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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Alman sanayii tarafından Türkiye 'ye ateb-
rin verilmesi ve mukabilinde Almanya'ya aynı 
kıymette Türk afyonu ihraç edilmesine; 

Hatay'm ilhakı dolayısiyle açıkta kalan me
murlara verilecek tekaüt aylığı ve tazminata; 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline; 

Türkiye - isviçre arasında mevcut 28 mart 
1942 tarihli Ticari Anlaşmanın 31 temmuz 1943 
tarihine kadar temdidine; 

Askerî Ceza kanununun 35 ve 153 ncü mad-

Lâyihalar 
1. — Arazi Vergisi Kanununun 2 nci mad

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/237) Dahiliye, Ziraat, Maliye ve Bütçe En
cümenlerine) 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/238) (Büt
çe Encümenine) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 18 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/239) (Bütçe Encümenine) 

4. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
310 nen maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-

L — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
7 nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
Encümertleri mazbataları (3/125) [1] 

(Bütçe Encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

[1] 85 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihaları 
kabul edildi. 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt kanunu
nun 46 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya
pıldı. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Bursa İsparta Malatya 
R. Caw t ez K. Turan N. Baydar 

nun lâyihası (1/240) (Adliye Encümenine) 
5. •— Türkiye ile Almanya arasında Ticari 

mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine müte
dair Anlaşmaya bağlı II nci listeye 14 milyon 
liralık munzam bir kontenjan ilâvesine, incir ve 
üzüm kontenjanlarında münakale yapılmasına 
dair teati olunan mektupların tasdiki hakkında 
kanun lâyihası (1/241) (Hariciye ve Ticaret 
Encümenlerine) 

Mazbatalar 
6. — Türk kodeksine uygun olmıyan eczayı 

tibtyye ve kimyeviyenin ithalleri hakkında ka-. 
nun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve Sıh
hat ve içtimai Muavenet Encümenleri mazba
taları (1/224) (Ruznameye) 

Mazbata kabul edilmiştir. 
2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sa

yılı kanuna 4296 sayılı kanunla eklenen muvak
kat maddenin (C) fiftrasınm değiştirilmesine da
ir kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (1/170) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 39 ncu inikat zaptın-
dadır. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 15 

REÎS —- Dr. M. Germen 
KÂTİPLER : B. K. Çağlar (Erzincan), N. Baydar (Malatya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

S. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 48 — 
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REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge

çiyorum. 

Askerî memurlar hakkındaki kanuna 4296 sa
yılı kanunla eklenen muvakkat maddenin (C) 

fıkrasının değiştirilmesie dair kanun 
MADDE 1. — Askerî memurlar hakkında

ki 18 . V . 1929 tarih ve 1455 sayılı kanuna ek 
14 . VIII . 1942 tarih ve 4296 sayılı kanunun 
birinci maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

C) Subaylıktan askerî memurluğa naklo-
lunanlara askerî adli hâkimler bu iki senelik 
nasıp ilerletilmesinden isifade edemezler. An
cak Askerî hesap veya muamele memuru iken 
adli müşavirliğe ve hiç bir kıdem zammı almak
sızın hâkimliğe naklettirilip bu kanunun neşri 
tarihinde 2 ve 3 ncü sınıf derecesinde bulunan 
askeri adli hâkimlerin nasıpları ikişer sene iler-
letilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu nasıp ilerletilmesinden 
dolayı maaş farkı verilmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabu ledilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler <.. Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

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

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

«?. — Arttırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 
57 nci maddesine bir fıkra İlâvesine dair kanun 
lâyifıası ve Bütçe ve Maliye Encümenleri maz
bataları (İ/162) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arttırma ve Eksiltme ve İhale Kanununun 57 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
sayılı Arttırma ve Eksiltme ve îhale Kanununun 
57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir! 

[1] 86 sayıtı basmayazt zaptın sonundadır. 

İhalenin iktisabı katiyetinden sonra takar
rür eden bedele zam veya tenzil yapılamaz. 
Ancak ihalesi merkezden mezuniyet istihsaline 
mütevakkıf olan alım, satım, inşaat, tamirat, 
imalât ve posta nakliyatı işlerinde merkezden 
cevap alınıncaya kadar eksiltmeyi yapan komis
yona mukarrer bedelin yüzde on beşinden aşa
ğı olmamak ve teminatı katiye verilmek şartiyle 
teklif olunacak zam veya tenziller kabul edi
lir. Bu takdirde uhdesine ihale icrası için is
tizan edilen talibe keyfiyeti tebliğ ve zam ve
ya tenzil icrasını kabul ettiği halde iki talip 
arasında bir celseye mahsus olmak üzere aleni 
arttırma ve ekisltme kuşat edilerek en müsait 
bedel teklif edene ihale yapılır ve keyfiyet 
ait olduğu vekâlet veya daireye bildirilir. Bun
dan sonra artık zam veya tenzil teklifleri ka
bul edilmez. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
F. FENMEN (Kocaeli) — Gerek Hükümet 

lâyihasında, gerek Bütçe Encümeni tadilinde tek
lif edilen maddede inşaat, tamirat, imalât işleri
ne bir de posta nakliyatı işleri ilâve ediliyor. 
Halbuki bilindiği üzere bir çok şirketler ve Dev
let teşekkülleri kendi nakliyatını da münakasa-
ya koymaktadırlar. Binaenaleyh bu nakliyatın 
münhasıran posta işlerine tahsisi değil de umu
mî nakliyata teşmilini arz ve teklif ediyorum. 
Bu hususta bir de takrir takdim ediyorum. 

REİS —- Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arttırma ve Eksiltme ve îhale Kanununun 57 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasının ikinci maddesine (ve posta nakliyatı) 
kelimelerinin ikamesi suretiyle tadilât yapılma
sını arz ve teklif eylerim. 

Kocaeli Mebusu 
R. Fenmen 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) .— Efendim, hu
zurunuza, meseleyi izah etmek üzere çıkmış 
bulunuyorum. Arkadaşımın dediği şeyle, ka
nun mevzuu başka başka şeylerdir. Eksiltme 
ve İhale Kanunlarında bir iş müteahhide ihale 
edilir ve ihaleden sonra birisi çıkar ve % 15 
ten fazla bir tenzilât yapmak isterse teminatı 
katiye göstermek suretiyle ihaleyi çevirebilir. 
Bu işi posta işlerine de teşmil etmek için bu 
kanun hazırlanmıştır. Maksat budur. Halbu
ki diğer şirketler nakliyat işlerini bunun içine 
sokmak doğru değildir. Acaba arkadaşımız ne 
demek istiyorlar, bu Müzayede Kanununa tabi 
olsun demek mi istiyorlar? Yoksa müzayedeye 
tabi işlerde ihaleden sonra % 15 tenzille talip 
çıkarsa değiştirsin mi demek istiyorlar? Eğer 
sadece İhale Kanununa tabi olsun demek isti
yorlarsa bunlar usûle bağlanmıştır. Hangi da
ireler münakaşaya tabidir, hangileri dâhil de
ğildir, tasrih edilmiştir. Yok ihaleyi mütaakıp 
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% .15 fark verene değiştirilmesi hususunu ileri 
sürüyor/larsa bu cihetin ayrıca düşünülmesi lâ-
zimgelir, Binaenaleyh arkadaşımız bu ciheti 
izah buyursunlar, ihalelerin Arttırma, Eksilt
me ve-İhale Kanununa ait olduğu cihetini ileri 
sürüyorlarsa o halde bu doğru değildir. Fakat 
bu kanuna tabi olarak ihale edilmiş nakliye 
ücretlerinin dahi bilhassa teminatı katiye gös
termek şârtiyle % 15 ten fazla tenzilât yapa
nın fiyatının nazarı itibare alınması lazımsa o 
cihetin ayrıca düşünülmesi lâzımdır. Bunu izah 
etsinler. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Encümen ne di
yor? 

BÜTÇE En. Rs. t EKER (Çorum) — Efen
dim, Encümen takrire taraftar değildir. Bu, 
sırf posta nakliyatı taahhüdüne münhasırdır. 

MALÎYE En. Rs. A. BAYINDIR (istanbul) 
— Muhterem arkadaşlar; alım, satım işlerinde 
arttırma ve eksiltmenin neticesi olan ihaleyi 
kararlaştırmak mahallî bir iştir. Bunu vilâ
yetler ifa ederler. Bu şekilde yapılan bir mu
amelenin üzerine tekrar arttırma ve eksiltme 
isteyenlere cevabı ret veriliyordu. Ancak, inşa
at, malzeme, alım ve satımı ve sair hususat 
bundan istisna edilmiştir. Eğer bu arttırma ve 
eksiltme yapılırken birisi % 15 zam veya tenki
se talip ise bu merkezden sorulur. Merkezin 
tasvibiyle bu teklif edilen % 15 zam veya ten
kis kabul olunur. Bugün posta nakliyatı ahvali 
fevkalâde dolayısiyle fazla rağbet görmüştür. 
Bu işleri yapanlar askerlikten tecil olma gibi 
mazhariyetlere erdiklerinden bu işlere fazla 
talip çıkmaktadır. Bu sebeple merkezden isti
zan edilmek şârtiyle yapılacak % 15 eksik ve 
fazladan Hazinenin istifadesi için inşaat, mal
zeme ve saire meyanma posta işleri de konul
muştur. İstisnai bir iştir. 

1. EKER (Çorum) — Yani tevsiine mahal 
yoktur, maksat o değildir. 

MALİYE En. Rs. A. BAYINDIR (Devam
la) — Evet bu sırf ahvali fevkalâdeden dolayı 

posta nakliyatından doğan avantajdan Hazine
nin istifadesi maksadiyle kurulmuş bir hüküm
dür. 

K. ŞEDELE (Diyarbakır) —Efendim; «iha
lesi merkezden mezuniyet istihsaline mütevak
kıf olan alım, satım, inşaat, tamirat, imalât 
ve posta nakliyatı işlerinde merkezden cevap 
alınıncaya kadar eksiltmeyi yapan komisyona 
mukarrer bedelin % 15 ten aşağı olmamak ve 
teminatı katiye verilmek şârtiyle teklif olna-
cak zam veya tenziller kabul edilir.» 

Bunun müddeti nedir, kaç gün zarfında mer
kezden mezuniyet istihsal edilecektir? Müte
ahhit meselâ 15 gün, bir ay, bir hafta mı bağ
lı kalacaktır? Bunun tavzihini rica ediyorum. 

BÜTÇE En. Rs. I. EKER (Çorum) — Bura
da yapılan tadil yalnız (posta nakliyatı) cüm
lesinden ibarettir, Diğer ahkâm tamamen mev
cuttur. Arzu ettikleri şeyler esasen kanunda 
halledilmiştir. 

REİS — Takriri reye arzedeceğim. 
R. PENMEN (Kocaeli) — Takriri geri alı

yorum. , 
REİS — Şu halde maddeyi reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere ini

kada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,15 

»•<« 

T. B. M. M. Matbaam 



SrSayısı:85 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 7 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müda
faa, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (3/125) 

T. C. . v --"T 
Başvekâlet '. ' 2.XII.1943 

Muamelât Umum Müdürlüğü ' 
Kararlar Müdürlüğü 

Say% : 6/4027 . ' tiVV , 
r Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Talim ve manevra maksâdiyle silâh altına alınarak tekaüde tabi ordu kadrolarında istihdam 
edilmiş ve maaşlarını bu kadrolardan almış bulunan ihtiyat subayların tekaüt maaşlarına 1683 sa
yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 7 nci maddesine tevfikan hizmeti âhire zammı yapılma
sı icabedeceği mütalâa edilmekte ise de bilâhare neşrolunan 4161 sayılı kanunun, silâh altına 
alman mütekait subayların tekaüt maaşlarının kesilmemesi esasını koymuş olması muvacehesinde 
bu kanunun neşri tarihine kadar geçen müddet için bu zamların yapılması icabedip etmiyeceğinin 
tefsiri Millî Müdafaa Vekilliğinin 111244 sayılı ve 30 . IV. 1943 tarihli tezkeresiyle istenilmiş ve 
keyfiyet Hükümetçe de muvafık görülmüş olduğundan meselenin tefsiren halline yüksek müsaade
lerini rica ederim. . . ' • . - . ' , . , ' . ' . . ' • ' . ' . . - . 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

V.B.M.M. ' ~-^z ;._ . — ^ . •+'"[ r •' 
- M. M. Encümeni ,.. :' ^ '• 23 > XII > 1943 

Esas No. 3/125" -•-•--.-- . ... • •_ . ,—^ , • ^ 
Karar No. 6 • * • - • . . .... --

Yüksek Reisliğe 

Tâlim ve manevra maksâdiyle silâh altına alı-. 
narak tekaüde tâbi ordu kadrolarında istihdam 
edilmiş ve maaşlarını bu kadrolardan almış bu
lunan yedek subayların tekaüt maaşlarına, 1683 
sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 7 nci 
maddesi ve 4.161 sayılı kanun hükümlerine göre 
hizmeti ahire zammı verilip verilmiyeeeğinin tef
sir voliyle halli, Encümenimize havale buyurulan 
2 . XI I . 1943 tarih ve 6/4027 sayılı tezkeresiyle 
istenilmekle iş, Millî Müdafaa ve Maliye Vekâlet
lerinin salahiyetli memurları hazır oldukları hal
de Encümende görüşülüp konuşuldu. 

4161 sajolı Maaş Kanununa ek kanunun 9 ncu 

maddesinde «Tekaüt aylığı almakta iken hazarda 
tâlim ve manevra münasebetiyle silâh altına alı
nanların aldıkları tekaüt aylıkları miktarına 
göre birinci ve ikinci madde hükümleri tatbik 
olunur» denilmekte ve bu maddeler hükümleri 
de memurlardan tâlim ve manevra.maksâdiyle as
kerlik hizmetine celbedilenlerin mezun addedilerek 
maaş veya ücretlerinin tamam olarak tesviye 
edileceğini ve rütbesine mahsus maaş farkı varsa 
bu farkın Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinden 
verileceğini âmir bulunmaktadır. 

Başvekâlet tezkeresinde ise hizmeti ahire 
zammından istifade edip etmiyecekleri hakkında. 



tefsiri istenilen yedek subayların, tekaüde tabi 
ordu Mdrolarında istihdam edilmiş ve maaşlarını 
bu kadrolardan almış bulundukları bilinmesine 
ve 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 7 nci maddesinde askerî ve mülki bilûmum 
mütekaitlerden tekaüde tabi bir hizmete alınanla
rın tekrar tekaüde ircalarında hizmeti ahire zammı 
verileceği sarahaten beyan edilmiş olmasına ve 
bu maddede, talim ve manevra maksadiyle silâh 
altına alınıp tekaüde tabi ordu kadrolarında is
tihdam edilmiş ve maaşlarını bu kadrolardan 
almış bulunanlara hizmeti ahire zammı veril-
miyeceği hakkında istisnai bir kayit mevcut ol
mamasına göre tâlim ve manevra maksadiyle ol
sa dahi silâh altına alınarak tekaüde tabi ordu 
kadrolarında istihdam edilmiş ve maaşlarını bu 
kadrolardan almış bulunan mütekait yedek su^ 
baylara hizmeti ahire zammı verilmesi lâzımgele-
ceği kanunun sarahatinden anlaşılmakta bu
lunduğundan tefsire mahal olmadığına ittifakla 
karar verilmiştir. 

M. M. En. Es. 
Sinob 

C. K. încedayı 
Bolu 

M. M, 
Ağrı 

H. Tugaç 
Bursa 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi 
-buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur; 

Kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Bursa 

Korgl. A. Alptoğan Ol. A. Atlı Ol. N. Tınaz 
Çankırı Çorum Diyarbakır 

Dr. A. Arkan E.S.Akgöl Ol. K. Sevüktekin 
Erzurum Erzurum Gazianteb 

A. Akyürek Ol. Z. Soy demir Dr. M. Canbolat 
Gümüşane Hatay İstanbul 

Ş. Erdoğan Ol. E. Durukan Ş. A: ögel 
Kars Kayseri Kırklareli 

Ol. H. Durudoğan N: Toker Korgl. K. Doğan 
Kocaeli Mardin Muğla 

Ol. M. Baku Dr. A. Vraz 8. Oünay 
Siird Tekirdağ Tokad 

B. Türkay R. Apak S. Çelikkol 

Maliye Encümeni masbatası 
• * * . , . , 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 3/125 
Karar No. 13 

20.111.1944 

Yüksek Reisliğe 

Talim ve manevra maksadiyle silâh altına 
alınarak tekaüde tabi ordu kadMarmda istih
dam edilmiş bulunan ihtiyat subayların tekaüt
lük maaşlarına 4161 sayılı kanunun neşrinden 
sonra hizmeti âhire zammı yapılamıyacak ise me
sul kanunun neşrine kadar geçen müddet için 
olunacak muamelenin tefsir yoliyle hallini isti-
yen Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa En
enmeni mazbatası Maliye ve Milli Müdafaa Ve
kâletleri mümessilleri hazır oldukları halde En-
cümenimizce müzakere olundu. 

1683 sayılı kanunun 7 nci maddesi Askerî 
ve mülki bilûmum mütekaitlerden tekaüde tabi 
bir hizmete alınanların tekrar tekaüde ircala
rında beher hizmet senesi için yeni hizmete ait 
tekaüt maaşının yirmi beste birinin evvelce 
mahsus tekaüt maaşlarına zammedilmesini em
retmekte olduğundan 4161 sayılı kanunun neş
ri tarihine kadar geçeri müddet içinde silâh al
tına alınarak tekaüde tabi ordu kadrolarında is

tihdam edilmiş buludan ihtiyat subayların te
kaüt maaşlarına yukarıda bahsi geçen yedinci 
madde hükmünce zam yapılacağında hiç bir te
reddüde yer görülememiştir. 

4161 sayılı kanunun neşrinden sonraki du
ruma gelince.: 

Bu kanunun 9 ncu maddesinde tekaüt aylı
ğı almakta iken hazar vo talim ve manevra mü
nasebetiyle silâh altına alınanların aldıkları 
tekaüt aylıkları miktarına göre birinci ve ikin
ci madde hükümleri tatbik olunur» denilmek
te ve bu maddelerde ise memurlardan talim ve 
manevra maksadiyle askerlik hizmetine alınan
ların mezun sayılarak maaş veya ücretlerinin 
mensup oldukları dairelerce tesviyeye devam 
olunacağını ve bunlardan askerî rütbeyi haiz 
olanların rütbe maaşı tutan mensup oldukları 
daire ve müesseselerden aldıkları maaş tuta
rından fazla ise bu farkın Millî Müdafaa Ve
kâleti tarafından verileceği emrolunmaktadır. 
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Kanununa ek olarak neşrolunan re 
münhasıran silâh altına alman memur ve mü
tekaitlerin maaşlarının miktar ve tediye suret
lerini tâyin maksadına tahsis edilmiş olan 4161 
sayılı kanunda mevcut bu hükmün tekaütlüğe 
ait bilûmum hükümleri ihtiva eden ve bu mev
zua mahsus kanun olan 1683 sayılı kanunun 7 
nci maddesiyle mütekait zabit ve askerî memur
lardan tekaüde tabi bir hizmete alınanların tek
rar tekaüde ircalarmda hizmeti âhire zammı 
alacaklarına dair tanınmış olan sarih bir hak
kı ortadan kaldıracak bir sarahat ve mahiyeti 
haiz olmadığına Encümenimiz ittifakla karar 

vermek suretiyle bu husustaki Millî Müdafaa 
Encümeni görüşüne iltihak eylemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tev
di buyıırulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

İstanbul Aydın Ankara 
A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 

Afyon K. Antalya Burdur 
S. Yurdakul Dr. O. Kahraman Ş. Engineri 

Kastamonu Tekirdağ 
H. Çelen E. Ataç 

Tokad Zonguldak 
C. Kovalı Y. Z. özenti 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 3/m 
Karar No. 47 • 

Yüksek 
Talim ve manevra maksadiyle silâh altına 

alınarak tekaüde tabi ordu kadrolarında istih
dam edilmiş ve maaşlarını bu kadrolardan almış 
bulunan ihtiyat subayların tekaüt maaşlarına 
.1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt kanununun 
7 nci maddesine tevfikan yapılması lâzımgelen 
hizmeti ahire zamanının, 4161 sayılı kanunun 
neşrinden itibaren yapılmaması lâzımgeliyorsa 
mezkûr kanunun neşri tarihine kadaı göçen 
müddet için bu zamların verilip verilmiyeceğinin 
tefsir yoliyle halli, Başvekâletin 2 . XII . 1943 
Tarih ve 6/4027 sayılı tezkeresiy^ istenilmiş 
olmakla, Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri 
mazbataları, Divanı Mlhaseb'tt Reisi Seyfi Oran 
ve Millî Müdafaa ve Maliye Vekilliklerinin sa
lahiyetli memurları hazır olduk nn halde okun
du ve müzakere olundu. 

Mütekaitlerden tekaüde tabi yeni bir hiz
mete tâyin edilenlerin yeniden tekaüde ircala
rmda beher hizmet seneleri için yeni hizmetle
rine ait tekaüt maaşının yirmi beşte birinin te
kaüt maaşlarına ilâve edileceği 1683 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinde sarih olarak yazılıdır. 

4161 sayılı kanun; seferberlik, talim ve ma
nevra maksatlariyle silâh altına alınan memur 
ve mütekaitlerin silâh altında iken maaşlarının 

7. iv. im 

Reisliğe 
tediye şekil ve miktarlarını esaslara bağlamakta 
ve 1683 sayılı kanunun 7 nci maddesini tadil 
edecek hiç. bir hükmü ihtiva etmemektedir. Şu 
vaziyete göre mütekaitlerden tekaüde tabı hiz
metlerden birinde istihdam edilmek üzere ye-
deksubay olarak silâh altına alınanların hizmeti 

. ahire zamanına müstehak olmaları icabedeceğin-
den Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri nok-
tai nazarlarına Encümenimizce de iltihak olun
muştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Tokad 
İ. Eker T..Coşkan II. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydın Bolu 
F. Öymcn Ol. R. Alpman Dr. Z. Ülgen 

Diyarbakır Edirne Giresun 
Ş. Uluğ M.N. Oünduzalp A. Sayar 
İsparta İzmir Kayseri 

M. Karaağaç M. Birsel F. Baysal 
Manisa Mardin Rize 

F. Kurdoğlu R. Erten T. B. Balta 
Tokad Trabzon 

R. A. Sevengil M. S. Anamur 

ı>&<* 
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S. Sayısı: 86 
Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 7 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe 

ve Maliye encümenleri mazbataları (1/162) 

T. a 
BaşmkSUt 8 . VIII . 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/3833 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Kefeliğine 

2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
Maliye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 . VII . 1941 tarihinde Yüksek Mee 
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci maddesinde sayılan işler arasında 
posta nakliyatının dâhil bulunmaması yüzünden her sene yapılan ve ihalesi merkezden istizanı 
icabeden sürücülük işlerinin ihalesi esnasında yüzde on beş nispetindeki tenzil teklifleri bizzaru-
ro kabul edilememekte olduğundan, Hazinenin zarardan vikayesi için mezkûr maddeye-bu husu
su teminen bir kaydın konulması lüzumlu görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu esasa göre tanzim 
edilmiştir. " ' ' .____• 

Bütge Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 22 . XII. 1943 
Esas No. 1/162 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanu
nunun 57 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da Maliye Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
9 ağustos 1941 tarih ve 6/3835" sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulup Devrenin değişmesi üze
rine hükümsüz kalan kanun lâyihası Yüksek Reis-
likce yeniden Encümenimize tevdi btiyurulmakla 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürü ve Ma
liye Vekâleti namına Bütçe ve Malî Kontrol 
Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Artırma, eksiltme ve ihale Kanununun bu 

günün ihtiyaçlarına uymayan ve kötü niyet sahibi 
ticaret erbabının Hazine aleyhine faydalar temin 
etmesine imkân veren hükümlerinin değiştiril
mesi ve «emiyetin sosyal ve ekonomik gelişme
lerine muvazi yeni esasları ihtiva eden bir ka
nuna olan ihtiyaç üzerinde durulmuş ve Hükü
met mümessilinin bu kanunun tadili üzerinde tet
kiklere başlanmış olduğu ve yafanda yeni bir lâ-
yi4«nın Yüksek Meclise arzolunacağı yolundaki 
izahları dinlenmiştir. 

Diğer islerde olduğu gibi posta nakliyatında 
da eksiltme tekliflerinin nazarı itibare alınabil-



mesi için 2490 sayılı kanunun 57 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına bir kelime ilâvesi, Encümenimizce 
kabule şayan görülmüş ve ancak tedvin sistemi 

bakımından madde bu kelimenin de ilâvesiyle yeni
den kaleme alınmıştır. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E, Sümer 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Aydın 
Gl, R. Alpman 

Bitlis 
B. Osma 

Giresun 
A. Sayar 

Kütabya 
H. Pekcan 

Rize 
T. B. Balta 

Çanakkale 
8. T. Arsal 

İsparta 
M. Karaağaç 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
R. A. Sevengü 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
II. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
S. Anamur 

Yozgad 
A. Sungur 

Zonguldak 
Z. Erişirgü 

Maliye EnGÜmeıü mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/162 
Karar No. 24 

7. IV. 1944 

Yüksek Reisliğe 

2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu
nun 57 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
daki kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu halde 
Encümenimizce müzakere olundu. 

Bahsi geçen kanunun 57 nci maddesinde sa
yılan işler arasında pasta nakliyatının dâhil bu
lunmamasından ihalesi merkezden istizanı icap 
eden sürücülük işlerinin ihalesinde yüzde on beş 
nispetindeki tenzil tekliflerinin bizzarur kabul 
edilmemekte ve bu yüzden Hazinenin zarara uğ
ramakta olmasına binaen bunun önlenmesi mak-
sadiyle tanzim edilmiş bulunan lâyiha Encümeni

mizce aynen kabul olunarak Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Maliye En. Rs. 
İstanbul 

A. Bayındır 

M. M. 
Aydm 

AK Menderes 

Kâtip 
Ankara 

M. Aksoley 

Afyon K. 
/ . II. Baltacıöğlu 

Muğla 
F. O. Menteşcoğlu 

Tekirdağ 
E. Ataç 

Antalya 
Dr. G. Kahraman 

Malatya 
M. N. Zahcı 

Kastamonu 
II. Çelen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2490 sayüt Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu
nun 57 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2490 sayk Arttırma, eksilt
me ve ihale kanununun 57 noi maddesinin 2 noi 
fıkrasında (imalât) kelimesinden sonra (ve 
pasta nakliyatı) fıkrası ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 . VII . 1941 
Bş. V. 

Dr, R. Saydam 
Da. V. 

F. öztrah 
Mf. V. 

Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. H .Alataş 
Mü. V. 

O. K. tncedayı 

Ad. V. 
H. Memmencioğlu 

H A . V . 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

M. M, V. 
S. Arıkan 
Ma. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

•M. Erkemen 
TL V. 
M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞÎ 

Artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 57 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 2 aziran 1934 tarih ve 2490 
sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : . ' .. '. : M ••*. < ^ M * | . ! V j ! e 

İhalenin iktisabı katiyetinden sonra takar
rür eden bedele zam veya tenzil yapılamaz. 
Ancak ihalesi merkezden mezuniyet istihsaline 
mütevakkıf olan alım, satım, inşaat, tamirat, ima
lât ve posta nakliyatı işlerinde merkezden cevap 
alınmaya kadar eksiltmeyi yapan komisyona 
mukarrer bedelin yüzde on beşinden aşağı ol
mamak ve teminatı katiye verilmek şartiyle 
teklif olunacak zam veya tenziller kabul edi
lir. Bu takdirde uhdesine ihale icrası için is
tizan edilen talibe keyfiyeti tebliğ ve zam ve
ya tenzil icrasını kabul ettiği halde iki talip 
arasmda bir celseye mahsus olmak üzere aleni 
artırma ve eksiltme kuşat edilerek en müsait 
bedel teklif edene ihale yapılır, ve Keyfiyet 
ait oluğu vekâlet veya daireye bildirilir. Bun
dan sonra artık zam veya tenzil teklifleri ka
bul edilmez. 

MADDE 2. 
mer'ldir. 

MADDE 3. 
maddesi aynen. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Hükümet teklifinin 3 cü 

»m<t 
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