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İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun 7 nci 

maddesi hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 13/1/1938 - Sayı : 3807) 

No. 
1024 

2921 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tam metni (Sandığın bilcümle mevcuda-
tile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Mevcud para-
sile aidatı ve paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve resme 
tâbi değildir) den ibaret ohıb bu metne nazaran madde, sandık şahsiyeti hük-
miyesini istihdaf etmekte ve vergiden istisna eylediği şey de sandık mevcu
dundan ibaret bulunmakta ve hava kuvvetlerine yardım vergisine aid bulunan 
2882 sayılı kanunun üçüncü maddesi ise (Hava kuvvetlerine yardım vergisi, yu
karıda yazılı istihkak ve tediyelerin aslından % 2 nisbetinde alınır) şeklinde yazılı 
olub istihkakın aslını vergiye matrah ittihaz eden bu hükmü kanuniyi muahha-
ran meriyete giren tekaüd sandığı kanunu ihlâl eder bir kayid ve sarahati ihtiva 
etmemekte olduğu cihetle hava kuvvetlerine yardım vergisinin sandık için kesi
len % 5 1er de dahil olduğu halde istihkakın aslından alınması lâzımgeleceğine 
ve bu bakımdan maddenin tefsire muhtaç olmadığına, ancak memurun sandığa 
verdiği ile buradan bilâhare aldığı şey sebeb ve netice alâkasile yekdiğerine bağlı 
iki mevzu olub sebeb ve neticenin ayrı, ayrı vergiye tâbi olması bir tekerrürü 
ifade etmekte ve bu tekerrüre mâni olmak üzere mezkûr yedinci maddenin tedvin 
edildiği beyan edilmekte ise de bu cihet kanun metninden anlaşılmamakta oldu
ğundan şayed bunun bertaraf edilmesi matlub ise ancak bir tesis vüeude getir
mekle mümkün olabileceğine karar verilmiştir (Cild : 16 - Sayıfa : 38 ve Cild : 
22 - Sayıfa : 2,45). 

7 kânunusani 1938 

Bilecik mebusu İbrahim Çolağın teşriî mesuniyeti hakkında 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21/1/1938 - Sayı : 3814) 

No. 
1025 

Bilecik mebusu ibrahim Çolağa isnad olunan Devlet ormanlarından izinsiz 
ağaç kesmek suçunun, Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerindeki 
cüruümler dışında kaldığı anlaşılmış olduğundan Dahilî nizamnamenin 180 nci mad
desinin ikinci fıkrası hükmüne tevfikan takib ve muhakemesinin devre sonuna bı
rakılmasına karar verilmiştir (Cild : 20 - Sayıfa : 2 ve Cild 22 - Sayıfa : 74, 89). 

14 kânunusani 1938 


