref Bey arkadaşımızın buyurdu
ğu manayı kastetmedik, yani biz cezaî mahi
yette görüyoruz. Fakat inzabtî ceza verilmesi 
esasında asla bir mâni yoktur. Bu işte dahi ah
kâmı umumiyeyi tebdil etmeğe lüzum görme
dik, nitekim bu gün mevcut olan kanunlar, inzi
batî cezalan ayrıca tayin etmiş, takdire bırak
mamışta-. Bunu biz dahi inzibatî cezalar veril
mez manasında telâkki etmedik, yalnız inzibatî 
cezaların dahi takdire bırakılmasını doğru bul
madık ve onlar hakkında da ahkâmı umumiye
tle tayin edilmiş olan muamele cereyan etsin de
dik. Adliye encümeni namına verilecek cevap 
bundan ibarettir. Takdir Heyeti Celilenize aittir. 

MALÎYE En. REÎSİ HASAN FEHMİ B. 
Gümüşane) — Arkadaşlar; Cumhuriyetin çok 
faideli kanunlarından birisi bu kefalet sandığı 
teşkili hakkındaki kanundur. Bu kanun, bun
dan tahminen yedi, sekiz sene evvel tanzim edi
lerek, kefalet sandığı açılmıştır. Devlet para
sını alan, hıfzeden, veren ve devlet emvalini 
elinde muhafaza etmekle mükellef olanlar bu 
sandığa bağlandı. Biliyorsunuz ki kefalet sandı
ğı teşkilinden daha evvel bu memurlar şahsî ke
falet vermek mecburiyetinde idiler. Bunun neti
cesi olmak üzere hem suiistimaller çıkıyor, hem 
Devletin parası zayi oluyor, hem de kefil olan 
bir çok adamların ocakları sönüyordu. Bu ka
nun mevkii tatbika konulup kefalet sandığı teş
kil edildikten sonra yedi sene zarfında, aşağıda 
tasfiye maddesinde görüleceği üzere, bütün Dev
let dairelerindeki, mülhak bütçeler de dahil, hat
ta idarei hususiyeler de dahil, yedi sene zarfında 
kefalet sandığının ödenmesi lâzımgelen 300 bin 
liralık bir zimmeti tahakkuk edebileceğidir. 

Efendiler; iyi hatırlıyorum ki kefalet sandı
ğı teşkil edilmeden inzibatî, idarî hükümler 
konulmazdan evvel her sene bu miktardan çok 
zimmetler ortaya geliyordu. Bunları azaltan 
daha ziyade memurların idarî ve inzibatî bir ta
kım ceza tehdidi altına alınmasıdır. Bu kanu
nu tadil ederken, bunun eksiklerini tamamla
mak düşünülüyordu. Yoksa esasları, ana hü
kümleri bertaraf etmek düşünülmüyordu. Ek
sikleri tamamlarken, murakabe ile mükellef 
olan muhasibi mesullere mevzu olan cezanın çok 
ağır olduğu görüldü. Fakat bu ağır madde 
dahi, nihayet, 6 sene tatbiki zarfında, iki def
terdarla beş malmüdürünün işten uzaklaştmlma-
sile neticelendi. Bunları uzaklaştırmak, muraka
beyi zamanında yapmadıklarından dolayı memu
riyetlerinden mahrum etmek, bütün memlekette 
murakabe vazifesile mükellef olan Devlet 
memurlarının hepsine bir dersi ibret ve intibah 
teşkil etti. Eğer kefalet sandığı yedi sene zar
fında 300 bin liralık bir zimmet ödemek mec
buriyetinde kalmışsa bunu da o maddenin kuv-
vei müeyyidesinde aramak lâzımdır. Bir mura
kabeyi gününde yapmadığından dolayı bir def

terdar, bir malmüdürü beş liranın zimmetinde 
kalmasına sebebiyet vermiş olsa kanun o kadar 
mutlaktır ki o mutlak ifade karşısında Maliye 
vekâleti onun vazifesine nihayet verecek ve 
bir daha maliye işlerinde memur olarak istih
dam etmeyecektir. Bunu biraz elâstiki şekle ge
tirmekte fayda mülâhaza ettik. Zaten kanunun 
terbiyevî olan tesirleri görülmüş bulunuyor. 

Maddeyi tadil ederken, 10 bin liradan yuka
rı zimmetine para geçirmesine sebebiyet vermiş 
olan hakkında, bu gün yaşayan kanundaki ağrr 
cezayı muhafaza ettik. Ondan sonraki miktar 

için inzibatî ceza koyduk. Bütçe encümeni bunu 
tadil ediyor. Evet, bırakalım kastm de
recesine veya ihmaldeki zarurete göre» 
memurin kanunundaki kayit ve şartla mukayyet 
olmaksızın, vekalet bu memurları inzibatî ve 
idarî bir takım cezalara çarptırsın ve iktizayı 
hale göre de memuriyetten mahrum edecek va
ziyeti de alsm. Nihayet ceza, idarî olmak üzere, 
takdirî mahiyete bırakılınca - rakam da bura
dan kaldırılabilirdi, kaldınlamadı - maddeyi 
Adliye encümeni bütün bütün çıkaralım diyor. 
Maddeyi çıkarmakla kefalet sandığı teşkili hak
kındaki kanunun murakabesini yapmak için def
terdarların, malmüdürlerini, sandık eminlerini 
ve tahsildarları ve diğer nakte vaziülyet olan 
memurları sık sık muayene ve teftiş etmeleri 
hususundaki mecburiyetlerini zafa düşürüyor. 
Bu zafa düştükten sonra, böyle kendi üzerlerin
de kati bir mecburiyet ve ağır bir ceza teh
didi olmayınca, bin bir iş içerisinde bir de tah
sildarın köyden avdet ettiği 10 gün zarfmda bu
nun hesabına bakalım demeyecektir. Çünkü ken
disine nasıl olsa memurin kanunu mucibince, 
vazifesini ihmalden dolayı bir ihtarname yazıl
maktan ibarettir. Bu ihmal neticesi, Maliye ve
kilinin dedikleri gibi, Devlete yüzbinlerce lira
nın ziyama sebebiyet verebilir. Biliyorsunuz ki 
Devlet maliyesinin idaresile mükellef olan me
murları, sair Devlet memurlarile bu inzibatî ce
zalarda ve takibat işlerinde beraber tutmak 
Devlet menfaatine uygun olmaz, o kadar uygun 
olmaz ki, Muhasebei umumiye kanununda aslo-
lan, mesullerin beraeti için eline ilâm alması 
lâzımdır ki, böyle bir meslekte ahkâmı umumiye-
den, muhasebei umumiye kanunu dahi, bunları 
ayırarak herkes için asıl olan beraeti zimmet 
olduğu halde; madamki Devlet emvalini kab-
zettin, zimmettarlık asıldır, beriüzzimme ol
duğunu ispat et, kaydini koyan muhasebei umu
miye kanununa mütenazır olarak; kefalet san-
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dığı teşkili dolayısile murakabe vaziyetinin de, 
sıkı bir hüküm ve kayit altmda bulundurulması 
zarureti katiye halini almaktadır. 

Bendenizce yalnız 9 uncu maddeyi değil, 
8 inci maddeyi de ipka etmek icap eder. Çünkü 
8 inci madde, murakabenin şeklini, şeraitini ta
yin ediyor. Evvelâ nasıl ve hangi şeMü şerait 
altında murakabe yapılacağını kanunen ifade 
etmeli ve bu vazifeyi o memurlara tahmil eyle
meliyiz ki; 9 uncu madde ile cezasını tayin ede
lim. Vakıa talimat ile bunlar yapılabilir .Fakat 
talimat ile verilen vazifeyi yapmazsa idarî ve 
inzibatî cezalar nihayet memurin kanununun 
çerçevesine girer. Onun haricindeki cezayı na
sıl tevcih ederiz ve tevcih edersek doğru olur 
mu? Buyuruldu ki; ayın sonuna kadar birinci 
gün yapmaz da ikinci gün yapar. Maddedeki 
ifadelere dikkat buyurulursa en çok on gün zar
fında denmektedir. Birinci gün de yapabilir. 
Fakat on gün geçirirse defterdar ve malmüdürü 
için mesuliyet muhakkaktır. Keza diğer madde
lerde bir ay diye bahisler vardır. Bundan da 
maksat en çok bir aydır. Birinci günü de bu 
işi yapabilir. Fakat ayı geçirirse 9 uncu madde
deki cezanm muhasibi mesul vaziyetinde olan zata 
teveccüh edeceğini temin içindir ki, 8 inci mad
dedeki mecburiyetler konmuştur. Bendenizce 
hem 8 inci hem de 9 uncu maddelerin aynen ka
bulü lâzımdır. Bu kanunu 8 senedir tatbik edi
yoruz, azamî fayda ve manfaatini gördük. Bun
daki esaslardan birden bire ricat etmeyelim. 
Çünkü ettiğimiz takdirde, murakabenin zafı do
layısile Devlete ne kadar zarar geleceğini kimse 
kestiremez. 

BEİS — Efendim, bir defa vaziyeti izah ede
lim, ondan sonra icap ederse müzakereye devam 
ederiz. 

Adliye encümeni, Bütçe encümeninin ha
zırladığı 8 inci ve 9 uncu maddeleri lâyihaya 
almamış, Maliye vekili B.; 9 uncu maddenin alı
narak müzakeresini talep etmiştir. Bütçe ve 
Maliye encümenleri de mütalealarmı söyleyerek 
bu teklife iştirak etmekle beraber, 8 inci mad
denin de müzakereye konmasmı teklif ettiler. 
Bu hususta takrirleri vardır. Reye arzediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bütçe ve Maliye encümenleri 8 inci maddenin 
alınmasını istiyorlar; bendeniz dahi ona işti
rak ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe encümeninin 8, 9 uncu maddelerinin 

j müzakere ve reye arzını teklif ederim. 
Yozgat 
S. Sırrı 

(Anlaşılmadı sesleri). 
REÎS — Efendim, son encümen Adliye en

cümenidir. Bütçe ve Maliye encümenlerinin ha
zırladığı 8 ve 9 uncu maddeleri Adliye encüme
ni lâyihasına almamıştır. Esbabı mucibesini de 
şimdi izah ettiler. Şimdi Vekil Bey de, diğer 
Bütçe ve Maliye encümenlerinin, 8 inci madde
nin müzakeresi teklifine iştirak ettiğini söyle
miştir. Bu sebeple takriri reye arzediyorum. 
8 inci maddenin müzakeresini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddenin müzakeresini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Üçüncü ve yedinci maddeler
deki muhasipler maiyetlerinde para ve menkul 
kıymetlerle ayniyatı alıp vermekte ve elinde tut
makta olan memur ve müstahdemlerin koruya
cakları para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı 
şu müddetlerle murakabeye mecburdurlar: 

A - Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri 
en az her on beş günde bir, tahsildarları en az 
iki ayda bir ve her tahsilattan avdetini takip 
eden on gün içinde, 

B - Ayniyat işlerinde : 
îşin icaplarma göre ve en az senede bir defa, 
0 - Sefer ve seyahatte bulunan gemileri av

detlerinde, 
Tahsil müdür ve müfettişlerinin muhasipler 

namına yaptığı murakabe dahi makbuldür. 
Muhasiplerin mazeretleri halinde murakabe, 

vekillerine düşer. 
Şimdi sekizinci maddeyi müzakere edeceğiz 

efendim. Bu madde hakkında söz isteyen var-
mıdır? 

MEMET B. (Kütahya) — Arkadaşlar, Ha
san Fehmi Beyefendi de az çok izah ettiler. Bu 
mesele yani âmirin maiyetini murakabesi haki
katen çok mühimdir. Geçen gün arkadaşları
mızdan birisi Hükümete Maliye müfettişleri mal 
sandıklarını kaç ayda bir defa teftiş edebiliyor
lar diyerek sordu. 

Bazı yerlerde bu teftiş, bir çok zaruretlerle, 
uzun zaman yapılamamaktadır. Şimdi mesele 
hem kefalet kanununa, hem murakabeyi âmir 
olan memurin kanununa temas ediyor. Arka
daşlar! bunu iyi bilmeliyiz M; idare âmiri bir 
malmüdürü veya defterdar, maiyetindeki vez
neyi her gece murakabe etmez ve yevmî hesabı 
kapatmazsa, o idareden hiç bir hayır gelmez. 
Fakat bu murakabeyi âmirlere tahmil edersek 
her gece hesabını kapamaya mecbur olur, her 
gece olmazsa bile gün aşın bunu yapmaya mec
bur olur, Biz, böyle her hangi bir vaka zuhu
runda, âmir derhal ihraç edilecek, kaydini 
koymazsak emin olunuz ki; yalnız inzibatî ce-

I zalar murakabeyi temine kâfi değildir. Büyük 
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memurlar için bu, yalnız para meselesi değildir. 
Krymetli evrak ve ambarlardaki emvali miriye 
de vardır. Bunlar hem müşterek mesuliyetle mu
hafazası temin olunan şeylerdir. Meselâ bir yer
de varidat çoktur. Onun için sandık emininin 
yanma iki muavin verilmiştir; onlar her vakit 
murakabe edilmez, yalnız her hangi bir fenalık 
yaptıkları vakit onların mesuliyetleri icap 
ederse, o sandıktan bir selâmet beklenemez. 
Onun için behemehal malmüdürleri ve emvali 
miriye âmirleri maiyetlerindeki memurları mu
rakabeye mecbur olmalıdırlar. Çünkü öyle va
kalar oluyor ki; nasıl olduğunu» aylarca tesbit 
etmenin imkânı yoktur. Vakıa tahkikat yapılır, 
bittikten sonra adliyeye gider, adliye onu ayık 
lar amma o vakte kadar fazla zaman geçer, 
mesuller tebeyyün edemez. Onun için bu mu
rakabe meselesini, hatta kanunda mezkûr olan 
hadden fazlasına çıkarırsak zarar etmiş olmayız. 
Madam ki kâfi miktarda maliye müfettişlerimiz 
icrayi faaliyet edemezler, her tarafı böyle üç 
ayda, iki ayda bir muntazaman kontrol edemez
ler; biz idare âmirlerine, maiyetindeki kasaları, 
ambarlan veyahut kıymetli evrakı naktiyeyi kon
trol etmek mecburiyetini vaz ederiz ve onlar da 
her hangi bir vaka zuhurunda, biz bunu görme
dik diyemezler. Binaenaleyh her gün kontrol 
etmeğe mecbur olurlar. Bu ise ihtilas vakaları
nın azalmasına yardım eder. Onun için bende
niz tadiline taraftar değilim. Sekizinci ve doku
zuncu maddenin aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? (Müza
kere kâfi sesleri). Sekizinci maddeyi reye arze-
diyorum. 

Ad. E. Na. REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — 
Usule ait bir şey söyleyeceğim. Kabulünü reye 
koymayınız, nazan dikkate almmak üzere reye 
koyunuz. 

Mal. E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) 
Hayır, hayır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — O kadar 
telâş etmeyiniz Hasan Bey! Söyleyeceğim şey, 
tanzime aittir. Buradaki üçüncü maddenin 
mânası olmadığını zannediyorum. Çünkü 7 inci 
madde demekle, 3 üncü madde de kabul ettiğimiz 
7 inci maddeyi ihtiva eder. Yani buradaki 
3 üncü madde tabiri fazladır. 

REÎS — Şimdi 8 inci madde kabul edilirse 
evvelce kabul edilen 7 nci maddenin tayyi lâ-
zımgelir . 

Ad. E. NAMINA REFÎK ŞEVKET B. (Mani
sa) — Hayır bilâkis 7 nci maddeyi kuvvetlen
diriyor. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Reis Beyefendi! Refik Şevket Beyefendinin işaret 
etmek istedikleri nokta hakkmda Bütçe encüme
ni dahi mutabıktır. Yani demin kabul buyuru-
lan 7 nci maddede (Üçüncü maddede yazılı mu
hasipler) deniliyor. Şimdi reye konulacak olan 
8 inci maddede yine (Üçüncü maddede yazılı) 

deniliyor. Yani mükerrer oluyor. Üçüncü ve 
7 nci maddeler deniliyor. Binaenaleyh maddeye 
başlarken « 3 üncü ve tabiri » kalkarda yalnız 
«yedinci maddedeki » denilirse mesele kalmaz. 

REİS — Bu tashihle maddeyi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Sekizinci madde mucibince mu
rakabe vazifelerini yapmamak suretile ihtilasa 
veya zimmete para geçirilmesine sebep olan mu
hasipler ihtilas eden ve zimmete para geçirenler 
ile birlikte tazmin ile mükelleftirler. 

Bu muhasipler ihmal ve teseyyüplerinin ve 
sebep oldukları zararların derecelerine göre me
murin kanununun 28, 29, 30,31, 32 ve 33 üncü 
maddelerinde yazılı fiillerle mukayyet olmak
sızın takdir ve tayin olunacak inzibatî cezalara 
da çarptırılır. 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Ceza kanu
nunun 104 üncü maddesi ne olacak? Bu sonra
dan yazılmış bir kanundur. Halbuki orada Dev
let varidatını murakabe için hükümler vardır. 
Hiç olmazsa burada bu maddeden bahsedilme-
lidir. 

ADLİYE E. N. REFİK ŞEVKET B. (Ma
nisa) — Efendim; gerek Bütçe ve gerek Maliye 
encümenleri arkadaşlarımızın verdikleri izahat 
muhterem heyetnizce, nazan dikkate almarak 
madde kabul edilmişti. 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — Na
hak yere yorulmayınız. Birinci fıkrayı kaldı
rırsanız ikinci fıkra bunu temin eder. Yani mad
de muhasipler diye başlayacak. 

REİS — Efendim; şimdi hâsıl olan vaziyete 
göre 9 uncu maddedeki birinci fıkrayı kaldm-
yoruz. İkinci fıkra (bu) kelimesi ile başlıyor. 
Bu (bu) kelimesi de kalkacak madde (muhasip
ler) kelimesi ile başlayacaktır. 

Maddeyi bu tashihle reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Kefalete bağlı memur ve müs
tahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefa
let karşılığını miadında kesmeyen veya 
kesipte bir ay içinde kefalet sandığı hesabma 
yatırmayan muhasiplerin ceza olarak maaş veya 
ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde 
yarım maaş veya ücretleri kesilerek sandık hesa
bına irat kaydolunur. Ancak bunun bir yanlış
lık veya mazerete müstenit bulunduğu anlaşıldı
ğı veya eksik kestiği parayı şahsan tazmin et-
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tirdiği takdirde Maliye veklinin tasvibi ile san
dık idare heyetinin cezayı hafifletmek veya kal
dırmak salâhyeti vardır. 

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

MADDE 11 — Kefalet sandığı sermayesi her 
türlü vergi ve resimlerden muaftır. Sahiplerine 
ret ve iade oluncaya kadar bu sandıktaki mev
duat muhtemel tazminata karşı teminattır, Ü-
çüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları 
hacizler paraların sahiplerine verileceği zaman 
tenfiz olunur. 

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

MADDE 12 — Ordu ve jandarma mensupla
rından para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı 
alıp verenler ve ellerinde tutanlar bu kamına 
bağlı olmayıp haklarında askerî kanun ve nizam
lar tatbik olunur. 

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

MADDE 13 — Bu kanunun dışında kalan 
Devlet teşekkülleri (hususî idareler ve belediye
ler dahil) için lüzumuna göre bu kanunda yazı
lı esaslar dairesinde bir veya bir kaç kafa! et 
sandığı tesis etmeğe ve bunlar için nizamname
ler yapmağa Hükümet mezundur. 

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

MADDE 14 — 1113 numaralı kefalet kanu
nu mülgadır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — 
A - Tasfiye mebdei: Bu kanunun neşrinden 

sonra ilk tanzim edilecek blânço senesinin son 
günüdür. Bu tarihe kadar hangi daireye (hususî 
idareler ve belediyeler dahil) ait olursa olsun ke
falete bağlı memur ve müstahdemlerin aidat
larını almağa ve katiyet kesbederek ibraz edi 
len ilâmlardaki paraları ödemeğe sandık mec
burdur. Blânçodan sonra ibraz edilen ve bu ka
nun dışındaki daire ve müesseseler lehine olan 
ilâmların muhtevası, tefrik edilen hisselerden 
verilmek üzere alâkadar dairelerden aranır. 

B - Birinci fıkrada yazılı alacaklar alındık
tan ve borçlar da verildikten sonra blânçoda ka
lan miktar; bu kanunun dışında kalan daire 
ve müesseselerin memur ve müstahdemlerinin 
son blânço tarihinde alacaklı bulundukları mik
tarlara göre tevzi edilir. Ancak hususî idare
ler ile belediye memurlarına tevzii lâzm^e-
len paralar kendilerine verilmeyerek alâka
darların hakları mahfuz kalmak şartile Dahi
liye vekâletince bu idareler ve belediveler san
dıklarına iptidaî sermaye olarak tahsis olunur. 
Bu memurların isimlerile blâncodaki bakiye 

alacaklarını ve blâncodaki sermayeden hissele
rine düşen miktarlarını ihtiva eden birer cetvel 
cüzdanlarile daire ve müesseseler üzerine tan
zim edilir. Bu cetvellerle birlikte her cetvele 
isabet eden bakiye nakit, ayrılan daire ve mües
seselerin bağlı bulundukları vekâlet ve idare 
emrine millî bankalardan birisine blânço tari
hinden en çok on beş gün sonra yatırılır. 

C - (A) fıkrasındaki blânçodan evvel sandık
tan ödenipte alâkadar zimmetlilerden henüz isti
fa edilemeyen alacaklardan tahsilat vuku bul
dukça yukanki fıkrada yazılı daire ve müessese
lere tasfiyedeki hisseleri nisbetinde taksim edilir. 

İşbu hesap tasfiyesinden dolayı kefalet san-
dığile daire ve müesseseler arasında ihtilâf çı
karsa bunu son olarak Divanı muhasebat reisi 
hakem sıfatile halleder. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Bu kanu
nun meriyet kesbettiği tarihe kadar kefaletli 
hizmetlerden her hangi bir suretle alâkaları ke
silmiş bulunanlara bu kanunun meriyetinden 
sonra reddedilecek kefalet aidatları hakkında 
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir . 

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

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

,'J ----- t/59? ıniııutrah nı'ûzatjedt' ve münakaşa. 
kanun-u lâı/ilıası ve 'Maline re fiütee encümenleri 
mazhattdan \ 1 \ 

REİS — Efendim, ikinci müzakeresidir. Mad
delere geçiyoruz. 

Artırma, eksiltme ,ve ihale kanunu 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Umumî, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen daireler namına alma, sat
ma, yaptTrma, keşfettirme, kiraya verme, kira
lama ve bunlara benzer diğer işler bu kanunda 
yazılı hükümlere göre yapılır. 

Ancak bu daire ve müesseselerin ve bunlara 
bağlı mütedavil sermayeli teşekküllerin hususî 
kanunlarındaki hükümlere göre blânço ile gös
terilmesi lâzım olan ticarî mahiyetteki işlerile 

[1] Birinci müzakeresi 5.1, 52 ve 55 üncü ini
kat zahd.larvndadır. 
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sermayenin yansından fazlası Devlete ait olan 
müesseselerin inşaat ve esaslı tamirattan başka 
işlerinde bu kanunun hükümlerinin tatbiki mec
burî değildir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun mucibince artırma 
eksiltme işlerine girebilmek için kanunî ikamet
gâh sahibi olmakla beraber istenilen teminatı 
ve icabında bu kanunda sayılı vesikaları göster
mek şarttır. 

On beş bin lira kıymetten aşağı olanlarla in
şa, tamir, ikmal veya istikşaf işlerine yabancı 
tebaasının girebilmesi için bunların on seneden-
beri Türkiyede mukim ve ticaret sicillinde ka-
yitli olması lâzımdır. 

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

MADDE 3 — Artırma ve eksiltmelere girecek 
şirketler, usulüne göre istenilen vesikalardan 
ıbaşka aşağıda sayılı vesikaları da göstermeğe 
mecburdurlar: 

A) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mah
kemesinden veya sicilline kayitli bulunduğu ti
caret odasından veya sair resmî bir makamdan 
şirketin sicille kayitli ve halen faaliyette oldu
ğuna dair bir vesika, (Bu vesikanm davet tari
hinden muahhar tarihli olması şarttır), 

B - Şirketin sirküleri veya şirket namına tek
liflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili 
olduğunu gösterir noterlikten tasdikli vekâlet
name, 

Yabancı şirketler artırma ve eksiltmelere gir
mek için Türk şirketlerile yabancıların tâbi ol
dukları kayitlere bağlıdırlar. 

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

MADDE 4 — Aşağıda yazılı kimseler gerek 
doğrudan doğruya ve gerek bir vasıta ile artır
ma ve eksiltmelere giremezler: 

A) Bu kanun hükümlerine göre teşekkül e-
decek komisyonlar azası, 

B) Bu komisyonların çalışmalarına esas teş
kil edecek ilk veya son işleri ve evrakı hazırla
yan, tamamlayan ve ihale neticelerini tatbik ve 
takip edecek memurlar» 

C) Artırma ve eksiltmenin yapıldığı yerin en 
büyük mülkî ve askerî memuru, 

D) A fıkrasındaki komisyonlar azasının ve 
(B) üe (O) fıkralarındaki memurların ana, ba
ba, evlât, kan, koca, damat, kayınpeder ve kar
deşleri ve bunlann veya komisyon azalarının 
şerikleri, 

E) Bu kanunda yazılı ceza hükümlerile ar
tırma ve eksiltmelere girmeleri muvakkaten ve
ya müebbeden hükmen menedilmiş kimseler, 

Birinci maddede yazılı daire ve müessesele
rin memurlan yalnız artırma işlerine girebilir

ler. Ancak kendi arazisi ile hayvanİanndan çı
kan şeyleri ve hayvanlarını Devlete ve doğru
dan doğruya alâkadar olmadığı müesseselere sa
tabilirler. 

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

MADDE 5 — Artırma ve eksiltme veya pa
zarlığı yapılacak madde veya hizmetin her türlü 
hususiliğini ve teferruatını gösterir şartnamesi 
alâkadar dairelerce hazırlanır ve birer tasdikli 
sureti isteyenlere bedelsiz verilir. Ancak 25 bin 
liradan yukarı olan artırma ve eksiltmeler için 
şartname ve projeler muhammen bedelin yüz 
binde beşi nisbetinde bir bedelle verilebilir. Fa
kat bu bedel 50 lirayı geçemez. 

Miktarı ne olursa olsun inşaat ve tamirata 
ait proje ve şartnameler ikinci fıkradaki nisbe-
te göre almacak bedel mukabilinde verilir. Pro
jesi olmayan şartnameler için bu bedelin yarısı 
alınır. 

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

Şartnameler 
MADDE 6 — Şartnamelerde taahüdün taal

lûk ettiği maddelerin mahiyetine göre konula
cak hususî ve fennî şartlardan başka umumî su
rette aşağıdaki hususlann da gösterilmesi lâ
zımdır: 

A) Taahhüdün taalûk ettiği maddelerin ma
hiyeti, miktar ve vasfı ve gayrimenkul satış ve 
icarlarında gayrimenkulun yeri ve hududu, 

B) Satm almacak eşyanın yerli malı olup 
olmayacağı ve yaptırılacak hizmetler için yalnız 
yerli vasıta ve maddelerden istifade edilip edil
meyeceği, 

C) Taahhüdün müddeti, ne zamandan başla
yacağı, taahhüdün vaktinde yapılmadığı veya 
tamamlanmadığı takdirde verilecek cezalar, 

D) Taahhüdün yapılacağı yer, teslim ve te
sellüm suretleri taahhüt bedelinin aktin yapıldı
ğı tarihte meri olan malî hükümlere uygun ola
cak tediye tarzlan ve yerleri, 

E) Mukavele tatbik edilirken bazı resim ve 
masrafların akti yapan daire tarafından aynca 
verilmesi şart konulmuş ise bunların nelerden 
ibaret olduğu, 

F) Muvakkat ve katî teminat miktarı, 
G) Taahhüdün bir kısmını veya tamamını 

yapmayanların teminatı üzerinde ihaleyi yapan 
dairelerin bu kanuna göre taşıdığı haklar, 

H) ihale merkezin emrile yapılacak işlerden 
ise komisyonun merkeze ilk işarından itibaren en 
çok on beş gün içinde müteahhide katî kararın-
bildirileceği, 

İ) 45 inci madde hükmünce hususî mahiyeti 
itibarile artırma ve eksiltmenin iktidarlarına gü
venilir istekliler arasında yapılması lâzım olan 

I hallerde istenilen şartlar ve vesikalar, 

ı -
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(Şartnamelere «I» fıkrası hükümlerinin ko

nulması, vilâyet hususî idareleri ve belediyeler 
için Dahiliye vekâletinin diğer Devlet daire ve 
müesseseleri için Vekiller Heyetinin müsaadesile 
olabilir). 

Şartnamelerde gayrifennî veya husulü halen 
imkânsız kayit ve şart bulunduğu anlaşıldığı tak
dirde komisyonlar alâkadar daireye şartnameleri 
ıslah ettirmek üzere ihaleyi tehir ve yeniden tan
zim olunacak şartnameyi on ikinci maddeye göre 
ilân ederler. 

Devlet dairelerinin umumî ve müşterek ihti
yaçları için birbirine benzeyen işlerin mahiyet
lerine göre inşaat, yiyecek giyecek, veya yakıla
cak gibi ihtiyaçların alımlarında esas olmak üze
re şartnamenin umumî ve müşterek esaslarını 
tayin eden ve hususî şartları alâkalı dairelerce 
lüzumunda ilâve olunan farmüller hazırlamağa 
ve bunları Devlet daire ve müesseselerinde tat
bik etmeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

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

HASAN TAHSİN B. (Elâziz) — Reis Beye
fendi, kanunun ismi « Münakaşa, müzayede ve 
ihale kanunu» dur. Halbuki maddelerde artır
ma, eksiltme kelimeleri geçiyor. Bunları bir
birine raptetmek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, kanunun serlevhası, Bütçe encümeni
nin teklifinde artırma, eksiltme ve ihale, kanu
nu şeklindedir. 

MADDE 7 — A) Artırma ve eksiltme veya 
pazarlık yapılacağı günden evvel en az 15 gün 
içinde aralıkla behemehal dört defa o yerde çı
kan (Gündelik gazete ile) ilân olunur. 

46 ncı maddenin A, D, F, H, fıkralarında ya
zılı pazarlıklarda ilân mceburî değildir. 

Gündelik gazete çıkmayan yerlerde on beş 
gün içinde dört defadan az gazete çıkmış ise o 
kadar ilân kâfi görülür. 

B) Tahmin edilen bedeli 15 bin lirayı aşan 
artrma ve eksiltme ve pazarlıklarda mahallî bir 
gazeteden başka büyük şehirlerde çıkan ve Hü
kümetçe intihap olunan gazetelerin ikisinde A 
fıkrasındaki şartlar içinde ilân edilir. Bu iki 
gazeteden biri Devlet merkezinde çıkan gazete 
olur. 

C) Gündelik gazete çıkmayan şehirlerde ara
lıklı çıkan gazetede ilân yapılmakla beraber işin 
taallûk ettiği umumî yerlere veya işin çıktığı da
irenin, Hükümetin ve belediyenin kapılarına ilân 
kâğıtları yapıştırlır. Ve şehrin pazar kurulan 
günlerinde belediye tellalına bağırttırlır. 

(Gündelik gazete çkan yerlerde mahallî gaze

te ile ilân yapılmakla beraber bu fkradaki şekil
lerle aynca ilân yaplabilir). 

D) Gazete çkmayan şehir ve kasabalarda 
(B) fıkrası hükmüne riayet edilmekle beraber 
(C) fıkrasındaki şekillerde ilân yapılr. Nahiye 
ve köylerde bulunan millî emlâk ve arazinin satış 
ve icarlarında yukarıda yazılan şekillerde ilân
ların bu emlâk ve arazinin bulunduğu yerlerin 
ihtiyar heyetlerine ayrıca bildirilmesi mecburi
dir. 

Gazetelerde başka yerlerde yapılacak ilân ve 
tebliğler için zabıt tutmak lâzımdır. 

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

MADDE 8 — Yabancı memleketlerden alın
ması zarurî olan eşya için ilân müddeti 45 gün
den aşağı olamaz. Yabancı memleketlerdeki is
teklilerin de girmesi dairesince faydalı görülen 
artırma ve eksiltmelerde ikişer defadan az olma
mak şartile iki yabancı gazete ile de ilân mec
buridir. 

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

MADDE 9 — Çabuk bozulan neviden olan 
maddelerin satışlarile 46 ncı maddenin A, D, F, 
H, fıkralarından başka fıkralarına göre pazar
lıkla yapılacak ihalelere ait ilânlar alım ko
misyonunca ihtiyaca göre azaltılabilir. Bu tak
dirde azaltma sebepleri bir zabıtla tesbit olunur. 

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

MADDE 10 — İlânlarda aşağıdaki noktala
rın konulması şarttır: 

A) Taahhüt edilecek şeyin cinsi, mahiyet ve 
miktarı, tahmin veya keşfedilen bedelleri, 

B) Şartname, plân, model, haritaları ve di
ğer evrakın bedelli, veya bedelsiz nereden alı
nacağı, 

C) Artırma veya pazarlığın hangi tarih ve 
gün ve saatte, hangi yer ve dairede olacağı, 

D) Artırma ve eksiltmenin kapalı zarf usu-
lile veya açık surette mi yapılacağı, 

E) Muvakkat teminat miktarı, 
F) İsteklilerden bazı vesikalar istenildiği hal

lerde bu vesikaların nelerden ibaret olduğu, 
G) Kapalı zarf usulile yapılacak artırma ve 

eksiltmelerde teklif mektuplarının hangi tarih, 
gün ve saate kadar nereye verileceği, 
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REİS — Kabul edenler.. .Etmeyenler.. .Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Askerî ihtiyaçlar için yapıla
cak ilânlarda birinci derecedeki ita âmiri tara
fından mahzurlu görülen noktalar ilân olunma
yabilir. 

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

MADDE 12 — İlânlar yapıldıktan sonra şart
namelerde fiate tesir edecek şeylerle model, plân 
ve diğer bağlı kâğıtlar üzerinde değişiklik yapı
lamaz. Şayet böyle bir değişiklik yapılmasına se
bep ve zaruret görülürse bu sebep ve zaruretler 
bir zabıt varakasile tesbit ve evvelce yapılan 
ilânlar yok sayılarak yeniden ilân olunur. 

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

MADDE 13 — Artırma ve eksiltme için ta
yin edilen ihale günü bayram veya tatil günleri
ne düşerse tekrar ilâna lüzum kalmaksızın artır
ma veya eksiltme tatilden sonra gelen ilk iş gü
nünde yapılır. 

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

* 
MADDE 14 — 7, 8 ve 9 uncu maddelerdeki 

kayit ve şartlara uymayarak yapılan ilânlar hü
kümsüzdür. Bu takdirde ilânın yeniden yapıl
ması lâzımdır. Aksi halde yapılan ihaleler fesho-
lunur. Ancak işin müstaceliyetine veya ihalenin 
Devlet için menfaatli olduğuna göre icra Vekil
leri Heyetince kabulüne karar verilen ihale mu
teber sayılır. İhalenin feshi takdirinde müteah
hidin fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş istih
kakı varsa verilir ve hükmen tahakkuk edecek 
hakikî zararları vazife sahibi ve mesul memur
lara rücu hakkı olmak üzere Devletçe tazmin 
olunur, llânm kanundaki şekillere uygun olma
masından dolayı vazife sahibi memurlarla ko
misyon azası hakkında ceza takibatı yapılmakla 
beraber ihalenin feshi dolayısile Devlete bir za
rar husule gelmiş ise bu zarar sebep olanlara 
hükmen tazmin ettirilir. 

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

Bedel tahmini 
MADDE 15 — Satın almacak veya satılacak 

veyahut kiraya verilecek eşya, levazım ve gay-
rimenkuller ile muayyen tarifesi olmayan va
sıtalarla yapılacak nakil işlerinin tahmin edilmiş 
bedelleri ve inşa ve tamir ve imar işlerinin ke
şif bedelleri artırma ve eksiltme ilânından evvel 
28 inci maddede yazılı komisyonlar tarafından 
borsa, ticaret dairesi, belediye veya fen adamla
rından ve ehli hibreden tahkik edilir veya işin 

icaplarına göre bu teşekküllerden her hangi biri
sine tesbit ettirilir ve bu hususta bir zabıt vara
kası yapılarak asıl evrak arasında saklanır. An
cak inşa, tamir ve imal işlerinin ait olduğu da
irelerce bu işler için yapılmış kanun ve nizam
nameleri bulunduğu takdirde bunlarla iktifa olu
nur. 

Bu kanunun neşrinden sonra tahmin işlerinin 
nasıl yapılacağı hakkında bir İcra Vekilleri He
yeti kararnamesi yapılır. 

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

Teminat 
MADDE 16 — İnşa, tamir, imal, nakil ve ki

ra işlerile alış ve satışlara gireceklerden tahmin 
ve keşfedilen bedel üzerinden aşağıdaki nisbet-
lere göre muvakkat teminat almır: 

Tahmin veya keşif bedeli: 
A- (50 000) liraya kadar olan isler için % 

7,5, 
B - Elli bin liradan iki yüz elli bin liraya ka

dar olan işlerin eli bin lirası için % 7,5 ve üst 
tarafı için yüzde beş, 

C - İki yüz elli bin liradan bir milyon liraya 
kadar olan işlerin iki yüz elli bin lirası için (B) 
fıkrasına göre, üst tarafı için yüzde dört, 

D - Bir milyon liradan fazla işlerin bir mil
yon liraya kadar olan parçası için (C) fıkrasına 
göre ve üst tarafı için yüzde üç. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-
îsr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Muvakkat teminat olarak şun
lar alınır: 

A - Tedavülde olan Türk parası, 
B - (Hükümetçe tayin edilecek bankaların 

şartnamelerde veya mukavelenamede geri veril
mesi şart bulunan müddet ve işe göre tayin edi
lecek bir müddetle verecekleri) teminat mektup
ları, 

C - İstikrazı dahilî, Ergani demiryolları is
tikrazı veya bunlarm evsafında çıkarılacak Dev
let tahvilleri, Devlet bütçesinden ödenmeleri 
meşrut faizli kısa vadeli (On beş seneye kadar) 
Hazine tahvil veya bonoları resülmalinden ka
lan kısmın itibarî kıymeti üzerinden, 

D - Hükümetçe tayin edilecek sair millî es
ham ve tahvilât (Bu esham ve tahvilât muame
leye en yakin borsa cetvelleri üzerinden % 15 
noksanile), 

E - Posta nakli işlerinde miktar ne olursa 
olsun ve diğer işlerde beş yüz bin liradan yuka
rı olan taahhütlerde birinci derece ve sırada 

ipotek edilmiş gayrimenkuller, 
Bankaların verecekleri muvakkat teminat 

mektuplarından başka teminat akçelerile nakit 
mahiyetindeki evrakm alım satıma girecekler 
tarafından doğrudan doğruya malsandıklarma 
yatırılması mecburidir. Bunları komisyonlar 



I : G3 2-G-1934 C : 1 
alamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat 
mektupları ihaleden sonra malsandıkkrma tes
lim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan talip
lerin muvakkat teminatları hemen geri verilir. 

REİS — Maddenin (E) fıkrası için bir tadil-
name vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Artırma ve eksiltme kanununun 17 nci 

maddesinin «E» fıkrasının aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmesini teklif ederiz. 

(E - Posta nakil işlerinde miktar ne olursa 
olsun ve diğer işlerde İO bin liradan yukarı olan 
taahhütlerde birinci derece ve sırada ipotek edil
miş gayrimenkuller). 

Eskişehir 
Emin ve arkadaşları 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu tadile ne
den lüzum görmüşler efendim? 

SAlT AZMİ B. (Kayseri) — Bu maddenin 
birinci müzakeresinde de yapılan münakaşa sıra
sında Maliye encümeni reisi Hasan Beyefendi 
izahat vermişlerdi, dinlemiştik. Taahhüdat 
sadece banka olan merkezlerde değil banka bu
lunmayan yerlerde de olur. Banka olmayan 
yerlerde de köprü, mektep, hastane, yol gibi bir 
çok işler bulunur. Burada mutlaka muvakkat 
teminat olarak banka mektubu getirin demek 
her halde taliplerin azlığını ,rekabetin yoklu
ğunu intaç edecektir. Onun için 10 000 lira olma
sı için teklif arzettik. Encümenin de buna mu
vafakat edeceğini ümit ediyoruz. Kabulünü rica 
ederim. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF B. 
(Burdur) — Efendim, encümen gayrimenkulle-
rin bu suretle teminat gösterilmesi hususunda 
kayit vazetmişti. Çünkü fazla miktarda gayri
menkul teminat olarak gösterilecek ve kıymet 
az olacaktı. Diğer taraftan da ihale işlerinin bir 
tajrnn fazla merasime tâbi olması müşkülâtı da
vet etmektedir. Maamafih Heyeti Celilenin tak
dirine bağlıdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kabul edi
len kısım Maliye encümeninin noktai nazarıdır. 
Şimdi okunan teklif te Maliye encümeninin nok
tai nazarını tadil mahiyetindedir. Binaenaleyh 
Maliye encümeninin mütaleasmı söylemesi icap 
eder. 

MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Maddenin birinci müzakeresin
de teminat olarak kabul edilecek kıymetlerin 
tevsiinde fayda olacağım arzetmiştim. Bu fık
raya temas buyurulmadığı için bahsetmedim. 
Banka teşkilâtı olmayan yerler, hatta banka teş
kilâtı olup ta ticarî muamele yapmayan ve iti
bar mektubu vermeyen bir çok vilâyetlerimiz 
vardır. Oralarda idarei hususiyeler ve belediye
ler, Devlete ait yapılacak işlerde teminat işleri, 
nakte inhisar eder. Nakit te her talip tarafın
dan kolayca tedarik edilemez. Binaenaleyh gay

rimenkul emlâki birinci derecede teminat olarak 
kabul etmek zarureti vardır. Nasıl ki bu zarure
ti posta, nakliye işlerinde, miktar ne olursa ol
sun, kabul etmişizdir. Encümen bunu büyük iş
lere hasretmişti. Fakat ayni mülâhazaya istina
den bu 500 bin liralık miktar çoktur. Bunun 
tenzilini teklif ediyorum. Takdir Büyük Heye
tinizindir. Bu tenzil rakipleri de çoğaltacaktır. 
Nihayet bu küçük işlerde de, hiç miktar zikret-
meksizin her şeyde emlâk teminatını kabul et
mek doğru olmaz. Vilâyetlerde yapılacak işlerin 
büyük rakamlar ifade etmediğini de arkadaşlar 
takdir buyururlar. Miktarı da kendileri takdir 
ve tensip buyursunlar. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? ( Hayır 
sesleri) takriri tekrar okutup reye koyacağım. 

(Takrir tekrar okundu) 
MALİYE En. REİSİ HASAN FEHMİ B. 

(Gümüşane) — 10 bin çok azdır. Büyükçe işlere 
de mâni olmasn. Takrir sahipleri muvafık bu
lurlarsa 20 bin diyelim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — 20 bin teklifine 
biz de muvafakat ediyoruz, efendim. 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 
Almayanlar . . . Takrir nazan dikkate alındı 
efendim. 500 bin yerine 20 bin yazıyoruz. 

Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Kati teminat, ihale bedeli üze
rinden on altıncı maddedeki nisbete göre he
sap edilecek miktarın iki mislidir ve ihale
den sonra yirmi beşinci maddede gösterilen 
müddet cinde ve mukavelenin imzasile bera
ber verilir. 

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

MADDE 19 — 50 000 lirayı geçen bütün in
şa, tesis, tamir işleri için alınmış olan muvak
kat teminat, müteahhide istihkakına karşı veri
lecek paralardan % 10 alıkonularak katî temi
nat miktarına çıkarılır. 

Keşfin ve mukavelenin dışında kalmış fakat 
yapılması ihaleden sonra kararlaşnıış işler için 
katî teminat artan iş nisbetinde arttırılır. 

Ancak keşif ve mukabelenin dışmdaki iş 
bedeli ihale bedelinin muhasebei umumiye ka
nununun 135 inci maddesi mucibince yüzde yir
misini geçerse yeniden münakaşa açılır. Bü
tün temel işlerinde ihaledeki fiat indirme göz 
önünde tutularak işin ehemmiyetli ve acele 
oluşuna göre % 20 yi geçerse dahi pazarlık 
suretile mukavele miktarını arttırmağa Heye
ti Vekile salâhiyettardrr. 

Müteahhitle uyuşulmazsa veya ilâve edile
cek kısım temel işlerinden başka yerlerde olup 
bedeli % 20 yi geçerse esas mukavele fesih ve 
yeniden bütün iş için eksiltme işi yapılır ve 
başka bir müteahhide ihale edilirse muvafaka-
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ti halinde eski müteahhidin o işe yarayan eş
ya ve levazımı hakikî bedellerile yeni müteah
hide devrettirilir ve eski müteahhide fesih se-
bebile zararı varsa ihale bedelinin % 5 ine ka
dar tazminat verilebilir. 

İkinci ihale birinci müteahhide verildiğin
de bu mecburiyetler yoktur. Son fıkraya göre 
mukavelelerin fesih ve yeniden fiat indirme işi 
için vilâyetlerce Dahiliye vekâletinden müsaade 
almr. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — 46 ncı maddenin (A) ve (H) 
fıkralarında yazık ahvalden maada pazarlık su-
retile yapılacak ihalelerde katı teminat akçesi 
alınır. Ancak ihale günü teslim edilecek mevat 
için teminata lüzum yoktur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Müddeti iki seneye kadar 
olan orman ihalelerinde muvakkat teminat ak
çesi bir senelik ihale bedelinin % 7,5 iki sene
den fazla olan ihalelerde bir seneliğin % 15 i ola
rak alınır. Katî teminat ihale yapıldıktan sonra 
bu miktar iki misline çıkarılarak alınır, ihale be
delinden borcu olmayanlara teminatlarının her 
seneye düşen miktan sene sonunda geri verile
bilir. 

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

MADDE 22 — Bir senelik kara, deniz, posta 
nakil işleri ihalelerinde muvakkat ve katî temi
nat bedelleri umumî hükümlere tâbidir. Ancak 
ihale bedeli tahmin edilen bedelden aşağı veya 
bedelsiz olduğu takdirde katî teminat tahmin 
edilen bedel üzerinden alnır. Mukavele bir kaç 
senelik olursa muvakkat teminat bir senelik tah
min bedelinin % 15 i ve katî teminat ise bunun 
iki mislidir. 

Teminat mukavele müddetinin sonuna ve şa
yet ilişiği varsa kesilinceye kadar alıkonulur. 

Nakliyatı birinci fıkra mucibince meccanen 
veya muhammen bedelden noksan bir bedelle de-
ruhde eden posta sürücülüğü müteahhitlerinin 
bilâhare her hangi bir bedel takdiri hakkında 
valdTolacak talep ve itirazları kabul olunmaz ve 
taahhütlerini ifa etmedikleri takdirde haklarn-
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler .. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — 17 nci maddede sayılı ve mu
vakkat teminat olabilen kıymetlerle birinci de
rece ve sırada ipotek edilmiş gayrimenkuller bü
tün ihaleler için katî teminat olarak alınır. Katî 
teminat verildikten sonra başka nevi teminatla 
değiştirilemez. Ancak muvakkat teminat, veril- i 
dikten sonra katî teminat sırasında değiştirile
bilir. Birinci derecede ipotek edilen emlâkin kıy- I 

i metinden fazla olan miktan yine Devlet artırma 
ve eksiltmelerine ikinci veya sonra gelen derece
lerde ipotek edilebilir. 

' Gayrimenkullerin ipotek kıymeti bina ve ara-
I zi vergisi kanunlarındaki kıymetin % 20 eksi

ğidir. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler .. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 24 — Taahhüt azamî ve asgarî mik

tarlar üzerinden yapılmış ise teminatta daire 
muhayyer ise azamî ve müteahhit muhayyer 
ise asprarî miktar üzerinden alnnr. 

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

MADDE 25 — Yapılması komisyonlann sa
lâhiyeti içinde bulunan ihalelerde ihale tarihin
den ve vekâletlerin tasdikına bağlı olan işlerde 
ihale kararınm kendisine veya kanunî ikametgâ
hına tebliğ- tarihinden itibaren tatil günleri sa
yılmamak üzere on beş gün içinde müteahhit mu
vakkat teminatı katî teminat miktanna çıkarma
ğa ve şartnamede yazılı masrafları müteahide 
ait olmak üzere mukavele yapmağa ve noterliğe 
tescil ettirerek alâkalı daireve vermeğe mecbur
dur Bu müddet zarfında alâkalı daire dahi bu 
mukavelenin tanzim, imza ve tescili hususunda 
kendisine düşen bütün vazifeleri yapmakla mü
kelleftir. Müteahhitler bu mecburiyete riayet et
mediği veya mukavelenin aikt veya tesciline ya
naşmadığı takdirde protesto çekmeğe ve hüküm 
almağa hacet kalmaksızın ihale feshedilir ve mu
vakkat teminatı, 

1 - Nakit ise doğrudan doğruya, 
2 -Banka kefaleti ise bankadan tahsil edi

lerek, 
3 - Esham ve tahvilât ise borsada satılarak, 
4 - Gayrimenkul ise umumî hükümlere göre 

parava çevrilerek, 
Hazineye irat kaydolunur. 
Alâkadar daire ihaleden sonra kendisine ait 

mükellefiyeti yapmadığı takdirde müteahhit ihale 
tarihinden itibaren on beş gün tamamlandıktan 
sonra taahhüdünden feragat etmeğe salahiyetli 
dir. Bu salâhiyeti ihale tarihinden itbaren ni
hayet bir av zarfında işin taallûk ettiği daireye 
yazı ile bildirilmek suretile kullanılır. Bu tak
dirde sebebiyet veren daireden teminat için ih
tiyar evledisi masrafı istemeğe hak kazanır. 

Müteahhit, mukavele yanıldıktan ve bu hü
kümdeki muameleler tamamlandıktan sonra ta
ahhüdünden vaz geçerse protesto çekmeğe ve hü
küm almağa hacet kalmaksızın katî teminat 
yukanki hükümlere göre Hazineye irat kayde
dilir. 

Ancak ikinci defa yapılan artırma ve eksilt
me daha masraflı olursa bu zararın teminattan 
fazla kalan miktan hükmen müteahhidin em
valine müracaatle tasil edilir. Zarar noksan ol
duğunda teminattan bir şey geri verilmez. 
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Alâkadar daire mukavele ve şartname ile 

kendisine düşen vazifeleri yerine getirmezse, 
müteahhit ayni hâdiseden dolayı kendisine bu 
kanunla tahmil edilen malî mesuliyet derece
sinde tazminat isteyebilir. 

Tasdik kararlarının vekâletlerden gelmesi ta
rihinden itibaren üç gün içinde müteahhide ve
ya kanunî ikametgâhına tebliğ mecburidir. Bu 
müddet içinde mücbir sebepler olmaksızın tebli
gatı yapmayanlar hakkında inzibat cezası ve za-
bitan ve askeri memurlar hakkında askerî ceza 
kanunu ahkâmı tatbik edilmekle beraber tebliğin 
yapılmamasından Hazineye bir zarar düşerse se
bep olanlara ödettirilir. 

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

MADDE 26 — Taksitle satılan millî emlâk 
teminat verildikten sonra Hazine adına birinci 
derecede ipotek edilmek şartile müşteri namına 
ferağ ve teminat akçesi birinci taksite mahsup 
edilir ve diğer taksitler miadmda usulüne göre 
tahsil olunur. Ancak müşteri davet edildiği hal
de mazereti olmaksızın 15 gün içinde ferağ al
mağa yanaşmazsa ihale feshedilmiş sayılarak 
verdiği teminat akçesi 25 inci maddeye göre irat 
kayit ve gayrimenkul yeniden satışa konulur. 
İkinci satış ve ihale neticesinde bulunan bedel 
birinci bedelden az olduğu takdirde muvakkat 
teminatı birinci ile ikinci bedel arasındaki far
ka karşılık tutulur. Ferağdan sonra müşteri 
taksitleri zamanlarında vermezse gayrimenkul-
ler umumî hükümlere fföre satılarak Hazinenin 
alacağı tahsil ve kalırsa artanı müşteriye geri ve
rilir. Şayet Hazineye zarar gelmişse bu zarar 
hükümle müşteriden alınır. Ancak bu ikinci 
satışa iki ay içinde başlanması şarttır. Satılan 
gayrimenkul ferağ yapılmadan evvel müfteriye 
teslim edilemez. 

Taksitle satılan millî emlâk ihale ve ferağ
dan evvel istimlâk edildiği takdirde müşterinin 
muvakkat teminatı fferi verilir. îhale ve ferağ
dan bir veya bir kac taksit verildikten sonra is
timlâk yapıldığı takdirde istimlâk bedeli kıy

mete esas olacağından Hazine alacağı kesbi 
muacceliyet eder ve verilmiş taksitlerle istim
lâk bedeli ve yapılan intifa miktarları nazarı 
dikkate alınarak tarafeyn hesaplaşırlar. An
laşamadıkları takdirde bu hesap neticesini 
mahkeme tayin eder. 

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

MADDE 27 — Taahhüt tamam ve mukavele 
ile şartnameye uygun olarak yapıldığı usulü
ne göre sabit olduktan ve inşa, tesis ve tamir 
işlerinde müteahhidin ilişiği kesilerek katî 
kabul muamelesi yapıldıktan sonra katî temi
nat derhal geri verilir ve gayrimenkulun ipo
teği çözülür. 

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

Komisyonlar 
MADDE 28 — Artırma ve eksiltme ve pazar

lıklar nasıl kurulacağı aşağıda gösterilen komis
yonlarca yapılır: 

A) Merkezde ait olduğu vekâlet veya umum 
müdürlük veya müessesede alâkalı daire müdü
rü, muhasebe müdürü veya tevkil edecekleri me
murlar ve bu idareler memurlarından ayrıca se
çilecek bir zat ve inşaata ve nafıa ve fen işlerine 
taallûk eden hususlarda bir fen memuru veya o 
işin mütehassısı, 

B) Vilâyet ve kazalarda işin ait olduğu idare 
şubesinin en büyük memuru ile vilâyet veya ka
zanın en büyük malmemuru veya tevkil edecek
leri memurlar. 

Belediye meclisleri tarafından kendi azası 
arasından seçilmiş bir zat ve inşaata ve nafıa ve 
fen işlerine taallûk eden hususatta bir mütehas
sıs veya bir fen memuru. 

iş maliyeye taallûk ettiği takdirde bu komis
yona idare heyetinin malmemurlarından maada 
olan azası arasından heyetçe seçilmiş diğer bir 
aza intihap edilir. 

C) Millî emlâk satış ve icarlarında vilâyet ve 
kazalarda en büvük malmemurunun riyaseti al
tında tapu müdürü veya memuru ve belediye 
meclisleri tarafından kendi azası arasından seçil
miş bir zat bulunur. 

D) Askerî artırma ve eksiltme komisyonları
nın kac kişiden ibaret olacağı ve nasıl kurulaca
ğı Millî Müdafaa ve Maliye vekâl etlerince birlik
te hazırlanacak ve İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan tasdik olunacak bir kararname ile tayin olu
nur. Ancak muhasebe müdürlerinin veya muha
sibi mesullerin veya bunlarm tevkil edecekleri 
bir zatin bu komisyonlarda aaa olarak bulunma
sı şarttır. 

Tî> Vilâyet ve kazalardaki müstakil müesse
selerde : 

1 - Bu müessesenin müstakil muhasebecisi 
varsa müessese veya dairenin en büvük âmiri ve
ya tevkil edeceği memur, muhasebeci ve mezkûr 
müessese ve dairede ayrıca seçilecek bir zat, lü
zumuna o-öre bir de mutena sis veva vukuf ehli, 

2 - Müstakil bir kac müessesenin müşterek 
bir muhasebecisi bulunduğu takdirde, işin taal
lûk ettiği müessesenin en büyük âmiri, muhase
beci veva tevkil edecekleri memurlar ile müesse
se müdürü tarafından kendi memurları arasında 
seçilecek bir zat ve lüzumuna göre bir de müte
hassıs veva vukuf ehli, 

3 - Bir muhasebeciliğe bao-lı bir kaç müesse
senin yanacakları müşterek isler için muhasebe
ci de içinde olduğu halde o müesseselerden seçi
lecek birer zatin iştiraklerile teşkil olunacak ko
misyon. 

Vilâyetlerde merkez namına muvakkat suret-
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te yapılacak alışları işin taallûk ettiği vekâlete 
bağlı mahallî alım komisyonları yapar. Taşra teş
kilâtı bulunmayan vekâlet ve dairelerin alışları 
mahallî komisyonları tarafınlan yapılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
son cümlede «için » kelimesinin fazla olduğunu 
söylemiştim. Encümen de kabul etmişti. Kâtip 
Bey yine okudular. 

REİS — Hayır efendim, «işin taallûk ettiği» 
şeklinde tashih edilmiştir. Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Komisyonlara işin taallûk et
tiği dairenin âmiri olan zat reislik yapar. Eksik 
aza ile komisyon toplanamaz. Kâtiplik vazifesini 
işin taallûk ettiği dairenin azadan olmayan kâ
tiplerinden biri yapar. (Bu fıkra ciheti askeri
yeye şamil değildir.) Alelûmum komisyonların 
kararları ekseriyetle verilir. Reyler Müsavi ol
duğunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 
Muhalif kalan aza muhalefet sebeplerini kara
rın altma yazarak imzaya mecburdur. Rüesa ve 
mal memurları kendi namlarına gönderdikleri 
zatlerin rey ve kararlarından bizzat mesul olup 
bu mesuliyete namlarına gönderilen zatler de 
iştirak ederler . 

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

MADDE 30 — Artırma ve eksiltme, işin taal
lûk ettiği dairede ve müsait değilse belediyede 
yapılır. Artırma ve eksiltmenin açılması zama
nı o yerdeki posta ve telgraf saati ayarı ile ve . 
umumî mesai saati bitmeden en az bir saat evvel 
olmak şartile tesbit edilir. 

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

Kapalı zarf usulü 
MADDE 31 — Birinci maddede gösterilen 

artırma ve eksiltmelerde kapalı zarf usulü esas
tır. 41 inci maddede gösterilen işlerde açık ar
tırma ve eksiltme 45 inci maddedeki hallerde 
dar alım (mahdut eksiltme) ve 46 ncı madde
de sayılan işlerde pazarlık ve 50 nci maddede 
gösterilen hususlarda emanet suretile iş yapılır. 

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

MADDE 32 — Kapalı zarf usulile yapılacak 
artırma ve eksiltmelerde teklif mektubu mü
hürlü bir zarf içerisine konulur ve zarfın üze
rinde talibin ismi ve adresi yazılır. Bu mühürlü 
zarf muvakkat teminata ait makbuz veya banka 
teminat mektubu ve diğer istenilen vesikalarla 
birlikte başka bir zarfa konularak bu zarf ta 
mühürlenir. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif 
mektubunun hangi işe ait olduğu işaret olunur. 

Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen 
okunup ve kabul edildiği ve teklif olunan fiatle-
rin hem yazı, hem de rakam ile açık olarak ya

zılması ve hâk ve silinti olmaması lâzımdır. 
REİS — Kabul edenler. . .Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 33 — Teklif mektupları artırma ve 
eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar 
sıra numaralı makbuzlar karşılığında artırma ve 
eksiltmeyi yapacak komisyonun reisliğine ve
rilir, Verilen makbuz numaralan zarfın üzerine 
ibaret edilir. Bu müddet tamam olunca reis ve 
aza ile kâtip hazır olmak şartile bir zabıt vara
kası yapılır ve bu her üçü tarafından imzalanır. 

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

MâDDE 34 — Teklif mektupları 33 üncü 
maddede gösterilen saate kadar yetişmek üzere 
iade i taahhütlü mektup şeklinde de gönderile
bilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile 
iviee kapatılmış olması, talibin ismile açık ad
resinin ve teklif mektubunun hangi işe ait ol
duğunun yazılması lâzımdır. Postada olacak ge
cikmeler kabul edilemez ve geç gelen mektu
bun tesellüm zamanı bir zabıtla tevsik olunur. 

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

MADDE 35 — Artırma ve eksiltmenin gün 
ve saatinin geldiğinde zarflar açılmadan evvel 
33 üncü maddeye göre yapılan zabıt okunarak 
heyet azasına imza ettirilir. Bundan sonra zarf
lar numara sırasile birer birer açılarak artırma 
ve eksiltmeğe girmek için aralarında aranılan 
umumî ve hususî şartlar yapılmış ve teminatın 
verilmiş olup olmadığı aranılır ve neticede kim
lerin artırma ve eksiltmeğe kabul edildiği orada 
bulunanlara söylenilir. 

Kabul edilmeyen taliplerin iç zarflan açıl-
mayarak kendilerine veya vekillerine geri ve
rilir. 

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

MADDE 36 — İç zarflar açılmadan evvel 
teklif sahiplerinden başkası artırma ve eksiltme 
odasından çıkarılır. Bundan sonra teklif mek
tupları yine numara sırasile birer birer açılarak 
reis tarafından yüksek sesle okunur. Şartnameye 
muvafık olmayan veya içinde şartname dışında 
şartları bulunan tekliflere itibar edilmez. 

Tekliflerin tetkik neticesinde en uygun be
del teklif eden anlaşıldıktan sonra bu bedelin lâ
yık hadde olup olmadığına bakılarak ihalenin 
yapıldığı veya 39 uncu maddenin hükmüne göre 
ait olduğu vekâlet veya dairenin tasdikına bağlı 
kaldığı veyahut eksiltme veya artırma hükümsüz 
sayıldığı veya şartnameye muhalif olmayan bazı 
teknik meselelerin tetkiki için kararın başka 
güne bırakılması icap ettiği takdirde bu husu
sun artırma ve eksiltmeğe girenlere tebliğ ve 
ayni celsede komisyon kararı yazılarak heyet 
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azasına imza ettirilir. 
Komisyon kararlarına kabul edilen teklifin 

hulâsası ve ihale yapılmadığı ve kabul edilmeyen 
teklifler bulunduğu takdirde kabul edilmedik
lerinin sebepleri mutlaka yazılır. 

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

MADDE 37 — Bir kaç talip tarafından ayni 
fiat teklif edildiği ve bu fiat lâyık hadde görül
düğü takdirde ayni celsede yalnız bu taliplerin 
komisyon odasında ve Önünde yazacakları ikin
ci teklif varakaları alınarak bunlardan en müsa
it fiat teklif edene ihale yapılır. Şayet ayni fiat 
teklif eden taliplerden teklifleri posta ile gön
dermiş olanlar bulunursa tebliğ tarihinden iti
baren 24 saat zarfında yeni bir fiat teklif etme
leri komisyonca bu taliplere bildirilir. Bu ikin
ci defa yapılan teklifler de, bir birinin ayni 
olursa kura ile ihale yapılır ve keyfiyet zabıtla 
da tevsik olunur. 

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

MADDE 38 — Artırma veya eksiltme esna
sında hazır bulunmayan ve noterlikten musad-
dak vekâletnameyi hâmil vekil göndermeyen 
teklif sahipleri ihalenin tarzı icrası hakkında 
şikâyet dermeyan edemezler. 

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

MADDE 39 — Artırma ve eksiltme komis
yonlarının kati ihaleye salahiyetli olmadıkları 
işlerde yukarı makamın ihale üzerindeki tasdik 
veya reddi hakkındaki son emrini zarfların açıl
dığı tarihten itibaren 15 gün içinde taliplere 
bildirmesi mecburidir. 

Bu müddetin sonunda tebligat yapılmazsa 
talip taahhüdünden dönebilir. Tebligatın 15 
gün içinde yapılmamasından dairenin uğraya
cağı zararlardan dolayı sebep olanlar hakkında 
kanunî takibat yapılır. 

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

MADDE 40 — Kapalı zarf usulile yapılan 
artırma ve eksiltmelerde talip çıkmadığı veya 
teklif olunan bedel komisyonca lâyık hadde 
görülmediği takdirde ya yeniden artırma ve 
eksiltme açılır veyahut Hazine menfaatine uy
gun olmak şartile artırma ve eksiltmenin bitişi 
tarihinden itibaren bir ay içinde iş pazarlıkla 
yapılır. 

Açık artırma ve eksiltme 
MADDE 41 — Aşağıdaki işlerde açık artır

ma ve eksiltme usulü tatbik olunur: 
A) Tahsili ve ihalesi hususî kanun ve ni

zamlara göre yapılacak resimler, 
B) Senelik tahmin edilen icar bedeli beş bin 

liraya kadar olan gayrimenkullerin kiraya veril
mesi ve kıymeti beş bin liraya kadar olan gay
rimenkullerin satılması, 

C) Tahmin edilen bedeli beş bin lirayı geçme
yecek alım ve nakil işleri, 

D) Keşif ve tahmin bedeli on bin lirayı geç
meyecek istikşaf, inşa, tesis ve tamir işleri. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 42 — Açık artırma ve eksiltmeler
de talipler ilân olunan gün ve saatte o işe ait 
peyler sürülmeğe başladığı dakikaya kadar te
minatlarını vermek şartile ihale yapılıncaya ka
dar artırma ve eksiltmeye iştirak ederler. An
cak komisyon reisi peyler sürülmeden evvel ta
liplerin evrakını tetkik ederek kimlerin artırma 
ve eksiltmeye girebileceklerini söyler ve gire
meyecek taliplerin evrak ve teminatlarını geri 
vererek kabul edilmediklerinin sebeplerini anla
tır ve bu husus taliplerin önünde bir zabıtla tes-
bit edilir. Zaptın tanziminden sonra evvelce 
teminatını vermemiş olan talipler artırma ve ek
siltmeye iştirak ettirilmez. Zabıt yapıldıktan 
sonra reis talipleri şartnameyi imzaya ve pey 
sürmeğe davet eder. Sürülen peyler tutulacak 
artırma ve eksiltme kâğıdına yazılır ve pey sahi
bi tarafından imza edilir veya mühürlenir. Pey
den el çekenler keyfiyeti artırma ve eksiltme 
kâğıdına yazmağa ve imzaya mecburdurlar. İm
za etmezlerse komisyon kararın altına meşruhat 
verir. 

Artırma ve eksiltme neticesinde rağbet kesil
dikten sonra son pey lâyık hadde görüldüğü tak
dirde 39 uncu madde hükümleri göz önünde 
bulundurulmak şartile talibine ihalesi yapılarak 
bunu gösteren bir karar mazbatası tanzim edi
lir. Son pey lâyık hadde görülmediği takdirde: 
heyet reisi artırma ve eksiltmenin hangi güne> 
bırakılmış olduğunu alâkalı olanlara tebliğ eder 
ve bu husus hakkında ayni suretle karar maz
batası tanzim olunur. 

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

MADDE 43 — Açık artırma ve eksiltmelerde 
sürülen son pey lâyık hadde görülmediği veya 
talip çıkmadığı takdirde artırma ve eksiltme on 
gün uzatılır ve ihale günü tayin edilerek 7 nci 
madde hükümlerine göre bir defa ilân olunur.. 
İkinci ihale gününde de ayni vaziyet hâsıl olursa 
bir ay içinde pazarlık suretile muamele tamam
lanır. 

Ancak pazarlığa iştirak edebilecek olanları 
haberdar etmek için icap eden tedbirler alınır. 

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

MADDE 44 — Açık artırma ve eksiltmelerde 
taliplerin rağbetini kıracak söz söylenmesi veya 
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talipler arasmda anlaşmağa daveti ima edecek | 
işaretler ve artırma ve eksiltmenin doğruluğu- i 
nu bozacak şekillerde müzakere ve münakaşalar I 
yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gidenler ko-
misvon kararile artırma ve eksiltme yerinden 
uzaklaştırılır. Tutulacak zabıt varakası üzerine ı 
haklarında kanunî takibat yapılır. 

REİ8 — Maddeyi reye arzediyorum, Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Mahdut eksiltme | 
MADDE 45 — Fennî liyakat ve iktidarları I 

tecrübe edilmiş firmalara ihalesi lüzumlu görü- I 
len tayyare, harp gemisi, harp mühimmatı alımı, 
askerî tesisat ve levazım, liman, rıhtım, şimendi
fer, demiryolları inşası, büyük su tesisatı, büyük 
fabrika ve diğer sanayi tesisatile sıhhî tesisat iş
lerinin bir kaç firma arasında eksiltmeğe konul
ması caizdir. Bu takdirde eksiltmeğe girecek 
firmaların isimleri, yaptıkları işler, yapacakları 
işlerin benzerlerinden yaptırılmış ise bununla | 
bunlara verilen fiatler ve mütehassısların (ya- I 
pılacak iş hakkındaki keşif veya tahmin bedel
leri) tasrih edilmek suretile vilâyet hususî ida-
relerile belediyeler için Dahiliye vekâletinden di
ğer Devlet dairelerile müesseseler için İcra Ve
killeri Heyetinden karar almak şarttır. Bu su
retle yapılacak eksiltme neticesinde ihale yap
mak, ait olduğu vekilin kararına bağlıdır. Bu 
kabîl dar eksiltmelere alâkalı firmalar şartname
lerin kendilerine tebliği suretile çağırılır. Te
minat usulleri bu eksiltmelerde de aynen tat
bik olunur. 

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

Pazarlık 
MADDE 46 — Aşağıda yazılı hallerde iş pa

zarlık suretile yapılabilir: 
A) Artırma ve eksiltmeğe konulması faydalı 

görülmeyen müteferrik alımlar ile menkulât sa
tışları ve küçük tamirler (Bunların miktarı ka- I 
zalar için 200, vilâyetler için 500 ve merkez için I 
1000 liradır). 

Bu miktarların îcra Vekilleri Heyeti kara
rile cüzütam halindeki kıtalar için 5 000 liraya, 
acele ve mühim hallerde askerî alış verişler için 
10 000 liraya kadar arttırılabilir. 

B) Keşif bedeli kazalarda 1 000, vilâyetlerde 
2 000, merkezde 4 000 lirayı geçmeyecek inşa 
ve tamir işleri (Nafıaya ait acele inşa ve tamir I 
işleri de 5 000 liraya kadar pazarlıkla yaptırı
labilir), 

C) 51 inci maddede yazılı hallerde zararı mü
teahhide ait olmak üzere dairesi tarafından yap
tırılacak alım, nakil, inşa ve tamir işleri, 

D) Yalnız bir kimse elinde bulunan işler, | 
E) Güzel sanatlara mahsus ve muayyen sa- I 

natkâr veya işçilere emniyet edilebilecek matbaa 
ve el işleri, I 

P) Devlet daire ve müesseseleri veya her han
gi bir hizmet için satın alınacak veya kiralana
cak muayyen binalar ve gayrimenkuller, 

G) Devlete ait para, senetler, altm ve gümüş 
külçeleri ve mücevher nakli, 

H) Muayyen tarifeli nakil vasıtalarile yapı
lacak nakil işleri (İlâna ve komisyon kararla
rına bağlı değildir), 

I) Mukavele müddetinin bitmesinden evvel 
mücbir sebepler üzerine ihtiyacın temini için tek
rar eksiltme açılmadığı veya açılıpta neticelen
mediği takdirde mukavelenin feshinden itibaren 
en çok bir buçuk ay içinde yapılacak acele ek
siltmeler (Bu müddet içinde yapılacak eksilt
meler toptan veya parça parça olabilir), 

J) Miktarı 10 000 lirayı geçmeyecek istik
şaflar, 

K) Askerî zaruretler dolayısile gizli tutul
ması lâzımgelen şeyler, 

L) Evvelden tasavvur edilmeyen ani ve fev
kalâde bir vaziyetin çıkması üzerine acele olarak 
yapılmasına zaruret görülen alım, inşa ve nakil 
işleri, 

M) Kısmî ve umumî seferberlik ilânmda ve 
askerî hareketler sırasında ve manevra zamanla
rında ordu ihtiyaçları Millî Müdafaa vekâleti
nin kararile pazarlıkla satın alınabilir. Bu hal
lerde yabancı memleketlerden bu maksatla ya
pılacak alımlar için Millî Müdafaa vekili hari
ce lüzumu kadar mütehassıs komisyonlar gön
derebilir. 

N) İmali münhasıran muhterilerine ait berat-
lı eşya ve inhisara tâbi maddeler ( İlâna lüzum 
yoktur), 

O) Kullanışlarının hususiyetine binaen veya 
Hazine menfaati düşüncesile menşelerinde se
çilip alınması iktiza eden şeyler ( Hâna bağlı 
değildir). 

P) Ordu için binek ve yük hayvanları Dev
let müesseseleri için damızlık hayvanlar, 

R) Artırma ve eksiltmelere talip çıkmaması 
veya talipler tarafından kabul edilemeyecek tek
liflerin ileri sürülmesi halinde yapılacak işler, 

E. J. K. N. O. R. fıkralarında yazılı hallerde 
behemehal D. P. G. H. 1. L. F. M. fıkralarında 
yazılı hallerde ihale bedeli 50 000 lirayı geçtiği 
takdirde İcra Vekilleri Heyetinden karar alın
ması şarttır. 

Kullanışlarının hususiyetine veya imhali 
mümkün olmayan Hazine menfaatlerine binaen 
veyahut müstaceliyeti hasebile artırma yapmağa 
taihammülü olmayan menkul ve gayrimenkulle-
rin icar muameleleri de Maliye vekâletinin muva-
fakatile pazarlık suretile yapılabilir. 

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

MADDE 47 — Gerek kapalı zarf usulile ge
rek ayni surette yapılacak ertırma ve eksiltme
lerde talip çıkmamasını veyahut kabul edilmeye-
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cek teklifler ileri sürülmüş olmasından dolayı ya
pılacak pazarlıklarda artırma ve eksiltme şartna-
mesindeki vasıf ve şartların değiştirilmemesi ve 
ihalenin tahmin edilen bedele göre Hazine nefine 
muvafık surette ve bir ay içinde neticelendiril-
mesi şarttır. Yeni ihale yapılıncaya kadar ge
çecek günler içinde ve ayni vasıflan muhafaza 
etmek üzere (ihale edilecek miktardan aşağı) 
gürdük ihtiyaçlar nisbetinde pazarlıkla maİ alı
nabilir. Ancak eksiltme şartnamelerinde ve va
sıflarında mal bulunmamak yüzünden ihale geri 
kalmış ise, günlük ihtiyaçlar başka vasıfta alı
nabilir. 

REtS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — 46 ncı maddenin (A) ve (B) 
fıkralarındaki alışlardan başka yapılacak işler
de pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi fi-
atler teklif olunduğu ve üzerine ihale yapılan 
kimselerin neden dolayı tercih edildiği pazarlık 
kararında da tasrih edilmek lâzımdır. 

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

MADDE 49 — 20 inci maddede kati temina
ta tâbi olduğu gösterilen pazarlık işlerinde mu
kavele yapılması mecburidir. Müteahhit muka
vele tanzim etmediği veya mukavele hükümle
rine riayetsizlik gösterdiği takdirde kati temi
natı hüküm istihsaline hacet kalmaksızın Hazi
neye intikal eder. Bu yüzden husule gelecek Ha
zine zararı kati teminat miktarını geçtiği tak
dirde geçen miktar kendisine aynca hükmen 
ödettirilir. 

Zarar az olsa da teminat geri verilmez. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Emanet usulü 
MADDE 50 — Aşağıdaki işler bir müteah

hit araya girmeksizin dairesi tarafından veya 
daire namına resmen teşkil edilecek mesul he
yetler elile emaneten yaptırılabilir: 

A) Keşif bedeli (on bin) lirayı geçmemek ü-
zere resmî dairelerin binaları, yolları, köprüler 
inşa veya tamiri; 

B) Keşif bedeli (beş yüz bin) lirayı geçme
mek üzere harp gemileri ( onarılması ) tamir
leri; 

C) Mevaddı infilâkıye imali ve istihkâmların 
inşa ve tamiri ile yasak mıntakalar içindeki ara
zi ve meyva ağaçlan hasılatının toplattırılması; 

D) Tuz çıkarma işleri; 
E) Eksiltme veya pazarlık suretile ihalesi 

mümkün olmayan diğer inşa, tamir ve imal id
leri (Bunlann tahmin veya keşif bedelleri on bin 
lirayı geçtiği takdirde İcra Vekilleri Heyetinden 
karar alınması şarttır). 

REİS — Maddeyi kabul edenler , . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir, 
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i Umumî hükümler 
MADDE 51 — 26 ve 49 uncu maddelerde sa

yılan hükümler haricinde her ne suretle olursa 
olsun müteahhit tarafından mukavelenin infisa
hına sebebiyet verildiği takdirde taahhüdün ifa 
edilmemiş kısmı infisah tarihinden itibaren en 
çok bir ay içinde açık artırma ve eksiltmeğe ko
nulur. Artırma ve eksiltme yapılmağa taham
mülü olmayan acele hallerde bozulan mukavele
ye ait taahhütlerin gerisi pazarlık suretile te
min edilir. Eksiltme suretile yapıldığı takdir
de ikinci ihalenin yapılmasına kadar geçecek za
man içinde ihtiyaç görülen alışlar ve sair işler 
zaran müteahhide ait olmak üzere parça, parça 
pazarlıkla yapılır. Bu takdirde ikinci eksiltme 
suretile artırma ve eksiltme müteahhidin evvel
den bir kısmını ödediği taahhüt ile pazarlık su
retile temin edilen kısım yekûnundan kalan mik-
tann konulması lâzım dr. Bu suretle yapılacak 
ihalelerden doğacak Hazine zararları birinci mü
teahhitten hükümle alınır. 

İkinci artırma ve eksiltme neticesinde karar-
laşacak bedeli lâyık had görmeyerek üçüncü ar
tırma ve eksiltme yapılmağa ihtiyaç hâsıl oldu
ğu takdirde müteahhitten istenilecek zarar bi
rinci ihale ile ikinci ihale arasındaki farktan 
ibarettir. 

Üçüncü ihale neticesi müteahhit lehine oldu
ğu takdirde zarar üçüncü ihale ile birinci ihale 
arasındaki farktır. 

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

MADDE 52 — Gayrimenkullerin inşa ve ta
mirlerinde katı kabul tarihinden itibaren beş se
ne içinde malzemenin hileli olmasından veya in
şa ve tamirin fennî icaplara uygun olarak ya
pamamasından vukuaa gelecek zarar, ziyan borç
lar kanununun 363 üncü maddesi mucibince mü
teahhide ikmal ve tazmin ettirilir. 

Bu işin nezareti kendisine tevdi edilen mü
hendis, mimar ve memurlar hakkında da ayrıca 
adlî takibat yapılır. 

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

MADDE 53 — Artırma ve eksiltme işlerinde 
bedeller, tahmin edilen miktarı bulduğu takdir-

I de, lâyık had sayılır. Piyasa değişmelerinden 
I dolayı mücbir bir sebeple bedeller arasında bü

yük bir fark hâsıl olursa esbabı mucibesi göz 
önüne alınır ve karar yazılır; ancak tahmin 

I edilen bedelin tayin olunduğu günü takip eden 
I günden en çok bir hafta evvel ticaret odası veya 

borsa veya mahallî belediye meclislerinden o 
günkü piyasayı muhtevi alınacak vesika muhte-

I viyatı tahmin edilmiş bedel sayılır. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen-
! ler ... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 54 — Artırma ve eksiltmeler katî 
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zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en mü
sait fiatle temini mümkün olan mevsimlerde ya
pılır. 

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

MADDE 55 — Başka başka talipler tarafın
dan verilmesi mümkün olan muhtelif şeyler bir 
eksiltmede toplanamaz. 

İhaleleri ayn ayrı yapılacağı tasrih edilmek 
suretile ilânları bir arada yapılabilir. Ancak 
artırma ve eksiltmeye veya pazarlık için kanun
da yazılı hallerden istifade maksadile artırma 
ve eksiltme mevzuunu teşkil eden şeyler kısım
lara bölünemez. Ancak talip çıkmadığı takdirde 
alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak 
üzere mühim alım ve hizmetlerin kısımlara ay-
rilması caizdir. 

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

MADDE 56 — Tarihî, bediî kıymeti haiz 
olanlar müstesna olmak üzere millî emlâkin pe
şin veya taksitle satılması veya icara verilmesi 
caizdir. Taksitlerin miktarı Maliyece tayin ve 
şartnameye yazılır. 

Oturdukları köy veya kasabaların içinde ve
ya yakmrnda hiç arazisi olmayan veya tasarruf -
larmdaki arazi miktarı iki yüz dönümden az bu
lunan ve bizzat ziraat ile meşgul çiftçi ailelere 
bedeli taksitle alınmak ve her aileye verilecek 
arazi miktarı ellerindeki arazi ile birlikte muhi
tin icabına göre 200 dönümü geçmemek üzere ve 
o köyde oturanlar tercih edilmek sartile kıymet 
takdiri suretile millî araziden verilebilir. Emlâ
ki milliyenin satılması ve taksitlendirilmesi hak
kındaki hususî kanunlar hükümleri mahfuzdur. 

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

MADDE 57 — İhalenin iktisabı katiyetinden 
sonra takarrür eden bedele zam veya tenzil ya
pılamaz. Ancak ihalesi merkezden mezuniyet is
tihsaline mütevakkıf olan alım, satım, inşaat, ta
mirat, imalât işlerinde merkezden cevap alının
caya kadar eksiltmeyi yapan komisyona mukar
rer bedelin yüzde on beşinden aşağı olmamak 
ve teminatı katiye verilmek şartile teklif oluna
cak zam veya tenziller kabul edilir. Bu takdirde 
uhdesinde ihale icrası için istizan edilen talibe 
keyfiyeti tebliğ ve zam veya tenzil icrasını ka
bul ettiği halde iki talip arasmda bir celseye 
mahsus olmak üzere alenî artırma ve eksiltme 
kuşat edilerek en müsait bedel teklif edene ihale 
yapılır ve keyfiyet ait olduğu vekâlet veya da
ireye bildirilir. Bundan sonra artık zam veya 
tenzil teklifleri kabul edilmez. 

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

MADDE 58 — Mukaveleye bağlanan madde 

j veya hizmet ait olduğu vekâlet veya dairenin 
muvafakati olmadıkça baskasma devredilemez. 
Aksi takdirde mukavele bozulur. Ancak mesuli
yet kendi üzerinde kalmak şartile ortak alabilir 
ve işi başkasına işletebilir. Muvafakatsiz devir 
sebebile mukavele bozulursa teminat akçesi irat 
kaydedilmekle beraber 48 ve 51 inci maddelere 
göre yapılacak pazarlık veya artırma ve eksilt
me neticesinde çıkacak zarar birinci müteah
hide hükümle ödettirilir. Millî emlâk satışla
rında emlâk üzerindeki birinci derece ve bi
rinci sıradaki ipotek hakkı mahfuz kalmak üze
re alâkadar daireye sormaksızın dilediğine 

I devir veya ferağ yapabilir. 
I REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 59 — Müteahhit iflâs ederse muka-

I vele bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 49 ve 
I 51 inci maddelere göre muamele yapılır. Müte

ahhidin ölümü halinde ait olduğu daireler temi-
I nat akçesini geri verir ve mukaveleyi yok say-
I mağa veya bir hafta içinde o işe lâzım teminatı 

vererek taahhüdün yapılmasına talip olan va
rislere devre salahiyetlidir. 

Müteahhit altı aydan fazla hapis cezası veya 
nefiyle mahkûm olursa ihaleyi yapan dairenin 
kabul edebileceği bir vekil gösterilmek suretile 
iş devam eder. Aksi halde mukavele bozulur ve 
yalnız teminat irat kaydedilir. 

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

MADDE 60 — Bankaların verecekleri temi
nat mektupları yekûnu yatırılmış sermayeleri
nin yüzde ellisini geçmez, bu nisbet her banka 
için ayrı ayn olarak Vekiller Heyeti kararile 
sermayelerinin yüzde yetmiş beşine çıkarılabilir. 
Bu haddi geçiren bankaların verecekleri teminat 
mektupları Devlet dairelerince üç sene müddet
le kabul edilmez. Her teminat mektubunda da
ha evvel verilen teminat miktarlarının yekûnu 
gösterilmek mecburidir. 

Maliye vekâletince tayin edilmiş olan yaban
cı bankalardan aldıkları teminat mektupları 
üzerine mektup veren millî bankaların bu suret
le verdikleri mektuplar muhteviyatı birinci fık
radaki nisbete dahil değildir. 

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

Müteferrik hükümler 
MADDE 61 — Kara ve deniz ve göllerdeki 

posta nakil işlerinde ve hususî vaziyeti olan ba
lık avcılığında görülecek lüzum üzerine üç sene 
müddetli mukavele yapmağa ait olduğu vekâlet
ler salahiyetlidir. Hava nakliyatı işleri hususî 
kanununa tâbidir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka-
I bul edilmiştir. 
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MADDE 62 — Orman ihalelerinde mukavele 

müddeti Maliye ve Ziraat vekâletleriııee tayin 
olunur. Ağıl, mandra ve sair tesisat yapılması 
meşrut olan arazi, kışlak ve yaylak icarı işlerin
de dahi beş seneye kadar mukavele yapmağa 
Maliye vekâleti mezundur. 

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

MADDE 63 — Gerek kapalı zarf usulile ge
rekse açık suretle yapılan dikili ağaç satışları ait 
olduğu komisyonlarca lâyık had kararı verildik
ten sonra ihaleleri Ziraat vekâletinden sorularak 
yapılır. Sorulma tarihinden sonra bir ay içinde 
tasdik veya reddi gösterir bir cevap verilmediği 
takdirde komisyon ihaleyi yapmağa salahiyetli
dir. 

EEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 64 — Kiraya verilecek menkul ve 
gayrimenkullerin kira müddeti bir aydan az, beş 
yıldan çok olamaz. Bu müddetten fazla kiraya 
verilmesi, Hazine menfaatine uygun görülen 
menkul ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi ka
nun çıkartmağa bağlıdır. Üç seneden fazla müd
detle yapılacak kiraya verme işlerinden önceden 
Maliye vekâletinden izin alınması şarttır. 

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

MADDE 65 — Menkul ve gayrimenkullerin 
satış ve kiralarında mahallî komisyonlarının ne 
miktara kadar ihaleye salahiyetli oldukları Ma
liye vekâletince bir nizamname ile tayin olunur. 

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

MADDE 66 — Resmî daireler ve müesseseler 
(Belediye dahil) arasında artırma ve eksiltme iş
leri, kıymet takdiri suretile yapılır. Her iki daire 
kıymette anlaşamazlarsa bedel 28 inci maddede 
gösterilen komisyonlar tarafından takdir edilir. 
Bu tarzdaki artırma ve eksiltme maliyenin mu-
vafakatile yapılır. 

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

MADDE 67 — Fuzulî işgalden dolayı ecri-
misil mahkemece takdir olunur. Mukavelenin bit
mesinden sonra geçen günlerin icar bedeli, mu
kavelede ahkâmı hususiye mevcut ise ona göre; 
yoksa ecrimisil olarak hüküm ve tahsili emval 
kanununa göre tahsi lolunur. Ekili arazinin tah
liyesi mahsulün kaldırılmasına kadar yapılmaz. 

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

MADDE 68 — Vilâyet huhusî idarelerine ait 
artırma ve eksiltme ve ihale bu kanunun hüküm
leri içinde doğrudan doğruya vilâyet daimî en
cümenlerince yapılır. Belediyelerin artırma ve 

eksiltmelerinde bu kanun hükümlerinin tatbik 
şekilleri belediye encümenlerince kararlaştırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
ler . A. Kabul edilmiştir. 

Bu maddeden sonrası için bir takrir vardır. 
Encümen de bu hususta bir madde hazırlamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun birinci 

müzakeresi sırasında müstakil madde olmak üze
re Çurum mebusu Mustafa ve İsparta mebusu Mü-
kerrem Beylerin bir maddelik kanun teklifleri 
bağlıdır. Bu teklif nazarı mütaleaya alınmak üze
re reye konulacakken doğrudan reye vazolunmuş 
ve kabul edildiği makamı riyasetten tebliğ olun
muştur. Bunun üzerine Maliye encümeni reisi 
Hasan Beyefendi tarafından maddenin tetkiki 
ve düzeltilmesi için encümene verilmesi istenmiş 
ise de ikinci müzakeresinde düzeltileceği beyan 
olunmuş, ve teklifin dosyasına konulduğu anla
şılmıştır. Maddenin esas ve şekli itibarile tet
kik ve tashiha muhtaç olduğu şüphesizdir. Doğ
rudan reye vazolunan tekliflerin dahilî nizam
namenin sarahati veçhile nazarı mütaleaya alm-
miş olması tabiî olmakla beraber geçen celselerde 
bu tarzda vukua gelen kabul şekillerinin gene 
encümenlerine verildiği görülmüştür. 

Teklifteki peşin bedel şartı ve satın alma 
mecburiyeti esaslı tetkik ve mütaleaya muhtaç
tır. Peşin parası olmadığı halde âcil ihtiyacını 
temin için vadeli mubayaada bulunmak maliyeti 
daha ucuz ve daha taze ecza almak imkân ve 
zarureti karşısında bulunulabilir. Ecza tedariki 
müşkülât ve teahhuratmdan hayata taallûk eden 
ve telâfisi kabil olmayan zararlar vukua gelebi
lir. Hususî bütçelerin vaziyetlerine nazaran ih
tiyaçlarını defaten temin edememek, peşin bedelle 
tedarik olunmamak gibi hallerde kanunî mec
buriyetin ifası müşkül olursa müstacel ihtiyaç
ları derhal karşılayamamak zarureti şayanı te
emmüldür. İşte bu sebeplere ve ikinci müzakere
den evvel ve müzakere sırasında tadilname veril
mek salâhiyetinin mevcut olmasına göre bu mad
denin aşağıda yazılı tadil şeklinin tetkikile ne
ticesinin umumî heyete arzedilmesi için dahilî 
nizamnamemizin 117 nci maddesi mucibince 
'mütehassıs encümen olan Maliye encümenine 
havale buyurulmasım arz ve rica eylerim efen
dim. 

Çorum 
ismet 

« Tadil şekli» 
MADDE 69 — Umumî, mülhak ve hususî 

bütçelere mevzu tahsisat ile mubayaa olunacak 
tıbbî ecza, alât, edevat ile hastane eşyası Hilâli-
ahmer merkezi umumisi ihtiyat malzemesi mev
cudunun kullanılmamış olanlarından bu kanu
nun hükümlerine tâbi olmaksızın maliyet fiatile 
satın alınabilir. 
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REİS — Bu da encümenin maddesidir: 
MADDE 69 — Umumî, mülhak, mahallî ve 

hususî bütçelere mevzu tahsisat ile mubayaa 
olunacak tıbbî ecza, alât ve edevat ile hastane 
eşyası bu kanunun hükümlerine tâbi olmaksızın 
Hilâliahmer merkezi umumisi ihtiyat malzemesi 
mevcudundan ve kullanılmamış olanlarından be
deli peşin, icabında belediye ve hususî idarelere 
kredi usulile de verilmek üzere maliyet fiatile 
satm alınır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, tadilna-
meyi bendeniz vermiştim, Bedeli peşin olarak 
tedive edilmezse, alınamaz mefhumu muhalifi 
vardı. Bedeli peşin kelimesi kaldırılırsa bittabi 
umumî bütçedeki tahsisat, Sıhhiye vekâleti büt
çesinde idi. Vilâyet, idarei hususiye, belediye 
bütçelerinde bulunduğu için Hüâliaîımer mer
kezi umumisi, kendi ihtiyatî malzemesini nasıl 
satacağını, teminat usulile vereceğini kendi tak
dir edeceği için bunun kaldırılmasını teklif et
miştim. Maliye encümeni, icabmda kredi usuli
le de alınabileceğini koymuş ve maksat temin 
edilmişti. Yalnız bu eczalar toptan sipariş edi
liyor ve alınıyor. Fakat müstacel bir anda mev
cut eczadan bulunmayan bir şey olursa bunun 
sipariş tarikile de gelmesine imkân müsait bu
lunamazsa, buradaki veya o mahaldeki ecza de
posundan almayacak mıyız? Müstacel bir an 
olursa behemehal Hilâliahmer merkezinden si
pariş edilsin mi denilecektir? Hastanedeki müs
tacel bir hasta için bu ecza bulunmazsa bu, be
hemehal Hilâliahmer merkezinden istensin, bu
lunduğu mahallin ecza deposundan al amasın 
mefhumu muhalifi varsa bu doğru değildir. Yaıi 
böyle müstacel ve ani bir halde mutlaka Hilâ- | 
liahmerden alması mecburiyeti var mıdır, yok I 
mudur? Bunu lütfen izah buyursunlar. 

BÜTÇE E. N. MUSTAFA B, (Çorum) — İs
met Bey hatıra gelmeyen bir meseleyi açmış ol 
dular. Bu maddeden maksat, yalnız Hilâliah- I 
merin, Millî Müdafaanın, Sıhhiye vekâletinin I 
ve belediyelerin ihtiyaçlarını en iyi surette te
min etmesidir. Yoksa fevkalâde bir halde ihti- j 
yaçlarmı tabiî kendi muhitlerindeki eczaneden 
temin edeceklerdir. Mutlaka Hilaliahmerden te- | 
darik edecekleri şeklinde mülâhaza varit deşil 
dir. 

İSMET B. (Çorum) — Bendeniz, galiba fik
rimi iyice izah edemedim. Maddeye nazaran ! 
bunları toptan Hilaliahmerden alacaklar. Bu j 
alacakları ecza arasında istedikleri bulunmazsa ! 
bu eczayı diğer yerlerden alabilecekler mi? 

BÜTÇE E. N. MUSTAFA B. (Çorum) — Ta- j 
biî alabilirler. Böyle bir sey mevzubahs olamaz. I 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bu izah j 
kâfi değildir. Maddenin bir defa daha okunma- j 
sini rica ediyorum. Ziya Beyden de rica ediyo- j 
rum, yavaş okusunlar. i 

(MADDE 69 — (Tekrar okundu) ! 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. (Gümüşane) — Bizim bundan anladığımız 
mana - ki takrir de gelmişti, kredi meselesini ilâ
ve ettik - bu esas, siparişler içindir; yoksa mü
teferrik bir surette, mevcut olmayan bir eczayı 
istediği yerden almakta serbesttir. Bu cihet hiç 
bir suretle takyit edilmemiştir. 

REİS — Encümenin beyanatı da bu noktayı 
teyit ediyor. Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 70 — Hile, desise, vait veya tehdit 

ile yahut sair vasıtalarla diğer talipleri bu ka
nunda yazılı artırma ve eksiltmelere iştirakten 
çevirmeğe veya komisyon azalan üzerinde nü
fuz kullanmağa teşebbüs edenlerle 44 üncü ve 
sair maddelerindeki memnu fiilleri yapanlar hak
kında komisyonca bir zabıt varakası tutulur ve 
bu halleri tevsik edecek neler varsa bu, zabıt va-
rakasile birleştirilir. Bu evrak merkezde ise ve
kâlete, müesseselerde umum müdürlüğe ve vi
lâyetlerde ise valiye verilir. Vekâlet bu kabîl 
talipler hakkında muhasebei umumiye kanunu
nun 27 nci maddesi mucibince muvakkat bir 
müddet için Devlet artırma ve eksiltmelerine iş
tirakten memnuiyet karan verebilir. 

Komisyonlar ile vali ve müdürü umumiler 
ve ciheti askeriyede âmiri adliler ihale gününde 
işe fesat karıştıran talipleri vaktin darlığı hase-
bile, mesuliyet kendilerine raci olmak üzere, 
yalnız o işe girmekten menedebilirler ve key
fiyeti yukarıdaki fıkrada tutulması mecburî olan 
zabıt varakasına aynca yazarlar. 

Bu evrakta cezayı müstelzim ahval varsa bu 
makamlar tarafından mehakimi aidesi nezdin-
de kanunî takibata girişilir. 

Komisyonlar tarafından tutulan zabıt vara
kaları aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 
Yukarıda yazılı mahkemeye intikal etmeyen ida
rî mukarrerat aleyhine alâkadarlar Devlet şûra
sına müracaat edebilirler. 

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

MADDE 71 — 44 üncü maddede yazılı ce-
zayi müstelzim işleri yapanlarla mukavele yapıl
dıktan sonra fena niyetle taahhüdünü yapma
yanlar veya yaptıkları sırada Devletin Hazine
sini zararlandırıcı veya Devlet haysiyetini kı
rıcı mahiyette işler yapan veya iş yapılırken 
veya teslim olunurken hileli vasıtalar ve mal
zemeler kullananlar ve bu halleri iş tamam
landıktan ve teslim muamelesi yapıldıktan 
soma dahi anlaşılanlarla bunların o işteki şe
rikleri veya mesul vekilleri hakkında ceza ka
nununda muayyen cezalar tatbik edilmekle 
beraber muvakkaten veya daimî olarak Devlet 
taahhütlerine girmekten mahkeme kararile 
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menedilebilirler. 

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

MADDE 72 — Bu kanun mucibince vazife
lendirilen bilcümle memurlarla komisyon aza
ları vazifelerini kanunî icaplara göre bitarafa-
ne yapmazlar veya âkitlerden her hangi birinin 
zararını mucip olacak işe sebebiyet verilirse 
haklarında cezaî takibat yapılmakla beraber 
akitlerin bu yüzden uğradığı zarar ve ziyanı da 
tazmin ile mükellef tutulurlar. 

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

MADDE 73 — Müteahhitler ya bizzat veya
hut vekil veya mümessilleri vasıtasile artırma ve 
eksiltme yapan devaire müracaat ederler. Huku-
kan vekil veya mümessil olmaksızın ve taahhü
dün ifasına filî surette iştiraki bulunmaksızın 
asıl müteahhit olacaklarla birlikte veya onla
rın gıyabında artırma ve eksiltmeyi yapacak 
devair ile münasebete girmek yasaktır. 

Bu gibi kimselere komusyon ve sair namlar
la para veren müteahhitlerin istihkaklarından 
o miktar kesilir ve bu müteahhitler bir daha 
resmî taahhütlere kabul olunmazlar. 

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

MADDE 74 — 22 nisan 1341 tarih ve 661 
numaralı müzayede, münakaşa ve ihalât kanu-
nile buna müzeyyel 5 nisan 1926 tarih ve 799 
numaralı, 31 mayıs 1926 tarih ve 878 numara
lı, 24 mayıs 1926 tarih ve 1300 numaralı, 17 
kânunuevvel 1929 tarih ve 1540 numaralı, 29 
teşrinisani 1933 tarih ve 2338 numaralı kanun
larla bu kanuna mugayir olan diğer ahkâm kal
dırılmıştır. 

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

MADDE 75 — Bu kanun neşri tarihinden 
altı ay sonra muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 76 — Bu kanun hükümlerini yap
mağa İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

o — Manisa mebusu Jîefik Şevket licifin, 
köy kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ilâve- \ 
sine ve 21 inci maddesinin değiştirilmesine dair I 
2/88 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları | .11 

[1] Birinci müzakeresi (~>r>) inci inikat za.j>-
tıneleıdır. 

1 9 3 4 C : 1 
| REİS — Kanunun ikinci müzakeresidir, 

Köy kanununun 16, 19, 21 inci maddelerini de
ğiştiren kanun 

MADDE 1 — 17 mart 1340 tarih ve 442 sa
yılı kanunun 16 nci maddesi aşağıdaki şekle 

I konmuştur: 
I Köy sının içinde yapılacak işler için para 
| toplanması lâzımgelirse işbu kanunun buyurdu

ğu üzere ihtiyar meclisinin hükmü ile köye 
salma salınır. Toplanan paraya köy parası denir. 

Köy namına yazılı veya vakıf emlâk ve ara-
I zinin vergi ve başka masrafı ve köyün mecburî 
j işleri veya isteğe bağlı iken 12 nci madde mu

cibince mecburî işler arasına alınan işleri için 
her sene salınacak paralann tutarı 17 nci madde
nin 17 nci fıkrasında yazılı köy adamları yıllık
ları tutarının, şayet bu gibi adamlara para ve
rilmiyorsa emsaline göre tahmin olunacak mik
tarın on mislini geçemez. 

Salınan parayı mükellefin isteği üzerine işe 
veya malzemeye çevirmeğe ihtiyar meclisi sala
hiyetlidir. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 19 uncu mad
desi aşağıdaki şekle konulmuştur: 

Köylünün isteğine bağlı olmayarak harcana
cak paralar şunlardır: 

1 - Köy muhtarının köy derneğince kesilen 
aylık veya seneliği, 

2 - Varsa kâtip aylığı, 
3 - Köy namına yazık veya vakıf emlâk ve 

arazinin vergi ve başka masrafı, 
4 - Köyün mecburî işlerine lâzım olacak pa

ralar, 
5 - 1 2 nci madde mucibince isteğe bağlı iken 

mecburî yapılan işlere lâzım olacak paralar, 
6 - Köy işine bakacak adamlarm aylığı. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Mezkûr kanunun 21 inci mad

desi aşağıdaki şekle konmuştur: 
Köy muhtarı veya ihtiyar meclisi azalarının 

seçilmesi her dört senede bir kere yapılır. Seçil
mek mutlaka şubat ayı içinde olur ve mart ayın
da yeni seçilen köy muhtarı ve ihtiyar meclisi 
azası 29 uncu maddeye göre işlerine başlarlar. 
Günü biten köy muhtarları ve ihtiyar meclisi 
azalan yeniden seçilebilirler. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tahirinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Adliye ve 
Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

-i — Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, ta.ş-
ocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 2/89 numaralı kanun 
teklifi [1 | 

REİS — Bu da ikinci müzakeredir. 

Tasocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesini 
tadil eden kanun 

MADDE 1 — Tasocaklan nizamnamesinin 
13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

Hükümeti mahalliyeye takdim olunan istida
nameler tarihleri srrasile defteri mahsusuna ka-
yit ve istidaname mündericatının sıhhat ve ade
mi sıhhati hakkında tahkikatı lâzime icra oluna
rak neticei tahkikat idare heyetime mazbata al
tına alındıktan sonra küşadı için ruhsat talep 
olunan ocak tahtelarz imal olunacak neviden 
değil ise 25 seneyi geçmemek üzere müsaadesi 
verilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İktisat 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
nun kabul edilmiştir. 

5 — Istanbulda ve vilâyetlerde belediye da
ireleri namımı istimlâk olunacak mahallerin is
timlâk sureti hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştiril m e sin e dair l'İSO numarah ka
nun lâyihası re DethiHye, Maliye, Bütçe ve Adli
ye encümenleri mazbataları [1] 

Belediyece yapılacak istimlâk hakkında kanun 

MADDE 1 — 1580 sayılı belediye kanunun-

111 Birinci müzakeresi 55 inci inikat zaptın-
dadır. 

[1] Birinci müzakeresi 53. 5-1 ve 57 nci inikat 
zabıtlar ındadır. 

da yazılı, beldenin ve belde sakinlerinin mahal
lî mahiyette müşterek ve medenî, sıhhî, ve bediî 
ihtiyaçlarının tanzim ve tesviyesi ve tehlikeden 
korunması için tesisat yapmak maksadile binalı 
ve binasız gayrimenkulleri istimlâke belediyeler 
salahiyetlidir. Kanunu medeninin kaynaklar 
hakkındaki hükümlerine riayet edilmek şartile 
belde dışından getirilecek sularrn kaynağı ve 
kaynaktan belediyeye kadar geçeceği yerleri 
dahi lüzum görürse belediyeler istimlâk edebilir. 
Kanunu medeninin 668, 669 uncu maddeleri hük
mü mahfuzdur. 

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

MADDE 2 — Belediye namma istimlâk olu
nacak yerlerin mesaha ve cins ve hududunu gös
terir mufassal bir haritası belediye mühendisi 
ve bulunmayan yerlerde nafıa mühendisi ve bun
ların bulunmadığı yerlerde mimar veya fen me
muru ve bunlar da yoksa belediye kalfası tara
fından yapılarak belediye encümenine tevdi olu
nur. 

Encümence istimlâke lüzum görüldüğü tak
dirde istimlâk sebeplerini bildirir bir mazbata 
yapılarak -mahallin en büyük mülkiye memuru
na g-önderilir. 

En büyük mülkiye memuru evrakın gelme
sinden itibaren on beş gün içinde yapılacak is
timlâkin umumî menfaatlere uygun olup olma
dığına karar yererek belediyeye bildirir. 

İstimlâkin umumî menfaatlere uygun olduğu 
hakkındaki kararlar katidir. 

İstimlâkin umumî menfaatlere uygun ol
madığına dair verilecek kararlara karşı belediye 
encümenlerinin kararile belediye teşkilâtı olan 
mahaller] e kaza belediyeleri valiye ve vilâyet be
lediyeleri de Dahiliye vekâletine itirazda bulu
nabilirler. 

İtiraz üzerine verilecek kararlar katidir. 
İstimlâkin umumî menfaatlere uygun olup 

olmadığı hakkındaki kahrarlar belediye reisliği 
en büyük mülkiye memuru uhdesinde bulunan 
yerlerde kaza belediyeleri için bağlı oldukları 
vilâyetin valisi ve vilâyet belediyelerine ait olan
lar hakkında da Dahiliye vekili tarafından katî 
olarak ittihaz olunur. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Geçen defa tabı hatası olarak bu mad
dede bir yanlışlık olduğunu arzetmiştim. Dör
düncü fıkra şöyle olacaktır: 

« İstimlâkin umumî menfaatlere uygun olma
dığına dair verilecek kararlara karşı belediye 
encümenlerinin kararile belediye teşkilâtı olan 
köy ve nahiye belediyeleri bağiı bulunduklan 
kaza kaymakamına ve kaza belediyeleri valiye...» 
diye dördüncü fıkrada bir kayit olacaktır. Zap
ta geçmiştir, fakat şimdi yanımda olmadığı için 
arzedemiyorum. 
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DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — | 
Eğer nahiye merkezinde belediye teşkilâtı varsa j 
oradaki kaymakama, eğer kaza merkezinde ise j 
o kazanın ait olduğu vilâyete ait olacaktır. 
vilâyette ise Dabilh-e vekâ1 etine gelecektir, di- ; 
ye sıra savılıyordu. Mazbata muharriri bey bunu | 
arzstmhlerdi. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Şimdi tahriren arzederiz efendim. 

REÎS — Yeni şekil geldi. Tekrar okutuyo
rum. 

« İstimlâkin umumî menfaatlere uygun ol
madıkına dair verilecek kararlara karşı belediye 
encümenlerinin kararile, belediye teşkilâtı olan 
köy ve nahiye belediyeleri ba^lı bulundukları 
kaza kaymakamına ve kaza belediyeleri na
hiye... İlh». 

" HASAN HAYRI B. (Edirne) — Bir takrir 
verivorum efendim. 

REİS — Bu takriri de okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddeye aşağıda yazılı fıkranın ilâ

vesini teklif ve bu tadilnamenin kabulünü rica 
ederim. 

« Umumî menfaatler hakkındaki katî ka
rarlar temyiz olunamaz.» 

Edirne 
Hasan Hayri 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Encümen iştirak ediyor. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Hükümet te iştirak ediyor. İbare aynen mad
deye konsun. 

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

MADDE 3 — İstimlâk olunacak yer: 
A) 1833 sayılı kanun hükümlerine göre tah

rir görmüş arazi ise ( iratlı ve iratsız arsalar 
dahi1) v e l i y e matrah ittihaz edilen kıymeti, 

B) 1837 sayılı kanım mucibince tahrir gör
müş bina ise gayıisafi iradının on misli, 

G) Yukanki fıkralarda yazılı kanunlar mu
cibince tahrir görmemiş ise beledive meclisi 
azasından ve emlâk sahiplerinden birer aza ile 
beledivede vazife sahibi olmayan mühendis ve
ya mimar yahut fen memurundan ve bunların da 
bulunmadığı yerlerde ebniye kalfası veya yapı 
işlerinden anlavan bir zattan teşkil edilecek ko
misyon marifetile takdir olunacak kıymet gay
rimenkulun değer pahası sayılır. 

Eğer gayrimenkul, tahrir görmüş arsa iken 
üzerine bina yapılmış veya binalı iken her hangi 
bir sebeple arsa haline gelmiş ve bu vaziyete 
göre kanunen tahrir ve tahmin yapılmamış ise 
(C) fıkrasında yazılı komisyon tarafından kıy
meti takdir olunur. 

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

MADDE 4 — Kısmen istimlâk olunacak yer
lerin kıymeti, 3 üncü maddede yazılı esaslara 
«•öre tamamı için bulunacak kıymetinden mez
kûr maddenin (C) fıkrasında yazılı komisyon 
tarafından ayrılır. 

Bir kısmı istimlâk olunan yerlerin geri ka
lan parçasının havası veya ziyası kapanır ya
hut intifa kabil olmaz ve sahipleri de isterse 
o parçayı da belediye istimlâke mecburdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İstimlâki kararlaştırılan yer
lerin mutasarrıflarile alâkalılara o yerin noteri 
marif eti'e istimlâk keyfiyeti ve ikinci maddede 
yazılı haritanın bir sureti ve kıymeti hukuk 
usulü muhakemeleri hükümlerine göre tebliğ 
ettirilir. Noterler her tebliğ için mübaşirin za
rurî masrafından başka yirmi kuruş maktu üc
ret alır. Ayrıca harç ve resim alınmaz. 

Noterlik teşkilâtı olmayan yerlerde tebligat 
belediye tarafından yapılır. 

Gayrimenkulun haritası belediye tarafından 
on gün müddetle istimlâk olunacak yere ve 
ilân iğin belediye dairesinde muayyen mahalle 
asılır. 

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

MADDE 6 — İstimlâk olunacak gayrimenku
lun sahipleri ve alâkalıları o gayrimenkulun cin
sine, miktarına, istimlâk bedeline ve hak ve 
hisselerine müteallik maddî hatalara münhasır 
olmak üzere itiraz edebilirler. Bu itiraz beşinci 
madde mucibince yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren on beş gün içinde sebepleri gösterilerek 
o yerin en büyük mülkiye memuruna yazı ile 
yapılır. 

İtiraz üzerine haritayı yapan fen memuru ve 
bulunmadığı halde o işi yapacak olanla Maliye 
ve tapu dairelerinden alınacak birer zatten mü
rekkep bir komisyon teşkil olunur. 

Bu komisyon sekiz gün içinde takdir ve tah
mine girişmeksizin icap eden tetkikleri yaparak 
ve lüzum görürse muterizi de dinleverek neticeyi 
bir mazbata ile en büyük mülkiye memuruna bil
dirir. 

En büyük mülkiye memuru da mazbatayı üç 
gün içinde belediyeye gönderir. Belediyece be
şinci maddede yazılı usul dairesinde itiraz edene 
tebliğ ettirilir. 

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

MADDE 7 — Vilâyet umumî meclisleri her 
çene toplanmalarının ilk haftasında mülk sahip
lerinden ve mühendis, mimar ve yapı işlerinden 
anlayanlardan vilâyetler için otuzdan aşağı ve 
kırktan yukarı ve kazalarla belediye teşkilâtı 
olan nahiyeler için ondan aşağı ve on beşten yu
karı olmamak üzere hakemler seçer. Bunların 
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isimlerini havi bir cetvel mahallerinin hukuk 
işlerini gören mahkemelere gönderilir. 

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

MADDE 8 — İtiraz komisyonlarının altıncı 
maddeye göre verdikleri mazbatada gösterilen 
istimlâk bedelini kabul etmeyen gayrimenkul 
sahipleri ve alâkalıları mazbatanın tebliğinden 
itibaren sekiz gün içinde bu bedele razı olma
dıklarını yazı ile belediye reisliğine bildirirler. 
Bu takdirde belediyece istimlâk bedelinin tayini 
için hukuk işlerini gören mahkemeye müracaat 
olunur. 

Mahkeme, bir hafta içinde tarafları davet 
eder. İlk duruşmada mülk sahipleri ve alâkalı
lar bu kanunun dördüncü ve altmcı maddeleri 
mucibince yaptıkları taleplerin belediye ve ko
misyonca nazara alınmadığını ve bu kanunun 
tatbikmda kıvmete müessir esaslı hatalar bu
lunduğunu iddia ettikleri takdirde mahkeme ilk 
önce bunları tetkik eder. Mahkeme dördüncü 
maddeye müteallik iddiayı varit görürse gayri
menkulun tamamının istimlâk muamelesi ikmal 
edilmek üzere evrakı belediyeye iade eder 
ve diğer iddiaları yerinde görürse -noksan
ları düzeltir. İddialar varit görülmediği veya 
hiç bir iddia yapılmadığı, yahut noksanlar dü
zeltildiği takdirde en çok bir hafta içinde üçten 
az ve beşten fazla olmamak üzere yedinci mad
dede yazılı hakemler arasından mahkemece bir 
hakem heyeti teşkil olunur. 

Üç kişilik hakem heyetinden birisi ve bes 
kişilik hakem heyetinden ikisi mimar veya mü
hendislerden ve bulunmayan yerlerde yapı işle
rinden anlavanlardan alınır, 

Hakemlere, işe başlamadan evvel yemin etti
rilir. 

İstimlâk olunacak gayrimenkulun sahip ve 
alâkadarlarının ortaklan ve müstahdemlerile 
hukuk usulü muhakemeleri kanununa <röre 
sahaddett.en imtinaı cai?; olanlar hakem tayin 
olunamazlar. Mezkûr kanun mucibince, ehli vu-
^uf hakkın^3, muawen sebeplere binaen, ha
kemler, taraflarca reddolunabilir. 

Hakem heveti gavrimenkulün emsalinin alım 
satım ravicine p-örr. değerini takdir ve tavin ede
rek keyfiyeti esbabı mucibeli bir mazbata ile 
nihavet sekiz gün içinde mahkemeye bildirir. 
Mahkeme, bir hafta zarfında tarafları davet 
ederek mazbatayı tetkik ile göreceği veva taraf
lar canibinden dermeyan edilip varit gördü
ğü noksanlann ikmali için yine bu heyete iade 
edebilir. 

Hakem heyeti iadeden sonra yukanki fık
rada yazılı tarzda yeniden mazbatasını yaparak 
mahkemeye verir. 

Mahkemece kabul olunacak hakem mazbata
sının tesciline karar verilerek bu karann birer 
sureti taraflara tebliğ olunur. 
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i REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Tescil kararları tebliğ tarihin
den itibaren sekiz gün içinde bu kanunda yazılı 
hükümlere muhalif hallerden dolayı temyiz olu
nabilir. 

Temyiz istimlâk muamelesinin tehirini müs-
telzim olmaz. 

Şu kadar ki o gayrimenkule vaziyet için is
timlâk bedelinin millî bir bankaya yatırılmış ol
ması şarttır. 

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

MADDE 10 — İstimlâk olunacak gayrimen
kulun kıymetinin veya on misil gayrisafi iradı
nın o gayrimenkulun değer pahasından fazla ol
duğu iddiasile belediye, istimlâk bedelinin indi
rilmesi için mahkemeye müracaat edebilir. Mah
keme sekizinci maddede yazılı hükümler daire
sinde keyfiyeti tetkik eder ve bir karara bağlar. 

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

MADDE 11 — İstimlâk bedellerine ait itiraz
larda hakem heyetlerinin tayin edecekleri kıy
met gayrimenkul sahibinin istediğinden ziyade 
veya belediyenin indirilmesi mahkemeden iste
diği yahut mahkemeye müracaat etmeyerek yap
tırılan tebliğ ile kıymet olarak gösterdiği mik
tardan aşağı olamaz. 

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

MADDE 12 — Mahkeme harçları ile sair 
zarurî masraflar ve hakem heyetlerinin ücreti 
neticede umumî hükümler dairesinde haksız çı
kan tarafa yükletilmek üzere ilk önce belediye
ce verilir. 

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

MADDE 13 — İstimlâki kararlaştırılan gay-
rimenkullerin kıymetine itiraz etmeyen veya iti
raz edipte en büyük mülkiye memuru tarafın
dan altıncı madde mucibince yapılacak muame
leye razı olmadıklarını bildirmeyen yahut hakem 
mazbatasının tesciline mahkemece karar veri
len gayrimenkul sahipleri belediye namına tapu 
dairesinde rızalarile takrir vermedikleri tak
dirde istimlâk bedelleri belediyece mevduat 
kabulüne salahiyetli millî bir bankaya yatırılır. 
Alınacak makbuz istimlâke ait dosya ile birlik
te tapu dairesinde tescil talebile mahkemeye 
verilir. Mahkemece gayrimenkul sahibi ve alâ
kalılar üç gün içinde itiraz ve rızaya müteallik 
bir diyeceği olup olmadığını beyan için usulü 
dairesinde davet olunur. Bunlar davete icabet 
etmez veya davet sebebine ait hususlar hakkında 
kabule şayan bir iddia dermeyan eylemezse mah-

I keme belediye namına tescil muamelesinin icra-
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sına karar vererek keyfiyeti bir müzekkere ile 
tapu dairesine bildirir. 

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

MADDE 14 — Mahkemeye müracaat lâzım-
gelen hallerde istimlâk olunacak yerlere hemen 
vazıyet, olunması zarurî bulunursa belediyece 
gayrimenkulun değer baha sayılan kıymeti % 20 
fazlasile 13 üncü maddede yazılı bankalara yatı
rılarak makbuzu dosyasile birlikte mahkemeye 
verilir ve o yerin belediye namına tescili iste
nilir. İstimlâk olunacak gayrimenkulun hakem 
heyetinin kıvmet takdirine esas olacak bütün 
vaziyeti, tesbiti delâil suretile mahkemece tev
sik ettirilir. 

Bu muamelelerin icrasında dahi gayrimenkul 
sahibinin ve alâkalıların belediyenin müracaatin-
den itibaren nihayet bir hafta içinde mahkeme 
tarafından davet olunması lâzımdır. Muayyen 
günde gelemeyenlerin gıyaplarında bu muamele 
yapılır. 

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

MADDE 15 — Tasarrufu münazaah olan 
gayrimenkullerin istimlâkine, belediye, mahke
meye müracaat ederek 8 inci maddeye göre ha
kemler marifetile takdir ettireceği kıymeti, sa
hibinin teavyününde kendilerine verilmek üzere 
bankaya yatırarak o vere vazıvet edebilir. Mu
tasarrıflar arasındaki ihtilâfta belediye hasım o-
lamaz. 

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

MADDE 16 — Belediye namına tapu daire
lerince tescili yapılan gayrimenkullerin tahliye
lerini başkaca hükme hacet kalmaksızın beledi
ye icra dairesinden isteyebilir. 

İcra daireleri gayrimenkul ellerinde bulunan
lara on beş gün içinde tahliye ve teslimini bir 
tahliye emri tebliği suretile bildirir. Bu müd
det bitince gayrimenkul usulü dairesinde tahliye 
olunarak belediyeye teslim edilir. 

Bu yerler başkasına kiralı ise tahliye olun 
ması sebebile kiracı kiralayandan tazminat iste
yemez. 

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

MADDE 17 — Bir yolun veya bir meydanın 
genişletilmesine veya yeniden açılmasına karar 
verildikte yolun veya meydanın genişliğinden 
fazla olarak taraflarından yirmişer metreye ka
dar binalı ve binasız yerleri istimlâke belediye 
salahiyetlidir. 

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

MADDE 18 — İstimlâk sebebile sokağın 
yüzüne çıkmakla veya her ne suretle olursa olsun 

sokağın yüzü artmakla yahut yüzünde bulun
duğu yollar genişlemekle krymeti artan yerlerin 
eski kıymetile yeni kıymeti arasındaki farkın 
üçte biri şerefiye olarak bir defaya mahsus 
olmak ve beş senede ve beş taksitte tahsil edil
mek üzere belediye vergi ve resimlerinin tahsi
line dair olan hükümlere göre istifa olunur. 

Kıymetin artması bir kısmın istimlâkinden 
ileri gelen gayrimenkullerden yukarıki fıkra 
mucibince alınması lâzımgelen şerefiyenin ta
mamı istimlâk bedelinden mahsup edilir. 

HASAN HAYRİ B. (Edirne) — Bu madde 
hakkında tadilnamem vardır. 

Yüksek Reisliğe 
18 inci maddenin son fıkrasından önce aşa

ğıda yazılı fıkranın ilâvesini bu tadilname ile 
arz ve teklif ederim: 

( Katilesen şerefiye borçları, belediyelerin 
talebi ile duruşma yapılmaksızın mahkemece 
verilecek karar ve yazılacak müzekkere üzerine 
tapu dairesince o gayrimenkulun sicilline şerh 
verilir. Bu suretle tapu sicilline şerh verilmiş 
olan gayrimenkulu satın alanlar bu borcu öde
mekle mükelleftirler.) 

Edirne 
[Tasan [faı/ri 

REİS — Reye arzediyorum. Takriri nazarı 
dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Encümen ne diyor efendim? 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 

B. (Kocaeli) — Son fıkradan evvel bunun ilâ
vesini kabul ediyoruz. 

REİS — Bu ibare kanun ibaresi olarak teklif 
ediliyor, buna encümen de muvafakat ediyor. 
Şu halde bu ibarenin kanun teklifi olarak kabu
lünü reye arzedivorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. Maddeyi bu şekil
de kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 19 — İstimlâk olunan yerlerde ya
pılması mukarrer olan inşaat ve tesisattan be
lediye vazgeçer ve muameleyi iptal ederse veya 
istimlâk muamelesinin katileşmesinden itibaren 
üç sene içinde belediye birinci maddede yazılı 
istimlâk lüzumunu icap ettiren her hangi bir te
sisat yapılmayarak istimlâk olunan yer olduğu 
gibi bırakılırsa sahipleri istimlâk bedelini iade 
ederek o yeri geri alabilirler. 

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

MADDE 20 — Bu kanun hükümleri Ankara 
imar müdürlüğünce yapılacak istimlâk muame
leleri hakkında dahi caridir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
bu madde hakkmda bir tadil teklifim var. 

REİS — Okutuyorum efendim. 

2 8 -
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Yüksek Reisliğe 

20 nci maddenin aşağıda yazılı şekilde ta
dilini teklif ederim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümleri An
kara imar müdürlüğünce yapılacak istimlâk mu
ameleleri hakkmda dahi caridir. 

İmar müdürlüğü plân tatbikatı dolayısile 
yapacağı istimlâklerde ve plân tatbikatını temin 
eden kanun icaplarından olarak elinde kalacak 
arsa fazlalarını şuyulandırmaksızm alâkadarla
rın da rizasile takdiri bedel ile mübadele ve fe
rağ edebilir. 

REİS — Reye arzediyorum. Takriri nazarı 
dikkate alanlar.. . Almayanlar... Nazarı dik
kate alındı. Encümene veriyoruz. 

MADDE 21 — 21 kânunusani 1329 tarihli îs-
tanbulda ve vilâyatta devairi belediye namına 
istimlâk olunacak mahallerin sureti istimlâki 
hakkındaki kanunu muvakkat ile bu kanunun 
bazı maddelerini muaddil 14 şubat 1340 tarih ve 
413 sayılı kanun mülgadır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde katileşmemiş olan istimlâk işlerinde de 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

İSMET B.% (Çorum) — Bu madde hakkında 
tadil teklifim var efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddedeki (katileşmemiş) keli

mesinin yerine (Mahkemelerce tasdik ve tescil 
kararma bağlanmamış) cümlesinin yerine konul
masını arzedeceğim esbaba binaen teklif ederim 
efendim. 

Çorum 
İsmet 

İSMET B. (Çorum) — Bu kanunun birinci 
müzakeresi esnasında bu, (katileşmemiş) keli
mesi yerine (Mahkemelere intikal etmemiş) cüm
lesinin konulmasını teklif etmiştim. Dava saf
hasında bulunan bir çok istimlâk muamelesi 
sürüncemede kalacağını ve seri usulü mahkeme 
ile tarafeynin hukukuna muvafık surette hal
ledileceğini Adliye encümeni izah etti. Asıl be
nim tadil teklif etmekten maksadım, mahke
melere intikal eden bütün davalar değildir. 
Malûmu âliniz mahkemelere intikal eden dava 
Hakem encümenine verilmemiş safhada bulun
duğu gibi encümene verilmiş safhada da bulu
nabilir. Encümen vazifesini yaparak evrakı 
hakemiyeyi tanzim ve hakeme tevdi ettiği saf
hada bulunduğu gibi bunun noksanlarını ik
mal için hakeme müracaat safhasında da bulu
nabilir. Esas kıymet üzerinde hakem bu nok
sanları ikmal ettikten sonra tasdik ve tescil 

kararını verir. Kıymet meselesi de esasmdan 
halledilir. Usullere muhalefet noktai nazarın
dan Temyize müracaat edilirse, Temyiz bu ka
rarı, ya tasdik veya bozar. Birinci müzakere 
esnasında asıl içtinap ettiğim noktayı izah 
edemedim. İşte ikinci müzakerenin faydası; 
bunu şimdi izah edebiliyorum. Asıl maksat 
şudur: Bundan evvelki kanunda neşredildiği 
zaman yine bu muvakkat hükümler ilâve edil
mişti. O muvakkat hükümlerde, hakem 
encümenine havale edilenlerde dahi yeni 
kanun hükmü cari olacaktır denildiği gibi 
ayrıca mahkeme kararına istinat eden hususat 
bu madde hükmünden müstesna diye ,yani mah
keme kararlarının hususî kanunla nakzedilme-
mesi esas kaidesine riayet edilmişti. 

Şimdiki teklifim, tasdik ve tescil kararına 
bağlanmamış demekle kıymet meselesi üzerindeki 
esas dava halledilmiş, usul noktasında temyiz 
edilmesi kalmıştır. Binaenaleyh ya temyiz eder, 
yahut temyiz edilmezse kesbi katiyet eder. 

Tasdik ve tescil kararına bağlanmamış olan
lar, bağlanmış olanlardan tefrik edilmelidir, 
bağlanmışları bu madde hükmünden istisna et
mek lâzımdır. Mahkeme kararları ancak salâ-
hiyettar mahkeme tarafından bozulur. Şimdi 
biz bunu bu kanun ahkâmile bozuyoruz. Şimdi
ye kadar Meclisler esaslı olarak bozmaktan sa
kınmış ve bütün kanunlarda dahi bunun bozul-
mamasına dikkat edilmiştir. Onun için maksa
dımız, iş; esas noktasından bitmiştir, geriye çe
virmekte hiç fayda yoktur. Hazırlık devresine 
itiraz edilecek, yine yeni hakeme gelecektir. Yine 
ayni muamele takip edilecektir. Binaenaleyh 
böyle kıymet noktai nazarından kesbi katiyet 
etmiş, tasdik ve tescil edilmiş, işi, geriye çevire
cek olursak bir takım tezvirata yol açılmış ola
caktır. Bu noktai nazardan yeni kanunların ah
kâmını muhafaza etmek, hem de bir takım istim
lâk muamelelerini teahhurdan kurtarmak 
için bu teklifi arzediyorum. Mahkemeler
ce tasdik ve tescil kararına bağlanmamış 
olanlar bu kanun hükümlerine tâbi 
demektir ki; yani bağlanmış olanlar geriye çev
rilmez demek manasındadır. Takdir Heyeti Ce-
lilenizindir. Ben Adliye encümenile de görüş
tüm, bunun mahzurlu olmadığını ve faydalı ol
duğunu söylediler. 

ADLİYE En. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko
caeli) — Efendim, katileşmiş olan hükümlere 
yeni kanun hükmünün müessir olmaması tesbit 
edilmiştir, ve umumî hükümler de böyle icap 
ettirir. Fakat bu madde ile encümeninin geçen 
müzakere esnasında dahi izah ettiği veçhile za
ten mahkemelerde hakem heyetine havale etmek
ten başka bir muamele cereyan etmez, gibi görü
lür. Lâkin bazı tasarruf nizalarının işi karıştı
rarak istimlâk meselelerile işi uzattığı görülmüş
tür. Hakemlerin intihapları, istimlâk işinin 
ehemmiyetine göre 3 veya 5 kişilik hakem heye-
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tinin teşkil edilmesi, 3 kişilik heyette bir, beş 
kişilik heyette iki kişinin mimar veya mühen
disten ibaret bulunmasının kanunda tasrih edil
mesi, ne £İbi menfaatlerin elde edileceğini anla-
tıvor. Bunun için fazla izahata lüzum yoktur. 
Mahkemede hükme iktiran etmiş, fakat tasdik ve 
tescil edilmemiş bir karar., kesbi katiyet etmiş 
addolunmaz. Her hangi bir işin, kendi noktai 
nazarına ve menfaatine uygun olmadığını görür
se belediye veya gayrimenkul sahibi kararı tem-' 
yiz. eder. Demek ki kesbi katiyet etmiş bir 
mesele yoktur. Kesbi katiyet etmeyen hususatta 
bu kanunun değişen hükümlerinin faydalarını 
yerine getirmek için bu kanun hükümlerinin tat-
bikında favda olacakını encümen arkadaşları
mızla şimdiki temaslarımızdan anlıyorum. Bi
naenaleyh encümen bu tadile iştirak etmiyor. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bir sualim 
var. Tasdik ve tescil karan, esas noktai nazar
dan kesbi katiyet etmiş midir, etmemiş midir? 
Yalnız temyiz usuldendir. Esas noktai nazardan 
kesbi katiyet etmiştir. E «ter kesbi katiyet etmiş
se bir şey yoktur. Takririmi ereri alıyorum. Et
memişse ısrar ediyorum. Hem hak zayi olacak, 
hem tezvirata mahal verecek. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli) — Evvelce de mahkeme tarafından ha
kemlere mesele tevdi edilmiştir. Hakemlere ve
rilecek hakem varakaları mahkemece tasdik 
veya usul noktasından gayrimenkul sahibi namı
na ne gibi bir nakrz tasavvur olunabilir? Bövle 
bir şey varit olabilir mi? Olsa olsa beledivede 
hatjra p-eiebîlir. Be^dive bir nakız sebebi bul
muştur. Kendi aleyhinde bir hüküm tecelli etti
ğine göre teravih etmiş olabilir. Bendeniz başka
ca kıymete halel g e ^ e m e k şartile usul nokta
sından istimlâk islerinde bu p/ün meri olan ka
nunla Temyiz mahkemesinin nakzını ?r»iamıvo-
rum. Her halde gösterilen usulden dolayı bir 
nakise olabilir. Fakat, o usulün kalkması, ye
niden kıymet meselesini tetkika yol açabilir. 

İSMET B. (Corum) — Eski kanunda sarahat 
vardır. O kamın mucibince varakai hakemiye 
üzerinde hâkim tasdik ve tescil kararı verdikten 
sonra esas noktai nazarından kativen temviz 
edilemez. Valnız o kanunda istimlâk hakkında 
mevzu usullere muhalefetinden dolayı usul nok
tasından olabilir. Esas bedel meselesi kes
bi kativet etmiştir. Bu kesbi kativet et
miştir kelimesi, hakeme ha ve! e, mahkeme
ye müracaat ve saire devresinde teahhur-
dan dolayı veni usullerden dahi istifade 
edilecektir. O kanunda esas mesele kesbi 
kativet etmiş olmasma vöre katile«memis bulun
ması. Sfllâhattin Bevefendinin dediği gibi olur
sa teklifin kabulünde ıstırar vardır. Kararın 
nakzı hususunda hususî kanun hükmü ile şim
diye kadar açılmamış bir yola gidiyoruz. 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Kaziyei muh
keme vaziyetini almış olan ilâm hükmünün bu 

kanunla değiştirilmesi kastedilmemistir. Men
faati amme bunu icap ettirirse konur. Fakat 
böyle bir kasıt yoktur. Yalnız meri kanunda da
hi Temyiz mahkemesine müracaat ve mutlaka 
hakeme tevdii ve hakemlerin tetkikına taallûk 
eden hususlara ait olabilir. Yoksa istimlâkten 
vaz geç, bu, menfaati ammeye uygun değildir 
gibi itiraz dermeyan edilemez. Eski kanunlara 
nazaran bu gün de o hükümler mevcuttur. 

Bu esas keyfiyetini ayırmak lâzımdır. îsmet 
Beyefendi bunu izahlarında ayırsınlar, yani 
kıymete halel gelmemek şartile usulî noktadan 
buyuruyorlar, bibini anladığımız usulî noktai 
nazardan da herhangi bir sebeple Mahkemei tem
yiz nakzederse mutlak o usulî hata kıymete mü
essir olacak bir muamelenin yeni baştan yapıl
masını icap eder. Bu veçhile yapılacak muame
lenin kanuna muvafık olmadığını Mahkemei tem
yiz bu suretle g'örmüş demektir. Yoksa kıymet 
kesbi katiyet ederse o halde usulî noktadan 
nakzın faydası ne olabilir? Usulî noktadan nak
zı, mahkemei asliye varit görürse ne yapacaktır? 
Hak sahiplerince kıymet meselesi esastır. Bu da 
halledilebilir, görülürse mesele kalmaz. 

Yeni konan bir madde ile şu ciheti de teba
rüz ettirmek istedik ki, tasarruf meselesinde 
alâkadarlar arasındaki nizam, belediyenin is
timlâk meselesile alâkası yoktur. 

Bu gibi vaziyetlerde belediye mahkemeye 
gider, gayrimenkulun kıymetini takdir ettirir, 
parayı bankaya yatırır. İleride münazaalı olan 
tasarruf ashabı, aralarında nizaı hallederse gi
der, parayı alırlar. O istimlâk olunan yere be
lediye vazıyet eder, yapacağı işi yapar. 

Bu vaziyette arkadaşlarla olan temasımız, bu 
takririn kabulünün ihtilâf zuhurunu mucip ola
cağı neticesini tebarüz ettirdi. Bunlar, bu gibi 
kaziyei muhkeme halini almamış olan hususlarda 
belediye kadar, gayrimenkul sahiplerinin de 
işine yarayacak cihetlerdir. Maahaza teklifleri 
Heyeti celilenin tasvibine iktiran ederse ayrıca 
arzedilir. Encümen bu noktaya iştirak etmedi
ğini tekrar arzeder. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, bu maddeye 
katileşmemiş kelimesi konmuştur. Şimdi anlaşı
lıyor ki kanun tetkik edilince katileşmemişin 
manası bu suretle de anlaşılacaktır. Bedel ve 
esas noktasından katileşmiş olanlara da şamil 
midir, değil midir? diye bu «katileşmemiş» keli
mesinin mefhumunu izah etmek müşküldür. Ay
ni zamanda mahkeme kararına iktiran etmiş, 
tasdik ve tescili yapılmış, artık kıymet ve bedel 
meselesi halledilmiş olan bir şeyi bu kanundaki 
seri usulden bahisle iade etmekte asla fayda 
mülâhaza etmiyorum. Belki bu kanundaki nok
sanlık vesaire cihetile yeni bir takım ihtilâtat 
o vakit kopacaktır. Halledilmiş meseleler, yeni 
baştan sürüncemede kalmağa başlayacaktır. Ay
ni zamanda tasdik ve tescil kararile bedel me
selesi kanunen halledilmiş olan bir mahkeme 
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kararı tekrar bu kanunla nakzedip hepsini ge
riye çevirmek, benim anladığım esas kaideye 
mugayir gibi geliyor. Bunda fayda görmüyo
rum. Onun için bir teklif takdim ettim. Karar 
Heyeti edilenindir. Encümen de noktai naza
rını izah etti. 

REİS — îsmet Beyin takririni tekrar oku
tup reye arzedeceğim . 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— istimlâk muamelesi yapılırken tasarruf ve 
istihkak davaları da araya giriyor ve muamele 
uzayordu. Halbuki belediyeyi bu işte alâkadar 
eden şey, doğrudan doğruya kıymet meselesi
dir ve bunu esas tuttuk. Lâyiha da buna göre 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bir istimlâk meselesinde belediyeleri alâka
dar eden şey şudur: 

Kıymet verilmiş midir, verilmemiş midir? 
Zaten istimlâk davası olduğu vakit, mahkemele
rin vereceği karar, bu olmalıdır. Şimdi ismet 
Beyefendinin takriri kabul edilecek olursa, her 
hangi bir hüküm mahkemei temyizce nakzedil-
mişse bu gibi davalar tekrar eski kanuna göre 
görülecektir. Yani memlekette iki kanun meri 
olacaktır. Çünkü bir kısım davalar, eski kanuna 
tâbi olacaktır. Binaenaleyh eski kanundaki bü
tün mahzurlar devam edecektir ve yeni kanu
nun menfaatleri elde edilmeyecektir. Esasen 
biz bu mahzurları gördüğümüz için bu kanunu 
yaptık ve bu kanunun esas prensipleri, maddele
ri Heyeti Celilece kabul edilmiştir. Mahkeme
lerin kararlarına karşı kanun yapılamaz. Bir de
fa, nazarî sahaya girmeyelim. Bu esas doğru ol
mak lâzım gelir amma, muhkem olan kaziyele
re aittir. Yoksa mahkemenin bir çok kararları 
vardır ki bu esastan hariçtir. Buradaki de bu 
nevidendir. Mademki karar, katî değildir. 
Katı olmayınca yeni kanuna tâbi olmak iazım-
gelir. Karar katî olmak için kaziyei muhkeme 
halini alması lâzımdır. Bu kaydin ilâvesini 
İsmet Beyden rica ederim. Arzettiğim gibi ka
ziyei muhkeme teşkil etmiş mahkeme kararları
dır. 

ÎSMET B. (Çorum) — Zaten muvakkat mad
de buna şamil değildir. Kaziyei muhkeme de
mek katileşmiş olan kararlar demektir. 

DAHİLÎYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Kaziyei muhkeme teşkil etmiş yani, artık 
mahkemenin hükmü temyiz etmekten çıkmış 
onun icrasına memleketin bütün icra âmirleri 
memurdur. Bilmem encümen buna ne der? 

Yoksa böyle mutlak olarak bırakacak olursak, 
bilhassa derdest olan pürüzlü bazı davalar var
dır. Bu kanun bu davaların bu pürüzlerini te
mizleyecektir. Bir çok hâdiseler bilmekteyim, 
fakat Meclisi Âliyi tasdi etmek istemediğim 
için bunları arzetmiyorum. Bizim maksadımız, 
onları seri ve doğru bir yola getirmektir, is
met Beyden çok rica ederim; takrirlerini geri 
alsınlar. Mankeme kararından çıkmış olanlar 
hakkında eski kanunun hükümleri cari olacak
tır, esasen bu zapta geçmiştir. Bu kanunu bir 
an evvel çıkararak memleketimizin imarını va
zife olaraK üzerine almış olan belediyelerimi
zin işlerini kolaylaştıralım. Binaenaleyh ismet 
Beyden tekrar rica ederim; takrirlerini geri al
sınlar. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, tescil ve 
tesbit karan demek, belediyelerin lehine demek
tir. Bendeniz bu teklifimi belediyelerin tekrar 
dava safhasına düşmemeleri için arzediyorum. 
Eğer kendileri davaların sürüncemede kalma
sını istiyorlarsa takririmi geri alırım. 

(İsmet Beyin tadil teklifi tekrar okundu) 
REİS — Efendim, tadil teklifini reyinize 

arzediyorum. Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar... Alınmadı efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Be
yefendi, bendenizin de bir takririm vardı. 

REİS — Encümene gitti efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tehirin

de sebep yoktur efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen

dim, ikinci müzakerede, yeniden tadil teklifi 
yapılmaz. Bu, birincide olur (Hayır sesleri). 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende
niz üç gün evvel tadilnamemi makamı riya
sete verdim, evrakım dosyasına girdi, usul 
cihetinden muamele tamamdır. 

REİS — Efendim, tamam olabilir. Takrir 
nazarı dikkate alınmıştır. Fakat kabul edilen 
takrire göre encümende madde hazırlamak 
mecburiyeti vardır. 

Muvakkat maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmitir. 

Efendim, bütçe münasebetile Heyeti umu
miye her gün içtima karan vermişti. Şimdi 
bütçe kanunlan bitmiştir. Binaenaleyh müza
kerelerimiz için muayyen olan günlere avdet 
edeceğiz. Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 
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Sıra NQ 112 ye ilâve 
Kefalet kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın

da I/549 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası 

Adliye encümeni mazbatası 
7". B. Af. Af. 

Adliye encümeni 
K. JV? 31 27-V-1934 

Esas tf İl549 
Yüksek Reisliğe 

Umumi Heyetten encümenimize alınan ke
falet kanunu lâyihası hakkında tetkikat yapıldı. 

Lâyihanın ikinci maddesinde idare heyetin
den bahsedildiği halde daha evvelden böyle 
bir heyete dair işaret görülmemiştir. Esasen 
(kefalet sandığı ) denilen müessesenin nereye 
bağlı olduğu bildirilmekle beraber idarenin 
hangi uzuvlarla yapılacağını göstermek ve 
ondan sonra bunların faaliyet tarzlarını nizam
nameye bırakmak usulü daha muvafık olacağı 
düşünülerek birinci maddenin son fıkrası üze
rinde ayni maksadı tekit yolunda ufak bir 
ilâve yapılmıştır. 

İkinci madde okundğu zaman zihinlerde 
karışıklık husulüne meydan vermeyecek bir 
şekle konmakla beraber, yüzde iki aidatın 
iki buçuğa iblâğı hakkındaki mütalea da muva
fık görülmemiştir. Çünki yüzde yarım bir 
ilâvenin esaslı bir karşılık teşkil edeceğine 
dair elde bir mikyas olmadığı gibi diğer 
taraftan yüzde ikiler muntazaman tahsil edilmek 
suretiie hasıl olan açığın kapatılmasına daimî 
teminat olduklarından Maliye vekâletine bilâ 
lüzum salâhiyet verilmesini tazammun eden 
mezkûr fıkra tayyedilmiştir. 

Altıncı maddenin bazı ibareleri üzerinde 
ufak tadilât yapılmakla beraber (A) fıkrasında 
yazılı hususun icra kanunile daha fazlasının 
temin edilmiş olması. (B) fıkrasındaki kaydında, 
başkasının suçundan, suçta alâkası olmayanla
rın mesul edilmesinin hukukan doğru olmaması 
esaslarına istinaden tayyedilmeleri muvafık 

görülmüştür. 
Kefalet sandığının hak ve alacaklarının 

takibi hususunda ayrı bir teşkilât ve masrafa 
lüzum bırakmaksızın merî kanuna göre vekâ
letçe yapılmakta olan muamelenin devamı 
muvafık görülerek bunu mübeyyin bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

Memurların gerek doğrudan doğruya fiille
rinden veyahut haiz oldukları memuriyet salâ
hiyetinin istimal edilmemesinden veya ihma
linden doğan neticelerden mesuliyetleri aşikâr 
olduğu gibi kazaî mahiyeti haiz olan Divanı 
muhasebat ilâmlarının da umumî hükümlere 
tevfikan icraları pek tabiî görülmesine mebni 
(7) nci madde tayyedilmiştir. 

8 inci ve Q uncu maddeler mahiyeti itiba
ri le madun memurların mafevkleri tarafından 
ne suretle teftiş edileceklerini ve bunların me
suliyetleri derecesini göstermektedir. 

Teftiş işlerinin icrası şekli, idarî bir tali
mat mevzuu görülmüştür. Memurların mura
kabe ve vazifelerini yapmamalarından husule 
gelecek mesuliyetler hakkında ise ceza kanu
nunun 204 üncü muaddel maddesinde isteni
len maksadı tamamile temin eden hüküm bu
lunduğundan burada tekrarına lüzum görülme
miştir. 

Ancak muhasebei umumiye kanununda mu
hasiplerin, maiyetlerinde bulunan memurları 
murakabe edeceklerine dair sarih bir kayda te
sadüf edilememiştir. Bilhassa kefalete taallûk 
eden malî işlerde muhasiplerin dikkat ve te-
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yakkuzlarınm kanunî bir ifade ile uyandırılmış 
olmasında faide görülmesi hasebile bu mak
sadı temin zımnında (7) nci madde .tanzim 
edilmiş ve binaenaleyh (8) inci ve (9) uncu 
maddeler tayyedilmiştir. 

Bütçe encümeninin 11 inci maddesi, gerek 
memurin kanununda ve gerek ceza kanununda 
mevcut hükümlerle esasen temin edilmiş oldu
ğundan tayyedilmiştir. 

Bütçe encümeninin 12 nci madde ile te
min etmek istediği maksat daha vazih bir şe-

MADDE 1 — Umumî bütçeye ait (Müteda-
vil ve bu mahiyetteki sabit sermayeler dahil) 
para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı' alıp 
veren ve elinde tutan memur ve müstahdem
lerle mülhak bütçelerden muhasebeleri Mali
ye vekâletine bağlı olan veya gelirlerinin en 
az yüzde ellisini Devlet bütçesinden alan mü
esseselerin ve varidat almak maksadile kuru
lan inhisar idarelerinin yukarıda sayılan işlerde
ki memur ve müstahdemleri için (Müteselsil ke
falet usulü) kabul edilmiş ve bu maksatla hükmî 
şahsiyeti haiz (Kefalet sandığı) kurulmuştur. 

Bu sandık Maliye vekâletine bağlıdır. Ve
kâlet memurlarından olmak üzere Maliye veki
lince seçilecek üç kişiden mürekkep bir heyet 
tarafından idare olunur. îdare heyeti bu kanu
na ve yapılacak nizamnameye göre vazife gö
rür. 

MADDE 2 — Kefalet sandığının sermayesi: 
A - Kefalete bağlı vazife alanların maaş 

(Bu kanunda yazılı maaş tâbirinde emsali ha
sılı da dahildir) veya ücretlerinden kesilecek 
kefalet aidatından, 

B - 8 inci maddede sayılı para cezalarından, 
C - Sandık sermayesinin işletilmesinden el

de edilecek kazançlardan, 
D - Kefaletle memur kullanan daire ve mü

esseselerin icabında sandığa yapacakları yar
dımlardan elde edilir. 

(A) fıkrasındaki kefalet aidatı ikidir: 
(1) giriş aidatı, (2) aylık aidatı. 
Giriş aidatı; kefalete bağlı vazife alanla-

kilde ifade edilmiştir. 
Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzedilir. 

Ad. E. Reisi Bu M. M. Kâtip 
Çorum Manisa Trabzon 
Münir Refik Şevket Raif 
Aza Aza Aza 

Antalya Kocaeli Edirne 
Haydar Salâhattin Hasan Hayri 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 

rm tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücre
tin yarısıdır ve beş müsavi taksitte kesilir. 

Aylık aidat; maaş ve ücretin yüzde ikisidir 
ve bu aidat giriş aidatının tamamının kesil
mesini takip eden aydan itibaren tediye sıra
sında kesilir. Aidatla müstahdem olanlardan 
alınacak sandık aidatı bu vazifenin benzeri 
olan memurlardan kesilmesi lâzımgelen mik
tardan aşağı olmamak üzere idare heyetince 
kararlaştırılır. 

Kendisine muvakkat olarak veya vekâlet 
suretile kefalete bağlı vazife verilenler bu 
madde hükmüne bağlı olmayıp vazifesinin ehem
miyetine göre 1 000 liradan 2 000 liraya kadar 
para veya artırma ve eksiltme ve ihale kanunun
daki esaslara göre menkul kıymetler veya gay
rimenkul ipotekli kefalet gösterirler. Şu kadar 
ki, muvakkat veya vekâlet suretile tayin olunan
lar kefalete bağlı memurlardan iseler aynca ke
falet aranmaz. Ancak aldıkları vekâlet maa
şından veya ücretten yüzde iki aidat kesilir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Kefaletli memur ve müstah
demlerden teftiş ve tahkik neticesinde zimmet 
veya ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne gö
re hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında aynca 
kanunî takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldık
ları müddetçe her hangi bir nam ile maaş veya 
ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile sa-

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Kefalet hamımı lâyihası 



bit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve 
menkul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ih
tilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha Devlet 
işlerinde kullanılmazlar. Yetim ve dulların hak
ları mahfuz kalmak şartile tekaüt hakkından da 
mahrum kalırlar. 

Adiyen zimmettar olanlar hakkmda caza 
kanununun hükümleri tetbik edilmekle beraber 
bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve 
elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar. 

Zimmet veya ihtilas edilen para ve menkul 
kıymetlerle ayniyattan doğan kefalet sandığının 
alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlıdrr. 
Kefalet sandığrnm hak ve alacakları Maliye ve
kâletince takip olunur. 

MADDE 7 — Üçüncü maddede yazılı muha
sipler, maiyyetlerinde para ve menkûl kıymet
ler ve ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta 
olan memur ve müstahdemleri murakabeye mec
burdurlar. 

MADDE 8 — Bütçe encümeninin 10 un

cu maddesi aynen 

MADDE 9 — Kefalet sandığı sermayesi her 
türlü vergi ve resimlerden muaftır. Sahiplerine 
ret ve iade oluncıya kadar bu sandıktaki mev
duat muhtemel tazminata karşı teminattır. Ü-
çüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları 
hacizler paraların sahiplerine verileceği za
man tenfiz olunur. 

MADDE 10 — Bütçe encümeninn 13 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 11 — Bütçe encümeninin 14 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Bütçe encümeninin 15 inci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 14 — Bütçe encümeninin 17 nci 
maddesi aynen 




