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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktedilerek 
hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu, 
ıslahı hayvanat kanununun 9 uncu maddelerinin 
tasdıkına, Yüksek Ziraat Mektebine alınacak ta
lebeye, Ziraat Bankası kanununa bazı maddeler 
tezyiline, buharlı sefinelerin gümrük resminden 
istisnasına, muamele vergisi kanununun 3 üncü 

1 — Veraset ve intikal vergisi kanununun 15 
inci maddesinin tefsiri hakkında 3/464 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mabataları [1] 

TEFSÎR FIKRASI 
Veraset yolu ile intikal edecek menkul mallarda 

tereke tahrir edilmiyen ahvalde mirasçının ölümü 
zamanındaki malın rayici nazara alınarak takdir 
olunacak kıymet veraset ve intikal vergisine 
matrah ittihaz olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — Tütün inhisarı hakkında 1/466 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye, Dahiliye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları [2] 

3 — Tüccar tütünlerinin nakli 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Tüccar depo

larında tüccara zimmet yazılan tütünler, ecnebi 
memlekete çıkarıldığı 47 inci madde mucibince is
pat edilinciye kadar, tamamen o tüccarın mes'u-

[1] 240 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] Evveliyatı 72 inci in'ikat zaptındadır. 

maddesine bir kaç fıkra tezyiline dair kanun lâyi
haları ile tütün inhisar kanunu lâyihasının 41 
maddesi müzakere ve kabul olunduktan sonra pa
zartesi günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Nurettin Ali Ruşen Eşref H. Rüştü 

liyeti altındadır. Şayet tüccar malını başka bir 
ihracat tüccarına satmış ve alıcı üzerine devir mu
amelesi de yapılmış ise bu mes'uliyet alıcı tüccar 
üzerine intikal eder, 

Ayni şehir ve kasaba dahilinde tacire ait bir de- • 
podan diğerine nakilde nakliye tezkeresi almağa 
ihtiyaç yoksada tacirin inhisar İdaresine haber 
vermesi ve İnhisar İdaresinin memuru olmaksızın 
nakletmemesi mecburidir. 

Bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve kasa
baya veya ecnebi memlekete nakledilmek için, İn
hisar İdaresinden, mutlaka nakliye tezkeresi al
mak lâzımdır. 

Reis, — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK BEŞÎNOÎ MADDE — Nakliye tezkeresi 
almak için tüccar veya çiftçi İnhisar İdaresine 
müracaat eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir; 

KIRK ALTINCI MADDE — Bir şehir ve ka
sabadan diğer şehir ve kasabaya naklolunan tü
tünlerin gönderildiği yerlerdeki depoya teslim 
olunduğunu İnhisar İdaresinin salâhiyettar memu
ru nakliye tezkeresi üzerinde ^asdik eder ve bu 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Cemiyetler kanunu lâyihası ( Dahiliye ve 

Adliye Encümenlerine ) 

Mazbatalar 
2 — 1/735 numaralı jandarma kanunu lâyi

hası ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları ( Rüznameye ) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15,5 . 
Reis — Re/et B. 

Kâtipler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT) , Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim . 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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tezkere en çok kırk beş gün içinde geri getirilir. I 
Tezkere bu müddet içinde getirilmez ve inhisar 
idaresinin yapacağı tahkikat üzerine tütünlerin 
vusul bulduğu sabit olmazsa depodan çıkan tütünler 
kaçağa gitmiş sayılır. 

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

KIRK YEDÎNOİ MADDE — Denizden ecnebi 
memleketlere gönderilecek tütünler İnhisar îda-
resile gümrük memurularının nezareti altında ge
milere yükletilir. Tüccar tütünlerin gemiye yük-
letildiğini gösteren ve inhisar ve gümrük memur-
larile geminin kaptan veya acentası taraflarından 
tasdik edilen vesikayı, tütünlerin yükletilmesi ta
rihinden itibaren en çok on beş gün içinde, inhi
sar idaresine getirip teslim etmeğe mecburdur. Bu 
vesikayı teslim etmesi üzerine vesikada yazılı mik
tar zimmetten tenzil olunur. 

Karadan ecnebi memleketlere gönderilecek tü
tünlerin hududu geçtiğini hudut gümrük memu
runa tasdik ettirmek lâzımdır. Bundan başka 
tütünlerin gönderildiği yere vasıl olduğunu ispat 
için Türkiye konsolosu ve olmıyan yerlerde ma
hallî ticaret odası tarafından tasdik edilmiş bir 
şehadetnamenin tütünlerin huduttan geçtiği ta
rihten itibaren en çok doksan bir gün içinde in
hisar idaresine teslim olunması lâzımdır. Bu müd
detler geçtiği halde vesika ve şehadetnameler in
hisar idaresine getirilmezse depodan çıkarılan tü
tünler kaçağa gitmiş sayılır. 

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

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bir şehir ve ka
sabadan diğerine naklolunan ve depolara konan 
tütün denkleri ilk çıktığı depoda tartılık kiloları 
ve nere mahsulü olduğu her dengin üzerine ve 
nakliye tezkeresine yazılmış bulunduğu takdirde, 
bunların geldiği yerde ikinci defa tartılması, ya 
İdarece bir sşüphe veya tütün denklerinin tartısı 
hakkında idareden resmen bir sual vukuuna veya 
sahibinin talebine bağlıdır. Böyle bir sebep yok 
ise mahallinin gösterdiği miktar tüccara aynen 
zimmet kaydolunur. 

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

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Tüccar tara
fından çiftçiden satın almıpta dahili memlekette 
bir yerden diğer mahalle veyahut ta memâliki 
ecnebiyeye gönderilecek tütün numuneleri için 
mahalli inhisar idarelerinden bir nakliye tezkere
si almak kâfidir. Gönderilecek tütün numuneleri
nin miktarı asgarî bir ve azamî beş kilodan fazla | 
olamaz. Numuneler postahanelere muntazam paketi 
halinde te»vdi edilir. Nakliye tezkeresi ve paket
lerin üzerinde inhisar idaresinin resmî mühürü 
olduğu postahanelerde görüldüğünde başka bir 
muameleye lüzum kalmaksızın mahalline irsali 
mecburidir. 1 

| Reis — Maddeyi kabul edenler . . .Etmiyen-
I 1er . . . Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Tütün ve inhisara tabi diğer maddelerin 
dükkâncıları ve satıcıları 

ELLİNCİ MADDE — Kanunun birinci madde-
sile inhisar altında olup idarenin işlediği tütün 
ve sair maddelerin perakende satışı, İdarenin te
sis ettiği veya açılmasına ruhsat verdiği dükkân
larda yapılır ve icabında seyyar satıcılara da pera
kende satış hakkı verilir. 

Hiç bir kimse inhisara tabi şeyleri idarenin gös
tereceği tarife fiatmdan fazlasına satamaz. 

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

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Dükkâncılara ve 
seyyar satıcılara aşağıda miktarı tayin olunan 
harç mukabilinde satış tezkeresi verilir: 

Birinci sınıf: senevî 20, altı aylığı 10 liradır. 
ikinci sınıf: Senevî 15, altı aylığı 7,5 liradır. 
Üçüncü sınıf: Senevî 10, altı aylığı 5 liradır. 
Dördüncü sınıf: Senevî 5, altı aylığı 2,5 liradır. 
Beşinci sınıf: Senevî 2, altı aylığı 1 liradır. 
Sınıf taksimatı mevki ve satış miktarı nazarı 

itibare alınarak icra olunur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Bu kanun mucibin
ce inhisara tabi mevaddın dükkâncıları ve satıcı
ları İnhisar İdaresinin teftiş ve murakabesi altın
dadır. 

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

ELLİ ÜÇÜNÜ CMADDE — Dükkâncılar ve 
satıcılar İnhisar İdaresinin işlettiği inhisar madde
lerini mıntakları dahilinde idarenin göstereceği 
depolardan tedarik etmeğe mecburdurlar. Bu 
maddeler üzerinde ve kendi aralarında alım ve sa
tım yapamazlar, değiştiremezler ve birbirlerin
den ödünç almak ve vermek yolunda tasarrufta 
bulunamazlar. 

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

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Dükkâncılar
dan ve satıcılardan, mücerret birinci maddede sa
yılı inhisar eşyalarını sattıklarından dolayı, ka
zanç vergisi alınmaz. 

Fakat bu eşya ile beraber inhisara tabi olmıyan 
başka şeyler de satıyorlarsa ancak bunlardan dolayı 

I kazanç vergisine tabi olurlar. 
I Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim, bir 
noktanın tavzihini rica edeceğim. Belki encümen 

[veya Vekil Bey bu hususta izahat verirler. 
Bey'iye ve müteferrik satış hakkının tercihan 

malûl gazilere verilmesi hakkındaki hüküm tabii 
I bakidir, takyit edilmiyor değil mi efendim? 
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Adliye Encümeni Mazbata Muharriri Salâhat-, 
tin B. (Koeaeli) — Bakidir efendim. 

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

SEKİZİNCİ KISIM 
Cezaya müteallik hükümler 

ELLİ BEŞÎNCÎ MADDE — Memnu mıntaka-
larda ekilen tütünler sökülür ve her dönüm veya1 

küsurundan da iki buçuk lira hafif para cezası 
alınır. 

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

ELLÎ ALTINCI MADDE — 12 inci madde 
mucibince beyanname vermiyen çiftçilerle verilen 
beyannameleri İnhisar İdaresine teslim etmiyen 
ihtiyar meclislerinden beş liradan on liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Rşis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul-edilmiştir 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — 14 üncü maddenin 
hilâfında hareket edenlerin ektikleri beher dönüm 
veya küsurundan iki buçuk lira hafif para cezası 
alınır ve mevcut tütünleri verilecek olan kontrol 
cüzdanına zimmet kaydolunur. 

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

ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 17 inci madde 
hilâfına tütün tarlasına ve tütünlerin arasına baş
ka nebatlar ekenler ve muayyen müddet içinde 
tarladaki tütün köklerini sökmiyenler ve tütün 
yapraklarını 22 inci maddede gösterilen yerlerden 
başka bir yerde kurutan ve işliyen çiftçilerden beş 
liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Hüseyin B. (İstanbul) — Efendim, « 17 inci 
madde hilâfrna tütün ekilen tarlasına ve tütünle
rinin arasına » deniliyor ki bu mutlak manasile 
tütün tarlasına başka bir şey dikilemez manasını 
ifade eder ve belki ileride yanlış tatbikata sebe
biyet verir, bu itibarla bendeniz " tü tün tarlasına,, 
kelimesinin tayyını teklif ederim. 

Encümen namına Selâhattin B. (Kocaeli) — 
Tütün tarlasına demek tütün zeredilmiş tarlaya 
demektir, her hangi bir vakit tütün ekilmiş diye 
artık o tarlaya başka bir şey ekilmez gibi bir mana 
yoktur. 

Hüseyin B. (İstanbul) — Müsaade ederseniz 
izah edeyim. Tütün mıntakalarmda tütün tarlası 
diye muayyen bir yer vardır ve onun lekabı tütün I 
tarlasıdır. Halk arasında böyle söyleniyor. Bu su-j 
retle olursa ileride yanlış tatbik edilir. Bunun tay
yını teklif ederim. j 

Selâhattin B. ( Kocaeli) — Maksat o değildir.; 
Biz "veya,, diye ayırmıyoruz. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Efendim, beş 
dönümden ibaret bir tarla tasavvur edelim. Bunun, 
dört dönümüne tütün, bir dönümüne de kendi! 

yiyeceği için sebze dikerse bunu niçin menedelim. 
Bendenizce bunu menetmemeliyiz. Farzedelim ki 
tarlasının bir kısmına tütün ekmiş bir kısmına da 
sebze ekmiş bunu menetmemeliyiz. Bunu yaprsak 
ziraati takyit ederiz. Bazı çiftçilerin arazisi var
dır. (3) dönümlük bir tarlanın bazen bir dönümü
ne tütün, bir dönümüne fasulye, bir dönümüne de 
sebze ektikleri vakidir. Bunu takyitte menfaat 
yoktur. Müşkülât vardır. Yalnız bunda istenilen 
cihet tütün fidelerinin arasına başka bir mahsul 
ekilmesinnin menidir ki bu da doğrudur. Yalnız 
madde o kadar mutlaktır ki tütün tarlası denince 
tütün tarlasının heyeti mecmuasına şamil olur. 
Tütün fidelerinin arasına denmek lâzımdır. 

Reis — Efendim; Hüseyin Beyin takriri oku
nacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
58 inci maddedeki «tütün tarlası» kelimesinin 

tayyını teklif ederim. 
İstanbul Meb'usu 

Hüseyin 
Reis — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Al-

mıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmıştır. Takriri 
encümene veriyoruz. 

Selâhattin B. ( Kocaeli) — Efendim; bizim 
maksadımız da o idi. Madam ki böyle anlaşılıyor, 
encüemene gelmesine mahal yoktur. O kısmı tay
yederiz. 

Reis — Pek alâ maddeyi bu tadil ile reyinize 
arzediyorum. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, madde 
tayyedildi, nasıl bir daha reye konur. ( Madde 
tayyedilmedi sesleri ) 

Reis — Efendim, maddenin tayyı mevzubahs 
değildir. Maddeden «tütün tarlasına» ibaresi tay
yediliyor. Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — İnhisar kon
trol memuruna veyahut itiraz heyetlerine, kontrol 
cüzdanı mevcut olduğu halde, sergide ve askıdaki 
tütünlerini göstermek istiyenlerden, tutulacak za
bıt varakası üzerine, beş liradan elli liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

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

ALTMIŞINCI MADDE — İşbu kanunun 6 in
ci maddesi hükmüne muhalif olarak elinde tütün 
bulunduranlardan her biri kilo veya kilo küsura
tından beş lira hafif para cezası alınır ve tütün
ler zaptolunur. 

Keza kanunun her hangi maddesinde kaçak 
hükmünde tutulacağı veya kaçağa harcanmış ad
dolunacağı yolunda tavsif olunan fiiller hakkında 
da ayni suretle muamele olunur. 

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

ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — 28 inci madde 
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mucibince muayyen müddetler içinde mahsulünü 
ambara nakil ve teslim etmiyenlejden ve kontrol 
cüzdanında yazılı mahsulün miktarile ambara na
kil ve teslim ı edilen miktar arasında eksiği mey
dana çıkanlardan her bir kilo veya küsuru için 
iki buçuk lira hafif para cezosı alınır ve 
eksik çıkan tütünler meydana çıkarsa zaptedilir. 
Şu kadar ki çiftçi muayyen müddetin hululünden 
en aşağı üç gün evvel İnhisar İdaresine müracaat
la tütünleri ambara vaktinde teslim edemiyeceğini 
köy ihtiyar meclisinin ilmühaberile tasdik edilmiş 
maddî bir sebebe binaen ihbar ederse vukubulacak 
gecikmeden dolayı para cezası alınmaz. 

Bir de çiftçi muayyen müddetin sonundan iti
baren nihayet on beş gün içinde eksik tütünleri 
getirir ve ambara teslim ederse her bir kilo veya 
küsuru için 10 kuruş hafif para cezasf alınır. Ka
nunî takibat her halde on beş günün geçmesin
den sonra başlar. 

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

ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Muayyen müddet 
içinde ve nakliye tezkeresi olmadan İnhisar am
barları hudut ve istikameti dahilinde tütün nak
ledenlerden, naklolunan tütünler kontrol cüzda
nında yazılı miktara mutabık olduğu takdirde, bir 
liradan on liraya kadar hafif para cezası alınır. 

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

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ellerinde tü
tünden bşka tütün inhisarına tabi diğer kaçak mad
deler bulunduranlarla nakledenler hakkında 558 
numaralı kanunun 14 üncü ve 907 numaralı kanu
nun 5 inci nıaddesile muayyen olan para cezaları 
tatbik olunur. Şu kadar ki 558 numaralı kanunun 
14 üncü maddesi mucibince alınacak para cezası bir 
kuruşa indirilmiştir. 

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

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanu
nun hükümlerine muhalif olarak naklolunan tü
tünler zapt ve nakledenlerden her kilo veya kü
suru için beş lira hafif para cezası alınır. 

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

ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Tütün kıyma
ğa veyahut yaprak sigarası, sigara, enfiye ve ağız 
tütünü yapmağa elverişli biçak, havan ve sair bü
tün alât ve edevata bilerek zilyet olanlardan ve 
bunları ne suretle olursa olsun yapan ve satan ve 
kullanan ve nakledenlerden, beher alet için, on 
beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası alı
nır ve alât ve edevat zaptolunur. 

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

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — İnhisara tabi 
ulan tütün mevadı satış tezkeresi olmaksızın 

satanlardan veyahut ânlarla koltukçuluk eden
lerden, ruhsat tezkeresi harcının dört katı 
alınır.. Bununla beraber bu ceza kendilerinin 
ruhsat verilmiş dükkâncı veya satıcı addedilme
lerine bir sebep teşkil edemez. 

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

ALTMIŞ YEDÎNCİ MADDE — Kaçakçılığın 
men ve takibi hakkında 1510 numaralı kanunun 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37 ve 42 inci maddeleri ahkâmı bu ka
nunda yazılı tütün ve diğer inhisara tabi mevat 
hakkında da caridir. 

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

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 40 inci mad
de mucibince beyanname vermiyen veya defter 
tutmıyan ve defterine günü gününe kayit düşür-
miyenlerden 5 liradan 15 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Bu kanunda ayrıca cezası tayin edilmiyen *ve 
kanunda yazılı bulunan memnuiyet ve mecburiyet
lere riayet etmiyenlerden bir liradan yirmi liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

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

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 
mucibince zapta ve para cezalarına, mahallin en 
büyük mal memuru veya tevkil edeceği zatin 
riyasetinde İnhisar İdaresi müdür veya memuru 
ile ticaret odasınca, olmıyan yerlerde belediye 
meclisince intihap edilecek bir zatten terekküp 
eden heyetçe karar verilir. Bu heyetin vereceği 
karar, aleyhinde zabıt ve para cezası kararı veri
len kin/seye veya kanunî ikmetgâhına tebliğ 
olunur. 

Bu heyetlerin verdikleri kararı kabul etmi-
yenler kararın tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içinde sulh i mahkemesine müracaatla karar aley
hine itiraz edebilirler. 

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

YETMİŞİNCİ MADDE — Müddeti zarfında 
itiraz olunmıyan heyetin kararı İnhisar İdaresi 
tarafından infaz olunur. Para cezasını vermiyen-
lerin, hapis hükmü müstesna olmak üzere, tahsili 
emval kanunu mucibince, mallarına müracaat 
edilir. 

Cezayı ödemekten aczi tahakkuk edenler hak
kında tayin edilmiş olan para cezasının her üç 
lira ve küsuru için bir gün hapsedilmek üzere 
İnhisar İdarelerinin verecekleri müzekkereler Cum
huriyet Müddei Umumiliklerince infaz olunur. 

Hapis müddeti doksan bir günü geçemez. 
Bu suretle hapsedilenler mahpus iken cezayı 

öderlerse, mahpus kaldıkları müddetin bir günü 
için üç lira tenzil edilerek, mütebaki hapisten sarfı-
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nazar olunur. 

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

YETMİŞ BlRlNCÎ MADDE — İtiraz üzerine 
sulh mahkemelerinden yirmi liraya kadar (yirmi 
lira dahil) para cezaları hakkında verilecek karar
lar kafidir . 

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

YETMİŞ ÎKINCI MADDE — Sulh muhake
melerine itiraz edilen kararlar için inhisar İda
resinin talebile hâkim muterizin malları hakkında 
hukuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan 
ihtiyatî tedbirler ittihazına karar verilebilir. 

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

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun mu
cibince hapsi müstelzim suçlar hakkında İnhisar 
İdaresi tarafından Cumhuriyet müddei umumiliği
ne verilecek müzekkereler ceza muhakemeleri usu
lü kanununun ( 164) üncü maddesinde yazılı 
istida mahiyetindedir, bu hususlarda mezkûr ka
nunun bu maddesi ile müteakip maddeleri tatbik 
olunur. 

Bu maddeye göre takibat yapılacak işlerde ve 
verilecek karar üzerine son tahkikat ve duruşma 
asliye mahkemelerinde yapılır. 

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

YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Cumhuri
yet müddei umumiliklerince takibat yapılmak lâ
zım gelen işlere müteallik olsa dahi bu kanuna göre 
zaptı lâzım gelen tütün ve sair inhisara tabi maddeler 
hakkında takibatın neticesine kadar inhisar s İda
resince hifzedilmek şartile 73 üncü madde de ya
zılı heyetler zapta karar verir. 

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

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunda 
yazılı para cezaları İnhisar İdaresine aittir. 

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

YETMİŞ ALTINCI MADDE — Mahkemeler 
tarafından hükmedilecek para cezaları ceza ilâm
larının tenfizi hakkındaki usule ve 70 inci mad
de hükmüne göre Cumhuriyet Müddei Umumilik
lerince infaz ve teshil olunan paralar İnhisar 
İdaresine tediye olunur. 

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

YETMİŞ YEDİNCİ MADİĞE — Bu kanunun 
57. 58, 59 ve 61 inci maddelerinde muharrer para 
cezaları hakkında İnhisar İdaresi Maliye Vekilinin 
muvafakatile hükümden evvel veya kesbi kat'iyet 
etmiş olsun, olmasın hükümden sonra sulh ede
bileceği gibi bu cezaların takip ve tahsilinden fe

ragat da edebilir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 
Müteferrik hükümler 

YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun
da yazılı kâğıtlardan hangilerinin ne nisbette dam
ga resmine tabi olacağı ve hangilerinin pul resmin
den muaf tutulacağı merbut 4 numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanu
nun sureti tatbiki için bir nizamname tanzim edilir. 

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

SEKSENİNCİ MADDE — inhisar İdaresi me
murları hakkında, diğer Devlet memurları gibi, 
memuriyet vazifesinden münbais veya memuriyet 
vazifelerini ifa sırasında hadis olan suçlardan dola
yı Devlet memurları hakkındaki ceza hükümleri 
tatbik olunru. 

Bunlara karşı vazife ifası sırasında veya ifa 
ettikleri vazifeden dolayı yapılan suçlar Devlet 
memurlarına karşı yapılmış sayılır. 

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

SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 
olan kanun ve nizamnamelerin hükümleri mül
gadır : 

2 nisan 1330 tarihli inhisarı dühan kanunu ile 
nizamnamesi, 558 numaralı kanunun 6 ve 14 üncü 
maddelerinden gayri ahkâmı ve 734 numaralı 
kanun, 907 numara ve 7 haziran 1926 tarihli ka
nunun 5, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinden gayri 
hükümleri, 1114 numara ve 21 haziran 1927 tarih
li kanun ile 1332 numara ve 28 mayıs 1928 tarihli 
kanun. 

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

SEKSEN ÎKINCI MADDE — inhisarı dühan 
kanunu muvakkatinin 44 üncü maddesile 45 inci 
maddesi ve zeyli mucibince cezayı müstelzim olan 
fiiller ve bunların infaz edilmemiş olan hapis, 
müsadere ve para cezalan hüküm altına alınmış 
olsa bile affolunmuştur. 

Selâhattin B. ( Kocaeli) — Efendim; bu mad
de, muvakkattir. Hükmü daimî değildir, binaen
aleyh numarası silinip muvakkat madde olarak 
reye arzedilecektir. 

Reis — Efendim; bu maddeyi muvakkat mad
de olarak reye arzediyorum. Kabul edenler . .. 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Türkiyede istih
sal edilen yaprak tütünler muamele vergisinden 
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maada hazine ve belediye ve idarei hususiyelere 
ait bilcümle tekâlif ve rüsumdan ve kezalik bu 
kanun ile inhisar altında bulunan mevat gümrük 
resminden maada hazine ve belediye ve idarei hu
susiyelere ait bilcümle tekâlif ve rüsumdan 
muaftır. 

Avni B. (Samsun) — Efendim; bu maddenin 
bu şekilde tatbiki , bazı cihetlerden müşkül ve 
zararları mucip olacaktır. Müsaadenizle arzedeyim. 

y Malûmu Âlileridir ki tütün ve sair mahsulâtın 
suhuletle ihracı için bazı yerlerde idarei hususiye-
ler ve belediyeler mühim masraflar yaparak mühim 
tesisat vücuda getirmişlerdir. Meselâ: Samsunda 
idarei ; hususiye elli bin lira sarf ile bir iskele 
yaptırmıştır. Bu iskelenin üzerinde de dekovil 
hattı vücuda getirmiştir. Bu suretle bu iskeleden 
tütün mahsulü kolaylıkla sevkolunmaktadır. Kara 
Deniz sahilleri malûmu âliniz dalgalıdır, fırtınalıdır. 
Eğer bu iskele olmazsa çok müşkülât hasıl olur. 
Bilhassa iskele sahilin en yüksek mevkiindedir. 
idarei hususiyenin bu iskelesi tütün sahalarını ih- j 
tiva eden ve tütün merkezi denilen bir mahallin 
yakinindedir. Eğer bu maddeyi mutlak surette 
tatbik edersek hizmet mukabili olan para alınmıya-
cak ve iskele de mahvolacaktır. O vakit tüccarlar! 
şimdi kilo başına- seve seve vermekte oldukları bir i 
kuruş mukabilinde daha uzak iskelelere mali götür- j 
mek için belki iki kuruş masraf yapacaklardır. Sani-: 
yen bu masrafın içinden bir kısmı da Samsun hasta- j 
nesine sarfedilmektedir. Samsun hastanesnin Tür-
kiyenin en güzel bir hastanesi olduğunu iddia ede
bilirim. 

Samsun hastanesi dokuz mutahassıslı bir has-' 
tanedir. Civar vilâyetlerin merkez hastanesi olma
dığından yedi sekiz vilâyetin hastalarına da kapu-
ları açıktır. 

Binaenaleyh arzettiğim gibi mutlak surette ka
bul olunursa bu hastahanede müşkül vaziyete dü
şecektir. Binaenaleyh bir hizmet mukabilinde 
olduğuna göre bir ücrettir. Bunun kemakân de
vamını rica ederim. Bu hususta bir takrir takdim 
ediyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
82 inci maddenin sonuna atideki fıkranın ilâ

vesini teklif ederim. 
« Şu kadar ki, belediyelerle hususî idarelerin 

vücude getirmiş oldukları iskele ve rıhtımların \ 
mevcudiyetlerini idame için masraf mukabili ol-1 
mak üzere şimdiye kadar alına gelmekte olan üc- j 
retler - miktarları ve nisbetleri tezayüt etmemek ' 
ve kiloda bir kuruştan fazla olarak alınmakta ' 
olanlarda bir kuruşa indirilmek şartile - hini ih
raçta kemakân tüccardan alınır. » 

Samsun 
Auni 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Efendim, ben-! 
deniz maddenin tayyini rica edeceğim. Muhterem 
Samsun Meb 'usu arkadaşımız hastahanelerden, 
iskelelerden ve saireden bahsederek misaller irat 

buyurdular. Belediye ve idarei mahalliyenin bü
ktün resimleri ekseriya hizmet mukabilidir. Velev 
menfaati Devlete ait olsun, bu tarzı hareket pren
sip itibarile muvafık değildir, çünkü, bu resimler 
bir hizmet mukabili resimlerdir. Emvali umumi-
yenin, ihracatı umumiyenin veregelmekte olduğu 
belediye resimlerini, yahut idarei mahalliyeye ait 
kavanini sairenin tarh ve tevzi ettiği vergileri ve 
rüsumu cibayet ederken, yalnız İnhisar İdaresi 
kendisine ait emval üzerinden miktarı pek cüz'î 
olan bu gibi resimleri belediyelere vermesin de
mekte bendeniz menfaat mülâhaza etmiyorum, bi
lâkis istisnaî hükümlerle amelî hizmetleri icraat-
sız bırakmış oluruz; kanaatindeyim. İnhisar 
İdaresinin bütün bu mahallî hizmetler için vere
ceği miktarın yekûnu umumisi senede bir kaç bin 
lirayı geçmez. Bunu vermesi büyük bir külfet 
olmadığı gibi ayni zamanda prensip muhafaza edil
miş olur. Bunlar Devlet vergisi mahiyetinde de
ğildir ki menfaati Devlete ait olduğundan alın
ması ile alınmaması bir hesap meselesinden ibaret
tir diye tasavvur edelim. Bunlar ekseriyetle 
hizmet mukabili olarak alman ücret mahiyetinde 
olan şeylerdir. Vakıa bunların tekerrüründe ihracat 
eşyasının müteessir olduğu vakidir. Fakat yalnız tü
tün değil, bütün ihracat eşyası ayni tekerrür do-
layısile mutazarrır olmaktadır, esasen belediye 
ve gümrük resimlerine müteallik olan ahkâmın ta
dil ve tahfif ile bu tekerrürleri menedecek tedabir 
bir ittihazı başı başına bir mevzudur. 

Fakat bu gün tütün üzerinde tekerrür vaki 
oluyorsa bu çok kolaylıkla hatta bir hükümet em-
riie menedilebilir. Esasen oktorvaya müteallik ah
kâm da tekerrürü men etemeği âmirdir. Bunu tat
bik eden mahallerin, vilâyetlerin nazarı dikkati 
celbedilmek suretile tekerrüre meydan verilmemesi 
mümkündür. Fakat inhisar idareleri belediye res
mini vermesin demeği bendeniz prensip itibarile 
ve maslahat noktasından muvafık bulmuyurum. 
Binaenaleyh bu maddeyi tayyederiz. Bütün mem
lekette yaşayan ve iş yapan ticarethaneler, fert
ler, zürra nasıl vergi veriyorsa oradaki Reji İdare
si de oradaki umura ait rüsumu, yani iskele olan 
yerlerde iskele resmini, rıhtım olan yerlerde rıh
tım resmini sair muhtelif namlar altında başka-
ufak resimler varsa bunları vermekten çekinmesin, 
bunları vermekle belediyenin ifa edeeeği o hizme
tin de hakkile ifasını istemekte kendisinde bir hak 
kazanır. Binaenaley tekerrürü menedelim. Yoksa 
zürra olanlar versin, ticarethaneler versin, mües-
sesat vermesin şeklinin kanuna konulmasını ben
deniz muvafık görmüyorum. 

Hüseyin B. (istanbul) — Efendim; ötedenberi 
bu muafiyet mevcut idi Tütün kanununun altın
cı ve yirmi sekizinci meddelerinde sarahat var
dır. Tütün, hakikaten ihracatımızın başında olan 
bir mahsul olduğu için teşvik yolunda böyle bir 
muafiyet bahşedilmiştir. Hepimizin malûmu oldu
ğu üzere mükerrer vergi ve resimler bir az usanç 
vermiştir. Kırk altı çeşit belediye resmi, on dokuz 
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çeşit devlet vergileri ve buna inzimam eden îda-
rei hususiye resimleri, hakikaten içinden çıkılmaz 
bir hale gelmiştir. Binaenaleyh bendeniz bu mad
denin ipkasını talep ediyorum. Fakat burada Avni 
Beyin söylediği gibi yaşamak ihtiyacında olan bir 
hastahane için şimdiye kadar alınagelmekte olan 
bir resmin ipkasına bendeniz de taraftar olabilirim. 
Bu itibarla Avni beyefendinin teklifine iltihak 
ediyorum. 

Hsan Fehmi B. (Gümüşane) — Evvelce reji 
şirketine imtiyaz verildiği zaman, tütün; bil
cümle rüsum ve tekâliften muaftır; denilmişti 
ve hakikaten öyle idi. İnhisarı duhan kanunu 
muvakkati ile, şirket için kabul edilmiş- Hüseyin 
Bey arkadaşımızın buyurdukları - ahkâm mevcut
tur. Fakat bu gün ne o şirket meveuttur,ne de imti
yazı mevzubahstır. Belediyelerin tütüne müteal
lik rüsum ve haklarını istifa edememeleri bu güne 
kadar devam etmiş ise, şirketin feshinden ye Hü
kümet inhisarının tesisinden sonra da eski ahkâmın 
temadisi dolayısile devam etmiştir. Oktorva 
kanunu bundan yedi sene evvel neşredildi. Halbuki 
reji şirketine kırk sene evvel imtiyaz şeklinde 
bütün rüsum ve tekâliften muafiyet hakkı veril
di. Bittabi bu oktorva kanununun dairei şümu
lüne girmedi, rüsumu belediye kanunu 340 sene
sinde neşredildi fakat daha evvel yani kırk sene 
evvel bu imtiyaz verilmiş ve imtiyaz mukavele
sinde de bilcümle tekâliften muafiyeti kay di 
mevcut olduğu için inhisarı duhan kanunu 
muvakkati de esas dahilinde tanzim edilmiş oldu
ğundan belediye kanunu çerçivesi dahiline gir
medi. Arkadaşlar, hayat için elzem olan şey; un
dur, buğdaydır, et ve ekmek ve sairedir. Rica 
ederim, takdir .buyurunuz ki bu gün belediyelere 
vazaifini^ ifa ettirmek için et üzerinden alınan 
resimler İstanbul şehrinde kiloda 23 kuruşa kadar 
çıkmaktadır, un ve sair hayat için elzem olan 
bilcümle esaslı gıdalardan resim alınırken; ol
dukça kıymetli ve mahalline ait bir resmi, tütün 
resmini istisna edelim demek bendenizce doğru 
değildir. Hayat için elzem bütün mevat resim 
verirken ve belediyenin yapmış olduğu hizmet
lerin hiç biri resimden muaf tutulmazken tütünden 
almamak muvafık olamaz, tütün resim vermesin de 
bunun mukabilini yine gıda maddeleri üzerine 
mi yükletelim efendim? Binaenaleyh maddenin 
tayyı muvafıktır ve tekerrürü ise zaten kanun 
inen etmiştir. Belediye vergi ve resimlerinin 
tenevvüü doğrudur. Bende Hüseyin Beyefendi 
arkadaşımla hem fikirim. Fakat onlar, rüsumu bele
diye kanununa aittir. Şimdi burada Devlet inhi
sar idaresini konuşurken yapacağımız şey mezkûr 
idarenin temin ettiği 24 milyon liradan, belediye
lere ait hakları, ayırıp yerine vermektir, ondan 
sonra hakikaten 24 milyon lira varidatımız vardır, 
veya yoktur, bu anlaşılır. 

Şunu da arzedeyim ki, belediyelere ait miktar 
bir kaç bin lirayı geçmez. Bu sebeple böyle istis
naî hükümler ihdas ederek tütün her şeyden, hat

ta belediyenin hizmet mukabili aldığı resimden 
muaftır demek ve onun mukabilini, yani beledi-' 
ye hizmetlerine ait olan parayı gıda maddeleri 
üzerine yükletmek zannederim muvafık değildir. 
(Doğru sesleri ) . 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir ) — 
Efendim; temas ettiğimiz mahsul memleketimizin 
iki, üç kahreman mahsulünden bir tanesini teşkil 
etmektedir. Eğer memleket, beynelmilel pazar
larda bazı istihsal]erile rekabette muvaffakiyet 
elde edebilmekte ise, hepsinden evvl tütün mahsu
lde rkabet edebilmektedir. Bütün ithalâtımızı kar-
şılıyabilen ve istihsakıtımızın en başında olan ve 
beynelmilel pazarlarda, rekabet sahasında galibane 
boğuşan bir mahsulümüzü bundan sonra koyacağı
mız kuyudat ile zencir ve bağlarla felce uğrata
cak olursak zannediyorum ki giriştiğimiz ithalât 
ve ihracat mücadelesinde kendi kendimizi şimdiden 
zafa uğratmış oluruz. Hasan Fehmi Beyefendi 
bidayette öyle anlattılar ki bu muafiyet Tütün îda-
rei fnhisariyesine ait bir muafiyettir. Hayır ar
kadaşlar; bu muafiyet çiftçilere aittir. Tüccarlara 
aittir ve bu işle iştigal edenlere aittir. Kezalik 
buyurdular ki bu meblağ bir kaç bin liradan ibaret
tir. Ben kendilerine haber vereyim ki yalnız İs
tanbul senede 200,000 liradan fazla para istemiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — O şimdi yok. 
Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 

Yoktur. Fakat, ben haber vereyim ki okturva res
mi olarak istemişler ve mahkemelere müracaat 
etmişlerdir. Bizim bazı sanayiimizin, bazı mahsu
lâtı arziyemizin mümkün olduğu kadar hariçle 
mücadele sahasında rekabet edebilmeleri için, de
ğil böyle vergi muafiyeti, prim şeklinde olarak: 
para verdiğimiz yerler bile vardır. Bundan ma
ada memleketimizin bu ticareti çok hassastır. O 
kadar hassastır ki eğer Türkiye tütünleri beynel
milel pazarlarda bu günkü mevkiini tutabilmişse 
sebebi de tütün mahsulâtı üzerinden bu günkü müs
takar, sabit bir politikayı her türlü ihtiyaç vetnü-
nakaşat Önünde muhafaza ve idame etmiş olmaklığı-
belediyeler hatta Hükümetler bu tütün vergisi 
mızdır. Malî cihetten sıkılan idarei huhusiyeler ve 
belediyeler hatta Hükümetler bu tütün vergisi 
üzerinde oynamışlar ve neticede görmüşler ki ye
gâne yapılan şey, memlekete fenalık olmuştur ve 
derhal rie'at etmişlerdir. Memelekette tütün ame
lesini mutlaka çalıştırmak mecburiyetini duyf „n 
Hükümetler çıkmıştır. Fakat yirmi dört saat geçr je-
den rücu etmişlerdir. Tütün ihracatı üzerinde , şu 
veya bu suretle vergi alabilmek imkânını d'jrpiş 
eden memleketler çıkmıştır. 

Aradan çok vakit geçmeden tütün alıcı) arı o 
memleketle muamele yapmaktan yavaş yavaş, çekil
mişler ve o memleketler de bundan rie'at etmiş
lerdir., Bize gelince geçirdiğimiz üç beş sem 2 için
de tütün vergileri üzerinde oynamamış olrm :k ve 
bunun üzerine herhangi kuyudatı koyman nş ol
mak, müstakar ve salim bir politika takip etmiş 
olmak, bizim tütün vaziyetimizi daima eyiy e doğ-
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ru götürmüş ve tütünümüzü beyenlmilel mücadele 
sahasında kahraman mahsullerimizin başına geçir
miştir. En çok istihsal anasırını sinesinde toplıyan 
bir memeleketin, en kıymetli bir mahsulünü bin bir 
yerde koyacağımız kuyudatla zafa, felce uğratmak 
ve rakipleri karşısında onu gayri müsait şerait 
altında mücadeleye sevkederek zaif ve mağlûp dü
şürmek zannediyorum ki memleketin de, bu işle iş
tigal eden çiftçi ve tüccarların da aleyhinde bir 
harekettir. Devlet için verilecek vergilerin ne ol
duğu daha evvel tamamen ölçülmelidir, tartılma-
lıdır ve tesiri malûm olmalıdır. Bu güne kadar 
mevcut olan bir vaziyeti bundan sonra da kanu
nen müstakar ve daha kuvvetli bir şekle sokmak; 
tütünün istikbalini bir kat daha fazla temin etmek 
demektir. 

Onun için arkadaşlardan rica edeceğim hatta 
Avni Beyefendinin çok iztiraplı noktai nazarı he
pimizce ayrı ayrı malûm olmasaydi ve hepimizce 
ayrı ayrı hissedilmese idi onlar içn de muafiyet 
istemek en doğru bir hareket olurdu. İstikbalde 
gireceğimiz yol da bu yoldur. Binaenaleyh yalnız 
Avni Beyefendinin çok açık tesirli olan takririnin 
ilâvesile maddenin kabulünü rica edeceğim. (Kabul 
sesleri) 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Vekil Beye
fendiye bir sual soracağım. Mütaleaî âlileri haki
katen çok kıymettar ve mahalline masruftur. Fa
kat pamuk, yün ve saire ihracat eşyası da ayni 
mütaleanın dairei şümulünden değil midir? haki
katen belediye vergilerinin tekerrürü bir iztirap 
vermektedir. Fakat bu iztirap yalnız tütün için 
midir ? diğerleri bunun dahilinde değil midir ? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 
Hasan Beyefendi ile tamamen hem fikirim. Fakat 
Hasan Beyefendi, diğerlerinin duymakta olduk
lar iztiraptan tahfifini, bir mahsulümüzün aya
ğına zencir vurmak yolunda aramamalıdır. Ken-
disile müsavatı her iki tarafa doğru teşmil edelim. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi 
takririmden vaz geçtim. 

( Avni Beyin takriri tekrar okundu ) 
Beis — Efendim; takriri reyinize arzediyorum. 

Takriri nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . 
Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Adliye Encümeni M. M. Selâhattin B. ( Ko
caeli ) — Encümen maddeye takririn aynen lâve-
sini kabul ve teklif ediyor. 

Reis — Maddeyi bu tadil ile reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden iki ay sonra muteberdir. ' 

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

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanu
nun hükümlerini icraya Adliye, Millî Müdafaa, 
Dahiliye, Maliye ve iktisat Vekilleri mmeurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Adliye Encümeni M. M., Selâhattin B. (Ko
caeli ) — Reis Beyefendi, iki madde vardır. Yirmi 
birinci madde tetkik edilmek üzere müzakeresi 
talik edilmişti. Tetkik ettik hata yoktur, tabı 
doğrudur. 

Reis — Efendim; kanunun yirmi birinci mad
desini tekrar okuyoruz. 

YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — itiraz heyeti aşa
ğıda yazılı zatlardan terekküp eder: 

1 —r inhisar idaresinden bir memur. 
2 — Ziraat memuru, bulunmadığı yerde ziraat 

veya ticaret odalarından ve bunların da olmadığı 
yerlerde belediyelerden müntahâp ve tütün işle
rinden anlıyan bir zat; 

3 - Köy ihtiyar meclisi tarafından seçilen ve 
tütün ziraati ile meşgul bulunah veya bulunmuş 
olan bir çiftçi. 

Bu heyetin vereceği kararlar kat'idir. 
itiraz heyetine verilecek yevmiyeler inhisar 

idaresi tarafından tesviye olunur ve bilâhare hak
sız çıkan tarafa tazmin ettirilir, itiraz çiftçi tara
fından vaki olursa ve neticede de çiftçi haksız çı
karsa heyetin masrafını o çiftçinin tazmin eyleme
si mecubridir. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — 39 uncu madde 
hakkında Hüseyin Beyefendinin verdikleri takrir 
encümene havale buyrulmuştu. Encümen teki-
kat icra etti. Maliye Vekili Beyefendinin de 
Heyeti Gelilede beyanatta bulundukları gibi bu 
ambarlar, tüccarın menfaatlarına olarak böyle 
hususî şekilde kendilerinin talepleri üzerine vücude 
getirilerek oraya tütünleri vazediliyor. Tütün 
idaresinin bu hususta murakabe hakkı vardır. 
Bir bekçi ikamesi zaruridir. Bundan tütün sa
hiplerinden münhasıran sui zan manası çıkmaz 
Tütünleri muhafaza etmek için bir bekçi bulun
durmak zaruridir. Kendi arzularile bu iş yapıl
dığından Maliye Encümeninin kabul ettiği veçhile 
elli lira aylığın tütün sahipleri tarafından verilme
si hakkındaki maddenin muvafık olduğuna kaniiz. 
Encümen eski noktai nazarını muhafaza etmek
tedir. Binaenaleyh 39 nuncu madde olarak Maliye 
Encümeninin teklifinin kabulünü rica ediyoruz. 

Hüseyin B. ( İstanbul ) — Geçen in'ikatta bu 
müzakere edilmişti. Adliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Beyefendi, bu ambarlara tacirlerin 
menfaatleri için bekçilik yapmak üzere tayin edi
len kolcuların maaşları tüccar tarafından verilsin 
diyor, bir defa tüccarın menfaatleri tabirinin ye
ri burası değildir. Çünkü; Bu doğrudan doğruya 
muhafazaya ait bir iş olduğu için inhisar idaresi
nin mükellef olduğu bir vazifedir. Efendiler; 
bu, neye benzer? bir arkadaşımızın dediği gibi hap
se konmuş bir adama gardiyan parasını öde 
demek gibi bir şeydir. Benim kapuma gelecek 
beni takyit edecek, kontrol edecek ve o adamın pa
rasını da bana verdirecek, muvafık mıdır? Esba
bını uzunuzadıya izah ettim. Bu para istisgar edile
cek bir şey değildir. Bir bekçinin maaşı 
ayda elli liradır. Senede altı yüz lira eder, 
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Beş bin lira sermaye ile işliyen ve çalışan bir 
adam altı yüz lira maaşı yalnız başına verecektir. 
Bu cidden çekilmez bir şeydir. Esasen muhtas ol-
duğuıru da izah etmiştim. îstanbulun hususî va
ziyeti bu işi kabul ettirmiştir. İstanbuldan sonra 
îzmire ve Samsuna da sirayet etti ve oralarda da 
tatbika başlandı. Evvelce mevcut değildi. îstan
bulun hususî vaziyeti tüccara bu teklifi kabul 
ettirmiştir. Bu itibarla bendenizin vermiş olduğum 
takrirde teklif ettiğim veçhile İktisat Encümeni
nin teklifinin kabulünü rica ediyorum (Muvafık 
sesleri ) 

Naim Hazım B. ( Konya ) — Dünkü müzakere
mizde Hüseyin Beyefendinin teklifleri veçhile 
İktisat Encümeninin teklif ettiği 39 uncu madde 
kabul edilmişti. Heyeti Umumiye bir encümenin 
teklif ettiği maddeyi değil de diğer birinin tesbit 
ettiği maddeyi kabul etmiştir. Bunu tekrar başka 
bir encümene havale etmek muvafık değildir. He
yeti Umumiyede bir madde müzakere edilirken 
teklif olunan tadilnameler ilâve edilmek üzere 
maddeler encümene gidebilir. Böyle İktisat ve 
Dahiliye gibi iki encümenin tesbit ettiği bir mad
deyi alâka ve salâhiyeti daha az bir encümene ha
vale etmek bence doğru değildir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( İzmir) — 
Vakıa bendeniz usulü eyi bilmem amma usulde 
bir hata yoktur Nizamnamei dahilî mucibince zanne
dersem en son encümenin teklif ettiği şekil reye 
konur. Hüseyin Beyefendinin ( hayır o reye kon
masın da diğer encümeninki konsun ) şeklindeki 
takriri nazarı itibare alındı. Bir diyeceğiniz var 
mıdır diye de Makamı Riyaset tarafından en son 
müzakere eden encümene soruldu. Zannediyorum 
ki, burada nizamnameye mugayir bir nokta yok
tur. İki şekilden biri kabul edilmek suretile 
mesele Heyeti Umumiyece halledilmiş bulunacak
tır. Şimdi encümen diyor ki; biz eski noktai naza
rımızda ısrar ediyoruz. Bendeniz eyi bilmediğim 
için usul hakkında değil müsaade ederseniz esas 
hakkındaki noktai nazarımı arzedeyim, meselede 
katiyen bizim, behemehal tüccardan bu parayı 
almak hususunda bir niyetimiz yoktur. Bunu eğer 
biz tacirdan almak istiyorsak maslahatın icabın
dan ve tüccarın da, bittabi idarenin de menfaati 
bu paranın tüccardan alınması lâzım geldiği kana-
atından doğmaktadır. Zannetmem ki; Yüksek 
Meclis; Devletin bir çok ambarları boş dururken 
sırf her kes kendi malını kendi ambarlarında bulun
durmasını istesin ve o ambarların bekçisinin masra
fının da umumî bütçe içinden verilmesi mecburiye
tinin bize tahmilini kabul etsin ( Gürültüler ) 
Müsaade buyurun serbest bırakın söyliyeyim. 
Şimdi başka noktadan Meclis Hükümete bir sual 
sorar diye bekliyordum. Parayı tüccarlardan alı
yorsun ve bu para ile tüccarları kontrol ettiriyor
sun. Yapacağımız şey tütünleri göstereceğimiz 
ambarlara koyup anahtarlarım dıvarımıza asmak 
ve istedikleri zaman gidip açmak ve böyle beş, 
sekiz tane depoya bir tane adam tayin etmektir. Hal-1 

buki biraz evvel okuduğunuz kanunun muhtelif 
maddelerinin tekikından anlaşıldı ki bizim ge
rek çiftçiye ve gerek tüccara büyük serbesti bah
şederek kuyudatı kanuniyeyi mümkün olduğu ka
dar tahfif ettik, yalnız eskidenberi yerleşmiş olan 
teamülü ipka ettik, yani kendilerinden parayı al
mak ve tarafımızdan bir adam tayin etmek şekli 
ki, her iki tarafnı menfaatini âmir bulunduğun
dan, bunu ehveni şer addettik. 

Tüccar muhtelif zamanlarda ambarı açmak 
ve kapamak istediği zaman işlemek gece ve gün
düz alâkadar olmak ister. Bizim teklif ettiğimiz 
şekle göre bu arzusunu kolayca temin eder. 

Fakat bir mahzur kabili inkâr değildir. Devlet 
dairesi memurlarının bazı zamanlarda yetişemi-
yecek kadar az olması ve bazı zamanlarda yetiş
memesi tüccarın menfaatini büyük mikyasta ihlâl 
edebilir. Binaenaleyh mutlaka bizim reyimiz 
kabul edilsin diye bir iddiamız olmadığı gibi 
ortada da böyle bir vaziyet yoktur. Halledilecek 
nokta her iki taraf için faideli olacak şekil bul
maktadır. Bizim kanaatimiz tutacağımız bekçi
lerin masrafını tüccara verdirmektir. Mevzua
tımız arasında- bu sistem hayli mevki tutmuştur. 
Şirketlerden para alırız. Aldığımız para ile baş
larına komiser tayin ederiz. Burada da ambarlar 
için para alırız bizim tarafından tayin edilmiş 
bir adam koruz. Bununla tüccar işinde suhulet 
görecektir. İstediği zaman mağazasının açılma, ve 
kapanma kolaylığını temin eder. 

Bu şekil kabul edilmezse korkarım ki; tüccar
ların arzuları hilâfına hareket edilmiş olur. 
Menfaatleri aranmak istenirken bizzat tacirlerin 
müracaatile bu usulün yeniden tesisi mecburiye
tinde kalmıyalım Binaenaleyh tekrar ediyorum 
teklifimiz her iki tarafın da lehinedir. Tüccar bu 
parayı seve seve verecektir. Hatta korkarım ki 
ısrar ettiğimiz şekil kabul edilmezse belki Mec
lisin muahazasma maruz kalacağız. 80 tane de
poya 80 adam tayin etmişsin. Kendi depoları bom 
boş diyeceksiniz ve yeni baştan yeni bir teklif 
yapmak mecburiyetinde kalacaksınız. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim bende
niz usule müteallik maruzatta bulunacağım. En 
son encümenin tesbit ettiği şekil müzakere ve 
kabul edilir, Fakat diğer encümen de müdafaa
sını dermeyan eder. 

Tahsin B. (Aydın) — Efendim, bendeniz mese
leyi deve kuşu hikâyesine benzetiyorum. Şükrü 

Beyefendi tütünden belediyelerce okturva res
mi, dekovil parası, şöyle veya böyle alınmak me
selesini ve tütün mahsulünün ihracat emtiamız 
meyanında birinci derecede'sayılan bir uzvu oldu
ğundan bunun muafiyeti lâzı mgeldiğini beyan bu
yurdular. Çünkü yalnız İstanbul Şehremaneti;;in 
İnhisar İdaresinden 200 bin lira aldığını derme
yan ettiler. Hakikaten bu kıymetli emtia üzerin
de bir az durmak lâzım geliyor. Yalnız bu bek
çilerin parasını İnhisar İdaresine tahmil etmek lâ-

| zımdır. İktisat Encümeni de vaziyetin tüccarın 
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aleyhine olacağını ve-bunda müşkülât olduğunu 
dermeyan ediyor. Beğer tüccar himaye edilmek 
lâzım ise ve bu emtiamız da himayeye lâyik ise 
İktisat Encümeninin fikri kabul edilmelidir. Yal
nız Hükümetin müsaadesini almak elbette tüccar
lar için lâzımdır, inhisar İdaresi bu mahsulden 
senede yirmi dört milyon lira çıkarıyor. Hal böy
le iken bekçi parasının tüccarlara yükletilmesin-
de bendeniz bir maksat görmüyorum. Maksat ka
çakçılığı men ise senede bir kaç milyon ihracat 
yapan bir kimsenin böyle küçük şeylere tenezzül 
edeceğine aklım ermez. Bu esasen zaittir, böyle 
senede bir kaç milyonluk iş yapan bir ticaretha
neye Hükümetin kendisine emniyeti olmadığının 
bu şekilde canlı şehadetini göstermek hakikaten 
insanı sinirlendirir. Efendiler; tütün kaçakçılığı 
zürraın sergi yerinden haricî ambara nakli esna
sında vuku bulabilir. Çünkü o sırada köylü ucuz 
diye bunu alır ve zehirlenir. Başka türlü tüccar 
tarafından bir kaçakçılık mevzubahs olamaz. Tüc
car malını yüksek fiyatla Avrupaya, Amerikaya ast-
mak ister. Bunun için de elinde eyi bir çeşit bulun
durmak mecburiyetindedir. Böyle müşkülâtla te
min edebildiği bir malı memleket dahilinde sarfe-
demez ki kaçakçılık mevzubahs olsun. Mutlaka 
yüksek fiyatla ihraç etmeği düşünür. 

Tasavvur edilebilir ki amele tütün işlerken için
de gözünün tuttuğu en eyi cins bir kaç demeti bir 
yerinde saklıyarak çıkarsın. ' Bunun için de tüccar 
gözünü dört açar. Çünkü içinden bir kaç parça 
eyi cins gidince kalanın kıymeti düşer, nefaseti 
bozulur. 

Malûmu Âliniz Beyefendiler, Devlet bu gün 
ticaret sahasında Mahmut Paşadaki tuhafiyeciler 
gibi çalışıyor, bin türlü iltifatlarla onu celbetmek 
mecburiyetini hissediyor. Biz de tüccarlarımızı bu 
hususta teşvik ve haklarında azamî teshilât göster
meliyiz. Bendenizce esasen kolcular zaittir. Mem
leketimizde ticarî müessesatla beraber şümendüfer-
ler, tramvaylar inşa olunduğu günden beri komi
serler tayin edilmiştir. Bu komiserler meslek sa
hibi, mütefennin ve münevver adamlar olup yük
sek maaş alırlar. Buna rağmen bunların hiç birinin 
halk lehine,.Hükümet lehine bir hizmet yaptıklarını 
gördünüz mü? (Alkışlar) Bilâkis. 

Efendiler bu bekçi zaittir. Tüccarın kontrol 
altında bulunması izzeti nefsini kesreder. Madam-
ki; tütün mahsulünü ve tüccarı muhafaza etmek 
istiyorsunuz nasıl ki; tütün idaresinin İstanbul 
Şehremanetine 200 bin lira vermesi mevzubahs 
olduğu zaman bunun behemehal kalkması icap et
tiği müdafaa ediliyor. Maliye Vekili Beyefendi, 
bu kolculara verilecek paranın tüccar tarafından 
verilmeyip reji tarafından verilmesi lâzım gelirken 
ne için tüccara verdirmek istiyor 1 Bendeniz bu
nun tayyini teklif ediyorum. 

Hüseyin B. (İstanbul ) — Aydın Meb'usu 
Muhteremi Tahsin Beyefendinin çok vakıfane o-
lan kanaatine bendeniz de iştirak ediyorum. Yal
nız burada ambarlar hakkında bir az izahat ver

mek istiyeceğim. Maliye Vekili Muhteremi Be
yefendi tütüncülükten ve tütüncülüğün mem
lekete temin etmiş olduğu faidelerden, memleke
tin iktisadî bünyesini takviye ettiğinden uzun boy
lu bahsettiler. Hakikaten bunlar çok doğrudur. 
Yalnız burada kolcular kalkarsa tüccara müş
külât ika edecekler, kapılar kilitlenecek, bu iti
barla tüccar müşkülâta tesadüf edecek buyurdu
lar. Bendeniz bunu hiç zannetmiyorum. Tüccara 
ve iş yapanlara teshilât göstermekle mükel
lef olan bir dairenin, bir Devlet müessesesinin 
müşkülât ika edebileceğine bendeniz kail olmak 
istemiyorum, herkesin tütünlerini, İnhisar İda
resi ambarlarına getirmek mecburiyetine gelince: 
keşke İnhisar İdaresi memlekette zürraın tütü
nün muhafazasına lâzım olan ambarları temin etmiş 
olsa! Beyefendile; ambar maddesini burada kabul 
ederken bir iki madde vardır ki onları hiç mevzu
bahs etmem. O maddeler işi bir az teshil ediyor, 
Çünkü tüccarın gösterdiği depoya veya zürraın 
gösterdiği depoya koymak müsaadesi verilmiştir. 
Bu kayitler niçin konulmuştur? İnhisar İdaresi 
nin zürraın tütünlerini muhafaza edebilecek 
depoları olmadığı için. Hepimizin malûmudur. He
piniz dairei intihabiyelerinizde görüyorsunuz efen
diler, bendeniz buna şahit oldum. Her inhisar 
idaresidairesinde inhisar ambar müddetinin hita
mına karip bir zamanda köylü bütün tütünlerini 
arabaya yükler güneşin altında kadını, çocuğu 
tütünü muhafaza etmek üzere arabalarını öküz
lerini koşmuş günlerce İnhisar İdaresinin ambara 
lan önünde beklemeğe, güneşin' altında tütünler 
hakikî firesinden fazla fire vermek mevkiinde bu
lunuyor. Bu itibarla zürra takibatı kanuniyeden 
kurtulmak için bir koğa su alır bir senelik idaresi 
olan mahsulünü tahrip eder. Yalnız takibatı ka
nuniyeden kurtulmak için bunu çare görüyor 
İnhisar İdaresi; değil tüccarların ihtiyacı olan am
barları bütün zürraın muhtaç oldukları ambarlar 
temin etmekle mükelleftir bunları dahi temi 
edecek vaziyötte değildir. Keşke zürraında tüc
carın da emellerini temin edecek ve tütünlerin: 
muhafaza edebilecek ambarları olsa;... Tücca 
buna çoktan razıdır. İnhisar İdaresi am 
bar göstersin, fakat Beyefendiler ambar 
denildiği zaman, iki duvardan ibaret üstünde bi: 
sakfi bulunan bir bina anlaşılmasın. Ambar denilinç 
tütünü hakkile muhafaza edebilecek, tütünü lüzr 
mundan fazla kurutmıyacak, tütüne ihtiyacı ola: 
rutubetten fazla rutubet vermiyecek depola: 
anlaşılmalıdır ve böyle depolar lâzımdır. Bunla 
fennî depolardır. Halbuki bunları yapmak içi 
milyonlar lâzımdır. İnşaallah Hükümet ilerid 
daha ziyade zengin olur ve bu tarzda depolar yaj 
tırır ve tütünleri muhafaza eder. Binaenaleyh her 
deniz dünkü teklifimin kabulünü tekrar rica edt 
ceğim. (Muvafık sesleri) ' 

Reşit B. (Gaziantep) — Bendeniz ufak bir m, 
ruzatta bulunacağım. Efendim, köylünün tütü 
lerini ambara getirip murakabe altında bulundu 
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mak lâzımdır. Yalnız hiç bir yerde adet cari olma
mış ki tütünlerini getir; benim ambarım koy amma 
belki çalarlar. Emniyetim yoktur. Sen bir muha
faza memuru bulundur. Bu hiç bir yerde görül
memiştir. Ben bana getirilen eşyayı muhafaza 
için getiren kimseden bir bekçi istersem rica 
ederim benim şerefime yazık değilmidir? Binaen
aleyh inhisar idaresi de sen bana bir bekçi getir 
derse bu yazık değil midir efendiler ? bu parayı 
inhisar idaresi vermelidir ve tütünü ambarına 
koymalıdır. Ben ambarıma koyacağım amma 
sen bekçi bekleteceksin, benim ambarıma emni
yetini yoktur. Sen bir muhafaza memuru gön-. 
der de muhafa-za ettir demek doğru mudur? 

Rica ederim dikkat buyurdunuz mu ? şimdiye 
kadar beş on madde kabul ettik. Sağa baktım 
eezayi naktî, sola baktım oezayi naktî, bir de bunun 
Üzerine bu bekçi parası vermek muvafık mıdır 
beyefendiler? insafınıza müracaat ederim. Bu pa
hayı inhisar idaresi versin. 

Kaim Hassan B. (Konya) — Efendim demin de 
afzettiğim veçhile bu mesele uzun boylu münakaşa 
edilmiştir. Hüseyin Beyefendi noktai nazarla
rını defaatla izah etmişlerdir. Hükümet te noktai 
nazarını izah etmiştir. Madd« İktisat ve Dahiliye 
Encümenlerinin teşfeit ettiği şekilde kabul edilmiş
tir. Başka bir müzakereye mahal yaktur. Bir 
tadjlname değildir ki encümene gönderelim, esasen 
İföiîSeyin Beyefendinin teklifleri bu maddenin 
İktisat Encümeninin kabul ettiği şekilde kabul 
İktisat Encümeninin kabul ettiği şekilde kabulü 
Iiafekmda idi ve takrir de kabul edilmiştir. 

Reis —- Efendim, cereyan eden müzakere üze-
•itte Hüseyin Beyin takriri nazarı dikkate alınmış
tı. Şimdi Hüseyin Beyp. takriri veçhile evvelemir
l e İktisat Encümeninin ihzar ettği maddeyi reyi-
üm arzedeceğim. Bu kabul edilmezse Adliye ve 
EH aliye Enc&meıüeFİBİn tessbit ettiği maddeyi 
•eyinize arzedeee&im İktisat Encümeninin ihzar 
ettiği maddeyi okuyoruz: 

Of 0Z DOKUZUNCU MADDE — Tüccar satın 
jldığı tütünü masarifi kendisine ait olarak sahi
bi veya kiracısı bulunduğu depolara kor ve bu 
epolar İnhisar İdaresinin kontrolü altında 
Sundurulur . 
'• Depoların İnhisar İdaresince kabul edilebilecek 
vaziyette olması lâzımdır. Tüecarm işini teshil 
pfemek üzere İnhisar İdaresi tarafından tayin 
ailecek memurtln maaşı İnhisar İdaresine aittir. 

İnhisar İdaresinin memurları her vakit depo-
ara girip tütünleri teftiş edebilirler. Depo ruh-
atnamelerdnin şekli, depoların evsafı, depoların 
taşıl ve ne zaman açılıp kapanacağı, kontrolün 
e şekilde cari olaeağı, nizamname ile tesbit 
unur. 

Kemal B. (Adana) — Maliye Encümeninin 
addesi de okunsun. 

Reis — O maddeyi de okuyoruz efendim . 

aldığı tütünü masrafı kendisine ait olarak sahibi 
yeya kiracısı bulunduğu depolara kor ve depolar 
İnhisar İdaresinin kontrolü altında bulundurulur. 
Depoların İnhisar İdaresince kabul edilebilecek va
ziyette olması lâzımdır. Tüccarın işini teshil etmek 
üzere İnhisar İdaresi tarafından tayin edilecek me
murların ücreti, miktarı azamisi mahiye elli lirayı 
geçmemek üzere depo sahiplerine aittir. İnhisar 
İdaresinin memurları her vakit depolara girip tü
tünleri teftiş edebilirler. Depo nasıl ve ne zaman 
açılıp kapanacağını, kontrolün ne şekilde cari 
olacağı muhafaza memuru ücretinin miktarı ve sa
ire hakkında talimatname yapılıp ilân olunacak
tır. 

Beis — Evvelâ İktisat Encümeninin yani bi
rinci okunan maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Kanu
nun heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

Naim Hazim B. (Konya) — Reis Beyefendi 
bu otuz dokuzuncu maddeden gayri henüz kabul 
edilmemiş maddeler de vardı. 

Reis — Hepsi kabul edildi efendim. Kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında lütfen reylerinizi isti
mal buyurunuz. 

3 — Tütün idarei ynuvakkatesi hakkındaki ka
nuna müzeyyel 1/477 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri mabata-
ları [1] 

Reis —' Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı efendim? 

Rasih B. (Antalya) — Esas kanun çıktıktan 
sonra buna hacet var mı efendim? 

Reis —• Bunun mahiyeti ayrıdır efendim ve 
evvelce müzakeresi karargir olıımştur. 

Selâhattin B, (Kocaeli) — Efendim; bendeniz 
şahsî olarak arzedeceğim. Bu lâyihanın bendeni
zin noktai nazarıma göre müzakeresine mahal yok
tur. Çünkü şimdi kabul edilen kanun ile Devlet 
inhisarı kabul edilmiştir. Mevzubahs olan lâyiha, 
eski kanunun bazı maddelerinin hükümlerinin de
vam edeceğini söylüyor, yanlışlığa mahal kalma
sın. Bunu şimdi alelacele müzakere etmiyelim en
cümene tevdi buyurunuz. Tetkik edelim. 

Reis — Lâyihayı encümene gönderiyoruz efen
dim. 

4 — Dahiliye memurini hakkında 1/132 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Memurin Ka
nunu Muvakkat ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [2] 

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

[1] 110 numaralı matbua 46 inci in'ikat zaptına 
merbuttur. 

[2] 215 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
OTUZ DOKUZUJJGU MADDE — Tüccar satın I buttur. 
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Dahiliye memurları kanunu 

Memurların derece ve sınıflan 
HADDE 1 •»— Dahiliye memurlarının derece ve* 

sınıfları aşağıda gösterilmiştir: 
Derece 
Merkezde : 
1 - Müsteşar 
2 - Teftiş heyeti reisi, umum müdürler, vekâ

let hukuk müşaviri 
3 - Müdürler, uımmı müdür muavinleri, hu

kuk müşavir muavini 
4 - Şube müdürleri 
5 - Şefler ve memurlar 
6 - Kâtipler 
Vilâyetlerde : 
1 - Umumî müfettişler 
2 - Valiler 
3 - Vali muavinleri 
4 - Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri 

müdürleri ve polis müdürleri 
5 - Nüfus, iskân, nahiye müdürleri, vilâyet 

maiyet memurları, mektupçuluk kalemi mü
meyyizleri 

6 - Vilâyet mektupçuluk kalemi, idare heyeti 
ve nüfus başkâtipleri, iskân ve evrak memurları, 
kaza tahrirat kâtipleri, nüfus ve iskân memurları 

7 - Nahiye tahrirat kâtipleri, nahiye nüfus 
memurları, kaza tahrirat kâtibi refikleri ve nüfus 
kâtipleri 

Bu listede dahil olmıyan memurlar maaşlarının 
miktarına göre o maaşı alan memurlar derecesinde 
sayılırlar. Vekillik ve müfettişlik dört; kaymakam
lık, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, polis 
müdürlüğü, vali muavinlikleri ve beşinci derecede
ki memurluklar üç sınıftır. Altıncı ve yedinci 
derece memurları bir sınıftır. 

Valilik, vali muavinliği, mektupçuluk, hukuk 
işleri müdürlüğü, kaymakamlık, polis müdürlüğü 
ve nahiye müdürlüğü sınıfları mahallî olmayıp 
şahsidir. 

Lüzum ve zaruret halinde valiler ve kayma
kamlar kendi dereceleri maaşlarile umum müdür
lüklerde ve müdürlüklerde istihdam olunabilirler. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim; birinci maddenin merkez kısmında (3) 
numarasındaki (müdürler) tabiri fazladır, kalka
cak, teşkilât kanunumuzda müdürlük yoktur, şube 
müdürlüğü vardır. 
ve sondan on ikinci satırdaki (vekillik) tabiri 
var. (Valilik) olacaktır. 

îhsan B. ( Ankara ) — Efendim; umumî mü
fettişler birinci, valiler ikinci, vali muavinleri 
üçüncü gösteriliyor. Halbuki vali sınıf ve derece
sinde halen vali muavinleri vardır. Bu kanun çık
tıktan sonra vaziyetleri ne olacaktır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Bu kanunun tayin ettiği derecede olacaklardır. 
Valilerin derecesinden aşağı ineceklerdir. Zaten 
valilikleri de biz burada dört kısım yapıyoruz. 

Onlar valilikten gelmedir amma beşinci sınıf 
vali maaşı alırlar. 

ihsan B. ( Ankara) — istanbul vali muavini 
dördüncü sınıf vali derecesinden maaş alır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
istanbul vali muavini maaş itibarile vali dere
cesindedir. Fakat derece noktai nazarından valilik 
derecesinde değildir. Şimdi bu kanun mucibince 
vali muavinlikleri, tabiatile ye pek mantıkî olarak 
valilikten daha aşağı sınıfa geliyor. Bu vaziyette 
bulunanları yani şahsiyetleri itibarile valilik de
recesinde bulunanların vaziyetleri tabiî ıslah edile
cektir. 

Kemal B. ( Adana) -~ Gelecek vali muavinleri 
ayni maaşı alacaklar mı? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla ) — 
Maaşları zatidir efendim. Memuriyetleri de şahsî 
yaptık, mahallî yapmadık. 

Abdullah B. ( Trabzon ) — Vilâyetlerde birin
ci derecede umumî müfettişler, sonra valiler gele
cektir. öyle mi? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Evet, vilâyetlerde umumî müfettişler validen ev*-
vel gelir. 

Abdullah B. ( Trabzon) — Valiler orada vekâ
letlerin mümessili olmak itibarile kendilerine mü
fettişlerin tekaddüm etmesi nedendir? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. < Muğla) — 
Valilerden daha yüksek mertebe ve salâhiyeti hâ
iz oldukları içindir. -

Abdullah B. ( Trabzon) — Halbuki valiler Ma
lûmu Âliniz bütün vekâletlerin mümessilidir. 
Umumî müfettişlerin valilerden daha yüksek ad
dedilmesinde bir mahzur görmüyormusunuz efen
dim? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Hayır efendim, umumî müfettişlerin valiler üze
rinde salâhiyeti teftişiyeleri vardır. Sonra valiler 
yalnız dairei salâhiyetlerinde en büyük salâhiyeti 
haizdirler, Devlet mümessilidirler. Umumî müfet
tişlerin vazifesi ise bir çok vilâyetlere âm ve şamil
dir. 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat ) — Zaten böyle 
bir- kanunda vardır. 

Reis — Vekil Beyefendi; üçüncü fıkradaki 
(müdürler ) kelimesini kaldırdık. Maddenin so
nundaki ( müdürlüklerde ) kelimesini de (şube 
müdürlüklerinde) diye tashih edeceğiz değil mi? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. ( Muğla ) — 
Evet efendim. 

Beis — Maddeyi bu suretle tashih ettik. Reyi
nize arzediyorum. Maddeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler. . . Madde tashih veçhile kabul edilmiştir. 

Namzettik ve ehliyet şartları 
MADDE 2 — İlk defa Dahiliye memurluğuna 

namzet olarak girebilmek için orta mektep mezu
nu bulunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan 
müteaddit talip bulunduğu takdirde talipler ara
sında müsabaka yapılır. 
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Orta mektep mezunu bulunmadığı takdirde 

diğerlerinin müsabaka imtihanile alınması caizdir. 
Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu 

müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti' 
tasdik edilenler kat 'î surette memuriyete kabul 
olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik edil-
miyen namzetler Dahiliyenin diğer dairesinde bir 
sene daha namzetlik geçirebilirler. Bu dairede dahi 
ehliyet göstermemiş bulunanlar artık memuriyete 
alınmazlar. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun 
olanlar, namzetlik devrelerini birinci sınıf nahiye 
müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet maiyet me
murluklarında veyahut bu derecelere muadil ol
mak üzere vekâletin tensip edeceği memurluklarda 
geçirirler. 

Namzetlik müddeti zarfında namzetlere maaş 
kanununun 20 inci maddesi mucibince ücret 
verilir. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun 
olup bir sene namzetlik geçirmiş bulunanlardan 
her sene müsabaka ile beş -efendi Avrupaya staj 
için gönderilebilir ve bunlardan Dahiliye hizmet
lerini ifa etmek üzere bir taahhütname alınır. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Bu beş efendi 
Avrupaya ne için gönderilecektir1? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Dahiliyeye ait emniyeti umumiye işleri, belediye 
işleri, maiyet memurluğu işleri için staj görecek
lerdir. Her sene müsabaka ile, maddede yazılı 
şekilde beş efendi gönderilecektir. 

Reis — Başka mütalea yoktur efendim. Madde
yi kabul edenler . . .E tmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Tütün inhisar kanunu için rey vermiyen zevat 
varsa reylerini versinler. Rey toplama muamelesi 
hitam bulmuştur. 

MADDE 3 — Dahiliye memurluğu muayyen 
bir meslek olup bu meslekte dereceleri ihraz için 
aranılacak şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

Dördüncü veya daha yukarı derecelerdeki mer
kez ve vilâyet memurlarının mülkiye veya hukuk 
mekteplerinden mezun olmaları şarttır. Bu me
zunlardan ikinci maddede zikredilen memurluklar
da iki buçuk sene hizmet edenler dördüncü dere
cenin üçüncü sınıf memurluklarına tayin edilebi
lirler. Mülkiye veya hukuk tahsillerini bitirdik
ten sonra ecnebi memleketlerde vekâletin kabul 
edeceği mektep veya darülfünunlarda tahsilini 
veya dairelerde stajını ikmal ile avdet edenler 
ikinci maddede yazılı memurluklarda namzetlik 
müddeti dahi dahil olduğu halde üç sene hizmet 
ve ehliyetlerini ispat ettikten sonra doğrudan 
doğruya dördüncü derecedeki memurlukların ikin
ci sınıfına tayin edilebilirler. Hukuk mezunları
nın yedi senelik idadi veya lise tahsilini bitirmiş 
olmaları lâzımdır. Bu derecede tahsil görmüş 
olanlar bulunmadığı takdirde bu kanunun neş
rinden evvel biliniştihan ehliyetlerini ispat etmiş 
olanlar ile vekâletçe açılacak kursu muvaffaki

yetle bitirenler dördüncü derecedeki memurluk
ların üçüncü sınıfına tayin edilebilirler. Umumî 

/ınüfettişlik ile valiliklere lüzum ve zaruret ha-
ımde TSîPşartları haiz olmıyan münasip zatların 
ve vekâlet hukuk müşavirliğine hariçten tensip 
edilecek mütehassısın tayinleri caizdir . Şu kadar 
ki bu suretle hariçten tayin olunanların hizmetleri 
Dahiliye meslekinde kıdem ve derece almağa bir 
esas teşkil etmeyip hizmetlerinden istiğna husu
lünde kendilerine iki aylık maaş nisbetinde ikra
miye verilerek, evvelki meslek veya vaziyetlerine 
irca olunurlar. Bu suretle hariçten alınanlar eğer 
bu hizmetlere muvazzaf memur iken alınmış iseler 
mensup oldukları dairelerce haklarında memurin 
kanununun 85 inci maddesi mucibince ve memuri
yeti ilga edilmiş memurlar gibi muamele olunur. 

5, 6 ve 7 inci derecelere tayin ve terfi edilecek 
memurların orta mektep mezunu olmaları şarttır. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Bu kanun mev
kii tatbika konduktan sonra mektebi mülkiye ve 
yahut hukuk mektebinden mezun olmayıpta 
şimdiye kadar dördüncü derecede ifayi vazife 
etmiş olan kaymakam ve sairenin vaziyetleri ne 
olacaktır? Bunların hukuku müktesebesi mah
fuz mudur? 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Evet efendim; hukuku müktesebe!eri mahfuzdur. 

Kemal B. (Âdâma) — Kanunda, hukuk mezun
larının yedi sene*idadi veyahut lise tahsili görmesi 
şarttır deniliyor, zaten, lise tahsili görmiyenleri 
hukuka kabul .etmiyorlar. Binaenaleyh o kayda 
lüzum yoktur. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Medreseden 
gelenler var efendim; 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Evvelce İstanbul hukukuna girmek için lise mezu
nu olmak şart değildi. Halbuki mektebi âliye gir
mek için lisede icanp eden tahsili umumiyi gör
mek şarttın Biz de memurlarınızın bu tedrisa
tın umumunu görmesini şart ittihaz ediyoruz. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Bundan sonra 
alınmıyacaktır ve alınmıyor. Fakat bir hukuku 
müktesebe olarak bunlar da kabul edilmiştir. 

Salâhattin B. (Kocoeli) — Hakikaten 324 se
nesinden itibaren 3,4 sene kadar böyle önüne 
gelen mektebi hukuka girmişti, son zamanlarda 
Ankara hukukuna üç sene müddetle lise mezunu 
olnııyanların girdikleri görüldü, oradaki mük-
tesebatma göre bu noksanı telâfi etmiş addolun-
malıdır. Bundan sonra gerek darülfünun, gerek 
Ankara hukuk fakültesi lise mezunu olmıyanları 
almıyor. Bu itibarla beş on kişiye veyahut mah
dut zevata inhisar edecek bir hükmün kanunda yer 
tutması muvafık olur zannederim, 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim, bu kanun esasdır. Bir kaç kişinin men
faati hususiyesi için yüksek prensibi bozmamak 
lâzımgelir. 

Reis — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Valiliğe, vali muavinlerine mek

tupçuluğa, polis müdürlüğüne ve kaymakamlığa 
yerli olanlar tayin edilmezler. Diğer yerli daire 
reisleri lüzumunda tahvile tabi tutulurlar. 

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

întihap ve tayin usulleri 
MADDE 5 — Müsteşar; birinci ve ikinci sınıf 

valiler veya bu sınıflara terfi hakkını kazanmış 
ve evvelce valilik etmiş umum müdürler arasından 
vekâletin inhası üzerine müşterek kararname ve 
Reisicumhurun tasdikile; 

Umumî müfettişlerle valiler; vekâletinin inha
sı, îcra vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicum
hurun tasdikile; 

Teftiş heyeti reisi ve umum müdürler ve vekâ
let hukuk müşaviri; vekâletin inhası üzerine müş
terek kararname ve Reisicumhurun tasdikile 

Üçüncü ve dördüncü derecelerdeki memurlar; 
müdürler encümeninin intihabı ve vekilin tasvibi 
üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun 
tasdikile; 

Beşinci ve altıncı derecelerdeki memurlardan 
merkezdekiler; daireleri müdür veya umum 
müdürlerin inhası üzerine vekâletçe, 

Vilâyet nüfus ve iskân ' müdürleri; umum 
müdürlerinin inhası ve müdürler encümeninin 
karar il e vekâletçe; 

Maiyet memurları; Doğrudan doğruya vekâ
letçe ; 

Vilâyetlerin diğer merkez memurlarile kaza 
daire âmirleri; vilâyetlerdeki daire âmirlerinin 
inhası üzerine vilâyetlerce nahiye müdürleri; ve
kâletin tasdikile vilâyetlerce, 

Kazaların. yedinci derece memurlarile nahiye 
memurları; dairesi âmirinin inhası üzerine kay
makamlıkça tayin olunurlar. 

Kaymakamlıklarca tayin edilen memurların 
memuriyetleri vilâyetlerin tasdikile tamam olur. 

Ahmet Remzi B. (Gaziantep) — Efendim, al
tıncı satırda (Umum müfettişlerle valiler vekâle
tinin) yazılmıştır. (Umumî müfettişlerle valiler, 
Dahiliye Vekâletinin) olacaktır. Oraya bir (Da
hiliye) kelimesi ilâve edilecektir. 

Reis — Bu suretle tashih ediyoruz. Maaddeyi 
kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müfettişler 
MADDE 6 — Müfettişler, teftiş heyeti reisinin 

inhası ve vekilin tasvibi üzerine müşterek karar
name ve Reisicumhurun tasdikile tayin olunurlar. 

Müfettişliğe bidayeten tayin olunanlar ilk altı 
ay zarfında evvelki memuriyetleri maaşile bir 
mülâzemet devresi geçirirler. 

Bu müddetin içinde veya sonunda müfettiş
likte kabiliyet ve kifayeti görülemiyenler evvelki 
derece ve sınıflarına iade olunurlar. 

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

MADDE 7 — Mülkiye müfettişlerinin mesai 
ve istihdam tarzları bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

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

MADDE 8 — Müfettişler lüzum halinde Da
hiliyenin diğer memurluklarına nakil veya terfi 
suretile tayin olunabilirler. 

Diğer memurlardan da kanunî ehliyeti haiz 
olanlar, maaşlarının miktarına göre, müfettişliğe 
nakil veya terfi olunabilirler. Ancak müfettişliğe 
tayin edileceklerin mülkiye veya hukuk mektep
lerinden mezun olmaları ve hukuktan mezun olan
ların yedi senelik idadî veya lise tahsilini bitir
miş olmakla beraber kaymakamlıkta en az üç sene 
hizmet etmiş bulunmaları şarttır. 

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

Terfi 
MADDE 9 — Bir derece içinde bir sınıftan 

yukarı sınıfa veya bir derecenin en yüksek sını
fından üst derecenin en küçük sınıfına terfi için 
bulunduğu sınıfta üç sene hizmet etmiş ve memu
rin kanununun 20 inci maddesi mucibince ehliye
ti tasdik edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kay
makamlardan terfie hak kazananlar üçüncü dere
cedeki memurluklara ve dördüncü dereceye dahil 
olan mektupçularla hukuk işleri müdürleri ve po
lis müdürleri kendi sınıflarında muayyen müddeti 
ikmal ile terfie ehliyetleri tasdik edildikten sonra 
birinci sınıf kaymakamlığa tayin edilebilirler. 

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

MADDE 10 — Bilgi ve görgülerini arttırmak 
için vekâletçe yabancı memleketlere gönderilen 
memurların oralarda bulundukları nlüddetler, kı
demlerinde hesap olunur. 

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

Tahvil ve nakil ! 

MADDE 11 — Bir derece veya sınıfta bulunan 
merkez ve mülhakat memurları lüzumu sabit ol
duğu takdirde vekâletçe ayni derece ve nısıftaki 
diğer memuriyetlere tayin olunabilirler. 

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

MADDE 12 — Ayni şehir ve kasaba dahilinde 
ayni sınıf v edereçedeki memurların tebdillerinde 
bunları tayin eden makamlar serbesttirler. 

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

MADDE 13^-— Merkez memurlarından birinci 
ve ikinci derecede bulunanlarla valiler, kayma
kamlar ve zabite âmirleri vekâletçe kat ' i zaruret 
üzerine tayinlerindeki usule tevfikan vekâlet em
rine alınabilirler. 
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Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

İstifa ve mezuniyet 
MADDE 14 — izni bitipte on beş gün içinde 

makbul mazereti olmaksızın işi başına dönmiyen 
ler veyahut mazeretini âmirine bildirmeden üç gün 
işini bıraka?ıJar istifa etmiş sayılırlar. 

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

MADDE 15 — izin, memurin kanununda ya
zılı şartlara tabidir. Bilgi ve görgülerini arttır
mak üzere yabancı memleketlere gitmelerine ve
kaletçe müsaade edilen âli mektep mezunlarına bir 
seneye kadar izin verilebilir, izin alan memurla
rın gidip gelme müddetleri en uzak yerler için ni
hayet bir aydır. Aldığı izini bir ay içinde kullan-
mıyan memurlar tekrar izin almağa mecburdurlar. 

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

MADDE 16 — Fevkalâde hallerde memurların 
vazifelerinden ayrılmalarında mahzur görüldüğü 
takdirde izinleri geri bırakılır ve izinde bulunan
lar iş başına çağrılır. 

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

MADDE 17 — istifa veya diğer bir daireye 
nakil suretile ayrılmış olan memurlardan tekrar 
Dahiliye hizmetine girmeleri vekâletçe kabul olu
nanlar ancak ayrıldıkları zamandaki sınıf ve de
recelerine muadil memuriyetlere tayin olunabililer. 

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

Müdürler encümeni 
MADDE 18 — Müdürler encümeni müsteşarın 

riyaseti altında alfabe sırasile emniyet işleri u-
mum müdürü, hukuk müşaviri, mahallî idareler 
ve nüfus işleri umum müdürleri ve teftiş heyeti 
reisi ile vilâyetler idaresi umum müdüründen te
rekküp eder. 

Memurin şubesi müdürü bu encümenin rapor
törüdür. 

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

MADDE 19 — Müdürler encümeni Dahiliye 
memurlarının mesai ve faaliyetlerini, zatî hal ve 
vaziyetlerini tetkik ve tesbit eyler ve bu kanunla 
intihap hakkı kendisine verilmiş olan memurların 
intihap, terfi ve ehliyetlerinin tasdiki ile tahvil 
hususlarını tezekkür eder. 

Encümenin kararları vekilin tasdiki ile tamam 
olur. 

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

İnzibat cezalan 
MADDE 20 — Memurin kanununun 28, 29 

30, 31, 32 v« 33 üncü maddelerindeki ahvalden 
başka aşağıdaki hallerde şu cezalar verilir : 

ihtar - Zaruret olmadan merciini tecavüz et
mek. 

Tevbih - Teftiş ve tahkikleri sebepsiz uzatmak, 
teftiş lâyihalarını ve tahkik fezleklerini vaktinde 
göndermemek veya sebepsiz olarak tahkikatı nok
san bırakmak, teftiş için gidilecek yeri işaa etmek. 

Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş lâyi
halarına ve sorulan suallere sebepsiz olarak bir 
hafta zarfında cevap vermemek. Bir meselenin 
evrakını kast olmaksızın zayi etmek, vazife ica
bını takdir ve ifada müsamaha göstermek. 

Kat ' i maaşa - Bir aylık hesap kâğıtlarını diğer 
ayın on beşine kadar merciine göndermemek, eli 
işten çektirilen memurlar hakkında tahkikat 
bittikten sonra sebepsiz olarak en çok on beş gün 
zarfında fezleksini ait olduğu makama verme
mek, maiyetindeki memurlara karşı fena mua
melede bulunmak ve resmî muamele ve kayitlara 
muhalif iş 'aratta bulunmak. 

Kıdem tenzili - ifasına mecbur olduğu tahki
katın safhalarını ifşa etmek. 

Sınıf tenzili - Hesaplarını sene nihayetinde ta-
mamile kapatmamak, avans alıp bunu üç ay zar
fında tesviye etmemek, âmirine vazife başında 
veya vazifeden dolayı her nerede olursa olsun ha
karet etmek, vazife başında madununa yahut arka
daşlarına hakaret etmek, memur bulunduğu yerin 
ve mıntakanın haricine izinsiz gitmek, yahut va
zife icabı gittiği takdirde mafevkini haberdar et
memek ve cemi ianat nizamnamesine mugayir ha
rekette bulunmak. 

Sabri B. (Cebelibereket) — Efendim, bu madde 
hakikaten çok güzel tertip ve tanzim edilmiştir. 
Zannediyorum ki bir küçük nokta daha ilâve olu
nursa daha eyi olacaktır. O da memurinden mi
safir kabul edenlerin tecziye edilmesidir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, esa
sen bu mesele memurin kanununda vardır. 

Selâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, askerî ce
za kanununda « k a f i maaş» yerine ıstılah oluna
rak (maaş kesilmesi) tabiri kullanılmıştır. .Za
ten bu kanunda da tashih edilmişti. Fakat mat
baada unutulmuş olacaktır. Bu şekilde tashihini 
rica ederim. 

Reis — Maddeyi bu tashih ile kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Evrak ziyaı ve ve vazife icabını 
takdir ve ifada müsamaha, Devlet ye efratça ma
zarratı mucip olmuş ise zararın derecesine göre 
memur*hakkında inzibat cezaları en ağırına kadar 
tatbik edilmekle beraber kanunî takibat ta icra 
edilir. 

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

MADDE 22 — Resmî muamelelerden dolayı 
âmirlerini alenen tenkit edenler tenkidin şekil, 
mahiyet ve tesiri derecesine göre maaş kesilmesi, 



İ3: 73 9^-1936 € :" 1 
kıdem tenzili cezalarından biri ile cezalandırılır. 

Ağnoğhı Ahmet B. (Kars) — Efendim; tenkit 
kelimesi bir az şümullü bir kelimedir. Lütfen 
bunu beyan buyursunlar. Çünkü bazan bir âmi
rin, en ufak ve haklı bir sözü de tenkit telâkki 
etmesi mümkündür. Tabiî Vekil Beyefendi böyW 
mütalea buyurmamışlardı. Yalnız meseleyi izah 
buyursünlarda zapta geçsin. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Efendim; maksadımız memur ile âmir arasında 
vazife dolayısile vaki olacak tenkittir,, yoksa hak
lı itirazlar şüphesizdir ki, misallerini her gün 
görüyoruz. Âmirin otoritesi kınlıyor, demagoji 
yapılıyor, buna mani olmak için bu kaydi koy
duk. (Doğru sesleri) 

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

MADDE 23 — İrtikâp ve irtişaları veya vazife 
ve memurluk haysiyet ve şerefine uymıyan kötü 
itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı ayrı iki 
müfettiş tarafından verilen raporlar ve muhtelif 
iki âmirin mahrem tezkiye varakalarile teeyyüt 
ettiği halde maddî ve kanunî kâfi deliller bulu-
namamasındân haklarında takibat yapılamıyan 
memurlar, Vekâlet inzibat komisyonunun karan 
ve Vekilin tasdikıle, meslekten çıkanlırlar. 

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

MADDE 24 — Vali veya kaymakamlarla na
hiye müdürleri, emir veya nezaretlerine tabi daire
lerde, sui istimallerin ve alelûmum kanunsuz hare
ketlerin vukuundan mes'uldürler. 

Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler 
veya tahkikler neticesinde sabit olur ve vali ile 
kaymakam ve nahiye müdürünün .onlara daha 
îvvel vakıf olmadıkları veyahut vakıf oldukları 
aide salâhiyetleri dahilindeki teşebbüslere giriş-

nedikleri anlaşılırsa haklarında vazifelerinde 
âkaydi gösteren memurlar gibi muamele olunur. 

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

MADDE 25 — Dahiliye memurlarının sieilleri-
3 mahrem dosyalarının tesbit ve tanzimi usulleri, 
ir nizamname ile tayin olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıi-
3r . . . Kabul edilmiştir. 

Vekâlet inzibat komisyonu 
MADDE 26 — Vekâlet inzibat komisyonu, 

aüsteşarın riyasetinde müdürler encümenini teş-
il eden azadan terekküp eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
,c ... Kabul edilmiştir. 

İçtihadı hareket 
MADDE 27 —Kanun ve nizamnamelerde sa-

ihat olmıyan ve hakkında hususî emir bulunmı-
*n mesailde mafevkten; istizan imkanı olmadığı 

takdirde vali kaymakam ve nahiye müdürleri 
kendi içtihatlarile hareket ederler ve tedbir 
alırlar, 

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

Meslek kursu 
MADDE 28 — Vekâlet münasip gördüğü yer

lerde memurlar için meslek kursu açmağa ve bun
ların programını tanzime salâhiyettardrı. Bu kurs
lara kabul edilecek memurların evsaf ve şeraiti 
bir nizamname ile tayin olunur. Kursa kabul edi
len memurlara harcırah kararnamesine tevfikan 
harcırah ve yevmiye verilir. 

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

MADDE 29 — 9 kânunuevvel 1329 tarihli Da
hiliye nezareti teşkilâtına ait nizamname ve 
Dahiliye memurin nizamnamesi ile 2 mayıs 1329 
tarihli polis ve 23 teşrinisani 1331 tarihli cem'i 
iaııat nizamnamelerinin ve diğer kanunların bu 
kanuna mugayir olan hükümleri mülgadır. 

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

MADDE 30 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Dahiliye Vekili 
Beyefendi hazretlerine hakikaten çok kıymetli 
olan bu kanunu getirmiş olduklarından dolayı 
çok teşekkür ederim ve arzu ederim ki diğer ve
kâletler dahi böyle bir kanunu bir an evvel ge
tirsinler. Teşkilâtı esasiye kanunumuz her vekâ
lete ait bir memurin kanununun yapılması vazife 
olarak vekillere tahmil etmektedir. Şimdiye ka
dar humı yalnız Dahiliye ve Hariciye Vekâletleri 
getirmişlerdir. (Maarif tenden geldi sesleri) 

Getirdiklerini müsbet olarak bildiğim Hariciye 
ile Dahiliye eVkâletidir. Halbuki diğer vekâletler-
deki memurinin vaziyeti hakikaten müphemdir ve 
dahilî nizamnameler ve dahilî talimatnamelerle fi
len idare edilmektedir. Halbuki ellerinde mükemmel 
bir numune de vardır. Diğer vekillerimizin de hep
sinin böyle bir kanun getirmelerini rica ederim. Bu 
suretle memurlarının vaziyetlerini tayin etmiş olur
lar. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. (Muğla) — 
Ahmet Beyefendiye teşekkür ederim. Fakat hu
susî malûmatıma göre Başvekâlet ve diğer vekâ
letlerde bu memurin kanununu hazırlamaktadır
lar. Zannederim ki hâkimler kanunu Adliye Vekâ
letinin memurin kanunudur. Şu halde Dahiliye, 
Hariciye ve Adliye Vekâletleri bu kanunu yapmış 
bulunuyorlar. Gelecek sene diğer arkadaşlarda 
getireceklerdir, 
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Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Encümen maz
batasında bu kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
teklif edilmişti . Lütfen onu reye vazediniz. 

Reis — Efendim; müstaceliyetle müzakeresi 
dün kabul edilmiştir. 

Efendim; son okunan maddeyi reye arzediyo-
ruıu. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

5 -— Amasyanın Bağlıca Köyünden Bülbül-
oğullarından Alioğlu Arifin ölüm cezasına çarpıl
ması hakkında 3/466, Kuyucuk Nahiyesinden Musa 
oğlu Alımedm ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/170, Akçaabadtn Ahcnde Köyünden Karacaoğul-
larından Miktal Hasanın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/480 ve Sındırgıyım Kizaiye Köyünden 
Ahmet oğlu tsmailin ölüm cezasına çarpılması hak
kında 3/481, numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 
Adliye Encümeni mazbatası [1] 

Reis —- Mazbata hakkında mütalea var mil 
( Hayır sesleri ) . Mazbatayı kabul edenler... Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 246 numaralı matbua 
buttur, 

zaptın sonuna mer-

Efendim; ruznamemizin iki defa müzakereye 
tabi olan maddelerine geldik. Bunlar hakkında en
cümenler tarafından müstaceliyet, teklif olunuyor. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 — Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında i/718 
numaralı kanan lâyihası ve iktisat ve Maliye En
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası ile Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir ) — 
Efendim; bu lâyihayı arkadaşlarla bir kerre daha 
gözden geçirdik, tashih edilecek bir iki nokta var
dır. Müsaade ederseniz yarına bırakalım. 

Yusuf B. ( Denizli ) — Hem biz de okumuş 
oluruz 

Reis — Münasip mi efendim? (Münasip sesleri). 
O halde yarına tehir ediyoruz. 

Reylerin neticesini arzediyorum: Tütün inhisar 
kanununa (208) zat kabul etmek suretile rey ver
miştir, muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun (208) 
reyle kabul edilmiştir. 

Yarın saat 14 te toplanmak üzere celseye niha
yet veriyorum. 

Kapanma saati: : 16,30 

[1] 242 numaralı matbua zaptın sonuna mer* 
buttur. 

Tütün İnhisarı kanununun neticei a ras ı 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

316 
208 
208 

0 
0 

108 
0 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 
. Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 

Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

Rasih B. 
Artvin 

Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
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fcmin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadik B. 

Bayazıt 
îhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
îsmet B. 
MünürB. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 

Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

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

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşüne 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakan 
ibrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 

Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 

' Münür B. 
Osmanzade Hamdi ] 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 
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Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
AtaB. 
Faik B. 
Galip B. 

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

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B.
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rasim B. 
Rahmi B. 
Şem şeddin B. 



Ziyaeddm B. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
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Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

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

Urfa 
Doktor Eefet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

[Süleyman Sırrı B. 
İTahsin B. 

Zonguldak 
İCelâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C. ) 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 

Bitlis 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Asaf B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Sabrı B. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
îsmail Kemal B. 

Benizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Pş.|Necip Ali B, 
Diyarbekir 

Rüştü B. 
Edirne 

Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
[Emin B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Remzi B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 

Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
ihsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 
İHasan Ferit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. 

Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Mitat B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
I smaüB. 

Rize 
Egfctt B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sacfafc B. 
Remzi B. 

$. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

150-



Hasan B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
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Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
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Yozgat 

Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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SIRA No 2 4 0 
Veraset ve intikal vergisi kanununun 15 inci maddesinin 
tefsiri hakkında 3/464 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 14 - V - 1930 
Sayı M 6/1576 

I*. M. M. Yüksek Reisliğine 
5 nisan 926 tarihli ve 797 numaralı Veraset ve İntikal vegisi kanununun 15 inci madde

sinin teff-iri lüzumuna dir Maliye Vekâletinden yazılan I8-IV-930 tarihli ve 14383/72 numaralı 
tezkerenin sureti leffen takdim kılndı. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Başvekâlet Yüksek Makamına 
3 nisan 926 tarihli ve 797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 15 inci 

maddesinde <c veraset tarikile intikal vukuunda tereke tahriri halinde ya takdiri kıymet veyahut 
varisler arasında müzayedeten tekarrür edecek bedel üzerinden vergi alınır » diye yazılıdır. 

Ahkâmı umumiye mucibince miras, ölüm ile açılmakta ve miras açılınca da mirasçılar, 
onun tamamına sahip olmakta ve bu suretle mülkiyet mirasçıya intikal etmektedir. Terekenin 
tahriri halinde ölen kimseye ait malların mülkiyeti her ne kadar mirasçısına intikal etmiş ise 
de mirasçı, bu mallar üzerinde tahrir neticesine kadar tasarrufatta bulunamamaktadır. 

Salifülarz maddede cc tereke intikali halinde ya takdiri keymet veyahut varisler arasında 
müzayedeten takarrür edecek bedel üzerinden » vergi alınacağı tespit edilmiş olması ile 
mirasçının, mülkiyeti intikal eden mallar üzerinde tasarrufa ehil olduğu zamandaki kıymeti 
vergiye matrah ittihaz etmiş ve intikal eden malın takdiri kıymetinde, tasarrufu esas tutmuş 
ve fakat tereke tahrir edilmezse menkul malların tespit olunduğu tarihteki veya ölümün vukuu 
tarihindeki rayiçlerden hangisinin takdiri keymet heyetince yapılacak takdirata esas tutulması 
lâzımgeleceği meskût bırakılmıştır. 

Binaenaleyh, tereke tahrir olunmadığı taktirde menkul mallara takdiri kıymet heyetlerince 
yapılacak takdiratta aşağıda gösterildiği veçhile iki suretle muamele yapılması neticesine 
varılmıştır: 

1 - Miras ölüm ile açıldığına ve mülkiyeti nakleylediğine göre mirasçı ölümün vukuu ile 
kendisine intikal eden mallar üzerinde tasarrufa ehil olabileceğinden mirasa dahil olan malların 
takdiri keymetinde, mirasın açıldığı gündeki yani ölüm tarihindeki rayicin nazara 
alınması muvafık olacağı mütalea edilmekte ve ezcümle vazii kanun gayri menkul mallarda 
ölüm tarihindeki kiymeti vergiye matrah ittihaz eylemiş olması da takdiratta ölüm tarihindeki 
rayicin esas tutlacağına karine teşkil etmektedir. 

2 - Madde metninde (terekenin tahriri halinde ) ibaresindeki ( halinde) kelimesinin tere
kenin tahririne değil belki ( takdiri kiymet ) ve varisler arasında müzayede ) suretile taayün 
edecek kıymete muyafık bulunacağı ve yapılacak takdiratta her ne suretle olursa olsun menkul 
malların tesbiti anıda taayyün edecek kıymetin vergiye matrah ittihaz olunabileceğide varit 
görülmektedir. 
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Şu hale nazaran maddenin maali, her iki surette imâl kabiliyeti göstermekte olmasına na

zaran meselenin B. M. Meclisi Âlisince müstaceliyyetle tetkik ve tefsiren halli esbabının temini 
arzolunur. Maliye Vekili 

Ş. Saraçoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Karar No. 52 
Esas No. 3/464 

21 - V - 1930 

Yüksek Reisliğe 

Veraset ve intikal vergisine müteallik 797 numaralı kanunun 15 inci maddesinin tefsirine 
dair Maliye Vekâletinin iş'arına atfen Başvekâletten yazılan 14 - V - 1930 tarih ve 6/1546 numa
ralı tezkere Adliye Encümenine havale olunmakla Maliye Vekâleti tarafından izam edilen Müdi-
randan Kenan Bey huzurile tetkik olundu. 

Maliye Vekâletinin tefsir lüzumuna dair mütaleasını havi tezkere münderacatına ve şifahen 
verilen izahatın hulâsasına göre veraset ve intikal vergisi kanununun 15 inci maddesinde veraset 
ta^rikile intikal vukuunda tereke tahriri halinde ya takdiri kıymet veyahut varisler arasında mü-
zayedeten takarrür edecek bedel üzerinden vergi alınacağı yazıl ıolup tereke tahrir ölunmıyan ah
valde miras kalan malların kıymetini takdirde mirasın ölümle açıldığına ve mülkiyeti nakletti
ğine nazaran mirasa giren malların ölüm tarihindeki rayicine göre takdiri kıymet heyetlerince 
kıymeti biçilerek bunun vergiye matrah teşkil etmesi lâzım geleceği istidlal edilmekte isede tat
bikatında bu kıymet rayicinin zamanı meselesininbir gûna tereddüt ve müşkülâta mahal vermemesi 
zımnında keyfiyetin tefsiri bir karara raptı istenmektedir. 

Encümence icabı müzakere olundu: mirasın ölüm ile açılması kanun medenî hükmü mukteza-
sından olmakla beraber mirasçının mirası reddetmeğe kanunî mehil zarfında hakkı olduğundan 
mirası reddetmez veya ret hakkını düşüren tasarruflarda bulunursa miras suretile mülkiyetine 
intikal edecek mallar mirasçının ölümü zamamndan başlıyacağı cihetle veraset ve intikal vergi
sine matrah ittihaz olunacak kıymetinde ölüm zamanındaki rayici olması pek tabiî ve kanunun 
17 inci maddesinde gayri menkul mallar hakkındaki kıymete dair hükmünde bunu müeyyittir. 
Mirasçının mirası ret veya mahkeme marif etile tasfiyesi halinde kıymetin ne^olacağı on beşinci 
maddede gösterildiğinden mahkemelerce yapılacak muamelelerden sonra mirasciya intikal ve mülkiye
tine geçecek olan mallar hakkında mirasçının ölümü zamanındaki rayiç üzerinden takdir edilecek kıyme
tin bu halş şümulü olmıyacağından kanunun maksadını gösteren bu izaha göre bir tefsir fıkrası tanzimi 
ekseriytle kararlaştırılmıştır. 

Havale mucibince evrakın Maliye ve Bütçe Encümenlerine tevdii arzolunur. 

Adliye En. Es. 
Namına 

Salâhattin 
Âza 

Antalya 
A. Saki 

Âza 
Mardin 

/ . Ferit 
Âza 

Erzincan 
Abdülhak 

M. M. 

Saalâhattin 
Âza Âza 

Konya Ankara 
T. Fikret İhsan 

Âza Âza 
Çorum Konya 
Münir Refik 

Âza 
Kayseri 

Reşit 

Kâ. Âza Âza Âza 
Yozgat Veraset ve intikal vergisi varisin eline geçecek 

A. Hamdı emvalden alınacak bir vergi olduğundan vefat 
tarihindeki değil mirasçıların eline geçtiği tarih
teki kıymet üzerinden alınması lâzım geleceğin
den ve kanunun maksadı mirasın taksimi ve miras
çıların temellükü tarihindeki rayiç üzerinden 
takdir edilecek kıymet olduğundan encümenin 
ekseriyetle ittihaz ettiği karara muhalifiz. 

Zonguldak îzmir E dine 
Nazif Enver H. Hayri 
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Tefsir fıkrası 

Veraset yolu ile intikâl edecek menkul mâllarda tereke tahrir edilmiyen ahvalde mirasçının 
ölümü zamanındaki malin rayici nazara alınarak takdir olunacak kiymet veraset ve intikaj. vergi
sine matrah ittihaz olunur. 

Maliye Encümeni mazbatası 
T. B. Af. Af. 

Maliye Encümeni 27-V-1930 
Karar jY° 46 

Esas N 31464 
Yüksek Reisliğe 

Veraset ve intikal vergisi kanununun on beşinci maddesinin tefsiri hakkında olup Encü
menimize havale buyrulan 6/1576 numaralı ve 12 mayıs 930 tarihli Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası,Maliye Vekâleti memuru mahsusu huzurile, mütalea ve tetkik olundu. 

Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanunun 15 inci maddesi,alınacak verginin, ya takdiri 
kıymet ile veyahut varisler arasında müzayedeten, tekarrür edecek bedel üzerinden alınmasını 
tahsis etmesine nazaran gerek takdiri kıymetle ve gerek müzayede ile bedel tekarrürü ancak 
terekenin tahriri hal ve zamanda mümkün olacağına binaen, encümenimiz Adliye Encümeninin 
noktai nazarına iştirak etmemiş ve ona göre bir tefsir fıkrası tanzim eylemiştir. Havale mucibince 
Bütçe Encümenine tevdi kılındı.' 

Maliye En. Rs. M. Muhariri Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
Konya 

Ali Rana A. Hilmi Kâmil Şevket Sami Emin Fuat 

Tefsir Eıkrası 
Veraset tarikile intikal vukuunda alınacak vergiye esas olan kıymet, terekenin tahriri zama

nında, ya takdir veya müzayede ile, takarrür eden kıymetidir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. 147 v , . ; 4 

Esas No 3/464 
Yüksek Reisliğe 

797 numaralı veraset ve intikal vergisi kanununun 15 inci maddesinin tefsiri talebine dair Başve
kâletten gelen 14 - 5 - 1930 tarih ve 6/1546 numaralı tezkere ve bu baptaki esbabı mucibe lâyi
hası * Adliye ve Maliye Encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize havale buyrulmakla Ma
liye Vekâleti Varidat Umum Müdürü Cezmi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Maliye Vekâleti tezkeresinde: tefsiri talep olunan 797 numaralı kanunun 15 inci maddesinde 
yazılı olan ( veraset tarikile intikal vukuunda tereke tahriri halinde ya takdiri kıymet veya va-
reisler arasında müzayedeten "tekarrür - edecek bedel üzerinden vergi alınacağı ) kaydi mirasın ö-
lüm ile açıldığına ve o anda intikal vukubulacağına göre gayri menkul malların kıymetini takdirde 
ölüm tarihindeki rayicin vergiye matrah ittihaz edileceğine bir karine teşkil edeceği ve ( te-
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rekenin tahriri halinde ) ibaresindeki (ha l inde ) kelimesi ile tereke tahririne matuf olmayıp ölüm 
anındaki rayiç üzerine taayyün edecek kıymetin vergiye matrah ittihaz edilmesi lâzım geleceği 
işaret olunduğu mütaleasmı dermeyan eylemektedir. 

Adliye Encümeni mazbatasında ise, mirasın ölüm ile açılması kanunu medenî ahkâmından 
olup mirasçının kanunî bir mehil zarfında mirası reddetmemesi veya ret hakkını düşüren tasarruf
larda bulunması miras suretile intikal edecek inalların mülkiyetinin ölüm zamanından başlıya-
cağına göre bu tarihteki rayiç üzerine takdir edilen kıymetin vergiye matrah ittihazı pek tabiî ve 
kanunun 1 7inci maddesinde gayri menkuller hakkındaki kıymete ait olan hükümlerin de bunu 
müeyyet bulunduğu, ve mirasçının mirası reddi veya mahkeme marifetile tasfiyesi halinde mah
kemelerce yapılacak muamelelerden sonra mirasçıya intikal edecek menkul malların ölüm zama
nındaki rayiee göre takdir olunacak kıymetin bu hale şümulü olmıyacağı hakkında encümence 
ekseriyetle mütalea dermeyan olunmaktadır. 

Maliye Encümeni ise mütaleasmı terekenintahriri haline hasretmiştir. Encümenimizce, icra 
kılınan tetkikat neticesinde miras ölüm ile açıldığına menkul ve gayri menkul olarak vereseye-
intikal edecek mallarm mülkiyeti ölüm zamanından başlıyacağına göre, ve mirasçının mirası ret 
veya ret hakkını düşüren tasarruflarda bulunmadıkça, miras suretile mülkiyetine intikal edecek 
mallar,, ölüm tarihinden itibaren veresenin tasarrufuna geçeceği ve ölüm tarihindeki rayicin de 
veraset ve intikal vergisine matrah ittihaz olunması lâzımgeleceği hakkındaki Adliye Encümeninin 
mütaleasına encümenimizce iştirak edilmiş ve mezkûr encümen tarafından tanzim kılınan tefsir 
fıkrası aynen kabul olunmuştur. Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine; 
arzolunur. 

Bütçe En. Rs. Reis Vekili M. M. Aydın Budur Diyarbekir 
İstanbul Bursa G. Antap Mühendis 

Fuat Muhlis Remzi . Mitat Vahit Rüştü 
Elaziz Erzurum" îsparta Konya Niğde Bursa 

/ / . Tahsin H. Aziz Mükerrem Kâ. Hüsnü Faik Dr. 8. Lütfü 
Kütahya 

Niyazi Asım 
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Dahiliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 29 şubat 1928 

tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan dahiliye memurin kanunu 
lâyihasile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmaşını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet • 

Esbabı mucibe 

Memurin kanununun ikinci muvakkat maddesi] hükmüne tevfikan işbu kanun lâyihası ihzar 
olunmuştur. 

Memurini umumî hatlarla memurların bidayeten' memuriyete nasıl alınacaklarını, ne yolda 
terfi, taltif edileceklerini ve ne suretle tecziye edilecklerini göstermekte olduğundan dahiliye 
memurin kanunu da bu ana hatları dairesinde memurlarının bu baptaki vaziyetlerini tespit 
eylemiştir. On dokuz maddeden ibaret olan bu kanun lâyihasının birinci maddesi dahiliye 
memurlarını tarif ettikten sonra iptida dahiliyeye intisap etmek isteyen memurinin evsaf ve 
şeraitinden bahis ve namizetlik devrinin azamisini tespit eylemiştir, memurin kanununun 
memurlara bahşettiği terfi hakkını bir sistem dahilinde yapabilmek üzere dahiliye memurlarını 
sınıflara ayırmış ve merkez ile mülhakat memurlarının muadilleri tayin kılınmıştır. 

Memurların âli tahsil görmüş olanları birinci derecede nazarı dikkatte tutulmakla beraber 
meslekte tecrübe görmüş idare memurluklarında bulunmuş olmağı da esaslı bir şart olarak 
derpiş eylemiştir. 

Valiler memleketin umumî siyasetile alâkadar olduklarından diğer dahiliye memurlarının 
tayinlerinde vazolunan kayıtlar kendilerine teşmil edilmemiştir. Bir dahiliye kursu açılarak 
meslekten yetişmiş ve lise veya idadi tahsili görmüş memurini kursa davet ve bu suretle tedricen 
âli tahsil görmeyen dahiliye memurlarından daha vasi bir surette istifade edilmek ve onlarada 
terfi imkânı vermek için ahkam vaz olunmuştur. 

Memurin kanunu vekâlet inzibat komisyonlarının kimlerden terekküp edeceğini tasrih etme
diği cihetle dahiliye memurin kanununda bu cihet tesbit edilmiştir. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 7-V 19?3 
Riyaseti Celileye 

Dahiliye memurları hakkında Dahiliye Vekâletince tanzim olunup Başvekâleti Celileden 
Meclisi Âliye takdim olunan ve iptidaen Muvakkat Memurin Encümenine havale buyrulan ve 
encümeni müşarünileyhaca evvel emirde encümenimizce tetkiki kararlaştırılan kanun lâyihasile 
esbabı mucibe mazbatası Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bf. hazır bulundukları halde tetkik ve 
mütalea olundu. 

Memurin kanununun ikinci muvakkat maddesi hükmüne tevfikan ihzar olunan bu lâyihanın 
birinci maddesi dahiliye memurlarını tarif etmekte isede memurin kanunu kimlerin memur 
bulunduğunu tayin eytamiş olduğundan bu maddedeki tarif zait görülerek maddenin tayyma 
karar verilmiştir. 

f İkinci madde : Vekâletin memurlarını maaşları itibarile değil vazifelerinin mahiyeti itibarile 
I sınıf ve derecelere taksim esası kab '̂f olunarak merkez ve vilâyat memurları arasında mümkün 

mertebe muadeleti temin için bu nmdde tadil olunmuştur. Ancak Faik, Hacim, Sait ve Muttalip 
\ Beyler bu cetvelin üçüncü fıkrasındaki nüfus ve memurin müdürlerinin ikinci fıkraya yazılması 

reyinde bulunmuşlardır. 
Üçüncü madde : Tayyolunmuştur. ' ,, . 
Dördüncü madde : İkinci madde olarak namzetlik müddetini tespit etmektedir. Metinde * 

yapıladı ve namzetlik müddetinin kat'î olarak Ipir sene olmasını tayin eden tadilâttan 
başka maddenin nihayetinde Mektebi Mülkiye ve Hukuk mezunlarının namzetlik devrelerini 
hangi memuriyetlerde geçirecekleri tasrih olunm ustur.% 

Beşinci madde : Bazı tadillerle kabul olunmuştur. 
Altıncı madde : Dördüncü madde olarak kabul olunmuştur. 
Yedinci madde : Beşinci madde olarak tesbit edirmiş ve berveçhi ati tadilât icra olun

muştur. 
A - Dahiliye memurluğunun bir mesleki mahsus olduğu zikir ve tasrih olunmuştur ve bu 

lâyihada birinci madde olarak encümenimizce yapılan cetveldeki memuriyet derecelerinin ne 
suretle ve hangi evsaf ve şerait ile iktisap olunacağı memuriyetlerin tayin şartlarında göste
rilmiştir. 

B - Umumî müfettişler için kanunu mahsusundaki salâhiyeti ve vazifesinin mahiyetindeki 
ehemmiyeti itibarile Dahiliye Vekâleti kadrosunda müsteşarlık ve birinci sınıf valilik gibi yüksek 
mertebeye kadar yükselmiş zavat arasından intahap esası kabul olunmuştur. Kanunu mahsus 
mucibince müteaddit vilâyetleri ihtiva eden müfettişlik mırıtakalarında umumî müfettişler 
kuvvei icraiyenin en yüksek memuru ve mümessili olduklarından dolayı intihaplarında Vekâletin 
serbest bulunması muvafık görülerek fıkraya (diğer zevat) arasından kaydı ilâve olunmuştur. 

C - Valiler, vilâyetlerin idarei umumiyesinden mes'ul olmak üzere intihap olunacak valilerin 
ne gibi evsaf ve şeraiti haiz bulunmaları hususunun tespiti encümenimizce zarurî görülmüştür. 

1 - Emniyet ve asayişin temini. 
2 - İdarei umtımiyeye ait vazaiften bir kısmının doğrudan doğruya idaresi ve diğerlerine 

nazareti. 
3 - Vilâyetlerde Devletin şahsiyeti maneviyesini temsil etmesi 
4 - Bir kısım idarei umumiye memurlarının tayini . 
5 - İdarei mahalliye ve belediyeler üzerindeki nazaret ve murakabe haklarını haiz bulunması 

gibi beş maddede hulâsa edilebilen başlıca vazaif ile meşgul olan valinin idare ilminin ve 
Devlet işlerinin talep ettiği evsaf ve şeraite malik olması zaruridir. Şukadarki valiler, vilâyet
lerin idarei umumiyesinden mes'ul ve Hükümetin vilâyetlerde mümessili olduklarından dolayı 
uhdelerindeki vazifenin siyasî mahiyeti nazara itibara alınarak hasıl olacak lüzum ve zaruretlere 
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göre Vekâletin münasip zevat meyanmdan vali intihabında serbest bırakılması için bir fıkra ilâve 
edilmiş ve ancak valiliğin du gibi zevat için bir hakkı müktesep teşkil çtmernesi esası vaz 
olunmuştur . Bununla beraber bu vaziyetteki zevatında idarî ve ilmî evsafı haiz bulunanlar 
meyamridarı intihabı encümenimizce bilhassa şayanı temennidir. 

D - Müsteşar ve Müdürü Umumiler için Mektebi Mülkiye veya hukuk mezunu bulunmaları 
ve ayni zamanda vekâletin kadrosundaki yüksek mertebelere kadar irtika etmiş ve hizmetlerinde 
muvaffak olmuş zevat meyanmdan intihap ve tayin esasları vazolunmuştur . 

H - Müdürler , mülkiye müfettişleri hukuk müşaviri , vali muavinleri ve müdürü umumî 
muavinleri içinde tayin esnasında riayat edilmesi zarurî olan evsaf ve şerait tespit olunmuştur 

. V - Kaymakamlık da şayanı ehemmiyet bir cüzü idarenin başındaki en mühim bir vazife 
olduğundan kaymakam tayin olunabilmek içinde evvelâ Mektebi mülkiye veya hukuk mezunu 
olupta Dahiliye hizmetlerinde üç sene muvaffakiyetle hizmet etmek ve saniyen lise veya eski 
yedi senelik idadi mezunu olupta birinci maddenin 7,8 ve 0 üncü fıkralarında muharrer 
memuriyetlerde altı sene bulunmak ve tatbikat kursunu da muvaffakiyetle bitirmiş olmak kayitleri 
vazolunmuştur. 

Tahrirat, nüfus, iskan ve umuru hukukiye müdürleri vekâlet mümeyyizlerine ait fıkralar 
aynen kabul edilmiştir. 

Z - Nahiye müdürleri. 
Kazalardan sonra bir cüzü idarî olan nahiyeler, idare teşkilatımızın en mühim kısımlarından 

olmakla bu idare başında bulunacak nahiye müdürleri için müktazi evsâf ve şeraiti saire fık
ralarda tespit olunmuştur. 

Valilik, müfettişlik kaymakam hklarala tahrirat, nüfus iskan ve nahiye müdürlerindeki sınıf 
adetlerile her sınıfında lâakal üç sene hizmet etmedikçe mavefk sınıfa geçiîememesi esası lâyihada 
altıncı madde olarak zikrolunmuştur. 

Yedinci madde: bu madde encümenimizce ilâve edilmiştir. Mafevk dereceye terfi için kıdem 
ve ehliyet esas olarak ka"bul olunmuş ve ehliyetelri tasdik alâhiyetinin de mamefevk memuriyet
lere intihap ve tayin hakkını; haiz olan makam ve heyetlere tevdii münasip gürülmüştür. 

Sekizinci madde: hukuk mezunlarının orta tahsilleri itibarile tabi oldukları dereceleri tespit 
eylemektedir. 

Sekizinci madde : Dokzuncu madde olarak tespit ve memurların taltifi için her vekâlet 
bütçesinde bulunan ikramiyelerin dahiliye memurları için de sureti itasına ait olup aynen kabul 
edilmiştir. 

Onuncu madde: encümenimizce ilâve olunmuştur. Memleket dahilinde emniyet ve asayişi 
temin ile mükellef olan dahilive memurları maddede zikrolunan ahvalde daima hayatlarını feda 
etmek mecburiyetine maruz kaldıklarından bunların malûlleri ile eytam ve eramili için askerî 
tekaüt kanuuunurı vaziyetleri ile alâkadar maddeleri ahkâmının tatbik olunması zaruridir. 

9,10,11,12,13, ve 14 üncü maddeler encümenimizce 11,12,13-14 ve 15 inci maddeler 
olarak bazı tadilat ile kabul olunmaştur, 

On altıncı madde : Encümenimiz tarafından ilâve edilmiştir. 
On yedinci madde : Bu madde deviencümen tarafından memurin kanunundaki şeraite tebaan 

ilâve olunmuş isede memleketin emniyet ve inzibatı nazarı dikkatte bulundurularak amirin 
tahrirî emrinin madun tarafından icrası ve tevellüt edecek mesuliyetin de amire ait bulunacağı 
esası vaz olunmuştur. 

Beşinci madde : 18 inci madde olarak bazı tadilât ile kabul edilmiştir. 
On dokuzuncu madde : Encümenimizce ilâve olunmuştur. Beşinci madde olarak tespit 

olunan maddenin esbabı mucibesi yani valilerin vaziyetindeki mahiyeti siyasiye nazarı itibare 
alınarak tayinleri gibi idarî lüzum ve zaruret olduğu takdirde tahvillerinde de vekâletin 
serbest bırakılması ve bir vilâyet dahilindeki kaymakamlarla nahiye müdürlerinin kezalik 
ayni esbaptan dolayı tahvillerinin icrası caiz görulebilmiştir. 

Yirmi ve Yirmi birinci maddeler encümenimizce ilâve olunmuştur. 



Yirmi iki ve yirmi üçüncü maddeler tadil edilmiştir. 
Yirmi dördüncü madde : Vekâlet inzibat komisyonunun sureti teşekkülünü tespit etmektedir. 
Yirmi beşinci madde : Tryinleri merkeze ait memurların intihap ve ehliyeılerini tasdik ve 

terfi ve tahvilleri hususatile iştigal etmek üzere bir müdürler encümeni teşkili esasını vaz 
etmektepir. Bu encümen kararlarının vekilin tasdiki ile tamam olması da şart konulmuştur. 

Yirmi altıncı madde : On sekizinci maddenin son fıhrası yirmi altıncı madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Yirmi yedinci madde : Layihada on dokuzuncu madde olarak tespit olunan bu mad'de tadil 
olunmuş ve tekrar Dahiliye kadrosuna avdet edenlerin hini infikâklerindeki sınıf ve derecelerine 
muadil bir memuriyete tayinleri esasi babtıl edilmiştir. 

Yirmi sekizinci madde ile muevkkat birinci maddeler encüırıenimizce ilâye ve lâyihadaki 
20, 21 inci maddeler 29, 30 uncu madde olarak kabul olunmuştur. 

Bermucibi havale Muvakkat Memurin Encümenine tevdi olunur. 

Rs. V. M. M. Kâ. Âza Âza 
Erzurum Malatya Kars Ankara Antalya Rize Çorum 

Tahsin Abdülmuttalip Halit Talat Rasih Atıf İsmail Kemal 
Tekirdağı Eskişehir Zonguldak Giresun 

Birinci madde ile on birinci maddenin. B Sait M. Rıfat H. Muhittin 
fıkrasına ve ondokuzuncu maddeye muhalifim Kars Niğde 

M. Faik B.Tali Nüfus ve memurin müdürleri hakkında, Faik, 
Hacim, Sait ve Muttalip Beylerin reylerine 

iştirak ederim 
Galip 

'+* 

Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Me. Ka. Mu. En. 4 - I I I - 1 9 2 9 
Karar A" 24 
Esşs M İl 182 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâleti Celileden varit olup Dahiliye Encümenince tetkik ve tadil edildikten sonra 
encümenimize havale buyrulan ( dahiliye memurin kanunu ) lâyihası Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya B. Efendinin huzurile mütalea ve tetkik olundu. 

Encümenimizin hemen bütün esaslarda Dahiliye Encümeninin noktai nazarına iştiraki anlaşıl
dıktan sonra tetkikat ve tatbikatta kolaylık ı/e mazbutiyeti temin için madde sıralarının ihtiva 
ettikleri hükümlerin taallûk eylediği muamelâta tekabül edecek surette tadil ve tertibi ve diğer 
kanunlarda mevcut olduğu halde buraya da dercedilen veya memurin kanunu esaslarile telifi 
kabil görülmiyen yahut mahiyetleri itibarile diğer kanunlara girmesi İâzımgelen hükümlerin 
tayyi ile beraber bazı maddelerde lüzumlu görülen tadilâtın icrası ve faydalı telâkki edilen 
bazı ahkâmın ayrı maddeler halinde ilâvesi suretile icra edilen tadiller esbabı mucibelerile 
beraber aşağıda arzolunmuştur. 

Kanunun ismi ( Dahiliye memurin kannnu ) suretinde tadil ve birinci maddenin zait oldu
ğunda Dahiliye Encümeninin noktai nazarına iştirak edilmiş ve ikinci maddedeki taksimat; 
vazife mahiyeti esasına daha ziyade takrip ile beraber mütalea ve tatpikte kolaylığı mucip olmak-
üzere bir cetvel şekline ifrağ ve müfettişliğin hususiyetine mebni diğer memurluklardan ayrı 
olarak mütaleası tercih ve vilâyet idarei hususiyelerine. merbut memurluklar bu kanunun mevzuu 
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haricinde telâkki edilerek bunlar hakkındaki ahkâm vilâyetlerin mahallî idarelerine müteallik 
kanuna terkolunmuştur. 

Bu cetvelde zikredilmiyen veya bilâhara teşkilâtın tadili ile ilâvesi muhtemel olan memur
lukların dahil olması lâzım gelen derecelerde tereddüt husulüne meydan kalmamak için birinci 
maddenin altına bir fıkra konulması ve cetvelde yazılı olan derecelerdeki memurlukların 
sınıflarını gösterir bir fıkranın ilâvesi faydalı görülmüştür. 

Müsteşarın merkezde vekil namına iş gürdüğü ve bu mevkie gelmek için ilim ve tecrübesile 
meslekte temeyyüz etmiş olması lâzım geldiği cetvelin tanziminde nazarı itibara alındığı gibi 
müsteşardan sonra vekâletin merkezde en yüksek memurları ve vukuf ve ihataları ile en geniş 
itimada lâyık unsurları olan müdürü umumilerin valilerle aynı derece de bnlunması bu memu
riyetlere hakikî liyakat erbabının getirilebilmesini temin için lüzumlu addedilmiş ve bazı 
memuriyetlerin mahiyetleri itibarile sınıflarının mahallî olmayıp şahsî olduğu maddenin sonunda 
tesbit olunmuştur. 

İkinci madde Dahiliye Encümeninin tadili veçhile kabul ve üçüncü maddenin son fıkras> 
tayyedilmiştir. 
Beşinci madde de birinci maddeye mütenazır olacak surette tadil ve (Ehliyet şartları) unvanı 
altında ve dördüncü madde olarak tedvin ve muhtaç olduğumuz yüksek malumatlı 
memurların yetişmesinin teşvik için tahsilini ikmalden sonra ecnebi memleketlerin vekâletçe 
kabul edilecek müessesatı ilmiyesinde de tahsil edenlerin diğerlerinden bir sınıf yüksek 
memuriyetlere tayinleri tensip edilerek bu maddeye bunu tenin eden bir fıkra ilâve edilmiş 
ve umumî müfettişlik ile valiliğe ve Vekâlet hukuk müşavirliğine icabında meslek haricinden 
alınacak zevatın hizmetlerinden istiğna husulünde haklarında yapılacak muameleyi tavzih için 
maddenin sununa bir fıkra ilâve edilmiştir. 

İdare taksimatı başında bulunan memurlara diğer bazı rüesanın bitaraflıklarını her türlü 
şüphe ve tereddütten uzak bulundurmak için bunların memuriyet mıntakaları halkından 
olmamasını ve diğer yerli daire reislerinin bitaraflıklarını şüpheye düşürecek hallerde tahvilleri 
imkânını temin için beşinci madde encümenimizce ilâve edilmiştir. 

Altıncı madde dahi ( İntihap ve tayinleri usulleri ) unvanı altında Dahiliye Encümeninin 
beşinci maddesini tadilen tanzim edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninin altıncı maddesi ahkâmı müz'i tadil ile birinci maddeye ilâve edilmiştir. 
Müfettişlerin vazifelerindeki hususiyete binaen bunlara müteallik ahkâmı hususî birer fasıl 

olarak kanuna derci muvafık görülmüş ve bu maksatla 8, 9, 10 ve i l inci maddeler tedvin 
olunmuştur. 

12 inci madde : Dahiliye Encümeninin yedinci maddesini tadilen tanzim ve 13 üncü 
madde, malumatlarım tevsi için encebi mekteplere gönderilen mnmurların kıdemlerini mahfuz 
bulundurmak maksadilr ilâve ve dahiliye encümeninin sekizinci maddesindeki hüküm dördüncü 
maddeye derç edildiğinden bu madde tay edilmiştir. 

Merkezin büyük memurlarının vilâyetler idaresini yakından tanımış ve bizzat tedvir etmiş 
olmaları, idarenin muvaffakiyeti için ihmali caiz olmıyan bir şart telakki edildiği gibi taşra 
memurlarınında merkez idaresini, görmeleri tekemmülleri için faydalı addolunduğundan on 
beşinci maddeye ilâve ve fakat (memurin kanunundaki şerait dairesinde) kaydile tahvilin rızaya tabi 
olduğu esası muhafaza edilmiş ve vekilin deruhte ettiği büyük mesuliyet nazarı dikkate alınarak 
müsteşarla müdürü umumilerin ve müdürlerin vilâyetlerde derece, sınıf ve maaşlarına muadil 
memuriyetlere nakilleri için vekile selâhiyet veren bir fıkra ilâve olunmuş ve tatbikattaki bazı 
tereddütleri izale etmek için on altıncı madde tedvin edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninin on beşinci maddesi memurin kanununun 26 inci maddesindeki hükmü 
tekrardan ibaret ve on yedinci maddesi emniyet ve inzibata müteallik vazifelerin tarzı icrasına 
ait ve binaenaleyh vilâyetlerin umumî idaresi kanunu mevzuuna dahil ve 19 uncu maddesi 
de memurin kanunu ahkâmı esasiyesine mugayir bulunduğundan tayyedilmiştir. 

İstifa ve mezuniyet hakkında Dahiliye Encümenince tanzim olunan 20 ve 21 inci maddelerin 
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bazı tadilât ile 17, 18 ve }Q uncu madde olarak buraya derci tensip ve 20 inci maddenin 
1 inci fıkrası hükmü maaş kanununun 2,3 ve 3 üncü maddelerinde münderiç bulunduğundan 
tayyedilmiş ve meslekten ayrılmış olanların orada sebat edenler derecesinde vukuf ve ihtisas
larını muhafaza ve tevsi edemiyecekleri nazarı dikkate alınarak hem adaleti hem de meslekte 
sebatedenlerin hukukunu temin' için 20 inci madde ilâve edilmiştir. 

Harp, isyan ve eşkıya müsademesi gibi ahvalin alâkadar memurlara tahmil ettiği vazifeler; 
mahiyetleri itibarile askerî vazifelerden farklı olmadığı cihetle bu gibi hallerde vazife uğrunda 
malûl kalanlara veya vefat edenlerin ınüstehakkı maaş eytam ve eramiline ordudaki emsalleri 
gibi askerî tekaüt ve istifa kanunu mucibince maaş tahsis edilmesi adalete muvafık görülerek 
Dahiliye Encümeninin buna müteallik 10 uncu maddesi ibare tadilile ve 21 inci madde olark 
kabul edilmiştir 

Dahiliye Encümeninin 25 inci maddesi bazı tadil ve ilâvelerle 22 ve 23 üncü madde olarak 
kabul edilmiş ve her memur vazifesini eyi yapmakla mükellef olup fena yaparsa mes'ul olaca 
ğuıdan (Müdürler reylerinden mes'uldur) fıkrasına lüzum görülmemiştir. 

Dahiliye Encümeninin inzibatî cezalara müteallik 11, 12- 13 ve 14 üncü maddeleri 
bazı tadil ve ilâveler 24,25,26 mcı madde olarak tespit ve taksimatı idare başında bulunan 

vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin haiz oldukları amirlik ve nazaret haklarına mukabil 
mesuliyelerini tespit için 27 inci madde ilâve olunmuştur. 

Dahiliye Encümeninin 16,9,22.23 ücü maddeleri 28 29 30 ve 31 inci madde olarak bazı 
tadilat ile, 36 inci maddesi de 32 inci madde olarak aynen 28,29 uncu maddeleri 33 ve 34 
uncu madde olarak ve 30 uncu maddesi 35 inci madde olarak tadilen ve birinci muvakkat 
msdde aynen kabul edilmiştr. 

Mevzuun ehemmiyetine binaen müsaceliyetle müzakeresi ricasile takdim olunur. 
M. E. Rs. Memurin 
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6/6/1930 

Encümenimi/imin talebi üzerine Umumî Heyetçe 
iade buyuruları Dahiliye Memurları Kanun lâyi
hası ile buna mütaallik Dahiliye ve Memurin Encü
menleri mazbataları Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
Bey hazır olduğu halde yeniden tetkik ve müzakere 
edildi: 

Dahiliye memurlarının mesleğe ne suretle gire
ceklerini ve ne yolda terfi ve taltif olunacaklarını 
ve inzibat ve ceza hususlarını memurin kanununun 
umumî hatları dairesinde tayin maksadile hazırlan
mış oln bu lâyiha iki encümenin de iştirak ve kabul 
etti esaslar dahilinde mut al e a olunmuştur. -.ipahili-



ye memurları için kabul edilen derece ve sınıflar 
teadül kanunile "derpiş olunan maaş derecelerile 
alakadar olmayıp viEalet vazifelerine göre taksima
ta tabi tutulmuşturJİBu derecelere tayin ve intihap 
için lâyihaya kayiMr konulmuş, gerek terfi ve 
gerekse tayin muntazam muayyen esaslara istinat 
ettirilmiş olup esâs itibarile lâyiha kabul edilmiştir. 

ci derecelerdeki memurların tahsil şart lan hak
kında konulan fıkra yerine mezkûr kanundaki 
hükmün yazılması muvafık bulunmuştur. 

4 - Aşağıda arzolunacağı üzere tahvil salâhi
yeti vekâlete verilmiş, bulunduğundan - mecburî -
kaydi kaldırılmıştır. 

5 - Vilâyetlerin merkezdeki tali memurları ile 
kaza daire âmirleri esasen vilâyetlerce tayin edil
mekte oldukları halde (vilâyetlerce) kaydının 
sehven yazılmadığı anlaşıldığından bu kayit ilâve 
edilmiştir. Nahiye müdürlerinin vekâletçe tayini 
vilâyet idaresi kanunu ahkâmına münafi olaca
ğından tayin hakkı vilâyetlere terkolunmakla be
raber nahiyeler idare teşkilâtının mebdei olmak 
ve buralarda bir çok Devlet vazifesi bir müdür 
uhdesinde birleşmek itibarile müdürlerin hareket 
ve vaziyetlerini göz önünde bulundurmak zarureti 
karşısında vekâlete tasdik salâhiyeti verilmiştir. 
Teşkilât kanununa ait bulunmak dolayısile 7 inci 
madde çıkarılmıştır. Müfettişlerin sınıfı teadül 
kanunile dörde iblâğ edilmiş bulunduğu ve bu da 
birinci maddede mezkûr olduğu için 8 inci mad
deye lüzum kalmamıştır. 

6 - Encümenin 9 uncu maddesine mütenazır 
olan bu maddenin ikinci fıkrası müfettişler dört 
sınıf üzerine olduğundan ve daha yukarı sınıflara 
naklen veya terfian müfettiş alınabileceğinden 
(iptidaen müfettişliğe tayin) suretinde tadil olun
muştur. Müfettişliği arzu etmemek bu vazifede 
muvaffak olmamaktan mütevellit bulunmasına 
\izaran arzuya muallâk olan son fıkra zait görül

müştür. 
Müfettişlerin mesaî ve istihdam tarzlarının bir 

nizamname ile tayini zarurî olup diğer kanunlarda 
böyle bir nizamname yapılacağı tasrih edildiği 
ve tayin gibi esaslı şartlardan bahseden bu gün
kü ( Heyeti teftişiye nizamnamesi ) maksada kâ
fi gelmediği cihetle bu madde yeniden yazılmıştır. 

8 - Müfettişlerin de diğer memurlar gibi ma
fevk sınıfa terfileri tabiidir. Ancak aşağıda ar
zolunacağı üzere vekâlete verilen salâhiyete bi
naen ayni sınıf dahilinde nakilleri memurin kanu
nunda muayyen kayitlara tabi tutmağa lüzum 
kalmamıştır. 

9 - Dördüncü sınıf valilik üçüncü dereceye 
muadil olmadığından bu madde derecelerin vazi
yetine göre tashih olunmuştur. 

10 - Bilgi ve görgülerini artırmak için ecnebi 
memleketlere gönderilen memurların oralarda 

MADDE 1 — Kabul edilen teşkilât kanunu 
mucibince bu maddede bazı tashihler yapılmış 
kaymakamlık sınıfı vaziyet ve teşkilâtı ve ayni 
zamanda teadül kanunu icabı dörtten üçe indirilmşi 
üçüncü derecedeki memurlukların dördüncü sınıf 
valiliğe muadil ve bir sınıf olduğu kaydı, vali 
muavinlerinin ehemmiyetlerine göre mevki ve sınıf 
alabilmeleri için kaldırılmıştır. Müfettişlik mahiyeti 
itibarile ayrı bir teşkilâta tabi olduğundan dereee-
ithal olunmakla beraber vekâletin teklifi üzerine 
bunların dört sınıf olduğunu tasrih faideli görül
müştür. 

2 - Memurin kanununun memur olabilmek için 
n koyduğu şartlar arasında (en az orta mektep 
mezunu bulunmak) şartı da mevcut olup ilk defa 
Devlet hizmetine namzet olarak gireceklerin de 
bu şartı haiz bulunmaları icap ettiğinden memurin 
encümeninin beşinci maddesinde (5, 6,-7) derece
lerdeki memurlar hakkında umumî olarak konulan 
bu madde ile namzetlere teşmili muvafık bulunmuş
tur. Ve hükmün yukarı derecelere sirayeti tabiî 
görülmüştür. Hayat ve vazife şartlarını kısmen 
öğrendikten sonra avrupada staj yapmak daha 
münasip olacağından fıkra bu yolda tadil edilmiş
tir. 

3 - Bu madde ile namzetlere verilen memur 
kanununun genişliği ve bu hukuk arasında başlıca 
tekaütlük hakkı mevcut olup yeni kabul buyrulan 
Tekaüt kanunu buna muhalif bir esas ihtiva ettiği 
ve Memurin Kanununun namzetliği ve memuru 
tarif sırasında gözettiği hudutta buna müsait 
bulunmadığı cihetle madde tayyedilmiştir. 

3 - Mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun 
bulunanların namzetlik müddeti de dahil olduğu 
halde üç sene hizmetten sonra dördüncü derecenin 
3 üncü sınıfına tayin edilebilmeleri namzetlikte 
ehliyet göstermiyenleri tefrik etm^en ve binaen
aleyh adalete uymayan bir tarz olduğu ve namzet
liğin memurluktan addi esasen doğru olamıyacağı 
cihetle namzetlik müddeti sayılmak şartile 2, 5 sene 
müddet konulması Hükümetin de iştirakile tensip 
edilmiştir. Memurin kanununa atfen 5, 6 ve 7 in 
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bulundukları müddetin hizmet ve kidem hesabına ı 
geçirilmesi muvafık görülmüş ve madde tavzihan 
yazılmıştır. 

11 - İdare mesleğinin hususî bir mahiyeti haiz 
bulunmasına ve merkez reisleri hakkında kabul 
edilen zarurete de müstenit tahvil salâhiyetinin 
diğer idare cüz'ü tamlarına dahi teşmili icap ede
bileceğine binaen bir derece veya sınıfta bulunan 
merkez ve mülhakat memurlarının lüzumu sabit 
olduğu takdirde ayni derece ve sınıftaki diğer 
memuriyetlere nakil ve tayini salâhiyetinin bir 
az genişletilmesi yolundaki Dahiliye Vekâletinin 
teklifi muvafık görülmüştür. Esasen memurin 
encümeninin 14 üncü maddesinde bu salâhiyet ay
ni şehir ve kasaba dahiline maksur olmak üzere 
kabul edilmiştir. 

12 - Memurin Encümeninin 14 üncü maddesi
nin son fıkrası tayyedilmek suretile kabul olun-' 
muştur. 

13 - Vali ve kaymakamlar gibi bunlara direk
tif veren müsteşar ve umum müdürlerin de kat ' î 
lüzum ve zaruret halinde vekâlet emrine almabil-
meleri bu memurların vekil namına imza vaz'ına 
ve tebliğ ifasına salâhiyettar bulunmaları dolayı
sile icraatlarından mes'ul vekile de bir salâhiyet 
verilmesi yapılan teklif ve verilen izahat neticesi 
kabul edilmiştir. Bu gibi memurların icabında 
tahvil suretile de işten uzaklaştırılması düşünül
müş isede memuriyet dereceleri ve muadil me
muriyetlerin mahdut olduğu dolayısile buna ek
seriya imkân hasıl olamıyacağı cihetle zarurî ola
rak bu çareye gidilmiştir. 

14 - Mezuniyeti bittiği halde işi başına dönmi-
yenlerin mazeret kaydile takyidi madelete muva
fık görülmüş, mazeretini âmirine bildirmeden 
üç gün işini bırakanların müstafi sayılacağı kay
dı ilâve olunarak Memurin Encümeninin 15 inci 
maddesi tadilen kabul edilmiştir. 

15 - Memurin Encümeninin 16 inci maddesine 
mütenazır olup bilgi ve görgülerini arttırmak üze
re yabancı memleketlere gitmelerine vekâletçe 
müsaade edilenlere bir sene müddet izin verilebil
mesi muvafık görülerek bir fıkra ilâve edilmiştir. 

16 - Aynen kabul edilmiştir. 
17 - Her ne suretle olursa olsun dahiliyedeki 

vazifesinden ayrılmış bulunanların tekrar bu 
hizmete alınmaları hususunda vekâletin muhayyer 
kalması meslek ve idare icabı zarurî görülerek 
madde bu yolda tadil olunmuştur. Bu gibilerin 
vazifesinden ayrıldıktan itibaren yine vazifeleri 

ne avdet tarihine kadar geçirdikleri müddetin 
meslekte kıdem ve hak kazanmağa vesile teşkil 
etmemesi tabiî görülmüştür. Vazife uğrunda malûl 
kalanlara veya vefat edenleriı yetimlerine bir 
maaş verilmesi hükmü tekaüt Kanununda mevcut 
olduğundan memurin encümeninin 19 uncu mad
desi tayyedilmiştir. 

18 - Teşkilât kanunu mucibince unvanlar teb
dil edilmek ve şekle ait tadil yapılmak suretile 
kabul olunmuştur. 

19 - Memurların intihap, tayin ve terfilerile 
sıkı alâkası bulunacak olan mesai ve faaliyeti, zati 
hal ve vaziyetler müdürler encümenince tetkik ve 
tesbit olunmak lüzumuna binaen madde bu kayıtla 
tadilen kabul edilmiş mecburî tahvil kaydı ise yu
karıda arzolunan sebep dolayısile kaldırılmıştır. 

20 - Memurin kanununda umumî surette sa
yılı olan ve inzibat cezalarını istilzam eden ahval 
idare işleri icabına göre tevsi zaruri görüldüğün
den vekâletin teklifile bazı ilâveler yapılmıştır. 

21 - Memurin Encümeninin 23 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

21 - idare işlerinde hassaten muhafazası lâzım 
olan inzibat ve intizamın temini âmirlere karşı 
takınılacak tavur ve vaziyetle alâkadar bulundu
ğundan Hükümetçe yapılan teklif muvafık görü
lerek bu madde yeniden tanzim edilmiştir. 

23 - Rüşvet ve irtikâp ekseriya maddî ve ka
nunî delilleri bulunamıyan ve meharetle iki kişi 
arasında tertip edilebilir, gizli cürümlerden ol
ması hasebile iki muhtelif âmir ve müfettiş tara
fından delillere müstenit rapor ve tezkiye varaka
ları ve vekâletin de kanaati üzerine bu gibi fiiller
le bulaştığı sabit olanların ve keza haysiyet ve şe
refi muhil kötü ihtiyatla alûde bulunanların mes
lekten ihraçları yolundaki Hükümetin fikir ve tek
lifi isabetli telâkki olunmuştur. 

Memurin kanununun 33 üncü maddesinde ih
racı musip haller zikredilmiş ve bu meyanda 
rüşvet ve irtikâp cürümleri daha şedit ceza tehdi
di altında bulunduğu halde bunların sübutü mah
kemelere bırakılmıştır. Tecrübeler, Devlet ida
resini kökünden sarsan bu kabil hareketlerin yu
karıda arzedilen sebep dolayısile adlî yollardan 
kâfî derecede takip olunamamakta bulunduğunu 
gösterilmiştir. Bu itibarla esasen zımni mukavelesi 
mucibince resmî makamların itimadını muhafaza 
etmeğe doğru hareket ve tezahürlerde bulunmağa 
mecbur bulunan memurların rüşvet ve irtikâp gi
bi Devlet haysiyetine taallûk eden fiiller de şid-



detli muamele ve takibe tabi tutulması hususunda 
tereddüt edilmemiştir. Bu tedbirin diğer memur
lar hakkında ve daha esaslı bir surette alınması 
hususuna dikkati celp eylemeği de vazife saymak
tayız. 

124 - Aynen kabul edilmiştir. 
25 - Dahiliye memurlarının sicillerile mahrem 

dosyaların tesbit ve tanzim usullerinin bir nizam
name ile tayin olunması lüzumlu görülmüştür ve 
( sicilli ahval nizamnamesi ) eskimiş ve maksada 
kâfi gelmemekte bulunmuştur. 

26 - Müdürler encümeni münasebetile bu encü
meni teşkil edecek azalar sayılmış bulunduğundan 
burada tekrar edilmemek için madde tadil olun
muştur. 

28 inci ikramiye maddesi bütün Devlet me
murlarına şamil bir hüküm vaz eylemek daha mu
vafık bulunacağı mülâhazasile buradan çıkarılmış
tır. 

27 - Memurin Encümeninin 27 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

28 - Memurin Kanunu Muakkat Encümeninin 
29 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. Jandar
ma ve posta telgraf ve telefon memurları hakkın

da hazırlanan lâyiha lüzumlu görülen bütün hü
kümleri ihtiva eylemekte bulunduğundan ve emni
yeti umumiye memurları da esasen bu kanuna 
tabi olacağından 30 uncu madde tayyedilmiştir. 

29 - îlga edilmesi lâzımgelen kanun ve nizam
ların ikmalen tadadı suretile tanzim olunmuştur. 

Emniyeti umumiye meurları dahiliye memur
ları arasında bu kanuna tabi bulunmak ve diğer 
cihetten polisler hakkında mevcut nizam
namenin hükmü bu bapta yeni polis kanunu çıkın
cıya kadar mer'i olmak dolayısile muvakkat mad
deye lüzum görülmemiştir. 

Müstacelen müzakere ve kabulü Umumî Hey
etin tasvibine arzolunur. 

Reis R. V. M. M. 
İstanbul Bursa G. Antap 
Fuat Muhlis Remzi 

Aydın Diyarbekir Konya 
Mühendis 

Mitat Rüştü K. Hüsnü 
Erzurum Elaziz Kütahya 
H. Aziz H. Tahsin Niyazı Asım 
İsparta Niğde Bursa 

Mükerrem Faik Dr. Ş. Lütfi 



Hükümetin teklifi 

Dahiliye memurin kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye Vekâletini alâkadar eden 
umur ve vazaifi ifa ile mükellef olup Heyeti Vekile, 
Dahiliye Vekili veya müfettişi umumiler Valiler 
ve kaymakamlar tarafından tayin olunan ve vekâ
let, vilâyet kadrolarına dahil olan memurlara da
hiliye memuru denir. 

Dahiliye Encümeninin tadili 

Dahiliye memurin kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye memurlarının sınıf ve 
dereceleri berveçhi atidir: 

1 - Müsteşar, umumî müfettişler, birinci sınıf 
valiler. 

2 - Teftiş Heyeti, Emniyeti Umumiye ( ve Il
ımım Jandarma Kumandanlığı ) Idarei Umumiye, 
Umuru Mahalliye ve îskân Müdürü Umumilerile 
ikinci ve üçüncü sınıf valiler. 

3 - Memurin nüfus müdürleri ile birinci sınıf 
müfettişler, ve dördüncü sınıf valiler. 

4 - İkinci sınıf müfettişler, hapishaneler müdü
rü ve hukuk müşaviri ile beşinci sınıf valiler. 

5 - Üçüncü sınıf müfettişler, müdürü umumî 
muavinleri, vali muavinleri. 

6 - Müdüriyeti umumiye şube müdürleri kay
makamlar, mülkiye veya hukuk mezunu birinci sı
nıf tahrirat ve polis müdürleri. 

7 - Vekâlet Evrak Müdürü, Vilâyet Umuru Hu
kukiye müdürleri. 

8 - Vekâlet mümeyyizleri, vilâyat tahrirat polis 
nüfus, iskân ve muhasebei hususiye müdürleri. 

9 - Nahiye müdürleri, Vekâlet ve ya vilâyet mai
yet memurları, polis merkez memurları, Vekâlet 
birinci sınıf kâtipleri vilâyat tahrirat mümeyyiz 
ve başkâtipleri, idare heyeti, encümeni daimî ve 
muhasebei hususiye başkâtipleri, vilâyet evrak me
murları, hapishaneler müdürleri, Vekâlet dosya ta
hakkuk ve levazım memurları. 

10 — Vekâlet ikinci sınıf kâtipleri, ve muteme
di, vilâyetlerde dahiliye devairi memur ve kâtiple
ri, kaza tahrirat kâtipleri, kaza nüfus ve .muhasebei 
hususiye memurları. 

11 - Kazalarda tahrirat refikleri ile nüfus kâtip
leri, nahiyelerde nüfus memurları ile kâtipleri. 

Emniyeti Umumiye, Umum Jandarma Kuman
danlığı memurları hususî kanunları ahkâmına ta
bidirler. 



Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni
nin tadili 

Dahiliye memurları kanunu 
Memurların sınıf ve dereceleri 

MADDE 1 — Dahiliye memurlarının derece ve 
sınıfları aşağıda gösterilmiştir: 

Merkezde: 
1 - Müsteşar 
2 - Teftiş heyeti reisi, müdürü umumiler, Ve

kâlet hukuk müşavirleri, 
3 - Müdürler, müdürü umumî muavinleri, Ve

kâlet hukuk müşaviri muavini, 
4 - Şube-müdürleri, 
5 - Mümeyyizler, maiyet tahakkuk, muamelât 

dosya memurları, 
6 - Kâtipler mukayyitler dosya memurları ve 

muamelât memurları refikleri, 
Vilâyetlerde: 
1 - Umumî müfettişler: 
2 - Valiler, 
3 - Vali muavinleri, 
4 - Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri 

müdürleri, polis müdürleri, 
5 - Nüfus, iskân ve nahiye müdürleri, vilâyet 

maiyet memurları, mektupçuluk kalemi mümey
yizleri, 

6 - Vilâyet mektupçuluk kalemi, idare heyeti 
ve nüfûs baş kâtipleri ve iskân ve evrak memur
ları ve kaza tahrirat kâtipleri, nüfus ve iskân me
murları, 

7 - Nahiye tahrirat kâtipelri nahiye nüfus 
memurları, kaza tahrirat kâtibi refikleri, nüfus 
kâtipleri, 

Bu listede dahil olmıyan memurlar maaşlarının 
miktarına göre o maaşı alan memurlar derecesinde 
sayılırlar. 

Valilik ve kaymakamlık dörder, mektupçuluk, 
hukuk işleri müdürlüğü, polis müdürlüğü ile 5, 6, 
7 inci derecedeki memurlar, üç sınıftır. Üçüncü 
derecedeki memurluklar bir sınıf olup dördüncü 
sınıf valiliğe muadildir. 

Valilik ile vali muavinliği, mektupçuluk, hu
kuk işleri müdürlüğü kaymakamlık polis ve na
hiye müdürlüğü sınıfları mahallî olmayıp şahsidir. 

Bütçe Encümeninin tadili 

Dahiliye memurları kanunu lâyihası memurlarm 
ı derece ve sınıfları 

MADDE 1 — Dahiliye memurlarının derece vö 
sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 

Merkezde. 
Derece 

1 - Müsteşar 
2 - Teftiş heyeti reisi, umum müdürler, vekâ

let hukuk müşaviri 
3 - Müdürler, umum müdür muavinleri, Hu

kuk müşavir muavini 
4 - Şube müdürleri. 
5 - Şefler ve memurlar. 
6 - Kâtipler. 

Vilâyetlerde 
1 - Umumî müfettişler. 
2 - Valiler 
3 - Vali muavinler. 
4 - Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri 

müdürleri ve polis müdürleri 
5 - Nüfus, iskân, nahiye müdürleri, vilâyet 

maiyet memurları, mektupçuluk kalemi 
mümeyyizleri. 

6 - Vilâyet mektupçuluk kalemi, idare heyeti 
ve nüfus başkâtipleri, iskân ve evrak 
memurları, kaza tahrirat kâtipleri, nüfua 
ve iskân memurları. 

7 - Nahiye tahrirat kâtipleri, nahiye nüfus 
memurları, kaza tahrirat kâtibi refikleri 
ve uüfus kâtipleri. 

Bu listede dahil olmıyan memurlar maaşlarının 
miktarına göre o maaşı alan memurlar derecesinde 
sayılırlar. Vekillik ve müfettişlik dört, kaymakamlık 
mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü, polis mü-
dürlüğ, vali muavinlikleri ve beşinci derecedeki 
memurluklar üç sınıftır. Altıncı ve yedinci derece 
memurları bir sınıftır. 

Valilik, vali muavinliği, mektupçuluk, hukuk 
işleri müdürlüğü, kaymakamlık, polis müdürlüğü 
ve nahiye müdürlüğü sınıfları mahallî olmayıp 
şahsidir. 

Lüzum ve zaruret halinde valiler ve kayma
kamlar kendi dereceleri maaşlarile umum müdür
lüklerde ve müdürlüklerde istihdam olunabilirler. 
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M Â D B İ J î — Dahiliye Vekâleti memurlarının 
merkez ve taşrada sunuf ve derecatı berveçhi atidir: 

Merkez; 
Müsteşar, Heyeti teftişiye reisi ve müdürü 

umumiler, 
Birinci sınıf müfettişler 
Birinci sınıf müdürler ve ikinci sınıf müfettişler, 

* İkinci sınıf müdürler ve üçüncü sınıf müfettiş
ler ve müdür ve mümeyyizleri 

Evrak müdürü ve mümeyyizler 
Birinci sınıf kâtip 
îkinci sınıf kâtip 
Vilâyat: 
Müfettiş umumiler birinci sınıf vali 
İkinci sınıf vali 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 
Vali muavinleri, kaymakamlar ve kaymakam

lıktan gelen birinci sınıf tahrirat müdürleri 
Tahrirat, nüfus, iskân müdürleri 
Tahrirat kalemi mümeyyizi, idare heyeti başkâ

tibi, hapisane ve nahiye müdürleri ( 

Kaza tahrirat kâtiplerile kaza nüfus memurları 
ve kâtipleri, 

Bu lisetede tertip haricinde kalan memurlar 
maaşlarının miktarına göre o maaşı alan memur
lar derecesinde addolunur. 

MADDE 3 — Bir memurun terfii ikinci mad
dede münderiç listede bulunduğu dereceden sınıf 
itibarile mafevkına geçmesi demektir. 

MADDE 2 — îptidaeii dahiliye memuriye
tine alınanların namzetlik müddeti bir senedir. 
Bu müddetin ikmalinde dairesi amirlerince ehliyeti 
tasdik edilenler kat ' î surette memuriyete kabul 
olunur. Namzetlik müddeti zarfında namzetlere 
maaş kanununun 20 inci maddesi mucibince ücret 
verilir. Ehliyet dairesi amirince tasdik edilrniyeıı 
namzetler, 6 daireye kabul olunamazalar. Ancak 
dahiliyenin diğer dairesinde namzetlik geçirmek 
talebinde bulunanlardan ikinci namzetlik devresi 
hitamında ehliyeti daire amirlerince tasdik olu
nanlar memuriyete kabul edilir. Mektebi mülkiye 
veya hukuktan mezun olanlar namzetlik devresini 
birinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, vekâlet veya 
maiyet memurluklarında veyahut bu derecelere 
muadil olmak üzere vekâletin tensip edeceği diğer 
memurluklarda geçirirler. 

MADDE 3 —- Sureti katiyede memur sıfatını 
iktisap eden namzetler bu sıfattan mütevellit hu
kuku namzetlik devresinin iptidasından itibaren 
ihraz ederler. Şu kadar ki bulundukları sınıflar
daki arkadaşlarına nazaran kıdemlerinin tayinin
de esas kat'î surette memur sıfatını iktisap ettikleri 
tarihtir. 
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Namzetlik 

MADDE 2 — iptidadan dahiliye memuriyetine 
alınanların namzetMk müddeti bir senedir. 
Bu müddetin ikmalinde dairesi amirince ehli
yeti tasdik edilenler kat'î surette memuriyete 
kabul olunurlar, 

Namzetlik müddeti zarfında namzetlere maaş 
kanununun 20 inci maddesi mucibince ücret verilir. 
Ehiİiyeti dairesi amirince tasdik edilmiyen namzet
ler o daireye kabul olunmazlar. Ancak Dahiliyenin 
diğer dairesinde namzetlik geçirmek talebinde bu
lunanlardan 2 inci namzetlik devresi hitamında 
ehliyeti daire amirlerince tasdik olunanlar memuri
yete kabul edilirler. 

Mülkiye veya hukuktan mezun olanlar nam
zetlik devresini birinci sınıf nahiye müdürlüklerin
de vekâlet veya vilâyet maiyet memurluklarında 
yahut bu derecelere muadil olmak üzeıjp vekâletin 
tensip edeceği memurluklarda geçirirler. 

MADDE 3 — Kat'î surette memur sıfatını 
iktisap, eden namzetler bu sıfattan mütevellit huku
ku namzetlik iptidasından itibaren ihraz ederler. 

Namzetlik ve ehliyet şartlan 

MADDE 2 — tik defa dahiliye memurluğuna 
namzet olarak girebilmek için orta mektep mezu
nu bulunmak şarttır. Bu şartı haiz olanlardan 
müteaddit talip bulunduğu takdirde talipler ara
sında müsabaka yepılır. 

Orta mektep mezunu bulunmadığı takdirde 
diğerlerinin müsabaka imtihanile alınması caizdir. 

Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu 
müddetin ikmalinde dairesi amirince ehliyeti 
tasdik edilenler kat ' i surette memuriyete kabul 
olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik edil
miyen namzetler dahiliyenin diğer dairesinde bir 
sene daha nazetlik geçirebilirler. Bu daire de dahi 
ehliyet göstermemiş bulunanlar artık memuriyete 
alınmazlar. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun 
olanlar namzetlik devrelerini birinci sınıf nahiye 
müdürlüklerinde, vekâlet veya vilâyet maiyet me
murluklarında veyahut bu derecelere muadil ol
mak üzere vekâletin tensip edeceği memurluklarda 
geçirirler. 

Namzetlik müddeti zarfında namzetlere maaş 
kanununun 20 inci maddesi mucibince ücret 
verilir. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden . mezun 
olup bir sene namzetlik geçirmiş bulunanlardan 
her sene müsabaka ile beş efendi Avrupaya staj 
için gönderilebilir ve bunlardan dahiliye hizmet
lerini ifa etmek üzere bir taahhütname alınır. 

j , • 

)r Ehliyet şartları 
•^ MADDE 3 — Dahiliye memurluğu mueyyen 
bir meslek olup bu meslekte dereceleri ihraz için 
aranılacak şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

Dördüncü veya daha yukarı derecelerdeki mer
kez ve vilâyet memurlarının mülkiye veya hukuk 
mekteplerinden mezun olmaları şarttır. Bu me
zunlardan ikinci maddede zikredilen memurluklar
da iki buçuk sene hizmet edenler dördüncü dere
cenin üçüncü sınıf memurluklarına tayin edilebi
lirler. Mülkiye veya hukuk tahsillerini bitirdik
ten sonra ecnebi memleketlerde vekâletin kabul 
edeceği mektep veya darülfünunlarda tahsilini 
veya dairelerde stajını ikmal ile avdet edenler 
ikinci maddede yazılı memurluklarda namzetlik 
müddeti dahi dahil olduğu halde üç sene hizmet 
ve ehliyetlerini ispat ettikten sonra doğrudan 
doğruya dördüncü derecedeki memurlukların ikin
ci sınıfına tayin edilebilirler. Hukuk mezunları-
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MADDE 4 — Memur namzedi olabilmek için ' MADDE 4 — Kadınlar derecei tahsillerine 
memurin kanununun dördüncü maddesinde mu- göre kitabette ve mümeyyizlikte istihdam olu-
harrer evsaf ve şeraiti haiz olmak şarttır. nurlar. \ 

îptidaen dahiliye memuriyetine alınanların \ 
namzetlik müddeti altı aydan iki seneye kadardır. 
Bu müddetin ikmaline dairesi amirince ehliyeti 
tasdik edilenler kât 'î surette^ memuriyete kabul 
olunur. Namzetlik müddeti zarfında namzetler j 
müstahdem bulundukları memuriyete ait maaş ve \ 
tahsisatı fevkalâdenin mecmuu ücreti şehriye ola- \ 
rak verilir. Ehliyeti dairesi amirince tasdik edil-! 
miyen namzetler, o daireye kabul olunmaları an-1 
cak dahiliyenin diğer dairesinde namzetlik geçir- i 
mek talebinde bulunanlardan ikinci namzetlik I 
devresi hitamında ehliyeti daire amirlerince tas- i 
dik olunanlar memuriyete kabul edilir. Bu da- j 
irede dahi ehliyeti tasdik edilmiyenler bir daha j 
Dahiliye memuriyetlerinde istihdam olunamazlar. | 



Ehliyet şartlan 

MADDE 4 — Dahiliye memurlukları mesleki 
mahsus olup dereceleri aşağıdaki usul ve evsaf ve 
şerait ile iktisap olunur. 

1, 2, 3, 4 üncü derecelerdeki merkez ve vilâyet 
memurlarının mülkiye veya hukuktan mezun olan
ları şarttır. Bu suretle tahsillerini ikmal edenlerden 
ikinci maddenin son fıkrasında zikredilen memuri
yetlerde namzetlik müddeti de dahil olmak üzere 
üç. sene hizmet edenler dördüncü derecenin ilk sınıf 
memurluklarına tayin edilirler. Mülkiye veya 
hukuk tahsillerini bitirdikten sonra ecnebi memle
ketlerde vekâletin kabul edeceği mektep veya darül-
fünunlarada tahsilini ikmal ile avdet edenler ikinci 
maddenin son fıkrasında muharrer memurluklarda 
namzetlik müddeti dahi dahil, olduğu halde üç sene 
hizmet ve ehliyetlerini isbat ettikten sonra doğru
dan doğruya dördüncü derecedeki memurlukların 
ile sınıfların fevkindeki sınıflara tayin edilirler. Hu
kuk mezunlarının yedi senelik idadî veya lise tahsi
lini ikmal etmiş olmaları lâzımdır. Bu derecede 
tahsil görmüş olanlar bulunmadığı takdirde bu 
kanunun neşrinden evvel bilimtihan ehliyetlerini 
isbat etmiş olanlar ile vekâletçe açılacak kursu 
muvaffakiyetle bitirenler 4 üncü derecedeki memu
riyetlere tayin edilebilirler. 

Umumî müfettişlik ile valiliklere lüzum ve zaru-

nın yedi senelik idadî veya lise tahsilini bitirmiş 
olmaları lâzımdır. Bu derecede tahsil görmüş 
olanlar bulunmadığı takdirde bu kanunun neş
rinden evvel bilimtihan ehliyetlerini ispat etmiş 
olanlar ile vekâletçe açılacak kursu muvaffaki
yetle bitirenler dördüncü derecedeki memurluk
ların üçüncü sınıfına tayin edilebilirler. Umumî 
müfettişlik ile valiliklere lüzum ve zaruret ha
linde bu şartaları haiz olmıyan münasip zatların 
ve vekâlet hukuk müşavirliğine hariçten tensip 
edilecek mütehassısın tayinleri caizdir. Şu kadar \ 
ki bu suretle hariçten tayin olunanların hizmetleri 
Dahiliye meslekinde kıdem ve derece almağa bir 
esas teşkil etmeyip hizmetlerinden isgtina husu
lünde kendilerine iki aylık maaş nisbetinde ikra
miye verilerek evvelki meslek veya vaziyetlerine 
irca olunurlar. Eğer bu hizmetlere muvazzaf me
mur iken alınmış iseler mensup oldukları daire
lerce haklarında memurin kanununun 85 inci mad
desi mucibince ve memuriyeti ilga edilmiş memur
lar gibi muamele olunur. 

5, 6 ve 7 inci derecelere tayin ve terjı edilecek 
memurların orta mektep mezunu olmaları şarttır. 

MADDE 4 — Valiliğe, vali muavinliğine; mek
tupçuluğa, polis müdürlüğüne ve kaymakamlığa 
yerli olanlar tayin edilmezler. Diğer yerli daire 
reisleri lüzumunda tahvile tabi tutulurlar. 



Memurların intihap ve tayinleri ve terfileri 

MADDE 5 — Sureti kafiyede memur sıfatını 
iktisap eden namzetler bu sınıftan mütevellit 
hukuku namzetlik devresinin iptidasından itiba
ren ihraz ederler. Şukadarki: bulunduğu sınıftaki 
arkadaşlarına nazaran kıdeminin tayininde esas 
kat'î surette memur sınıfının iktisap ettiği tarihten 
memuriyete-kat'î surette kabul olunan namzetler 
aldıkları maa tahsisat ücret hangi miktar maaşına 
tekabül ediyorsa bu maaş üzerinden namzetlik 
müddeti için müterakim tekaüt aidatını mukassa-
tan tesviye ederler. 

MADDE 5 — Dahiliye memurluğu bir mesleki 
mahsus olup derecatı muhtelifesi aşağıdaki usul, 
evsaf ve şerait ile iktisap olunur: 

Umumî müfettişler: müsteşar ve birinci sınıf 
valilerden veya münasip görülecek zevat arasın
dan, 

Valiler: 
A - Dahiliye müsteşarlığında bulunmuş olan

larla müdürü umumilerden 
B - Mektebi Mülkiye ve • Hukuk mezunu ol tıpta 

en az üç sene birinci sınıf kaymakamlığında bu
lunmuş ve birinci maddenin 3 üncü ve 4 üncü f ı r 
larında muharrer müdür ve müfettişlerle hukuk 
müşavirinden veya vali muavinlerinden. 

H - Mektebi Mülkiye veya Hukuk mezunu 
olupta en az üç, sene birinci sınıf kaymakamlıkta 
bulunmuş olanlardan veya bu evsaf ve şeraiti haiz 
birinci sınıf tahrirat müdürlerinden, 

Dahiliye Vekilinin inhası icra Vekilleri Heye
tinin kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin 
olunurlar. 

Ancak (B) ve (H) fıkralarındaki memuriyet
lerinde bulunmuş olanların valiliğe terfileri ( 7 ) 
inci madde mucibince ehliyetlerinin musaddak 
bulunmuş olmasına bağlıdır. 

Lüzum ve zaruret halinde münasip zevat vali
liğe tayin olunabilirse de valilik bunlar için bir 
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reti halinde bu şeraiti haiz olmryan münasip zevatın 
ve vekâlet hukuk müşavirliğine hariçten tensip 
edilecek mutahassısın tayinlari caizdir. Şukadarki 
bu suretle hariçten tayin olunanlar için bu memu
riyetler hakkı müktesep teşkil etmez. Hizmetlerin
den istiğna husulünde kendilerine iki aylık maaş 
ve tahsisat nisbetinde ikramiye verilerek evvelki 
vaziyetlerine irca olunanlar için bu memuriyetler 
hakkı müktesep teşkil etmez. Hizmetlerinden istiğna 
husulünde kendilerine iki aylık maaş ve tahsisat 
nisbetinde ikramiye verilerek evvelki vaziyetlerine 
vaziyetlerine irca olunanlar. 

Eğer bu hizmetlere muvazzaf memur iken alın
mış iseler mensup oldukları dairelerce haklarında 
memurin kanununun 85 inci maddesi mucibince 
ve memuriyeti ilga edilmiş memurlar gibi muamele 
olunur. 

5, 6, 7 inci derecedeki memurlar tahsil derecesi 
hususunda memurin kanununun dördüncü madde
sinin (D) fıkrası hükmüne tabidirler. 

MADDE 5 — Bir vilâyetin yerli halkından 
olanlar o vilâyetin valiliğine, vali muavinliğine 
mektupçuluğuna ve polis müdürlüğüne ve bir kaza
nın yerli halkından olanlar o kazanın kaymakam
lığına tayin edilmezler. Diğer yerli daire reisleri 
lüzumunda mecburî tahvile tabi tutulabilirler. 

İntihap ve tayin usulleri 
MADDE 5 — Müsteşar; birinci ve ikinci sınıf 

valiler veya bu sınıflara terfi hakkını kazanmış 
ve evvelce valilik etmiş umum müdürler arasın
dan vekâletin inhası üzerine müşterek kararname 
ve Reisicumhurun tasdikıle; 

Umumî müfettişlerle valiler; vekâletinin inha
sı, icra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicum
hurun tasdikıle; 

Teftiş heyeti reisi ve umum müdürler ve vekâ
let hukuk müşaviri; vekâletin inhası üzerine müş
terek kararname ve Reisicumhurun tasdikıle 

Üçüncü ve dördüncü derecelerdeki memurlar; 
müdürler encümeninin intihabı ve vekilin tasvibi 
üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun 
tasdikıle; 

Beşinci ve altmcı derecelerdeki memurlardan 
merkezdekiler; 

Daiderleri müdür veya umum müdürlerin in
hası üzerine vekâletçe ] vilâyet nüfus ve iskân mü
dürleri; umum müdürlerinin inhası ve müdürler 
encümeninin kararile vekâletçe; 

Maiyet memurları; Doğrudan doğruya vekâ
letçe; 

Vilâyetlerin diğer merkez memurlp-rile kaza 
daire âmirleri; vilâyetlerdeki daire âmirlerinin 
inhası üzerine vilâyetlerce• nahiye müdürleri; yê -
kâletin tasdikıle vilâyetlerce, 
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hakkı müktesep teşkil etmez ve haklarında vali 
olmazdan evvelki memuriyetlerine göre muamele 
ifa olunur. 

Müsteşar ; Mektebi Mülkiye veya Hukuk me
zunu birinci sınıf valilerden ve lâakal üç sene 
valilikte hüsnü hizmet etmiş ikinci sınıf vali ve 
müdürü umumilerden. 

Müdürü umumiler : Mektebi Mülkiye veya 
Hukuk mezunu ikinci ve üçüncü sınıf valiler ayni 
şeraiti haiz olmak şartile birinci maddenin üçüncü 
fıkrasında muharrer memurlar arasından. 

Müdürler : Birinci maddenin üçüncü fıkra
sındaki müdürler; birinci ve ikinci sınıf mülkiye 
müfettişleri ile Mülkiye veya Hukuk mezunu olup 
ta birinci maddenin 4 üncü fıkrasında muharrer 
bulunan memurlar arasından ve hapisaneler mü
dürü mezkûr fıkranın beşinci maddesinde muhar
rer memurlar arasından, 

Mülkiye Müfettişleri: Mektebi Mülkiye veya 
Hukuk mezunu olupta birinci maddenin altıncı 
fıkrasında muharrer ve lâakal üç sene kaymakam
lıkta bulunmuş olanlardan ( heyeti teftişiye mü
dürü umumisinin intihabı vekil tarafından tensip 
edildikten sonra ) 

Hukuk Müşaviri : Mektebi Mülkiye veya Hu
kuk mezunu olupta vilâyet umuru hukukiye mü
düriyetlerinde lâakal üç sene veyahut ayni şeraiti 
haiz olmak şartile birinci maddenin beşinci ve al
tıncı maddelerindeki memuriyetlerde bulunmuş 
olanlardan veyahut vekâletçe tensip edilecek hu
kuk erbabı arasından. 

Vali muavinleri, müdürü umumî muavinleri: 
üçüncü sınıf mülkiye müfettişlerinden veyahut 
birinci maddenin altıncı fıkrasında muharrer me
muriyette üç sene bulunmuş olanlardan. 

Vekâlet evrak müdürü : Kaymakamlardan. 
vekâlet mümeyyizlerinden veyahut tahrirat mü
dürleri meyanından. 

Vekilin tensibi ile müşterek kararname ve 
Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunur. 

Kaymakamlar: 
A- Mektebi Müukiye ve Hukuk mezunu olupta 

nahiye müdürlüklerinde vekâlet veya vilâyet ma
iyet memurluklarında, veya diğer dahiliye hizmet
lerinde memuriyetleri ceman üç seneye baliğ ve 
bedenî kabiliyeti haiz olanlar. 

B - Yedi senelik idadî veya lise mezunlarından 
olupta birinci maddenin 7, 8 ve 9 uncu fıkralarda 
muharrer dahiliye hizmetlerinde memuriyetleri 
ceman altı seneye baliğ ve bedenî kabiliyeti haiz 
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ı Kazaların yedinci ciireei m^mürlâfiİe nâniy<§ 
j memurları; dairesi âmirinin inhası üzerine kay
makamlıkça tayin olunurlar. 

Kaymakaralıklarca tayin edilen memurların 
meniuriyetieri vilâyetlerin tasdiki) e tamam olur. 



ve tatbikat kursulM muvaffakiyetle bitirmiş olan
lar müdürler encümeni kararı ile kaymakam ol
mağa hak kazanırlar. 

Kaymakamlığa hak kazanmış olanlar da mü
dürler encümeni kararı ve vekilin tensibi ile 
müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdiki 
ile tayin olunurlar. 

Bunlardan (A) ve (B) fıkralarında muharrer 
olanlar için birer sıra defteri tutulur . 

Münhal kaymakamlık olursa evvelden (A) 
fıkrasındakilere mahsus sıra defterinde muharrer 
olanlar tercih olunur. 

Her hangi bir kaza kaymakamlığını teklif vu
kuunda kabul etmiyenler sırasını geçirmiş olur ve 
sıra defterindeki namizetlerin sonuna yazılır. 

Tahrirat müdürleri : Kaymakamlardan ve 
vekâlet devairinden lâakal üç sene mümeyyizlikte 
bulunmuş olanlardan, yahut lise tahsilini bitirmiş 
bulunupta beş sene vilâyet tahrirat kalemi mü
meyyizliğinde ve idare heyetleri baş kitabetinde 
ve nahiye müdürlüklerinde bulunmuş ve dahiliye 
tatbikat kursundan ehliyetname almış olanlardan 
veya birinci veya ikinci sınıf kaymakam namizet-
leri arasından, 

Nüfus müdürleri : Mülkiye ve hukuk mezunu 
olupta bir sene dahiliye hizmetinde bulunmuş ve 
yahut nüfus müdüriyeti umumiyesinde o derece 
maaş almış ve lâakal üç sene bulunmuş ve vilâyet 
nüfus baş kitabetinde kezalik lâakal üç sene hiz
met etmiş ve dahiliye tatbikat kursundan ehliyet
name almış olanlardan, 

iskân müdürleri : Tahrirat müdürlerinden 
ve mülkiye veya hukuk mezunu olupta bir sene 
dahiliye hizmetlerinde bulunanlardan veya vekâlet 
mümeyyizleri meyanından, yahut iskân müdüriyet 
umumiyesinde lâakal üç sene hizmet etmiş ve da
hiliye tatbikat kursundan ehliyetname almış bulu
nanlardan müdürler encümeni karârı ve vekâletin 
tensibi üzerine müşterek kararname ile ve Reisi
cumhurun tasdiki ile tayin olunurlar. 

Umuru hukukiye müdürleri: mektebi mülkiye 
veya mektebi hukuk mezunu olan kaymakamlardan 
ve ayni şeraiti haiz tahrirat ( müdürlerinden veya 
hukuk mesleğinden yetişmiş mütehassıslardan) 
müdürler encümeninin kararı ve vekilin tasdiki 
ile tayin olunurlar. 

Vekâlet mümeyyizleri: Mülkiye ve hukuk mezu
nu olup bir sene dahiliye hizmetinde bulunanlardan 
yahut terfi için muayyen olan müddeti ikmal eden 
lise mezunu ketebenin dahiliye kursundan ehliyet-
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MADDE 6 — Kadınlar derecei tahsillerine 
göre kitabette ve mümeyyizlikte istihdam olunur
lar. 

name almış olanlarından dairesi müdüriyetinin in
tihabı ve vekilin tensibi ile tayin olunurlar. 

Nahiye müdürleri: 
A : Mektebi mülkiye veya hukuk mezunu olan

lardan valiler tarafından tayin olunurlar. Bu evsafı 
haiz nahiye müdürleri namzetlik müddetlerini ikin-
ci madde nihayetindeki fıkrada muharrer memu : 

riyetlerde geçirirler. 
B : Nahiye Müdürlükleri için (A) fıkrasında 

ki evsafı haiz talip bulunmadığı takdirde sair yük
sek mektepler veya lise mezunları tayin olunur. 

E : (A) ve (B) fıkralarındaki evsafı haiz talip 
bulunmadığı takdirde memurin kanununun dördün
cü maddesinin (E) fıkrası mucibince diğer talip
ler bilimtihan namzet olarak tayin olunurlar. Mu
vaffakiyetleri halinde memuriyetleri icra olunur. 
Ancak kaymakamlık sınıfına geçemezler. 

Katipler: Memurin kanununun dördüncü mad
desindeki şeraiti haiz olmak suretile dairesi müdü
rünün intihabı ve vekilin tensibile tayin olunurlar. 

Vilâyet devairine mensup olup ( B ) fıkrasında 
dahil olmıyan bilcümle memurlarla kaza devairi 
rüesası daire âmirlerinin intihap ve inhası ve vali
nin tasdiki ile tayin olunurlar. 

Kaza ve nahiyelerin diğer memurları kayma
kamlar tarafından tayin ve valiler tarafından tas
dik olunurlar. 

MADDE 6 — Valilik beş, müfettişlik kayma
kamlık, tahrirat, nüfus, iskân ve nahiye müdür
lükleri üçer sınıftır. Bir sınıfta lâakal üç sene hiz
met etmedikçe mafevk sınıfa geçilemez. 

Bu sınıflardaki memurların maaşları mahallî 
olmayıp şahsidir. 
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İntihap ve tayin usulleri 

MADDE 6 — Müsteşar, birinci ve ikinci sınıf 
valiler veya bu sınıflara istihkak kazanmış ve ev
velce valilik etmiş olan müdürü -umumiler arasından 
vekâletin inhası üzerine müşterek kararname ve 
Eeisicümhurun tasdikile umum müfettişlerle vali
ler vekâletin inhası, İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
ve Reisicumhurun tasdikile, teftiş heyeti reisi ve 
müdürü umumiler vekâlet hukuk müşaviri vekâle
tin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisi-
ümhurun tasdiki ile 3 ve 4 üncü derecelerdeki me
murlar müdürler encümeninin intihapı ve Vekilini 
tasdiki üzerine müşterek kararname ve Reisicum
hurun tasdikile, 

5,6 inci derecelerdeki memurlardan merkezin-
kiler daireleri müdür veya müdürü umumilerin in
hası üzerine Vekâletçe, 

Vilâyet nüfus ve iskân müdürlerinin müdürü 
umumilerin inhası ve müdiirler encümeninin kara-
rile ve maiyet memurları cipğrııdan doğruya vekâ
letçe,. 

yilâyetlşrjn diğer naerjçşz, memurl&n ije İcaza. I 

Müfettişler 
MADDE 6 — Müfettişler teftiş heyeti reisinin 

inhasıve vekilin tasvibi üzerine müşterek karar
name ve Reisicumhurun tasdikile tayin olunurlar. 

Müfettişliğe bidayeten tayin olunanlar ilk altı 
ay zarfında evvelki memuriyetleri ma asile bir 
mülâzemet devresi geçirirler. 

Bu müddetin içinde veya sonunda müfettiş
likte kabiliyet ve kifayeti görülemiyenier evvelki 
derece ve sınıflarına iade olunurlar. 



Memurların intahap ve tayin ve terfileri 

MADDE 7 — Dahiliye Vekâleti memurları 
tayinleri itibarile dört dereceye ayrılırlar. 

A - Müsteşar, 
B - Müfettişi umumiler, valiler, müdürü umu

miler, müfettişler, müdürler, hukuk müşaviri, 
müdürü umumî, vali muavinleri, şube müdürleri, | 
kaymakamlar, tahrirat nüfus ve iskân müdürleri. 

C - Vekâlet devairi merkeziye mümeyyizleri 
ve kâtipleri ve vilâyet memurini taliyesi ile nahiye 
müdürleri. 

D - Kaza memurini taliyesi 
Müsteşar - lâakal üç sene hizmet etmiş valiler 

ile müdürü* umumiler arasından Dahiliye Vekili 
ve Başvekilin müşterek kararnameleri ve Reisi
cumhurun tasdiki ile tayin olunur. 

Valiler - kaymakamlıkta bulunmuş müdürü 
umumî ve müdürler, müfettişler veya vali muavin
lerinden, birinci sınıf kaymakamlardan terfian ta
yin edilmiş birinci sınıf tahrirat müdürlerinden 
veya indellüzum Devletçe münasip görülecek 
zevattan Dahiliye Vekâletinin inhası ve tcra Ve
killeri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdiki 
ile tayin olunur. 

Müdürü umumiler - Valiler veya birinci sınıf 
mülkiye müfettişleri arasından kezalik müşterek 
kararname ve Reir Cumhurun tasdiki ile tayin 
olunurlar. 

Mülkiye müfettişleri - Mektebi Mülkiye veya 
Hukuk mezunları birinci sınıf kaymakamlarından 
veya ayni şeraiti haiz bulunmuş birinci sınıf tah
rirat müdüriyetinde bulunanlardan heyeti tefti-
şiye reisinin intihabı ve vekilin tasvibi üzerine 
müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdiki ile 
tayin olunurlar. 

Hukuk müşaviri - Mektebi Mülkiye veya Hu
kuk mezunu olup vilâyet umuru hukukiye müdü
riyetlerinde lâakal 3 sene bulunmuş olanlardan 
yahut vekâletçe tensip edilecek hukuk erbabı 
arasındaki mütehassıslardan vekilin tensibi ve 

MADDE 7 — Mafevk dereceye terfi için kı
dem ve ehliyet esastır. Ehliyetleri tasdik salâhi
yeti mafevk memuriyetlere intihap ve tayin hak
kını haiz olan makam ve heyetlere aittir, 
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daire âmirleri vilâyetlerdeki daire âmirlerinin in
hası üzerine, nahiye müdürleri vilâyetin inhası üze
rine vekâletçe, 

Kâza talî memurları ile nahiye memurları daire
leri âmirlerinin inhası üzerine kaymakamlıkça ta
yin olunur. Ancak Kaymakamlıklarca tayin edilen 
memurların memuriyetleri vilâyetlerin tasdıkile ta
mam olur. 

Müfettişler 

MADDE 7 — Dahiliye teftiş heyeti bir reisin 
idaresi altında lüzumu kadar müfettişten terekküp 
eder. , 

MADDE 7 — Mülkiye müfettişlerinin mesai 
ve istihdam tarzları bir nizamname ile tesbit 
olunur. 



müşterek kararname ile Reisicumhurun tasdiki, 
ile tayin olunur. 

Müdürler - Üçüncü sınıf müfettişlerden Mek
tebi Mülkiye ve Hukuktan mezun veya müdürü 
umumî muavinlerile birinci sınıf kaymakamlardan 
veya kaymakamlıktan gelmiş ayni şeraiti •> haiz 
tahrirat müdürlerinden vekilin tensibi ve müşte
rek kararname ile ve Reisicumhurun tasdiki ile 
tayin olunur. 

Vali muavinleri, müdürü umumî muavinleri 
Mektebi Mülkiye veya Hukuktan mezun birinci 
sınıf kaymakamlardan veya ayni şeraiti haiz ola
rak kaymakamlıktan gelmiş tahrirat müdürlerile I 
üçüncü sınıf müfettişlerden müdürler encümeni
nin kararı ve vekilin tensibi üzerine müşterek ka
rarname ile ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin 
olunurlar. 

Kaymakamlar : 
A - Kaymakamlığa tayin hakkını birinci dere

cede Mektebi Mülkiye mezunları ile yedi senelik 
idadî veya lise tahsilini ikmal etmiş Mektebi Hu
kuk mezunları haizdirler. 

B- Mektebi mülkiye ile yedi senelik idadî ve
ya liseyi ikmal etmiş Hukuk mezunlarından dahi-
liye hidematında memuriyetleri cem'an iki seneye 
baliğ olanlardan bedenî kabiliyeti haiz olanlar | 
kaymakam tayinine istihkak kazanırlar. 

C - a, b fıkralarındaki şeraiti "haiz olanlar
dan kaymakamlığa tayin hakkında Dahiliye Ve
kâletine vuku bulacak müracaatlar ledelhavale 
müdiran encümenince tetkik edilerek taayyün 
edecek neticeye göre karara raptedilir. ı 

Eğer netice müsbet ise işbu karar müracaat 
sahibine vekilin tasvibi ile kaymakamlığa birinci 
derecede namzet tayin hakkını bahşeder. Değilse j 
müracaat reddolunmuştur. j 

D - Yedi senelik idadî veya lise mezunlarından j 
olupta dahiliye hizmetinde memuriyetleri altı se
neye baliğ olanlar vekâlete müracaat ederek dahi
liye tatbikat kursuna devam etmek müsaadesini, 
talep ederler. Dahiliye Vekâleti bunlardan kursa 
kabul talimatnamesi mucibince şeraiti haiz olan
lara müdürler encümeni kararile kursa girmek 
hakkını verir. 

H - Tatbikat kursunu muvaffakiyetle bitiren
lerden kaymakamlığa tayinine talip olanlar Dahi
liye Vekilinin tasvibine iktiran edecek olan mü
dürler encümeni kararile ikinci derecede namzet 
tayin olunurlar. 

V - Birinci ve ikinci derecede namzet tayin 
edilenlerin isimleri dahiliye memurin müdiriye- 1 
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tince bu iş için tutulacak sicile ayrı ayrı ve mü
racaat sırasile kaydolunur. 

Z - Kaymakamlıklarda münhal vukuunda ev
velâ birinci derecedeki namzetlere sicil kaydi sıra
sile teklif edilir. 

H - Birinci derecedeki namzetlerle münhal-
lerin ikmali mümkün olmıyorsa bu takdirde teklif 
sırası ikinci derecedeki namzetlere gelir. 

K - Teklif edilen kaza kaymakamlığını kabul 
etmiyen namzetlerin isimleri sicildeki isimlerin en 
sonundaki sıraya geçer. 

L - Kaymakamlık üç sınıf üzerinedir. Nam
zetler iptida üçüncü sınıfa tayin olunur. Bu sınıf
tan diğerine terfi için asgarî üç sene hüsnü hizmet 
şarttır. 

M - Kaymakamlığa tayin, müdürler encümeni
nin kararı, vekilin tensibi üzerine müşterek karar
name ile ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunur. 

Vilâyetlerin tahrirat müdürleri - kaymakamlar
dan ve vekâlet devairinde lâakal üç sene mümey
yizlikte bulunmuş yahut lise tahsilini bitirmiş 
olupta beş sene vilâyet tahrirat kalemi mümeyyiz
liğinde ve idare heyetleri baş kitabetinde ve na
hiye müdürlüklerinde bulunmuş ve dahiliye tat
bikat kursundan ehliyetname almış olanlardan veya 
birinci veya ikinci sınıf kaymakam namzetleri ara
sından müdürler encümeni kararı ve vekilin ten
sibi üzerine müşterek kararname ile Reisicumhu
run tasdiki ile tayin olunurlar. 

Vilâyetler nüfus müdürleri- kaymakamlardan 
veya mülkiye ve hukuk mezunu 'olupta bir sene 
dahiliye hizmetinde bulunanlardan veyahut nüfus 
müdiriyeti umumiyesinde o derece maaş almış ve 
lâakal üç sene bulunmuş ve vilâyet nüfus baş kita
betinde kezalik lâakal üç sene hizmet etmiş ve da
hiliye tatbikat kursundan ehliyetname almış olan
lardan müdürler encümeninin karan ve vekilin 
tasdiki ile tayin olunurlar. 

Vilâyetlerin iskân müdürleri - kaymakamlardan 
veya tahrirat müdürlerinden ve mülkiye veya hu
kuk mezunu olupta bir sene dahiliye hizmetlerinde 
bulunanlardan veya vekâlet mümeyyizleri meya-
nından yahut iskân müdiriyeti umumiyesinde o 
derece maaş alanlardan müdürler encümeninin ka
rarı ile vekilin tasdiki ile tayin olunur. 

Vilâyetlerin umuru hukukiye müdürleri mek
tebi mülkiye veya hukuk mezunu olan kaymakam
lardan ve ayni şeraiti haiz tahrirat müdürlerinden 
veyahut hukuk mesleğinden yetişmiş müstahsıllar-
dan müdürler encümeninin kararı ve vekilin tas-
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dikil e tayin olunurlar. 

Vekâlet müdiriyet mümeyyizleri - kaymakam
lardan veya mülkiye ve hukuk mezunu olup bu
sene dahiliye hizmetinde bulunanlardan yahut ter
fi için muayyen olan müddeti ikmal eden lise 
mezunu ketebenin dahiliye kursundan ehliyetna
me almış olanlarından tayin olunurlar. 

Nahiye müdürleri 
Nahiye müdürleri - Mektebi Mülkiye ile Da

rülfünunun şuabatından mezun olupta memurin 
kanununun dördüncü maddesindeki şeraiti haiz 
olanlardan müdürler encümeninin kararı ve Dahi
liye Vekilinin tasdiki ile memuriyete tayin olu
nurlar. Bunların ilk altı aylık memuriyetleri 
namzet telâkki olunur. Kezalik lise mezunların
dan olupta memurin kanununun dördüncü madde
sindeki şeraiti haiz olanlar, nahiye müdiriyetle-
rine tayin olunarak bir sene namzetlik geçirirler. 

Namzetlikte muvaffak olan lise mezunları (mes
lek liseleri hariç) davet edilecekleri kursta muvaf
fak olmak şartile nahiye müdiriyetlerine tayinleri 
icra olunur, ihtiyaç ve lüzumu halinde kurstan 
istisna etmeğe vekâlet salâhiyettardır. 

Kâtipler - Mememurin kanununun dördüncü 
maddesindeki şeraiti haiz olmak suretile ^dairesi 
müdürünün intihap ve vekilin tensibi ile tayin 
olunur. Vilâyet devairine mensup olup ( B ) fıkra
sında dahil olmıyan bilcümle memurlarla kaza de-
vairi rüesası daire âmirlerinin intihap ve inhası 
ve valinin tasdiki ile tayin olunurlar. 

İkramiye 

MADDE 8 — Memurlar vazifelerini ifada 
gösterecekleri mesaiye göre ikramiye ile taltif 
olunurlar. İkramiye miktarı vekâletçe tayin olu
nur. Bu miktar senede maatahsisatı fevkalâde 
üc maaş miktarını tecavüz etmez. 

İnzibatî cezalar 

MADDE 9 — Memurin kanununun 29 uncu 
maddesinde musarrah ahvalde ilâveten âtideki 
ahval dahi tevbihi müstelzimdir. 

A- Bir meselenin evrakını zayi etmek ve 

MADDE 8 — Yukarıdaki maddelerde muhar
rer Mektebi Hukuk mezunlarının bu kanun ile 
verilen hukuktan istifadeleri eski yedi senelik 
idadî veya lise tahsilini bitirmiş olanlarına müte
vakkıftır. Lise veya eski yedi senelik idadî tahsi
lini bitirmemiş Hukuk mezunları hakkında 5 inci 
maddenin nahiye müdürleri kısmındaki (b) fıkra
sı ahkâmı tatbik olunur. 

İkramiye 

MADDE 9 — Memurlar vazifelerini ifada gös
terecekleri mesaiye göre ikramiye ile taltif olu
nurlar. İkramiye miktarı vekâletçe tayin olunur. 
Bu miktar, senede maa tahsisatı fevkalâde üç ma-



MADDE 8 — Dahiliye müfettişliği üç sınıftır. 

MADDE 9 — Müfettişler teftiş heyeti reisinin 
inhası ve vekilin tasvibi üzerine maşterek karar
name ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunur
lar. Üçüncü sınıf müfettişliğe tayin olunanlar ilk 

MADDE 8 — Müfettişler lüzumu halinde da
hiliyenin diğer memurluklarına nakil veya terfi 
suretile tayin olunabilirler. 

Diğer memurlardan da kanunî ehliyeti haiz 
olanlar maaşlarının miktarına göre müfettişliğe 
nakil veya terfi olunabilirler. Ancak müfettişliğe 
tayin edileceklerin mülkiye veya hukuk mektep
lerinden mezun olmaları ve hukuktan ma: un olan
ların yedi senelik idadî veyahut lise tahsı'mi bitir
miş olmakla beraber kaymakamlıkta en az üç sene 
hizmet etmiş bulunmaları şarttır. 

Terfi 
MADDE 9 — Bir derece içinde bir sınıftan 

yukarı sınıfa veya bir derecenin en yüksek sını
fından üst derecenin en küçük sınıfına terfi için 
bulunduğu sınıfta üç sene hizmet etmiş ve memu-



aş miktarını tecavüz etmez. vazife icabını takdir ve ifada müsamaha göster
mek, Devlet ve efratça masrafı mucip olmuş ise 
derecesine göre memur hakkında inzibatî cezala
rın azamisi tatbik edilmekle beraber takibatı ka
nuniye dahi ifa olunur. 

B - Tecavüzü merci etmek. 
C - Muamelâtı resmiyeden dolayı âmirleri aley

hinde tenkidatta bulunmak. 
D - Teftişat ve teftiş günlerini esbapsız 

uzatmak. 
Teftiş lâyihalarını ve tahkikat raporlarını vak

tinde göndermemek ve tahkikatı noksan bırak
mak. 

Teftiş mahallerinde her kim olursa blsun mi
safir olmak teftiş ile mükellef oldukları memur
ların hizmetlerini ve tavsiyelerini kabul etmek, 
teftiş için gidilecek mahalli işaa etmek. 

H - Müfettişler tarafından tevdi olunan leva-
yihi teftişiyeye ve sorulan suallere azamî bir hafta 
zarfında cevap vermemek. 

MADDE 10 — Memurin kanununun 30 uncu 
maddesinde gösterilen ahvale ilâveten âtideki ah
val dahi kat ' i maaşı muciptir. Bir ayın evrakı he-
sabiyesini diğer ayın on beşine kadar merciine 
göndermemek. 

MADDE 11 — Memurin kanununun otuz birinci 
maddesine ilâveten ahvali aitye dah ikıdem tenzili
ni muciptir: 

ifasına memur olduğu tahkikatın safahat ve ne-
tayicini ifşa etmek. 

MADDE 10 — Harp, isyan ve eşkıya 
müsademesi gibi ahvalde ve her ne suretle 
olursa olsun vazife başında veya haricinde 
vazifesini ifadan dolayı vefat eden dahiliye me
murlarının müstahakkı maaş eytam ve eramiline 
askerî tekaüt ve istifa kanununun 26 inci fıkra
sına atfen 35 inci maddesinin birinci fıkrası ah
kâmı tatbik olunur. Ayni hallerden dolayı ma
lûl kalmış olan dahiliye memurları hakkında as
kerî tekaüt kanununun 26 inci maddesi ahkâmı 
tatbik olunur. 

Maluliyet derecelerinin tesbiti vilâyet heyeti 
sıhhiyelerine mevdudur. 

İnzibatî cezalar 

MADDE 11 — Memurin kanununun 29 uncu 
maddesinde musarrah ahvale ilâveten atideki ahval 
de tevbihi müstelzimdir. 

A : Bir meselenin evrakını zayi etmek vazife 
icabını takdir ve ifada müsamaha göstermek. 

Devlet ve efratça masrafı mucip olmuş ise de
recesine göre memur hakkında inzibatî cezaların 
azamisi tatbik edilmekle beraber takibatı kanu
niye dahi ifa olunur. 

B : Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek. 
C : Muamelâtı resmiyeden dolayı âmirleri a-

leyhinde alenen tenkidatta bulunmak. 
E : Teftişte ve teftiş günlerini sebepsiz uzat

mak. 
Teftiş lâyihalarını ve tetkikat fezkerelerini 
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altı ay zarfında evvelki memuriyetleri maaşile 
bir mülâzemet devresi geçirirler. Bu müddet zar
fında veya hitamında müfettişliğe ehil görülmi-
yenler veya müfettişliği arzu etmiyenler evvelki 
derece ve sınıflarına iade olunurlar, 

MADDE 10 — Müfettişler lüzumu halinde 
dahiliyenin maaşları muadil olan diğer memur
luklarına naklen ve maaşları yüksek olanlarına 
terfian tayin olunabilirler. Diğer memurlardan da 
kanunî ehliyeti haiz olanlar maaşlarının mikta
rına göre ve memurin kanunu ahkâmına tevfikan 
müfettişliğe nakl veya terfi olunabilirler. Ancak 
müfettişliğe tayin edileceklerin mülkiye veya Hu
kuk mezunu olmaları ve hukuktan mezun olanla
rın yedi senelik idadî yahut lise tahsilini bitirmiş 
olmakla beraber kaymakamlıkta en az üç sene hiz
met etmiş bulunmaları şarttır. 

Terfi 

MADDE 11 — Bir derece dahilinde bir sınıf
tan mafevk sınıfa veya bir derecenin en yüksek 
sınıfında üst derecenin en küçük sınıfına terfi için 
bulunduğu sınıfta üç sene hizmet etmek ve memu
rin kanununun yirminci maddesi mucibince ehli
yeti tasdik edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kay
makamlardan terfie müstahak olanlar, üçüncü de
recedeki memurluklara veya onların muadili olan 
dördüncü sınıf valiliğe terfi edilirler. Dördüncü 
derecede dahil olan mektupcularla hukuk işleri 
derecede dahil olan mektupculuarla hukuk işleri 
müdürleri ve polis müdürleri kendi sınıflarında 
muayyen müddeti ikmal ve terfie ehliyetlerini 
isbat ettikten sonra birinci sınıf kaymakamlığa 
terfi edilirler. 

rin kanununun 20 inci maddesi'mucibince ehliye' 
ti tasdik edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kay
makamlardan terfie hak kazananlar üçüncü dere
cedeki memurluklara ve dördüncü dereceye dahil 
oları mektupcularla hukuk işleri müdürleri ve po
lis müdürleri kendi sınıflarında muayyen müddeti 
ikmal ile terfie ehliyetleri tasdik edidikten sonra 
birinci sınıf kaymakamlığa tayin edilebilirler. 

MADDE 10 — Bilgi ve görgülerini arttırmak 
için vekâletçe yabancı memleketlere gönderilen 
memurların oralarda bulundukları müddetler kı
demlerinde hesap olunur. 

Tahvil ve nakil 
MADDE 11 — Bir derece veya sınıfta bulunan 

merkez ve mülhakat memurları lüzumu sabit ol
duğu takdirde vekâletçe ayni derece ve sınıftaki 
diğer memuriyetlere tayin olunabilirler. 
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MADDE 12 — Memurin kanununun otuz ikin
ci maddesinde muharrer ahvale ilâveten atideki 
ahval dahi sınıf tenzilini muciptir. 

Her ne suretle olursa olsun terfi, tahvil, takdir 
gibi hususattaa aharı tavsit etmek, tahvili memuri
yet veya istihsâli mezuniyet için hilafı hakikat ra
por almak, hilafı hakikat iş'aratta bulunmak ay
rıca takibatı kanuniyeyi müstelzimdir. 

hesabatını sene nihayetinde tamamile kapatma
mak ve istihkaktan fazla avans alarak bunu üç ay 
zarfında tesviye etmemek, memurun âmire ve âmi
rin memura vczife başında hakaret tecavüzleri, 
bilâmezuniyet memur bulunduğu mahal ve mmtaka 
haricine girmek. 

MADDE 13 — Tevbih, maaş kat'ı kıdem ve sı
nıf tenzili, memuriyetten ihraç cezaları memurin 
kanununun 53 üncü maddesi delâletile 26 inci mad
desine tevfikan tatbik ve icra olunur. 

MADDE 14 — Memurin kanununun 33 üncü 
maddesindeki ahvale ilâveten atideki ahval dahi 
müfettişlikten ihracı muciptir: Teftiş ile mükel
lef oldukları memurların sui istimalât ve ihtilâsa-
tını saikai tesahüple meydana çıkarmamak ve ya
hut şekli aharda kaydetmek. 

vaktinde göndermemek veya sebepsiz olarak tah
kikatı noksan bırakmak. 

Teftiş mahallerinde her kime olursa olsun mü-
safir olmak. 

Teftiş ile mükellef oldukları memurların hiz
metlerini ve tavsiyelerini kabul etmek, teftiş için 
gidilecek mahalleri işaa etmek. 

H : Müfettişler tarafından tevdi olunan leva-
yihi teftişiyeye ve sorulan suallere sebepsiz ola
rak azamî bir hafta zarfında cevap vermemek. 

MADDE 12 — Memurin kanununun 30 uncu 
maddesinde gösterilen ahvale ilâveten atideki ah
val dahi kat'î maaşı muciptir. 

Bir ayın evrakı hesabiyesini diğer ayın on be
şine kadar merciine göndermemek. 

(Mülkiye müfettişleri için) 

MADDE 13 — Memurin kanununun 31 inci 
maddesine ilâveten ahvali atiye dahi kıdem ten
zilini muciptir. 

îfasına memur olduğu tahkikatın safahat ve 
neticesini ifşa etmek, 

MADDE 14 — Memurin kanununun otuz ikin
ci maddesinde muharrer ahvale ilâveten atideki 
ahval dahi sınıf tenzilini muciptir: 

Hesabatını sene nihayetinde tamamile kapat
mamak ve istihkakından fazla avans alarak bunu 
üç ay zarfında tesviye etmemek, 

Memurun âmire ve âmirin memura vazife ba
şında hakaret ve tecavüzleri bilâ mezuniyet me
mur bulunduğu mahal ve mmtaka haricine gitmek, 
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MADDE 12 — Malûmatlarının tevsii için ecne
bi memleketlere gönderilen memurların oralarda 
bulundukları müddetler kıdemlerine zammolunur. 

Tahvil ve nakil 

MADDE 13 — Ayni derecenin ayni sınıfın
da bulunan ve maaşları müsavi olan merkez ve 
mülhakat memurları memurin kanunundaki şerait 
dairesinde merkezden vilâyetlere ve vilâyetlerden 
merkeze tahvil edilebilirler. Vekil tarafından lü
zum görüldüğü takdirde müsteşar umum müfet
tişliğe veya birinci sınıf valiliğe müdürü umu
milerle müdürler merkez ve vilâyetlerde derece, 
sınıf ve maaşlarına muadil memuriyetlere naklo
lunurlar. 

MADDE 14 — Ayni şehir ve kasaba dahilinde, 
ayni sınıf ve derecedeki memurların tebdillerinde 
bunları tayin eden makamlar serbesttirler. Bu gibi 
tebdiller tahvil şeraitine tabi değildir. 

MADDE 12 — Ayni şehir ve kasaba Dahilinde 
ayni sınıf ve derecedeki memurların tebdillerinde 
bunları tayin eden makamlar serbesttirler. 

MADDE 13 — Merkez memurlarından birinci 
ve ikinci derecede bulunanlara valiler, kayma
kamlar ve zabite âmirleri vekâletçe kat ' î zaruret 
üzerine tayinlerindeki usule tevfikan vekâlet em
rine alınabilirler. 

İstifa ve mezuniyet 
MADDE 14 — îzni bitipte on beş gün içinde 

makbul mazereti olmaksızın işi başına dönmiyen-
ler veyahut mazeretini âmirine bildirmeden üç gün 
işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar. 
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Tahvil ve becayiş 

MADDE 15 — Tahvil ve becayiş memurin ka
nununun 42 inci maddesinde gösterilen esbaba ta
bidir. Yalnız dairede ve yahut bir cüzü idarî dahi
lindeki dairenin muhtelif şuabatmda müstahdem 
ayni sınıf ve derecedeki memurların tahvilleri icra 
olunur,. 

Tatbikat kursu 

MADDE 16 — Tatbikat kursu, mülkiye ve hu
kuk mekteplerinde okunan derslerden Dahiliye Ve
kâletince tanzim olunan programa tevfikan mez
kûr mekteplerde veya Vekâlet tarafından tensip e-
dilecek mahalde 15 ilâ 40 talebe kabul edilmek ve 
bir ders senesi devam etmek üzere her sene için bir 
kurs açacaktır. 

înzıbat komisyonları ve müdürler encüme7ii 
MADDE 18 — Memurin kanununun 19 uncu 

maddesi mucibince mükâfat, mücazat, tekaüt iş-
lerile meşgul olan inzibat komisyonu müdürler 
encümeni sıfatile tayin, terfi, tahvil işleri hakkın
da da karar vermek salâhiyetini haizdir. 

inzibat komisyonları berveçhi ati teşekül eder: 
Reis - müsteşar: 
Âza - heyeti teftişiye reisi, iskân müdürü umu

misi, idarei umumiyei vilâyat müdürü umumisi 
nüfus müdürü umumisi, memurin ve sicil müdürü 
umumisi, hukuk müşaviri. 

îşbu komisyonun yazı işleri ayrıca bir mümey
yiz tarafından ifa olunur. 

Posta ve Telgraf ve Telefon ve Emniyeti Urau-

MADDE 15 — Tevbih, maaş kat ' ı ve kıdem 
tenzili, memuriyetten ihraç cezalan memurin ka
nununun 53 üncü maddesi delâletile yirmi altıncı 
maddesine tevfikan tatbik ve icra olunur. 

İçtihadı hareket 

MADDE 16 — Kanun ve nizamnamelerde sa
rahat olmıyan ve hakkında emri mahsus bulunmı-
yan mesailde mafevkten istizan imkânı olmadığı 
takdirde rüesayi idare kendi içtihatlarile hareket 
ve ittihazı tedabir edebilirler. 

Tahvil ve becayiş 
MADDE 18 — Tahvil ve becayiş memurin 

kanununun 24 üncü maddesinde gösterilen esbaba 
tabidir. Yalnız ayni mahal dahilinde ayni sınıf 
ve derecedeki memurların tahvillerinin icrası 
caizdir. 

MADDE 17 — İşbu kursa meslekten yetişen Ve
kâlet devair mümeyyiz ve başkâtipleri ile vilâyet
ler tahrirat, nıuhasebei hususiye, nüfus ve nahiye 
müdürleri ve tahrirat idare heyeti ve encümeni 
daimî başkâtiplerinden talip olup işbu kanunun 7 
inci maddesinde ve kurs talimatnamesinde muhar
rer şeraiti haiz olanlar kabul olunurlar. 

Kursa kabul olunupta devam eden memurlara 
maaşlarından başka devrei tahsiliye müddetince 
maaşları nisbetinde yevmiye de verilir. 

Emnvyet ve inzibata müteallik hususlarda âmir 
tarafından verilcek emir 

MADDE 17 — Memur emir ve talimata ve ni
zamname ve kanun hükümlerine mugayir olarak 
âmirinden emir telâkki edince onun bu hükümlere 
mugayeretini âmirine bildirir. 

Amiri ısrar ederse memur bütün mes'uliyetin 
âmirine ait olduğunu tahriren bildirerek o emri 
icra eder. Bu misilli emirlerin kanunen cürüm teş
kil eden mevattan bulunmaması lâzımdır. 
Aksi takdirde memur o emri infaz etmez. Şukadarki 
emniyet ve inzibat noktai nazarından âmirin verdiği 
tahrirî emiri memur ifa ile mükelleftir. Bunun 
netay içinden tevellüt edecek mes'illiyet âmire 
aittir. 
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İstifa ve mezuniyet 

MADDE 15 — Mezuniyetinin hitamından iti
baren azamî on beş gün zarfında memuriyeti ba
şına avdet etmemiş olan memurlar müstafi addo
lunurlar. 

MADDE 1 6— Mezuniyet alan memurların azi
met ve avdet müddetleri en uzak mahaller için 
azamî bir aydır. Aldığ ımezuniyeti bir ay zarfında 
istimal etmiyen memurlar tekrar izin almak mec
buriyetindedirler. 

MADDE 17 — Ahvali fevkalâdede memurla
rın vazifeleri başından infikâklerinde mahzur gö
rüldüğü takdirde mezuniyetleri tehir ve mezun 
bulunanlar davet olunurlar. 

MADDE 18 — İstifa veya diğer bir daireye 
nakil suretile infikâk eden memurlardan tekrar 
dahiliye kadrosuna avdet etmek istiyenler ayrıl
dıkları zamandaki sınıf ve derecelerine muadil me
muriyetlere tayin olunurlar. 

MADDE 15 — tzin, memurin kanununda ya
zılı şartlarla tabidir. Bilgi ve görgülerin arttır
mak üzere yabancı memleketlere gitmelerine ve
kâletçe müsaade alan memurların gidip gelme 
müddetleri en uzak yerler için nihayet bir aydır. 
Aldığı izini bir ay içinde kullanmıyan memurlar 
tekrar izin almağa mecburdurlar. 

* MADDE 16 — Fevkalâde hallerde memurların 
vazifelerinden ayrılmalarında • mahsur görüldüğü 
takdirde izinleri geri bırakılır. Ve izinde bulunan
lar' iş başına çağırılır. 

MADDE 17 — istifa veya diğer bir daireye 
nakil suretile ayrılmış olan memurlardan tekrar 
Dahiliye hizmetine girmeleri vekâletçe kabul olu
nanlar ancak ayrıldıkları zamandaki sınıf ve de
recelerine muadil memuriyetlere tayin olunabilir
ler. 

Müdürler encümeni 
MADDE 18 — Müdürler encümeni müsteşa

rın riyaseti altında alfabe sırasile emniyet işleri 
umum müdürü, hukuk müşaviri, mahallî idareler 
ve nüfus işleri umum müdürleri ve teftiş heyeti 
reisi ile vilâyetler idaresi umum müdüründen te
rekküp eder. 

Memurin şubesi müdürü bu encümenin rapor
törüdür. 
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miye memurları hakkında kendi kanunlarında sa
rahat olmıyan hususatta işbu kanun ahkâmına 
tabidir. 

MADDE 1Q — Diğer bir daireye nakletmek 
suretile infikâk eden memurlardan tekrar dahiliye 
kadrosuna alınanlardan evvelce iktisap ettikleri 
hakları mahfuzdur. 

MADDE 20 — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 19 ->- İdarî lüzum ve zaruret bulundu
ğu takdirde valiler doğrudan doğruya vekâletin 
teklifini ve ayni vilâyet dahilinde olmak üzere. 
kaymakamlar vekâletin ve nahiye müdürleri vali
lerin tensibi ile tahvil olunabilirler. 

İstifa ve mezuniyet 
MADDE 20 — Bir ay zarfında tayin olundu

ğu memuriyeti başında buluhmıyan, kendisine 
tebliğ oluduğu tarihten itibaren (15) gün zarfında 
makbul bir mazeret serdetmeksizin mahalli memu
riyetine gitmekte taallûl eden ve müddeti mezuni
yetinin hitamından itibaren azamî on beş gün 
zarfında mahalli memuriyetine avdet etmemiş 
bulunan memurlar müstafi addolunabilir. 
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Vazife uğrunda maluliyet ve vefat 
MADDE 19 — Harp, isyan ve eşkiya müsade

mesi gibi hallerde vazife uğrunda malûl kalan
lara veya bu sebeplerden dolayı vefat edenlerin 
müştahakkı maaş eytam ve eramiline ordudaki 
emsalleri gibi askerî tekaüt istifa kanunu muei-
cince maaş tahsis olunur. 

Müdürler encümeni 
MADDE 20 — Müdürler encümeni müsteşarın 

riyaseti altında teftiş reisi, idarei umumiye, umu
ru mahalliye, memurin, nüfus müdürlerinden te
rekküp eder. Emniyeti Umumiye memurlarının 
tayininde Emniyeti Umumiye, îskân memurları
nın tayininde iskân müdürü umumileri encümene 
âza sıfatile iştirak ederler. Encümenin yazı işleri 
bir mümeyyiz tarafından ifa olunur. 

MADDE 19 — Müdürler encümeni Dahiliye 
memurlarının mesai ve faaliyetlerini, zatî hal ve 
vaziyetlerini tetkik ve tesbit eyler. Ve bu kanun
la intihap hakkı kendisine verilmiş olan memur
ların intihap, terfi ve ehliyetlerinin tasdiki ile 
tahvil hususlarını tezekkür eder. 

Encümenin kararları vekîlin tasdiki ile tamam 
olur. 

İnzibat cezaları 
MADDE 20 — Memurin kanununun 28, 29, 

30, 31, 32 ve 33 üncü maddelerindeki ahvalden 
başka aşağıdaki hallerde dahi şu cezalar verilir: 

İhtar - Zaruret olmadan merciini tecavüz et
mek. 

Tevbih - Teftiş ve tahkiklari sebepsiz uzatmak, 
teftiş lâyihalarını ve tahkik fezlekelerini vaktinde 
göndermemek veya sebepsiz olarak tahkikatı nok
san bırakmak, teftiş için gidilecek yeri işae etmek. 

Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş lâyi
halarına ve sorulan suallere sebepsiz olarak bir 
hafta zarfında cevap vermemek. Bir meselenin. 
evrakını kast olmaksızın zayi etmek, vazife ica
bını takdir ve ifada müsamaha göstermek. 

Kat ' ı maaş - Bir aylık hesap kâğıtlarını diğer 
ayın on beşine kadar merciine göndermemek, eli 
işten çektirilen memurlar hakkında tahkikat 
bittikten sonra sebepsiz olarak en çok on beş gün 
zazfında fezlekesini ait olduğu makama verme
mek, maiyetindeki memurlara karşı fena mua
melede bulunmak ve resmî muamele ve kayitlara 
muhalif iş 'aratta bulunmak. 

Kıdem tenzili - İfasına mecbur olduğu tahki
katın safhalarını ifşa etmek. 

Sınıf tenzili - Hesaplarını sene nihayetinde ta-
nıamile kapatmamak, avans alıp bunu üç ay zar
fında tesviye etmemek, âmirine vazife başında 
veya vazifeden dolayı her nerede olsun hakaret 
etmek vazife başında madununa yahut arkadaş-
lerına hakaret etmek, memur bulunduğu yerin 
ve mıntakanın haricine izinsiz gitmek, yahut va
zife icabı gittiği takdirde mafevkini haberdar et
memek ve cemi ianat nizamnamesine mugayir ha
rekette bulunmak. 
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MADDE 21 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına, 

Dahiliye Vekili memurdur. 

29/11/1929 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
Imei M. Esat M. Abdülhahk Ş. Kaya 

l la .V. Ma.V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Necati 

Na. V. ' IK. V. S. I. M. V. 
Behiç M. Rahmi Dr. Refik 

MADDE 21 — Mezuniyet istihasal eden me
murların azimet ve avdet müddetleri en uzak mahal
ler için azamî bir aydır: Ahvali fevkalâde de me
murların vazifeleri başndan infikâklerinde mahzur 
görüldüğü takdirde mezuniyetleri tehir ve mezun 
bulunanlar davet olunanlar. 

Aldığı mezuniyeti bir ay zarfında istimal etmiyen 
memurlar tekrar izin almak mecburiyetindedirler. 

MADDE 23 — İşbu kursa meslekten yetişen 
vekâlet devair mümeyyiz ve başkâtiplerde vilâyet
ler tahrirat, muhasebe, muhasebei hususiye, nüfus 
ve nahiye müdürleri ve tahrirat idare heyeti ve 
encümeni daimî başkâtiplerinden talip olup kurs 
talimatnamesinde muharrer şeraiti haiz olanlar 
kabul olunurlar. 

Kursa kabul olunupta devam eden memurlara 

Tatbikat kursu 
MADDE 22 — Tatbikat kursu; mülkiye ve 

hukuk mekteplerinde okunan derslerden Dahiliye 
Vekâletince tanzim olunan programa tevfikan bir 
ders senesi devam etmek üzere vekâlet Ankarada 
bir sene için bir kurs açacaktır. 
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MADDE 21 — Müdürler encümeni bu kanun 

ile intihapları hakkı kendisine verilmiş olan me
murları intihap ve terfileri ile ehliyetlerinin tas
diki, rıza ile tahvil ve becayişleri ve memurin ka
nununun otuz beşinci maddesi mucibince tekerrür 
eden mecburî tahvilleri hususlarını tezekkür eder. 
Encümenin karaları vekilin tasdikile; tamam olur. 

İnzibat cezaları 
MÂÖDE 22 — Memurin kanununun 28, 29, 

30,'31, 32; 33 üncü maddelerindeki ahvalden başka 
aşağıdaki hallerde karşılarında gösterilen cezalan 
müstelzimdir: 

İhtar - zaruret olmadan merciini tecavüz et
mek^ 

Tevbih- teftiş ve tahkikleri sebepsiz uzatmak; 
teftiş lâyihalarını ve tahkik fezlekelerim* Vaktında 
gönderfeem-ek veya isebepsk olarak tahkikatı nok
san bırakmak, teftiş için gidilecek yeri işaa • et
mek^ müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş 
lâyihalarına ve sorulan suallere sebepsiz olarak 
bir hafta zarfında cevap vermemek, bir meselenin 
evrakını kast olmaksızın zayi etmek, vazife ica* 
bini takdir ve ifada müsamaha göstermek, resmî 
muamelâttan dolayı âmirlerini alenen tenkit et
mek, âmire vazife başında hakaret etmek. 

Kat'î maaş - bir aylık hesabı kafilerini diğer 
aym on beşine kadar merciine göndermeme, eli 
işten çektirilen memurlar hakkında tahkikat bit
tikten -sonra sebepsiz olarak en «ok on beş gün 
zarffhda fezlekesini vekâlete takdim etmemek 
ımüfettişlere aittir), maiyet memurlarına "karşı-
sui muamelede bulunmak. 

Kıdem tenzili - ifasına memur olduğu tahki
katın safhalarını ve neticelerini ifşa etmek. 

Sınıf tenzili - hesaplarını sene nihayetinde ta-
mamile kapatmamak, istihkaktan fazla avans alıp 
bunu üç -ay zarfında tesviye etmemek, vazife ba
şında» ̂ âmirine veya madununa yahut arkadaşla
rına '< hakaret etmek, memuru bulunduğu yerin • ve 
mıntakanın haricine izinsiz gitmek. 

MADDE 23 — Evrak zıyaı ve vazife icabını 
takdir ve ifada müsamaha Devlet ve efratça ma
zarratı mucip olmuş ise zararın derecesine göre 
memur hakkında inzibat cezalan en ağırma kadar 
tatbik edilmekle beraber kanunî »takibat da icra 
edilir, 

MADDE 21 — Evrak ziyaı ve vazife icabını 
takdir ve ifada müsamaha, Devlet ve efratça ma
zarratı mucip olmuş ise zararın derecesine göre 
memur hakkında inzibat cezaları en ağırına kadar 
tatbik edilmekle beraber kanunî takibatta icra 
edilir. 

MADDE 22 — Resmî muamelelerden dolayı 
âmirlerini alenen tenkit edenler tenkidin şekil, 
mahiyet ve tesiri derecesine göre maaş kat'ı, kı
dem tenzili cezalarından biri ile cezalandırılır. 

MADDE 23 — İrtikâp ve irtişaları veya vazife 
ve memurluk haysiyet ve şerefine uymıyan kötü 
itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı ayrı iki 
müfettiş tarafından verilen raporlar ve muhtelif 
iki âmirin mahrem tezkiye varakalarile teeyyüt 
ettiği halde maddî ve kanunî kâfi deliller bulu
namamışından haklarında takibat yapılamıyan 
memurlar "Vekâlet inzibat komisyonunun feaıirj ye 



I maaşlarından başka devrei tahsiliye müddetince 
maaşları nisbetinde yemiye de verilir. 

Vekâlet inzibat komisyonu 
MADDE 24 — Vekâlet inzibat komisyonu 

I berveçhi ati teşekkül eder: 
j Reis - müsteşar 

Âza - heyeti teftişiye reisi, emniyeti umumiye, 
idarei umumiyei vilâyat umuru mahalliye, iskân 
müdürü umumileri ile nüfus ve memurin müdür
leri, hukuk müşaviri. 

îşbu komisyonun yazı işleri ayrıca bir mümey
yiz tarafından ifa olunur. 

Müdürler encümeni 
MADDE 25 — Tayinleri merkeze ait memur

ların intihap ehliyetlerini tasdik ve tescil ve terfi 
ve tahvilleri hususatile iştigal etmek üzere müs
teşarın riyaseti altında bir müdürler encümeni bu
lunur. 

Bu encümen inzibat komisyonuna dahil müdür
lerden mürekkep müdür reylerinden mes'uldür-
ler. Encümen kararları vekilin tasdiki ile tamam 
olur. 

MADDE 26 — Emniyeti Umumiye Umum 
Jandarma Kumandanlığı ve Posta Telgraf ve Te
lefon memurları hakkında kendi kanunlarında sa
rahat olmıyan hususatta işbu kanun ahkâmma 
tabidirler. 

MADDE 27 — Diğer daireye nakletmek sure-
tile infikâk eden memurlardan tekrar dahiliye 
kadrosuna avdet edenler hini infikâkdakj sınıf ve 
derecelerine muadil bir memuriyete tayin olunur
lar. 

MADDE 28 — Bu kanuna mugayir kanun ve 
nizamnameler ahkâmı mülgadır, 



MADDE 24 — Resmî muamelâttan dolayı 
âmirlerini alenen tenkit edenler tenkidin şekli, 
mahiyet ve dereçei tesirine göre kat'ı maaş ve 
kıdem tenzili cezalarından birile tecziye edilebilir
ler. Yahut mecburî tahvile tabi tutulurlar. 

MADDE 25 —- Vali ve kaymakamlarla nahiye 
müdürleri emir veya nezaretlerine tabi dairelerle 
sui istimallerin ve alelûmum kanunsuz hareket
lerin vukuundan mes'uldürler. Bu gibi hallerin 
tekerrür ve tevalisi teftişler veya tahkikler netice
sinde sabit olur ve vali ile kaymakam veya nahiye 
müdürünün bunlara daha evvel vakıf olmadıkları 
yahut vakıf oldukları halde salâhiyetleri dahilin
deki -teşebbüslere girişmedikleri anlaşılırsa hakla
rında vazifelerinde lâkaydi gösteren memurlar 
gibi muamele olunur. 

Vekâlet inzibat komisyonu 
MADDE 26 — İnzibat komisyonu müsteşa

rın riyasetinde teftiş heyeti reisile emniyeti umu
miye, iskân, idarei umumiye, umuru mahalliye, 
memurin ve nüfus müdürü umumilerinden ve hu
kuk müşavirlerinden teşekkül eder. Bu komisyo
nun yazı işleri de müdürler encümeni mümeyyiz
leri tarafından ifa olunur. 

İçtihadı hareket 
MADDE 27 — Kanun ve nizamnamelerde sa

rahat olmıyan ve hakkında hususî emir bulunmı-
yan mesailde mafevkten istizan imkânı olmadığı 
takdirde vali kaymakam ve nahiye müdürleri 
kendi içtihatlarile hareket ederler ve tedbir 
alırlar. 

İkramiye 
MADDE 28 — Memurlar vazifelerini ifada 

gösterecekleri mesaiye göre ikramiye ile taltif olu
nurlar. İkramiye tahsisatı fevkalâde ile beraber 
senede üç maaş miktarını tecavüz edemez, 

Vekilin tasdikile meslekten çıkarılırlar. 

MADDE 24 — Vali veya kaymakamlarla nahiye. 
müdürleri emir veya nezaretlerine tabi dairelerde 
sui istimallerin ve alelûmum kanunsuz hareket
lerin vukuundan mes'uldürler. 

Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler 
veya tahkikler neticesinde sabit olur ve vaJ ile 
kaymakam ve nahiye müdürünün onlarr ddha 
evvel vakıf olmadıkları veyahut vakıf oldukları 
halde salâhiyetleri dahilindeki teşebbüslere giriş
medikleri anlaşılırsa haklarında vazifelerinde 
lâkaydi gösteren memurlar gibi muamele olunur. 

MADDE 25 — Dahiliye memurları n çilleri 
mahrem dosyaların tesbit ve tanzim usulleri bir 
nizamname ile tayin olunur. 

Vekâlet inzibat komisyonu 
MADDE 26 — Vekâlet inzibat komisyonu 

müsteşarın riyasetinde müdürler encümenini teş
kil eden azadan terekküp eder. 

MADDE 27 — ( Memurin Encümeninin 27 inci 
maddesi) aynen 

Meslek kursu 
MADDE 28 —* Vekâlet münasip gördüğü yer-

! lerde memurlar için meslek kursu açmağa ve bun-
i ların programını tanzime salâhiyettardır. Bu kurs
lara kabul edilecek memurların evsaf ve şeraiti 

'bir nizamname ile tayin olunur, Kursa kabul edi* 



MADDE 29 — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 30 — işbu kanunun icrayi ahkâmına 
Dahiliye Vekili memurdur-

MUVAKKAT MADDE — Emniyeti Umumiye 
memurları hakkında tanzim olunacak lâhiyai ka
nuniye iktisabı kanuniyet edinoiye kadar polis 
nizamnamesi ahkâmı mer'idir, 
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Meslek kursu 
MADDE 26 — Vekâlet münasip gördüğü yer

lerde memurlar için meslek kursu açmağa ve bun
ların programını tanzime salâhiyettardır. 

Bu kurslara kabul edilecek memurların evsaf 
ve şeraiti bir nizamname ile tayin olunur. 

Kursa kabul edilen memurlara harcırah karar
namesine tevfikan harcırah ve yevmiye verilir. 

MADDE 30 — Emniyeti umumiye, umum jan
darma kumandanlığı ve posta ve telgraf ve tele
fon memurları kendi kanunlarında sarahat olmı-
yan hususatta bu kanun ahkâmına tabidirler. 

MADDE 31 — Bu kanuna mugayir olan ah
kâm mülgadır. 

MADDE 32 — Bu kanun neri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 33 —• Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat madde 
Emniyeti umumiye memurları hakkında ayrıca 

bir kanun yapılıncaya kadar polis nizamnamesi 
ahkâmı caridir. 

len memurlara harcırah kararnamesine tev&kaü 
^harcırah ve yevmiye verilir. 

MADDE 29 — 9 kânunuevvel 1329 tarihli Da
hiliye nezareti teşkilâtına ait nizamname ve 
Dahiliye memurin nizamnamesi ile 2 mayıs 1329 
tarihli polis ve 23 teşrinisani 1331 tarihli cem'i 
ianat nizamnamelerinin ve diğer kanunların bu 
kanuna mugayir olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 30 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

i 





SIRANo246 
A m a s y a l ı m Bağ l ı ca k ö y ü n d e n B ü l b ü l o ğ u l l a r m d a n Alioğlu Arifin ö l ü m cezas ına 
ç a r p ı l m a s ı h a k k ı n d a 3 / 4 6 0 , K u y u c u k Nah iyes inden Musaoğlu Ahmed in ö l ü m 
c e z a s ı n a ç a r p ı l m a s ı h a k k ı n d a 3 / 4 7 0 , A k ç e a b a d i n Ahende k ö y ü n d e n k a r a c a 
o ğ u l l a r ı n d a n Mikdat H a s a n ı n ö l ü m cezas ına ç a r p ı l m a s ı h a k k ı n d a 3 / 4 8 0 , ve 
S ı n d ı r g ı n ı n R ıza iye k ö y ü n d e n Ahmetoğ lu İ sma i l în ö l ü m c e z a s ı n a ç a r p ı l m a s ı 
h a k k ı n d a 3 / 4 8 1 n u m a r a l ı Başvekâ le t t ezkeres i ve Adliye E n c ü m e n i m a z b a t a s ı 

A m a s y a m n b a ğ l ı c a k ö y ü n d e n B ü l b ü l o ğ u l l a r m d a n Alioğlu Arifin ö l ü m 
cezas ına ç a r p ı l m a s ı h a k k ı n d a 3 / 4 6 6 n u m a r a l ı B a ş v e k a l e t t ezkeres i 

T. e. > . ' ' • 
BAŞVEKÂLET ' \ 

Muamelât Müdürlüğü 1 9 - V - 1 9 3 0 ' 
Sayı: 6/1662 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Amasyamn Bağlıca köyünden hacı Ahmet gelini Halil zevcesi Fatmayı öldüren aynı köyden 

Bülbül oğullarından Alioğlu 314 doğumlu Arifin idamı hakkında Amasya Aağırceza Mahkeme
since ittihaz ve Temyiz mahkemesi birinci Ceza Dairesince tasdik edilen ve Teşkilatı Esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kauuniyesi ikmal edilmek üzere adliye 
Vekâletinin 18 -VT1930 tarihli ve C. İ. 311/223 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile 
buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyrulnıasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

K u y u c u k Nah iyes inden Musaoğ lu Ahmed in ö l ü m cezas ına ç a r p ı l m a s ı h a k k ı n d a 
3 / 4 7 0 n u m a r a l ı Başvekâ l e t t ezkeres i 

7*. C 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 25 -V - 1930 
Sayı' 6} 1763 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Kuyucuk nahiyesinin Aydtnzade mahallesinden Hacı Ali zevcesi Emine ve kerimesi Zehrayı 

öldüren Kuyucuklu sığırtmaç Musaoğlu 320 doğumlu Ahmedin idamı hakkında Aydın ağır 
Ceza mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza dairesinde tasdik edilen ve 
teşkilâtı .esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek 
üzere Adliye Vekâletinin 25 - V - 1930 tarihli ve C, İ. 227/218 numaralı tezkeresile tevdi 
olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

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

İsmet 



Akçeabadm Ahende köyünden Karacaoğullanndan Mikdat Hasanın ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/480 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 28-V-1930 
Sayı: 6/1857 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Samsun - Sivas şimendifer hattında manevracı Akçeabatlı Ali Osmanı öldüren Akçeabadm 

Ahende köyünden Karacaoğullanndan Mikdat oğlu 320 doğumlu hasanın idamı hakkında 
Samsun Ağır Ceza Mehkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesince tasdik 
edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi 
ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 28-V-1930 tarihli ve C. İ. 325/231 numaralı tezkeresile 
tevdi olunan ilânı ile buna müteferri evrak leîfen takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasım rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Sındırgının Rızaiye köyünden Ahn\etoglu İsmailin ölüm cezasına çarpılması 
Hakkında 3/481 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 28- V -1930 
Şube 
Sayı öj1858 

Si. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hafizenin ırzına geçip kızlığını bozduktan sonra öldüren Sındırgının Rızaiye köyünden Ahmet 

oğlu 323 doğumlu İsmailin idamı hakkında Bahkesir Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve 
Temyiz Mahhemesi Heyeti Umumiyesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi 
altıncı maddesi mucibince merasimi kanuiyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vkâletinin 28-V-930 
tsrihli ve C. İ 326/282 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen 
takdim olunmuştur, 

Muktazasmın ifa ve neticesinin iş'ar buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Atiliye Fncümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 7-V-1930 
Karar X» 67 

Esas M 31466 
3/470 
3/480 
3/481 

Yüksek Reisliğe 
1 — Amasyamn Bağlıca köyünden Hacı Ahmet gelini Halil karısı Fatmayı ırzına geçmek 
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âçin evine giderek gördüğü mumaniat üzerinee öldüren Bülbül oğullarından Alioğlu 314 
doğumlu Arif hakkında amasya ağır ceza mahkemesinden verilip kısmen temyiz mahkemesi 
ceza heyeti umumiyesinden kısmen Temyiz mahkemesinden birinci ceza dairesinin 29-IV-1930 
tarih ve 1585 numaralı ilâmile tasdik edilen, 

2 — Kuyucuk nahiyesinin Aydın zade mahallesinden Hacı Ali kızı Zehramn boynundaki 
üç beşi birlik altunu almak kasdile gece evlerine giderek Zehra ile anası emineyi işkence ile 
öldüren koyucuklu sığırtmaç 3 20 doğumln Musa oğlu Ahmet hakkında Aydın ağırcezâ mahkeme
sinden verilip Temyiz Mahkemesi birinci ceza daireşininin 18-V-1930 tarih ve 1847 numaralı 
ilâmile tasdik edilen, 

3 — Sındırgın Osmanlar köyünden Hafizeyi cebren bikrini izale ettikten sonra boğarak 
öldüren Rızaiye köyünden Ahmetoğlu 323 doğumlu İsmail hakkında Balikesir Agırzeza 
mahkemesinden verilip Temyiz Mahkemesi ceza heyeti umumiyesinin 6-V-1930 tarih ve 122 
numaralı ilâmile tasdik edilen, 

4 — Samsunun yeni mahallesinde oturan şimendüferde manevracı Ali Osmam teammütle 
öldüren Akçaabadın Ahende köyünden Karaca oğullarından Bağdat oğlu 320 doğumlu Hasan 
hakkında ağır ceza mahkemesinden hükmedilip Temyiz Mahkemsi birinci ceza dairesinin 
20-V-1930 tarih ve 1770 numaralı ilâmile tasdik edilen, 

Ölüm cezalan hakkında kanunî muamelenin Meclisi Âlice ifası hakkında Başvekâletin 19-5-930 
tarih ve 6/1662 ve 26/V-930 tarih ve 6/1763 ve 2 8 - V - 9 3 0 tarih ve 6/1858 ve ayni tarih 
ve 6/1857 numaralı tezkereleri le Adliye Encümenine tevdi edilen ilâmlarla merbutu evrak tetkik 
ve müzakere olundu. 

Arif, sığırtmaç Ahmet, İsmail ve Hasan haklarında hükmedilmiş olan ölüm cezalarının tahfif 
ve tahvilini müstelzim bir sebep görülemediğinden mezkûr cezaların teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ma maddesine tevfikan infazı hususuna karar verilmesinin Heyeti Umumiyeye arzına ittifakla 
karar verilmiştir. 

«Adliye Encümeni Reisi M. Muharriri Kâtip Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya Kocaeli 

Mustafa Fevzi Selâhattin A. Hamdı Ahmet Saki Rağıp 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Muğla Manisa Konya Erzincan Mardin 
Nozmi Kemal T. Fikret Abdülhak /. Ferit 





SIRA No 2.42 
Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında 1/718 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye İktisat Müşterek Encümenleri ile Bütçe 

Encümeni mazbataları' 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 28-V-1930 
Şube 
Sayı öl 181 d 

B. M. M: Yüksek Reisliğine 
Cumhuriyet Merkez Bankası hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 26-V-g30 tarihli 

içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin işasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Memleketin iktisadî işlerinde en mühim rolları ifa edecek olan merkez Cumhuriyet bankası

nın teşkili için çok zamandanberi hükümetçe çalışılmış ve bir çok memleketlerin devlet banka
ları kanunları tetkik edilerek memleketimizin ihtiyacatına ve malî vaziyetimize uygun bazı tadiller 
icra ve esaslar ilave edilmek suretile vücuda getirilen proje memlektimizin bankacılık ve meiî 
işlerinde mütehaasıss zevatın mülahazaları ve bazı ecnebi profösör ve bankaların mütalealarını 
da almak suretile ikmal edilmiştir. 

Bu banka Türkiyede banknot ihracı imtiyazını haiz olmak üzere Türkiye cumhuriyati ihraç 
bankası unvanı altında anonim şirketi hükümlerine tevfikan bir teessüs olacak ve bu imtiyazın 
müddeti elli sene bulunacaktır. 

Bankanın gayesi memleketin iktisadî inkişafına yardım etmek ve iskonto fiatını tesbit ve para 
piyasasını tanzim etmek Hazine muamelatını ifa etmek ve hükümetle müştereken Türk evrakı 
naktiyesinin müstakbel istikrarına matuf bütün tedbirleri itthaz etmek olacaktır.işte bu gaye ve 
esaları ihtiva etmek üzere bu lâyiha tanzim ve takdim edilmiştir. 
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fktisat Encümeni mazbatası 

r. B. M. M. 
İk. ve Ma. Muh. En. 

Karar M l 
Esas M J/718 

Yüksek Reisliğe 
Heyeti Umumiyenin olbaptaki kararı mucibince İktisat ve Maliye Encümenlerinden müteşek

kil Muhtelit encümenimize tevdi buyurulan Cumhuriyet Merkez Bankası hakkındaki kanun 
lâyihası ile esbabı mucibesi Maliye Vekili Beyin huzurile tetkik .ve müzakere olundu. 

Böyle bir bankanın teşkili lüzumuna dair Hükümetin vermiş olduğu izahata encümenimiz 
dahi iştirak ederek bankonot ihracı ve iskonto fiyatının tesbit ve para tedavülünün tanzimi 
işlerinin Devletin murakabesi altında bulundurmak keyfiyetinin bir amme hizmeti olduğunu 
kabul eylemiş ve bu suretle esas itibarile lâyihanın heyeti umumiyesine taraftar olmuştur. 

Maddelerin müzakeresine geçildiğinde her ne kadar memleket dahilinde Merkez Bankası 
tabiri bu müesseseyi temyiz için kâfi görülebilirse de hariç için daha vazih ve kat'î bir yasfe 
lüzum olduğu derpiş edilerek bankanın isminin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına 
tahvili münasip körülmüştür. Gerek bankanın gerek haiz olduğu imtiyazın müddeti birinci 
maddede 50 sene olarak gösterilmiş ise de banka teessüs ederek menafi ve fevaidi emin surette 
istihsal etmeğe başladıktan sonra kendisine kanunla verilen imtiyazlardan elde ettiği fevait ve 
menafia mukabil Devlet nefine bazı şerait tahmil etmek doğru olduğu bu ise imtiyaz müddetinin 
hitamile temdidi zamanında yapılabileceği için Hükümete bu imkânı verebilmek üzere elli 
senenin otuza indirilmesi muvafık görülmüş ve o suretle söylenen maddede tadilât yapılmıştır. 

< Bundan başka aynı maddenin son fıkrasında bu imtiyazın bitmesinden beş sene evvel tecdit 
olunabileceği yazılıyorsa da tecdit aynı müddeti tekrar manasına ifade ettiği ve halbuki bilahara 
otuz sene temdidi mutlaka icap etmiyeceği cihetile tecdit kelimesi yerine temdit kelimesi 
daha münasip görülmüştür. 

2 inci maddede bankanın gayeleri tadat edilmek istenilirken birinci gaye olarak memleketin 
iktisadî inkişafına yardım etmek müstakilen bir numara altında söylenmiş ise de, bu iskonto 
fiatını tesbit ve para tedavülünü tanzim etmek ve paramızın istikrarına çalışmak gayelerinden 
çıkan bir netice olup bu iktisadî inkişafa yardım etmek zımnında ayrıca muamelâtta bulunamıya-
cağından müstakil numara alünda bunun yazılması muuafık görülmemiş bnnun içindirki ikinci 
maddede (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının gayesi memleketin iktisadî inkişafına yardım 
etmek üzere berveçfri atidir: <c şekline konması tensip edilmiştir, iki numarada bankanın gayesi 
olmak üzere (para piyasasını tanzim) denmekte ise de burada piyasayı tanzimden ziyade para
nın tedavülünü tanzim maksut olduğundan o suretle «. piyasa» kelimesi (tedavül) şeklinde değiş 
tirilmiştir. 

Üç ve dördüneü maddeler aynen kabul edilmiştir. . 
İkinci faslın ser levhasında bazı kelime tashihi yapıldığı gibi beşinci maddede dahi aynı 

suretle tashihat yapılmıştır. Beşinci maddenin birinci fıkrasında Türk parasının istikrarının 
ne suretle icra edileceğine dair esas vaz edildikten sonra ikinci fıkrasında bu esasın temini 
maksadile bir fonda tesisi taahhüt edilmekte olup bu taahhüt Hükümete izafe edilmekte isede 
Hükümet Devletin bir uzvu olması itibarile esasen taahhüt Devlete ait olduğundan ( hükümet ) 
kelimesi yerine Devlet kelimesi konmuştur 

(Fonda) kelimesi beynelmilel bir mahiyet olup bankacılık ve maliye aleminde az çok bir 
şekil değişikliği ile istilâh olarak kullanılmakta bulunduğundan ve böyle beynelmilel fikirleri 
ifads eden kelimeleri lisanımızın selikasına uydurarak almakta faide bulunduğu mülahaza edil
miş olduğundan bu suretle (Fonda) kelimesi kabul edilmiş ve binaenaleyh lâyiha metninde 
bulunan ( nakti) kelimesi tayedilmiştir, 
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Ayni maddenin 3. üncü 4 üncü fıkralarında taşınan manaları daha eyi ifade etmek emeİiie 
Şekle ait değişiklik yapılmıştır. ( 

Altıncı madde de fikri daha açık ifade etmek maksadile Fondayı teşkil edecek kıymetlerin 
İistesinin kanuna raptedileceği zikredilmiş ve bunların da istikrarı kanuniyeyi müteakip altınla 
tutarlarının ifade olunacağı ayrıca, tasrih olunmuştur. 

Yedinci madde Fondaya kuvvet vermek üzere Hükümetin varidat fazlasıle her hangi bir su
retle elde edeceği mebaliğın Hükümet muvafık gördü takdirde bankaya yatırmağa mezun ol
duğu zikredilmekte isede bu gün geçmekte olan paramızın bir anevvl altın karşılığını temin 
eylemek pek büyük bir ehemmiyetle takip olunacak bir esas olduğundan buradaki mezuniyetin 
mecburiyete tahvili münasip gürülmüş ve ancak Hükümet icaplarında nazarı itibare almış olmak 
için (tamamen veya kısmen ) diyerek bir genişlik ve ruhsat bırakılması tensip edilmiştir* 

yine aynı maksatla sekizinci maddenin ilk fıkrasın da Devlete ait sikke ve külçe halindeki 
altınlarında fondayi teşkil etmek üzere merkez bankasına yatırılacağı zikredilmiş ve Hükümetin 
alacağı banka aksiyonlarına mukabil vereceği paranın altınla tediye edilmesi lâzım görüldüğünden 
yirmi beşenci madde hükmü mahfuz tutulmuştur. 

Vilâyet ve beldelerle diğer müessesat ve cemiyetler altınlarını bankaya tevdi etmeğe mecbur 
tutülmuşlarsada bunlar bu altınların maliki olduklarından kendilerine bu tevdiat mukabilinde 
altın sertifikası verilmesi tabii görülmüş ve bu hususta o suretle tashih edilmiştir. 

9i 10ı 11 inci maddeler bâzı kelime tashihatile aynen kabul edilmiştir. 
12,13,14 üncü maddeler de aynen kabul olunarak 15 inci madde 19 uncu madde ile tevhit 

edilmek üzere çıkarılmış ve 15 inci madde olarak kabul edilen 16 inci maddedeki (imtiyazıriref'i) 
kelimesi her türlü iltibası bertaraf etmek üzere (mürtefi olması) şeklinde yazılmıştır. 

17, 18 inci maddelerde yalnız numara tashihi yapılarak 16 ve 17 inci madde olmak üzere 
kabul edilmiştir. 

18 inci madde olan 19 uncu maddenin sonuna bir fıkra halinde yukarıda tay edildiği 
beyan kılınan ]5 inci madde yazılmıştır. 

Bu fasılda banknot ihracı keyfiyetinden bahsedilmekte olduğu halde banknotların ne zaman 
ihraç edileceğine dair hiçbir sarahat görülemediğinden ve banknot ihracının sermayenin tam
amı istihsal edildikten sonra fi liyata iktiran etmesi bu uların tedavül ve kabullen noktai nazarın
dan teshilat icra edeceğinden bu maksadı ifade etmek üzere 19 uncu madde konmuş ve yirmi 
ikinci maddeye tevfikan 25 milyon lira olan banka sermayesinin tamamı istihsal edildikten 
sonra bu salâhiyetin kullanılması muvafık görülerek madde ona göre tesbit edilmiştir. 

Yirmi ve yirmi birinci maddelerde kanun metni noktai nazarından fazla addedilen bazı 
bazı ibareler görüldüğü cihetle bunların tayyı muvafık sayılmıştır. 

Yirmi ikinci maddenin birinci fıkrasında banka nizamnamei eâasiyesinin Hükümetçe-tasdi
kinden itibaren bir ay zarfında hisse senetlerinin kıymetlerinin yüzde kırkı istihsal edileceği 
beyan kılınmış isede kanunen bankanın ne zaman teşekkül etmiş addedilerek faaliyete geçeceği 
tasrih olunmadığından bu maksadı teminen bankanın yükardaki nisbeti istihsal ettikten itibaren 
teşekkül eylemiş addolunacağına ve çalışmağa başlayacağına dair mezkûr bir fırka ilâvesi lüzumlu 
addedilmiştir. 

Yirmi üçüncü maddede tayin edilen müddetler zarfında hisse bedellerini tediye etmiyen 
hissedarların yüzde on hesabile geçmiş günler faizini vermeğe mecburiyetleri tasrih edilmekle 
beraber iki defa tahriri tebligattan sonra haklarının sakıt olacağı da beyan kılındığına nazaran 
hisse bedelinin mesela yüzde'yetmişini veren bir hissedarın hakkının da iskat edilebileceği 
anlaşılmaktadır. Bu hal ise adalet hissiyatını rencide edeceği gibi hissedar olmak hususundaki 
^rağbeti de kıracağından bu ıskat müeyyidesinin yalnız yüzde kırkı tamamen veya kısmen tediye 
etmemiş olanlara hasrı daha muvafık görülmüş ve o yolda maddenin tadilâtı yapılmıştır. 

İlk yüzde kırkı tediye edipte mütebaki yüzde altmışı tediyede teehhürü olanlar hakkında 
ise umumî hükümlerin tatbiki münasip görülmüştür. 

Yirmi beşinci maddede Devlete ait (A) sınıfına dahil hisse senetlerinden bahsedilmekte isede 



bunların miktarı gösterilmediğinden bu sınıfa dahil hisse senetlerinin âeftriâye meCmüüntM 
yüzde on beşini geçemiyeceğini tasrihe lüzum görülmüş ve işbu miktarın altınla tediye edile
bilmesi tesbit kılındığı cihetle kâğıt kara ile tesviye ihtiyarına ait olan fıkra fazlalığına binaen 
tayedilmiştir. 

Yalnız altın para ile tesviyesinin şartı olmak üzere verilecek altınların tevdi tarihindeki 
fiyatlarla tediyeye esas tutulması ayrıca kaydedilmiştir. 

28, 29, 30 ve 31 inci maddeler bazı kelime tashihatile aynen kabul edilmiştir. 
32, 33 ve 34 üncü maddelerde de mananın tavzihi zımnında da bazı cümlelerin ilâvesi 

lüzumlu sayılmıştır. 
35 inci maddede sigorta poliçeleri üçüncü imza yerine kaim olabilir, tarzında yazılmaktadır. 

halbuki bu tarzı hareket teminat itibarile kâfi olmadığından sigorta poliçelerile beraber mahsule 
müteallik depo makbuzu veya varantin da istenilmesi muvafık görülmüş ve depo makbuzunun 
yalnız mahsule hasretmek pek tahdidi olacağından emtaaya müteallik depo makbuzunun da ayni 
vazifeyi ifa etmek üzere kabulü tekarrür etmiştir. 

36, 37 ve 38 inci maddeler kelime ve şekle ait tashihatla aynen kabul edilmiş ve 39 uncu 
maddenin her türlü iltibası bertaraf etmek üzere vilâyet, belde ve hükmî şahsiyeti haiz amme 
müessiseleri tabirile başlaması zarurî görülmüştür. 

İkraz edilecek mebaliğin miktar ve nisbeti yazılmamış olduğu cihetle bunun nizamnamei 
esaside tayyini lüzumuna binaen 39 uncu maddeye bir fıkra ilâvesi tensip kılınmıştır. 

42 inci maddede bankanın kendi nam ve hesabına ticari veya sınaî hiç bir iş yapamıyacağı 
zikrediliyorsa da bunun bu kanunla tasrih edilen hususat haricinde kalan işlere mahsus olduğu 
faideli görülmüş ve o yolda maddede tadilât yapılmıştın 

Bundan sonraki maddelerde görülen değişiklik yalnız kelime tashihatından ibarettir. 
Meclisi idare reisi ve âzalarının işlerine daha ziyade kendilerini hasredebilmeleri için meb'us 

olmaları muvafık görüldüğünden meb'uslukla banka meclisi idare reis ve âzalarının bir zat 
uhdesinde içtima edemiyeceğine dair 62 inci maddeye bir fıkra ilâve kılınmıştır. 

74 üncü maddeye kadar olanların bir kısmı aynen kabul ve diğer bir kısmı da kelime 
tashihatına uğratılmış veya fazla görülen cümleleri tayyedilerek düzeltilmiştir. 

74 üncü maddede müdürü umuminin Hükümet tarafından tayin edileceği yazılmakta ise de 
bankanın anonim şirket olarak teşekkül etmesine binaen istiklâlini temin maksadile mezkûr 
müdürün meclisi idare tarafından teklifi üzerine Hükümetçe tayini daha ziyade muvafık 
görülerek maddede o yolda tashihat yapılmıştır. 

Şubelerde teşekkül edecek olan istişarî heyete daha ziyade bir genişlik vermek maksadile 
78 inci maddenin tadili tensip edilmiştir. 

92 ve 94 üncü maddeler tayyedilerek bu hususlarda ahkâmı umumiyenin tatbiki bankanın 
menfaati;icabından görülmüş ve ondan evvelki maddeler ile daha sonrakilerde yalnız kelime 
tashihi yapılmıştır. 

Muvakkat maddelerin sonuna vilâyet hususî idareleri varidatının ziraat bankalarına tevdii 
hususuna dair olan vilâyet idareleri kanununun yüz birinci maddesinin hükmünün mahfuz oldu 
ğuna dair bir fıkra ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Paramızın kıymetirin tezyidi ve istikrazımızın temini için sivas Meb'usu Remzi Bey tara
fından vaki olan teklifi kanunide tetkik ve müzakere edildi. 

Bu teklifi kanuni vaktile Maliye Vekili Beyin ve müşarünileyhin muvafakatile Hükümet 
tarafından istikrar için alınacak tedabirin ve merkez bankası lâyihasının tetkikine talik edilmişti. 
Bu defa teklif sahibi Remzi Bey Hükümet tarafından tevdi edilen ve işbu mazbatamızla takdim 
olunan merkez bankası lâyihasındaki tedabirin* kendisini tatmin ettiğini beyan etmesi üzerine 
işbu teklifin ayrıca mevkii muameleye konulmasına lüzum görülmemiştir 
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Esas X° 1/718 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası teşkili hakkındaki kanun lâyihasile müşterek encümen 
mazbatası Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Paramızın istikrarına ve memleketimizin iktisadî inkişafına yardım etmek gayesile iskonto 
fiatlanılı tesbit, para piyasa ve tedavülünü tanzim ve hazine muamelelerini ifa etmek üzere 
banknot ihracı imtiyazını haiz bir bankanın tesisi hakkında verilen izahat encümenimizce de 
muvafık görülmüş ve kanun lâyihası esas itibarile kabul edilmiştir. 

Malî ve iktisadî hayatımızın çoktan beri şiddetle ihtiyaç hissettiği bu müesseseyi meydana 
getirmek hususunda Hükümetçe sarfedilen gayret ve mesai takdire şayan olup, diğer malî 
İslâhat ve teşebbüslerde olduğu gibi kat'î muvaffakiyet semeresini verecek bir derecede bulun
maktadır. 

Yaktın darlığı dolayısile lâyiha üzerinde fazla tavakkuf edilememesinden mutahassıl endişeyi 
iki ihtisas encümeninin bu hususta müştereken yaptığı tetkikler gidermiştir. 

Bazı maddelerde hükme müessir cüz'i tadillerden başka encümenimizce yapılan diğer tadiller 
şekle aittir. Müstacelen müzakere ve ksbulü Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. R. Reis V. M. M. Aydın 

İstanbul Bursa GaziAntep Mühendis Burdur Diyarbekir 
Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit Rüştü 

Elâziz Erzrum İsparta Konya Kütahya Niğde Burdur 
H. Tahsin H. Aziz Mükerrem K. Hüsnü Niyazi Asım Faik Dr. Ş. Lûtfi 



ÖCükûmetin teklifi 

. Cumhuriyet Merkez Bankası kanun lâyihası 

I 
Bankanın teşekkülü ve gayesi 

MADDE 1 — Türkiyede banknot ihracı imtiya
zını münhasıran haiz olmak üzere ( Cumhuriyet 
Merkez Bankası ) unvanı altında anonim şirketi 
hükümlerine tevfikan bir banka tesis edilmiştir. 

Bankanın ve bankanın banknot ihracı hususun
da haiz olduğu imtiyazın müddeti ( 50 ) senedir. 
Bu imtiyaz bitmeden beş sene evvel tecdit edile
bilir. 

MADDE 2 — Cumhuriyet Merkez Bankasının 
gayesi berveçhi atidir: 

1 - Memleketin iktisadî inkişafına yardım et
mek. 

2 - îskontu fiatını tesbit ve para piyasasını tan
zim etmek. 

3 - Hazine muamelâtını ifa etmek. 
Cumhuriyet Merkez Bankası Hükümetle müşte

reken Türk evrakmaktiyesinin müstakbel istikra
rına matuf bütün tedabiri ittihaz eder. 

MADDE 3 — Bankanın merkezi Ankaradır. 
Heyeti umumiye ve idare meclisi içtimaları Anka-
rada yapılır. 

MADDE 4 — Banka idare Meclisinin kararı ve 
Maliye Vekâletinin muvafakatile Türkiye Cumhu
riyetinin diğer şehirlerinde şube açar veya kapar. 
Ayni suretle memleket dahilinde ve ecnebi mem
leketlerinde muhabirler temin edebilir. 

I I 
Türkiye evrakı naktiyesinin istikrarına müteâllik 

istihzarat 

MADDE 5 — Türkiye evrakı naktiyesinin is
tikrarı bir liralık Türk evrakı naktiyesine mukabil 
kanunu mahsusu ile tayin olunacak gram halis al
tın esası üzerinden icra kılınacaktır. (Muvakkat 
VII maddeye müracaat). 

Bu maksadı teminen Hükümet Merkez Bankası 
nezdinde naktî ( Fonda ) tesisini taahhüt eder. 

Bu nakti Fonda 158,748,563 liralık evrakı nak
tiy ey i altın karşılık ile temine medar olacaktır. 

Merkez Bankası işbu naktî Fondayı Maliye Ve
kâleti ile mutabık kalmak suretile işletecektir. 

iktisat Encümeninin tadili 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanun 
lâyihası 

I 
Bankanın teşekkül ve gayesi 

MADDE 1 — Türkiyede bankonot ihracı imti
yazına münhasıran haiz olmak üzere Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası unvanı altında Anonim 
Şirket olarak bir banka tesis edilmiştir. 

Bankanın ve bankanın bankonot ihracı husu
sunda haiz olduğu imtiyazın müddeti otuz senedir. 
Bu imtiyaz bitmeden beş sene evveline kadar temdit 
edilebilir. 

MADDE 2 — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının gayesi memleketin iktisadî inkişafına 
yardım etmek üzere berveçhi atidir: 

1 - Iskonto fiyatını tesbit ve para tedavülünü 
tanzim etmek, 

2 - Hazine muamelâtını ifa etmek, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Hükümet

le müştereken Türk evrakı naktiyesinin müstakbel 
istikrarına matuf bütün tedbirleri ittihaz eder. 

MADDE 3 - Bankanın merkezi Ankaradır. 
Heyeti Umumiye ve İdare Meclisi içtimaları Anka-
rada yapılır. 

MADDE 4 - Banka, idare Meclisinin kararı 
ve Maliye Vekâletinin muvafakatile Türkiye Cum
huriyetinin diğer şehirlerinde şube açar, veya ka
par. Ayni suretle memleket dahilinde ve ecnebi 
memleketlerinde muhabirler temin edebilir. 

I I 
Türk kâğıt parasının istikrarına müteallik 

hazırlıklar 

MADDE 5 — Türk kâğıt parasının istikrarı 
bir liralık Türk kâğıt parasına mukabil kanunu 
mahsusu ile tayin olunacak kram halis altın esası 
üzerinden yapılacaktır. (Muvakkat yedinci mad
deye müracaat) 

Bu maksadı teminen Devlet Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası nezdinde fonda tesisini taah
hüt eder. 

Bu fon yüz elli sekiz milyon yedi yüz kırk 
sekiz bin beş yüz altmış üç ( 158,748,563 ) liralık 
kâğıt paranın altın karşılığı olacaktır. 

işbu fondanın Merkez Bankasınca işletilmesi 
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Bütçe Encümeninin tadilâtı 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
kanun lâyihası 

1 

MADDE 1 — Türkiyede banknot ihracı imti
yazını münhasıran haiz olmak üzere (Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası) unvanı altında 
anonim şirket olarak bir banka tesis edilmiştir. 

Bankanın ve banknot ihracı imtiyazının müd
deti otuz senedir. Bu imtiyazın bitmesine beş sene 
kalıncaya kadar temdit edilebilir. 

MADDE 2 — Memleketin iktisadî inkişafına 
yardım gayesile tesis olunan Türkiye Cümhiıriyet 
Merkez Bankasının vazifesi aşağıda gösteriln iştir: 

1 - Iskonto fiyatını tesbit ve para piyasasını 
ve tedavülünü tanzim etmek. 

2 - Hazine muamelâtını ifa etmek. 
3 - Hükümetle müştereken Türk evrakı nakti-

yesinin müstakbel istikrarına matuf bütün tedbir
leri ittihaz eylemek. 

MADDE 3 — Bankanın merkezi Ankaradır. 
Umumî heyet ve idare meclisi içtimaları Ankarada 
yapılır. 

MADDE 4 — Banka, idare meclisinin kararı 
ve Maliye Vekâletinin muvafakatile Türkiye Cum
huriyetinin diğer şehirlerinde şube açıp kapıyabi-
lir. Ayni suretle memleket dahilinde ve ecnebi 
memleketlerinde muhabirler temin edebilir. 

Türk evrakı naktiyesinin istikrarına 
müteallik hazırlıklar 

MADDE 5 — Türk evrakı naktiyesinin istik
rarı bir liralık Türk evrakı naktiyesine mukabil 
hususî kanun ile tayin olunacak gram halis altın 
esası üzerinden yapılacaktır. (Muvakkat yedinci j 
maddeye müracaat) 

Bu maksadı teminen Devlet Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası nezdinde fonda tesisini 
taahhüt eder. 

Bu fonda yüz elli sekiz milyon yedi yüz kırk. 
sekiz bin beş yüz altmış üç (158,748,563 ) liralık j 
evrakı naktiyenin altın karşılığı olacaktır. j 

işbu fondanın Merkez. Bankasınca işletilmesi 
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MADDE 6 — Hükümet naktî Fondayı teşkil 
etmek üzere hâli hazırda takdir edilen kiymetleri 
beher lirası kanunu mahsus ile tayin edilecek gram 
sikletinde hâlis altına tekabül eden muvakkat ye
dinci maddeye göre miktarı tayin olunacak .... 
liralık kıymetli evrakı (Valeurs) merkez banka
sına yatıracaktır. (Muvakkat VII inci maddeye 
müracaat.) Bundan maada, hükümet 7 ve 23 üncü 
maddelerden tahassül edecek tevdiattan ayrı-ola
rak her sene bütçesinden ayıracağı % 1 i de işbu 
Fondaya ilâve edilmek üzere bankaya yatırıla
caktır. 

MADDE 7 — Hükümet muvafık gördüğü tak
dirde, başkaca elde edilecek varidat fazlasile -
veya herhangi bir şekilde temin edilecek mebaliği 
de zikredilen naktî fondaya yatırmağa mezundur. 

MADDE 8 — Devlet, vilâyet ve belediyelerle 
devlet müessesat ve teşkilâtına dahil ve merbut 
bilûmum müessesat ve cemiyetlere ait olan sikke 
ve külçe halindeki altın Devlet Bankasının para 
istikran hakkındaki tedabirini teshil etmek üzere 
bankanın teşekkülünü takip edecek ilk üç ay zar
fında Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi edile
cektir. 

Bu suretle tevdi edilecek altınlar beheri kanu
nu mahsus ile tayin olunacak gram sikletinde hâ
lis altına tekabül eden banknot ile tebdil edile
cektir. (Muvakkat VII maddeye müracaat) 
Hükümete ait ve tarihî kıymeti haiz olan altın
dan mamul eşya işbu maddenin hükmünden ha
riçtir. 

MADDE 9 — Altıncı maddede tasrih edilen 
mebaliğ âtideki menbalara da teşmil edilebilir. 

1 - Münhasıran devlet sermayesile teşekkül 
etmiş ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bilumum şirket 
ve müessesatın bilançolarında her sene göstere
cekleri safi kârın yüzde yirmisi 

2 - Bütçesi 50 bin lirayı aşan vilâyet ve bele
diyelerin ve mülhak bütçe ile idare edilen mües
sesat bütçelerinin varidat kısımlarının yüzde biri. 

îşbu mebaliğ her sene Maliye Vekâleti tarafın
dan Merkez Bankası namına tahsil edilir. 

MADDE 10 — îşbu tevdiat Türk parasının 
kanunla istikrarına kadar devam edecektir, istik
r a n takip edecek devrede tevdiatın devamı icap 

şartları Maliye Vekili ile mezkûr banka arasında 
yapılacak bir mukavele ile tesbit olunur. 

MADDE 6 — Hükümet fondayı teşkil etmek 
üzere nominal kıymetleri işbu kanuna merbut (A) 
listesinde gösterilen kıymetli evrakı ( valör ) Mer
kez Bankasına yatıracaktır. Kâğıt paranın birinci 
madde mucibince halis altın esası üzerinden kıy
meti kanunu mahsusla tesbit edilmesini müteakip 
işbu kıymetli evrakın ( valör ) ayni esas üzerin
den altınla tutarı tayin olunacaktır. Bundan maa
da Hükümet 7 ve 23 üncü maddelerden tahassül 
edecek tevdiattan ayrı olarak her sene bütçesin
den ayıracağı yüzde biri de işbu fondaya ilâve 
edilmek üzere bankaya yatıracaktır, 

MADDE 7 — Hükümet başkaca elde edilecek 
varidat fazlasını veya herhangi bir şekilde temin 
edilecek mebaliğ ve kıymetleri de tamamen veya 
kısmen fondaya yatırmağa mecburdur. 

MADDE 8 — Devlete ait olan sikke ve külçe 
halindeki altınlar 25 inci madde hükmü mahfuz 
kalmak şartile 6 inci maddede zikredilen fondayı 
teşkil etmek üzere Merkez Bankasına yatırılır. Vi
lâyet ve belediyelerle Devlet müessesat v teşkilâ
tına dahil ve merbut bilûmum müessesat ve ce
miyetlere ait olan sikke ve külçe halindeki altın
lar da para istikrarı hakkındaki tedbirleri teshil 
etmek üzere bankanın teşekkülünü takip edecek 
ilk üç ay zarfında bankaya tevdi edilir. Ve banka 
bunlar mukabilinde altın sertifikası verir. Hükü
mete ait ve tarihî kıymeti haiz olan altın meskukât 
ve altından mamul eşya işbu maddenin hükmüne 
tabi değildir. * 

MADDE 9 — Altıncı, maddede tasrih edilen 
mebaliğ âtideki menbalara da teşmil edilir: 

1 - Münhasıran Devlet sermayesile teşekkül 
etmiş ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulunan şirket 
ve müessesatın blânçolarında her sene gösterecek
leri safi kârın yüzde yirmisi, 

2 - Bütçesi elli bin lirayı aşan vilâyet ve be-
lediyelrin ve mülhak bütçe ile idare edilen mües
sesat bütçelerinin varidat kısımlarının yüzde biri, 

işbu mebaliğ her sene Maliye Vekâleti tarafın
dan Merkez Bankası namına tahsil edilir. 

MADDE 10 — Yukarki maddelerde zikredilen 
tevdiat Türk parasının kanunla istikrarına kadar 
devam edecektir, 
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şartlan Maliye Vekilile mezkûr Banka arasında 
yapılacak bir mukavele ile tesbit Olunur; 

MADDE 6 — Hükümet fondayı teşkil etmek 
üzere nominal kıymetleri işbu kanuna merimi 
(A) listesinde gösterilen kıymetli evrakı (valör) 
Merkez Bankasına ya t ı racak ta 

Evraki n&ktiyeriin beşinci maddenin birinci 
fıkraâi mucibince halis altın esâsı üzerinden kıy
meti İiüSû'sî kânunla tesbit edilmesini müteakip" 
işbu kıymetli evrakın (valör) ayni esas üzerinden' 
aİtıil iİe tutarı tâyin olunacaktır. 

Bundan mâada Hükümet 7 ve £3 üncü madde
lerden tahassül edecek tediyelerden ayrı olarak 
İ93İ malî senesinden itibaren her şene umumî ve 
mülhak bütçelerin yekûnları üzerinden ayıracağı 
yüzde biri de işbu fondaya ilâve edilmek üzere 
Bankaya yatıracaktır» 

MADDE 7 — Hükümet varidat fazlasın-I an ta
hassül edecek veya her hangi bir şekilde temin 
edilecek mebaliğ ve kıymetleri de tamamen veya 
kısmen fondaya yatırmağa mezundur, 

MADDE8 —i Devlete ait olan sikke ve külçe halin 
deki altınlar 25 inci madde hükmü mahfuz kalmak 
şartile âltmci maddede zikredilen fondayı teşkil 
etmek üzere Merkez Bankasına yatırılır, 

( Vilâyet ve belediyelerle Devlet müessesat 
ve teşkilâtına dahil ve merbut bilûmum müessesat 
ve cemiyetlere ait olan sikke ve külçe halindeki 
altınlar da para istikran hakkındaki tedbirleri 
teshil etmek üzere bankanın teşekkülünü takip 
edecek ilk üç ay zarfında bankaya tevdi edilir ve 
banka bunlar mukabilinde altın sertifikası verir.) 
'Hükümete ait ve tarihi kıymeti haiz olan veya 
kolleksiyon teşkil eden altın meskukât ve altından 
mamul eşya işbu maddenin hükmüne tabi değildir. 

MADDE 9 — 6 inci maddede tasrih edilen fon
da aşağıdaki meblâğları da ihtiva eder: 

1 - Münhasıran Devlet sermayesile teşekkül 
etmiş ve hükmî şahsiyeti haiz bilûmum şirket ve 
müesseselerin hlânçolarında her sene gösterecek
leri safî kârın yüzde yirmisi, 

2 - 50,000 lirayı aşan vilâyet ve belediye bütçe
lerinin varidat kısımlarının yüzde biri, 

işbu mebaliğ her sene Maliye Vekâleti tarafın
dan Merkez Bankası namına tahsil edilir. 

MADDE 10 — Yukanki maddelerde zikredi
len tevdiat Türk parasının kanunî istikrarına 
kadar devam edecektir, istikrarı takip edecek 
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ederse bir kanunu mahsusla yeni tedbirler ittihaz 
olunur. 

MADDE 11 — Hükümet Cumhuriyet Merkez 
Bankasının muvafakati olmaksızın hazine bonosu 
çıkaramıyacağı gibi tedavül vasıtası addedilebile
cek kıymetli evrak, senedat ve nükudu da çıkara
maz. 

III 
Banknot, banknotların karşılığı, banknotların mü

ruru zamana uğramaları 

MADDE 12 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasının banknotları beheri kanunu mahsus 
ile tayin olunacak gram sikletinde altın lira ola
rak ifade edilir. 

ihraç edilecek banknotlar 10, 25, 50 100, 500 
ve 1000 liralıktır. 

MADDE 13 — Banka ancak kendi tarafından 
ihraç edilen banknotlardan mes'uldür. 

Maliye Vekâleti banknotların imalinde, tesel
lümünde, tedavülden çekilmesinde ve imhasında 
bankanın vazifesine iştirak eder. 

MADDE 14 — ihraç edilecek banknotlar ati
deki şekilde tamamen karşılıklı olacaktır. 

A : Altın veya altın esası üzerinden döviz 
olarak. 

B : Memleket dahilinde veya ecnebi memleket
lerde tediye edilecek senedatı tüccariye veyahut 
kolaylıkla nakte tahvili kabil kıymetler olarak. 

Altın veya altın esâsı üzerinden döviz olarak 
bulunacak olan karşılık tedavülde bulunan bank
notların asgarî yüzde 40 ma muadil olacaktır. 

MADDE 15 — Banknotların altın ile tebdili 
hususu ayrı bir kanun ile tesbit edilecektir. 

MADDE 16— Banknotların münhasıran banka 
tarafından ihracı hususundaki imtiyazın ref'i 
halinde Cumhuriyet Merkez Bankası beher bank
notu altın olarak veya beher lirası kanunu mahsus 
ile tayin olunacak gram altına tekabül edecek şe
kilde evrakı naktiye ile ödeyecektir. ( Muvakkat 
VII maddeye müracaat.) 

MADDE 17 — Yeniden banknot ihracı suretile 
tebdil edilen banknotlar yeni ihraç tarihinden 
itibaren on sene sonra müruru zamana uğrarlar. 

MADDE 18 — Müruru zamana uğrıyan bank
notların yüzde 50 si Hükümete ve yüzde 50 si de 
hususî bir ihtiyat akçesi teşkil etmek üzere ban
kaya ait olacaktır. 

İstikrarı takip edecek devrede tevdiatın deva
mı icap ederse bir kanunu mahsusla yeni tedbirler 
alınır. 

MADDE 11 — Devlet Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının muvafakati olmaksızın hazine 
bonosu çıkarmıyacağı gibi tedavül vasıtası adde
dilebilecek kıymetli evrak, senedat ve nukudu da 
çıkaramaz. 

III 
Bankonot, bankonotların karşılığı, bankonotların 

müruru zamana uğramaları 

MADDE 12 — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının ihraç edeceği bankonotların beheri 
kanunu mahsus ile tayin olunacak gram sıkletinde 
altın lira olarak ifade edilir. 

thraç edilecek bankonotlar 10, 25, 50, 100, 500 
ve 1000 liralıktlr. 

MADDE 13 — Aynen 

MADDE 14 — Aynen 

MADDE 15 — Tayyedilmiştir. . 

MADDE 15 — Banknotların münhasıran ban
ka tarafından ihracı hususundaki imtiyazın mür-
tefi olması halinde Tükiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası beher banknotu altın olarak veya beher 
lirası kanunu mahsus ile tayin olunacak gram 
altına tekabül edecek şekilde kâğıt para ile öde
yecektir. ( Muvakkat yedinci maddeye müracaat). 

MADDE 16 — 17 inci madde aynen 

MADDE 17 — 18 inci madde aynen 
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devrede tevdiatın devamı icap ederse ayrı bir 
kanunla yeni tedbirler alınır. 

• MADDE 11 — İktisat Encümeninin Jl inci 
maddesi aynen kabul edilmiştirj 

3 " 
Banknot, banknotların karşılığı, bnknot-

ların müruru zamana uğramaları 
MADDE 12 — iktisat Encümeninin 12 inci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M^ADDE 13 — Banka ancak kendi tarafından 
ihraç edilen banknotlardan mes'uldür. 

Şu kadarki banknotların imali, tesellümü, te
davülden çekilmesi ve imhası işleri Maliye Vekâle
tinin iştirakile yapılır. 

MADDE 14 — ihraç edilecek banknotlar âti
deki şekilde tamamen karşılıklı olacaktır. 

A - Altın veya altın esası üzerinden döviz 
olarak. 

B - Memleket dahilinde veya ecnebi memleket
lerde tediye edilecek senedatı ticariye veyahut 
kolaylıkla nakte tahvili kabil kıymetler olarak. 

Altın veya altın esası üzerinden döviz olarak 
bulunacak olan karşılık tedavülde bulunan bank
notların yüzde kırkından aşağı olmıyacaktır. 

MADDE 15 — Banknotların münhasıran Ban
ka tarafından ihracı hususundaki imtiyazın mür-
tefi olması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası beher banknotu altın olarak veya beher 
lirasınkanunu mahsus ile tayin olunacak gram 
altına tekabül edecek kıymette bir para ile ödeye
cektir. ( Muvakkat yedinci maddeye müracaat) 

MADDE 16 — Tedavülde bulunan banknotlar 
yeni banknotlar ile tebdil edildiği takdirde, eski
leri, tebdil muamelesine başlandığı tarihten itiba
ren on sene sonra müruru zamana uğrar. 

MADDE 17 — Hükümetin 18 inci maddesi 
aynen 
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MADDE 19 —- Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası tarafından çıkarılacak banknotların teda
vülü mecburidir. 

IV 
Hisseli sermaye — hisse senetleri 

MADDE 20 —- Bankanın hisseli sermayesi 25 
milyon lira olup beheri 100 liralık 250,000 hisseye 
ayrılmıştır. 

İşbu miktar Hükümetin tasvibi ile iki misline 
çıkarılabilir. Hisse senetlerinin kıymetleri hisse
dar olmak istiyenlerin arzularına göre 100, 200, 
500 1000 ve 5000 liralıktır. 

MADDE 21 — Bankanın hisse senetleri nama 
muharrerdir. Bilûmum hisse senetleri banka tara
fından tutulacak olan hissedarlar defterine kayde
dilecektir. Bu defter hissedarın ismini, adresini ve 
tediye ettiği veya edeceği mebaliği ihtiva eder. 

Hisse senetlerinin başkasına devri ve intikali 
idare meclisinin tasdikma mütevakkıftır. 

MADDE 22 — Hisse senetlerinin Nominal 
kıymetlerinin % 40 i banka nizamname! esasi
sinin Hükümetçe, tasdikmdan itibaren niha
yet bir ay sonra tediye edilmiş bulunacaktır. 
Yüzde 30 u nizamnamei esasinin tasdiki tari
hinden itibaren altı ay sonra ve mütebaki 
yüzde 30 u da ikinci tediyeyi takip eden altı 
ay zarfında bankaya tediye olunur. Banka idare 
meclisi lüzum gördüğü takdirde Hükümetin mu-
vafakatile bu müddetleri ikişer misline iblâğ 
edebilir. 

MADDE 23 — Tayin edilen müddetler zarfın
da hisse bedellerini tediye etmiyen hissedarlar 
senevi % 10 hesabile eyyamı müteahhire faizi ve
rirler. Hisse bedellerini ve geçmiş günlerin faiz
lerini tesviye etmeleri için kendilerine iki defa 
tahrirî tebligat yapıldığı halde tesviye etmiyen 
hissedarların hukuku iskat edilir. Bu kabil hissedar
ların yerine geçmiş taksitleri derhal tesviye eden 
hissedarlar kaim olurlar. 

Bu suretle hukukları iskat edilen hissedarların 
hisselerinden tevellüt eden mebaliğden bu hususta 
icra edilen masraflar tenzil edildikten sonra bakı-

MADDE 18 — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası tarafından çıkarılacak banknotların teda
vülü mecburî olup bunların altın ile tebdili hususu 
ayri bir kanunla tesbit edilir. 

MADDE 19 — Banka ihraç salâhiyetini 23 ün
cü madde mucibince sermayenin tamamı istih
sal edilmesinden itibaren ancak beş ay sonra 
kullanabilir. 

IV 
Hisseli sermaye, hisse senetleri 

MADDE 20 — Bankanın hisseli sermayesi 
25 000 000 lira olup beheri 100 liralık 250 000 
hisseye ayrılmıştır, işbu miktar Hükümetin 
tasvibi ile iki misline çıkarılabilir. Hisse senetleri
nin kıymetleri 100, 200, 500, 1000 ve 5000 liralıktır. 

MADDE 21 •— Bankanın hisse senetleri nama 
muharrerdir. 

MADDE 22 — Hisse senetlerinin nominal 
kıymetlerinin % 40 i banka nizamnamei esasiyesi-
nin Hükümetçe tasdikmdan itibaren nihayet bir ay 
sonra tediye edilmiş bulunacak ve bu andan itibaren 
banka kanunen teşekkül etmiş addolunarak faali
yete bağlıyacaktır. Sermayenin % 30 u nizamnamei 
esasiyenin tasdiki tarihinden itibaren altı ay sonra 
ve mütebaki %-30 u da ikinci tediyeyi takip eden 
altı ay zarfında bankaya tediye olunur. Banka 
idare Meclisi lüzum gördüğü takdirde Hükümetin 
muvafakatile bu müddetleri ikişer misline iblâğ 
edebilir. 

MADDE 23 — Tayin edilen müddetler" zarfın
da taahhüt ettikleri hisse bedellerinin ilk % 40 ini 
tediye etmiyen hissedarlar senevî %-10 hesabile 
geçmiş günler faizi verirler, işbu % 40 ile geçmiş 
günler faizlerini tesviye etmeleri için kendilerine 
iki defa tahriri tebligat yapıldığı halde tesviye 
etmiyen hissedarların hukuku iskat edilir. Bu 
kabil hissedarların yerine geçmiş taksitleri derhal 
tesviye eden hissedarlar kaim olurlar. 

Bu suretle hakları iskat edilen hissedarların 
hisselerinden tevellüt eden mebaliğden bu hususta 
icra edilen masraflar tenzil edildikten sonra 



MADDE 18 — İktisat Encümeninin 18 inci 
maddesi aynen, 

MADDE 19 — İktisat Encüemninin 19 uncu 
maddesi aynen 

4 
Hisseli sermaye, hisse senetleri 

MADDE 20 — Bankanın hisseli sermayesi 
25,000,000 milyon lira olup beheri yüz liralık 
250 000 hisseye ayrılmıştır. İşbu miktar Hüküme
tin tasvibi ile iki misline çıkarılabilir. Hisse senet
lerinin kıymetleri 100, 200, '500, 1000, 5000 ve 
10000 liralıktır. 

MADDE 21 — İktisat Encümeninin 21 inci 
maddesi aynen 

MADDE 22 — Hisse senetlerinin nominal kıy
metlerinin yüzde kırkı banka nizamnamei esasisi
nin Hükümetçe tasdikından itibaren nihayet bir 
ay sonra tediye edilmiş bulunacak ve bu andan 
itibaren banka kanunen'teşekkül etmiş addoluna
rak faaliyete başlryacaktır. 

Sermayenin yüzde otuzu nizamnamei esasinin 
tasdiki tarihinden itibaren altı ay sonra, ve mü
tebaki yüzde otuzu da ikinci tediyeyi takip eden 
altı ay zarfında bankaya tediye olunur. Banka 
idar emeelisi lüzum gördüğü takdirde Hüküme
tin muvafakatile bu müddetleri ikişer misline 
iblâğ edebilir. 

MADDE 23 — Tayin edilen müddetler sarfın
da taahhüt ettikleri hisse bedellerinin ilk yüzde 
kırkını tediye etmiyen hissedarlar se/ıevî yüzde 
on hesabile geçmiş günler faizi verirler. İşbu yüz
de kırk ile geçmiş günler faizlerini tesviye etmele
ri için kendilerine iki defa tahrirî tebligat yapıl* 
dığı halde tesviye etmiyen hissedarla?rn hukuku 
iskat edilir. Bu kabil hissedarların yenne geçmiş 
taksitleri derhal tesviye eden hissedarlar kaim 
olurlar. 

Bu suretle hakları iskat edilen hissedarların 
hisselerinden tevellüt eden mebal iğden bu hususta 
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yesi türk parasını takviyeye medar olacak Fondaya 
yatırılır. 

MADDE 24 — Hisseler A) B) C) D) sınıfları
na ayrılmıştır. 

Gerek hissei temettü itibarile gerek bankanın 
tasfiyesi halinde haiz olacakları kıymet itibarile 
işbu dört sınıf arasında hiç bir fark yoktur. 

Banka nizamnamei esasisine muhalif bir şekilde 
elde edilen hisseler temettü ve rey haklarından 
mahrumdurlar. 

MADDE 25 — A sınıfına ait hisse senetlerinin 
her biri asgarî yüz hisseliktir. Bu nevi hisse senet
leri münhasıran Hükümet müessesatına tahsis 
edilmiştir, işbu hisse senetlerinin mukabili Hükü
met tarafından ya halis altın olarak veya kıymetleri 
altın olarak takdir edilen ve bir lirası kanunu 
mahsus ile tayin edilecek gram sikletinde altına 
tekabül eden diğer kıymetlerle Cumhuriyet Mer
kez Bankasına tediye edilir. 

MADDE 26 — B sınıfındaki hisse senetleri 
Türkiyede faaliyette bulunan millî bankalara 
tahsis edilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanunda zikri geçen millî 
bankalardan maksat millî kanunlara tevfikan 
teşekkül etmiş ve türk parası olarak konulan serma
yelerinin ekseriyeti Türk tabiiyetindeki eşhas elinde 
bulunan bankalardır. 

MADDE 28 — C sınıfındaki hisse senetlerin
den azamî 15,000 adedi ecnebi bankalarına ve azamî 
10,000 adedi de imtiyazlı şirketlere tahsis edilmiştir. 

MADDE 29 — D sınıfındaki hisse senetleri 
Türk ticaret müesseselerine ve Türkiye tabiiyetini 
haiz eşhasa tahsis edilmiştir. 

işbu kanunun muvakkat maddeleri mucibince 
teşkil edilecek olan (Tesis Heyeti) B, C sınıfların
dan satılmamış olan hisse miktarını gazetelerle ilân 
ederek alâkadarları kayit muamelesi ile iştigal 
eden bankalara müracaatle hissedar kaydedilmeğe 
davetle mükelleftir. 

Hissedar kaydeden bankalar hisse taliplerin
den % 10 nisbetinde bir tediye icrasını talep ede
bilirler. 

(Tesis Heyeti) Hükümetle mutabık kalarak 

bakiyesi Türk parasını takviyeye medar olacak 
fondaya yatırılır. 

ilk %40 i tediye etmiş olupta bilâhare talep 
vukunda mütebakisini tediye etmiyen hissedar
lar senevî %10 hesabile geçmiş günler faizi verirler. 
ler ve bunlar hakkında kanunu ticaretin anonim 
şirketlere dair olan hükümleri tatbik olunur • 

MADDE 24 — Aynen 

MADDE 25 — A sınıfına ait hisse senetleri
nin her biri asgarî yüz hisseliktir. Bu nevi hisse 
senetleri münhasıran Hükümet müessesatına mah
sus olup sermayenin % 15 ni geçemez. Bu hisse 
senetlerinin mukabili Hükümet tarafından halis 
altın olarak ve tevdi tarihindeki fiyatlarla Merkez 
Bankasına tediye edilebilir. 

MADDE 26 — Aynen 

MADDE 27 — Aynen 

MADDE 28 — Aynen 

MADDE 29 — D sınıfındaki hisse senetleri 
Türk ticaret müesseselerine ve Türkiye tabiiye
tini haiz hükmî ve hakikî eşhasa tahsis edilmiştir. 

Bu kanunun muvakkat maddeleri mucibince 
teşkil edilecek olan tesis heyeti B, C sınıflarından 
satılmamış olan hisse miktarını gazetelerle ilân 
ederek alâkadarları kayit muamelesi ile iştigal 
eden bankalara müracaatla hissedar kayit edil
meğe davetle mükelleftir. 

Hissedar kaydeden bankalar hisse taliplerin
den yüzde on nisbetinde bittediye icrasını talep 
edebilirler. 

Tesis heyeti Hükümetle mutabık kalarak balâ-
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icra edilen masraflar tenzil edildikten sonra baki-1 
yesi Türk parasını takviyeye medar olacak fon
daya yatırılır. î lk yüzde kırkı tediye etmiş olupta 
bilâhare talep vukuunda mütebakisini tediye 
etmiyen hissedarlar senevi yüzde on hesabile 
geçmiş günler faizi verirler ve bunlar hakkında 
ticaret kanununun anonim şirketlere dahil olan 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 24 — Hükümetin 24 üncü maddesi 
aynen 

MADDE 25 — (A) sınıfına ait hisse senetle
rinin her biri asgarî yüz hisseliktir. Bu nevi hisse 
senetleri münhasıran Hükümet müesseselerine ait 
olup sermayenin % 15 sini geçemez. Bu hisse se
netlerinin mukabili Hükümet tarafından halis 
altın olarak ve tevdi tarihindeki fiyatlarla Mer
kez Bankasına tediye edilir. 

MADDE 26 — Hükümetin 26 inci maddesi 
aynen 

MADDE 27 — Hükümetin 27 inci maddesi 
aynen 

MADDE 28 — (C) sınıfındaki hisse senetle
rinden azamî 25 bin adedi 26 inci maddede zikro-
lunan bankalar haricinde kalan diğer bankJar la 
imtiyazlı şirketlere tahsis edilmiştir. 

MADDE 29 — (D) sınıfındaki hisse senetleri 
Türk ticaret müesseselerine ve Türk tabiiyetini 
haiz hükmî ve ve hakikî şahıslara tahsis ediL. iştir. 
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balâdaki hisselere kayit sırasını tebdil edebilir. daki hisselerin kayit sırasını tebdil edebilir^. 

MADDE 30 — Kayit muamelesi yapan ban-1 MADDE 30 — Aynen 
ka veya müessesat bütün talepleri tarih sırasile j 
ve talep edilen hisse miktarları da gösterilmek sure-
tile defteri mahsusuna kaydetmek mecburiyetinde
dirler. Talep miktarı henüz kaydedilmemiş hisse 
senetlerinden fazla olursa kayit için tayin edilmiş 
olan zamanda müracaat etmiş taliplere talep sırası 
nazarı itibara alınmak suretile birer hisse 
senedinden başlıyarak on hisse senedine kadar 
verebilir. On hisse senedinden fazlasına talep! 
olanların arzuları tatmin edilebilmek için evvel ı 
emirde on hisseye kadar talip olanların | 
arzularının is'af edilmiş olmaları lâzımdır. Bundan | 
sonra kalacak olan hisseler talep sırasile on his
seden fazla istiyenlerin istedikleri fazla hisse adedi 
nisbetinde aralarında taksim edilir. 

Küsurat nazarı itibare alınmıyabilir. 
MADDE 31 — Merkez Bankası işbu kanunla j MADDE 31 — Merkez Bankası bu kânunla 

derpiş edilen hisse senetlerinin bir sınıftan diğer ; derpiş edilen hisse senetlerinin bir sınıftan diğer 
sınıfa nakli hususunda vuku bulacak talepleri; sınıfa nakil hususunda vuku bulacak talepleri der-
derhal intaç eder. Banka hisse senetlerinin bir sı-j hal intaç eder. Banka hisse senetlerinin bir sınıftan 
nıftan diğer bir sınıfa nakli için hiç bir kumusyon i diğer bir sınıfa nakli için hiç, bir komisyon almaz. 
almaz. A. O serilerinde bulunan hisse senetleri miktar-

A. B. C serilerinde bulunan hisse senetleri mik- | hırı sermayenin tezyidinden mütevellit hal müs-
tarları sermayenin tezyidinden mütevellit hal müs- J tesna, hiç. bir veçhile bidayeteıı kabul edilen mik-
tesna, hiç bir veçhile bidayeteıı kabul edilen mik-! tar lan tecavüz edemez. 
tar lan tecavüz edemez. j 

V 
Bankanın muamelâtı 

Merkez Bankası atideki muamelât ile iştigal 
eder: 

MADDE 32 — Hazine muamelâtını ifa ve 
memleket dahil ve haricinde para nakliyatını icra 
etmek. 

MADDE 33 — Sikke veya külçe halinde altın 
alım ve satımı ve altın mukabilinde avans veya 
altın sertifikası vermek, 

MADDE 34 —Altın esası üzerinde istikrar bul
muş ecnebi dövizi almak, işbu dövizlerin vade 

V 
Bankanın muamelâtı 

MADDE 32 — Banka hazine muamelâtını ifa 
ve bu muamelâttan mütevellit memleket dahil ve 
haricinde para nakliyatını icra eder. 

MADDE 33 — Banka sikke veya külçe halinde 
altın alıp satmak ve altın mukabilinde avans ve
ya altın sertifikası vermek salâhiyetini haizdir. 

MADDE 34 — Banka altın esası üzerinde is
tikrar bulmuş ecnebi dövizi almak hakkını haiz 



MADDE 30 — Bu kanunun muvakkat mad
deleri mucibince teşkil edilecek olan tesü heyeti 
(C) sınıfından satılmamış olan hisse miktarını 
gazetelerle ilân ederek kayit muamelesile iştigal 
eden bankalara müracaatla hissedar kaydedilmeğe 
alâkadarları davetle mükelleftir. 

Hissedar-kaydeden bankalar talipleri hisse be-
delâtının yüzde onunu tediyeye davet edebilirler. 

Tesis heyeti Hükûmötle mutabık kalarak ev
velki maddelerde zikrolunan hisselerin kayit sıra
sını tebdil edebilir. 

MADDE 31 — Kayit muamelesi yapan banka
lar bütün talepleri tarih sırasile ve talep edilen 
hisse miktarları da gösterilmek suretile defteri 
mahsusuna kayit etmek mecburiyetindedirler. Ta
lep miktarı henüz kayit edilmemiş hisse senet
lerinden fazla olursa olsun kayit için tayin 
edilmiş olan zamanda müracaat etmiş talip
lere talep sırası nazarı itibare alınmak su
retile birer hisse senedinden başlıyarak 10 
hisse senedine kadar verilebilir. On hisse sene
dinden fazlasına talip olnaların arzuları tatmin 
edilebilmek için evvel emirde on hisseye kadar ta
lip olanların arzularının is'af edilmiş olması lâ
zımdır. Bundan sonra kalacak olan hisseler, ta
lep sırasile on hisseden fazla isteyenlerin istedik; 
leri fazla hisse adedi nisbetinde aralarında tak
sim edilir. Küsurat nazarı itibara alınmıyabilir. 

MADDE 32 — İktisat Encümeninin 32 inci 
maddesi aynen 

5 
Bankanın muamelâtı 

MADDE 33 — İktisat Encümeninin 33 üncü 
maddesi aynen 

MADDE 34 — Banka sikke veya külçe ha- •• 
linde altın alıp satmak ve altın mukabilinde 
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müddeti 90 günü tecavüz edemez. ? 

MADDE 35 — Asgarî üç imzayı ihtiva etmek 
ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şartile ban
kalar tarafından tevdi edilecek senedat ve vesaiki 
tüccariyeyi mükerrer ıskonto etmek, imzalardan 
biri yerine mahsule müteallik depo makbuzu, 
Varrant ve sigorta poliçeleri dahi kabul edilebilir. 
Bu takdirde bu gibi emtianın kolaylıkla satıla
bilir nevinden olmaları ve kıymetlerinin verilen 
avanstan % 10 ilâ % 20 nisbetinde fazla olması 
meşruttur. 

MADDE 36 — Vadesi üç ayı tecavüz etmiyen 
hazine bono ve tahvilâtını iskonto etmek. 

MADDE 37 — Devlet vilâyet ve belediyelerin 
kote edilmiş tahvilâtlarına mukabil azamî % 80 
nisbetinde ve diğer sağlam addedilen kote edilmiş 
tahvilâta mukabil de azamî % 70 nisbetinde avans 
vermek. 

MADDE 38 — Esham, tahvilât ve kıymetli 
evrak ve eşyayı ücret mukabilinde muhafaza ve 
idare etmek. 

MADDE 39 — Resmî devairle resmî devaire 
merbut müessesata banka tarafından senet muka
bilinde kısa vadeli ikraz suretile para verilebilmek 
için idare meclisinin ittifakı arası şarttır. 

MADDE 40 — Banka karşılıksız olarak kredi 
açamadığı gibi avans dahi veremez ve hiç bir su
retle senet ve vesaik ciro edemez ve kefil olamaz. 

MADDE 41 — Banka, hisse senedatı üzerine 
avans veremez. Arazi, maden, emlâk, mobilye, 
makine, otomobil mubayaası gibi sermayeyi bağ-
lıyan işlere ait senedat ve vesaiki iskonto ve mü
kerrer iskontoya kabul etmez. Ve bu vesaik üze
rine avans dahi vermez. 

MADDE 42 — Merkez Bankası kendi nam ve 
hesabına hiç bir iş ve ticaret yapamadığı gibi sınaî 
teşebbüsata da iştirak edemez. 

Kendi muamelâtının icrası için zarurî olan em-

olup ancak işbu dövizlerin vade müddeti 90 günü 
tecavüz edemez. 

MADDE 35 — Banka asgarî üç imzayi ihtiva 
etmek ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şar
tile bankalar tarafından tevdi edilecek senedat 
ve vesaiki tüccariyeyi mükerrer iskonto edebilir. 
İmzalardan biri yerine sigorta poliçelerile beraber 
olmak üzere emtia ve mahsule müteallik depo 
makbuzu veya varant dahi kabul edebilir. Bu tak
dirde bu gibi emtia ve mahsulün kolaylıkla satı
labilir neviden olanları ve kiymetlerinin verilen 
avanstan yüzde on ile yüzde yirmi nisbetinde faz
la olması meşruttur. 

MADDE 36 — Banka vadesi üç ayı tecavüz 
etmiyen hazine bono ve tahvilâtını iskonto etmek 
salâhiyetini haizdir. 

MADDE 37 — Banka Devlet vilâyet ve beledi
yelerin kote edilmiş tahvilâtlarına mkabil azamî 
yüzde seksen nisbetinde ve diğer sağlam addedi
len kote edilmiş tahvilâta mukabil de azamî yüzde 
yetmiş nisbetinde avans verebilir. 

MADDE 38 — Banka esham, tahvilât ve kıy
metli evrak ve eşyayı ücret mukabilinde muhafa
za ve idare eder. 

MADDE 39 — Vilâyet belde ve hükmî şahsiye
ti haiz âmme müesseselerine banka tarafından 
senet mukabilinde kısa vadeli ikraz suretile para 
verebilmek için idare meclisinin ittifakı âarası 
şarttır. îkrafe edilecek meblâğın miktarı hakkın
daki nisbet banka nizamnamei esasiyesinde tayin 
edilir. 

MADDE 40 —Aynen ; 

MADDE 41 — Banka hisse senedatı üzerine 
avans veremez. Arazi, maden, emlâk, moHlya, 
makine, otomobil mübayassı gibi sermayayi bağ-
lıyan işlere ait senedat ve vesaiki mükerrer iskon
toya kabul etmez ve bu vesaik üzerine avars dahi 
vermez. 

MADDE 42 — Bu kanun ile tasrih edilen husu-
sat haricinde Merkez Bankası kendi namı hesabı
na hiç bir iş ve ticaret yapmadığı gibi sınayi te
şebbüsata da iştirak edemez. 



. avans veya altın sertifikası vermek salâhiyetini 
haizdir. 

MADDE 35 — İktisat Encümeninin 35 inci 
maddesi aynen 

MADDE 36 — iktisat Encümeninin 36 inci 
madesi aynen 

MADDE 37 — İktisat Encümeninin 37 inci 
maddesi aynen 

MADDE 38 — Banka Devlet, vilâyet ve bele
diyelerin kote edilmiş tahvilâtlarına mukabil aza
mî yüzde seksen nisbetinde ve yine kote edilmiş 
sağlam tanılan tahvilâta mukabil de azamî yüzde 
yetmiş nisbetinde avans verebilir. 

MADDE 39 — İktisat Encümeninin 39 uncu 
maddesi aynen 

MADDE 40 — Vilâyet, belediye ve hükmî şah
siyeti haiz âmme müesseselerine Baiıka tarafından 
senet mukabilinde kısa vadeli ikraz suretile para 
verebilmek için idare meçi isinin ittifakı arası şart
tır. 

İkraz edilecek meblâğın miktarı hakkındaki 
nisbet banka nizamnamei esasisinde tayin edilir. 

MADDE 41 — Hükümetin 40 inci maddesi 

MADDE 42 — Hükümetin 41 inci maddesi 
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vali gayri menkuleden başka emvale tasarruf ve j Kendi muamelâtının icrası için zarurî olan 
kendi hisse senetlerini mubayaa edemez. ! emvali gayrı menkuleden başka emvale tasarruf 

ve kendi hisse senetlerini mubayaa edemez. 
MADDE 43 —Banka kendi matlûbatından do

layı kanunî şekilde temellük etmek zaruretinde 
kalabileceği emvali gayri menkuleyi azamî üç sene 
zarfında elinden çıkarmağa mecburdur. 

MADDE 44 — Banka cüzdanında mevcut sene-
datı vadeleri hitamında tecdit edemez. 

MADDE 45 — Kaideten banka kendi sermaye
sinin yüzde onunu tecavüz eden miktarda bir meb
lâğı ihtiva eden bir poliçeyi iskonto edemediği gi
bi bu miktara çıkan senet ve ticarî vesikayı temi
nat olarak da kabul edemez. 

MADDE 46 — Banka Meclisi tdaresi bankanın 
kabul edebileceği senedat ve vesaiki tüccariye için 
münasip iskonto ve mükerrer iskonto haddini' ve 
Devlet Fondaları mukabilinde vereceği avanslar 
için verilecek faiz miktarını tesbit eder. 

Bu hadler bankaya tevdi edilecek vesaikin mahi
yetine göre değişebileceği gibi ayni mahiyetteki 
muhtelif vesaikin vadelerine nazaran da değişebilir. 

Meclisi idare lüzum 'gördükçe işbu hadleri de
ğiştirebilir. 

Maahaza tesbit edilen işbu hadler Türkiye Cum
huriyetinin her tarafında ayni olup bankanın mer
kez ve şubelerine nazaran değişmez. 

MADDE 47 — Hazineye ve inhisar idarelerine 
ait nukut Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi 
olunur. 

Merkez Bankası Devlet müesseseleri mevduatına 
faiz vermez. 

Hususî mevduata Merkez Bankasının vereceği 
faiz yüzde 2 yi tecavüz edemez. 

MADDE 43 — Aynen 

MADDE 44 — Aynen 

MADDE 45 — Banka kendi sermayesinin yüz
de onunu tecavüz eden miktarda bir meblâğı ihti
va eden bir poliçeyi mükerrer iskonto edemediği 
gibi bu miktara çıkan senet ve ticari vesikayı te
minat olarak ta kabul edemez. 

MADDE 46 — Banka meclisi idaresi bankanın 
kabul edebileceği senedat ve vesaiki tüccariye için 
münasip mükerrer iskonto haddini ve Devlet es
ham ve tahvilâtı mukabilinde vereceği avanslar 
için verilecek faiz miktarını tesbit eder. 

Bu hatler, bankaya tevdi edilecek vesaikin 
mahiyetine göre değişebileceği gibi ayni mahiyet
teki muhtelif vesaikin vadelerine nazaran da de
ğişebilir. 

Meclisi idare lüzum gerdükçe işbu hadleri de
ğiştirebilir. 

Maahaza tesbit edilen işbu hadler, Türkiye 
Cumhuriyetinin her tarafında ayni olup bankanın 
merkez ve şubelerine nazaran değişmez. 

MADDE 47 — Aynen 

vı I vı 
Bankanın icra edeceği muamelâta müteallik i Bankanın icra edeceği muamelâta müteallik tahdidat 

tahdidat 
Bankaya has muamelât Bankaya has muamelât 

MADDE 48 — Banka altın ithal ve ihracında MADDE 48 — Banka altın ithal ve ihraç et-
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MADDE 43 — Bu kanun ile tasrih edilen hususat 
haricinde Merkez Bankası kendi nam ve hesabına 
hiç bir iş. ve ticaret yapamıyacağı gibi sınai te-
şebbüsata da iştirak edemez.. 

Kendi muamelâtının icrası için zarurî olan 
emvali gayri menkuleden başka emvale tasarruf 
ve kendi hisse senetlerini mubayaa edemez. 

MADDE 44 — Hükümetin 43 üncü maddesi 

MADDE 45 —̂ Banka kendi matlubatından 
dolayı kanunî şekilde temellük etmek zaruretinde 
kalabileceği gayri menkul malları azamî üç sene 
zarfında elinden çikarmağa mecburdur. 

MADDE 46 — Banka kendi sermayesinin yüz
de onunu tecavüz eden miktarda bir meblâğ ihti
va eden bir poliçeyi mükerrer iskonto edemiyeceği 
gibi bu miktarda çıkan senet ve ticarî vesikayı te
minat olarak da kabul edemez. 

MADDE 47 — Banka idare meclisi bankanın 
kabul edebileceği senedat ve vesaiki ticariye., t-
için münasip mükerrer iskonto haddinin ve Dev
let esham ve tahvilâtı mukabilinde vereceği avans
lar için verilecek faiz miktarını tesbit eder. 

Bu hadler, bankaya tevdi edilecek vesaikin I 
mahiyetine göre değişebileceği gibi ayni mahiyet
teki muhtelif vesaikin vadelerine nazaran da de
ğişebilir. 

idare meclisi lüzum gördükçe işbu hadleri de
ğiştirebilir. 

Maahaza, tesbit edilen işbu hadler, Türkiye 
Cumhuriyetinin her tarafında ayni olup bankanın 
merkez ve şubelerine nazaran değişmez. 

MADDE 48 — Hükümetin 47 inci maddesi 
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ve altın ticareti yapmakta serbesttir. Bu serbesti 
Hükümet tarafından, ancak bir harp ihtimali kar
şısında tahdit veya refedilebilir. 

MADDE 49 — Hükümet Merkez Bankası hesa
bına tenzilâtlı tarife ile altın para darbeder. 

VII 
Bankanın teşkilâtı 

MADDE 50 — Bankanın teşkilâtı âtideki şe
kildedir : 

A : Hissedarlar heyeti umumiyesi. 
B : İdare meclisi. 
O : Kontrol komisyonu. 
D : İskonto ve kredi encümeni. 
E : idare heyeti. 
F : Müdüriyeti umumiye ve şubeler müdüriyeti. 

MADDE 51 — İdare meclisinin ve iskonto ve 
kredi encümenile idare heyetinin .mukarreratı defte
ri mahsusuna yazılır ve azaları tarafından imza 
edilir. 

MADDE 52 — İdare meclisinin ve iskonto ve 
kredi encümenile idare heyetinin bu kanunda zikrci-
dilmiyen salâhiyetleri banka nizamnamei esasisile 
tayin edilir. 

MADDE 53 — Bankanın ne şekilde taahhüt 
altına sokulabileceği ve bankanın kaç imza ile 
ve ne dereceye kadar ilzam edilebileceği nizamna
mei esaside tasrih edilecektir. 

A - HEYETİ UMUMİYE 
MADDE 54 — Bankanın hissedaran defterin

de mukayyet bulunan hissedarlar bankanın heyeti 
umumiyesini teşkil ederler. Heyeti umumiye her 
sene nizamnamei esasî ile tesbit edilecek vakitte 
toplanır. 

Her on hisseye malik olan veya bu miktar his
seyi temsil eden kimse bir reye maliktir. Hiç bir 
hissedar elli reyden fazlasına malik olamaz. 

mek ve icabında altın alım satımı yapmak salâ
hiyetini haizdir. Bu salâhiyet Hükümet tarafın
dan ancak bir harp ihtimali karşısında tahdit ve
ya refedilebilir. 

MADDE 49 — Aynen 

VII 
Bankanın teşkilâtı 

MADDE 50 — Bankanın teşkilâtı âtideki şe
kildedir : 

A - Hissedarlar heyeti umumiyesi 
B - İdare meclisi 
C - Murakipler 
D - İskonto ve kredi encümeni 
E - İdare heyeti 
F - Müdüriyeti umumiye ve şube müdürlüğü 

MADDE 51 — Aynen, 

MADDE 52 — Aynen, 

MADDE 53 — Aynen, 

A - Heyeti Umumiye 
MADDE 54 — Aynen, 



6 
Bankanın icra edeceği muamelâta 

müteallik tahdidat 
Bankaya has muamelât 

MADDE 49 — Banka altın ithal ve ihraç et
mek salâhiyetini haizdir. Bu salâhiyet Hükümet 
tarafından ancak bir harp ihtimali karşısında tah
dit veya refedilebilir. 

MADDE 50 — Hükümetin 49 uncu maddesi 

7 
Bankanın teşkilâtı 

MADDE 51 — Bankanın teşkilâtı aşağıdaki 
şekildedir: 

A : Hissedarlar umumî heyeti 
B : İdare meclisi 
C : Mürakipler 
D : Iskonto ve kredi encümeni 
E : idare heyeti 
F : Nmumî müdürlük ve şube müdürlüğü 
MADDE 52 — Hükûmet'in 51 inci maddesi 

MADDE 53 — Hükümetin 52 inci maddesi 

MADDE 54 — Hükümetin 53 üncü maddesi 
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MADDE 55 — Heyeti umumiye âtideki salâ
hiyetleri haizdir: 

1 - Senelik raporun tetkiki. 
2 - Murakıplerin raporu üzerine senelik blân-

çonun tasdiki. 
3 - Sermayenin tezyidi. 
4 - Nizamnamei esaside tadilât icrası. 
5 - Bankanın tasfiyesi hakkında karar ittihazı. 

MADDE 56 — Bankanın tesbit edilen müdde
tin hitamından evvel tasfiyesi hakkında ittihaz 
edilecek olan mukarrerat ancak icra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine iktiranı ve banka tarafından 
yapılan taahhüdatm kanun dahilinde tamamen ifa 
edilmesi şartlarila muteberdir. 

Nizamnamei esaside tadilât icrası ve tasfiye 
hakkında karar ittihaz olunabilmesi için heyeti 
umumiyede üçte iki ekseriyet şarttır . 

MADDE 57 — Heyeti Umumiyeye tdare Mec
lisi Reisi riyaset eder. 

MADDE 58 — Fazla rey temsil eden zevatın 
behemehal hissedar olması meşruttur. 

B — İDARE MECLÎSİ 

MADDE 59 — Bankanın İdare Meclisi âtideki 
şekilde intihap edilmiş sekiz kişiden mürekkeptir. 

a : A sınıfı hisselerine malik bulunan Hükü
met tarafından Maliye Vekilinin inhası ve İcra 
Vekilleri Heyetinin tasidikile intihap edilen biri 
ayni zamanda reis olmak üzere iki âza, 

Bu iki âza memur veya her hangi , bir banka 
veya şirkette idare meclisi âzası olmıyacaklan 
gibi her hangi bir müesseseden hiç bir suretle ma
aş da alamazlar. 

Reis riyaset müddetince hiç bir bankada his
sedar olamaz. 

b : B ve C hisselerine malik millî bankalar ve 
şirketler tarafından intihap edilen iki âza, 

c : D sınıfı hisselerine malik bulunan hissedar
lar tarafından intihap edilen bir âza, 

İşbu son iki intihapta her hisse senedi bir reye 

MADDE 55 — Heyeti umumiye âtideki salâhi
yetleri haizdir: 

1 - Senelik raporun tetkiki ve Meclisi İdaresi
nin ibrası. 

2 - Murakıplerin raporu üzerine senelik blânço-
nıııı tasdiki, 

3 - Sermayenin tezyidi, 
4 - Nizamnamei esasiyede tadilât icrası, 
5 - Bankanın tasfiyesi hakkında karar ittihazı 
MADDE 56 — Aynen, 

MADDE 57 — Aynen 

MADDE 58 — Hissedar olnııyanlar Heyeti 
umumiyede niyabeten birden ziyade rey temsil 
edemezler. 

B- İDARE MECLİSİ 

MADDE 59 — Aynen, 



A - UMUMÎ HEYET 
MADDE 55 — Bankanın hissedarlar defterin

de mukayyet bulunan hissedarlar Bankanın umu
mî heyetini teşkil ederler. Umumî heyet her sene 
nizamnamei esisaî ile tesbit edilecek vakitte ya
pılacaktır. Her on hisseye malik olan veya bu 
miktar hisseyi temsil eden kimse bir reye malik
tir. Hiç bir hissedar elli reyden fazlasına malik 
olamaz. 

MADDE 56 — Umumî heyet aşağıdaki salâhi 
yetleri haizdir: 

1 - Senelik raporun tetkiki ve idare meclisinin 
ibrası 

2 - Mürakiplerin raporu üzerine senelik blân-
çonun tasdiki 

3 - Sermayenin tezyidi 
4 - Nizamnamei esaside tadilât icrası 
5 - Bankanın tasfiyesi hakkında karar ittihazı 
MADDE 57 — Bankanın tesbit edilen müdde

tin hitamından evvel tasfiyesi hakkında ittihaz 
edilecek olan mukarrerat ancak îcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine iktiranı ve banka tarafından 
yapılan taahhüdatın kanun dahilinde tamamen ifa 
edilmesi şartlarile muteberdir. Nizamnamei esasi
de tadilât icrası ve tasfiye hakkında karar ittihaz 
olunabilmesi için Umumî Heyette üçte iki ekse
riyet şarttır. 

MADDE 58 — Umumî Heyete îdare Meclisi 
Reisi riyaset eder. 

MADDE 59 — Hissedar olmıyanlar umumî 
heyette niyabeten birden ziyade rey temsil ede
mezler. 
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maliktir ve ayni şahsın malik olabileceği rey ade
di tahdide tabi değildir. 

MADDE 60 — Diğer üç âza şu suretle intihap 
olunur: 

1 - iktisat Vekâletince intihap edilen Ticaret 
ve Sanayi odaları murahhaslarından müteşekkil 
bir heyet tarafından intihap olunacak bir âza, 

2 - Ziraat kooperatifleri tarafından intihap 
edilecek ziraat eshabmdan iki âza, 

MADDE 61 — Ziraat kooperatifleri tarafın
dan intihap edilecek iki âza Türkiye Cumhuriye
tinin garp, şimal, cenup, orta ve şark mıntaka-
larından sıra ile intihap edilirler. 

Bu devir dokuz senede ikmal edilir. 
MADDE 62 — 59, 60, 61 inci maddelere tev

fikan intihap olunan azaların müddeti üç senedir. 
60 ve 61 inci maddelerde zikrolunan azalar müs
tesna olmak şartile diğer azaların üç senelik devre 
nihayetinde yeniden intihapları caizdir. 

MADDE 63 -— Ziraat kooperatifleri memlekt-
te tamamen teşekkül ve taazzuv edinciye kadar 
60 inci maddedeki azaların sureti intihabı büyük 
ve küçük arazi sahiplerinin ve muhtelif noktalar
ın temsil edilmelerini temin edecek şekilde bir 
kararname ile icra Vekilleri Heyetince tespit edi
lir. 

MADDE 64 — idare Meclisi azaları intihap
larını müteakip hangi banka ve şirketlerde alâ
kadar olduklarını ve alâkalarının derecesini bir 
beyanname ile bankaya bildirirler. Bu kabil aza
lar alâkadar oldukları banka veya şirketlere temas 
eden hususatın müzakeresine iştirak edemedikleri 
gibi rey dahi veremezler, 

MADDE 60 — Aynen, 

MADDE 61 — Ziraat kooperatifleri tarafın
dan intihap edilecek iki âza muhtelif istihsal mın-
takalannı temsil edecek surette intihap edilirler. 

MADDE 62 —• idare meclisi âzalarının müdde
ti üç senedir. 60 ve 61 inci maddelerde zikrolunan 
azalar müstesna olmak şartile diğer azaların üç 
senelik devre nihayetinde yeniden intihapları 
caizdir. 

MADDE 63 — Aynen, 

MADDE 64 — Aynen, 



a*. fifi 

B - İDARE MECLÎSİ 
MADDE 60 — Bankanın idare meclisi âtideki 

şekilde intihap edilmiş sekiz kişiden mürekkeptir: 
A - (A) sınıfı hisselerine malik bulunan Hükü

met tarafından Maliye Vekâletinin inhası ve icra 
Vekilleri Heyetinin tasdikile intihap edilen biri 
ayni zamanda reis olmak üezere iki âza, 

Bu iki âza memur veya her hangi bir banka ve
ya şirkette idare meclisi âzası olmıyacakları gibi 
her hangi bir müesseseden hiç bir suretle maaş da 
alamazlar. Reis riyaset müddetince hiç bir banka
da hissedar olamaz. 

B - (B) ve (C) hisselerine malik millî bankalar 
ve şirketler tarafından intihap edilen iki âza, 

C - (D) sınıfı hisselerine malik bulunan hisse
darlar tarafından intihap edilen bir âza, 

îşbu son iki intihapta her hisse senedi bir reye 
maliktir ve ayni şahsın malik olabileceği rey ade
di tahdide tabi değildir. 

D - İktisat Vekâletince intihap edilen ticaret 
ve sanayi odaları murahhaslarından müteşekkil 
bir heyet tarafından intihap olunacak bir âza, 

E- Ziraat kooperatifleri tarafından intihap 
edilecek ziraat erbabından iki âza, 

MADDE 61 — Ziraat kooperatifleri tarafından 
intihap edilecek iki âza muhtelif istihsal mıntaka-
lannı temsil edecek surette intihap edilirler. 

MADDE 62 — İdare meclis âzalarının müd
deti üç senedir. 60 inci maddenin D fıkrasında 
zikrolunan azalar müstesna olmak şartile diğer 
azaların üç senelik devre nihayetinde yeniden 
intihapları caizdir. 

MADDE 63 — Ziraat kooperatifleri memle
kette tamamen teşekkül ve taazuv edinciye kadar 
altmışıncı maddenin D fıkrasındaki azaların inti
hap suretleri büyük ve küçük arazi sahiplerinin 
ve muhtelif mıntakalann temsil edilmelerini te
min edecek şekilde bir karaname ile İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilir. 

MADDE 64 — Hükümetin 64 üncü maddesi 



MÂt)DÜİ 65 — kankanın idare meclisi banka 
üzerinde en büyük salâhiyet ve murakabe hakkını 
haizdir. Bankayı alâkadar eden bütün umur ve 
hususat ile iştigal eder. 

MADDE 66 — Meclisi idare azalarına maktu 
olarak her ay beş yüz lira verilir. Ancak nizam
name ile Meclisi İdareye verilen vazifeler hari
cinde yine bankaya ait başka vazifelerle meşgul 
edilenlere meclisi idarenin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyeti kararile ayrıca bir tazminat verilir. 

$u kadar ki bu suretle alınacak mebaliğin mec
muu bin lirayı tecavüz edemez. 

Meclisi İdare reisine maktu olarak her ay iki 
bin lira verilir. 

MADDE 67 — İdare Meclisi azaları kendile-
rile hususî veya ticarî münasebeti bulunan zevata 
taallûk eden iskonto mesailine ait müzakerata 
iştirak edemedikleri gibi bu hususat hakkında 
rey dahi veremezler. 

C - MURAKABE KOMİSYONU 
MADDE 68 — Üç kişiden mürekkep bir mu

rakabe komisyonu bankanın bütün muamelât ve 
hesabatını tetkik eder. Müdiriyeti Umumiye, mu
rakabe komisyonunun talep edebileceği bilcümle 
malûmat ve vesaiki vermekle mükellef tir. • Mura
kabe komisyonunun icraî hiç bir salâhiyeti olma
yıp bütün itiraz ve mütaleatmı tahriren idare 
meclisine bildirir. Ve bir suretini de Maliye Ve
kâletine verir. Komisyon sene nihayetinde mu
amelât ve hesabat hakkındaki mütaleatmı heyeti 
umumiyeye arzeder. 

MADDE 69 — Murakabe komisyonu azalan 
şu suretle intihap edilir. 

1 - B ve C sınıfı hissedarlarından iki âza, 
2 - D sınıfı hissedarlarından iki âza, 
Sınıflara ait her hisse bir rey sahibidir. 
Rey adedi tahdit edilmemiştir. Murakabe ko

misyonu âzalarının müddeti bir senedir. Tekrar 
intihap edilemezler. 

MADDE 70 — Murakabe komisyonu azaları 
bankanın temettüüne iştirak edemezler. Kendilerine 
vaziyetleri nazarı itibara alınarak bidayeti intihap
larında idare meclisi tarafından tesbit edilecek ve 
memuriyetleri müddetince değişmiyecek bir tazmi
nat verilir. Tazminat huşunda bir ihtilâf zuhur 
ederse Maliye Vekili hakem olur» 

MADDE 65 — Bankanın İdare Meclisi banka 
üzerinde tam salâhiyet ve murakabe hakkını ha
izdir. Bankayı alâkadar eden bütün umur ve hu
susat ile iştigal eder. 

MADDE 66 — Meclisi idare azalarına maktu 
olarak her ay azamî 750 lira verilir. Ancak nizam
name ile meclisi idareye verilen vazifeler haricin
de yine bankaya ait başka vazfelerle meşgul edi
lenlere Meclisi İdarenin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyeti kararile ayrıca bir tazminat verilir. Şu ka-
darki bu iki suretle alınacak mebaliğ mecmuu 
1250 lirayı tecavüz edemez. Meclisi idare 
Reisine maktu olarak her ay azamî 2000 lira 
verilir. 

MADDE 67 — İdare Meclisi azaları kendilerile 
karabet veya ticarî münasebeti bulunan zevata 
taallûk eden iskonto mesailine ait müzakerata 
iştirak edemedikleri gibi bu hususat hakkında rey 
dahi veremezler. 

Meb'usluk ile Meclisi İdare Reis ve âzalığı bir 
şahıs uhdesinde içtima edemez. 

C-MURAKİPLER 
MADDE 68 — Dört kişiden mürekkep bir mu

rakabe komisyonu bankanın bütün muamelât ve 
hesabatını tetkik eder. Müdüriyeti umumiye mu
rakabe komisyonunun talep edebileceği bilûmum 
malûmat ve vesaiki vermekle mükelleftir. Mura
kabe komisyonunun icrai hiç bir salâhiyeti olma
yıp bütün itiraz ve mütaleatmı tahriren İdare 
Meclisine bildirir, ve bir suretini de Maliye Vekâ
letine verir. Komisyon sene nihayetinde muame
lât ve hesabat hakkındaki mütaleatmı Heyeti 
Umumiyeye arzeder. 

MADDE 69 — Aynen, 

MADDE 70 — Murakabe komisyonu azaları 
bankanın temettüüne iştirak edemezler. Kendile
rine vaziyetleri nazarı itibare alınarak bidayeti 
intihaplarında İdare Meclisi tarafından tesbit 
edilecek ve memuriyetleri müddetince değişmiye
cek bir tazminat verilir. 
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MADDE $5 — Bankanın idare meclisi banka 

üzerinde tam salâhiyet ve murakabe hakkını haiz
dir. Bankayı alâkadar eden bütün umur ve hu-
susat ile iştigal eder. 

MADDE 66 —• îdare meclisi azalarına maktu 
olarak her ay azamî beş yüz lira verilir. Ancak 
nizamname ile idare meclisine verilen vazifeler 
haricinde yine bankaya ait başka vazifelerle meş
gul idare meclisinin teklifi ve îcra Vekilleri Heyeti 
kararile ayrıca bir tazminat verilir. Şu kadarki 
bu iki suretle alınacak meblağ mecmuu sekiz yüz 
lirayı tecavüz edemez. 

îdare meclisi reisine maktu olarak her ay azamî 
1500 lira verilir. 

MADDE 67 — idare meclisi azalan kendi-
lerile karabet veya ticarî münasebeti bulunan 
zevata taallûk eden iskonto mes'elelerine ait müza
kerelere iştirak edemiyecekleri gibi bu hususlar 
hakkında rey dahi veremezler. 

C - MÜRAKÎPLER 
MADDE 68 — Dört kişiden mürekkep bir 

murakabe komisyonu bankanın bütün muamelât 
ve hesabatını tetkik eder. Umum müdürlük mura
kabe komisyonunun talep edebileceği bilumum. 
malûmat ve vesikaları vermekle mükelleftir. Mura
kabe komisyonunun icrai hiç bir salâhiyeti olmayıp 
bütün itiraz ve mütalealarmı tahriren idare mecli
sine bildirir. Ve bir suretini de Maliye Vekâletine 
verir. Komisyon sene nihayetinde muamele ve 
hesaplar hakkındaki mütalealarmı Umumî Heyete 
arzeder. 

MADDE 69 — Hükümetin 69 uncu maddesi 

MADDE 70 — Murakabe komisyonu azalan 
bankanın temettüüne iştirak edemezler. Kendile
rine vaziyetleri intihapları bidayetinde itibare 
alınarak idare meclisi tarafından tesbit edilecek 
ve memuriyetleri müddetince değişmiyecek bir 
tazminat verilir. 



b — ISKONTO VE KREDI ENCÜMENI I 

MADDE 71 — Iskonto ve kredi encümeni idare 
meclisi reisinin riyaseti altında ve idare meclisi 
tarafından intihap edilecek iki âza ile umumî 
müdür ve umumî müdür muavininden müteşekkil 
olmak üzere beş azadan mürekkeptir. 

Iskonto ve kredi encümeni daimî surette banka
nın iskonto, mükerrer iskonto ve faiz hadlerini ta
yin ve verilecek olan kredi miktarlarını nizamna-
mei esasî veya idare meclisi tarafından tesbit edi
lecek salâhiyetler dahilinde tayin eder. 

MADDE 72 — Umumî müdür ile iskonto ve 
kredi encümeni arasında zuhur edecek olan ihtilâf
larda idare meclisi ve idare meclisi ile umumî mü
dür arasında zuhur edecek ihtilâflarda da Maliye 
Vekili hakem olur. 

E — İDARE HEYETİ 
MADDE 73 — İdare heyeti lmumî Müdürün 

riyaseti altında müdürü umumî muavini ile muha-
be müdüründen mürekkeptir. İdare heyeti nizam-
namei esasî veya idare meclisi kararile tayin edilen 
salâhiyetler dahilinde memurların tayini veya idare 
meclisine inhasile ve kendi salâhiyeti dahilindeki 
kredi ve iskonto muamelâtile iştigal eder. 

F — UMUMÎ MÜDÜRLÜK 
MADDE 74 — Umumî Müdür Maliye Vekili

nin inhası, İcra Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisi
cumhurun tasdikile tayin edilir. Umumî Müdür 
meb'us veya memur olmıyacağı gibi hiç bir banka 
vej|i şirkette idare meclisi âzası ve vazifesi devam 
ettiği müddetçe hiç bir bankada veya şirkette his
sedar olamaz. Umumî Müdür bankanın temettüüne 
iştirak etmez. Kendisine Maliye Vekilinin teklifi 
ve İcra Vekilleri Heyetinin kararile banka tara
fından aylık tazminat verilir, 

Umumî Müdür beş sene müddetle tayin edilir, 
İcra Vekilleri Heyetinin kararile yeniden tayini ve
ya müddeti bitmeden evvel tebdili caizdir. Umu
mî Müdür bankayı hariçte temsil ve mahkeme hu
zurunda müdafaa ve murafaa eyler. 

MADDE 75 —Umumî Müdür muavini de 
umumî müdür gibi tayin olunr. Temettüe iştirak 
etmez. Umumî Müdür muavini memur veya bir 
banka veya şirkette idare meclisi âzası olmıyacağı 
gibi vazifesi devam ettiği müddetçe bir banka veya 
şirkette hissedar olamaz. 

MADDE 76 — Muhasebe Müdürü idare mecli
sinin teklifi üzerine Maliye Vekili tarafından tayin I 

6 -
I D - ISKONTO VE K M D ! ENCÜMEN! 

MADDE 71 — Iskonto ve Kredi Encümeni 
İdare Meclisi Reisinin riyaseti altında ve İdare 
Meclisi tarafından intihap edilecek iki âza ile 
umumî müdür ve umumî müdür muavininden mü
teşekkil olmak üzere beş azadan mürekkeptir. 

Iskonto ve kredi encümeni daimî surette ban
kanın iskonto, mükerrer iskonto ve faiz hadlerini 
ve kredi işlerini nizamnamei esasî veya İdare Mec
lisi tarafından tesbit edilecek salâhiyetler dahilin
de tayin ve tanzim eder. 

MADDE 72 — Aynen, 

E - İdare Heyeti 
MADDE 73 — İdare Heyeti Umumî müdürün 

riyaseti altında umum müdür muavini ile muhasebe 
müdüründen mürekkeptir. İdare heyeti nizamna
mei esasî veya İdare Meclisi kararile tayin edilen 
salâhiyetler dahilinde memurların tayini ve kredi 
ve iskonto muamelâtile iştigal eder. 

F - Umumî müdürlük 
MADDE 74 — Umumî müdür, İdare Mecilsi-

nin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararile 
Reisicumhur tarafından beş sene müddetle tayin 
edilir. Bu müddetin hitamından evvel ayni suretle 
tebdili caizdir. Umumî müdür meb'us veya memur 
olmıyacağı gibi hiç bir banka veya şirkette İdare 
Meclisi âzası ve vazifesi devam ettiği müddetçe 
hiç bir bankada veya şirkette hissedar olamaz. 
Umumî müdür bankanın temettüüne iştirak etmez. 
Umumî mdür bankayı hariçte ve mahkeme huzu-
rund temsil eder. 

MADDE 75 — Aynen, 

MADDE 76 — Aynen, 
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t> - ISKONTO VE KREDI ENCÜMENI 

MADDE 71 — Iskonto ve kredi encümeni idare 
meclisi reisinin riyaseti altında ve idare meclisi 
tarafından intihap edilecek iki âza ile umum mü
dür ve umum müdür muavininden müteşekkil 
olmak üzere beş azadan mürekkeptir. 

Iskonto ve kredi encümeni daimî surette ban
kanın iskonto, mükerrer iskonto ve faiz hadlerini 
ve kredi işlerini nizamnamei esasî veya idare mec
lisi tarafından tesbit edilecek salâhiyetler dahi
linde tayin ve tanzim eder. 

MADDE 72 — Hükümetin 72 inci maddesi 
aynen 

E - İDARE HEYETI 
MADDE 73 — idare heyeti Umum Müdü

rün riyaseti altında umum müdür muavini ile 
muhasebe müdüründen mürekkeptir, idare heyeti 
nizamnamei esasî veya idare meclisi kararile tayin 
edilen salâhiyetler dahilinde memurların tayini ve 
kredi ve iskonto muamelelerile iştigal eder. 

F — UMUMÎ MÜDÜRLÜK 
MADDE 74 — Umum Müdür, idare meclisi

nin teklifi ve icra Vekilleri Heyetinin kararile 
Reisicumhur tarafından beş sene müddetle tayin 
edilir. 

Bu müddetin hitamından evvel ayni suretle 
tebdili caizdir. Umum müdür meb'us veya memur 
olmıyacağı gibi hiç bir banka veya şirkette idare 
meclisi âzası ve vazifesi devam ettiği müddetçe hiç 
bir banka veya şirkette hissedar dahi olamaz. Ban
kanın temettüüne iştirak etmez. 

Bankayı hariçte ve mahkeme huzurunda umum 
müdür .temsil eder. 

MADDE 75 — Aynen 

MADDE 76 •— Aynen 
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olunur. Temettüe iştirak edemez. Hiç bir banka | 
veya şirkette alâkadar olamaz. j 

MADDE 77 — Bankaların şube müdürlerinin i 
tayini Maliye Vekilinin tasdikine mütevakkıftır. 
Şube müdürleri dahi vazifeleri devam ettiği müd
detçe biç bir banka veya şirkette hiç bir şekilde a-
lâkadar olamaz. 

MADDE 78 — Her şubede şube müdürünün 
riyaseti altında dört kişilik bir istişari heyet bulu
nur. îşbu heyetin idare meclisince intihap edilecek 
diğer üç âzasından ikisinin ziraatle ve birinin de ti
caret veya sanayi ile iştigal eylemesi meşruttur. 
Her azaya her içtima için idare meclisince tesbit 
edilecek bir hakkı huzur verilir. 

VII I 
Merkez Bankasının nizamnamei esası - blânço -

netayiç 
A — NÎZAMNAMEÎ ESASÎ 

MADDE 79 — Bu kanunun muvakkat madde
leri mucibince teşekkül edecek olan tesis heyeti u-
mumiyesinee intihap edilecek idare meclisi azalan 
iki ay zarfında bankanın nizamnamei esasisini ih
zar ve berayi tasdik Hükümete arzedeceklerdir. 

B — BLÂNÇO 
MADDE 80 — Banka her sene blânçosunu ga

yet sarih olarak tanzim ve Maliye Vekâletine tevdi 
ve heyeti umumiye içtimaından lâakal bir buçuk 
ay evvel resmî gazetede neşredilecektir. 

MADDE 81 — Banka her hafta vaziyetini muh-
tasaran gösterir bir bülten neşrederek resmî ve di
ğer gazetelre, ecnebi memleketlerdeki ihraç 
bankalarına, borsalara ve sair mahallere göndere
cektir. îşbu hülâsa kasa mevcudunu, altın mev
cudunu, altın karşılıklı döviz vaziyetini, da
hilde tediye edilecek senedat yekûnu, ecnebi 
memleketlerdeki mevduatını matlubu olan di
ğer kiymetleri ve sermayesini ihtiyat akçelerini, te
davülde bulunan banknotların miktarını, duyu 
natını ve borçlu olduğu diğer kiymetleri göstere
cektir. 

MADDE 82 -— Neşredilecek olan bültenin de 
tedavülde bulunan banknotların karşılığını teşkil 
eden altın miktarının yüzde nisbeti ve iskonto ve 
faiz hadleri de gösterilecektir. 

MADDE 77 — Bankanın taşra şube müdürle
rinin tayini Maliye Vekilinin tasdikına mütevak
kıftır. Şube müdürleri dahi vazifeleri devam 
ettiği müddetçe hiç bir banka veya şirkete hiç bir 
şekilde alâkadar olamazlar. 

MADDE 78 — Her şubede şube müdürünün 
riyaseti altında dört kişilik bir istişari heyet bu
lunur. işbu heyetin idare meclisince intihap e-
dilecek diğer üç âzasından ikisinin ziraatle ve biri
nin ticaret ve sanayi ile iştigâl eylemesi meşruttur. 
Her azaya her içtima için idare meclisince tesbit 
edilecek bir hakkı huzur verilir. 

idare meclisi muamelâtın kesret ve icabına 
göre adedi beşi geçmemek üzere işbu miktar ve 
tertibi değiştirebilir. 

VIII 
Merkez Bankasının nizamnamei esasi blânço netayiç 

A — NÎZAMNAMEÎ ESASÎ 

MADDE 79 — Bu kanunun muvakkat madde
leri mucibince teşekkül edecek olan tesis heyetin 
ce intihaplarına ait tedbirler ittihaz edilecek 
olan idare meclisi azalan iki ay zarfında bankanın 
nizamnamei esasisini ihzar ve tasdik edilmek üze
re Hükümete arzedeceklerdir . 

B —BLÂNÇO 
MADDE 80 — Bankanın her sene blânçosu 

gayet sarih olarak tanzim ve Maliye Vekâletine 
tevdi ve heyeti umumiye içtimaından lâakal bir 
buçuk ay evvel resmî gazetede neşredilir. 

MADDE 81 — Banka her hafta vaziyetini 
muhtasaran gösterir bir bülten neşrederek resmî 
ve diğer gazetelere, ecnebi memleketlerdeki ihraç 
bankalarına, borsalara, ticaret odalarına, ve sair 
mahallere gönderir. îşbu hulâsada kasa mevcudu
nu, altın mevcudunu altın karşılıklı dö
viz vaziyetini, dahilde tediye edilecek 
senedat yekûnunu, ecnebi memleketlerdeki 
mevduatını matlubu olan diğer kiymetleri 
ve sermayesini, ihtiyat akçelerini, tedavülde bulu
nan banknotların miktarını, düyunatını ve borçlu 
olduğu diğer kiymetleri gösterir. 

MADDE 82 — Neşredilecek olan bültende te-
ı davülde bulunan banknotların karşılığını teşkil 
eden altın miktarının yüzde nisbeti ve iskonto ve 
faiz hadleri de vazıhan gösterilecektir, 



MADDE 77 — Bankanın taşra şube müdürle
rinin tayini Maliye Vekilinin tasdikına mütevak
kıftır. Şube\ müdürleri dahi vazifeleri devam etti
ği müddetçe hiç bir banka veya şirkette hiç bir 
suretle alâkadar olamazlar. 

MADDE 78 — Her şubede şube müdürünün 
riyaseti altında idare meclisince intihap edilecek 
üç kişilik bir istişarî heyet bulunur. Bu heyetin 
azalarından ikisinin ziraatle ve birinin ticaret ve
ya san'atle iştigal eylemesi meşruttur. Her azaya 
her içtima için idare meclisince tesbit edilecek bir 
hakkı huzur verilir. 

îdare meclisi muamelâtın kesret ve icabına 
göre adedi beşi geçmemek üzere işbu miktar ve 
tertibi değiştirebilir. 

8 
Merkez Bankasının nizamnamei esasisi 

Blânço, netayiç 

A - NÎZAMNAMEI ESASÎ 
' MADDE 79 — Altmışıncı madde mucibince 

intihap edilecek ilk idare meclisi azalan intihabı 
müteakip iki ay zarfında bankanın nizamnamei 
esasisini bu kanuna tevfikan ihzar ve tasdik edil
mek üzere Hükümete erzeyliyecektir. 

B - - BLÂMÇO 
MADDE 80 — Bankanın her sene gayet sarih 

olarak tanzim olunacak blânçosu Maliye Vekâle
tine tevdi ve umumî heyetin içtimaından en az 
bir buçuk ay evvel resmî gazetede neşredilir. 

MADDE 81 — Banka her hafta vaziyetini 
muhtasaran gösterir bir bülten neşrederek resmî 
ve diğer gazetelerle, ecnebi memleketlerdeki ihraç 
bankalarına, borsalara, ticaret odalarına ve sair 
mahallere gönderir. Bu bültende bir taraftan kasa 
mevcudunu, altın mevcudunu, altın karşılıklı dö
viz vaziyetini, dahilde tediye edilecek senetler ye-
kûnurfit ecnebi memleketlerdeki mevduatını, mat
lubu olan diğer kıymetleri, diğer taraftan serma
yesini ihtiyat akçelerini, tedavülde bulunan bank
notların miktarını, düyunatını ve borçlu olduğu 
diğer kıymetleri gösterir. 

MADDE 82 — Neşredilecek olan bültende 
tedavülde bulunan banknotların karşılığını teşkil 
eden altın miktarının yüzde nisbeti ve iskonto ve 
faiz hadleri de vazıhan gösterilecektir. 



MADDE 83 — Banka ıskonto, mükerrer iskon-
to ve faiz hadlerini değiştirdikçe MaliyeVekâletini \ 
haberdar* edecek ve keyfiyeti resmî gazete ile ilân' 
ve borsalara talik eyliyccektir. j 

MADDE 84 — Maliye Vekâleti istediği anda; 
bankanın her nevi muamelât ve hesabatını teftiş ve! 
murakabe etmek hakkını haizdir. Bu hususta her ; 
nevi malûmat bandan talep edilebilir. j 

j 

C —NETİCE - İHTİYAT AKÇASI j 
MADDE 85 — Bankanın tcmettüatı şu suretle i 

tevzi edilir: j 
% 20 ihtiyat akçesine j 
% 6 hisse senetlerinin nominal kiymetleriııe. j 
Yukariki miktarların tenzilinden spnra kalacak' 

olan miktarın % 5 i aylıklarının (% 10,15,20,25 .... 
veya 100) ünü geçmemek şartile memurlara tevzi i 
ve % 10 ııu da fevkalâde ihtiyat akçesine naklolu
nur. 

Bu tevziden sonra kalacak olan temettü baki- ! 
yesinin nısfı hazineye diğer nısfı da hissedarlara 
verilir . j 

MADDE 86 — İhtiyat akçası sermayenin yüzde! 
yetmiş beşine baliğ oluncıya kadar temettüden ay- i 
rılan yüzde yirmiler ihtiyat akçesi hesabına j 
alınır. Yüzde yetmiş beşe baliğ olduktan sonra 
her sene bu hesaba alınacak olan miktar yüzde 
ona tenzil edilir. 

Maamafih ihtiyat akçesi sermayenin yüzde 
yetmiş beşine baliğ olduktan sonra tekrar bu mik
tarın dununa tenezzül ederse yeniden yüzde yet
miş beşe baliğ oluncaya kadar temettüün yüzde j 
yirmisi ihtiyata alınır. i 

MADDE 87 — Temettüün yüzde yirmisi ihti- i 
yat akçesine alındıktan sonra kalacak olan bakiye i 
hisselerin nominal kıymetlerine yüzde sekiz nisbe- j 
tinde tevziat icrasına kifayet etmediği senelerde 
yetişmiyen miktar fevkalâde ihtiyat akçesinden 
alınır. 

MADDE 88 •— 85 inci maddede hazineye inti
kal edeceği zikredilen asgarî % 50 nisbetindeki 
temettü, Türk evrakı naktiyesinin kanunî istikrarı 
husule gelinceye kadar bu hususta (5) inci mad
de mucibince tesis edilmiş olan naktî fonda hesap
larına alınır. 

IX 
Bankanın mazhar olduğu muafiyet 

MADDE 89 —- Bankanın muamelâtına ve te-

MADDE 83 — Aynen 

MADDE 84 — Aynen 

O - - NETİCE, İHTİYAT AKÇESİ 
MADDE 85 — Bankanın temettüatı şu suretle 

tevzi edilir. 
Yüzde yirmi beşi ihtiyat akçesine, 
Hisse senetlerinin nominal kıymetlerine % 6 

ilk hissei temettü olarak hissedarlara, 
Yukariki miktarların tenzilinden sonra kalacak 

olan miktarın yüzde beşi aylıklarının yüzde on, 
ön beş, yirmi, yirmi beş . . . . veya yüzünü geçme
mek şartile memurlara, tevzi ve yüzde onu da 
fevkalâde ihtiyat akçesine naklolunur. 

Bu tevziden sonra kalacak olan temettü baki
yesinin nısfı hazineye diğer nısfı da hissedarlara 
verilir. 

MADDE 86 — Aynen 

MADDE 87 — Temettüün yüzde yirmisi ihti
yat akçesine alındıktan sonra kalacak olan bakiye 
hisselerin nominal kıymetlerine yüzde altı nisbe-
tinde tevziat icrasına kifayet etmediği senelerde 
yetişmiyen miktar fevkalâde ihtiyat akçesinden 
alınır. 

MADDE 88 — 85 inci maddede hazineye inti
kal .. edeceği zikredilen .yüzde elli ııisbetindjeki te-

j mettü Türk kâğıt parasının kanunî istikrarı hu
sule gel inciye kadar bu hususta beşinci madde 
mucibince tesis edilmiş olan fonda hesaplarına 
alınır. 

IX 
Bankanın mazhar olduğu muafiyet 

MADDE 89 — Bankanın teşekkülüne ve mu-
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MADDE 83 — Aynen i 

MADDE 84 — Aynen 

C - NETİCE, İHTİYAT AKÇESİ 
MADDE 85 — Bankanın temettüler! şu su

retle tevzi edilir: 
Yüzde yirmi ihtiyat akçasına , 

Yüzde altı hisse senetlerinin nominal kıy
metleri üzerinden ilk temettü hissesi olarak 
hissedarlara; 

Yukarıki yüzdelerin tenzilinden sonra kalan 
miktardan azamî yüzde beşi aylıklarının (% 10 -
% 100) ü nisbetinde memurlara ve yüzde onu da 
fevkalâde ihtiyaç akçesine, 

Bu tevziden sonra kalacak olan temettü baki
yesinin nısfı hazineye, diğer nısfı da hissederlara 
verilir. 

MADDE 86 — Aynen 

MADDE 87 — Temettüün yüzde yirmisi ih
tiyat akçesine alındıktan sonra kalan miktar his
selerin nominal kıymetlerine yüzde altı nisbetinde ! 

tevziat icrasına kifayet e'tmediği senelerde, fev- ! 
kalâde ihtiyat akçesinden ikmal edilir. j 

! 
ı 

MADDE 88 — 85 inci maddede hazineye inti
kal edeceği zikredilen yüzde elli nisbetindeki te
mettü, Türk evrakı naktiyesinin kanunî istikrarı 
yapılıncıya kadar beşinci madde mucibince tesis 
edilmiş olan fonda hesabına alınır. 

9 
Muafiyetler 

MADDE 89 — Bankanın teşekkülüne ve mu-
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şekkülüne müteallik bilûmum ukut ve muharrerat, 
hisse senetleri ve ilânlar damga resmile diğer rü
sum ve harçlardan muaftır. 

MADDE 90 — Bankanın bilûmum posta muha
berat ve irsalâtı ve telgraf ve telefon muhaberatı 
ücretten muaftır. 

MADDE 91 — Bankanın memaliki ecnebiye-
den getireceği kasalar, levazım ve teferruat ve ilk 
tesisata muktazi eşya gümrük resminden muaftır. 

MADDE 92 — Bankanın davaları seri usulü 
muhakemeye tabi ve harç ve kayit ücretlerinden 
muaftır. Banka, usulü muhakematın devairi res-
miyeden istisna ettiği her türlü kefalet ve temi
nattan müstesnadır. 

MADDE 93 — Banka ile icra eylediği muame
lât esnasında medyun veya kefilin gösterdiği 
ikametgâh, ikametgâhı kanunî addolunur ve bilâ
hare vuku bulacak tebeddülat mahkeme ve icra 
salâhiyetini tebdil etmez. 

MADDE 94 — Medyun tediye kabiliyetinde bu
lundukça bankanın matlubatı bankanın muvafa
kati olmaksızın icraca taksite raptedilemez. 

MADDE 95 — Bankanın sermayesi, ihtiyat ak
çesi ve A sınıfı hisselerine isabet eden temettü 
her türlü rüsum, tekâlif ve harçlardan muaftır. 

X ' . Bankanın tasfiyesi 
MADDE 96 — Tasfiye vukuunda banka evvelâ 

alelade borçlarını badehu bir lirası kanunu mah
sus ile tayin edilecek gram halis altına tekabül 
etmek suretile ihraç eylediği banknotlar] öde
yecektir. 

Mukabili alınmak üzere bankaya ibraz edilmi-
yen banknotların o günkü kur üzerinden karşılığı 
bir veya bir kaç bankaya (veya hazineye) tevdi 
edilir. 

Bu bankalar (veya hazine) banknotlar ibraz 
edildikçe alelusul tetkik edildikten sonra mu
kabilini öderler. 

Şayet tasfiyeden on sene sonra bedeli alrnmak 
üzere ibraz edilmemiş banknot kalırsa bu bank
notların kıymetten düştükleri ilân edilir ve bedel
leri Hükümete tediye olunur. Şayet hisse senet1-
lerinin bedelleri başabaş ödendikten sonra tasfiye 
neticesinde bir temettü kalırsa bu temettüün yüz
de sekseni Hükümete, yüzde yirmisi de hissedar
lara tevzi olunur. 

amelâtına müteallik bilûmum ukut ve mukarrerai, 
hisse senetleri*' ve ilânlar damga, diğer rüsum ve 
harçlardan muaftır. 

MADDE 90 — Bankanın bilûmum dahilî posta 
muhaberat ve irsalâtı ve telgraf muhaberatı üc
retten muaftır. 

MADDE 91 — Bankanın tesisatı için muktazi 
olup memaliki ecnebiyeden getireceği kasalar, 
levazım ve teferruat gümrük resminden muaftır. 

| MADDE 92 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 92 — 93 üncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 92 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 93 — 95 inci madde aynen kabul edil
miştir. 

X 
Bankanın tasfiyesi 

MADDE 94 — Tasfiye vukuunda banka evve
lâ alelade borçlarını badehu bir lirası kanunu 
mahsus ile tayin olunacak gram halis altına teka
bül etmek suretile ihraç eylediği banknotları öde
yecektir. 

Mukabili alınmak üzere bankaya ibraz edilmi-
yen banknotların son ibraz gününün kuru üzerin
den karşılığı bir veya bir kaç bankaya, veya hazi
neye tevdi edilir. Bu bankalar veya hazine bank
notlar ibraz edildikçe alelusul tetkik olunduktan 
sonra mukabilini öderler. 

Şayet tasfiyeden on sene sonra bedeli alınmak 
üzere ibraz edilmiş banknot kalırsa bu banknot
ların kıymetten düşdükleri ilân edilir ve 'bedelleri 
Hükümete tediye olunur.' Şayet 11isse senelerinin 
bedelleri başabaş ödendikten sonra tasfiye netice
sinde bir temettü kalırsa bu temettüün yüzde 
sekseni Hükümete yüzde yirmisi de hissedarlara 
tevzi olunur. 
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amelelerine müteallik bilumum muharrerat ve 
akitler, hisse senetleri ve ilânlar damga resmi j " 
ile diğer her türlü resim ye harçlardan muaftır. İ 

MADDE 90 — Bankanın bilumum dahilî posta 
ve irsalât ve muhabereleri ile telgrafları ücretten j 
muaftır. 

MADDE 91 — Bankanın tesisatı içinmemaliki 
ecnebiyeden getireceği kasalar, levazım ve tef er- < 
ruat gümrük resminden muaftır. I 

MADDE 92 — 63 üncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 94 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 93 -^-95 inci madde aynen kabul) 
edilmiştir. 

Tasfiye \ 
MADDE 94 — Tasviye vukuunda banka evvelâ 

alelade borçlarını, ondan sonra ihraç eylediği 
banknotları ödeyecektir. I 

Bedeli alınmak üzere bankaya ibraz edilmiyen 
banknotların son ibraz gününün ( kuru ) üzerin
den karşılığı bir veya bir kaç bankaya, veya ha- j 
zineye tevdi edilir. Bu bankalar veya hazine bank-! 
notlar ibraz edildikçe alelusul tetkik olunduktan j 
sonra mukabilini öderler. Tasfiyeden on sene son
ra şayet bedeli alınmak üzere ibraz edilmemiş bank
not kalırsa bu banknotların kiymetten düşdükleri 
ilân edilir ve bedelleri Hükümete tediye olunur. 

Hisse senetlerinin bedelleri başa baş ödendikten • 
sonra tasfiye neticesinde temettü kalırsa bu temet-
tüün yüzde sekseni Hükümete yüzde yirmisi de 
hissedarlara tevzi olunur, 



Muvakkat maddeler 

I - Berkez Bankası kanununa tevfikan ban
kanın tesisi için ikisi millî banka mümessilleri ara
sından, biri ecnebi bankalar mümessilleri arasın
dan, biri imtiyazlı şirketler mümessilleri arasın
dan ve dördü de mümtaz şahsiyetlerden olmak 
üzere İcra Vekilleri Heyeti tarafından intihap 
olunan sekiz azadan mürekkep ve Maliye Vekili
nin riyaseti altında bir (tesis heyeti) teşkil olu
nur. 

II - Tesis heyeti, teşekkül eder etmez alâka
darları, halkı, Millî ve ecnebi imtiyazlı şirketleri 
bu baptaki kanun mucibince talepnamelerini 
tevdi etmeğe davet edecektir. Tesis heyeti hisse 
senetlerinin tamamen kaydedilmesini ve kanuna 
tevfikan birinci idare meclisinin teşekkülünü temi-
nen icap eden tedabiri ittihaz ve tatbik eder. 

III - Tesis heyeti azalan masarifi 'zaruriyele-
rinden maada hiç bir tazminat almazlar. Bir umu
mî kâtibin idaresinde çalışan bir kalem (Bureau) 
tesis heyetinin emrine verilir. Umumî kâtibe Ma
liye Vekâletinin muvafakatile ve vazifesinin de
vamı müddetince 600 liraya kadar aylık verilir. 
Kalemdeki diğer muvakkat memurların aylıkla
rını tesis heyeti tesbit eder. 

IV - Tesis heyetinin blcümle masarifi bankaya 
aittir. Bankanın idare meclisi ilk içtimaında ya
pılan masrafları tasdik ve bankaya tesviye ettire
cektir. 

V - Tesis heytinin masarifi banka tarafından 
IV üncü madde mucibince ödeninciye kadar Ma
liye Vekâleti heyet emrine yirmi beş bin lira 
avans verir. 

VI - Bankanın teşekkülünün ilk üç senesi hü
kümet hisselerin nominal kıymetleri üzerinden 
hissedarana verilecek olan senevî altı temettüün 
itasını taahhüt eder. Bu hususu teminen bankaya 
verilecek olan mebaliğ bankanın faaliyetinin 4, 5, 
6 inci senelerinde itfa edilir. 

SİK *• * T- l - ' 

VII - Türk evrakı naktiyesinin altın olarak 
kıymeti hükümetle Osmanlı düyunu umumiye ha
milleri arasında kat ' i mutabakat husulünden sonra 
tesbit edilecektir. 

Bu kıymet bir kanunu mahsusla tayin edilir. 
Türk evrakı naktiyesini kıymetlendirmeğe ya

ramak üzere hükümet tarafından bankaya yatı
rılacak olan naktî fonda kıymetlerinin altın ola
rak takdiri, Türk evrakı naktiyesinin altın olarak 

MUVAKKAT MADDELER 

I - Merkez Bankası kanununa tevfikan banka
nın tesisi için ikisi millî bankalar mümessilleri 
arasından biri ecnebî bankalar mümessilleri arasın
dan, biri imtiyazlı şirketler mümessilleri arasından 
ve dördü de ihtisas erbabından olmak üzere İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından intihap olunan sekiz 
azadan mürekkep ve Maliye Vekilinin riyaseti 
altında bir Tesis Heyeti teşkil olunur. 

II — Aynen, 

I I I — Aynen, 

IV .-- Aynen, 

V —•' Aynen, 

VI — Bankanın teşekkülünün ilk üç senesi 
Hükümet hisselerin nominal kıymetleri üzerinden 
hissedarana verilecek olan senevî yüzde altı temet
tüün itasını taahhüt eder. Bu hususu tenıinen ban
kaya verilecek olan mebaliğ bankanın faaliyetinin 
4, 5, 6 inci senelerinde itfa edilir. 

VII — Türk kâğıt parasının altın olarak kıy
meti Hükümetle Osmanlı düyunu umumiye hamil
leri arasında kat'î mutabakat husulünden sonra 
tesbit edilecektir. 

Bu kıymet bir kanunu mahsusla tayin edilir. 
Türk kâğıt parasını kıymetlendirmeğe yaramak 
üzere Hükümet tarafından bankaya yatırılacak 
olan fonda kıymetlerinin altın olarak takdiri 
Türk kâğıt parasının altın olarak kıymetini-tesbit 
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MUVAKKAT MADDELEE 

1 - Bu kanuna tevfikan bankanın tesisi için 
ikisi millî bankalar mümessilleri arasından, biri 
ecnebi bankalar mümessilleri arasından, biri imti
yazlı şirketler mümessilleri arasından, ve dördü de 
ihtisas erbabından olmak üzere îcra Vekilleri Hey
eti tarafından intihap edilen sekiz azadan mürekkep 
ve Maliye Vekilinin riyaseti altında bir tesis heyeti 
teşkil olunur. 

2 - Aynen kabul 

3 - Aynen kabul 

4 - Aynen kabul 

5 - Aynen kabul 

6 - Hükümet bankanın teşekkülünün ilk üç 
senesi hisselerin nominal kıymetleri üzerinden 
hissedarlara verilecek olan senevi yüzde altı temet-
tüün itasını taahhüt eder. 

Bu hususu teminen bankaya verilecek mebaliğ 
bankanın •, faaliyetinin 4, 5, ve 6 inci senelerinde 
itfa edilir. 

7 - Türk evrakı naktiyesinin altın olarak kıy
meti Hükümetle Osmanlı düyunu umumiye hamil
leri arasında kat 'î mutabakat husulünden sonra 
tesbit edilecektir. 

Bu kıymet ayrı bir kanunla tayin edilir. Türk 
evrakı naktiyesini kıymetlendirmeğe yaramak üze
re Hükümet tarafından bankaya yatırılacak fonda 
kıymetlerinin altın olarak takdiri Türk evrkı nak
tiyesinin altın üzerine kıymetini tesbit eden ka-
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kıymetini tesbit eden kanunun kabulünden sonra 
icra edilecektir. 

VIII - İşbu kanunun neşrinden itibaren on sene 
müruruna kadar mülhak bütçe ile idare olunan 
devlet müesseselerile hususî idareler, belediyeler, 
menafii umumiyeye hadim cemiyetler ve ekseriyet 
hissesi hükümete ait şirketler gerek merkez ban
kasına gerekse bu kanunun 27 inci maddesinde 
tarif olunan Millî bankalara tevdiat yapabilirler. 

MADDE 97 — Bu kanu neşri tarihinden mu
teberdir. ' ,H---

MADDE 98 —r Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

2 6 / V / 1 9 3 0 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da, V. 
İmet M. Esat M. Abdülhahk Ş. Kaya 

Ha.V. Ma.V. MI. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na. V. İK. V. S. I. M. V. 
Recep Şakır Dr. Refik 

eden kanunun kabulünden sonra icra edilecektir. 

VIII - İşbu kanunun neşrinden itibaren on 
sene müruruna kadar mülhak bütçe ile idare olu
nan Devlet müesseselerile hususî idareler; beledi
yeler, menafii umumiyeye hadim cemiyetler ve 
ekseriyet hissesi Hükümete ait şirketler gerek 
Merkez Bankasına gerekse bu kanunun 27 inci 
maddesinde tarif olunan millî bankalara tevdiat 
yapılabilir. 

13 mart 1329 tarihli idarei vilâyat kanununun 
101 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 95 — 97 inci madde aynen , 

MADDE 96 — 98 inci madde aynen, 
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nunun kabulünden sonra icra edilecektir . I 

8 - îşbu kanunun neşrinden itibaren on sene 
müruruna kadar mülhak bütçe ile idare olunan 
Devlet müesseselerile hususî idareler, belediyeler, 
menafii umumiyeye hadim cemiyetler ve ekseriyet 
hissesi Hükümete ait şirketler gerek Merkez Ban
kasına gerekse bu kanunun 27 inci maddesinde 
tarif olunan millî bankalara tevdiat yapabilirler. 

MADDE 95 — 97 inci madde aynen 

MADDE 96 — 98 inci madde aynen kabul. 





Devlet Bankası kanunu lâyihasına merbut 

(A) Listesi 

İtibari kıymeti Adedi 
494 500Fkran 989 

1 707 000 » 5690 

15 875 000 » 127000 
8 225 500 » 16451 
7 179 000 » 14358 
21 344 500 » 42689 
7 925 000 » 15850 

750 000 » 6000 

547 550 » 10951 

1 553 500 » 3107 
13 413 000 

147 775 a> 9850 

3 642 500 » 7285 

507 600 » 1692 
1 000 000 » 8000 
15 78T 500 » 
9 528 500 * 19057 
5 078 500 » 10157 
1 500 000 » 3000 

Beherinin 
kıymeti 

500 Frank 

300 » 

125 » 
500 » 
500 » 
500 » 
500 >̂ 

125 » 

50 » 

500 . » 

125 >̂ 

500 » 

300 » 
125 » 

Nev'i 

500 » 
500 » 
500 » 

Anadolu demiryolu hisse senedi bebeli tema-
men tesviye olunmuş 
Anadolu demiryolu hisse senedi yüzde altmış 
tediyeli . 
Anadolu demiryolu hisse senedi % 25 tediyeli 
Anadolu demiryolu birinci tertip tahvili 
Anadolu demiryolu ikinci tertip tahvili 
Anadolu demiryolu üçüncü tertip tahvili 
Haydarpaşa limanı şirketi hisse senedi bedeli 
temamen tediye edilmiştir 
Haydarpaşa limanı şirketi hisse senedi yüzde 
yirmi beş tediyeli 
Mersin - Adana demiryolu şirketi haizi rüchan 
hisse senedi 
Mersin - Adana demiryolu şirketi tahvilâtı 
Yukarıda yazılı esham ve tahvilâtın mütedahii 
temettü ve faizi mukabili mümessil senetler 
Haydarpaşa limanı şirketi hisse senedi yüzde 
25 tediyeli 

D. y;Ş hisse senedi % 100 Mersin - Adana 
tediyeli 
Anadolu D. Y. 
Anadolu D. Y. 

Ş. hisse senedi % 60 tediyeli 
Ş. h/sse senedi % 25 tediyeli 

Konya ovası sulama istikrazı tahvili %5 faizli 
Düyunu umumiye tahvilâtı 
Bağdat demiryolu tahvilâtı 
Bağdat demiryolu hisse senedi % 100 tediyeli 

116 497 925 




