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İDÂRE
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘ası

Mayıs [1]928

Sayı: 2       Yıl: 1

  

  Resmî Kısım

Ta‘yînler

-Mayıs Ayında İcrâ Kılınan-

Müdür-i Umûmîler ve Müdürler

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Müdür-i Umûmîliği’ne Nüfûs Müdür-i 
Umûmîsi Sabri, Nüfûs Müdür-i Umûmîliği’ne İskân Müdür-i Umûmî Muâ-
vini Ali Server, İskân Müdür-i Umûmî Muâvinliği’ne Aşâir ve Muhâcirîn 
Müdürü Necib, Aşâir ve Muhâcirîn Müdürlüğü’ne Umûr-ı Tasarrufiyye 
Müdürü Sabri beyler ta‘yîn edilmişlerdir.

------------------
Mülkiye Müfettişleri

 Sâbık Mülkiye müfettişlerinden Necati, Muhtar beylerle Kavaklı 
Kaymakam-ı sâbıkı Ali Galib, ve Kırklareli Mutasarrıf-ı esbakı Tevfik, Ada-
pazarı Kaymakamı İmadüddin beyler üçüncü sınıf mülkiye müfettişliğine 
ta‘yîn edilmişlerdir.
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Kaymakamlar

 Münhal olan Şiran Kazâsı Kaymakamlığı’na Gülnar Kaymakam-ı es-
bakı Şefik Bey’in sınıfıyla ta‘yîni icrâ kılınmışdır.

 Ovacık Kaymakamı Fehmi Bey’in sınıfıyla Küre Kaymakamlığı’na 
nakliyle yerine sınıfıyla Palu Kaymakamı Sabri, Palu Kaymakamlığı’na sını-
fıyla Çapakçur Kaymakamı Ali Rıza Bey’in nakliyle yerine sınıfıyla Tire Kay-
makamı Haydar, Hınıs Kaymakamlığ’na sınıfıyla Gülnar Kaymakamı Receb 
Bey’in nakliyle yerine sınıfıyla Hınıs Kaymakamı Mustafa Sünbülî, Harran 
Kaymakamı Necmeddin Bey’in sınıfıyla Tavas Kaymakamlığı’na nakliyle 
yerine sınıfıyla Tavas Kaymakamı Şevki, Kulp Kaymakamı Şükrü Bey’in sı-
nıfıyla Şarköy Kaymakamlığı’na nakliyle yerine sınıfıyla Şarköy Kaymaka-
mı İhsan, Cizre Kaymakamı Talat Bey’in sınıfıyla Çeşme Kaymakamlığı’na 
nakliyle yerine Çeşme Kaymakamı Refik, Yusufeli Kaymakamı Celaleddin 
Bey’in sınıfıyla Eceabad Kaymakamlığı’na nakliyle yerine sınıfıyla Eceabad 
Kaymakamı Nureddin, Hasankale Kaymakamı Numan Sâbit Bey’in sınıfıy-
la Gölpazarı Kaymakamlığı’na nakliyle yerine sınıfıyla Yenişehir Kaymaka-
mı Muhyiddin, Yenişehir Kaymakamlığı’na sınıfıyla Gölpazarı Kaymaka-
mı Abdülhadi, Tire Kaymakamlığı’na sınıfıyla Bozada Kaymakam-ı sâbıkı 
Zeki, Çatalca Kaymakamlığı’na sınıfıyla Keşan Kaymakamı Emin, Keşan 
Kaymakamlığı’na sınıfıyla Göle Kaymakamı Nihad, Göle Kaymakamlığı’na 
sınıfıyla Üsküdar Kaymakamı Süleyman, Vize Kaymakamlığı’na sınıfıyla 
Akhisar Kaymakamı Kâmil, Akhisar Kaymakamlığı’na sınıfıyla Manavgat 
Kaymakamı Refik, Terme Kaymakamlığı’na sınıfıyla Çal Kaymakamı Selim 
beylerin nakl ve ta‘yînleri icrâ kılınmışdır.

 Vize Kaymakamı Kâmil Bey’in sınıfıyla Gelibolu Kaymakamlığı’na, 
Tire Kaymakamı Zeki Bey’in sınıfıyla Anamur Kaymakamlığı’na, Çarsancak 
Kaymakam-ı sâbıkı Osman Zeki Bey’in sınıfıyla münhal olan Kavaklı Kay-
makamlığı’na nakl-i me’mûriyetleri icrâ edilmişdir.

---------------------

Tahrîrât Müdürleri

 Münhal olan Trabzon Vilâyeti Tahrîrât Müdüriyeti’ne Zonguldak 
Tahrîrât Müdürü Esad ve Zonguldak Tahrîrât Müdüriyeti’ne Kırklareli 
Tahrîrât Müdürü
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Salahaddin beylerinm terfî‘an ta‘yînleri ve Balıkesir Vilâyeti Tahrîrât Müdü-
rü Sırrı Bey’in İskân Müdüriyet-i Umûmiyyesi İstatistik Ta‘vîzât Mümey-
yizliği’ne nakliyle yerine müdüriyet-i mezkûre İstatistik Ta‘vîzât Mümeyyizi 
Said Adil Bey’in ta‘yîni icrâ kılınmışdır.

--------------

Haklarında Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat birinci mâddesi tatbîk      
olunanlar

 Sicili ve aczi i‘tibârıyla kendisinden istifâde edilemeyeceği bi’t-tedkīk 
anlaşılan Küre Kaymakamı Kazım Bey hakkında Me’mûrîn Kānûnu’nun 
muvakkat birinci mâddesine tevfîkan mu‘âmele îfâsı tensîb edilmişdir.

------------------

Vekâlet emrine alınanlar

 Görülen lüzûm-ı kat‘îye mebnî Malazgird Kaymakamı Nesib Bey’in 
Me’mûrîn Kānûnu’nun altmışınca mâddesine tevfîkan Vekâlet emrine alın-
ması tensîb edilmişdir.
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Kānûnlar

1130 numaralı Maârif Vergisi Kānûnu’na bazı mevâdd tezyîline dâir 
kānûn 

 Numara: 1230    Neşri târihi: 6 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Maârif Vergisi hakkındaki 22 Haziran 1927 târih ve 1130 
numaralı kānûnda mu‘ayyen vergilerin hadd-i a‘zamîsini aldıkları hâlde vâ-
ridâtı büdcelerinde maârif hizmetlerine muhtas masârıfa kâfî gelmeyen vilâ-
yetler meclis-i umûmîleri bu masârıfa karşılık olmak üzere yol mükellefiyeti 
hakkındaki 19 Kânûn-ı Sânî 1341 târih ve 542 numaralı kānûn mûcebin-
ce mükellef olanlardan mezkûr kānûna tevfîkan ta‘yîn edilecek a‘zamî dört 
yevmiyye mikdârında bir vergi tarh ve cibâyetine me’zûndurlar.

 Bu vergiyi bedenen îfâ etmek isteyen mükellefler meclis-i umûmîler 
karârlarıyla maârif inşââtında çalışdırılabilirler. Maârif inşââtı olmadığı sû-
retde sâir idâre-i husûsiyye inşââtında çalışdırılmaları câiz ise de bu takdîrde 
yevmiyye istihkāklarının maârif hesâbına vâridât kaydı muktezîdir.

 Mâdde 2- Bu kānûn 1928 sene-i Mâliyesine münhasır olmak üzere 
neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye, Mâliye ve Maârif 
vekîlleri me’mûrdur.

-------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 888 numaralı nüshasında mündericdir. Vekâ-
let’den 12 Mayıs [1]928 taih ve 1864 numara ile ta‘mîm edilmişdir.
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 Muvakkat Mâdde- 22 Haziran 1927 târih ve 1130 numaralı Maârif 

Vergisi Kānûnu’nda mu‘ayyen vergilerle ve büdcelerinin diğer aksâmında-

ki tasarruflarla 1927 senesi zarfında mahalleri maârif mecbûrî masraflarını 

te’mîn edemeyen Erzurum, Balıkesir, Bursa, Burdur, Tekirdağı, Çanakkale, 

Denizli, Diyarbakır, Rize, Kırklareli, Kocaeli, Gümüşhane, Maraş, Niğde 

vilâyet leri meclis-i umûmîleri 1927 senesine münhasır ve bir def‘aya mahsûs 

olmak üzere büdceleri maârif açıklarına muâdil bir mikdârı tevzî‘ sûretiyle ci-

bâyete salâhiyetdârdırlar. Bu tevzî‘âtda arâzî, musakkafât, sayım ve kazanç 

vergileri esâs ittihâz ve tahsîlât idâre-i husûsiyye vesâitiyle icrâ olunur.

----------------------

1928 Senesi Muvâzene-i Umûmiyye Kānûnu

 Numara: 1231    Neşri târihi: 8 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Devletin muvâzene-i umûmiyyesine dâhil devâirin 1928 
sene-i Mâliyesi masârıfı için merbût (a) işâretli cedvelde gösterildiği vechile 
“207.169.388” lira tahsîsât i‘tâ kılınmışdır.

 Mâdde 2- Devletin muvâzene-i umûmiyyesine dâhil devâirin 1928 se-
ne-i Mâliyesi masârıfına karşılık olan vâridât merbût (b) işâretli cedvelde 
muharrer olduğu üzere “207.173.199” lira tahmîn edilmişdir.

 Mâdde 3- İşbu Muvâzene-i Umûmiyye Kānûnu’nun vâridât kısmı-
nı teşkîl eden merbût (c) işâretli cedvelde envâ‘ı gösterilen kâffe-i tekâlîf ve 
rüsûm ile vâridât-ı muhtelifenin ve müteferrika nâmı altında zikr edilen hâ-
sılâtın 1928 sene-i Mâliyesinde dahi tarh ve tahsîline devâmolunur.

-------------

 [*] Resmî Gazete’nin 883 sayılı nüshasında mündericdir.
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 Mâdde 4- 1928 sene-i Mâliyesi zarfında Vilâyet İdâres-i Husûsiyyele-
ri nâm ve hesâbına olarak tekâlîf-i umûmiyye üzerinden kavânîn-i mahsûsa 
ile ta‘yîn olunanlardan mâ‘adâ küsûrât-ı munzamme tarh ve tahsîl edilemez.

 Mâdde 5- 1928 sene-i Mâliyesi zarfında Osmanlı Bankası ile olan 
hazîne hesâb-ı cârîsinden mâ‘adâ kısa va‘deli avans ve hesâb-ı cârîler akd 
ve küşâdına ve a‘zamî altı ay va‘deli hazîne bonoları ihrâcına Mâliye vekîli 
me’zûndur. Ancak tedâvülde bulunacak hazîne bonoları hiçbir zaman beş 
milyon lirayı tecâvüz edemez.

 Mâdde 6- Hidemât-ı vataniyye tertîbinden el-yevm maâş almakda 
olan zevât işbu kānûna merbût (h) işâretli cedvelde isimleri yazılı olanlardan 
ibâretdir. Bunun hâricinde maâş tahsîsi bir kānûna müstenid olmak lâzımdır.

 Mâdde 7- Müdâfa‘a-i Milliye, Bahriye, İmâlât-ı Harbiye, Harita dâi-
relerinin ve seyyâr, sâhil ve hudûd jandarma kıta‘âtının 1928 sene-i Mâliyesi 
kadroları büdce encümenince kabûl olunan şekilde tatbîk edilmeküzere diğer 
devâirin 1928 sene-i Mâliyesi kadroları merbût (h) cedvelinde irâe olunmuş-
dur.

 Mâdde 8- Muvâzene-i Umûmiyye Kānûnu ile merbûtu kadrolara dâ-
hil bulunmadıkca ayrıca teşkîlât icrâ ve maâşlı me’mûr ve dâimî hidemât için 
ücret-i şehriyye veya yevmiyyeli müstahdemîn istihdâm edilemez. Muvak-
kat veya senenin mu‘ayyen bir mevsimine münhasır hidemât ile müstesnâ ve 
zarûrî ahvâl dolayısıyla kadro dâhilindeki me’mûrîn ve müstahdemîn ile îfâ-
sı mümkün olmayan hidemât için kadroya dâhil olmaksızın ücret-i şehriyeli 
veya yevmiyyeli müstahdemîn kullanmak câizdir.

 Bu kabîl müstahdemînin ücret ve yevmiyyeleri münhasıran dâire-i âi-
desi büdcesindeki müstahdemîn-i muvakkate tertîbinden verilir.
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 Fasıl numaraları ile unvânları merbût (t) cedvelinde münderic mas-
raf tertîblerinden idâresi zarûrî görülen hidemât için kezâlik ücret-i şehriyeli 
veya yevmiyyeli müstahdemîn kullanılabilir. Bunların kadroları İcrâ Vekîlle-
ri Hey’eti karârıyla tatbîk ve müteâkib sene büdcesine rabtan Büyük Millet 
Meclisi’ne takdîm olunur. Yevmiyye alan amele bu hükümden müstesnâdır.

 Masraf tertîblerinden idâre olunacak hidemât kadrolarının büdcede 
mevcûd diğer bir hizmetin îfâsına müte‘allik kadrolara ilâve mâhiyetinde bu-
lunmaması şartdır.

 Mâdde 9- 1928 sene-i Mâliyesi Diyânet İşleri Riyâseti kadrosunda dâ-
hil bulunan vâ‘iz ve ders-i âmmlar mikdârı beş yüze tenezzül edinceye kadar 
bu sınıflarda vukū‘ bulacak münhalâtın tedrîcen mevkūf tutulması mecbûrî-
dir.

 Mâdde 10- 1928 sene-i Mâliyesi Rüsûmât Müdüriyet-i Umûmiyyesi 
me’mûrîn kadrosunda vukū‘ bulacak münhalâtdan tensîb edilenlerini mevkūf 
tutmak sûretiyle tahakkuk edecek tasarrufâtdan İcrâ Vekîlleri Hey’eti karâ-
rıyla tesbît olunan nisbet ve şerâ’ite tevfîkan her ay nihâyetinde rüsûmât 
me’mûrîn-i mevcûdesinden lüzûm görülenlerine ikrâmiye tevzî‘ ve i‘tâsına 
Mâliye vekîli me’zûndur.

 Mâdde 11- 1928 sene-i Mâliyesi büdcesine mevzû‘ ihtiyât tahsisâtın-
dan Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu mûcebince muhtelif devâirin büdceleri-
ne nakli câiz olan tertîbler merbût (z) cedvelinde gösterilmişdir.

 Mâdde 12- 1928 sene-i Mâliyesi Düyûn-ı Umûmiyye büdcesinin 
“260”ncı faslına mevzû‘ kambiyo tahsîsâtının sarfı düyûn-ı hâriciyyenin sû-
ret-i tesviyesi hakkında vaz‘ olunacak ahkâma tâbi‘dir.
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 Mâdde 13- 1928 sene-i Mâliyesi Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umû-
miyyesi büdcesinin “kadastro ve tahdîd hey’etleri masârıfı” unvânlı 330’ncu 
faslına mevzû‘ tahsîsâtdan lüzûm görülecek mikdârını mezkûr müdüriyet-i 
umûmiyye büdcesinin “tahrîr-i basît tecrübe masrafı” unvânlı 332’nci faslına 
naklen sarfa Mâliye vekîli me’zûndur.

 Mâdde 14- 1928 sene-i Mâliyesi Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti büdcesi-
nin 867’nci fasl-ı mahsûsuna mevzû‘ tahsîsâtdan lüzûm görülecek mikdârını 
mezkûr sene-i Mâliye İmâlât-ı Harbiyye Müdüriyet-i Umûmiyyesi büdcesi-
nin fabrikaların işletme masârıf-ı umûmiyyesi unvânlı 958’nci faslına naklen 
sarfa Müdâfa‘a-i Milliye ve Mâliye vekîlleri me’zûndurlar.

 Mâdde 15- Polis müfettişleri, merkez ve başmemurlarıyla resmî ve sivil 
ser-komiser, ikinci komiser, komiser muâvinleri ve polis me’mûrlarına ve lâ-e-
kal gece yarısına kadar açık posta ve telgraf merkezleriyle telefon santralle-
rinde gece hizmeti îfâ eden yirmi beş liradan dûn maâşlı me’mûrîne aylık maâş 
ve tahsîsât-ı fevka’l-âdeleri mikdâr-ı aslîleri mecmû‘unun yüzde onu, dâire-
leri büdcelerinin tahsîsât-ı fevka’l-âde tertîblerinden her ay zamm-ı mahsûs 
olarak verilir. Bu zamm-ı mahsûs bir gûnâ tevkīfâta tâbi‘ değildir.

 Mâdde 16- 338/1922, 1927 seneleri muvâzene-i umûmiyye, avans ve 
muvakkat büdce kānûnları mevâddından, ahkâmı 1928 sene-i Mâliyesinde 
dahi devâm edecek olanlar merbût (y) işâretli cedvelde muharrerdir. 

 Mâdde 17- Bu kānûnun ahkâmı 1 Haziran 1928 târihinden mu‘teber-
dir.

 Mâdde 18- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Mâliye vekîli me’mûrdur.
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Hayvanların sağlık zâbıtası hakkında kānûn [*]

 Numara: 1234    Neşri târihi: 14 Mayıs [1]928

 Mâdde 1- Bu kānûnda:

 a- Hastalıkdan şübheli ta‘bîri, hastalığın gayr-ı vâzıh ve gayr-ı tâm 
a‘râzını irâe eden

 b- Sirâyetden şübheli ta‘bîri, hastalığın hiçbir a‘râzını irâe etmemekle 
beraber hastalığı almış olduklarına hükm olunan hayvanlar manasında kul-
lanılmışdır.

Birinci Kısım

Umûmî Hükümler

Birinci Fasıl

Umûmî Mâddeler

 Mâdde 2- Bu kānûnun hükümlerine tâbi‘ ve ihbârı mecbûrî olan bula-
şık hastalıklar şunlardır:

 1- Sığır ve mandalara vebâ-i bakarî (sığır vebâsı veya bal kıran)

 2- Çift tırnaklı hayvanlarda hummâ-yı kılâ‘î (şâb veya tabak hastalığı)

 3- Muhtelif nev‘ hayvanlara cemre (dalak hastalığı)

 4- Sığırlarda arazî cemre (yanıkara)

 5- Sığırların sârî muhîti zâtü’r-ri’esi (sığırların ciğer ağrısı)

-------------

 [*] Resmî Gazete’nin 888 sayılı nüshasında mündericdir. Vekâlet’den 
26-5-[1]928 târih ve 2180 numara ile ta‘mîm edilmişdir
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 6- Sığırlarda tederrün (verem) 

 7- Mandaların barbuni pastorellozu (boğaz hırlama veya çenberleme 
hastalığı) ve sığırların pastorellozu

 8- Keçilerin sârî zâtü’r-ri’esi (keçilerin ciğer ağrısı)

 9- Koyun, keçi ve develerde cederî (çiçek hastalığı) 

 10- Beygir ve merkeb nev‘lerinde ru‘âm-ı va‘re (mankafa ve sıraca)

 11- Beygirlerin istîlâî ev‘iyye-i lenfâiyye iltihâbı (salgın beyâz damar 
hastalığı)

 12- Beygirlerin maraz-ı cimâ‘î (beygir frengisi)

 13- Beygir ve merkeb nev‘lerinde ve geviş getirenlerde cerib (uyuz has-
talığı)

 14- Her nev‘ hayvanlarda dâ’ü’l-kelb (kudus hastalığı)

 15- Domuzların sârî zâtü’r-ri’esi, vebâsı, cemresi (kızıllık hastalığı)

 16- Tuyûr pastorellozu (tavuk kolerası) vebâsı, tifüsü ve difterisi (kuş 
palazı hastalığı)

 Mâdde 3- İkinci mâdde mûcebince ihbârı mecbûrî hastalıklar miyânına 
ileride lüzûm görülürse diğer bulaşık hastalıkların dahi idhâline ve bunlardan 
îcâb edenlerin tayına İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’zûndur.

İkinci Fasıl

Hudûdlarda sağlık zâbıtası

 Mâdde 4- Rüsûmât idâreleri olan ve İktisâd Vekâletince hayvan ve 
mevâddının girip çıkmasına tahsîs kılınan mevki‘lerde ve iskeleler bulunan 
mıntıkalarda, ecnebî memleketlerden Türkiye’ye idhâl ve Türkiye’den ecnebî
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memleketlere ihrâc olunacak her nev‘ hayvan ve hayvan mevâddının bu ma-
hallerden geçirilmesi mecbûrîdir.

 Hem-hudûd devletlerle yapılmış olan i’tilâfnâmeler ahkâmı mahfûz-
dur. Buralarda hudûd baytarlarının idâresi altında bir tahaffuzhâne ve 
lüzûmu kadar âlât ve ilâclar ve gardiyanlar bulundurulur.

 Mâdde 5- Memlekete kara, su ve hava yollarından her hangi vâsıta ile 
olursa olsun idhâl olunacak hayvan ve hayvan mevâddının sıhhî ahvâline ve 
menşe’lerinde hastalık olmadığına dâir resmî bir baytar tarafından musaddak 
bir menşe’ ve bir sağlık şehâdetnâmesinin ibrâzı şartdır.

 İşbu şehâdetnâmelerde hayvanların şekil, aded ve cinsleri, hayvan 
mevâddının mikdârı ve nev‘i ve ambalajlarının şekli ve sâhibinin ismi ve mev-
rid ve mahreci yazılır.

 Birinci fıkra mûcebince memlekete idhâl olunacak hayvanlar ile hay-
van mevâddının şehâdetnâme ve sıhhî ahvâllerine dâir ibtidâî mu‘âyeneleri 
hudûdlarda, merâkib-i bahriyye veya şimendüferler içerisinde; intihâî mu‘â-
yeneleri ise İktisâd Vekâletince hudûdlarda gösterilecek olan mahallerde bay-
tar me’mûrları tarafından yapılır. Ve bulaşık hastalıklardan sâlim oldukları 
tasdîk edildikden sonra girmelerine müsâ‘ade edilir.

 Mâdde 6- Hayvanların girip çıkmalarına mahsûs mu‘âyene yerlerine, 
iskele ve istasyonlara şehâdetnâmesiz olarak getirilen hayvanlar ve hayvan 
mevâddı veya her hangi bir bulaşık hastalıklı hayvan red olunur. Reddi müm-
kün olmayan veya her hangi mıntıkanın mu‘ayyen mevki‘, iskele ve istasyon-
ları hâricinde idhâlât vukū‘unda hastalık a‘râzı göstermeyen hayvanlar üç 
hafta müddetle sâhibi hesâbına karantinaya alınıp bulaşık hastalıklardan 
masûn oldukları tebeyyün etdikden sonra serbest bırakılır. Fakat 
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Bulaşık hastalık a‘râzı görüldükde hayvanların kâffesi müsâdere edilerek bu 
kānûnun ikinci kısmında münderic husûsî hükümler dâiresinde mu‘âmeleye 
tâbi‘ tutulurlar. Şehâdetnâmesiz olarak gelen hâm hayvan mevâddı menşe’in-
de bulaşık hayvan hastalığı bulunmadığına dâir vesâikin tedârük ve ibrâzına 
kadar sâhibinin hesâbına olmak üzere karantinada tutulur. İşbu hâm hay-
van mevâddının menşe’lerinde hiçbir bulaşık hastalığın bulunmadığını sâhibi 
vesâikiyle isbât edemez ve bi’l-mu‘âyene hastalıksız oldukları tebeyyün eder-
se müsâdere ve hastalıklı oldukları anlaşılırsa bilâ-tazmînat imhâ olunur.

 Mâdde 7- Bulaşık hayvan hastalığı zuhûr eden ecnebî bir memleketin 
bulaşık mevki‘lerinde vâsıta-i sirâyet olabilecek hayvanlar ile hayvan mevâd-
dının idhâli hudûdun her tarafından veya bir kısmından men‘ edilir. Eğer o 
memleketde hastalık salgın bir hâlde ise vâsıta-i sirâyet olabilecek hayvanlar 
ile hayvan mevâddı hastalığın zâil olduğu ve son vak‘anın telef olmasından 
veya şifâ bulmasından i‘tibâren marazan nev‘ine göre mu‘ayyen bir müddet 
geçdiği resmen bildirilinceye kadar o memleketin hiçbir tarafından kat‘iyyen 
idhâl olunmaz.

 Mâdde 8- Hastalık olduğundan dolayı kapatılmış olan hudûdlardan 
hilâf-ı memnû‘iyet idhâl edilen hayvanlar ile hayvan mevâddı, tanzîm edi-
lecek ve hâzır bulunanlar tarafından imzalanacak olan zabıt varakasına 
müsteniden der-akab müsâdere olunur. Müsâdere edilen hayvanlarda bula-
şık a‘râzı görülürse işbu kānûnun ikinci kısmında münderic husûsî hükümler 
dâiresinde mu‘âmeleye tâbi‘ tutulur.

 Karantina müddetini ikmâl edip bulaşık hastalık a‘râzı göstermeyen 
hayvanlar ile bu hastalıklardan sâlim bulunan hayvan mevâddı usûlüne 
tevfîkan müzâyede ile satılır.
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 Müsâdere edilip de satılan hayvanlar ile hayvan mevâddının esmânı-
nın rub‘u haber verene ikrâmiye olarak verilir.

Üçüncü Fasıl

İhbâr ve istihbâr

 Mâdde 9- Bir mahalde bulaşık ve salgın hayvan hastalığı veya esbâbı 
mechûl hayvan vefeyâtı görülürse sâhibleri veya celebler veya hayvanlara ba-
kanlar köylerde muhtârlar; çiftliklerde çiftlik sâhibi veya kahya veya çiftçiba-
şı, seyyâr sürülerde sürü sâhibleri veya muhâfızları veya çobanları veya serbest 
baytar veya nalbendler en yakın köy muhtar veya jandarma karakoluna veya 
nâhiye müdürlerine, şehir ve kasabalarda ise belediye reîslerine veya mahallin 
baytar me’mûruna veya zâbıtaya; merâkib-i bahriyede kapdana ve kapdan-
lar da rüsûmât idârelerine; şimendüferlerde istasyon me’mûr veya zâbıtasına; 
hudûdlarda gümrük zâbıta veya baytar me’mûruna ilmuhaber mukābilinde 
ihbâr ve onlar da mahallin en büyük mülkiye me’mûruna veya baytarına ve 
müşkilât hâlinde ise muhâberesi en kolay mahallî hükûmete ma‘lûmât i‘tâsıy-
la mükellefdirler.

 Mâdde 10- Bulaşık hayvan hastalığının hüküm sürdüğü mevki‘lere ya-
kın mahallerde bir hayvanın hastalanması dahi be-heme-hâl ihbârı îcâb eder.

 Mâdde 11- Bulaşık hayvanât hastalıklarını ihbâra mecbûr olmayan 
her hangi bir şahıs sığır vebâsının veya şap hastalığının vukū‘unu haber verir 
ve bunun doğruluğu tebeyyün ederse kendisine yirmi beş lira ve ikinci mâdde-
de muharrer diğer bulaşık hastalıklardan birini ihbâr eder ve yine doğruluğu 
anlaşılırsa on lira mükâfât verilir.

 Mâdde 12- Askerî kıta‘âta âid hayvanlar arasında zuhûr eden hasta-
lıkların mücâdelesi ve hastalığın kaldırılmasına âid işbu kānûn ile
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nizâmnâmesinin tatbîk ve icrâsı cihet-i askeriyyeye âiddir. Ancak hastalığın 
sûret-i zuhûru ve mâhiyeti ve ittihâz edilen tedâbîr cihet-i askeriyyece ma-
hallî hükûmetine bildirilir. Ahâlî hayvanlarında zuhûr eden bulaşık hayvan 
hastalıklarının zuhûr ve mâhiyeti hakkında da mahallî hükûmet tarafından 
o yerdeki en büyük askerî kumandanlığına ma‘lûmât verilir.

 Mâdde 13- Ecnebî memleketlerde bulaşık hayvan hastalıklarından biri 
zuhûr etdikde oranın sefîr veya şehbenderinin veyahud hudûd boyundaki idâ-
re me’mûr veya zâbıtasının hastalığı haber alır almaz İktisâd Vekâleti’ne 
bildirmesi mecbûrîdir.

 Mâdde 14- Bulaşık hayvan hastalığını gizleyen veya ihbârda özürsüz 
olarak gecikenler hakkında altmış ve altmış dördüncü mâddeler tatbîk olu-
nur.

Dördüncü Fasıl

Hastalık zuhûrunda alınacak tedbîrler

 Mâdde 15- Hastalığı haber alan makām derhâl baytar celbine teşebbüs 
etmekle beraber baytar gelinceye kadar hemen hastalık mahalline îcâbı kadar 
kuvvet göndererek hasta, bulaşık ve şübheli olan hayvanları yek-diğerinden 
tefrîk ve tecrîd ve ihtilâtdan men‘ ve lüzûmu vechile kordonlar vaz‘ ve keyfi-
yeti etrâf köy ve kasabalara i‘lân eder.

 Mâdde 16- Bir mahalde hayvan hastalığı olduğunu haber alan baytar 
me’mûru derhâl hareketle en kısa bir müddet zarfında hastalık mevki‘ine ye-
tişmeğe mecbûrdur.

 Mâdde 17- Baytar, muvâsalatında mâhiyet-i merzâ ta‘yîn, menşe‘ini 
ve vâsıta-i sirâyeti tahkīk edip marazın itfâsı için îcâb eden
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tedâbîri müş‘ir bir rapor tanzîm eder. Bu raporun mevki‘-i icrâya vaz‘ı için 
baytarın riyâseti altında cihet-i mülkiye veya zâbıtaca ta‘yîn edilecek me’mûr-
lar ile köy ihtiyâr meclisinden mürekkeb bir komisyon teşkîl olunur.

 Bu komisyon hastalığın imhâsına kadar mahallinde icrâ-yı faâliyete 
me’mûr olup kānûn, nizâmnâme ve me’mûr baytarın ta‘rîfâtı dâiresinde her 
türlü sıhhî tedbîrleri tatbîk ve icrââtını mazbata ile Vilâyet Hayvan Sağlık 
Zâbıtası Komisyonu’na bildirir.

 Mâdde 18-Ahvâl-i âcilede me’mûr baytar, komisyonun müdâhalesin-
den evvel hastalığın sirâyetini men‘ husûsunda îcâb eden tedbîrleri icrâ eder.

 Mâdde 19- Hastalığın mâhiyeti tahakkuk etdikde civâr köylere, nâhi-
ye, kasaba ve şehirlere en serî‘ sûretde haber verilmekle beraber vâli tarafın-
dan keyfiyet civâr vilâyetlere ve İktisâd Vekâleti’ne bildirilir.

 Mâdde 20- Hastalığın etrâfa intişârı tehlikesi bulunup da mahallî 
zâbıta ile muhâfazası mümkün olamayan kordonlar askerlerle takviye kılınır.

 Mâdde 21- Bulaşık hastalıklı veya şübheli hayvanlar ile bunların 
mevâddının ve sirâyete vâsıta olabilecek eşyânın bulaşık mıntıkalardan veya 
tevkīf edildikleri mahallerden ve gömülen mevâddın bulundukları yerlerden 
çıkarılması memnû‘dur.

 Çıkarıldıkları takdîrde müsâdere ve tecrîd olunup işbu kānûnun ikinci 
kısmında münderic husûsî hükümler dâiresinde mu‘âmeleye tâbi‘ tutulurlar. 
Aynı hastalığa müsta‘id hayvanlar hastalığın nev‘ine göre mu‘ayyen bir za-
man zarfında kesilmek üzere kasablık olmadıkları takdîrde bulaşık mevâki‘a 
idhâlleri dahi memnû‘dur.

 Mâdde 22- Hastalığa ve sirâyete ma‘rûz bulunan hayvanların
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nizâmnâmesine göre tedâvî ve telkīhi yalnız me’mûr baytar veya me’mûriyeti 
İktisâd Vekâleti tarafından musaddak baytarlar tarafından icrâ veya bunla-
rın taht-ı nezâretinde aşıcılar tarafından îfâ olunur.

 Mâdde 23- Hasta veya hastalarla temâsda bulunan hayvanların has-
talıkların nev‘ine ve bu kānûnun ikinci kısmındaki husûsî hükümlere göre 
itlâf edilmeleri lüzûmu takdîrinde bu mu‘âmele zâbıta vazîfesiyle mükellef 
olanlar tarafından icrâ edilir. Ve bu husûsda bir zabıt varakası tutulur.

 Mâdde 24- Telef olan veya edilen hayvanların lâşeleri nizâmnâme ah-
kâmına göre kısmen veya tamâmen imhâ veya sâhibine iâde olunurlar. Bu-
laşık veya hasta hayvan ahırları dâhilinde bulunan ve hastalığın sirâyetine 
vâsıta olacak olan her nev‘ eşyâ ve mevâddan fennen tathîri kābil olanlar 
baytar nezâreti altında tathîr ve olmayanlar ihrâk edilirler. Bulaşık ahır veya 
bulaşık veyahud da hasta hayvanlarla temâsda bulunan kimseler dahi tat-
hîrât-ı fenniyyeye tâbi‘ tutulurlar.

 Mâdde 25- Hastalığın hüküm sürdüğü mahallerde kurulan pazar ve 
panayırlarda o hastalıkdan müte’essir olabilecek hayvanât envâ‘ının bir ara-
da toplatılmaları veya satılmaları men‘ veya pazar ve panayır yerleri kâmilen 
sed olunabilirler.

 Hastalığa müsta‘id hayvanların o gibi yerlerde mer‘âya gönderilmeleri 
sürü hâlinde idâre olunanların diğer sürülerle temâsları ve olunmayanların ise 
sürü hâlinde toplatılmaları dahi men‘ olunabilir.

 Mâdde 26- Bir mıntıkada hastalık salgın bir şekil aldığı zaman o mın-
tıkanın iskele veya istasyonları veya umûmî yolları hastalığın itfâsına kadar 
aynı hastalıkdan müte’essir olan hayvanlara karşı sed ve ta‘tîl olunabilir.
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 Mâdde 27- Hasta veya şübheli olup ihtilâtdan men‘ edilecek hayvan-
ların tecrîdine mahsûs ahırlar ve telef olan veya itlâf olunanların defnine 
mahsûs medfenler; menba‘, nehir, yol kenarlarından uzak mahallerde tefrîk 
ve ihzâr olunur.

 Mâdde 28- Hastalığın tamâmen zâil olduğu ve sirâyet tehlikesi kalma-
dığı ve nizâmnâmede münderic karantina müddetinin ikmâli me’mûr baytar 
tarafından raporla bildirildikden sonra kordonlar ref‘ ve keyfiyet mahallin 
en büyük mülkiye me’mûru tarafından civâr köy, kazâ ve vilâyetlere i‘lân ve 
İktisâd Vekâleti’ne iş‘âr edilir.

Beşinci Fasıl

Bulaşık hayvan hastalıklarına karşı tahaffuzî tedbîrler ve memleket içinde 
hayvanların nakl ve ticâreti

 Mâdde 29- Zâtî ihtiyâcâta mahsûs olmak üzere nakl olunan hayvan 
mevâddından mâ‘adâ memleket dâhilinde her cins hayvan ve hayvan mevâddı 
nakliyâtı köylerde muhtarlar ve şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından 
meccânen ve serî‘an verilecek menşe’ şehâdetnâmeleri ile yapılır.

 Otuz birinci mâddede mezkûr pazarlardan gayrı mıntıkalara toplu 
hâlde yapılacak sevkiyât için menşe’inde veya güzergâhda ilk tesâdüf olunan 
me’mûr baytardan ayrıca sağlık şehâdetnâmesi alınır. Pazarlara getirilecek 
tuyûr gibi küçük hayvanlardan hiçbir şehâdetnâme aranmaz.

 Menşe’ ve sağlık şehâdetnâmeleri pula tâbi‘ değildir.

 Mâdde 30- 29’ncu mâddede mezkûr menşe’ ve sağlık şehâdetnâmeleri-
ni aramak; polis, jandarma, zâbıta-i belediye, gümrük ve muhâfaza me’mûr-
lerina âid vezâ’ifdendir.
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 Mâdde 31- Mu‘ayyen günlerde açılıp kapanması mu‘tâd hayvan paza-
rı bulunan mahallerde hayvan alım ve satımı bu pazarlarda yapılır.

 Pazarlar ve bu pazarlara getirilen bi’l-cümle hayvanlar belediye, zâbı-
ta ve var ise me’mûr baytarlar tarafından teftîş ve murâkabe edilirler.

 Hayvan pazarları Belediye Kānûnu mûcebince yapılacak mezbahalar 
civârında, panayır yerleri ise memleketin münâsib bir mahallinde te’sîs ve pa-
zarlar dağıldıkdan sonra pazar mahalleri belediyeler tarafından tathîr etdiri-
lir. 

 Mâdde 32- Mu‘ayyen zamanlarda açılacak birkaç vilâyete şâmil bü-
yük hayvan panayırlarının zaman-ı küşâdı ve müddet-i devâmı lâ-ekal on beş 
gün evvel İktisâd Vekâleti’ne ihbâr ve buradan müsâ‘ade istihsâl olunur.

 Mâdde 33- İktisâd Vekâletince i‘lân edilecek mahallerden hükûmet-i 
mahalliyeye mürâca‘atla müsâ‘ade almadan celeblerin hayvan toplamaları 
veya hükûmetin müsâ‘adesi ile mu‘ayyen mevâki‘den toplanan hayvanların 
mu‘âyenesiz ve şehâdetnâmesiz imrâr edilmesi ve etdirilmesi memnû‘dur.

 Mâdde 34- Her nev‘ hayvan sürülerinin seyr u seferleri nizâmnâmesi 
ahkâmına tâbi‘dir.

 Mâdde 35- Gerek hayvan ve gerek araba ile nakliyeciliği san‘at ittihâz 
edenlere belediyelerce verilen ruhsatnâmelerde hayvanların eşkâli dahi derc 
edilir. 

 Bu gibi san‘at erbâbı da hayvanlarını her altı ayda bir def‘a mahallin 
belediye veya hükûmet baytarlarına mu‘âyene etdirip ruhsatnâmelerini vize 
etdirmeğe mecbûrdurlar.

 Mâdde 36- Bulaşık hastalıklı olan mevki‘lerden, o hastalığı sirâyet-i 
tabî‘iyye ile alabilecek hayvanların menşe’ ve sağlık şehâdetnâmeleri dahi 
olsa geçirilmeleri memnû‘dur.
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 Bu takdîrde ancak vagonlar veya merâkib-i bahriyye ve emsâli dâhilin-
de transit olarak imrârlarına müsâ‘ade edilir.

 Mâdde 37- Hayvanları veya hayvan mevâddını nakl eden vagonlar, 
kamyonlar, gemiler, mavnalar, araba ve sâir vesâit ve merâkib nizâmnâmeye 
tevfîkan sâhibleri ma‘rifetiyle tathîrât-ı fenniyyeye tâbi‘ tutulurlar. Mu‘âye-
ne ve mücâdele baytarları ile baytar müdürleri ve baytar müfettiş-i umûmîleri 
bu tathîrâtı ta‘kīb ve murâkabe ile mükellefdirler.

Altıncı Fasıl

Müşâvere Hey’eti ve Sağlık Zâbıta Komisyonları’nın sûret-i teşekkül ve 
vezâ’ifi

 Mâdde 38- Bulaşık hayvan hastalıkları mücâdelesi İktisâd Vekâle-
ti’nin vezâ’if-i asliyesindendir. Mahallî idâreler dahi nizâmnâmesine tevfî-
kan kendi vilâyetleri dâhilinde bulaşık hayvan hastalıklarına karşı mücâde-
lenin tatbîki ile mükellef ve mes’ûldürler ve idâre-i husûsiyye büdcelerinde her 
sene bir mücâdele faslı açılır.

 Mâdde 39- Bi’l-cümle bulaşık hayvan hastalıklarının mahv ve itfâsı 
veya harekât ve münâkalât-ı hayvaniyyenin tanzîmi ile iştigal etmek ve bu 
husûsda her türlü mukarrerât ittihâzına salahiyetdâr olmak üzere İktisâd 
vekîlinin riyâseti altında Baytar Müdür-i Umûmîsi, Müdâfa‘a-i Milliye 
Vekâleti Umûr-ı Baytariyye Dâiresi Reîsi, Umûm Jandarma Kumandanı, 
İdâre-i Mahalliye-i Vilâyât müdür-i Umûmîsi, Sıhhiye Vekâleti’nden gön-
derilecek bir mütehassıs ile İktisâd vekîli tarafından beşi tecâvüz etmemek 
şartıyla intihâb edilecek mütehassıslardan mürekkeb bir Sağlık Müşâvere 
Hey’eti teşkîl olunur.

 Bu hey’et a‘zâsına Vekâletce takdîr olunacak bir hakk-ı huzûr verilir. 

 Mâdde 40- Vilâyetlerde vâlinin riyâseti altında belediye, ticâret 
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ve zirâat odaları reîsleri, sıhhiye müdürü ve mahallî jandarma kumandanı, 
zirâat ve baytar müdür veya me’mûrları ile encümen-i vilâyet a‘zâsından bir 
zâtdan mürekkeb bir Hayvan Sağılk Zâbıta Komisyonu teşkîl ve mukarrerâtı 
Vekâlet’in tasvîbine arz olunur.

 Mâdde 41- Nizâmnâme-i mahsûsuna tevfîkan lâ-ekal iki senede bir 
def‘a bir baytarî kongre akd olunur.

Yedinci Fasıl

Mezbahalar

 Mâdde 42- Kānûn-ı mahsûsuna tevfîkan yapılacak olan mezbahala-
ra gelecek bi’l-umûm hayvanlar be-heme-hâl menşe’ şehâdetnâmesine hâ’iz 
olmalıdırlar. Buralarda hayvan, kesilmezden evvel ve sonra nizâmnâmesine 
tevfîkan mu‘âyene edilir. Baytar bulunmadığı yerlerde işbu mu‘âyene belediye 
veya hükûmet tabîbi tarafından icrâ olunur. Kurban Bayramı’nda kurbanlık 
hayvanların kesilmesi işbu mâdde ahkâmından müstesnâdır.

 Mâdde 43- Süthâne, inekhâne ve hânlar, canbâz, arabacı ve kiracı 
ahırları ve menzilhâne gibi toplu hayvan bulundurulan mahaller baytar tara-
fından mu‘âyene ve teftîşe tâbi‘dir.

 Bu mahallerin üç ayda bir sâhibleri tarafından fennî tathîrleri mec-
bûrîdir.

İkinci Kısım

Husûsî hükümler

Birinci Fasıl

Hudûdlarda sağlık zâbıtası

 Mâdde 44- Karadan yürüyerek bilâ-mu‘âyene hudûdu geçen veya muh-
telif 
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vâsıtalarla Türkiye toprağına idhâl edilmiş olan hayvanlardan ikinci mâdde-
de mezkûr hastalıklardan birisine musâb olduğu tahakkuk edenler ile hasta-
lıkdan veya sirâyetden şübheli bulunanlar, hayvanların ve hastalığın nev‘ine 
göre aşağıda yazılı mu‘âmeleye tâbi‘ tutulurlar.

 A- Sığır (ve manda)lardan vebâ-i bakarîye musâb olanlarla hastalık-
dan ve sirâyetden şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf ve mahv edilir.

 Musâblarla temâsa gelen domuz, koyun, keçi ve kümes hayvanları ke-
silerek etlerinin istihlâkine müsâ‘ade edilir.

 Develer ve tek tırnaklı hayvanlar fennî tathîrâta tâbi‘ tutulur.

 B- Çift tırnaklı hayvanlardan hummâ-yı kılâ‘îye musâb olanlarla has-
talıkdan veya sirâyetden şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf ve mahv edi-
lir. Bu hastalığın trenle veya bahren gelen çift tırnaklı hayvanlarda tahakkuk 
etmesi takdîrinde musâblarla hastalıkdan veya sirâyetden şübheli olanlar en 
yakın mezbahaya sevk ile kesilerek sakatları imhâ edilmek şartıyla etlerinin 
istihlâkine müsâ‘ade edilir.

 P- Muhtelif hayvanlardan dalak hastalığına musâb olanlar ile has-
talıkdan şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf ve mahv edilir. Sirâyetden 
şübheli olanlar işbu ikinci kısmın ikinci faslında münderic ahkâma tâbi‘ tu-
tulurlar.

 T- Sığırlardan sârî muhîti zâtü’r-ri’eye musâb olanlarla hastalıkdan 
veya sirâyetden şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf ve mahv edilir. 

 S- Sığırlardan a‘râz irâesiyle veya tüberkülin te‘âmülüyle vereme 
musâbiyeti tahakkuk edenler bilâ-tazmînât itlâf ve etleri hakkında nizâmnâ-
me ahkâmı tatbîk edilir.

 C- Sığır (ve manda)lardan pastorelloze musâb olanlar ile 
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hastalıkdan şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf edilir. Sirâyetden şübheli 
olanlar işbu ikinci kısmın ikinci faslında münderic ahkâma tâbi‘ tutulurlar.

 Ç- Keçilerden ciğer ağrısına ve koyun ve keçi ve develerden çiçeğe musâb 
olanlarla hastalıkdan şübheli bulunanlar işbu ikinci kısmın ikinci faslında 
münderic ahkâma tâbi‘ tutulurlar.

 H- Beygir, ester ve merkeblerden kendilerinde ru‘âm-ı va‘re a‘râzı vâ-
zıhan müşâhede olunanlar veya bu hastalığın mevcûdiyeti fennî te‘âmüller ile 
tesbît edilenler bilâ-tazmînât itlâf edilir.

 Diğerleri nizâmnâmesi ahkâmına tâbi‘ tutulur.

 H- Beygirlerden istîlâî ev‘iye-i lenfâiyye iltihâbına musâb olanlar bilâ-
tazmînât itlâf edilir.

 D- Aygır ve kısraklardan maraza-i cimâ‘a musâb olanlar bilâ-tazmînât 
itlâf edilir. Sirâyetden şübheli bulunanlardan yalnız erkekler iğdiç edilmek 
şartıyla idhâl edilebilir.

 Kāfile arasındaki iğdiç hayvanlar bu kayda tâbi‘ değildir.

 Z- Muhtelif hayvanlardan kuduza musâb olanlarla bunlar tarafından 
ısırılanlar bilâ-tazmînât itlâk edilir. Diğerleri müşâhede altına alınır.

 R- Muhtelif hayvanlardan uyuza musâb olanlardan hastalığı kābil-i 
şifâ olamayacak kadar vahîm olanlar bilâ-tazmînât itlâf edilir.

 Z- Domuzlardan sârî zâtü’r-ri’e ve’l-ma‘â hastalığına veya domuz ve-
bâsına veya domuz hamrasına musâb olanlar ile hastalıkdan veya sirâyetden 
şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf ve mahv edilir.

 J- Tuyûrdan koleraya, vebaya, difteri ve tifüse musâb olanlar ile has-
talıkdan veya sirâyetden şübheli bulunanlar bilâ-tazmînât itlâf edilir.
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İkinci Fasıl

Memleket içinde sağlık zâbıtası

 Mâdde 45- Memleket içinde vebâ-i bakarî hüküm süren mahallerde sı-
ğır ve manda, koyun, keçi, tuyûr-ı ehliyye ile saman, ot, deri, boynuz, kıl, yün 
ve tiftik ve sâire gibi yaş ve kuru bi’l-cümle hayvan mevâddının ve gübrenin 
ihrâcı ve karantina devâm etdikce mezkûr mahalle sığır ve mandaların idhâli 
memnû‘dur.

 Ancak mezbahalar kordon dâhilinde kaldığı takdîrde hastalığa müs-
ta‘id hayvanlar doğruca mezbahaya sevk edilmek şartıyla kordon dâhilinde 
idhâl edilebilir.

 Mâdde 46- Hasta veya hastalarla temâsda bulunan bulaşık sığır (ve 
manda)lar İktisâd Vekâleti’nin tensîb ve takdîri ile yâ itlâf veyahud hastalar 
tecrîd edilerek diğerlerine basit usûlde ve mükerrer olmak üzere serum zerk 
veyahud muhtelit usulde serum tatbîk olunur.

 Mâdde 47- Vebâ-i bakarî zuhûr eden mahallerdeki hayvan pazar ve 
panayırları seddedilir. Lüzûm-ı fennî ve mübrem hâsıl olursa bu tedbîrin ci-
vâr mahallere teşmîline İktisâd Vekâleti me’zûndur.

 Mâdde 48- Vebâ-i bakarîde kordon müddeti son telef veya itlâf târi-
hinden i‘tibâren bir aydır.

 Mâdde 49- Südü satılan ineklerin kâffesine tüberkülin tatbîki mec-
bûrîdir. Bunların müsbet te‘âmül gösterenleri ve tederrün a‘râzını gösteren 
veya hastalığı tüberkülin te‘âmülü ile tesbît olunan diğer sığırlar kesilerek 
etleri hastalığın derecesine göre nizâmnâmesi ahkâmına tâbi‘ tutulur.
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 Mâdde 50- Sârî zâtü’r-ri’eye musâb keçilerden kuhûle dûçâr olanların 
etleri mahv edilir. Kuhûle dûçâr olmayanların ahşâ-yı sadriyyesi müsâdere 
olunarak etlerinin sarf ve istihlâkine müsâ‘ade edilir.

 Mâdde 51- Ru‘âm-ı va‘re a‘râzını vâzıhan gösterenler ile hastalıkdan 
şübheli olup da fennî te‘âmüller ile hastalığı te’eyyüd edenler itlâf ve mahv 
edilir.

 Mâdde 52- İstîlâî ev‘iye-i lenfâiyye iltihâbına mübtelâ beygirlerle uyu-
za mübtelâ hayvanlar tedâvîye tâbi‘dir. Ancak tedâvisi mümkün olamayaca-
ğı me’mûr baytarın raporuyla te’eyyüd eden istîlâî ev‘iye-i lenfâiyyeli beygir-
lerle uyuzlu hayvanlar İktisâd Vekâleti’nin müsâ‘adesiyle itlâf edilir.

 Mâdde 53- Maraz-ı cimâ‘a musâb aygırlar İhsâiyye ve Kısraklar 
Nizâmnâme ahkâmına tâbi‘dir. Ancak hastalığı gayr-ı kābil-i tedâvî olduğu 
doktor raporuyla tesbîtedilen kısraklar İktisâd Vekâleti’nin müsâ‘adesiyle it-
lâf edilir.

 Mâdde 54- Kuduza mübtelâ her nev‘ hayvan bilâ-tazmînât itlâf edilir.

 Mâdde 55- Kuduzlu hayvanlar tarafından ısırılan veyahud kuduz şü-
bhesi altında bulunan hayvanlar bilâ-tazmînât itlâf edilir. Ancak bu gibi 
hayvanların itlâfına sâhibleri muvâfakat etmezlerse masrafları kendilerine 
âid olmak üzere hayvanlar müşâhede altında bulundurulur.

 Mâdde 56- Kuduz vukū‘âtı olan mahallerde eşhâsa âid köpekler sâhib-
leri tarafından kayd altına alınır. Sâhibsiz ve ağızlıksız bulunan bi’l-cümle 
köpekler bilâ-tazmînât itlâf edilir.

 Mâdde 57- Bu fasılda zikr olunmayan diğer hastalıklara musâb hay-
vanlar hakkında nizâmnâmesi ahkâmı tatbîk olunur.
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Üçüncü Kısım

Müşterek Hükümler

Birinci Fasıl

Tazmînât

 Mâdde 58- İşbu kānûn ahkâmına tevfîkan vebâ-yı bakarî, ru‘âm, te-
derrün ve keçi zâtü’r-ri’esinden dolayı öldürülen hayvanların sâhiblerine İk-
tisâd Vekâleti büdcesinden aşağıda yazılı nisbetler dâiresinde tazmînât veri-
lir.

 A- Hasta iken vâzıhan a‘râz göstermiş olanların altmışıncı mâdde mû-
cebince ta‘yîn edilecek kıymetlerinin yarısı,

 B- Hastalık henüz a‘râzını vâzıhan gösterecek bir devrede olmayıp da 
bazı fennî te‘âmüller ve bakteriyoloji mu‘âyeneleri ile teşhîs konarak öldü-
rülen hayvanların altmışıncı mâdde mûcebince ta‘yîn edilecek kıymetlerinin 
dörtde üçü,

 P- Hastalıkdan veyâ sirâyetden şübheli bulunduklarına binâ’en itlâf 
edilen, veyahud öldürülüp de feth-i cesedlerinde görülmesi lâzım olan âfât-ı 
teşrîhiyyenin bulunmaması veya bakteriyoloji mu‘âyenesi ile şübhe edilen 
hastalığa musâbiyetleri tahakkuk etmeyen veyahud vâkī sûretiyle yapılan bir 
telkīh yüzünden telef olan hayvanların altmışıncı mâdde mûcebince ta‘yîn 
edilecek kıymetlerinin tamâmı,

 T- Vebâ-i bakarîden dolayı itlâf edilen musâb veya hastalıkdan veya-
hud sirâyetden şübheli hayvanların altmışıncı mâdde mûcebince ta‘yîn edile-
cek kıymetlerinin tamâmı,
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 İşbu tazmînât, en kısa müddet zarfında ve en yakın mâl sandığından 
masârıf-ı sâireye tercîhan tesviye olunur.

 Mâdde 59- Nizâmnâme ahkâmı mûcebince sâhibine terk olunacak deri, 
et ve sâire bedeli tazmînâtdan indirilir ve verilecek tazmînâtın mikdârı beher 
hayvan için yüz lirayı geçemez.

 Mü’essesât-ı resmiyye ile belediyelere âid olan veya sâhibleri tarafın-
dan hastalıkları vaktiyle haber verilememiş veyahud hastalıklı oldukları bili-
nerek satın alınmış olan hayvanlar için tazmînât verilmez. Kezâlik ecnebî bir 
memleketden getirilip hastalığın nev‘ine göre devr-i tefrîh kadar bir müddet 
geçmezden evvel hastalanmaları ile memlekete idhâllerinden evvel hastalığı 
almış oldukları anlaşılan hayvanlar için tazmînât verilmez.

 Mâdde 60- Öldürülen hayvanların kıymeti mahal râyici üzerinden on 
yedinci mâddede mezkûr komisyon ve mâl sâhibi tarafından irâe edilecek iki 
ehl-i hibre ile baytar me’mûrundan müteşekkil bir hey’et tarafından takdîr 
olunur. Bu hey’etin takdîr etdiği tazmînât kat‘îdir. Ancak tarafeynin mah-
kemeye mürâca‘at hakları bâkīdir.

 Hey’et tarafından takdîr olunan kıymete dâir üç nüsha zabıt varakası 
tanzîm olunarak birisi hayvan sâhibine verilir.

İkinci Fasıl

Cezâî hükümler

 Mâdde 61- Dördüncü mâddede muharrer yazılı mecbûriyet hilâfına 
olarak hükûmetin irâe etmiş olduğu mahallerin gayrı yerlerden Türkiye’ye 
hayvan veya hayvan mevâddı idhâl veya bunları Türkiye’den ihrâc edenler 
veyahud altıncı mâddede yazılı olup red edilmesi lâzım gelen hayvanları idhâl 
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edenler bir aydan üç aya kadar habs veya otuz liradan doksan liraya kadar 
ağır cezâ-yı nakdî ile cezalandırılır. Eğer bu keyfiyet sırf kaydsızlıkdan ileri 
gelmiş ise bu cezâların yarısı indirilir.

 Mâdde 62- Beşinci mâddede yazılı şehâdetnâmeleri sahte olarak ya-
panlar veya hakīkī bir şehâdetnâmeyi tahrîf edenler veyahud bu kabîl evrâkı 
kullananlar ile hayvanlara ve hayvan mevâddını ihtivâ eden kablara konmuş 
olan işâret ve damgaları kasd-ı menfa‘at ile değişdirmiş olanlar iki aydan se-
kiz aya kadar habs edilirler.

 Hakīkate gayr-ı muvâfık olarak menşe’ ve sağlık şehâdetnâmesi veren-
ler ve bulaşık hayvanlar ile hayvan mevâddının hastalıkdan sâlim olmadıkla-
rını bilerek tasdîk eden me’mûrlar dört aydan bir seneye kadar habs edilirler.

 Mâdde 63- Yedinci ve yirmi birinci ve otuz üçüncü ve kırk beşinci mâd-
deler hükümlerine muhâlif hareketde bulunanlar ile kordon altına alınmış 
olan mahallerden hayvan ve hayvan mevâddı çıkaranlar ve bulaşık veya şüb-
heli hayvanları yek-diğerinden tefrîk için salâhiyetdâr me’mûrların verdikleri 
emirlere muhâlefetde bulunanlar ve bulaşık hayvan hastalığını gizleyenler iki 
aydan altı aya kadar habs ile veya yetmiş liradan dört yüz liraya kadar ağır 
cezâ-yı nakdî ile veyahud bu cezâların her ikisiyle cezalandırılır.

 Mâdde 64- Dokuzuncu, onuncu ve on altıncı mâddelerde yazıla mec-
bûriyetleri makbul bir ma‘zerete müstenid olmayarak yirmi dört sâ‘at içinde 
îfâ etmeyenler bir haftadan bir aya kadar hafîf habs ile yahud on liradan 
kırk liraya kadar hafîf cezâ-yı nakdî ile cezalandırılır. Eğer bu mecbûriyete 
muhâlefet on altıncı mâddede yazılı kimseler tarafından vâki‘ olmuşsa cezâ-
yı nakdîden başka bir aydan bir seneye kadar meslek ve san‘atın
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altıncı mâddede yazılı olup red edilmesi lâzım gelen hayvanları idhâl ta‘tîlî 
cezâsı da hükmedilir.

 Bulaşık hayvan hastalığını ihbârda özürsüz olarak yirmi dört sâ‘atden 
fazla gecikenler bir aydan üç aya kadar habs olunur.

 Mâdde 65- 24, 25, 35, 36, 37, 43’ncü mâddeler hükümlerine muhâlif 
hareketde bulunanlar on liradan otuz liraya kadar hafif cezâ-yı nakdî ile ce-
zalandırılır.

 Mâdde 66- İşbu kānûnda yazılı memnû‘ fi‘iller hakkında salâhiyetdâr 
me’mûrlar tarafından tanzîm olunacak zabıt varakaları hilâfı sâbit oluncaya 
kadar mu‘teberdir.

Üçüncü Fasıl

Müteferrik hükümler

 Mâdde 67- İşbu kānûnun tatbîk-i ahkâmı için bir Hayvan Sağlık 
Zâbıtası Nizâmnâmesi yapılacakdır.

 Mâdde 68- Bu kānûnun mevki‘-i tatbîka vaz‘ından mukaddem mer‘î 
olan hayvan sağlık zâbıtasına müte‘allik kānûnlar mülgādır. Ancak zâbıta-i 
sıhhiye-i hayvaniye rüsûmuna dâir el-yevm mer‘î ta‘rifenin tatbîkine devâm 
olunur.

 Mâdde 69- Bu kānûnun ahkamı neşrinden üç ay sonra tatbîk olunur.

 Mâdde 70- Bu kānûnun hükümlerinin icrâsına Müdâfa‘a-i Milliye, 
İktisâd, Adliye, Dâhiliye ve Mâliye vekîlleri me’mûrdur.
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26 Mayıs 1926 târih ve 858 numaralı Çekirge Kānûnu’nun ikinci ve üçüncü 
mâddelerini mu‘addil kānûn [*]

 Numara: 1235    Neşri târihi: 14 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 858 numaralı Çekirge Kānûnu’nun ikinci mâddesi ber-vech-i 
âtî ta‘dîl olunmuşdur:

 Çekirge zuhûr eden veya tohumu görülen yerlerle (süne) ta‘bîr olunan 
(eurygaster) haşeresinin bulunduğu havâlîde mahallinin en büyük mülkiye 
me’mûrunun riyâseti altında zirâat veya mücâdele müdür ve me’mûrları, 
zirâat odası reîsi ve belediyeden müntehab iki a‘zâdan mürekkeb olmak üze-
re teşekkül edecek komisyonlar ta‘lîmâtnâme-i mahsûsa ahkâmına tevfîkan 
mu‘âmelât-ı mukteziyyeyi îfâ ile mükellefdirler.

 Âtîdeki mâddelerde gösterildiği vechile amele ve çiftlerin ve sâir sürme 
aletlerinin sevki için komisyonca gönderilecek jandarma zâbitân ve efrâdı-
nın kifâyetsizliği takdîrinde civâr kıta‘ât-ı nizâmiyye zâbitân ve efrâdından 
lüzûmu kadarı muvakkaten istihdâm edilir. Mezkûr komisyon a‘zâsı miyâ-
nında me’mûr olmayanlara beher ictimâ‘ için verilecek ücret, İktisâd Vekâle-
tince ve hayvanât ve haşerât-ı muzırra itlâfı tahsîsâtından tesviye olunur.

 Mâdde 2- Kānûn-ı mezkûrun üçüncü mâddesi ber-vech-i âtî ta‘dîl 
olunmuşdur:

 Çekirge tohumları görülen mahallerle (süne) haşeresi bulunan havâlî-
nin yol mükellefiyetini îfâ edecek olan ahâlîsi kendi hudûdu dâhilinde o gibi 
yerleri kendi çiftleri ve sâir sürme âletleri i‘ânesiyle 

-----------

 [*] Resmî Gazete’nin 888 numaralı nüshasında mündericdir.
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sürmeğe veya kazmağa ve çekirge sürfeleriyle (süne) böceğini zirâat veya mü-
câdele müdür ve me’mûrlarının irâe edecekleri usûllerle itlâf ve itlâf levâzımı-
nı kendi vesâitiyle îcâb eden mahallere nakl etmeğe mecbûrdurlar.

 Mükellefiyet on beş yaşından i‘tibâr olunur. Çekirge Kānûnu’nun di-
ğer mevâddının ahkâmı (süne) haşeresi hakkında da cârîdir.

 (Süne) haşeresinin tamâmıyla imhâsına kadar bu haşerenin ârız olduğu 
hubûbâtın nev‘ ve cinsinin tebdîl veya zirâatininmen ve ya tahdîdiyle mezkûr 
haşerenin zuhûr ve imhâsına âid bi’l-cümle tedâbîrin ittihâz ve tatbîkine İk-
tisâd Vekâleti me’zûndur.

 (Süne) haşeresi mücâdelesinin istilzâm edeceği masraf ve tazmînât, hay-
vanât ve haşerât-ı muzırra itlâfı tahsîsâtından tesviye ve verilecek tazmînât 
da bir nizâmnâme ile ta‘yîn olunur.

 Mâdde 3- İşbu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 36 [4]- İşbu kānûnun ahkâmının icrâsına Adliye, Müdâfa‘a-i 
Milliye, Dâhiliye ve İktisâd vekîlleri me’mûrdur.

---------------------

26 Şubat 1340 târihli Rüsûm-ı Belediye Kānûnu’nun yirminci mâddesi 
makāmına kāim kānûn [*]

 Numara: 1236    Neşri târihi: 22 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 26 Şubat 1340 târihli Rüsûm-ı Belediye Kānûnu’nun yir-
minci mâddesi aşağıda yazılı şekilde ta‘dîl olunmuşdur.

 Vezn edilmek üzere belediye kantarına ve ölçeğine satıcı veyahud alı-
cadan biri tarafından mürâca‘at vukū‘unda tartılan ve ölçülen

---------------

 [*] Resmî Gazete’nin 888 numaralı nüshasında mündericdir.
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her nev‘ emvâl ve eşyânın her yüz kilosundan iki kuruş resm alınır.

 Mâdde 2- İşbu kānûn 1928 senesi Haziranı’ndan i‘tibâren mer‘îdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun hükümlerini icrâya Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

---------------------

Şark Mıntıkasında mu‘ayyen vilâyet ve kazâlarda cerâim ta‘kībâtı ile 
cezâlarının te’cîli hakkında kānûn [*]

 Numara: 1239    Neşri târihi: 14 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Şeyh Said Vak‘ası ve müteâkib şekāvet hâdiseleri dolayısıyla 
bütün isyân mıntıkasında idâre-i örfiyyenin ilgāsı târihi olan 23 Teşrîn-i Sânî 
1927’ye kadar askerî kuvvetler ve me’mûrîn-i devlet taraflarından isyânın 
tenkîli emrinde yapılmış olan bütün ef‘âl ve harekât cürüm ve kabâhat addo-
lunamaz.

 Mâdde 2- Şeyh Said Vak‘ası ve müteâkib şekāvet hâdiseleriyle doğ-
rudan doğruya veya dolayısıyla medhaldâr bulunanlar ile bu hâdiselerin 
vukū‘undan i‘tibâren 23 Teşrîn-i Sânî 1927’ye kadar geçen müddet zarfında 
Diyarbakır, El-Azîz, Van, Bitlis, Hakkari, Mardin, Urfa, Siird, Bayezid ve 
Malatya vilâyetleri ile Behisni, Hınıs ve Kiğı kazâlarında efrâd tarafından 
îkā‘ olunan cürüm ve kabâhatlerle maznûn veya mahkûm olanların hakların-
daki ta‘kībâtın icrâsı veya hükümlerin infâzı te’cîl edilmişdir.

 Mâdde 3- El-yevm hâl-i firârda bulunup da işbu kānûnun neşri tâ-
rihinden i‘tibâren üç ay zarfında dehâlet etmeyen maznûn ve mahkûmlar 
te’cîlden istifâde edemezler.

 Mâdde 4- İkinci mâdde mûcebince te’cîl edilenler işbu kānûnun

-----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 888 numaralı nüshasında mündericdir.
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neşri târihinden ve üçüncü mâdde mûcebince te’cîl olunanlar dehâletleri tâ-
rihinden i‘tibâren yapdıkları cürüm ve kabâhatin veya hükmün tâbi‘ olduğu 
mürûr-ı zaman müddetinin yarısı içinde ayn-ı nev‘den veya daha ağır cezâyı 
müstelzim bir cürüm ve kabâhat işledikleri takdîrde haklarında Türk Cezâ 
Kānûnu’nun memnû‘ fi‘illerle cezâların ictimâ‘ı ve tekerrür hakkındaki ah-
kâmı tatbîk olunur. Şu kadar ki evvelce i‘dâma mahkûm olan şahıs ağır cezâ-
yı müstelzim bir fi‘il işler ise hükm-i i‘dâm yirmi sene ağır habs olarak infâz 
olunur. Yukarıki müddetler içinde diğer bir cürüm ve kabâhat işlemeyenler 
evvelki cürüm ve kabâhatleri işlememiş sayılır.

 Mâdde 5- İşbu kānûn neşri târihinden mer‘iyyü’l-icrâdır.

 Mâdde 6- İşbu kānûnun icrâsına Adliye ve Dâhiliye vekîlleri me’mûr-
dur.

-------------------

Türkiye’de gençlik teşkîlâtının Türk vatandaşlarına hasrı hakkında kānûn 
[*]

 Numara: 1246    Neşri târihi: 21 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Türkiye Cumhûriyeti dâhilinde gerek mekteblerde ve gerek 
mekteb hâricinde izcilik, keşşâflık, boyskvatlık [izci] veya diğer her hangi 
nâm ve unvân altında izcilik teşkîlatı vücûda getirmek hakkı münhasıran 
Türk vatandaşlarına âiddir.

 Mâdde 2- Birinci mâddede zikr edilen teşkîlâtı ecnebîler vücûda gedi-
remeyeceği gibi bu kabîl teşkîlâta ecnebî gençler dâhil olamazlar.

---------------

 [*] Resmî Gazete’nin 894 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Mâdde 3- Türk vatandaşlarından olanlar dahi birinci mâddede zikr 
edilen teşkîlâtı ancak Maârif Vekâleti’nin müsâ‘adesiyle ve o vekâletin emir 
ve murâkabesine tâbi‘ olmak şartıyla vücûda getirebilirler.

 Mâdde 4- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 5- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye ve Maârif vekîlleri 
me’mûrdur.

---------------------

1178 numaralı kānûnun ikinci mâddesiyle verilen üç aylık müddetin temdî-
dine dâir kānûn [*]

 Numara: 1247    Neşri târihi: 12 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 1178 numaralı kānûnun ikinci mâddesinde tasrîh edilen üç 
aylık müddet, târih-i inkızâsından i‘tibâren altı ay daha temdîd edilmişdir.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

15 Mayıs 1928

----------------------

Dîvân-ı Muhâsebât i‘lâmlarının icrâsına dâir kānûn [*]

 Numara: 1249    Neşri târihi: 21 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Dîvân-ı Muhâsebât’ın kesb-i kat‘iyyet eden i‘lâmlarına 
müstenid zimmetler İcrâ Kānûnu’na tevfîkan tahsîl olunur.

----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 894 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Mâdde 2- Bu kānûn evvelce i‘lâma rabt edilmiş ve kesb-i kat‘iyyet ey-
lemiş olan zimmetlere de şâmildir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun icrâsına Adliye ve Mâliye vekîlleri me’mûrdur.

-----------------------

Türkiye Cumhûriyeti ile Rus Sosyalist Şûrâlar Cumhûriyetleri İttihâdı ara-
sında mün‘akid ve tarafeyn hudûdlarını teşkîl eyleyen nehir, çay ve dere su-
larından sûret-i istifâdeye âid mukāvelenâme ile Serdarabad Barajı’nın inşâ-
sına müte‘allik olmak üzere mezkûr mukāvelenâmeye müzeyyel protokolün 
tasdîki hakkındaki 24 Haziran 1927 târih ve 1168 numaralı kānûnda ve 
mârrü’z-zikr mukāvelenâmenin Türkce metninde bazı tashîhât icrâsına dâir 
kānûn [*]

 Numara: 1251    Neşri târihi: 21 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Türkiye Cumhûriyeti ile Rus Sosyalist Şûrâlar Cumhûriyetle-
ri arasında mün‘akid ve tarafeyn hudûdlarını teşkîl eyleyen nehir, çay ve dere 
sularından sûret-i istifâdeye âid mukāvelenâme ile Serdarabad Barajı’nın in-
şâsına müte‘allik olmak üzere mezkûr mukāvelenâmeye müzeyyel protokolün 
tasdîki hakkındaki 25 Haziran 1927 târih ve 1168 numaralı kānûnda mukā-
vele ve protokol târihleri olmak üzere muharrer 8 Kânûn-ı Evvel 1926 târihi 
8 Kânûn-ı Sânî 1928 sûretinde tashîh olunmuşdur.

-------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 894 sayılı nüshasında mündericdir.
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 Mâdde 2- Türkiye Cumhûriyeti ile Rus Sosyalist Şûrâlar Cumhûriyet-
leri İttihâdı arasında mün‘akid ve tarafeyn hudûdlarını teşkîl eyleyen nehir, 
çay ve dere sularından sûret-i istifâdeye âid olup 25 Haziran 1927 târih ve 
1168 numaralı kānûn ile tasdîk kılınan mukāvelenâmenin Türkce metninde 
aşağıda gösterilen tashîhler yapılmışdır.

 A- Mezkûr mukāvelenâmenin Türkce metninin dördüncü mâddesine 
son fıkradan evvel aşağıdaki fıkra ilâve olunmuşdur:

 “Diğer taraf dahi aynı su sarfiyâtını ayrıca ta‘yîn edip daha başka 
neticeler istihsâl ederse bu sarfiyâtın yeniden ta‘yînini taleb etmek hakkını 
hâ’izdir.”

 B- Mezkûr mukāvelenâmenin Türkce metninin on birinci mâddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde tashîh edilmişdir:

 “Bu mâddenin Aras, Arpa Çayı, Poshof Çayı, Kura ve Çoruh nehir ve 
derelerine ta‘alluku yokdur.”

 Mâdde 3- Bu kānûn 3 Ağustos 1927 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 4- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye, Hariciye, Mâliye ve 
Nâfia vekîlleri me’mûrdur.

15 Mayıs 1928

--------------------

Posta ve Telgraf ve Telefon İdâresince eşhâsa âid akümlatörlerin doldurul-
ması hakkında kānûn 

 Numru: 1253    Neşri târihi: 21 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Posta ve Telgraf ve Telefon İdâresince mümkün görülecek 
mahallerde eşhâsa âid akümlatörler doldurulabilir.
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 Mâdde 2- Akümlatörlerin doldurulmasına mukābil alınacak ücret mik-
dârı Dâhiliye Vekâletince ta‘yîn olunur.

 Mâdde 3- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 4- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

15 Mayıs 1928

----------------------

Köy Kānûnu’nun 71’nci mâddesini mu‘addil kānûn

 Numara: 1256   Neşri târihi: 21 Mayıs 1920 [1928]

 Mâdde 1- Köy Kānûnu’nun 71’nci mâddesi ber-vech-i âtî ta‘dîl olun-
muşdur:

 Korucuların yirmi iki yaşından küçük ve altmış yaşından büyük olma-
ması ve bir cürüm ile cezalandırılmamış ve iyi huylu tanınmış bulunması ve 
herkesle kavga çıkarmak, serhoşluk gibi huysuzlukları olmaması şartdır.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun hükmünü yapdırmağa Dâhiliye vekîli me’mûr-
dur.

15 Mayıs 1928

-----------------------

Mahsûb-ı Umûmî Kānûnu’na müzeyyel kānûn [*]

 Numara: 1274Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 3 Nisan 1340 târihli Mahsûb-ı Umûmî Kānûnu’nun 

-------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 900 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Altıncı mâddesiyle ta‘yîn edilen ve sene-i Mâliyenin tebdîli sebebiyle 
31 Mayıs 1926 târihinde hitâm bulan müddet-i mürâca‘at zarfında ashâb-ı 
istihkāk tarafından her hangi bir dâire-i resmiyyeye vukū‘ bulmuş olan mürâ-
ca‘atlar merci‘ine vâki‘ olmuş addolunur. Ancak bu kabîl istihkāk ashâbının 
matlûbât vesîkalarını işbu kānûnun neşri târihinden i‘tibâren üç ay zarfında 
Mahsûb-ı Umûmî Kānûnu’nun altıncı mâddesinde muharrer mâl me’mûrla-
rına yeniden ibrâz ve kayd etdirerek mürâca‘at vesîkası almaları mecbûrîdir.

 Mâdde 2- 3 Nisan 1340 târihli Mahsûb-ı Umûmî Kānûnu’nun altın-
cı mâddesiyle mu‘ayyen müddet-i mürâca‘atın hitâmından sonra nasb veya 
terfî‘ târihleri evvelki senelere tashîh edilmek veya 16 Mart 1336 târihinden 
mukaddem silk-i askerîden tard edilip kezâ zikr olunan müddetin inkızâ-
sından sonra hükûmet-i milliyece rütbeleri iâde kılınmak sûretiyle hükûmet-ı 
sâkıta zamanına âid olarak matlûbâtı tahakkuk eden berrî, bahrî, jandarma 
zâbitânı ve me’mûrîn ve mensûbîn-i askeriyye için işbu kānûnun neşri târi-
hinden i‘tibâren üç aylık bir mürâca‘at müddeti ta‘yîn olunmuşdur.

 Mâdde 3- Birinci ve ikinci mâddelerde muharrer ashâb-ı istihkākdan 
işbu kānûnda mu‘ayyen müddet zarfında usûlüne tevfîkan mürâca‘at etme-
miş olanların iddiâları mehâkimce de istimâ‘ olunmaz.

 Mâdde 4- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 5- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Adliye ve Mâliye vekîlleri 
me’mûrdur.

24 Mayıs 1928
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Yüksek Mühendis Mektebi hakkında kānûn [*]

 Numara: 1275    Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Mühendis Mektebi Nâfia Vekâleti’ne merbût olmak üzere 
Yüksek Mühendis Mektebi’ne kalb edilmişdir. Bu mektebin lüzûmu kadar 
ihtisâs şubeleri bulunur.

 Mâdde 2- Yüksek Mühendis Mektebi şahsiyet-i hükmiyyeyi hâ’iz olup 
mülhak bir büdce ile idâre edilir. Büdcesinde fasıldan fasıla nakl-i muhas-
sasât kānûn-ı mahsûs ile ve ayn-ı faslın mevâddı beyninde münâkale Nâfia 
vekîlinin tasdîkiyle icrâ olunur.

 Mâdde 3- Yüksek Mühendis Mektebi’nin vâridâtı ber-vech-i âtîdir: 

 1- Muvâzene-i umûmiyyeden muhassas mebâliğ, 

 2- Meccânî olmayan talebeden alınacak ücûrât,

 3- Muhtelif eşhâs ve mü’essesâtdan vâki‘ olacak mu‘âvenet ve teber-
ru‘lar,

 4- Emvâl-i gayr-ı menkūle îcâr ve menâfi‘iyle emvâl-i menkūle îcâr ve 
satış bedelleri,

 5- Laboratuar, tecrübehâne ve matba‘a hâsılâtı,

 6- Müteferrik vâridât.

 Mâdde 4- Yüksek Mühendis Mektebi’nde meccânen olmayan talebe-
den alınacak ücûrât ile laboratuar, tecrübehâne ve matba‘ada mu‘âyene, tec-
rübe ve tahlîl ve tab‘ gibi hidemât mukābili alınacak ücretler mekādîri Nâfia 
Vekâletince tasdîk edilecek bir ta‘rife ile ta‘yîn olunur.

 Mâdde 5- Mühendis Mektebi’nin el-yevm işgāl eylemekde olduğu binâ-
nın tamâmı ile müştemilâtının ve şarkındaki hazîneye âid arsaların Yüksek 
Mühendis Mektebi’ne bedel, harc ve resme tâbi‘ olmaksızın devr ve ferâğına 
Mâliye vekîli me’zûndur.

--------------

 [*] Resmî Gazete’nin 900 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Mezkûr mekteb de el-yevm mevcûd bi’l-umûm emvâl-i menkūle dahi 
Yüksek Mühendis Mektebi’ne devr olunmuşdur.

 Mâdde 6- Yüksek Mühendis Mektebi’nin sûret-i idâresi bir nizâmnâ-
me ile ta‘yîn olunur.

 Mâdde 7- Bu kānûn 1 Haziran 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 8- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Mâliye ve Nâfia vekîlleri 
me’mûrdur.

24 Mayıs 1928

---------------------

Me’mûrîn Kānûnu’nun otuz yedinci ve ordu, bahriye ve jandarma zâbitân 
ve me’mûrîni hakkındaki kānûnun üçüncü mâddeleri ahkâmının Ankara’da 
bulunan me’mûrîn zâbitân ve mensûbîn-i askeriyye haklarında sûret-i tatbî-

kine dâir kānûn [*]

 Numara: 1277    Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Ankara’da bulunan bi’l-umûm me’mûrîn ve zâbitân ve 
mensûbîn-i askeriyye 18 Mart 1926 târih ve 788 numaralı ve Me’mûrîn 
Kānûnu’nun otuz yedinci ve 7 Haziran 1926 târih ve 912 numaralı ordu, 
bahriye, jandarma zâbitân ve me’mûrîn hakkındaki kānûnun üçüncü mâdde-
lerindeki hâricden gönderilmek kaydına tâbi‘ olmaksızın İcrâ Vekîlleri Hey’e-
tince Ankara merkezi için ta‘yîn edilen bahalılık zammından müstefîd olur-
lar. Ancak mezkûr mâddelerin kıdem zammına müte‘allik ahkâmı haklarında 
tatbîk edilmez.

------------

 [*] Resmî Gazete’nin 900 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Mâdde 2- Bu kānûn 1 Haziran 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnunun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
me’mûrdur.

24 Mayıs 1928

---------------------

Ordu, bahriye, jandarma zâbitân ve me’mûrîni hakkındaki 7 Haziran 1926 
târih ve 712 numaralı kānûnun beşinci mâddesini mu‘addil kānûn [*]

 Numara: 1278    Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 7 Haziran 1926 târih ve 912 numaralı ordu, bahriye ve jan-
darma zâbitân ve me’mûrîni hakkındaki kānûnun beşinci mâddesi ber-vech-i 
âtî ta‘dîl edilmişdir:

 Zâbitân ve mensûbîn-i askeriyeden ecnebî kız ve kadınlarla te’ehhül 
edenler tekā‘üd hukūkundan mahrûmiyet şartıyla müsta‘fî add ve kānûnun 
neşrinden evvel müte’ehhil bulunanlar, rızâlarına bakılmayarak müddet-i 
hizmetlerine göre tekā‘üde sevk olunurlar.

 Bu sûretle te’ehhül eden veya nikâhsız olarak ecnebî kadınla yaşayan 
zâbitler ve askerî me’mûrlar isti‘fâ için kānûnî müddeti ikmâl etmemiş iseler 
mu‘ayyen olan tazmînâtı i‘tâ ederler.

 Memâlik-i ecnebiyyeye tahsîl veya me’mûriyetle gönderilmiş veya kendi 
hesâbına gitmiş olanlardan işbu emr-i vâki‘i ihdâs edenler hakkında yukarı-
daki fıkralarda gösterilen mu‘âmelenin tatbîki ile beraber orada bulundukları 
müddet zarfında aldıkları maâş ile hükûmetce yapılan bi’l-cümle masârıf ve 
ayrıca cezâ’en bunun bir misli kendilerinden tahsîl olunur.

-----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 900 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Bu sûretle ordudan çıkarılanlar 1076 numaralı İhtiyât Zâbitleri ve İh-
tiyât Askerî Me’mûrları Kānûnu’nun yirmi üçüncü mâddesi hükmüne tâbi‘ 
tutularak yaşlarına göre Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu mûcebince mu‘âmele 
görürler.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Müdâfa‘a-i Milliye, Dâhiliye 
ve Mâliye vekîlleri me’mûrdur.

----------------

Tâbi‘iyet mu‘âmelâtından alınacak harclara dâir kānûn [*]

 Numara: 1260    Neşri târihi: 22 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Tâbi‘iyet mu‘âmelâtı hakkında bir makām-ı resmîye verilen 
arzuhâller ile isbât-i hüviyet ve tâbi‘iyet için alâkadârlar tarafından ibrâz 
olunan vesîkaların her birinden yirmi beş kuruş kayd harcı alınır.

 Mâdde 2- Hüviyet ve tâbi‘iyetini isbâta kâfî vesîkaları bulunmamak 
veyahud ibrâz etdiği vesîkalar mündericâtı resmî kuyûd ve ma‘lûmât ile ta‘â-
ruz etmek gibi sebeblerden dolayı bir makām-ı resmîce tâbi‘iyetinin ta‘yîninde 
tereddüd edilen eşhâs hakkında tedkīkāt icrâsına lüzûm görüldüğü takdîrde 
iktizâ eden tahkīkātın icrâsı ve neticeye göre Tâbi‘iyet Kalınca [Kalemince] 
verilecek karârın tebliği için yirmi beş lira ve taleb vukū‘unda mârrü’z-zikr 
karâr-ı müttehazın mükerrer teblîğleri için her def‘asında beş lira harc alınır.

 Mâdde 3- Türkiye vatandaşlığını taleb ve istid‘â eden her şahısdan 
birinci mâddede mezkûr kayd harclarından mâ‘adâ peşîn olarak beş lira

------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 895 sayılı nüshasında mündericdir.
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ve mu‘âmelesi hitâmında tâbi‘iyete kabûl edildiği takdîrde ayrıca yirmi lira 
harc alınır. Ve talebi kabûl edilmeyenlerden peşîn alınan beş lira geri verilmez.

 Mâdde 4- Türkiye vatandaşlarından olup diğer bir düvel-i ecnebiy-
ye tâbi‘iyetine girmek için müsâ‘ade-i resmiyye talebinde bulunan eşhâsdan 
maktû‘an yüz lira ve bilâ-vâsıta vermekde olduğu vergilerin küsûrât-ı mun-
zammesiyle beraber bir sene evvelki mikdârının bir misli nisbetinde harc alı-
nır.

 Mâdde 5- Ecnebîlerle evlenen kadınların kocalarına izâfeten ecnebî 
tâbi‘iyeti iktisâb ile Türkiye vatandaşlığını zâyi‘ etdikleri takdîrde nüfûs si-
cillerinden kaydlarının terkīni zımnında Tâbi‘iyet Kalemince tanzîm edilecek 
ilmuhaberler için yirmi beş lira harc alınır.

 Mâdde 6- Beşinci mâdde mûcebince harcı istîfâ edilerek sicill-i nüfûsda 
kaydı terkīn edilmiş olan kadın, kocasından boşandıkdan veya kocası öldük-
den sonra kānûnun ta‘yîn etdiği müddet zarfında Türkiye vatandaşlığına 
rücû‘ istid‘âsında bulunur ise yalnız beş lira harc alınır.

 Mâdde 7- Bâlâdaki mâddelerde mevzû‘-ı bahs harclar evrâk-ı âidesine 
devâir-i resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûretiyle istîfâ olunur.

 Mâdde 8- Muhâcir ve mültecilerden Türkiye’ye muvâsalatları târihin-
den i‘tibâren bir sene müddet zarfında tâbi‘iyetinin tebdîl ve tescîlini taleb ve 
istid‘â edenler birinci ve üçüncü mâddede muharrer harclara tâbi‘ değildirler.

 Mâdde 9- Hariciye Tâbi‘iyet Kalemince alınan harclara dâir 24 Ağus-
tos 1325 târihli ta‘rife-i mu‘addele ile 15 Nisan 1339 târihli İkinci Avans 
Kānûnu’nun onuncu mâddesinin tâbi‘iyet harclarının beş misline iblâğına 
dâir olan hükmü mülgādır.
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 Mâdde 10- Bu kānûn 1 Temmuz 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 11- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Heyeti me’mûr-
dur.

15 Mayıs 1928

------------------------

7 Haziran 1926 târih ve 904 numaralı Islâh-ı Hayvanât Kānûnu’nun yirmi 
sekizinci mâddesinin ta‘dîline dâir kānûn 

 Numara: 1266    Neşri târihi: 27 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 7 Haziran 1926 târih ve 904 numaralı Islâh-ı Hayvanât 
Kānûnu’nun yirmi sekizinci mâddesi ber-vech-i âtî ta‘dîl edilmişdir:

 (Yirmi sekizinci Mâdde- Emlâk-ı milliyeden olan mer‘âlar, İktisâd 
Vekâletince musaddak ehliyetnâmeyi hâ’iz damızlık hayvan yetişdirici eşhâs 
veya şirketler istîcâra tâlib bulundukca âhere îcâr edilemez. Bu kabîl mer‘â-
ları istîcâra tâlib olan damızlık hayvan yetişdiriciler müte‘addid oldukları 
zanan aralarında müzâyede ve münferid olunca Mâliye ve İktisâd vekîlle-
rinin muvâfakatiyle pazarlık usûlü tatbîk olunur. Îcâr müddeti a‘zamî on 
senedir. Damızlık hayvan yetişdiriciler bu mâdde mûcebince bi’l-müzâyede 
veya pazarlıkla istîcâr eyledikleri mer‘âyı aynı evsâfı hâ’iz kimselere devr ve 
îcâr edebilirler. Ancak keyfiyet-i devr ve îcârın İktisâd Vekâletince tasdîki 
şartdır.)

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Bu kānûnun ahkâmını icrâya Adliye, Müdâfa‘a-i Milliye, Dâhiliye, 
Mâliye ve İktisâd vekîlleri me’mûrdur.

24 Mayıs 1928
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Beyne’l-Milel erkāmın kabûlü hakkında kānûn [*]

 Numara: 1288    Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Devlet, vilâyet, şehremâneti ve belediyeler gibi resmî devâir 
ve mü’essesâtın bi’l-umûm mu‘âmelât-ı tahrîriyye ve hesâbiyyesinde Bey-
ne’l-Milel rakamların kullanılması mecbûrîdir.

 İşbu mecbûriyetin efrâd ve eşhâs-ı husûsiyye arasındaki mu‘âmelâtda 
dahi tatbîki en kolay mahallerden başlamak sûretiyle 1931 Haziranı’na ka-
dar te’mîne hükûmet me’zûndur.

 Mâdde 2- Bu kānûn 7 Haziran 1929 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

----------------------

Âlî Karâr Hey’eti hakkında kānûn [**]

 Numara: 1289   Neşri târihi: 14 Mayıs 1298 [1928]

 Mâdde 1- 26 Mayıs 1926 târih ve 854 numaralı kānûn mûcebince 
adem-i istihdâmlarına karâr verilenler ile 25 Eylül 1339 târih ve 347 numa-
ralı kānûnun birinci ve ikinci mâddelerine tevfîkan nisbet-i askeriyeleri kat‘ 
edilenler haklarındaki karârları ikinci derecede tedkīk etmek üzere Âlî Karâr 
Hey’eti teşkîl edilmişdir.

 Mâdde 2- Âlî Karâr Hey’eti 15 Mayıs 1335 târihinden i‘tibâren millî 
hudûdlar dâhilinde ale’d-devâm hükûmet hizmetinde bulunmuş olan

----------------

 [*] ve [**] Resmî Gazete’nin 900 numaralı nüshasında mündericdir.
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mahkeme-i temyîz ve Şûrâ-yı Devlet reîs-i sânîleri veya a‘zâları arasından 
mahkeme-i temyîz ve Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umûmiyyelerince müntehab iki 
zât ile Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye reîsinin erkân-ı askeriyye arasından 
intihâb edeceği bir zâtdan teşekkül eder.

 Aynı şerâ’iti hâ’iz olmak üzere birer de ihtiyât a‘zâ intihâb olunur.

 Aslî a‘zâdan birinin ma‘zereti vukū‘unda mensûb olduğu hey’et veya 
makāmca intihâb edilmiş olan ihtiyât a‘zâ onun yerine geçer.

 Âlî Karâr Hey’eti ilk ictimâ‘ında kendi reîsini intihâb eder.

 Mâdde 3- İşbu kānûn neşri târihinden i‘tibâren on beş gün içinde Âlî 
Karâr Hey’eti’nin teşekkülü için lâzım gelen mu‘âmelât ikmâl edilecek ve bu 
müddetin hitâmında hey’et vazîfeye başlayacakdır.

 Mâdde 4- Âlî Karâr Hey’eti vazîfeye başladığı târihden i‘tibâren üç 
ay zarfında birinci mâdde mûcebince haklarında karâr verilenler tarafından 
vefât etmişlerse veresesi taraflarından vâki‘ olacak mürâca‘atları kabûl eder. 
Bu müddetin mürûrundan sonra hiçbir mürâca‘at kabûl olunmaz. Mürâca‘at 
müddeti dâhil olduğu hâlde hey’etin a‘zamî bir buçuk sene zarfında ikmâl-i 
vazîfe eylemesi şartdır.

 Mâdde 5- Âlî Karâr Hey’eti’ne arzuhâl ile müracat olunur. Hey’etce 
lâzım gelen tedkīkāt ve tahkīkāt icrâ ve taleb vukū‘unda veya re’sen alâ-
kadârlar veya görülecek lüzûm üzerine hâdiseden ma‘lûmâtı olanlar istimâ‘ 
edildikden sonra karâr verilir. Mukarrerât ekseriyetle ve sûret-i kat‘iyyede 
ittihâz olunur.

 Mâdde 6- Hey’etce verilen karâr mukaddemâ verilmiş olan karârın 
ref‘ini mutazammın ise bunlardan orduya mensûb bulunanları Erkân-ı Har-
biyye-i 
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Umûmiyye Riyâseti ve jandarmaya mensûb olanları Dâhiliye Vekâleti ve di-
ğerlerini vekâlet-i âideleri istihdâm edip etmemekde muhtârdır.

 Mâdde 7- Âlî Karâr Hey’eti’nin kalemi ve me’mûrları hey’et reîs ve 
a‘zâsının mensûb oldukları vekâletler tarafından Âlî Karâr Hey’eti’nin gös-
tereceği ihtiyâca göre ve hey’et a‘zâsı için ikinci mâddede muharrer şerâ’iti 
hâ’iz bulunanlardan te’mîn ve Âlî Karâr Hey’eti’nin hakk-ı huzûr ve masâ-
rıfı ile kalem me’mûrlarının yevmiyyesi masârıf-ı gayr-ı melhûzadan İcrâ 
Vekîlleri Hey’eti karârıyla tahsîs olunur.

 Gerek hey’et ve gerek kalem me’mûrları dördüncü mâddedeki müddetin 
hitâmına kadar münhasıran bu iş ile iştigal ederek me’mûriyet-i asliyelerin-
den me’zûn addedilirler.

 Mâdde 8- Âlî Karâr Hey’eti tarafından ittihâz olunan karârlar ile 854 
ve 374 numaralı kānûnlar mûcebince mukaddemâ ittihâz olunup Âlî Karâr 
Hey’eti tarafından tedkīk olunamayan mukarrerât dahi kat‘î ve nihâî olup 
bunlar aleyhine hiçbir merci‘a mürâca‘at olunamaz.

 Mâdde 9- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 10- Bu kānûnun icrâsına İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûrdur.

----------------------

Vesâit-i Nakliyye Kānûnu [*]

 Numara: 1296    Neşri târihi: 29 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Husûsî mâhiyetde istimâli mücâz vesâit-i nakliyye tahsîs 
edilecek zevât ile bu vesâitin mikdâr ve a‘zamî mübâya‘a bedelleri

-----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 901 numaralı nüshasında mündericdir.
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ve her birinin sûret-i istimâli ve tarz-ı idâreleri merbût (1) numaralı cedvelde 
ve makāma mahsûs vesâit dahi (2) numaralı cedvelde gösterilmişdir.,

 Devâir ve mü’essesât-ı askeriyyede otomobilden mâ‘adâ makāma mah-
sûs olmak üzere kullanılacak vesâit-i nakliyye hizmet-i vesâit-i nakliyyesi 
gibi her sene kadroları ile ta‘yîn olunur. Makāma mahsûs vesâit-i nakliyenin 
husûsî mâhiyetde istimâlleri gayr-ı câizdir.

 Mâdde 2- Birinci mâddeye merbût cedvellerde mezkûr zevât ve makāmât 
hâricinde olup muvâzene-i umûmiyyeye dâhil bulunan veya mülhak büdce ile 
idâre olunan devâir veya mü’essesât ile idâre-i husûsiyyeler, şehremânetleri, 
belediye idâreleri ve devletce idâre olunan veya lâ-ekal nısf sermâyesi devlete 
âid bulunan inhisâr idâreleri, zirâat, emlâk ve eytâm, sanâyi‘ ve maâdin ban-
kaları ve muvâzene-i umûmiyyeden mu‘âvenet gören cem‘iyetler binek için 
vesâit-i nakliyeye mâlik olamayacakları gibi bu nâm ile masraf dahi ihtiyâr 
edemezler. Ekseriyet sermâyesi devlete âid olan mü’essesât ve şirketlerde bu 
nev‘ vesâit-i nakliyye istimâlinden devlete bir gûnâ masraf hissesi tefrîk olu-
namaz.

 Mâdde 3- Münhasıran tahsîs edildiği hizmetde istimâli mecbûrî olmak 
üzere lüzûmu olan devâir ve mü’essesâtda da hizmet vesâit-i nakliyyesi bu-
lunabilir. Bu vesâitin envâ‘ ve mekādîri muvâzene-i umûmiyyeye dâhil olan 
veya mülhak büdce ile idâre olunan devâir ve mü’essesât için kavânîn-i mah-
sûsa ile veya her sene büdcesine rabt olunacak bir kadro ile ta‘yîn ve mübâ-
ya‘a bedeliyle ta‘mîr ve işletme masrafları ve şöför ücretleri büdcelerle tesbît 
olunur.

 İkinci mâddede mezkûr olup büdceleri Büyük Millet Meclisi’nden
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geçmeyen devâir ve mü’essesât ve şirketler için hizmet vesâit-i nakliyyesi tah-
sîsi ve şerâ’it-i istimâllerinin ta‘yîni büdcelerini tasdîk eden makāmâta ve 
hey’ete âiddir.

 Mâdde 4- Hizmete mahsûs vesâit-i nakliyeyi her ne sebeble olursa ol-
sun tahsîs olunduğu işin gayrıda veya husûsât-ı zâtiyyede istimâl edenler 
veya devlet hizmetinde kullanılmış gibi gösterenler ve kānûnen bir makāma 
vesâit-i nakliyye tahsîs olunmadığı hâlde tağyîr-i hakīkat ile bu vesâitden is-
tifâde edenler veya etdirenler ve bu şekil istimâle müte‘allik masraf tahakkuk 
evrâkını bilerek ihzâr veya imzâ ve tasdîk ve bunlara müte‘allik i‘tâ emir-
lerini vize eylemiş olanlar vazîfeyi suistimâl etmiş addolunarak haklarında 
ta‘kībât-ı kānûniyyede bulunulmakla beraber bu yüzden mütevellid masârıf-ı 
mütehakkıka dahi tazmînen üç kat ve mükerrerlerinden altı kat olarak istîfâ 
edilir.

 Mâdde 5- Umûmî veya mevzi‘î seferberlik veya manevra icrâsı halin-
de, devâir ve mü’essesât-ı askeriyye bu kānûn ahkâmından müstesnâ olarak 
usûl-i mevzû‘alarına göre vesâit-i nakliyye istimâl edebilir.

 Mâdde 6- Bu kānûnun neşri târihinde birinci mâddeye merbût ced-
veller hâricinde kalan devâir ve mü’essesâtdan muvâzene-i umûmiyyeye dâ-
hil olan veya mülhak büdce ile idâre edilenlerdeki binek vesâit-i nakliyyesi 
satılmak üzere derhal Mâliye Vekâleti emrine teslîm olunacağı gibi büdcesi 
Büyük Millet Meclisi’nden geçmeyenlerdeki vesâit-i nakliyye de satılır.

 Muvakkat Mâdde- 1928 senesinde üçüncü mâdde ahkâmı her dâire 
büdcesine kabûl edilen tahsîsâta tâbi‘ olmak üzere vekâletlerince tanzîm ve 
İcrâ Vekîlleri Hey’etince tasdîk edilecek bir kadroya göre tatbîk olunur.

 Mâdde 7- Bu kānûn 1 Haziran 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 8- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

24 Mayıs 1928
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[1] Numaralı Cedvel

Husûsî mâhiyetde istimâli mücâz vesâit-i nakliyye cedveli

B e h e r i n i n 
a‘zamî

mübâya‘a bedeli

Aded Asgarî müd-
det-i

istimâli
Reîsicumhûr Hazretleri İhtiyâca göre İhtiyâca 

göre
İhtiyâca göre

Büyük Millet Meclisi Reîsi 8000 2 2 [1]
Başvekîl 8000 2 2
Vekîller 6000 1 2
Erkân-ı Harbiyye-i Umû-
miyye Reîsi

6000 1 2 [2]

Elçiler 5000 1 3 [3]

[2] Numaralı Cedvel

Makāmâta Mahsûs Vesâit-i Nakliyye

B e h e r i n i n 
a‘zamî mübâ-
ya‘a bedeli

Aded A s g a r î 
müddet- i 
istimâli

Umûmî müfettişlik 4500 3 3

[4]

Ordu müfettişliği 4500 1 3
On vilâyet 4500 1 3
Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye 
Riyâset-i Sâniyyesi

4500 1 3

Kolordu kumandanlıkları 4500 1 3
İzmir Mevki‘-i Müstahkem 
Kumandanlığı

4500 1 3
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Hükûmet nâmına vukū‘ bulacak müzâyede ve münâkasa ve ihâlâta müte-
dâir 22 Nisan 1341 târihli ve 661 numaralı kānûna müzeyyel kānûn [*]

 Numara: 1300    Neşri târihi: 29 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Berrî ve bahrî posta nakliyâtı münâkasalarında ihâle, müd-
detini görülecek lüzûm üzerine üç seneye kadar temdîde Posta ve Telgraf ve 
Telefon Müdüriyet-i Umûmiyyesi salâhiyetdârdır. Bu gibi münâkasalarda 
muvakkat ve kat‘î te’mînâtın her sene tecdîd olunmak şartıyla ihâle bedeli-
nin bir seneliği üzerinden alınması ve muvakkat ve kat‘î te’mînât için tüccâr 
kefâletinin kabûlü câiz olacağı gibi muvakkat te’mînât mukābili olmak üzere 
emvâl-i gayr-ı menkūle dahi gösterilebilir.

 [Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.]

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

24 Mayıs 1928

--------------------

Bazı mü’essesât muâfiyetleri hakkındaki ahkâmın ilgāsına dâir kānûn [**]

 Numara: 1301

 Neşri târihi: 29 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Seyr-i Sefâin İdâresi’ne verilen bazı imtiyâzât ve müsâ‘a-
dâta dâir 22 Mart 1333 târihli kānûn ahkâmı ilgā edilmişdir.

 Mâdde 2- Matba‘a âlât ve edevâtıyla kitâb ve gazete kağıdlarının

--------------

 [*] Resmî Gazete’nin 901 numaralı nüshasında mündericdir.

 [**] Resmî Gazete’nin 901 numaralı nüshasında mündericdir.



118



119

-51-

gümrük resminden istisnâsına dâir olan 9 Kânûn-ı Evvel 1336 târih ve 71 
numaralı kānûnun birinci mâddesi mülgādır.

 Mâdde 3- Musakkafât Vergisi hakkındaki 14 Haziran 1336 târihli 
kānûnun dördüncü mâddesinin beşinci fıkrası yerine âtîdeki fıkra ikāme 
olunmuşdur.

 “Hükûmetce ma‘rûf olan edyân-ı muhtelifeye mahsûs ibâdethâneler”

 Mâdde 4- Hızarhânelerin musakkafât vergisinden istisnâsına dâir 14 
Nisan 1323 târihli irâde ile mevzû‘ hüküm mülgādır.

 Mâdde 5- 12 Mart 1332 târihli Zirâat Bankası Kānûnu’nun dokuzun-
cu ve 1340 senesi Zirâat Bankası Büdce Kānûnu’nun on altıncı mâddeleri ile 
Türkiye Sanâyi‘ ve Maâdin Bankası hakkındaki 19 Nisan 1341 târih ve 633 
numaralı kānûnun yedinci mâddesi ve Emlâk-ı Eytâm Bankası hakkındaki 
22 Mayıs 1926 târih ve 844 numaralı kānûnun dokuzuncu ve onuncu mâd-
deleri ve 21 Haziran 1927 târih ve 1116 numaralı kānûnun birinci mâddesi 
mûcebince İş Bankası’na devr edilmiş olan İtibâr-ı Millî Bankası imtiyâzâtı 
hakkındaki 8 Şubat 1332 târihli kānûn ahkâmı ilgā edilmişdir.

 Ancak Osmanlı Bankası’nın mukāvelenâmesi mûcebince hâ’iz olduğu 
müsâ‘ade ve muâfiyetlerin ilgāsına kadar mezkûr bankaların da mümâsili 
müsâ‘ade ve muâfiyetlerden istifâdeye devâmlarına İcrâ Vekîlleri Hey’etince 
karâr verilebilir.

 Mâdde 6- Bu kānûn 1 Haziran 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 7- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

24 Mayıs 1928
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22 Haziran 1927 târih ve 1130 numaralı Maârif Vergisi Kānûnu’na mü-
zeyyel kānûn [*]

 Numara: 1305    Neşri târihi: 29 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 22 Haziran 1927 târih ve 1130 numaralı kānûnun neşrin-
den evvel 1927 senesi mahallî maârif masrafları için 4 Nisan 1340 târih ve 
616 numaralı kānûna göre Tedrîsât-ı İbtidâiyye Vergisi’ni tevzî‘ ve nısfın-
dan fazlasını tahsîl eden vilâyetlerde 22 Haziran 1927 târih ve 1130 numa-
ralı Maârif Vergisi Kānûnu’nun tatbîki 1928 Mâlî senesi ibtidâsına kadar 
te’cîl olunmuşdur.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye, Mâliye ve Maârif 
vekîlleri me’mûrdur.

24 Mayıs 1928

--------------------

Damga Resmi Kānûnu

 Numara: 1324    Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

Birinci Fasıl

Umûmî mâddeler

 Mâdde 1- Damga resmi, bu kānûnda yazılı bulunan ve ihticâc için 
ibrâz olunabilecek olan evrâk ve senedât ile i‘lânâta mahsûs tekâlîfdendir.

------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 901 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Mâdde 2- Damga resmine tâbi‘ evrâk ve senedât mâhiyetinde bulunan 
veya onların makāmına kāim veyahud o mâhiyeti hâ’iz olarak tanzîm edi-
len mektûb ve şerhlerle mezkûr evrâkı ve senedat muhteviyât ve ahkâmının 
tecdîdine, temdîdine, ta‘dîline ve devrine müte‘allik mektûb ve şerhler dahi 
kezâlik damga resmine tâbi‘dir.

 Mâdde 3- Damga resmi, maktû‘ ve nisbî olmak üzere iki kısımdır: 
Maktû‘ resm; evrâk senedât ve i‘lânâtın nev‘ ve mâhiyetlerine nisbî resm ev-
râk ve senedâtda muharrer meblağ ve kıymete göre istîfâ edilir.

 Mâdde 4- Damga resmi, evrâka pul yapışdırılması ve kānûnî mesâğ 
olan ahvâlde matbû‘ damga vaz‘ı veyahud makbûz i‘tâsı sûretiyle alınır.

 Mâdde 5- Damga resminin istîfâsı Mâliye Vekâleti’ne âiddir. Damga 
pulu bâyi‘ler vâsıtasıyla satdırılır. Bâyi‘ bulunmayan veya kat‘î ihtiyâc his-
solunan mahallerde me’zûn me’mûrlar ma‘rifetiyle de satılabilir. Pul satan-
lara yüzde beş bey‘iyye verilir. Matbû‘ damga vaz‘ı mu‘âmelesi ve makbûz 
i‘tâsı sûretiyle resm istîfâsı husûsu dâiresi tarafından yapılır.

 Mâdde 6- Bir varakanın tâbi‘ olacağı resmin ta‘yîni için evvelen o va-
rakanın mâhiyet-i kānûniyyesi tedkīk olunarak başka bir akd ve mukāveleye 
ma‘tûf olmadığı hâlde metn-i varakanın tazammun etdiği hüküm ve manaya 
i‘tibâr olunur. Eğer bu varakanın metninde başka bir akd ve mukāveleye atıf 
ve istinâd mevcûd ise ol varakanın ahkâmına nazaran iktisâb etdiği mâhiyete 
göre resm ta‘yîn olunur.

 Mâdde 7- Gerek resmî dâirelerden efrâda gerek efrâd tarafından resmî 
dâirelere i‘tâ olunacak bi’l-cümle senedât ve evrâkın tâbi‘ olduğu
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damga resmi efrâd tarafından te’diye edilir. Efrâdın birbirine verecekleri se-
ned ve evrâkın damga resmini imzâ edenler îfâya mecbûrdur. Resmî dâirele-
rin münâkalâtına âid evrâk ve senedâtın damga resmini mu‘ayyen ta‘rifeli 
mü’esseseler tesviye edecekdir.

 İ‘lânlar her kimin nâm ve hesâbına ve her nerede tanzîm edilmiş olursa 
olsun damga resmi onları tevzî‘ veya teşhîr etdirenler tarafından te’diye olu-
nur. Ecnebî memleketlerden gelen i‘lânların damga resmi bunları Türkiye’de 
tevzî‘ veya teşhîr etdirenlere âiddir.

 Ecnebî memleketlerde tanzîm ve Türkiye Cumhûriyeti dâhiline irsâl 
olunan evrâk ve senedât resmî dâirelere ibrâz edildiği veya üzerine mürse-
lün-ileyhleri veya hâmilleri tarafından devr veya ciro mu‘âmelesi yürüdül-
düğü takdîrde damga resmine tâbi‘dir. Mezkûr resm mürselün-ileyhleri veya 
hâmilleri tarafından îfâ olunur. Efrâd tarafından ecnebî sefâret ve konsolos-
hânelerce kabûl olunan evrâk ve senedât sefâret ve konsoloshâneler hâricinde 
yukarıki fıkrada yazılı olduğu üzere istimâl edildiği takdîrde damga resmi 
istimâl edenlerden alınır.

 Mâdde 8- Evrâk, senedât ve i‘lânâta konulan imzânın ta‘addüdü 
damga resminin tekerrürünü istilzâm etmez. Ancak maktû‘ resme tâbi‘ olup 
müte‘addid şahısların imzâsını hâvî bulunan makbûz ve ibrâ senedlerinin 
damga resmi imzâ adedine göre alınır.

 Nisbî resme tâbi‘ olup müte‘addid şahısların imzâsını hâvî bulunan 
makbûz ve ibrâ senedlerinde her imzâ sâhibine âid olan hisse ayrıca ta‘yîn 
edilmiş ise damga resmi her hisse nisbetinde ayrı ayrı te’diye olunur. Şu kadar 
ki bir resmî dâire veya bir şahıs veya bir şirket nâmına olarak mezkûr sened-
lere vaz‘ edilen müte‘addid imzâlar bir imzâ hükmünde
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tutulur. Mukāvelenâmeler ile müte‘addid nüsha olarak tanzîm edilen sâir 
senedât ve evrâkın her nüshası başka damga resmine tâbi‘dir.

 Mâdde 9- Bir varakada yek-diğerine merbût ve bir asıldan müteferri‘ 
olarak müte‘addid akd ve mu‘âmele münderic bulunduğu hâlde damga res-
mi en ziyâde resm istîfâsını istilzâm eden cihet üzerinden alınır. Ancak asıl 
mu‘âmelenin âkidlerinden başka bir şahsın inzimâm eden akd ve mu‘âmelesi 
ayrıca resme tâbi‘dir. Mu‘âmelât yek-diğerine merbût olmayıp tamâmen ayrı 
ve müstakil olursa her mu‘âmele için nev‘ine göre başkaca resm alınır.

 Mâdde 10- Damga resmine tâbi‘ evrâk ve senedâtda zikr olunan ec-
nebî meskûkât Mâliye Vekâleti tarafından her altı ayda bir ta‘yîn ve i‘lân 
edilecek fiât üzerinden Türk parasına tahvîl edilerek ona göre damga resmi 
hesâb ve istîfâ olunacakdır. Bu fiat,i‘lân olunduğu târihden evvelki altı ayın 
vasatîsi üzerinden ta‘yîn edilecekdir. Fiâtı ta‘yîn ve i‘lân kılınmayan ecnebî 
meskûkâtı pulun yapışdırılacağı günün resmî kambiyo fiâtı mûcebince hesâb 
olunur.

İkinci Fasıl

Maktû‘ resm

 Mâdde 11- Maktû‘ resme tâbi‘ olan evrâk, senedât ve i‘lânât ile bun-
lardan alıncak resm mikdârları aşagıda gösterilmişdir:

Numara Kuruş Lira
1 İmtiyâz karârnâmeleri

Kefâlet akçesi olmayan imtiyâz karârnâmeleri

Kefâlet akçesi olan imtiyâz karârnâmeleri (kefâ-
let akçesinin beherinin kuruşu için 30

50
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Numara Kuruş Lira
2 İhtirâ‘ berâtleri 5
3 Maden işledilmesine mahsûs olarak verilen tez-

kire ve ruhsatnâmeler
5

4 Maden taharriyâtı ruhsatnâmeleri 5
5 Taş ocakları ruhsatnâmeleri 2
6 Muâfiyet ruhsatnâmeleri 5
7 Alâmet-i fârika ilmuhaberleri ve unvân (firma) 

tezkire ve ruhsatnâmeleri
2

8 1, 4, 5, 6, 7, 8 numaralarda muharrer karâr-
nâme ve tezkire ve ruhsatnâme ilmuhaberle-
rin muhtevî oldukları hukūkun tamâmen veya 
kısmen ferâğı mu‘âmelesi asıllarından alınan 
damga resminin nısfına tâbi‘dir.

9 Fabrika, matba‘a ve sâir sanâyi‘ mü’esseseler 
ihdâsı için i‘tâ olunan ruhsatnâmeler

10

10 Bir imtiyâzın istihsâli zımnında resmî dâirelere 
verilen mâlî i‘tibâr şehâdetnâmeleri

3

11 Resmî dâirelerle imtiyâz sâhibleri arasında 
te‘âtî olunan imtiyâz mukāvelenâme ve şart-
nâmelerinin her nüshası

10

12 Anonim şirketleri sermâyesinin tamâmı imzâ 
olunduğuna ve yüzde onunun veya daha ziyâ-
desinin te’diye kılındığına dâir mü’essesât-ı 
mâliyyeden verilen beyânnâmeler

5

13 Anonim şirketleri dâhilî nizâmnâmelerinin 
hükûmetce kabûl ve tasdîk edilmiş olan nüsha-
larının her biri

3
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Numara Kuruş Lira
14 Şirketlerce mevki‘-i tedâvüle çıkarılacak hisse 

senedâtına ve tahvîlâta tâlib olanlar tarafından 
talebi hâvî i‘tâ edilecek varakalar [bülten de 
soskripsiyon]

10

15 Anonim şirketleri mü’essis hisse senedâtı [par de 
fondatör] ve intifâ‘ senedâtı

20

16 Mu‘ayyen meblağı hâvî olmayan veya mu‘ayyen 
meblağa ma‘tûf bulunmayan ta‘ahhüdü muta-
zammın senedât ile ibrâz edilecek evrâk (mu‘ay-
yen meblağı hâvî veya mu‘ayyen meblağa ma‘tûf 
olanlar on ikinci mâdde mûcebince nisbî resme 
tâbi‘dir.)

20

17 Mu‘ayyen meblağı mutazammın olmayan mukā-
velenâmeler [mukāvelâtın ta‘dîlini, devrini, tecdî-
dini ve temdîdini mutazammın evrâk dahi ayn-ı 
resme tâbi‘dir]

1

18 Mu‘ayyen meblağı hâvî olmayan hibe vasiyetnâ-
melerle ölüme müte‘allik tasarruflar [mu‘ayyen 
meblağı hâvî olanlar on ikinci mâdde mûcebince 
nisbî resme tâbi‘dir.]

50 2

19 Resmen icrâ edilecek müzâyede ve münâkasa es-
nâsında pey sürenler tarafından gösterilecek kefîl-
lerden alınacak muvakkat senedât

10

20 Mu‘ayyen meblağı hâvî olmayan kefâlet, te’mînât 
ve rehin senedâtı

50

21 Rehin için verilen sened 10
22 Merhûn veya mahcûz malik üçüncü şahıslara tev-

dî‘inde alınacak sened ile iâre senedleri
20

23 Muvâza‘a senedleri [mu‘ayyen meblağı hâvî olan-
lar 12. mâdde mûcebince nisbî resme tâbi‘dir.]

1
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Numara Kuruş Lira
24 Çekler veya bankalar arasında münâkale ve te’diye 

emirleri
5

25 Bi’l-umûm depozito ilmuhaberleri [emânet sened-
leri]:

Bin kuruşa kadar

Bin kuruş ve fazlası

5

15

26 Kabz ve ibrâyı hâvî olmayan hesâb pusulaları, fa-
turalar, bankalarla ticârethaneler arasında te‘âtî 
edilen matlûb ve zimmet mektûbları

2

27 Hesâb-ı cârî varakaları ve hesâb-ı cârî ve tasarruf 
sandığı cüzdanları

5

28 Eshâm, kambiyo ve senedât-ı ticâriyyeye âid ola-
rak tanzîm olunacak her nev‘ bordrolar veya bun-
ların kuponlarının numara ve bordroları ve borsa 
emirleri

5

29 Meskûkât, eshâm, zehâir ve eşyâ fiât cedvelleri 1
30 Konşimentolar ve nakliye kāimeleri (leter de veva-

tör) ve demiryolu bârnâmeleri beher nüshası
10

31 Arabacı ve emânetci ve mekkâreci gibi nâkiller ta-
arfından nakl edecekleri nükūd ve eşyânın kendile-
rine teslîm edildiği hâvî verecekleri bilet ve senedler

3

32 Ale’l-umûm ordinolar veya ordino yerine kāim irsâl 
veya teslîm emirleri

5

33 Gümrük idârelerine i‘tâsı mecbûrî olup gerek idâ-
relerde kalacak ve gerek iâde kılınacak musaddak 
manifesto nüshaları

25

34 Acentalar veya vekîlleri ma‘rifetiyle sefâinden 
gümrüğe getirilen eşyâ listeleri

2
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Numara Kuruş Lira
35 Gümrük anbarlarına idhâl edilmeyen eşyâ için 

acente veya vekîlleri tarafından sâhiblerine veri-
len listeler

5

36 Bahrî vukū‘ât raporları [provadi fortune] 50
37 Muvakkat sigorta beyânnâmeleri, sigorta zeylleri 

[avenanları]
5

38 Efrâd tarafından resmî dâirelere verilen her nev‘ 
arzuhâl ve isti‘fânâmeler ile lâyiha muhtıra, 
beyânnâme ve ihbârnâmeler ve bu mâhiyetde resmî 
makāmâta çekilen telgrafnâmelerin mühürlü veya 
imzâlı nüshaları

15

39 Tahrîr ve tanzîm edilen veya şifâhen tescîl etdiri-
len vekâletnâmeler:

Husûsî olanlar

Umûmî olanlar

Sulh mahkemelerinde istimâl edilecek olan husûsî 
vekâletnâmeler

50

10

1

1

40 Mehâkim, mecâlis ve icrâ dâirelerinden hukūk 
ve ticâret işlerine dâir teblîğ olunan celbnâme, 
da‘vetnâme ve ihbârnâmelerle efrâdın mürâca‘a-
tı üzerine resmî dâirelerden gönderilecek her nev‘ 
ihbârnâmeler

10

41 Protesto ve ihbârnâmelerle cevâbları ve bunlar sû-
retleri

25

42 Mehâkimce ta‘yîn olunan nâibler ile bi’l-umûm 
ehl-i hibre ve vukūf ve mümeyyiz ve muhammin 
raporları ve bunların tarafeyne teblîğ edilecek sû-
retleri

25

43 Ale’l-umûm tahkimnâmeler ve sulhnâmeler ve 
konkordatolar ve mehâkim ve devâire ibrâz olu-
nacak blançolar

1
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Numara Kuruş Lira

[Bunlardan tahkîmnâme ve sulhnâme ve konkor-
datoların mu‘ayyen meblağı hâvî olanları 12’nci 
mâdde mûcebince nisbî resme tâbi‘dir.]

44 Şûrâ-yı Devlet ve ale’l-umûm mehâkim ve 
mecâlisden ve resmî hey’etlerden mu‘ayyen meblağı 
mutazammın olmayarak verilen mazbata, i‘lâm 
ve karârnâmeler ile mu‘ayyen meblağı tazammun 
etmeyen hüküm karârları

1

45 İstiktâb ve hat ve hâtem tedkīki gibi veya 
münâza‘un-fihin keşf ve mu‘âyenesi gibi mehâkim 
tarafından verilecek ara kararlarını mutazammın 
evrâk [meblağ-ı mu‘ayyeni hâvî olanlar 12’nci 
mâdde mûcebince nisbî resme tâbi‘dir.]

25

46 Mahalle ve köy ihtiyâr hey’etlerinin mu‘ayyen 
meblağı hâvî olmayan ve efrâda âid bulunan 
mazbataları

5

47 Gayr-ı menkūl emvâlden mâ‘adâ terekeleri beş 
bin kuruşa bâliğ olmayanların küçükleri hakkın-
da vasî nasbına ve nafaka takdîrine müte‘allik 
karârlar

15

48 Resmî dâireler veya şirketler veya efrâd tarafın-
dan tanzîm olunan tasdîknâmeler, şehâdetnâme-
ler, hüviyet varakaları ve teklîfnâmeler

15

49 İnhisâr idâre ve şirketlerine verilen beyânnâmeler 
ve bu şirketler tarafından i‘tâ edilen ruhsatnâmeler

25

50 Resmî sıfatı hâ’iz eşhâs tarafından i‘tâ olunan 
ilmuhaberler ve bi’l-umûm etibbâ raporları ve 
sıhhiye patenteleri ve her nev‘ tahlîl raporları

15
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Numara Kuruş Lira
51 Muhâsebe devir defterleriyle berâet-i zimmet 

mazbatalarının munfasıl me’mûra ve Dîvân-ı 
Muhâsebât i‘lâmlarının muhâsib-i mes’ûle verilen 
nüshaları

50

52 Zirâat Bankası’ndan istikrâz edeceklere mahalle-
rinden i‘tâ olunan ilmuhaberler

5

53 Mekteb şehâdetnâmeleri ve ehliyetnâmeleri:

İlk mekteb şehâdetnâme ve ehliyetnâmeleri

Orta mekteb ve lise şehâdetnâmeleri

[Mekteb tasdîknâmelerinden resmin yarısı alınır.]

10
1

54 Nüfûs hüviyet cüzdanları 5
55 Pasaportlar 1
56 Menşe’ ve mahrec şehâdetnâmeleri 50
57 Gümrük idâreleri tarafından verilen kapı pusula-

ları
2

58 Evlenme kağıdı 50
59 Makbûz ve ibrânâmeler ile kabzı mutazammın 

vaz‘ edilen imzâ veya mühürler:

Beş yüz kuruşa kadar meblağı mutazammın olan-
lar

Beş yüz kuruşdan yukarı meblağı mutazammın 
olanlar ile eşyâ ve kıymetli evrâk hakkında te‘âtî 
edilen her nev‘ makbûzlar

[Bunlardan avans makbûzlarıyla karzan alınan 
mebâliğ için verilen veya efrâd tarafında mu‘ay-
yen meblağı mutazammın olarak resmî dâirelere 
i‘tâ olunan makbûz ve ibrâ senedleri ve resmî dâi-
reler hesâbına te’diye olunan mebâliğ 

2

5
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Numara Kuruş Lira
hakkında müte‘addid nüsha olarak bankala-
ra verilen makbûz senedâtının mezkûr dâirelere 
âid nüshaları ve bankalar ve bi’l-cümle şirket ve 
kumpanya ve fabrikalar ve matba‘alar ile sanâyi‘ 
destgâhları ve ticârethâneler me’mûrîn ve müs-
tahdemîninin maâş, ücret-i ikrâmiye ve harc-ı râh 
nâmlarıyla almakda oldukları mebâliğa mukābil 
verecekleri makbûzlar Damga Kānûnu’nun on 
ikinci mâddesi mûcebince nisbî resme tâbi‘dir]

60 Resmî dâireler tarafından efrâda verilen her nev‘ 
nakliye ve transit tezkireleri veya bunların yerine 
kāim olacak ruhsatnâmeler ve ormanlardan eşcâr 
kat‘ı için verilen ruhsatnâmeler ferâğ ve intikāl, 
inşâât, ta‘mîrât ve hafriyâta dâir ruhsat tezkireleri

5

61 Her nev‘ tekâlîfin ve sâir îrâd kaydı lâzım gelen 
mebâliğin ahz u kabzını mübeyyin resmî dâireler 
ve tahsîl me’mûrları ve mültezimler tarafından 
i‘tâ olunan makbûz ve ibrâ senedleri

2

62 Tütün ve tönbakü tezkireleri 5
63 Salâhiyet-i resmiyyeyi hâ’iz olmayan efrâda silah 

taşımak için verilen tezkireler
50

64 Berrî ve bahrî sayd ruhsat tezkireleri 25
65 Alâkadârları tarafından ahz edilen mebâliğ için 

icrâ dâirelerine i‘tâ olunan makbûz senedleri:

Beş yüz kuruşa kadar meblağı hâvî olanlar

Beş yüz kuruşdan yukarı meblağı hâvî olanlar

2

5
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Numara Kuruş Lira
66 Posta ve telgraf makbûzları 2
67 Zâyi‘ emânet mukābilinde ashâbına tazmînen ve-

rilen mebâliğ makbûzları:

Beş yüz kuruşa kadar meblağı hâvî olanlar

Beş yüz kuruşdan yukarı meblağı hâvî olanlar

2

3
68 Tevzî‘ olunan matbû‘ ve gayr-ı matbû‘ i‘lânnâme-

ler
10 

para
69 Programlar ve i‘lânı hâvî kataloglar ve bi’l-cümle 

seyr u sefer ta‘rifeleri ve sirkülerler
1

70 Menâfi‘i efrâda âid olarak ta‘lîk edilen resmî dâire 
i‘lânâtı

1

71 Kağıd veya mukavva üzerine tertîb olunarak 
umûmî mahallere asılan veya yapışdırılan veya 
âher sûretle teşhîr edilen i‘lânlar

[Ayrı ayrı eşhâs tarafından mütenevvi‘ mâddeler 
hakkında tertîb edilip bir kağıd veya mukavvaya 
derc olunan i‘lânların her biri için ayrıca resm i‘tâ-
sı lâzım gelir]

20 
para

72 Kağıd ve mukavvadan başka mâddeler üzerine 
tertîb olunarak umûmî mahallere yapışdırılan veya 
asılan veyahud âher sûretle teşhîr edilen i‘lânlar:

Bir metre murabba‘ının yarısı veya bundan dûn 
olanlar

Bir metre murabba‘ının yarısından bir metre mu-
rabba‘ına kadar olanlar

Bir metre murabba‘ından ziyâde olanlar

15

25

50
1

73 Her nev‘ adresleri hâvî mecmû‘alar:

İki yüze kadar sahîfeyi hâvî olanlar 5
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Numara Kuruş Lira
İki yüzden beş yüze kadar sahîfeyi hâvî olanlar

Beş yüzden ziyâde sahîfeyi hâvî olanlar

10

25
74 Gazetelere ve mevkūt risâlelere derc olunan i‘lân-

lar:

Bir gazete sahîfesini işgāl edecek i‘lânlar

Bir gazete sahîfesinin yarısını işgāl edecek i‘lânlar

Daha küçük mikyâsda olan i‘lânlar

(resm, aslî nüshalarından alınır)

50

2

1

75 Mevkūt olmayan risâlelere, takvîmlere, kitâblara, 
rehberlere ve buna mümâsil mecmû‘alara derc etdi-
rilen her i‘lân için [aslî nüshalarından]

25

76 Duvar takvîmleri:

İ‘lânlı duvar takvîmleri

İ‘lânsız duvar takvîmleri ve i‘lânlı ceb takvîmleri

5

1
77 Kırk kuruş veya ondan fazla maktû‘ veya nisbî 

damga resmine tâbi‘ evrâkın resmî dâirelere ibrâz 
olunan hulâsa, sûret ve tercümeleri

[Kırk kuruşdan dûn resme tâbi‘ evrâkın resmî dâi-
relere ibrâz olunan hulâsa, sûret ve tercümelerin-
den asıllarının tâbi‘ olduğu damga resminin nısfı 
istîfâ olunur.]

30

78 Efrâdın talebi üzerine verilecek resmî kayd ve 
karârların hulâsa ve sûretleri ve me’mûrîn sicil 
cüzdânları

30

79 İnşââta müte‘allik olarak resmî dâirelerle efrâd 
arasında te‘âtî edilecek resim, plan, harita 
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Numara Kuruş Lira
ve keşif defterlerinin her biri 25

80 Me’mûrların tercüme-i hâl varakaları

[Tercüme-i hâl varakalarına rabt olunacak evrâk-ı 
müsbite sûretleri bir kağıd üzerine tahrîr edilmiş 
olur ise bir sûret addolunarak 30 kuruş maktû‘ 
resme tâbi‘dir.]

50

81 Mültezimîne iltizâmı hâvî i‘tâ olunacak tezkireler 20
82 Pul bey‘iyye ruhsatnâmeleri:

Vilâyet merkezinde

Kazâ merkezinde

Nâhiye merkezinde

50

50

2

1

83 Kitâb, risâle ve gazete neşri ruhsatnâmeleri 1
84 Su, gaz ve elektrik kumpanyalarının abonman 

mukāvelenâmeleri
10

85 Şirketlerin turuk ve meâbirde hafriyât ve 
ta‘mîrât icrâsı için belediye dâirelerine verecekleri 
ihbârnâmeler

15

Üçüncü Fasıl

Nisbî resmler

 Mâdde 12- Gerek bu kānûnda nisbî resme tâbi‘ olduğu tasrîh edilen ve 
gerek tasrîh edilmeyip mu‘ayyen meblağı mutazammın ve ihticâca sâlih olan 
ikinci mâddede mezkûr bi’l-cümle evrâk, senedât-ı sâirenin nâtık olduğu ve-
yahud bunlarda münderic rakamların hâsıl edeceği meblağın beher bin kuruş 
için iki kuruş resm istîfâ olunur.
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 Küsûrat yüzde elliden dûn olursa nazar-ı i‘tibâra alınmaz bu mikdârı 
mütecâviz olursa tâm addedilir.

 Mâdde 13- Aşağıda nev‘leri zikr edilen evrâk ve senedât 12’nci mâdde 
hükmünden müstesnâ olup hizâlarında gösterilen nisbetler dâiresinde damga 
resmine tâbi‘dir.

 1- Bi’l-cümle emlâk ve arâzînin ve mevkūf musakkafât ve müstegal-
lâtın ve bahrî sefâin ve merâkibin tasarruf senedâtı hâvî olduğu meblağa göre 
bin kuruşda on para

 [Bunların ferâğ ve intikāline dâir tanzîm olunan zabıtnâme 12’nci 
mâdde mûcebince nisbî resme tâbi‘dir. İntikāl ve ferâğ mu‘âmelâtı bir za-
bıtnâme ile icrâ olunur ise bu mu‘âmelelerin her biri ayrı ayrı resme tâbi‘dir. 
İntikāl mu‘âmelâtının ta‘addüdü mükerrer damga resmi istîfâsını müstelzim 
değildir.]

 2- İstikrâz veya deyn ikrârını mutazammın olanlardan mâ‘adâ mu‘ay-
yen meblağı hâvî veya mu‘ayyen meblağa ma‘tûf mukāvelenâmeler, akdi mu-
tazammın sipârişi kabûl mektûbları, akreditifler [hâvî oldukları meblağın 
binde biri]

 Bu kabîl mukāvelenâmelerin ta‘dîli hâlinde artan mikdâr aynı nisbete 
tâbi‘dir. Devri hâlinde ise aslından alınan resmin rub‘u istîfa olunur.

 [İstikrâz veya deyn ikrârını mutazammın olanlar 12’nci mâdde mûce-
bince nisbî resme tâbi‘dir.]

 3- Îcâr ve istîcâr mukāvelenâmeleri [mukāvele müddetine göre îcâr be-
delinin binde biri] mukāvelenin devri hâlinde resmin rub‘u alınır. Ancak îcâr 
bedeli tezâyüd etmiş ise bu takdîrde tezâyüd eden mikdârın resmi tam olarak 
istîfâ olunur.

 4- Mu‘ayyen meblağı hâvî olan kefâlet, te’mînat ve rehin senedâtı 
(muhtevî olduğu meblağın binde biri)
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 5- Kredi mektûbları [muhtevî olduğu meblağın binde biri]

 6- Yolcuların ve yolculara mahsûs eşyâ-yı nakliyye ücretine dâir bilet-
ler ve pusula [üç kuruşdan dûn olmamak üzere muhtevî olduğu mebâliğa göre 
bin kuruşda yirmi para]

 7- Mahkemelerden alâkadârlara verilecek tereke ve taksîm-i verâset 
varaka veya defterleri [binde bir] [mu‘ayyen meblağı hâvî olmayanlar elli ku-
ruş resme tâbi‘dir.]

 8- Her türlü alım ve satım ve îcâr ve istîcâra müte‘allik ihale karârları 
[ihâlebedeli üzerinden bin kuruşdan on para]

 9- Tiyartro, konser, sinema, sirk, stadyum ve emsâli mü’esseseler [bir 
kuruşdan dûn olmamak üzere beher biletin muhtevî olduğu meblağın yüzde 
beşi]

 Balo, dansing, bar ile bi’l-umûm eğlence ve temâşâ mahalleri [beş ku-
ruşdan dûn olmamak üzere beher biletin muhtevî olduğu meblağın yüzde on 
beşi]

 Üzerinde kıymeti muharrer olmayan biletlerden iki yüz kuruş resm 
istîfâ olunur.

 [Biletlerin muhtevî bulunduğu meblağdan belediye, dâru’l-aceze resm-
lerinin hâric tutulması lâzımdır.]

 Tatbîki mümkün olan mahallerde biletler üzerinden alınacak resmin 
matbû‘ damga vaz‘ı sûretiyle îfâsı mecbûrîdir.

Dördüncü Fasıl

Ticârî senedler

 Mâdde 14- Ecnebî memleketlerden Türkiye Cumhûriyeti dâhilindeki
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mahaller üzerine tanzîm edilen emre muharrer veya hâmiline âid senedler ve 
salâhiyetnâmeler [mandatörler] poliçe [tretler] ile maktû‘ resm ta‘rifesinde 
yazılı olanların gayr-ı mütedâvil veya ticârî evrâk veya senedât on ikinci 
mâdde mûcebince nisbî resme tâbi‘dir.

 Birinci fıkrada yazılı evrâk ve senedâtdan ecnebî memleketlerden bi-
rinden diğeri üzerine tanzîm edilip Türkiye’de tedâvül mevki‘ine vaz‘ olu-
nanlar yarım resme tâbi‘dir.

 Ecnebî memleketlerden gelen mezkûr evrâk ve senedâtın damga resmi 
Türkiye’de bu senedleri en evvel satan veya te’diye veya kabûl veyahud âher 
sûretle istimâl eden şahıs tarafından i‘tâ kılınacakdır.

 Mâdde 15- Müte‘addid nüsha olarak tanzîm olunan poliçe ve emre 
muharrer ticârî senedlerin yalnız mevki‘-i tedâvüle çıkarılan nüshaları resme 
tâbi‘dir.

 Mâdde 16- Resmi îfâ kılınmamış olduğu hâlde Türkiye hâricine keşîde 
edilen poliçeler Ticâret Kānûnu’nun 573’ncü mâddesindeki kefâlet-i müte-
selsile imtiyâzından müstefîd olamaz. Bu kabîl poliçelerin damga resmi kıs-
men îfâ edilmiş ise mezkûr imtiyâz yalnız resmi ifâ kılınmış olan kısım için 
mahfûzdur.

 Poliçelere dâir bâlâda muharrer ahkâm ticârî veya mütedâvil sâir evrâk 
ve senedât hakkında da tatbîk olunur.

Beşinci Fasıl

Sigortalar

 Mâdde 17- Sigortalar aşağıda gösterildiği vechile damga resmine 
tâbi‘dir
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 1- Yangın sigortaları:

 Üç aydan ziyâde müddet için akd edilenler:

 Te’mîn olunan meblağdan yüz lira için bir kuruş, küsûrât tam i‘tibâr 
olunacakdır.

 Mezkûr resm sigorta müddetinin beher senesi için istîfâ olunur. Üç 
aydan fazlasına küsûrâtı bir sene i‘tibâr olunacakdır.

 Üç ay veya ondan noksân müddet için akd edilenler te’mîn olunan 
meblağdan beher dört yüz lira için iki kuruş. Küsûrât tam addolunur.

 2- Hayât sigortaları ile şahsî kazâ sigortaları:

 Sigorta ücreti olarak beher yüz kuruş için iki kuruş [küsûrât yüz kuruş 
i‘tibâr edilecekdir.]

 3- Kara, su ve hava nakliyât sigortaları: Sigorta ücreti olarak te’diye 
olunacak beher yüz kuruş için bir kuruş [küsûrât yüz kuruş addolunur]

 Mâdde 18- Yangın sigortalarının tâbi‘ olduğu damga resmi sigorta 
mukāvelenâmeleri ve sigortanın tecdîd ve temdîdi hâlinde verilecek beyânnâ-
me veya makbûzlar ile bunların hüküm ve mahiyetinde bulunan sâir evrâk ve 
senedâtdan istîfa olunur. Te’mîn edilen meblağın tezyîdini hâvî [avananlar] 
ve sâir evrâk ve senedât tezyîd olunan mikdâra göre resme tâbi‘dir. Te’mîn 
edilen meblağın mikdârı işbu mâddede zikr olunan evrâk ve senedâtda ta‘yîn 
edilmediği hâlde bunlardan yazılı sigorta ücretinin beher beş parası mukābi-
linde yüz kuruş te’mîn edilmiş addolunacakdır. Sigortanın müddeti mezkûr 
evrâk ve senedâtda gösterilmediği sûretde bu müddet bir sene i‘tibâr oluna-
cakdır.

 Mâdde 19- On yedinci mâddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında
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beyân olunan sigortaların tâbi‘ olduğu damga resmi sigorta ücretinin tesvi-
yesini mübeyyin verilen makbûz senedâtından veyahud kabzı mübeyyin ibâre 
ve şerhi mutazammın sigorta mukāvelenâmelerinden veya sigortanın tecdîd 
ve temdîdi hâlinde i‘tâ olunan avenan ve beyânnâmeler ve bu mâhiyetdeki 
sâir evrâk ve senedât üzerinden istîfâ olunur.

 Mâdde 20- Sigorta mukāvelenâmeleri müte‘addid nüsha olarak tan-
zîm olunduğu sûretde damga resmi yalnız sigorta etdiren tarafa i‘tâ kılınan 
nüsha üzerine hesâb olunup diğer nüshalara mezkûr mukāvelenâmelerin işbu 
kānûn ahkâmına tevfîkan tâbi‘ bulunduğu damga resminin zikri geçen nüsha 
üzerine îfâ kılındığı yazılacakdır.

 Mâdde 21- On sekizinci ve on dokuzuncu mâddelerde yazılı evrâk ve 
senedât nev‘inden olarak ecnebî memleketlerde tanzîm edilip Türkiye dâhilin-
de hükümleri cârî olacak evrâk ve senedât on yedinci mâddede ta‘yîn edilen 
resme tâbi‘dir.

 Bi’l-cümle nakliye şirketleri veya sâir nâkiller tarafından i‘tâ olunan 
konişmentolar ve nakliye kāimeleri bu gibi evrâkı sigortayı da hâvî olduğu 
hâlde bunlardan sigortanın tâbi‘ olduğu damga resmi dahi geçen mâddelerde 
ta‘yîn edilen vech ve şerâ’it üzere istîfâ olunur.

 Mâdde 22- On yedinci mâddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı 
sigortalara âid olup ecnebî memleketlerde tanzîm edilerek hükmü Türkiye dâ-
hilinde cârî olacak evrâk ve senedâtda sigorta ücreti mevcûd olmadığı takdîr-
de mezkûr evrâk ve senedâtın damga resmi te’mîn olunan meblağın beher yüz 
kuruş küsûru için yirmi para ücret-i hesâbî sûretiyle istîfâ olunur.

 Mâdde 23- Mütehavvil sigorta mukāvelenâmelerine [polis flotant
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dasisverans?] istinâden yapılan sigorta mu‘âmelâtı mikdârlarına göre ayrı 
ayrı damga resmine tâbi‘dir.

 Mâdde 24- 1- Merkezi İstanbul’da bulunan bi’l-umûm sigorta şir-
ketleri gerek doğrudan doğruya ve gerek dellâl ve acentalar vâsıtasıyla akd 
etdikleri bi’l-cümle sigorta ve temdîd mu‘âmelâtı ve te’mîn olunan mebâliği 
ve sigorta ücretlerini, zamâimi ve resmlerini de ayrıca gösterilmek üzere âid 
olduğu dâirece musaddak deftere kayda mecbûrdur.

 Mâliye Vekâletince ta‘yîn edilen diğer mahallerde merkezi bulunan di-
ğer sigorta şirketleri de bu hükme tâbi‘dir.

 2- Yukarıki fıkra mûcebince defterle mu‘âmele îfâ eyleyenler damga 
resmini her altı ayda bir topdan tesviye edeceklerdir.

 3- Merkezi İstanbul’da veya Mâliye Vekâletince ta‘yîn edilen mahal-
lerde olmayıp Türkiye’nin başka bir mahallinde bulunan sigorta şirketleri 
damga resmini evrâka pul yapışdırmak sûretiyle îfâ edeceklerdir.

 4- Birinci fıkra mûcebince damga resmini kaydları üzerinden tesviye 
edecek olan sigorta şirketleri altı aylık resme mukābil olmak üzere dâiresince 
ta‘yîn olunacak mikdârda depozito akçesi veya buna mukābil banka kefâlet-
nâmesi te’diye ve i‘tâ eyleyeceklerdir.

 5- Bu kabîl sigorta şirketlerinin hesâbâtı her altı ayda bir def‘a me’mûr-
ları tarafından tedkīk ve imzâ olunacakdır.

Altıncı Fasıl

Eshâm ve tahvîlât

 Mâdde 25- Sermâyesi eshâma münkasım olarak teşkîl edilecek her nev‘ 
şirketlerin muvakkat veya kat‘î hisse senedâtı (aksiyonlar) i‘tibârî
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kıymetlerinin yüzde biri nisbetinde resme tâbi‘ olacakdır. Küsûrât yüz kuruş 
i‘tibâr edilir. Hisse senedâtına âid bu resm şirketin teşekkülü târihinden i‘ti-
bâren nihâyet üç ay zarfında te’diye olunacakdır.

 Mâdde 26- Sermayesi eshâma münkasım olmayarak hükûmetin tasdî-
kiyle teşekkül eden şirketler sermâyesi üzerinden on ikinci mâdde mûcebin-
ce nisbî resme tâbi‘dir. Bu resm İktisâd Vekâleti’nden verilecek ruhsatnâ-
me üzerine pul yapışdırmak veyahud fevka’l-âde damga konulmak sûretiyle 
istîfâ olunur.

 Mâdde 27- Yirmi beşinci mâddede yazılı şirketler tarafından çıkarıla-
cak muvakkat veya kat‘î tahvîlât (obligasyon) i‘tibârî kıymetleri üzerinden 
yüz kuruşda veya yüz kuruş küsûrâtından yirmi para hesâbıyla kezâlik bir 
def‘aya mahsûs olmak üzere resme tâbi‘dir. Tahvîlâta âid damga resmi bun-
ların çıkarıldığı târihden i‘tibâren nihâyet üç ay zarfında te’diye edilecekdir.

 Mâdde 28- Yirmi beşinci mâddede yazılı şirketlerin müddeti ve im-
tiyâzı temdîd edildiği hâlde hisse senedâtından temdîd müddetinin hey’et-i 
umûmiyyece kabûlü gününden ve hükûmetce tasdîki îcâb edenlerin târih-i 
tasdîkinden i‘tibâren üç ay zarfında mezkûr mâdde mucebincce damga resmi 
yeniden alınır.

 Yukarıki fıkra mûcebince müddetin temdîdi târihinde şirket tahvîlâtın-
dan (obligasyon) henüz imhâ edilmemiş olanlar bulunur ise bunlardan mezkûr 
târihden i‘tibâren kezâlik üç ay zarfında yeniden yirmi yedinci mâddede yazı-
lı damga resmi istîfâ olunur.

 Mâdde 29- Yirmi dördüncü ve yirmi beşinci mâddelerde yazılı şirket-
lerin sermâyeleri tezyîd edilecek olur ise damga resmi yalnız sermâye[ye] zam 
olunan mikdâr üzerinden istîfâ olunur. Damga resmine tâbi‘ 
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bir şirketin mezkûr resme tâbi‘ olmayan bir şirket ile birleşmesiyle sermâyesi 
tezâyüd eylediği takdîrde damga resmi birleşme keyfiyetinin takarrurunun-
dan i‘tibâren üç ay zarfında te’diye edilecekdir.

 Mâdde 30- Yirmi beşinci ve yirmi yedinci mâddelerde beyân olunan 
hisse senedâtı ve tahvîlât damga resmi te’diye edilmeksizin borsaya kayd olu-
namaz. Damgalanmış muvakkat hisse senedâtı ve tahvîlât yerine ikāme edi-
lecek kat‘î senedât ve tahvîlât resm alınmaksızın damgalanır. Tebdîlen hisse 
senedâtı ve tahvîlât çıkarılıp da ibtidâî senedât ve tahvîlâtın mikdârında 
ta‘dîlât icrâ kılınmadığı takdîrde yeni hisse senedâtı ve tahvîlât eskilerinin 
ibrâzı şartıyla resm istîfâ edilmeksizin damgalanır.

 Mâdde 31- Türkiye’ye idhâl olunan ecnebî eshâm ve tahvîlâtı yedinci 
mâddenin üçüncü fıkrası mûcebince i‘tibârî kıymetleri üzerinden bir def‘a-
ya mahsûs olarak yüz kuruşda bir kuruş nisbetinde damga resmine tâbi‘dir. 
Küsûrât yüz kuruş i‘tibâr edilir. İ‘tibârî kıymetleri mu‘ayyen olmadığı sû-
retde resm piyasa kıymeti üzerinden alınır. Bu eshâm iletahvilâtın resmini 
hâmili te’diyeye mecbûrdur.

Yedinci Fasıl

Muâfiyetler

 Mâdde 32- Aşağıda gösterilen evrâk, senedât ve i‘lânât damga resmin-
den muâfdır:

 1- Resmî dâireler arasındaki mu‘âmelâtı hâvî her nev‘ resmî evrâk ile 
resmî dâirelerin suâl ve istîzâhı üzerine efrâd tarafından yazılacak cevâblar 
ve bunların merbûtâtı



164



165

-74-

 2- Hükûmetce akd olunacak avans ve istikrâz mukāvelenâmeleri ve 
hazîne bonoları.

 3- Tedâvüle çıkarılacak hükûmet istikrâzına âid muvakkat veya kat‘i 
tahvîlat ile bunlara dâir talebnâmeler [desoskripsiyon]

 4- Efrâdın mu‘âmelâtına müteferri‘ olarak resmî dâirelerce görülecek 
lüzûm üzerine yazılacak derkenâr veya çıkarılacak sûret ve hulâsalar ve buna 
benzer diğer evrâk.

 Efrâd tarafından vergi mikdârına dâir taleb olunan kayd sûretleri.

 5- Ecnebî memleketlerde tanzîm ve doğrudan doğruya devâir-i resmiy-
ye nâm ve hesâbına irsâl olunan bi’l-cümle evrâk ve senedât.

 6- Cezâ ve tahkīkāt işlerine müte‘allik bi’l-cümle evrâk ile yazılacak 
celbnâme ve da‘vetnâmeler ve bin kuruşa kadar ayn-ı da‘vâlarında teblîğ olu-
nacak da‘vâ zabıt sûretleriyle celbnâmeleri

 7- Damga Kānûnu’na muhâlif mu‘âmelâta müte‘allik 12’nci fasılda 
yazılı müzekkere ve i‘lâmlar ile 11’nci fasılda gösterilen zabıtnâme ve musad-
dak sûretler.

 8- Kānûnlarıyla nizâmlarına tevfîkan icrâ edilen intihâbâta âid resmî 
mazbatalar

 9- Yukarıki fıkrada mezkûr mazbataları tasdîk ve tefsîr için mükerre-
ren resmî dâirelerce verilen mazbatalar

 10- Mahalle ve köy ihtiyâr hey’etlerinin resmî dâirelere vazîfeten ihbâ-
rına mecbûr oldukları vukū‘âta dâir ilmuhaberler.

 11- Mekteb talebesi ile velîleri tarafından mekteb idârelerine verilen 
beyânnâme ve tezkireler, mekteblere girmek için alınacak hüsn-i hâl mazbata 
ve şehâdetnâmeleri.
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 12- Yüz kuruşa kadar maâş ve vazîfe sâhiblerinin hayâtda ve hâl ve 
vaz‘iyetlerine dâir verilen ilmuhaberlerle sâir şehâdetnâme, tasdîknâme ve 
beyânnâmeler.

 13- Mevkūf ve mahbûs fakīrlerin habishâneler nizâmâtının tatbîkine 
ve mahbûs ve mevkūf bulundukları mâddelere dâir resmî dâirelere verecekleri 
istid‘ânâme ve beyânnâmeler.

 14- Muhtâcîne verilecek her nev‘ ilmuhaberler ve şehâdetnâme ve tas-
dîknâme ve beyânnâmeler ve mazbata ve sâireler.

 15- Muhtâc zürrâ‘a vâki‘ olacak her nev‘ tevzî‘âta müte‘allik makbûz 
senedleriyle kefâletnâmeler.

 16- Tekâlîf ve rüsûm ile sâir bi’l-cümle vâridâta ve menâfi‘-i umû-
miyyeye müte‘allik olarak resmî dâirelerden efrâda teblîğ olunan ihbârnâme, 
karâr ve keşifnâmelerle posta ve telgraf idârelerince alâkadârâna gönderilen 
her nev‘ ihbârnâmeler.

 17- Devlet vâridâtına ve menâfi‘-i umûmiyyeye müte‘allik efrâd tara-
fından resmî dâirelere verilen ihbârnâmeler.

 18- İmzâ ve mühürler hakkında şehâdet ve tasdîki hâvî şerhler

 19- Türkiye tahaffuzhânelerinden çıkan yolculara sıhhiye me’mûrları 
tarafından verilecek ilmuhaberler.

 20- Telkīh-i cederîye ve hukūk-ı umûmiyyeden dolayı fennî tedkīkāta 
dâir verilen rapor, şehâdetnâmeler, bi’l-cümle etibbâ reçeteleri ve sârî hasta-
lıkların sirâyetini men‘ için dâiresince tanzîm olunan bi’l-umûm evrâk.

 21- Hancı ve otelciler tarafından zâbıtaya verilen ihbârnâmeler.

 22- Küçüklere âid olarak verilen nafaka makbûzları

 23- Tekā‘üd, küçükler maâşânının tahsîsine müte‘allik bi’l-cümle ev-
rak
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 24- Başçavuş ve başçavuşa kadar askerlerin aşağıda gösterilen mu‘â-
melâtı ve evrâkı:

 A- Silah altında bulunanların işlerine dâir olan ve gönüllü yazılmak 
isteyenler tarafından verilen arzuhâller ile bunlar üzerine icrâsı lâzım gelen 
mu‘âmelâta müte‘allik evrâk.

 B- Askerliğe giden veya terhîs ve istibdâl edilenlerin askerî husûsâtı ve 
maâşları hakkında verilen ve dâirelerce tanzîm edilen bi’l-cümle evrâk.

 C- Vefât edenlerin küçüklerine mahsûs maâşlarına âid bi’l-cümle evrâk 
ile vârislerinin verâset sıfatlarını musaddak verâset evrâkı.

 D- Askerlikde bulunanlara i‘tâ olunan ilmuhaber, şehâdetnâme, tas-
dîknâme ve beyânnâmeler.

 H- Askerler tarafından veya askerler için tevdî‘ olunan mebâliğ makā-
mındaki postahâne ve banka makbûzları.

 25- Ecnebî sefâret ve konsoloshânelerinin mühür veya imzâsını hâvî 
olan takrîrler ve resmî evrâk.

 26- Ecnebî sefâret ve konsoloshânelerinde akd ve te‘âtî veya mezkûr 
sefâret ve konsoloshânelerce kabûl ve fakat sefâret hâricinde istimâl edilme-
yen evrâk.

 (25, 26 numaralı fıkralardaki muâfiyetler mütekābiliyet şartıyladır.)

 27- Aslı yüz kuruş veya ondan dûn mebâliğ için i‘tâ kılınan her nev‘ 
makbûz ve ibrâ senedleri, yolcu ve yolculara mahsûs eşyâ biletleri, hesâb pu-
sulaları, faturaları, matlûb zimmet mektûbları ve sâir evrâk.

 [Sigortalara müte‘allik mâddelerdeki makbûzlar bu muâfiyete dâhil de-
ğildir.]
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 28- Yüz kuruş veya ondan aşağı mebâliğ için resmî dâirelerden verile-
cek makbûzlar.

 29- Bedenen hizmet îfâ eden mükellef ameleye verilen tezkire veya il-
muhaberler.

 30- Meccânen verilen pasaportlar ve bunlar üzerine yazılan vizeler.

 31- Resmî dâirelerce nakl etdirilecek askerlerle sâir şahısların ve nükūd 
ve eşyânın nakliyye ücretleri için kumpanya ve acentalar tarafından verilecek 
makbûzlar.

 32- Posta havâlenâmeleri [mandapostları] ve bunlara müte‘allik mak-
bûzlar.

 33- Posta idârelerinin defterleri üzerine mürselün-ileyhler tarafından 
yazılan makbûz şerhleri.

 34- Müzâyede, Münâkasa ve İhâlât Kānûnu mûcebince verilecek mu-
vakkat te’mînât mektûbları ile depozito mukābilinde verilen makbûzlar.

 35- Resmî dâirelere emâneten bırakılan nükūd, eshâm ve eşyânın red ve 
iâdesinde i‘tâ olunan makbûz ve ibrâ senedleri.

 36- İcrâ dâireleri tarafından mahkûmün-bihin alındığına dâir verile-
cek makbûzlar ve hesâb pusulaları.

 37- Sanâyi‘ mektebleri talebesine âid cüzdanlar ile ücretlerinin tesviye-
sine mukābil verilen makbûzlar.

 38- Mekteblere, hayrî mü’esseselere ve muhtâclara verilen i‘âne mak-
bûzları.

 39- Resmî dâirelerin, efrâdın menâfi‘ine müte‘allik olmayan i‘lânları.

 40- İ‘lânı hâvî olmayan ceb takvîmleri ve yalnız isim, sıfat ve mahall-i 
ikāmeti mübeyyin kartlar, adresler ve levhalar.
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 41- Risâle ve kitâbların kablarında mü’ellifin eserlerini veyahud mat-
ba‘acının mevcûd kitâblarını gösteren cedveller,satılık her nev‘ eşyânın üzer-
lerine veya zarflarına konulan veya yapıştırılan veya sarılan her nev‘ adres ve 
i‘lân ve ta‘rîfnâmeler.

 42- Zâyi‘âta ve hayrî işlere müte‘allik olarak gazetelerle neşr olunan 
i‘lânlar.

 43- Lokanta ve otellerin yiyecek ve içecek listeleri

 44- Bir liman veya gümrük kordonu dâhilinde aktarma veya bir güm-
rükden diğer gümrüğe veya bir iskeleden diğer bir iskeleye veya sefâine nakl 
veya tahmîl veya sefâinden ihrâc olunacak veyahud gümrük idâresi bulunma-
yan mevâki‘den mevrid gümrük idârelerine irsâl kılınacak eşyâ için gümrük 
hukūk ve salâhiyetini te’mînine âid olduğu me’mûrîni tarafından verilecek 
varakalar.

 45- Davar ve ehlî hayvanât sayım yoklama ve ifrâz tezkireleri.

 46- Köy bekcilerine verilen bekcilik tezkireleri.

 47- Ölüme ve ölülerin defnine müte‘allik cümle evrâk.

 48- Ticârî veya mütedâvil evrâk ve senedât ve maktû‘ resm ta‘rifesinin 
38, 39’ncu numaralarında mezkûr evrâk ve senedât üzerine tahrîr olunan 
ciro ve kabûl ve teslîmi mutazammın şerhler.

 49- Hesâb-ı cârî ve tasarruf sandığı cüzdanlarına yazılan kaydlar.

 50- Gazeteler ve ulûm ve edebiyât ve sanâyi‘den bahs [eden] risâleler.

 51- Resmî dâirelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar

 52- Bi’l-umûm hüviyet varaka ve cüzdanlarına yazılacak kaydlar ve 
şerhler

 53- Evrâk ve mektûbların tesellümüne dâir verilen imzâlar.

 54- İstikrâz, eshâm ve tahvîlâtının temettu‘ ve fâiz kuponları.
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 55- Hükûmete âid müze ve devâir-i belediye ile menâfi‘-i umûmiyyeye 
hâdim cem‘iyetler tarafından küşâd edilen sergi biletleri.

 Mâdde 33- Maktû‘ resm ta‘rifesinde veya muâfiyet faslında münderic 
olmayan ve nisbî resme tâbi‘ bulunmayan her nev‘ evrâk ile bunların hulâsa 
ve sûret ve tercümelerine, devâir-i hükûmete ibrâz olunduğu zaman on kuruş-
luk pul yapışdırılacakdır.

Sekizinci Fasıl

Resmin te’diyesi sûreti

 Mâdde 34- Tâbi‘ oldukları damga resminin sâir sûretlerle îfâsına mesâğ 
gösterilenlerden mâ‘adâ her nev‘ evrâk ve senedât ve i‘lânın resmini îfâ için 
damga pulu istimâl olunur.

 Damga resminin mikdârına muâdil olmak üzere müte‘addid pul yapış-
dırılması câizdir.

 Mâdde 35- Bu kānûnun istimâl veya ibrâzında ilsâkını emr eylediği 
evrâkdan mâ‘adâ evrâk ve senedât pullarının tanzîm zamanında yapışdırıl-
ması mecbûrîdir. Pullar târih ile beraber imzâ veya mühür konulmak sûretiyle 
ibtâl olunacaklardır. İki pul için bir ibtâl mu‘âmelesi kabûl olunabilir.

 Mâdde 36- Ecnebî memleketlerden gelen evrâk ve senedâta yapışdırıl-
ması îcâb eden pullar resmi îfâ edenler tarafından vaz‘ ve ibtâl edilecekdir.

 Mâdde 37- Aşağıda zikr edilen evrâk, senedât ve i‘lânâtın damga res-
mi pul yerine matbû‘ damga vaz‘ı sûretiyledahi îfâ olunabilir.

 1- Makbûz ve ibrâ senedleri,

 2- Çekler,
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 3- Kambiyo bordroları ve borsa fiât cedvelleri,

 4- Faturalar,

 5- Hesâb pusulaları ve hesâb-ı cârî varaka ve cüzdanları,

 6- Nakliyâta dâir olan evrâk,

 7- Gümrük beyânnâmeleri,

 8- Maktû‘ resm ta‘rifesinin 41’nci numarasında yazılı sigorta avenan-
ları;

 9- Her türlü i‘lân varakaları,

 10- Beş liradan yukarı damga resmine tâbi‘ evrâk ve senedât,

 Mâdde 38- Matbû‘ damga konulacak evrâkın resmi peşîn olarak istîfâ 
ve yüzde beşi tenzîl ve mahsûb edilir.

 Mâdde 39- Yirmi beşinci ve yirmi yedinci mâddelerde yazılı hisse sene-
dâtı ile tahvîlât gerek Türkiye Cumhûriyeti dâhilinde ve gerek ecnebî mem-
leketlerde ihrâc edilmiş bulunsun bunların tâbi‘ olduğu damga resmi pul ya-
pışdırılmayarak âid olduğu dâirece makbûz i‘tâsı veya matbû‘ damga vaz‘ı 
sûretiyle istîfâ olunur.

 Mezkûr resm makbûz i‘tâsı sûretiyle istîfâ edildiği takdîrde keyfiyet 
gazetelerle i‘lân edilecekdir. Otuz birinci mâdde mûcebince alınması lâzım ge-
len damga resmi ya pul yapışdırılmak veya matbû‘ damga konulmak sûretiyle 
istîfâ edilir.

Dokuzuncu Fasıl

İ‘lânlara mahsûs hükümler

 Mâdde 40- Kağıd veya mukavva üzerine yapılan i‘lânlar ya damga 
pulunu hâvî olur veyahud âid olduğu dâire tarafından damgalanır. Pul
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yapışdırılacak olur ise pullar otuz beşinci mâdde mûcebince konularak ya 
mezkûr mâdde ahkâmına tevfîkan veyahud i‘lân metninin pul üzerine geti-
rilmesi sûretiyle ibtâl olunur.

 Mâdde 41- Kağıd ve mukavvadan mâ‘adâ mevâdd üzerine yapılan 
i‘lânnâmeler umûmî mahallere yazmak veya asmak veya yapışdırmak sûre-
tiyle yahud sâir sûretlerle teşhîr edilmezden evvel bunları teşhîr etdirenler 
dâiresine mürâca‘atla mu‘ayyen resmi îfâ edececklerdir.

 Mâdde 42- Gazete ve mevkūt risâlelere konulacak i‘lânların resmi, neşr 
olunduğu gün gazete sâhib veya müdür-i mes’ûlleriyle sâir neşriyât nâşir veya 
tâbi‘leri tarafından tertîb ve muhâfaza edilecek koleksiyona mahsûs nüsha 
üzerine pul yapışdırmak ve ibtâl edilmek sûretiyle tesviye olunur.

 Mâdde 43- Gazete sâhibleri veya müdür-i mes’ûlleri ile sâbık mâddede 
gösterilen neşriyâtın nâşir ve tâbi‘leri i‘lân pullarının tedkīkini te’mîn için 
gazetelerin ve sâir neşriyâtın pul yapışdırılan nüshalarını bu kānûnda mu‘ay-
yen mürûr-ı zaman müddetince saklayacakdır.

Onuncu Fasıl

Cezâî hükümleri

 Mâdde 44- Damga resmine âid cezâlar aşağıda yazılıdır:

 1- Gerek me’mûrlar ve gerek efrâd tarafından tanzîm olunup damga 
resmi bu kānûn ahkâmına tevfîkan îfâ edilmemiş bulunan evrâk, senedât ve 
i‘lânât için damga resminden mâ‘adâ yirmi beş kuruşdan dûn olmamak üzere 
resmin beş misli cezâ-yı nakdî alınır.
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 2- Evrâk, senedât ve i‘lânâtın damga resmi noksân olarak îfâ edildiği 
takdîrde resm tamâm olunmakla beraber cezâ-yı nakdî yalnız noksân için 
istîfâ olunur.

 3- Evrâk, senedât ve i‘lânâta yapışdırılan pullar kānûnun gösterdiği 
vechile ibtâl edilmemiş ise bunlardan yalnız damga resmi alınır.

 4- Yirmi dördüncü mâddede gösterilen sigorta şirketleri sigorta ve tem-
dîd mu‘âmelâtını ve te’mîn olunan meblağı ve sigorta ücretlerini ve zamâi-
mi ve damga resmini musaddak deftere kayd etmedikleri veya noksân kayd 
etdikleri takdîrde bunlardan sigortaların tâbi‘ olduğu damga resminin [elli 
kuruşdan dûn olmamak üzere] on misli cezâ-yı nakdî alınır.

 5- Ruhsatsız damga pulu bâyi‘liği yapanlardan on lira ve tekerrürü 
hâlinde yirmi lira cezâ-yı nakdî alınır.

 6- Gazete ve mevkūt resâil sâhib veya müdür-i mes’ûlleri i‘lânâtı hâvî 
nüshaları cami‘ koleksiyonlarını 43’ncü mâdde deki müddet zarfında hıfz et-
medikleri hâlde birinci def‘ası için elli tekerrürü hâlinde yüz lira cezâ-yı nakdî 
te’diyesine mecbûrdurlar.

 7- Mu‘ayyen kıymetlerinden fazla bedel ile pul satan bâyi‘lerden 25 
lira cezâ alınır. Tekerrüründe cezâ iki kat istîfâ edilmekle beraber bey‘iyye 
ruhsatiyyesi ibtâl olunur.

 Mâdde 45- Bi’l-umûm evrâk ve senedâtın damga resminden dolayı 
ahzı lâzım gelen cezâ-yı nakdî mümzîlerine mürâca‘at hakkı olmak üzere 
mübrizlerinden alınır. Cezâ-yı nakdîden mes’ûl olanlar ta‘addüd eylediği sû-
retde hisseleri için yek-diğerine mürâca‘at hakları kalmak üzere resm ve cezâ 
kefâlet-i müteselsile kāidesine tevfîkan mes’ûl olanlardan istîfâ olunur.
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 Mâdde 46- Ecnebî memleketlerde tanzîm olunup Türkiye’ye idhâl edi-
len evrâk ve senedâtın damga resminden dolayı alınması lâzımgelen cezâ-yı 
nakdî damga resmiyle beraber bunları idhâlden sonra en evvel satan veya ka-
bûl ve te’diye veyahud sâir sûretde istimâl eden şahısdan veya mezkûr şahsa 
mürâca‘at hakları bulunmak üzere kefâlet-i müteselsile kāidesine tevfîkan 
hâmilden evrâk ve senedât-ı mezkûrenin kezâlik idhâlinden sonra kabûl veyâ 
ciro veya te’diye veya istimâl edenlerden veya altıncı mâddede ta‘yîn edilen 
mürselün-ileyhlerden veya vâzı‘u’l-yed olan efrâd ve mü’esseselerden istîfâ 
edilir.

 Efrâd tarafından ecnebî sefâret ve konsoloshânelerinde akd ve te‘âtî 
ve mezkûr sefâret ve konsoloshânelerce kabûl olunub sefâret ve konsoloshâne 
hâricinde istimâl edilen evrâk ve senedâtın damga resminden dolayı alınması 
lâzım gelen ceza-yı nakdî ve resmi yukarıkı fıkra mûcebince istîfâ olunur.

 Mâdde 47- Türkiye’de tanzîm edilip pulsuz veya pulu noksân olan ve-
yahud pulu kānûna muvâfık sûretde vaz‘ ve ibtâl edilmemiş bulunan poliçe-
ler kabûl veya ciro veyahud te’diye olunmazdan evvel dâiresine mümzîsi veya 
hâmili tarafından ibrâz edildiği hâlde mezkûr evrâk için cezâ olarak lâzım 
gelen resmin üç misli mümzîye mürâca‘at hakkı olmak üzere hâmilden istîfâ 
edilir. Damga resmi ayrıca ikmâl olunur.

 Mâdde 48- Yirmi beşinci mâddede yazılı müddet zarfında hisse sene-
dâtına âid damga resmini îfâ etmemiş olan şirketler resmi îfâ eyledikden baş-
ka mezkûr senedlerin i‘tibârî kıymetlerinin yüzde üçüne müsâvî cezâ-yı nakdî 
te’diyesine mecbûrdur.

 Mezkûr hüküm ihdâsları târihinden veya yirmi sekizinci mâddenin
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son fıkrasında gösterilen müddetin inkızâsı târihinden i‘tibâren üç ay zarfın-
da tâbi‘ oldukları damga resmi îfâ edilmemiş olan tahvîlâta dahi tatbîk olu-
nacakdır. Sermâyelerini tezyîd edecek şirketler yirmi beşinci mâdde mûcebince 
îfâsına mecbûr olduğu damga resmini tezyîd-i sermâyenin yirmi yedinci mâd-
desi mûcebince kat‘iyyet kesb edeceği târihden i‘tibâren üç ay zarfında te’di-
ye eylemediği hâlde damga resmi ile beraber sermâyenin yüzde üçüne muâdil 
cezâ-yı nakdî i‘tâsına mecbûrdur.

 Mâdde 49- Otuzuncu mâdde ahkâmına tevfîkan damga resmi îfâ kılın-
mamış olan ecnebî eshâm ve tahvîlâtını hâmil olanlar ile her ne sûretle olur-
sa olsun bunları hıfz eden mü’esseselerden eshâm ve tahvîlâtın tâbi‘ olduğu 
damga resminin beş misli cezâ-yı nakdî alınır.

 Mâdde 50- Damga resmi mu‘âmelesi dokuzuncu faslının ahkâmına 
muhâlif olan i‘lânlardan alınması lâzım gelen cezâ-yı nakdî damga resmiyle 
beraber her kimin nâm ve hesâbına olursa olsun onları tevzî‘ veya vaz‘ ve 
teşhîr etdirenlerden alınır. Gazeteler ile mevkūt risâlelere derc olunan ale’l-
umûm i‘lânlardan damga resmi dolayısıyla alınması lâzım gelen cezâ-yı nakdî 
damga resmiyle beraber gazete sâhib veya müdür-i mes’ûlleriyle sâir neşriyâtın 
nâşir ve tâbi‘lerinden istîfâ olunur.

 Mâdde 51- Cezâ-yı nakdî alınması lâzım gelen evrâk, senedât ve 
i‘lânâtın hâmilleri tarafından terk edilmesi cezâ-yı nakdînin istîfasına mâni‘ 
olamaz.

 Mâdde 52- Tahsîl olunacak cezâ-yı nakdînin mikdârı resm istîfâsı için 
yapışdırılacak pulların üzerine işâret olunup mezkûr pullar cezâ-yı nakdîyi 
tahsîl eden dâire veznesinin resmî mührü ve târih ile ibtâl olunur.
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 Mâdde 53- Bi’l-cümle mehâkim ve mecâlis reîs ve a‘zâları ve sâir resmî 
me’mûrlardan her kim olur ise olsun bu kānûn hükmünce alınması lâzım ge-
len resm ve cezâ-yı nakdîyi talebe mecbûrdur.

 Cezâ-yı nakdî arzu ile îfâ edildiği hâlde îrâd kayd olunmak üzere âid 
olduğu dâire veznesine teslîm edilir. Aksi hâlde on ikinci fasıl mûcebince 
mu‘âmele olunur.

 Mâdde 54- Me’mûrlar ve kâtib-i adller tarafından tahrîr ve tanzîm 
edilip efrâda imzâ etdirilen veya re’sen i‘tâ edilen ve damga mu‘âmelesi bu 
kānûn hükmüne muhâlif bulunan evrakın resmî mükellef olandan ve cezâ-
yı nakdîsi evrâkı tanzîm ve i‘tâ edenden alınır. Bu gibi me’mûrlardan ka-
bûl etdikleri için ayrıca cezâ alınmaz. Bi’l-umûm anonim şirketlerle resmî ve 
husûsî sâir mü’esseselere tahrîr ve tanzîm edilip efrâda imzâ etdirilen veya 
mü’essesâtdan verilen ve damga mu‘âmelesi kānûnuna muhâlif olan evrâkın 
cezâ-yı nakdîsi o evrâkı tanzîm eden şirket ve mü’esseseye, resmi de mümzîye 
âiddir.

 Mâdde 55- Resmî dâirelere verilen maktû‘ resm ta‘rifesinin 51 ve 
52’nci numaralarında yazılı bulunan evrâk pulsuz veya pulu noksân olduğu 
veyahud otuz dördüncü mâdde hükmüne gayr-ı muvâfık sûretde vaz‘ edildiği 
hâlde kabûl olunmaz. Bu gibi evrâkı kabûl veya bunlar hakkında icrâ eyleyen 
me’mûrlardan ellişer kuruş cezâ-yı nakdî alınır. Mezkûr evrâkın mümzîleri-
ne cezâ-yı nakdî terettüb etmez. Bu evrâkın tâbi‘ olduğu pul yapışdırılıp da 
kānûnun ta‘rîfi dâiresinde ibtâl edilmemiş ise kabûl eden me’mûr tarafından 
resmî mühür ile ibtâl ve mu‘âmelesi ikmâl edilecekdir.

 Mâdde 56- Pul tedkīkātına me’mûr zevât tarafından meydana çıkarı-
lan
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muhâlif-i kānûn evrâk ve senedâtdan tahsîl olunan cezâ-yı nakdînin yüzde 
onuna kadar kendilerine ikrâmiye olarak verilir.

 Mâdde 57- Damga resminden dolayı cezâ-yı nakdî i‘tâsıyla mükellef 
olan şahsa resm ve cezâ-yı nakdînin sekiz gün zarfında tesviyesi için bir ih-
târnâme teblîğ olunur. Bir kimseden aranılan ve yüz kuruşdan fazla olan 
cezâ-yı nakdînin esâsına itirâz etmeksizin tamâmen veya kısmen afvını ma-
hallinin en büyük mâl me’mûruna mürâca‘atla resmen taleb eylediği hâlde 
Mâliye Vekâletince afvı hakkında bir karâr ittihâz olunabilir.

On Birinci Fasıl

Tedkīkāt ve tetebbu‘ât

 Mâdde 58- Damga resminin kānûn dâiresinde istîfâsını te’mîn için 
husûsî meskenlerden mâ‘adâ resmî ve husûsî dâire ve mü’esseselerle sâir bi’l-
umûm mahallerde pul tedkīkātına me’mûr edilecek zevât vakit vakit tedkīkāt 
icrâsına salâhiyetdârdırlar.

 Mâdde 59- Elli sekizinci mâddede yazılı tedkīkāt resmî ta‘tîl günle-
rinde resmî dâire ve idârehânelerin mu‘tâd üzere açık olmadığı sâ‘atlerde icrâ 
edilemez. Tedkīkāt mümkün mertebe çabuk yapılacak ve mu‘âmelâtı ihlâlet-
memek için evrâk, senedât ve i‘lânât bulunduğu mahalden diğer mahalle nakl 
edilmeyecekdir. Elli sekizinci mâddede yazılı husûsî ve resmî dâire ve mü’es-
seselerde ve sâir mahallerde damga mu‘âmelesi kānûnuna muhâlif olarak se-
nedât ve i‘lânât bulunduğu takdîrde me’mûrları tarafından cins ve nev‘ini 
ve kānûna muhâlefet sûretini mübeyyin bir zabıtnâme tanzîm edilecek ve 
bunların mevcûdiyetini tasdîkan zabıtnâmenin altı, dâire ve mü’esseseler ve 
sâir bi’l-umûm ticârethâneler nâmına imzâya salâhiyetdâr olanlara imzâ et-
dirilecekdir.
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 Zabıtnâmeyi tasdîk ve imzâdan imtinâ‘ etdiği takdîrde evrâk, senedât 
ve i‘lânât zabt olunup zabıtnâmeye rabt edilecekdir.

 Mâdde 60- Elli sekizinci mâddede beyân olunan tedkīkātın icrâsına 
muhâlefet edildiği sûretde keyfiyet me’mûrları tarafından mahallinde tan-
zîm olunacak zabıtnâme ile tahakkuk etdirilecekdir. Vâki‘ olan muhâlefe-
tin kānûnen kabûle şâyân olmadığı âid olduğu mahkemece tebeyyün eylediği 
hâlde dört yüz liraya kadar cezâ-yı nakdî hükm olunur. Evrâk, senedât ve 
i‘lânâtın tâbi‘ olduğu resm ve cezâ-yı nakdî başkaca istîfâ edilir.

On İkinci Fasıl

Ta‘kībât

 Mâdde 61- Elli üçüncü mâddede yazılı olan me’mûrînce damga res-
mine tâbi‘ evrâk ve senedât ve i‘lânâtın damga resmi bu kānûn ahkâmına 
tevfîkan îfâ edilmediği veya pulların ilsâk ve ibtâli kānûnu muvâfık olmadığı 
görülür ve resm ile cezâ-yı nakdînin te’diyesi zımnında yazılan ihtârnâmenin 
teblîği târihinden i‘tibâren nihâyet on beş gün zarfında resm ve cezâ-yı nak-
dîden mes’ûl olan kimse bunları te’diyeden imtinâ‘ etmiş bulunur ise mezkûr 
me’mûrlar o gibi evrâk, senedât ve i‘lânâtı veyahud onların yerine kāim olan 
zabıt varakasını altmış üçüncü mâdde ahkâmı mahfûz olmak üzere mahallî 
mâl memuruna tevdî‘ edecek ve mâl me’mûrları dahi bir müzekkere ile mahallî 
icrâ dâiresine irsâl eyleyecekdir.

 Mâdde 62- Damga resminden dolayı kendisinden cezâ-yı nakdî taleb 
olunan kimse icrâ dâiresinden vukū‘ bulan teblîgāt târihinden i‘tibâren sekiz 
gün zarfında itirâz edebilir. İtirâz istid‘âsı mahallî sulh mahkemesince i‘tâ 
edilip bir sûreti mahkeme tarafından nihâyet
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üç gün zarfında mahallî mâl memurluğuna teblîğ olunur. Mâl me’mûru 
teblîğ târihinden i‘tibâren sekiz gün zarfında cevâbı i‘tâ eyleyecekdir. İtirâz 
istid‘âsı ve cevâbı cezâ-yı nakdîye tâbi‘ tutulan evrâk, senedât ve i‘lânât 
veya bunların makāmına kāim olacak zabıt varakaları teferru‘âtıyla beraber 
mahkeme tarafından mezkûr cevâbın vürûdu târihinden ve cevâb verilmemiş 
ise müddetin hitâmından i‘tibâren beş gün zarfında usûlüne tevfîkan tedkīk 
ve bi›l-muhâkeme intâc olunur. Bir hafta zarfında mâl me’mûrluğundan 
cevâbı verilmemiş olsa da bu vechile mu‘âmele îfâ olunur.

 Mu‘teriz hâzır bulunmadığından dolay gıyâbında mahkemece ittihâz 
edilen karârlar kābil-i itirâz değildir. Mahkemenin i‘lâmı cezâ-yı nakdîyi 
müstelzim olan evrâk, senedât ve i‘lânâtın veya bu bâbda tanzîm edilmiş 
olan zabıt varakası ve teferru‘âtının birer musaddak sûreti ile beraber sekiz 
gün zarfında gerek mu‘terize gerek mâl me’mûrluğuna teblîğ olunacakdır.

 Mâdde 63- Mahkemelerce bir da‘vânın rü’yeti esnâsında damga mu‘â-
melesi kānûnuna muhâlif evrâk, senedât ve i‘lânât ibrâz edildikde bunlar 
hakkında evvel emirde bu kānûna tevfîkan hüküm i‘tâ olunmak iktizâ eder 
ve bu hüküm asıl da‘vânın rü’yetini te’hîr etmez.

 Mâdde 64- Altmış iki ve altmış üçüncü mâddelerde beyân olunan hü-
kümler târih-i teblîğlerinden i‘tibâren on beş gün zarfında temyîz olunabilir. 
Ancak temyîz mahkemesince tasdîk edilecek cezâ-yı nakdîyi itirâz etmeksizin 
tesviye eyleyeceğini mutazammın mâlî te’mînât göstermeğe mecbûrdur. 

 Temyîz istid‘âsı mahkûmün-aleyhin ikāmetgâhı mahkemesine veya 
doğrudan doğruya temyîz mahkemesi hukūk dâiresine i‘tâ ve irsâl olunur.

 Temyîz istid‘âsı defter-i mahsûsuna kayd ile bir sûreti beş gün zarfın-
da diğer tarafa teblîğ olunacak mezkûr taraf dahi cevâbı lâyihasını, sekiz gün 
zarfında mahkemeye verecekdir.
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 Temyîz edilen hüküm altmış ikinci mâdde mûcebince verilen hüküm 
nev‘inden olduğu hâlde kezâlik temyîz istid‘âsının sûreti beş gün zarfında 
mâl me’mûrluğuna teblîğ edilecek ve mâl me’mûrluğunca dahi yine sekiz gün 
zarfında cevâb lâyihası verilecekdir.

 Mâdde 65- İkāmetgâh mahkemesine verilen temyîz istid‘âları cevâb 
lâyihasının kayd olunduğu târihden i‘tibâren beş gün zarfında altmış iki ve 
altmış dördüncü mâddelerde gösterilen evrâk ile beraber mahkeme tarafından 
temyîz mahkemesine irsâl olunur.

 Mâdde 66- İbtidâî karâr nakz olunduğu mahkemece vâki‘ olan nak-
za ittibâ‘ edilerek keyfiyet yeniden tedkīkine başlanır. Temyîz Mahkemesi 
dâirelerinden re’sen verilen cezâ-yı nakdî hükümleri aleyhine yalnız itirâz 
olunabilir.

 İtirâz istid‘âsı lâzım gelen te’mînâtın i‘tâ kılındığını muhtevî olmak 
şartıyla mezkûr hükmün tebliği târihinden i‘tibâren sekiz gün zarfında hük-
mü i‘tâ eyleyen dâireye veya mahkûmün-aleyhin ikāmetgâhı mahkemesine 
verilir. Damga resminden ve cezâ-yı nakdîden dolayı temyîz mahkemesince 
lâhık olacak hükümler tashîh-i karâra tâbi‘ değildir.

 Mâdde 67- Damga Kānûnu’na muhâlif mu‘âmeleden tevellüd edecek 
da‘vâlar i‘lâm harcıyla mübâşir ücretinden mâ‘adâ mahkeme masrafına tâbi‘ 
değildir.

 Mâdde 68- Damga resmi mu‘âmelesinden dolayı kānûna muhâlif hare-
ket edenlerden vefât eyleyenlerin veresesinden damga resmi ve cezâ-yı nakdî 
aranılmaz. Ancak vefât vukū‘undan sonra hükmünden istifâde edilmek iste-
nilen evrâkın damga resmi mübrizinden alınır.

 İflâs vukū‘unda damga resmi mümtâz ve cezâ-yı nakdî âdî borc olarak 
masadan istîfâ olunur.
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 Mâdde 69- Pul cezâ-yı nakdîleri için mürûr-ı zaman beş senedir. 
Mürûr-ı zamanın ibtidâsı bir varaka üzerine iktizâ eden resmin îfâsı lâzım 
geldiği târihden i‘tibâr olunur. Şu kadar ki müddetli evrâk ve senedâtda 
mürûr-ı zamanın ibtidâsı müddetin hitâmından başlar.

On Üçüncü Fasıl

Müteferrik hükümler

 Mâdde 70- 6 Şubat 1321 ve 29 Eylül 1336 târihli damga kānûnları-
nın mevki‘-i icrâya vaz‘ından bu kānûnun mer‘iyyeti târihine kadar tanzîm 
edilmiş olan evrâk ve senedler ve i‘lânların damga resmi ve cezâ-yı nakdîsi 
mezkûr kānûnlar ahkâmına tevfîkan istîfâ olunur.

 Mâdde 71- Bazı mü’esseselerin muâfiyetleri hakkındaki hükümlerin 
lağvına dâir 20 Mayıs 1928 târih ve 1301 numaralı kānûn ile Teşvîk-i Sanâ-
yi‘ Kānûnu’na ve umûr-ı nâfiaya müte‘allik imtiyâzlar hakkındaki kānûna 
tevfîkan verilmiş olan damga muâfiyetlerinden mâ‘adâ muâfiyetler mülgādır. 
Damga puluyla hazîne mükellefiyetine âid kānûnlar, nizâmlar, karârlar bu 
kānûnun icrâyı vaz‘ı târihinden i‘tibâren mefsûhdur.

 Mâdde 72- Bu kānûn neşri târihinden bir ay sonra mu‘teberdir.

 Mâdde 73- Bu kānûnun hükümlerini icrâya Mâliye ve Adliye vekîlleri 
me’mûrdur.

28 Mayıs 1928
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Mehâkim ve Devâir-i Adliyede alınmakda olan harcların tezyîdine dâir 
kānûn 

 Numara: 1350    Neşri târihi: 28 Mayıs 1928

 Birinci Mâdde- Bi’l-umûm mehâkim ve devâir-i adliyede alınması lâ-
zım gelen harclara dâir 29 Eylül 1302 târihli tarifenin “2, 19, 30, 32, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 49, 51, 52”nci mâddeleriyle 38’nci mâddenin ikinci ve üçüncü 
hükümleri mûcebince ve 21 Haziran 1928 târih ve 1115 numaralı kānûna 
tevfîkan istîfâ edilmekde olan harclar bir misli daha tezyîd edilmişdir.

 İkinci Mâdde- Bu kānûn 1 Haziran 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Üçüncü Mâdde- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Adliye ve Mâliye vekîl-
leri me’mûrdur.

28 Mayıs 1928

-------------------------

Şark mıntıkasında mu‘ayyen vilâyât ve kazâlarda cerâim ta‘kībâtı ile 
cezâlarının te’cîli hakkındaki 1239 numaralı kānûna müzeyyel kānûn [*]

 Numara: 1316    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 9 Mayıs 1928 târih ve 2239 numaralı kānûnun ikinci mâd-
desine fıkarât-ı âtiyye tezyîl edilmişdir:

--------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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 “Diyarbekir, El-Aziz, Van, Bitlis, Hakkari, Mardin, Urfa, Siird, Ba-
yezid, Malatya vilâyet leriyle, Behisni, Hınıs, Kiğı kazâlarında işbu kānûn 
târih-i neşrine kadar efrâd tarafından îkā‘ olunan cürüm ve kabahatlerle 
maznûnveya hâl-i firârda bulunan mahkûmîn haklarındaki ta‘kībâtın icrâsı 
veya hükümlerin infâzı te’cîl edilmişdir.”

 Mâdde 2- İşbu kānûnun icrâsına Adliye ve Dâhiliye vekîlleri me’mûr-
dur.

28 Mayıs 1928

-----------------------

Mevcûd evrâk-ı nakdiyyenin yenileriyle istibdâline dâir olan kānûnun üçün-
cü mâddesinde mu‘ayyen müddetin temdîdine dâir kānûn [*]

 Numara: 1317    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Mevcûd evrâk-ı nakdiyyenin yenileriyle istibdâline dâir olan 
30 Kânûn-ı Evvel 1341 târih ve 701 numaralı kānûnun üçüncü mâddesinde 
ta‘yîn olunan mübâdele müddeti her yerde aynı târihde nihâyet bulmak üzere 
5 Eylül 1928 târihine kadar temdîd olunmuşdur.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûn ahkâmını icrâya Adliye ve Mâliye vekîlleri 
me’mûrdur.

28 Mayıs 1928

--------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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Hariciye Vekâleti tasdîk harcları hakkında kānûn [*]

 Numara: 1318    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Hariciye Vekâletince Türkiye Cumhûriyeti dâhilinde tasdîk 
mu‘âmelâtından alınacak harclar merbût cedvelde gösterilmişdir. İşbu harc-
ları mütekābiliyet esâsına göre bazı devletler teba‘asıhakkında tezyîde ve 
îcâbında hadd-i aslîye ircâ‘a Hariciye vekîli me’zûndur.

 Mâdde 2- 13 Haziran 1301 târihli irâde ile 15 Nisan 1339 târihli 
Avans Kānûnu’nun onuncu mâddesinin bu harclara müte‘allik olan ahkâmı 
mülgādır.

 Mâdde 3- Kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 4- Bu kānûn ahkâmını icrâya Dâhiliye, Hariciye ve Mâliye 
vekîlleri me’mûrdur.

Cedvel

 Kuruş

 250 İmzâ, beyânnâme, alâmet-i fârika, umûmî, husûsî şehâdetnâme-
ler, vekâletnâme tasdîklerinden.

 250 Ferâğ mu‘âmelâtında konsoloshânelerden i‘tâ olunan ilmuha-
berlere mevzû‘ mühr-i resmî tasdîkinden

 125 Ferâğ mu‘âmelâtında konsoloshânelerden i‘tâ olunan ilmuhaber 
sûretlerinin beher nüshasından.

28 Mayıs 1928

----------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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Ordudan jandarmaya nakl edilecek efrâdın maâş ve i‘âşe bedelleri hakkında 
kānûn [*]

 Numara: 1326    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Lede’l-îcâb ordudan jandarma kadrosuna nakl olunan 
mu‘allim efrâdın maâş ve i‘âşe bedelleri hakkında 19 Nisan 1926 târih ve 
812 numaralı kānûn ahkâmı tatbîk olunur.

 Mâdde 2- Bu kānûn ordu seyyâr jandarma alaylarına nakl edilmiş bu-
lunan mu‘allim efrâd hakkında târih-i nakillerinden mer‘î olmak üzere 10 
Haziran 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye, Mâliye ve Müdâ-
fa‘a-i Milliye vekîlleri me’mûrdur.

28 Mayıs 1928

----------------------

Mübâdil, gayr-ı mübâdil, muhâcir ve sâireye kānûnlarına tevfîkan tefvîz 
veya âdiyyen tahsîs olunan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir 

kānûn [**]

 Numara: 1331    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Mübâdeleye tâbi‘ ahâlîye verilecek emvâl-i gayr-ı menkūle 
hakkındaki 16 Nisan 1340 târihli ve 488 numaralı kānûn ile 8 Teşrîn-i Sânî 
1339 târih ve 368 numaralı ve 13 Mart 1926

-----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.

 [**]Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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târih ve 781 numaralı kānûnlarla kendilerine gayr-ı menkūl emvâl tefvîz ve 
îcâr edilmiş veya edilecek olan ve tefvîz ve îcâr mu‘âmeleleri Dâhiliye veya 
mülgā İskân Vekâletince ale’l-usûl tasdîk olunan mübâdillerin ellerindeki 
tefvîz vesîkalarına mukābil tapu senedi verilir.

 Mübâdiller yedindeki vesâik-i tasarrufiyyeden kıymetli tapulara 
mukābil kendilerine verilen veya verilecek olan emvâl yüzde elliden kıymetsiz 
tapulara mukābil yüzde kırkdan ve tasfiye talebnâmelerine müsteniden kefâ-
letnâmelere mukābil yüzde yirmiden fazla olamaz.

 Mâdde 2- Memleketinde mâl terk etmeyen mübâdillere gayr-ı mübâdil, 
muhâcir, mülteci, aşîret efrâdı ve harîkzedelere iskân ve borçlanma kānûnları 
mûcebince âdiyyen verilen gayr-ı menkul emvâl için i‘tâ olunan muvakkat ta-
sarruf vesîkaları tebdîl edilerek ashâbı nâmına ve hazîne menfa‘atine birinci 
derece ipotekli tapu senedi verilir.

 Mâdde 3- Bu kānûn mer‘iyyeti târihinden i‘tibâren altı ay zarfında 
emvâl tefevvüzü için evrâk-ı müsbiteye müsteniden mürâca‘atda bulunma-
yan mübâdillerin mürâca‘atları mesmû‘ değildir. Ancak bu müddet zarfında 
muhtelit mübâdele komisyonuna mürâca‘at etmiş olanların mübâdillikleri 
mezkûr komisyonca bi’l-âhere kararlaşdırıldığı takdîrde bu mâdde hükmü 
karâr târihinden başlar.

 Mâdde 4- Tapu vergi kıymetleri iki bin lira ve mukadder kıymetleri 
on bin liraya kadar olan gayr-ı menkūl emvâli vâlilerin tasdîkine iktirân et-
mek şartıyla vilâyetin tefvîz komisyonları sûret-i kat‘iyyede tefvîze me’zûn 
olup bu sûretle tefvîz olunan emvâl tapuya rabt olunur. Daha ziyâde kıymeti 
hâ’iz olan emvâlin sûret-i kat‘iyyede tefvîzi ve tapu senedinin i‘tâsı Dâhiliye 
Vekâleti’nin tasdîkine mütevakkıfdır.

 Mâdde 5- İşbu kānûnun mer‘iyyeti târihinden i‘tibâren mübâdillere 
âid
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mu‘âmelâtın bir sene zarfında ikmâli mecbûrîdir. Ancak üçüncü mâddenin 
son fıkrasında mezkûr eşhâsa âid mu‘âmelât muhtelit komisyon karârı târi-
hinden mu‘teberdir.

 Mâdde 6- Mübâdeleye tâbi‘ eşhâsdan metrûk olanlar hâric olmak üzere 
bi’l-umûm emvâl-i metrûkenin bu kānûnun mer‘iyyeti târihine kadar tefvîz 
edilmiş veya edilmek üzere bulunmuş olanlardan mâ‘adâsı Hazîne-i Mâli-
ye’ye intikāl eder.

 Mübâdeleye tâbi‘ eşhâsa âid olup da şimdiye kadar usûlü dâiresinde 
tefvîz veya tahsîs olunmayan emvâlden harâbîye dûçâr olacağına Dâhiliye 
Vekâletince karâr verilen emvâl; gayr-ı mübâdil eşhâsa âid iken hasbe’l-lüzûm 
iskân emrine verilmiş olan emvâle mahsûben kezâlik Hazîne-i Mâliye’ye devr 
olunur.

 Mâdde 7- 13 Eylül  1331 ve 15 Nisan 1339 târihli kānûnlara tevfî-
kan vaz‘ edilmiş ve edilecek emvâl-i gayr-ı menkūle gerek mübâdillere tahsîs 
ve tefvîz edilmiş olsun gerek hazîne uhdesinde bulunsun hükmen tahakkuk 
edecek müstahıklarına iâde edilmeyip ancak kıymet-i mukaddereleri 15 Nisan 
1341 târihli kānûnu tevfîkan Hazîne-i Mâliye’den tesviye olunur.

 Mâdde 8- Bu kānûna tevfîkan verilecek tapu senedleri için harc ve 
damga ve diğer rüsûm istîfâ olunur. Ancak mübâdillerin bi’z-zât ikāmetleri-
ne mahsûs meskenlerine âid harc-ı damga ve diğer resmler üç senede ve üç tak-
sîtde tahsîl edilir. Bu te’cîl tapu senedlerinin derhâl i‘tâsına mâni‘ olamaz.

 Mâdde 9- Mütefevvizlerin uhdelerinde bulunduğunu bâ-ta‘ahhüdnâ-
me beyân eyledikleri emvâl o mikdârda olmadığı veyahud aslen uhdelerinde 
emvâl-i
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gayr-ı menkūle bulunmadığı beş sene zarfında tahakkuk edenlerin istihkāk-
larından fazla mikdârı emvâl-i sâiresinden ve vefâtı halinde veresesinden ve 
varsa kefîllerinden istirdâd ve Dâhiliye Vekâleti’nin iş‘ârıyla tapuları ibtâl 
olunacağı gibi bunlar hakkında 16 Nisan 1340 târih ve 488 numaralı kānû-
nun dördüncü mâddesi ahkâmı tatbîk olunur.

 Mâdde 10- 16 Nisan 1340 târih ve 488 numaralı kānûnun yedinci 
mâddesi ile 14 Kânûn-ı Sânî 1926 târih ve 716 numaralı Borçlanma Kānû-
nu’nun beşinci mâddesinin son fıkrası mülgādır.

 Mâdde 11- Bu kānûn 1 Temmuz 1928 târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 12- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

-----------------------

12 Nisan 1335 târihli karârnâmenin ilgāsına dâir kānûn [*]

 Numara: 1334    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Altından gayrı Rus meskûkât, evrâk-ı nakdiyye, eshâm, tah-
vîlât ve emsâlinin men‘-i idhâli ve tedâvülü hakkındaki 12 Nisan 1335 târih-
li karârnâme ilgā olunmuşdur.

 Mâdde 2-Bu kānûn neşr târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Adliye, Dâhiliye ve Mâliye 
vekîlleri me’mûrdur.

28 Mayıs 1928

---------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti teşkîlât ve vezâ’ifine dâir kānûn [*]

 Numara: 1351    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Ankara şehrinin esâslı imârına âid olarak İcrâ Vekîlleri 
Hey’eti karârıyla tevdî‘ edilecek işlerle iştigal etmek ve Dâhiliye Vekâleti’ne 
merbût ve şahsiyet-i hükmiyyeyi hâ’iz bir devlet mü’essesesi olmak üzere [An-
kara Şehri İmâr Müdüriyeti] teşkîl edilmişdir.

 Mâdde 2- Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti şehrin haritasını ikmâl-
den sonra müstakbel planını ihzâra ve bu planı İcrâ Vekîlleri Hey’etince 
ba‘de’t-tasdîk neşr ve i‘lâna mecbûrdur. Bu planda yapılacak ta‘dîlât dahi 
aynı merâsime tâbi‘dir. Kezâlik müdüriyet-i mezkûre müstakbel planın sû-
ret-i tatbîkine müte‘allik olmak ve icrââtda ta‘kīb olunacak sırayı da göster-
mek üzere ayrıca beş senelik bir tatbîkāt programı tanzîm ve İcrâ Vekîlleri 
Hey’etince ba‘de’t-tasdîk her sene büdcesine göre bu programı tatbîk eder.

 Mâdde 3- Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti mülhak bir büdce ile idâre 
olunur. Büdcenin vâridâtı muvâzene-i umûmiyyeden tahsîs edilecek meblağ 
ile diğer mü’essesâtdan vâki‘ olacak mu‘âvenetler ve satış îcâr hâsılâtı ve sâi-
reden terekküb eder.

 Mâdde 4- Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti’nde bir müdür ile bir idâre 
hey’eti ve lüzûmu kadar ücretli me’mûr ve müstahdem ve ecnebî ve yerli mü-
tehassıslar bulunur. Müdür Dâhiliye vekîlinin teklîfi üzerine İcrâ Vekîlleri 
Hey’eti karârı ve Reîsicumhûrun tasdîkiyle ta‘yîn ve tebdîl edilir. İdâre heye-
ti İcrâ Vekîlleri Hey’etince intihâb olunacak üçden beşe kadar

-----------------

 [*]Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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a‘zâdan ve müdürden teşekkül eder ve a‘zâdan biri Dâhiliye vekîli tarafın-
dan reîs seçilir.

 Mâdde 5- Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti müdür, me’mûr ve müstah-
demleri Me’mûrîn Kānûnu’nun üçüncü mâddesi hükmüne tâbi‘ olup vazîfe-i 
me’mûrelerinden mütevellid husûsâtda haklarında Me’mûrîn Muhâkemâtı 
Kānûnu ahkâmı tatbîk olunur. Ve bunlardan müdüriyeteaid emvâl [ve] 
nükūdu çalanlar, ihtilâs veya her ne sûretle olursa olsun suistimâl edenler 
veya zimmetine geçirenler aynen sâir emvâl-i devlet hakkında îkā‘ olunan bu 
gibi cürümlere müterettib cezâlarla cezalandırılır.

 Mâdde 6- İdâre Hey’eti’nin vazîfe ve salâhiyetleri aşağıda gösterilmiş-
dir:

 A- Müdüriyet tarafından tevdî‘ edilen büdce, tahsîsât-ı munzamme, 
fasıldan fasıla münâkale ve kadro teklîflerinin tedkīki,

 B- Müdüriyetden tevdî‘ olunan şehrî mîzân ve raporlarla senelik 
hesâb-ı kat‘î ve bilanço ve raporların tedkīki,

 T- Müdüriyetin teklîfi üzerine büdce dâhilinde mâddeden mâddeye 
münâkale icrâsı,

 S- Müdüriyetin müstakbel plan ve tatbîkāt programları tanzîm ve 
ta‘dîline dâir teklîflerinin tedkīki,

 C- İşbu kānûn veya büdce kānûnlarıyla verilen me’zûniyet dâiresinde 
istikrâz akdine ve kredi ile mübâya‘ât ve müte‘addid senelere sârî ta‘ahhüdât 
icrâsına ve beş bin lirayı mütecâviz kıymetde emvâl alım ve satımına mukā-
velât akdine dâir müdür tarafından vâki‘ teklîflerin tedkīk ve tasvîbi,

 H- Dâhiliye Vekâletince veya müdüriyetce tevdî‘ olunan husûsâtın te-
dkīki

 Mâdde 7- İdâre Hey’eti karârlarından (t) fıkrasında muharrer münâ-
kale 
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ile (c) fıkrasında muharrer olanlardan elli bin lira kıymete kadar olanlar Dâ-
hiliye vekîlinin tasdîkiyle ve (s) fıkrasında muharrer olanlar ile (c) fıkrasında 
münderic husûsâtdan kıymeti elli bin lirayı mütecâviz olanlar Dâhiliye Vekâ-
leti’nin tasvîbi ve İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin tasdîki ile kat‘îleşir.

 Mâdde 8- İmâr Müdüriyeti’nin usûl-i muhâsebesi ve büdcesi ta‘ah-
hüdât ve sarfiyâtı Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu’na ve mübâya‘a ve sa-
tış işleri dahi Müzâyede ve Münâkasa ve İhalât Kānûnu’na tâbi‘ değildir. 
Ancak müdüriyet-i mezkûre ba‘de’s-sarf Dîvân-ı Muhâsebât’a idâre hesâbı 
ve hesâb-ı kat‘î vermekle mükellefdir. Bu müdüriyetin usûl-i muhâsebesiyle 
büdceye âid ta‘ahhüdât ve sarfiyâtının tarz-ı icrâsı ve Dîvân-ı Muhâsebât’a 
i‘tâsı muktezî idâre hesâbı ile hesâb-ı kat‘înin sûret-i tanzîm ve zaman-ı i‘tâ-
sı ve müzâyede ve münâkasa ve ihâle ve mübâya‘a ve satış işlerinin sûret-i 
îfâsı İdâre Hey’etince tanzîm ve İcrâ Vekîlleri Hey’etince tasdîk olunacak bir 
ta‘lîmâtnâmeye tâbi‘dir.

 Mâdde 9- Birinci mâdde mûcebince İcrâ Vekîlleri Hey’eti karârıyla 
Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti’ne tevdî‘ olunacak işler kâffe-i hukūk ve ve-
câibiyle devr olunur. Ve müstakbel plana göre bu işlerin îfâsı için lüzûmu 
İmâr Müdüriyeti’nin teklîfi ve İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin karârıyla tahakkuk 
eden Mâliye, Evkāf, İdâre-i Husûsiyye ve Şehremâneti’ne âid her nev‘ arâzî 
ve arsalar bilâ-bedel müdüriyete terk edilir. Ancak bu yerlerde musakkafât ol-
duğu takdîrde musakkafâtın kıymet-i hâzıraları takdîr edilerek dâire emrine 
tesviye olunur. Bu kabîl yerler eşhâsa âid olduğu sûretde haklarında ahkâm-ı 
umûmiyye cereyân eder.

 Mâdde 10- Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti tevdî‘ olunan işlerden ikmâl 
etdiklerini mâliyet masraflarını sermâyeye kalb ederek İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
karârıyla Ankara Şehremâneti’ne devr edebilir. Ve bu takdîrde Şehremânetin-
ce 
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idâre edilecek olan bu işlerin vâridât-ı gayr-ı sâfiyyesinden işletme ve ta‘mîr 
masârıfı ba‘de’t-tenzîl mütebâkīsi sermayenin itfâsı karşılığı olmak üzere 
Mâliye’ye tesviye olunur.

 Mâdde 11- Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti’ne bi’l-cümle mu‘âmelât ve 
hesâbâtı alâkadâr vekâletlerin murâkabe ve teftîşine tâbi‘dir.

 Mâdde 12- Müstakbel plana tevfîkan küşâd; tevsî‘ ve tanzîmi İmâr 
Müdüriyeti’ne tevdî‘ olunacak cadde ve meydanlar üzerinde yeniden yapı-
lacak binâların arsa vüs‘atleri, irtifâ‘ ve cebheleri, tarz-ı inşâları hakkında 
İcrâ Vekîlleri Hey’etince tasdîke tâbi‘ olmak üzere mukarrerât ittihâzına 
ve kararlaşdırılacak vüs‘ati hâ’iz olmayan bu kabîl arsaların İcrâ Vekîlleri 
Hey’etince ta‘yîn olunacak müddet hitâmında dokuzuncu mâddeye tevfîkan 
istimlâke İmâr Müdüriyeti salâhiyetdârdır.

 Mâdde 13- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 14- Bu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
du.

 Muvakkat Mâdde- İmâr Müdüriyeti’nin 1928 sene-i Mâliyesine âid 
büdce ve kadrosu Dâhiliye Vekâletince tanzîm ve İcrâ Vekîlleri Hey’etince 
tasdîk olunur. Müdüriyet-i mezkûre 1928 senesi masârıfına karşılık olmak 
üzere İcrâ Vekîlleri Hey’etince ta‘yîn edilecek şerâ’it dâhilinde dört milyon li-
raya kadar istikrâz akdine ve Mâliye vekîle de bu istikrâza kefâlete me’zûn-
dur.

28 Mayıs 1928
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Van Gölü Seyr-i Sefâin İdâresi’nin Van Vilâyeti İdâre-i Husûsiyyesi’ne 
devrine dâir kānûn [*]

 Numara: 1347    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Mâdde 1- Nâfia Vekâleti’ne merbût idâre edilmekde olan Van Gölü 
Seyr-i Sefâin İdâresi sefâin, tersâne ve sâir mevcûdâtı ve hâl-i hâzırdaki teş-
kîlâtı ile Van Vilâyeti İdâre-i Husûsiyyesine devr olunmuşdur.

 Mâdde 2- Nâfia Vekâleti 1928, 1929, 1930 seneleri büdcelerine vaz‘ 
olunacak tahsîsâtdan Van Gölü Seyr-i Sefâini için Van Vilâyeti İdâre-i Husû-
siyyesine senevî (58120) liranın mu‘âveneten i‘tâsına Nâfia vekîli me’zûndur.

 Mâdde 3- Van Gölü Seyr-i Sefâin mu‘âmelât ve hesâbâtı Nâfia Vekâ-
leti’nin teftîş ve murâkabesine tâbi‘dir.

 Mâdde 4- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdi.

-----------------------

Gürcistan Sosyalis Şûrâlar Cumhûriyeti Hükûmeti ile mün‘akid Mer‘âlar 
Mukāvelenâmesi’nin mer‘iyyet müddetinin dört ay daha temdîdi hakkında 

kānûn [**]

 Numara: 1340    Neşri târihi: 3 Haziran 1928

 Mâdde 1- 20 Mart 1922 târihinde Tiflis’de Gürcistan Sosyalist Şûrâ-
lar Cumhûriyeti Hükûmetiyle akd ve imzâ edilmiş olup

--------------------

 [*]Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.

 [**]Resmî Gazete’nin 902 numaralı nüshasında mündericdir.
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ta‘dîli 18 Eylül 1927 târihinde İttihâd Hükûmeti tarafından teklîf edilme-
sine mebnî 17 Eylül 1928 târihinde müddeti münkazî olacak olan Mer‘âlar 
Mukāvelenâmesi’nin târih-i inkızâsından i‘tibâren dört ay daha mer‘iyyeti 
hakkında bi’t-tanzîm Ankara’da 17 Mayıs 1928 târihinde imzâ ve te‘âtî olu-
nan protokol tasdîk edilmişdir.

 Mâdde 2- İşbu kānûn 17 Eylül 1928 târihinden i‘tibâren mer‘î olacak-
dır.

 Mâdde 3- İşbu kānûnun ahkâmını icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

28 Mayıs 1928

------------------------

Şifre makinelerinin men‘-i idhâl, i‘mâl ve istimâlleri hakkında kānûn [*]

 Numara: 1315

 Neşri târihi: 4 Haziran 1928

 Mâdde 1- Bi’l-umûm şifre makinelerinin Türkiye’ye idhâli ve bunların 
memleket dâhilinde i‘mâl ve istimâli hükûmete münhasır olup ferdler ve şir-
ketler ve mü’esseseler tarafından idhâl ve i‘mâl ve istimâlleri memnû‘dur.

 Mâdde 2- Şifre makinelerinin idhâl ve i‘mâl ve istimâl edenlerle alıp 
satanlar ve yanlarında bulunduranlar bir seneden üç seneye kadar ağır habs 
veyahud habs cezâsıyla mücâzât olunur ve bundan mâ‘adâ kendisinden üç 
yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır cezâ-yı nakdî alınır.

 Mâdde 3- Bu kānûnun neşrinden evvel şifre makinelerini Türkiye’ye 
idhâl etmiş olanlar bunları Temmuz 1928 nihâyetini kadar bulundukları ma-
hallin

------------------

 [*]Resmî Gazete’nin 903 numaralı nüshasında mündericdir.
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en büyük mülkiye me’mûrunun ma‘lûmât ve nezâreti altında hârice çıkarma-
ğa mecbûrdurlar.

 Bu mecbûriyeti îfâ etmeyenler ikinci mâddedeki cezâlarla cezalandırı-
lırlar.

 Mâdde 4- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 5- Bu kānûnun hükümlerini icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
me’mûrdur.

28 Mayıs 1928

--------------------------

28 Mayıs 1928 târih ve 1055 numaralı Teşvîk-i Sanâyi‘ Kānûnu’na müzey-
yel kānûn [*]

 Numara: 1319    Neşri târihi: 3 Haziran 1928

 Mâdde 1- Ayrı ayrı maden ruhsatnânelerine merbût olmakla beraber 
İktisâd Vekâletince tesbît edilen mu‘ayyen bir hudûd dâhilinde bulunup müş-
terek te’sîsâta mâlik ve yek-diğeriyle mürtebit olan ve aynı şahıs veya şirket 
tarafından tevhîdan işletilen kömür ocakları Teşvîk-i Sanâyi‘ Kānûnu’ndan 
istifâde i‘tibârıyla bir ocak addolunur. Ve cümlesi için bir muâfiyet ruhsatnâ-
mesi verilir. Ancak muâfiyet ruhsatnâmesinin ve i‘mâle âid ruhsatnâmelerin 
tevhîdini îcâb etdirmez. Bu kabîl ocakların Maâdin Kānûnu’na göre vaz‘i-
yetlerini de değişdirmez.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye, Mâliye, İktisâd 
vekîlleri me’mûrdur.

28 Mayıs 1928

------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 903 numaralı nüshasında mündericdir.
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Türk Vatandaşlığı Kānûnu [*]

Birinci Fasıl

 Numara: 1312    Neşri târihi: 4 Mayıs 1928

Aslî ve mükteseb vatandaşlık ana-baba i‘tibârıyla ve doğduğu yer itibarıyla

 Mâdde 1- Bir Türk baba veya ananın Türkiye’de veya ecnebî memleke-
tinde doğan çocukları Türk vatandaşıdır.

 Mâdde 2- Aşağıdaki çocuklar Türk vatandaşıdır:

 A- Türkiye’de doğup da anası babası belli olmayan.

 B- Türkiye’de doğup da anası ve babası veya bunlardan birisi vatansız 
olan.

 C- Türkiye’de veya ecnebî memleketde evlilik hâricinde Türk anadan 
veya Türk babadan olan.

Türkiye’de doğan ecnebî çocuklar

 Mâdde 3- Ecnebî ana ve babadan Türkiye’de doğmuş olup da Türki-
ye’de mukīm bulunanlar Türk Kānûnu’na tevfîkan sinn-i rüşde vusûllerinden 
i‘tibâren üç sene zarfında Türk vatandaşlığını taleb ve İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
karârıyla iktisâb edebilirler.

Türkiye’de doğan ecnebîlerin çocukları

 Mâdde 4- 1 Kânûn-ı Sânî 1929 târihinden i‘tibâren Türkiye’de doğan 
ecnebînin Türkiye’de doğan çocuğu Türk’dür. Bu gibiler Türk Kānûnu’na 
göre sinn-i rüşde vardıkdan sonra altı ay içinde ana ve babalarının tâbi‘iyet-
lerini ihtayâr edebilirler. Bu takdîrde haklarında dokuzuncu mâdde tatbîk 
olunur.

----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 904 sayılı nüshasında mündericdir.
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 Ecnebî sefîr ve sefâret me’mûr ve ataşeleriyle mensûb oldukları devlet 
tâbi‘iyetini hâ’iz olan meslekden yetişme konsolos ve konsolosluk me’mûrla-
rının çocukları bu mâdde hükmünden müstesnâdır.

Mükteseb vatandaşlık

 Mâdde 5- Türkiye’de ale’t-tevâlî beş sene ikamet eden ve memleketi 
kānûnuna göre reşîd olan bir ecnebî Türk vatandaşlığını taleb ve İcrâ Vekîlle-
ri Hey’eti karârıyla iktisâb edebilir. Küçükler babalarına veya dul analarına 
teb‘an Türk vatandaşı olurlar.

Fevka’l-âde verilecek vatandaşlık

 Mâdde 6- Yukarıki mâddede yazılı ikāmet şartını îfâ etmemiş olan ec-
nebîler, istisnâî müsâ‘adeye lâyık görüldükleri takdîrde İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
karârıyla fevka’l-âde olarak vatandaşlığa kabûl edilebilirler.

İkinci Fasıl

Vatandaşlıkdan çıkmak, vatandaşlıkdan iskāt ve hükümleri 

Vatandaşlıkdan çıkmak

 Mâdde 7- Türk vatandaşlığından çıkmak müsâ‘ade-i mahsûsa istih-
sâline mütevakkıfdır. İşbu müsâ‘ade vatandaşlıkdan çıkacak olan kimsenin 
Dâhiliye Vekâleti’ne mürâca‘atı ve İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin karârıyla istih-
sâl olunabilir. Askerî hizmet-i muvazzafesini îfâ etmeyenlere bu müsâ‘ade 
verilemez.

İkāmetgâh ve merkez-i mu‘âmeleyi nakl ve tasfiye

 Mâdde 8- Ecnebi tâbi‘iyetine girmek için Türkiye’de müsâ‘ade-i mah-
sûsa istihsâl etmiş olan Türkler bu müsâ‘ade târihinden i‘tibâren
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bir sene zarfında Türkiye’yi terke ve ikāmetgâh ve merkez-i mu‘âmelelerini 
Türkiye hâricine nakle ve mallarını tasfiyeye mecbûrdurlar.

 Bu müddet içinde Türkiye’yi terk ve mâllarını tasfiye eylemiş olanlar 
hudûd hâricine çıkarılarak tasfiye mu‘âmelesi hükûmetce yapılır. Bu gibiler-
den Türkiye’ye avdet etmek isteyenlere mürâca‘at vâki‘ olan şehbenderliklerin 
raporu üzerine bir def‘aya mahsûs olmak ve üç ayı tecâvüz etmemek üzere 
İcrâ Vekîlleri Hey’etince müsâ‘ade olunabilir.

Vatandaşlıkdan iskāt sebebleri

 Mâdde 9- Müsâ‘ade-i mahsûsa istihsâl etmeksizin ecnebî tâbi‘iyetine 
kendi arzusuyla giren veya ecnebî bir devlet ordusunda bi’l-ihtiyâr hizmet-i 
askeriyye îfâ eden Türkler İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin kararıyla vatandaşlık-
dan iskāt edilebilirler.

 Mâdde 10- Ecnebî bir devletin askerlikden gayrı bir hizmeti deruhde 
etmiş olanlardan kabûl etdiği hizmetin ta‘yîn olunacak müddet zarfında ter-
ki için Türkiye’de bulundukları mahal hükûmetleri ve ecnebî memleketinde 
Türk elçilik veya şehbenderhâneleri vâsıtasıyla verilecek emre imtisâl etmeyen 
veya Türkiye ile muhârib olan bir devletin hizmetinde bilâ-me’zûniyet devâm 
eden Türkler vatandaşlıkdan iskāt olunabilirler. Türkiye’nin seferberlik i‘lân 
etdiği zamanda mecbûrî askerî hizmetlerini îfâ için vesâit-i lâzıme ile vâki‘ 
olacak resmî da‘vete bilâ-ma‘zeret icâbet eylemeyenlerden ve müretteb kıt‘a-
larına sevkleri esnâsında veya bir kıt‘aya iltihâkdan sonra firârla kānûnî me-
hil zarfında avdet etmeyenlerden memâlik-i ecnebiyyeye kaçdıkları anlaşılıp 
da hilâfını isbât edemeyen ve me’zûniyet ve tebdîl-i hava veya me’mûriyet 
sûretiyle Türkiye hâricine azîmet etdikleri hâlde müddet
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hitâmında bilâ-ma‘zeret avdet etmeyerek firârî hükmünde kalan rüteb-i aske-
riyye ashâbıyla mensûbîn ve mükellefîn-i askeriyeyi veyahud ecnebî bir mem-
leketde mukīm oldukları hâlde beş seneden fazla bir müddet Türk şehben-
derhânelerinde kendilerini tescîl etdirmemiş olan Türkleri hükûmet ister ise 
vatandaşlıkdan iskāt eder.

Mükteseb vatandaşlığın iskātı

 Mâdde 11- Türk vatandaşlığına kabûl edilmiş olan sâbık ecnebîlerden:

 A- Türkiye Cumhûriyeti’nin dâhilî ve hâricî emniyetine mugāyir ef‘âl 
ve harekâta tasaddî edenler.

 B- Askerlik hakkındaki kānûnların emr etdiği mükellefiyetleri îfâ et-
meyenler İcrâ Vekîlleri Hey’eti karârıyla Türk vatandaşlığından iskāt oluna-
bilirler.

Avdet memnû‘iyeti, tasfiye

 Mâdde 12- Vatandaşlıkdan iskāt edilenler memleket dâhilinde bulun-
dukları takdîrde Türkiye hâricine çıkarılırlar. Ale’l-umûm vatandaşlıkdan is-
kāt edilenlerin Türkiye’ye avdetleri memnû‘dur. Bunların mâlları hükûmetce 
tasfiye olunur.

Üçüncü Fasıl

Evlenmenin vatandaşlığa te’sîri ve rücû‘-ı evlenme ve rücû‘ 

 Mâdde 13- Türklerle evlenen ecnebî kadınlar Türk vatandaşı olurlar. 
Ecnebîlerle evlenen Türk kadınlar Türk kalırlar. Ecnebî bir kadının 
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bir Türk ile evlenmesi ecnebî kocasından evvelce olan çocuklarının tâbi‘iye-
tine te’sîr etmez. Ancak babaları sağ değilse küçüklerin tâbi‘iyeti analarına 
tâbi‘ olur.

 Evlenme ile tâbi‘iyeti değişmiş olan sâbık ecnebî kadınlar Türk koca-
larından her hangi bir sebeble evlilik hâlinin zevâliyle ayrıldıkları târihden 
i‘tibâren üç sene zarfında tâbi‘iyet-i asliyelerine rücû‘ hakkını hâ’izdirler. Şu 
kadar ki ecnebiliğe avdet etmek isteyen kadının Türk babadan çocuğu mevcûd 
değilse ikāmetgâhını ecnebî memlekete nakl etmesi şartdır.

Vatandaşlığın tekrâr iktisâbı

 Mâdde 14- Hükûmetin müsâ‘ade-i mahsûsasıyla ecnebî bir devletin 
tâbi‘iyetine giren Türkler mürâca‘at etdikleri takdîrde ikāmet şartına tâbi‘ 
olmaksızın İcrâ Vekîlleri Hey’eti kararıyla tekrar Türk vatandaşlığını iktisâb 
edebilirler. Müsâ‘ade ile ecnebî tâbi‘iyetine girenlerin ve vatandaşlıkdan işbu 
kānûn mûcebince iskāt edilmiş olanların evlâdları ikāmet şartına tâbi‘ ol-
maksızın Türk vatandaşlığını taleb ve İcrâ Vekîlleri Hey’eti kararıyla iktisâb 
edebilirler.

 Mâdde 15- 23 Mayıs 1927 târihli ve 1041 numaralı kānûn ahkâmı 
müstesnâ olmak üzere işbu kānûna mugāyir bi’l-cümle ahkâm mülgādır.

 Mâdde 16- İşbu kānûn 1929 Kânûn-ı Sânîsi’nin birinci gününden i‘ti-
bâren mer‘iyyü’l-icrâ olacakdır.

 Mâdde 17- Bu kānûnun hükümlerini icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
me’mûrdur.
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26 Teşrîn-i Sânî 1339 târihli Posta Kānûnu’nun bazı mevâddının ta‘dîline 
dâir kānûn 

 Numara: 1320    Neşri târihi: 2 Mayıs 1928

 Mâdde 1- 1’nci mu‘addel mâdde –Posta İdâresi, posta ve telgraf havâ-
lenâmeleriyle kıymetli mürâselâtın îcâb-ı hâle göre kıymet ve adedlerini tahdî-
de ve bi’l-cümle mevâdd-ı mürâselenin eb‘ad ve sikletlerini ihtiyâcât ve mu‘â-
melâtın muktezeyâtına teb‘an ta‘yîne me’zûndur.

 Mâdde 2- 5’nci mu‘addel mâdde – Posta İdâresi’nin inhisârı altında 
olan mâddeler şunlardır:

 (A)- Mektûblar

 (B) –Açık muhâbere varakaları.

 Ancak resmî dâireler arasındaki muhâbereye âid evrâk ile efrâdın kendi 
işlerine müte‘allik olarak adamları vâsıtasıyla te‘âtî edecekleri mektûblar ve 
açık muhâbere varakaları ve bütün nakliyât şirketlerinin kendi işleri hak-
kında kendi vâsıtaları ile taşıtacakları evrâk ve aynı kazânın ve hem-hudûd 
kazâların henüz posta teşkîlâtı bulunmayan yerleri arasında te‘âtî edilecek 
mürâselât inhisârdan müstesnâdır.

 Mâdde 3- 6’ncı mu‘addel mâdde – Posta İdâresi, lüzûm göreceği yer-
lerde posta merkezleri veya satış şubeleri te’sîs ve bunlardan mevcûd olanları 
Dâhiliye Vekâleti’nin muvâfakatıyla lağv etmek ve bütün merkez ve şube-
lerde yapılacak işlerin nev‘lerini ta‘yîn eylemek ve îcâb eden yerler arasında 
mu‘ayyen günlerde posta te‘âtîsini te’mîn için belediyeleri ve köy ihtiyâr mec-
lislerini me’zûn kılmak hakkını hâ’izdir.
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 Mâdde 4- 7’nci mu‘addel mâdde – Hükûmet postaca alınacak ücretleri 
müş‘ir pullar, açık muhâbere varakaları, zarflar ve kuşaklar çıkarmağa ve 
ücret alma makineleri kullanmağa ve bunlardan kullanılmakda bulunanlar 
ile ileride kullanılacak olanların mer‘iyet müddetini ve mübâdele şartlarını 
ta‘yîne ve bazı mü’esseselerin reklam maksadıyla tab‘ etdirecekleri küçük 
kıt‘adaki etiketleri mu‘ayyen müddetlerle ve bir ücret-i mahsûsa mukābilinde 
posta mürâselâtı üzerlerine yapışdırmağa me’zûndur.

 Mâdde 5- 9’ncu mu‘addel mâdde – Hükûmet posta ittihâd-ı umûmîsi 
esâsâtına tevfîkan ecnebî memleketler ile posta münâsebâtını te’sîs ve tanzî-
me ve bu bâbdaki husûsî mukāvele ve i’tilâflar akdine ve bunlar mûcebince 
alınması lâzım gelen ücretlerin ta‘yînine me’zûndur.

 Mâdde 6- 11’nci mu‘addel mâdde- Mektûbların beher yirmi gram ve 
küsûrundan şehir dâhili için dört ve şehir hârici için altı ve açık muhâbere 
varakalarından şehir dâhili için üç ve şehir hârici için dört kuruş bunların 
cevâblılarının her bir kısmından aynı ücret alınır.

 Mâdde 7- 12’nci mu‘addel mâdde – Bir nâme gönderilecek gazeteler ile 
en az üç ayda bir def‘a intişâr eden her türlü mevkūt risâlelerin ilâveleri de 
dâhil olduğu hâlde beher elli gram ve küsûrundan on para ve evrâk-ı matbû‘a 
paketlerinin beher elli gram ve küsûrundan bir kuruş ve mesâliha dâir evrâk 
paketleri ile ticârî eşyâ nümûnelerinin kezâ beher elli gram ve küsûrundan iki 
kuruş ücret alınır. Ancak mesâliha dâir evrâk paketleriyle ticârî eşyâ nümû-
neleri ücretleri hiçbir zaman beş kuruşdan dûn olamaz. Körlerin kullanması-
na mahsûs matbû‘a paketlerinin beher beş yüz gram ve küsûru için istisnâ’en 
bir kuruş alınır.

 Maârif Vekâletince mekteblerde okutulması kabûl ve listesi Posta 



240



241

-112-

ve Telgraf ve Telefon Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ne tevdî‘ edilen kitâbların 
beher elli gram ve küsûrundan on para ve posta ücreti alınır. Şu kadar ki 
mezkûr mâddelerin Posta İdâresince nakliye ücreti verilen sürat katarları ile 
taşınmaları istenilirse bunlar için iki kat ücret alınır.

 Mâdde 8- 17’nci mu‘addel mâdde- Ödemek şartlı mürâselât için mu‘tâd 
ve lâzım olan ücretlere ilâve olarak mahrecde tahsîliyye ücreti nâmıyla beş 
kuruş ile mevridde ödenmesi meşrût mebâliğ için tanzîm olunacak posta 
havâlenâmesinin mu‘ayyen ücreti alınır. Mezkûr havâlenâme ücreti ödenmesi 
meşrût mebâliğden tenzîl sûretiyle alınır. Bedel-i meşrût mikdârı lira ve kuruş 
üzerine konulacak ve para küsûru olmayacakdır.

 Mâdde 9- 21’nci mu‘addel mâdde – Gönderenlerden peşin alınmak 
üzere posta paketleri ücretleri şunlardır:

 Evvelâ: Taşıma vâsıtaları vapur veya demiryolu olan paketler:

 1- (A)- Bir deniz kıyısında veya bir kol demiryolu üzerine bulunan pos-
tahâneler arasında te‘âtî olunacak paketler için beher üç kilo veya kesrinden 
yirmi kuruş.

 (B)- İki deniz kıyısında veya iki kol demiryolu üzerinde bulunan pos-
tahâneler arasında te‘âtî olunacak paketleri için beher üç kilo veya kesrinden 
otuz kuruş

 (C)- Bir deniz kıyısı ile bir kol demiryolu üzerinde bulunan postahâne-
ler arasında te‘âtî olunacak paketler için beher üç kilo veya kesrinden otuz 
kuruş.

 (D)- İki deniz kıyısı ile iki demiryolu üzerinde bulunan postahâneler 
arasında te‘âtî olunacak paketler için beher üç kilo veya kesrinden otuz ku-
ruş.
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 (H)- Üç kol demiryolu üzerinde bulunan postahâneler arasında te‘âtî 
olunacak paketler için beher üç kilo veya kesrinden kırk kuruş.

 2- (A)- Karadeniz ve Akdeniz birer mıntıka teşkîl eder. Marmara an-
cak kendi kıyılarındaki postahâneler arasında nakliyât için bir deniz sayılıp 
Karadeniz veya Akdeniz kıyılarındaki postahâneler ile olacak nakliyât için 
ayrıca bir deniz sayılmaz.

 (C)- Deniz kıyısından veya demiryolu durağından on kilometre içeride 
bulunan yerler kıyıda veya demiryolunda sayılır.

 (D)- Aşağıdaki hatlar birer kol demiryolu sayılır:

 İstanbul-Edirne arası [Alpulu-Kırklareli şubesi beraber]

 Haydarpaşa-Konya arası [Adapazarı-Arifiye, Eskişehir, Ankara, Ala-
yund-Kütahya şubeleri beraber]

 Ankara-Kayseri-Sivas arası

 Konya-Meydân / Kepez arası [Mersin ve Yenice ve Payas şubeleri be-
raber]

 Meydân / Kepez-Nusaybin arası [Derbesiye-Mardin beraber]

 İzmir-Karahisar arası [Manisa-Bandırma şubesi beraber]

 İzmir-Eğridir arası [Torbalı-Bayındır-Ödemiş, Tire, Reşadiye-Söke, 
Sultanhisar-Denizli, Südlaç-Çivril şubeleri beraber]

 Samsun-Sivas arası

 Erzurum-Kızılçakçak arası

 Bursa-Mudanya arası [İstanbul-Mudanya-Bursa bir kol sayılır.]
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 Memleketde yapılacak demiryollarının her bir kolu posta şebekesine 
göre Posta İdâresince ta‘yîn olunur.

 Sâniyyen- Mahreci ile mevridi arasında demiryolu ve vapur bulun-
mayıp karadan otomobil, araba veya bârgîr gibi diğer vâsıtalarla taşınacak 
posta paketleri için merbût haritada gösterilen mıntıkalara göre ücret alınır. 
Bir mıntıka içinde te‘âtî olunan paketler için beher kilogram ve küsûrundan 
on yedi buçuk, mülâsık olan mıntıkalar arasında te‘âtî olunan paketler için 
beher kilogram ve küsûrundan yirmi beş ve aralarında bir veya daha fazla 
mıntıka bulunan merkezler arasında te‘âtî edilecek posta paketleri için beher 
kilogram ve küsûrundan otuz kuruş ücret alınır.

 Sâlisen- Deniz kıyısında ve demiryolu üzerindeki postahânelerle içe-
ride bulunup demiryolu ve vapur bulunmayan yerler arasında te‘âtî oluna-
cak posta paketleri kısmen vapur ve demiryolu ile taşınsa dahi yine sâniyyen 
fıkrasındaki gösterilen ücrete tâbi‘dir. Kıymetli posta paketlerinin beherinin 
kuruş veya kesrinden on kuruş te’mîniyye ücreti alınır.

 İhbârnâmelerin teblîğleri ve post restant olanlar dahi vürûdları târih-
lerinin ferdâsından i‘tibâren geçecek her gün için kıymetli ve kıymetsiz her 
paket başına üç kuruş arziyye ücreti alınır. Mezkûr ücret her bir kıymetli 
paket için bin iki yüz ve her kıymetsiz paket için de dört yüz kuruşu tecâvüz 
edemez.

 Kıymet-i mukaddereli mektûb veya kıymetli ve kıymetsiz posta paket-
lerini posta merkezinin tevzî‘ dâiresinde ikāmetgâhında teslîm etdirmek is-
teyen mürsil veya mürselün-ileyhden kıymet mukaddereli mektûbların beheri 
için ayrıca on beş ve paketlerin beheri için yirme beş kuruş ücret alınır.
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 Mâdde 10- 22’nci mu‘addel mâdde- Her bir abone kutusundan seneliği 
peşin olarak birinci sınıf merkezler için yedi yüz elli, ikinci sınıf merkezler 
için beş yüz, üçüncü sınıf merkezler için üç yüz kuruş alınır. Abonman aylık 
olursa birinci sınıf için yetmiş beş, ikinci sınıf için elli, üçüncü sınıf için dahi 
otuz kuruş alınır.

 Aylık olmayan abonmanlar müddetleri ne olursa olsun bunlardan yu-
karıda gösterilen sınıflar i‘tibârıyla kayd edildikleri ayın tam ücreti alınır.

 Mâdde 11- 24’ncü mu‘addel mâdde- Her hüviyet varakası için peşin 
olarak yirmi kuruş ücret alınır.

 Mâdde 12- 27’nci mu‘addel mâdde- Mürsil hîn-i tevdî‘de ta‘ahhüdlü 
mâddeler ile kıymet-i mukaddereli mektûbların ve posta paketlerinin teslîmini 
ve havâlenâmelerin te’diyesini müş‘ir ilmuhaber isterse beher mâdde için ken-
disinden peşin olarak altı kuruş ve tevdî‘inden sonra işbu maddlerin her biri 
hakkında isteyeceği ilmuhaber için on iki kuruş ücret alınır. Mürsil işbu mâd-
delerden hatta âdî mürâselâtdan her hangi biri hakkında muhtâc-ı muhâbere 
bir talebde bulunursa bunun için dahi posta ücreti olmak üzere kezâlik 12 
kuruş ancak bidâyetde iâde ilmuhaberli olarak postaya verilen mâddeler hak-
kında vukū‘ bulacak isti‘lâm için başkaca hiçbir ücret alınmaz.

 Mâdde 13- 28’nci mu‘addel mâdde- Mürsiller tarafından geri alınan 
veyahud mücbir sebebler dolayısıyla mevridlerine kadar götürülmesi kābil ol-
mayarak mürsillerine geri verilen her türlü mürâselâtın posta ücretleri geri 
verilmez.
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 Mâdde 14- 32’nci mu‘addel mâdde- Sâniyyen kıymet-i mukaddereli 
posta paketlerinden veya kutularından başka mürâselâtın içlerine meskûkât 
ve işlenmiş veya işlenmemiş altın ve gümüş ile kıymetli taşlar ve mücevherler 
ve bu kabîl kıymetli mâddeler konulması.

 Râbi‘an: Her türlü mürâselâtın içlerine umûmî âdâ ve ahlâka mugāyir 
ve âsâyişi muhil ve hükûmetce vücûdu ve intişârı memnû‘ mâdde ile tabî‘atleri 
ve mâhiyetleri i‘tibârıyla posta me’mûrlarını tehlikeye düşürecek ve muhâbere 
mâddelerini kirletecek ve bozacak veya parlayıp alevlenecek veyahud patla-
yacak ateş alabilecek ve bunlara benzeyen sâir tehlikeli mâddeler ve (arı, ipek 
böceği ve sülükler müstesnâ olmak üzere) canlı ve (kurudulmuş veya muhâfa-
za edilmiş olanlardan başka) cansız hayvanlar ve haşereler konulması.

 Sâdisen: Memnû‘iyeti, hükûmet kānûn ve nizâmnâmelerinde tasrîh 
edilen eşyânın bi’l-cümle mürâselât derûnuna idhâli,

 Sâbi‘an: Dâhilî ve hâricî muhâbere mâddeleri içinde kokain, afyon, 
morfin ve sâir uyuşdurucu mâddeler gönderilmesi yasakdır. Ancak bunların 
tıbbî bir maksad ile gönderildikleri, gönderenlerce isbât edilirse posta paketle-
ri içinde kabûl ve nakl olunabilir.

 Mâdde 15- 39’ncu mu‘addel mâdde- Mürâselât ve mebâliğin hepsinin 
postaya tevdî‘i târihinin ertesi gününden i‘tibâren mürsilin bunların hak-
kında ancak bir yıl içinde ma‘lûmât istemeğe hakkı vardır. İşbu ma‘lûmâtı 
istemek için mürâca‘at edilen târih tazmînât verilmesi müddeti için dahi baş-
langıç sayılan mezkûr mürâca‘at târihinden i‘tibâren nihâyet altı ay içinde 
verilir. Şu kadar ki mücbir sebeblerle bu bâbdaki tahkīkāt işbu ayın sonuna 
kadar bitirilememiş olursa 



250



251

-117-

tazmînâtı vermek tahkīkātın bitmesine bağlı kalır. Gerek tahkīkātın neti-
cesinin gecikme ve gerek zâyi‘ât ve hasârâtın vukū‘û keyfiyetlerinin mücbir 
sebeblere istinâdı hakkında ihtilâf çıkacak olursa mahkeme-i âidesinin ne-
tice-i hükmüne teba‘iyyet olunur. Mürsilin idârece verilmesi kararlaşdırılan 
tazmînâtı istemek ve almak hakkı mürâselât ve mebâliğin tevdî‘ târihinin 
ertesi gününden i‘tibâren üç yıl geçdikden sonra sâkıt olur ve bu gibi hâllerde 
mürâselât sâhiblerinin bu mürâselât üzerindeki bütün hakları idâreye geçer.

 Mâdde 16- 40’ncı mu‘addel mâdde- Posta inhisârına tâbi‘ mevâddı 
nakl edenlerden bir liradan on liraya kadar cezâ-yı nakdî alınır ve ayrıca da 
işbu kaçak mürâselâtın iki kat‘ posta ücreti istîfâ olunup bir katı bu kaçağı 
tutanlara verilir.

 Mâdde 17- 42’nci mu‘addel mâdde- Kıymet-i mukaddereli diye posta-
ya verilen mürâselâta hile kasdıyla kıymetli mâddeler konulmadığı veya muh-
tevâlarına hakīkī kıymetlerinden fazla kıymet takdîri veya muhâbere mâdde-
lerinden her hangi birinin otuz ikinci mâddenin sâbi‘an fıkrasında musarrah 
mâddeleri ihtivâ eylediği sâbit olursa mütecâsirlerinden on liradan yüz liraya 
kadar nakdî [cezâ] alınır veya bir aydan bir yıla kadar kendileri habs olunur.

 Mâdde 18- 47’nci mu‘addel mâdde- Posta ve Telgraf ve Telefon İdâ-
resince ta‘yîn olunan posta ve telgraf müfettişleri, merkez müdîrânı, posta 
seyyâr ve nakliyye me’mûrları işbu kānûn ile men‘ edilen ef‘âl ve harekâtı 
taharrî ve tedkīke me’zûndurlar. Me’mûrîn-i zâbıta ile rüsûmât me’mûrları 
dahi beşinci mâdde ahkâmının icrâsını te’mînen aynı salâhiyeti hâ’izdirler.

 Mâdde 19- 50’nci mu‘addel mâdde- Otuz ikinci mâddenin fıkra-i sâ-
niyye ve sâlise ve sâbi‘asında musarrah mevâddı veya gümrük resmine tâbi‘ 
eşyâyı 
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hâvî bulunduğu hissolunan dâhilî ve hâricî mektûbların açılması mevrid pos-
tahânelerce sâhiblerine teklîf edilir. Bunların muvâfakatı hâlinde mezkûr 
mürâselât postahânelerce teşkîl edilecek bir hey’et ile beraber kendilerinin 
huzûrunda açılır. Muvâfakat edilmezse dâhilî mürâselâtın açılması yine 
hey’et huzûrunda re’sen icrâ ve zikr olunan mâddeleri muhtevî olmayanları 
sâhiblerine teslîm ve muhtevî olanları hakkında bunları memnû‘ kılan kānûn-
lar ve nizâmnâmeler ahkâmı dâiresinde mu‘âmele olunur. Hâricî mektûblar 
ise açılmaksızın mahreclerine geri gönderilir. Bu sûretle açılan mektûbların 
içlerinden mezkûr ikinci fıkrada gösterilen mâddeler çıkarsa işbu mâddele-
rin posta veya gümrük me’mûrları tarafından takdir olunacak kıymetlerinin 
yüzde onu nisbetinde ayrıca bir posta ücreti alınarak sâhiblerine teslîm kı-
lınır. Mezkûr mektûbların içlerinde evrâk-ı nakdiyye bulunursa bu evrâkın 
kıymetinin kezâlik yüzde on nisbetinde bir ücret alınarak sâhiblerine teslîm 
olunur.

 Açılan hâricî mektûblar, içlerinden mebhûs fıkra-i sâniyyede gösteri-
len mâddeler (meskûkât müstesnâdır) çıkarsa tekrâr kapadılarak bir sağlam 
ve dayanıklı zarfa konulur ve mahreclerine geri gönderilir. İşbu mektûbların 
içlerinden evrâk-ı nakdiyye çıkanları ta‘ahhüdlü ise usûlen sâhiblerine teslîm 
olunur. Âdî ise kezâlik mahreclerine geri gönderilir. Kānûnun dokuzuncu 
mâddesinde mezkûr husûsî i’tilâflara müsteniden bazı ecnebî memleketler ile 
te‘âtî olunan yeşil etiketli mektûblar bu mâdde hükmünden hâricdir.

 Mâdde 20- 51’nci mu‘addel mâdde- Her ne sebeble olursa olsun mür-
selün-ileyhlerine verilememiş olan âdî ve ta‘ahhüdlü mektûblar ile muhâbere 
mâddelerinin cümlesi derhâl ve (postrestant) işâretiyle gelenler ile,
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saklanmaları mürselün-ileyhleri tarafından yazı ile istenilenler iki ay müdde-
tin sonunda mahreclerine geri gönderilir.

 Mürsilleri belli olanlar merkezce sâhiblerine verileceği gibi belli olma-
yanlar da dahi mürâca‘at vukū‘u beklenerek âdîleri üc ay, ta‘ahhüdlüleri bir 
yıl müddetle saklanır ve usûlen i‘lân edilir. Bu müddetlerin sonunda sâhibleri 
çıkmayanlar posta idâresince açılarak muhtevâları delâletiyle sâhibleri bulu-
nabilenler kendilerine verilir. Bulunamayanlar da yakılır.

 Açılanların içinden kıymetli mâddeler çıkanlar mürâca‘atlarında sâ-
hiblerine verilmek üzere üç yıl saklanır. Ondan sonra bunlar idârenin mâlı 
olur.

 Mâdde 54- Tayyedilmişdir.

 Mâdde 21- İşbu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 22- İşbu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

----------------------

Kānûnların ve nizâmnâmelerin sûret-i neşr ve i‘lânı ve mer‘iyyet târihi hak-
kında kānûn [*]

 Numara: 1322    Neşri târihi: 4 Haziran 1928

Birinci Kısım

Resmî Gazete ile neşri mecbûrî mevâd, kānûnların ve nizâmnâmelerin 
mer‘iyyet târihi

 Mâdde 1- Aşağıdaki yazılı mevâddın Resmî Gazete ile neşri mecbûrî-
dir:

 A- Kānûnlar, devletlerle mün‘akid mukāvele ve muâhedelerle sâir dü-
velî 

-------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 907 numaralı nüshasında mündericdir.
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akidler, inhisârî ve mâlî ta‘ahhüdü mutazammın mukāvele ve imtiyâzlar, 
kānûnların tefsîri, husûsî afv i‘lânı, cezâların tahfîf veya tahvîli veya te’cî-
li, tahkīkāt ve ta‘kībat-ı kānûniyye icrâsı veya te’cîli, i‘dâm hükümlerinin 
infâzı gibi âmmeyi alâkadâr eden Büyük Millet Meclisi kararları ve meclis 
zabıtları.

 B- Nizâmnâmeler

 C- Tasdîk-i âlîye iktirân eden me’mûriyet kararnameleri

 D- Umûmî hizmetlerden birini îfâ maksadıyla akd edilip İcrâ Vekîlleri 
Hey’etince tasdîk olunan mukāvele ve imtiyâznâmeler.

 H- Şûrâ-yı Devletce nizâmnâmelerin tefsîrine ve menâfi‘-i umûmiyye-
ye hâdim cem‘iyetlerin tasdîkine ve imtiyâz ihtilâflarına âid ittihâz olunan 
karârlar ile âmmeyi alâkadâreden istişârî mukarrerâtdan Başvekâletce tasdîk 
kılınanlar.

 V- Ref‘-i tezâd ve tevhîd-i ictihâda dâir temyîz mahkemesi hey’et-i 
umûmiyyesince ittihâz olunan karârlar.

 Z- Nizâmnâmelerin ahkâmını tavzîh etmek veya kānûn veya nizâm-
nâmelerin tatbîkātında me’mûrîne rehber olmak ve kānûn ve nizâmnâmelere 
mugāyir ahkâmı muhtevî bulunmamak üzere bir vekâlet tarafından münfe-
riden veya alâkadâr vekîllerce müştereken yahud İcrâ Vekîlleri Hey’etince 
kaleme alınan ta‘lîmâtnâmeler,

 H- Kānûn ve nizâmnâmelerde Resmî Gazete ile neşri mecbûrî olarak 
irâe edilen mevâd.

 Mâdde 2- Kānûn-ı mahsûsları mûcebince vilâyetler, şehremânetleri ve 
belediyeler tarafından kānûn ve nizâmnâmelere mugāyir ahkâmı hâvî olma-
mak üzere tanzîm olunan ta‘lîmâtnâmelerin ve âmmeyi alâkadâr eden mukā-
velenâmelerin mahallerinde resmî veya gayr-ı resmî gazetelerle, bulunmadığı 
takdîrde vesâit-i münâsibe ile neşr ve i‘lânı mecbûrîdir.
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 Mâdde 3- Kānûn ve nizâmnâmeler, metinlerinde başka sûretle sarâhat 
bulunmadığı takdîrde, Resmî Gazete ile neşrini ta‘kīb eden günün başlangı-
cından hesâb edilmek üzere kırk beşinci günün hitâmından i‘tibâren Türki-
ye’nin her tarafında aynı zamanda mer‘î olur.

 Mâdde 4- Resmî Gazete’ninbir sayısına derci kābil olmayan mufassal 
kānûn ve nizâmnâmelerin ilk mâddesinin derc edildiği gün neşr târihi baş-
lar ve müteâkib dört sayısında neşrin tamamlanması mecbûrîdir. Mer‘iyetin 
hesâbında son neşr târihine i‘tibâr olunur.

İkinci Kısım

Kānûn ve nizâmnâmelerin tab‘ ve tevzî‘leri

 Mâdde 5- Kānûnlar ile nizâmnâmeler Reîsicumhûr tarafından ve 
kānûnu tefsîr ile Hey’et-i Umûmiyye karârları Büyük Millet Meclisi reîsi 
tarafından takımıyla Başvekâlet’e tevdî‘ olunur. Müdevvenât Müdüriyetin-
ce bunların kabûl târihleriyle nizâmnâmelerin Reîsicumhûr tarafından imzâ 
edildiği günün târihleri kayd ve tesbît ve sûretleri çıkarılıp asılları hazîne-i 
evrâka teslîm olunur ve Resmî Gazete ile neşr ve i‘lân etdirilir.

 Mâdde 6- Kānûn ve nizâmnâme ve ta‘lîmâtnâmelerin ayrı ayrı me’mûrî-
ne teblîği usûlü ilgā edilmiş ve bunların teblîği vazîfesi vâlilere verilmişdir.

 Mâdde 7- Kānûn, nizamnâme ve sâirenin kâfî mikdârda matbû‘ nüs-
haları merkezdeki dâirelere tevzî‘ olunmaka üzere Müdevvenât Müdüriyeti 
tarafından doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi a‘zâsına ve vekâletlere 
ve Erkân-i Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’ne gönderilir.

 Vilâyet, kazâ ve nâhiyelerdeki dâire ve makāmlara tevzî‘ olunmak 
üzere kānûn ve nizâmnâmelerin kâfî mikdârda matbû‘ nüshaları mezkûr mü-
düriyetce doğrudan doğruya vilâyetlere gönderilir.
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 Mâdde 8- Vâliler, vilâyet merkezinde kānûn, nizâmnâme ve sâirenin 
kâfî mikdârda matbû‘ nüshalarını aşağıda yazılı dâirelere en çok kırk sekiz 
sâ‘at zarfında (ta‘tîl günleri hâric) zimmetle tevzî‘ ve ayrıca vilâyet gazetele-
riyle i‘lân ederler:

 A- Adlî, mülkî, askerî bi’l-umûm devlet dâirelerine.

 B- İdâre-i husûsiyyeler

 C- Belediyeler

 D- Barolara

 H- Ticâret ve Sanâyi‘ ve Zirâat odalarına

 V- Resmî kütübhânelere

 Mâdde 9- Yukarıdaki mâddede yazılı makāmlar kānûn ve nizâmnâme-
leri ve sâireyi vilâyet merkezindeki me’mûriyetlerinin dâiresi içinde bulunan 
alâkadârlara münâsib sûretle derhal teblîğ ederler.

 Mâdde 10- Kazâ kaymakamları nâhiyelere âid olan nüshaları nâhiye-
lere irsâl ve gerek kaymakamlar ve gerek nâhiye müdürleri sekizinci mâddeye 
tevfîkan kazâ ve nâhiye dâhilindeki devâir ve mü’essesâta zimmetle teblîğ 
ederler.

 Mâdde 11- Cezâya, vergiye, askerliğe ve halkı alâkalandıran diğer 
husûslara âid kānûn, nizâmnâme ve sâire derhal şehir veya kasabalarda 
mu‘tâd vechile belediyeler ve köylerde muhtarlar vâsıtasıyla i‘lân etdirilir ve 
keyfiyet zabıt varakasıyla tesbît edilerek dosyasında saklanır.

 Mâdde 12- Kānûnların ve nizâmnâmelerin mer‘iyyet müddeti kırk beş 
günden az ve hükümlerinin acele i‘lânı zarûrî bulunduğu takdîrde Başvekâ-
let tarafından vâlilere telgrafla teblîğ edilir. Vâliler matbû‘aların vusûlünü 
beklemeksizin bu kānûn ve nizâmnâmeleri teksîr etdirerek 8, 9 ve 11’nci mâd-
dele mûcebince tevzî‘ ve i‘lân ederler.
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 Mâdde 13- Her Mâlî yıla âid kānûn ve nizâmnâme ve sâirenin her 
yerde bir arada muhâfazasıyla selefden halefe devri mecbûrîdir.

 Mâdde 14- Kānûn ve nizâmnâme ve sâireyi (ta‘tîl günleri ve esbâb-ı 
mücbire hâric) te’ehhürle tevzî‘, teblîğ ve i‘lân edenler Türk Cezâ Kānûnunun 
230’ncu mâddesine tevfîkan cezâ görürler.

 Mâdde 15- Resmî Gazete Müdevvenât Müdüriyetince tab‘ etdirilir. 
Bu müdüriyet her ictimâ‘ senesine âid düstûrların tabi‘î ve tab‘ edilmemiş 
eski düstûrların ikmâli ile de mükellefdir.

 Düstûrlara aşağıda yazıla mevâd derc olunur: 

 A- Kānûnlar ve nizâmnâmeler

 B- Devletlerle mün‘akid mukāvele ve muâhedelerle sâir düvelî akidler.

 C- İnhisârî ve mâlî ta‘ahhüdü mutazammın mukāvele ve imtiyâznâme-
ler ve kānûnların tefsîrine müte‘allik Büyük Millet Meclisi karârları

 D- Umûmî hizmetlerden birini îfâ maksadıyla akd edilip İcrâ Vekîlleri 
Hey’etince tasdîk olunan mukāvele ve imtiyâznâmeler.

 H- Nizâmnâmelerin tefsîrine müte‘allik Şûrâ-yı Devlet karârıyla ref‘-i 
tezâd ve tevhîd-i ictihâda mütedâir Mahkeme-i Temyîz Hey’et-i Umûmiyyesi 
karârları

 Mâdde 16- 18 Mayıs 1327 târihli kānûn ile bu kānûna mugāyir diğer 
hükümler mülgādır.

 Mâdde 17- Bu kānûnun hükmünü icrâya İcrâ Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.
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Evkāf, Şehremâneti ve Zirâat Bankası me’mûrlarının tekā‘üd maâşlarına 
dâir kānûn [*]

 Numara: 1330    Neşri târihi: 4 Haziran 1928

  Mâdde 1- Muvâzene-i Umûmiyye’ye dâhil olmayan Evkāf, Şeh-
remânetleri ve Zirâat Bankası me’mûrîninden Tekā‘üd Kānûnun ve Müzey-
yelâtı ahkâmına tevfîkan tekā‘üde sevk olunanlarla vefât edenlerin eytâm ve 
erâmiline muhassas maâşât ve yeniden kavânîn-i mezkûre mûcebince yapıla-
cak tahsîsler mezkûr dâirece tesviye ve îfâ olunur.

 Mâdde 2- Birinci mâddede yazılı dâirede müstahdem iken muvâzene-i 
umûmiyye dâhilindeki devâirden bu dâirelere veyahud bu dâirelerin birinden 
diğerine 1 Haziran 1928 târihinden sonra nakl-i me’mûriyet edenlerden nakl 
etdikleri târihe kadar kesilmiş olan tekā‘üd âidâtı nakl etdikleri dâireye red 
ve tesviye olunur.

 Mâdde 3- Mâl sandıklarınca 1 Ağustos 1928 târihine kadar birinci 
mâddede yazılı devâir me’mûrlarına veya bunların ailelerine verilmiş olan 
tekā‘üd ve eytâm ve erâmil maâşlarıyla devâir-i mezkûrece kat‘ ve mâl san-
dıklarına tesviye edilmiş olan âidâtın açıkları Tekā‘üd Kānûnu’nun 29’ncu 
mâddesi mucebince hazîneye ve şâyed mezkûr devâirin matlûbu olduğu tebey-
yün ederse hazîneden dâire-i âidesine tesviye olunur.

 Mâdde 4- Bu kānûn 1 Ağustos 1928 târihinden i‘tibâren mu‘teberdir.

 Mâdde 5- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Başvekîl ve Mâliye ve Dâhili-
ye vekîlleri me’mûrdur.

---------------

 [*] Resmî Gazete’nin 904 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Muvakkat Mâdde- Evkāf Müdüriyet-i Umûmiyyesi me’mûrlarından 
1928 senesi zarfında tevkīf olunacak âidât-i tekā‘üdiyye müdüriyet-i mezkû-
renin sene-i merkūme vâridât büdcesinde açılacak fasl-ı mahsûsa îrâd kayd 
olunmakla beraber birinci mâdde mûcebince müdüriyet-i mezkûrece 1928 se-
nesi zarfında tesviye olunacak tekā‘üd ve eytâm maâşları sene-i merkūme 
masraf büdcesinde açılacak fasl-ı mahsûsdan mahsûb olunur.

28 Mayıs 1928

-----------------------

Maârif Teşkîlâtı hakkındaki 22 Mart 1926 târih ve 789 numaralı kānûnun 
sekizinci mâddesinin ta‘dîline dâir kānûn [*]

 Numara: 1338    Neşri târihi: 5 Haziran 1928

 Mâdde 1- Maârif Teşkîlâtı hakkındaki 22 Mart 1926 târih ve 789 
numaralı kānûnun sekizinci mâddesi ber-vech-i zîr ta‘dîl olunmuşdur.

 “Sekizinci mâdde: “İlk, orta ve ana yüksek mu‘allim mektebleri 
me’zûnları leylî, meccânî olarak tahsîl etdikleri müddetin bir buçuk misli ve 
Vekâlet’in göstereceği yerlerde hizmete mecbûrdurlar. Bu mecbûriyetleri ik-
mâl etmeden evvel isteğiyle hizmeti terk edenlerden veya kefîllerinden leylî 
meccânî olarak tahsîl etdikleri müddete âid mekteb masraflarından ma‘a fâiz 
hisselerine düşen mikdâr yüzde elli fazlasıyla ve Tahsîl-i Emvâl Kānûnu’na 
tevfîkan tahsîl olunur. Ancak bu sûretle tazmîn etdirilecek masraf fâiz ve 
yüzde elli fazlanın yekûnundan hizmet müddetine tekābül edecek mikdâr 
tenzîl edilir.

-----------------

 [*] Resmî Gazete’nin 905 numaralı nüshasında mündericdir.
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 Mu‘allim mektebleri me’zûnlarından hizmet mecbûriyetini ikmâl et-
memiş ve bu mâdde mûcebince tazmînâtını tamâmen te’diye eylememiş olan-
lar devlet devâir ve mü’essesâtında istihdâm edilemezler.

 Bu gibileri hizmete almış olan husûsî mü’essesât ve şirketler Maârif 
Vekâleti’nce vâki‘ olacak ihtâr üzerine alâkalarını bir ay zarfında kat‘ et-
mezlerse tazmînâtı üzerlerine almış olurlar.

 Mu‘allim mektebleri talebesinden tahsîli isteğiyle bırakanlar ve mücbir 
bir sebebe müstenid olmaksızın üst üste iki sene sülüsân müddet devâm etme-
diği cihetle imtihanlara kabûl edilmeyerek ibkā ve bu yüzden mektebden ihrâc 
edilmiş veyahud ahlakī ve inzibâtîbir hareketden dolayı İnzibât Meclisi karâ-
rına müstenid olarak ihrâc-ı kat‘î cezâsıyla mektebden çıkarılmış bulunanlar 
ile mu‘allim mektebleri me’zûnlarından hizmet-i mecbûresini ikmâl etmeden 
me’mûriyetden ihrâc cezâsına dûçâr olanlar bu mâdde ahkâmına tâbi‘dirler.

 Şimdiye kadar mu‘allim mektebleri me’zûnlarından bu mâddede yazılı 
mecbûrî hizmeti îfâ etmemiş olanlar hakkında dahi kezâlik bu mâdde ahkâmı 
tatbîk olunur.

 Ecnebî memleketlerde devlet hesâbına tahsîl etmiş olanlar hakkında 
Me’mûrîn Kānûnu’nun altmış dördüncü mâddesi ahkamı cârîdir.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye, Mâliye ve Maârif 
vekîlleri me’mûrdur.

28 Mayıs 1928
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Karârlar ve tefsîrler

Suver-i muhtelife ile tahakkuk etdirilip ta‘kīb ve tahsîline imkân görüleme-
yen zimmetlerin terkīni hakkında [*]

 Numara: 430

 Suver-i muhtelife ile alâkadârları nâmına zimmet tahakkuk etdirilip 
mahal ve imkân-ı tahsîli olmamasına mebnî Muhâsebe-i Umûmiyye Kānû-
nu’nun 133’ncü mâddesine tevfîkan 8965 lira 86 kuruşun terkīn-i kaydı hak-
kında Başvekâlet’den vârid olan cedvelin ihtivâ eylediği erkām, bazı vilâyât 
mâl sandıklarıyla posta ve telgraf idârelerinde ve hazîneye merbût sâir mü’es-
sesât-ı mâliyyede harb, harîk gibi esbâb ile ziyâ‘a uğrayan nükūd ve pul es-
mânından dolayı muhâsibler ve esbâb-ı muhtelifeden nâşî bazı eşhâs nam-
larına tahakkuk etdirilen zimmetlerden terekkübetmekde olup (1) numaralı 
cedvelde muharrer 5491 lira 12 kuruşun fi’l-hakīka mahall-i tahsîli olmadığı 
mahallerinden gönderilen hey’et-i idâre mazbatalarıyla sâir evrâk-ı mütefer-
ri‘asının tedkīkātından anlaşılmış ve Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu’nun 
133’ncü mâddesinde “esbâb-ı mücbire ve zarûriyye dolayısıyla ta‘kīb ve tah-
sîline imkân görülemeyen zimmetlerin terkīni Mâlî Müşâvere Encümeni’nin 
mütâla‘ası alındakdan sonra Büyük Millet Meclisi’ne arz olunur.” denilmiş 
olmasına binâ’en bu mikdârın terkīni muvâfık görülmüşdür. Ancak mütebâkī 
2974 lira 4 kuruş (2) numaralı cedvelde esbâbı îzâh olunduğu vechile tahsîl 
ve mahsûbunun te’mîni mümkün görülmekde olduğundan meblağ-ı mezbûre 
hakkında hükûmetce tedkīkāt ve ta‘kībât-ı lâzımenin devâmı muktezî bu-
lunduğu Hey’et-i Umûmiyye’nin 21 Mayıs 1928 târihli ve yetmiş dokuzuncu 
in‘ikādının birinci celsesinde takarrur etmişdir.

22 Mayıs 1928

------------------

 [*] Vekâletce 29 Mayıs [1]928 târih, 308 numara ile ta‘mîm edilmişdir.
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Resmî dâirelerde istihdâm olundukları hâlde suver-i istihdâm tarz ve şart-
ları tesbît olunmayanların Kānûn-ı Medenî’deki hükümlere tâbi‘ tutulup 

tutulmayacaklarının tefsîri hakkında [*]

 Numara: 434

 Resmî dâirelerde müstahdem oldukları hâlde henüz istihdâm tarz ve 
şartları tesbît olunmayanların Kānûn-ı Medenî’deki umûmî hükümlere tâbi‘ 
tutulup tutulmayacaklarının tefsîri taleb olunmuş ise de Kānûn-ı Medenî’nin 
“hizmet akdi” ser-levhalı bâbında mevcûd 354’ncü mâddede (resmî me’mûrlar 
ve müstahdemler hakkındaki husûsî kānûnların hükümleri mahfûzdur) denil-
miş olmasına göre me’mûrlar hakkında Me’mûrîn Kānûnu ahkâmı tatbîk olu-
nacağı, müstahdemler hakkında da Me’mûrîn Kānûnu’nun 3’ncü mâddesinde 
mezkûr (müstahdemlere mukāveleleri mûcebince mu‘âmele olunur. Mukāvele 
bulunmadığı takdîrde bunların tarz ve şerâ’it-i istihdâmları dâire-i âidesin-
ce tesbît olunur) hükmü cârî olacağı sarîh ve âşikâr ve şâyed müstahdemler 
haklarında mukāvele mevcûd olmadığı gibi şerâ’it-i istihdâmları dâire-i âide-
lerince tesbît olunmamış ise bu takdîrde Kānûn-ı Medenî’nin ahkâm-ı umû-
miyyesiyle amel edilmek tabî‘î bulunmasına binâ’en mes’elede muhtâc-ı tefsîr 
bir cihet görülememiş ancak müstahdemlerin hukūk ve vezâ’ifine müte‘allik 
şerâ’itin tanzîm ve tesbîtini iktizâ etdiren ihtiyâcın ve kānûn îcâbının hü-
kümetce de nazar-ı te’emmüle alınarak bir ân evvel muktezâsına tevessül 
olunması şâyân-ı temennî görüldüğü, Hey’et-i Umûmiyye’nin 17 Mayıs 1928 
târihli yetmiş altıncı in‘ikādının birinci celsesinde takarrur etmişdir.

-----------------------

 [*] Vekâletce 24 Mayıs [1]928 târih ve 2274 numara ile ta‘mîm edil-
mişdir.
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18 Mart 1926 târih ve 788 numaralı (Me’mûrîn Kānûnu)nun 84’ncü mâd-
desinin tefsîri

Mâddede mevzû‘-ı bahs hastalıkların dâimî hastalıklar olduğu hakkında

 Numara: 132    Neşri târihi: 20 Mayıs [1]928

 Me’mûrîn Kānûnu’nun 84’ncü mâddesinde mevzû‘-ı bahs olan hasta-
lıklar, bilâ-inkıtâ‘ temâdî eden hastalık hâlleri olup münkatı‘ sûretde hâdis 
olan hastalıklar değildir.

------------------------

18 Mart 1926 târih ve 788 numaralı (Me’mûrîn Kānûnu)nun muvakkat bi-
rinci mâddesinin tefsîri

 Numara: 133 Neşri târihi: 20 Mayıs [1]928

 Me’mûrîn Kānûnu’nun birinci muvakkat mâddesi mûcebince ikrâmiye 
ile tasfiyeye tâbi‘ tutulanlar cezâ’en olmayarak me’mûriyetden infisâl edenler 
gibi harc-ı râh alırlar.

-----------------

 [*] Vekâletce 28 Mayıs [1]928 târihinde 2263 numara ile ta‘mîm edil-
mişdir.
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Açık maâşı almakda iken vekâleten bir vazîfeye ta‘yîn olunan me’mûrlar 
hakkında

 Numara: 135     Neşri târihi: 24 Mayıs [1]928

 Vazîfe-i asliyeleri hâricinde tevkîl edildikleri vazîfeyi vekâleten îfâ 
etmekde iken me’mûriyet-i asliyesi lağv olunarak vekâleten tedvîr eyledik-
leri vezâ’ifi îfâya devâm eden me’mûrîn ile Vekâlet emrine alınarak açık 
maâşı te’diye edilmekde iken her hangi bir vazîfeye vekâleten ta‘yîn olunan 
me’mûrîn asâleten bir me’mûriyete ta‘yînleri veya son me’mûriyetlerine muâ-
dil olmak şartıyla asâleten teklîf olunan bir vazîfeyi kabûlden istinkâfları 
vukū‘una kadar açık maâşlarını alırlar.

------------------------

Maâş Kānûnu’nun onuncu mâddesinin tefsîri

“Vazîfe ta‘bîri hakkında”

 Numara: 136    Neşri târihi: 24 Mayıs 1928

 20 Haziran 1927 târihli Maâş Kānûnu’nun onuncu mâddesindeki 
(vazîfe) ta‘bîri muvâzene-i umûmiyye dâhilinde bulunan veya mülhak büdce 
ile idâre olunan devâirdeki maâşlı ve ücretli me’mûriyetlere maksûr olup ha-
deme-i hayrât vezâ’ifine şâmil değildir.
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Türk Cezâ Kānûnu’nun yüz yedinci mâddesi hükmünün tefsîrine mahal ol-
madığına dâir [*]

 Numara: 437    Neşri târihi: 30 Mayıs 1928

 Türk Cezâ Kānûnu’nun yüz yedinci mâddesinde “hukūk-ı âmme da‘vâ-
sının ikāmesi me’zûniyet veya karâr alınmasına veyahud diğer bir merci‘de 
halli lâzım gelen bir mes’elenin neticesine bağlı bulunduğu takdîrde me’zû-
niyet ve karârın alınmasına yahud mes’elenin halline kadar mürûr-ı zamâ-
nın duracağı” muharrer olmasına göre me’mûriyetden mütevellid cerâimde 
kābil-i tatbîk olan bu mâdde bu kabîl cerâimde mürûr-ı zamanın cürmün tâ-
rih-i îkā‘ından i‘tibâren mi yoksa mücrimler hakkında merâci‘-i âidesinden 
lüzûm-ı muhâkeme karârının istihsâlinden sonra mı cereyâna başlayacağı 
hakkında bir sarâhati hâvî olmadığından tefsîri taleb edilmiş ise de:

 Türk Cezâ Kānûnu’nun mürûr-ı zamanın başlangıcı ve kesilmesi ve 
durmasına müte‘allik aşağıda hulâsa edilen hükümlerine göre mes’elede te-
reddüdü mûcib ve 107’nci mâddede tefsîri müstelzim bir cihet görülememiş 
olduğu Hey’et-i Umûmiyye’nin 24 Mayıs 1928 târihli seksen ikinci in‘ikādı-
nın yedinci celsesinde takarrur etmişdir.

 1- Mürûr-ı zamanın başlangıcını gösteren Cezâ Kānûnu’nun yüz 
üçüncü mâddesi hükmü umûmî olup me’mûriyetden mütevellid müstelzim-i 
mücâzât ef‘âle de şâmildir.

 2- Me’mûriyetden mütevellid müstelzim-i cezâ fi‘iller hakkında merâ-
ci‘-i âidesi tarafından Me’mûrîn Muhâkemât Kānûnu ve Usûl-i Muhâ-
kemât-ı Cezâiyye Kānûnu

----------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 907 numaralı nüshasında mündericdir.
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ahkâm ve kavâ‘idine tevfîkan icrâ kılınan tahkīkāt ve mu‘âmelât-ı sâire 
mürûr-ı zamanı kat‘ eder.

 3- Me’mûrîn hakkında fıkra-i ânife mûcebince tahkīkāt ve mu‘âmelâta 
ibtidârdan sonra terk vâki‘ olduğu takdîrde mezkûr kānûnun 105’nci mâdde-
si hükmü cereyân eder.

 4- Cezâ Kānûnu’nun yüz yedinci mâddesinde muharrer “………… 
karâr alınmasına ………. bağlı” cümlesi me’mûriyetden mütevellid müs-
telzim-i mücâzât ef‘âlin ta‘kībâtında merâci‘-i mahsûsasından Me’mûrîn 
Muhâkemât Kānûnu’na tevfîkan verilecek lüzûm-ı muhâkeme karârına 
ma‘tûf ve binâ’enaleyh bu karârı mutazammın mazbata sudûruna kadar ge-
çen müddetin duracağına mahmûl değildir. Bu husûsâtda dahi fıkarât-ı sâli-
fede beyân edilen Cezâ Kānûnu’nun ahkâmı cârî olur.

24 Mayıs 1928

-----------------------

Me’mûrîn Kānûnu’nun seksen beşinci mâddesinin birinci fıkrasının tefsîrine 
imkân görülemediğine dâir [*]

 Numara: 438    Neşri târihi: 1 Haziran 1928

 Me’mûriyetinin ilgāsı dolayısıyla açıkda kalan me’mûrlara verilmekde 
bulunan maâşların kat‘ı Me’mûrîn Kānûnu’nun seksen beşinci mâddesindeki 
sarâhata nazaran bunların (tekrâr hizmete ta‘yînleri veya son me’mûriyetle-
rine muâdil olmak şartıyla teklîf olunan yeni me’mûriyeti kabûlden istinkâf-
ları hâllerine münhasır olup bu mâddedeki “hizmet” ta‘bîrinin mâddenin 

-------------------

 [*] Resmî Gazete’nin 907 numaralı nüshasında mündericdir.
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müteâkib fıkrasında “me’mûriyet” kelimesinin mükerreren ve sarâhaten zikr 
edilmekde olmasına nazaran “me’mûriyet” manasına istimaledildiği anlaşıl-
makda olmakla beraber maâş kat‘ı keyfiyeti “son me’mûriyete muâdil olmak 
şartıyla teklîf olunan yeni me’mûriyeti kabûlden istinkâfa” mu‘allak olup 
bunun ücretli hizmetlere de teşmili hâlinde bazı me’mûriyetlerle ücretli hiz-
metler arasında nisbet ve muâdelet aramak muktezî ve halbuki bunu tesbît 
edecek bir kıstâs gayr-ı mevcûd oldukdan başka me’mûrluk ile müstahdemlik 
hukūkan yek-diğerinden tamâmen ayrı mâhiyetde bulunduğundan mâddede-
ki “hizmet” kelimesinin “ücretli vezâ’ife” de teşmîli sûretiyle tefsîre imkân 
görülemediği ve ma‘a hâzâ hükûmetin me’mûriyeti ilgā edilmiş olan me’mûr-
ları ücretli vezâ’ifde istihdâma mecbûriyeti olmadığı gibi bunların arasından 
me’mûriyet-i sâbıkalarından dolayı almakda oldukları maâşları bi’z-rızâ terk 
ile ücretli bir hizmet kabûl edenlerin dahi ihtiyârî hareketlerinin netâyicini 
deruhde etmeleri zarûreti derkâr bulunduğu, Hey’et-i Umûmiyye’nin 24 Ma-
yıs 1928 târihli seksen ikinci in‘ikādının birinci celsesinde takarrur etmişdir.

24 Mayıs 1928
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Hey’et-i Vekîle Karârnâmesi [*]

 Hükûmet nâmına vukū‘ bulacak münâkasa, müzâyede ve ihâlelerde 
te’mînât-ı muvakkate ve kat‘iyye olarak kabûl edileceği Münâkasa ve İhâlât 
Kānûnu’nun yedinci mâddesinde mezkûr “hükûmetce mu‘teber banka” kefâ-
letinin millî bankalara hasrı ve ecnebî bankalar te’mînâtının ancak İcrâ 
Vekîlleri Hey’eti karârıyla kabûl olunacağının usûl ittihâzı, Mâliye Vekâ-
let-i Celîlesi’nin 30 Nisan 1928 târih ve 54550/1002 numaralı tezkiresiyle 
vukū‘ bulan teklîfi üzerine İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 2 Mayıs [1]928 târihli 
ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunmuşdur.

2 Mayıs 1928

---------------------

 [*] Vekâletce 21 Mayıs [1]928 târihli 2088 numara ile ta‘mîm edilmiş-
dir.
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Ta‘mîmler

İdâre-i Umûmiyye

Nâhiye Teşkîlâtı hakkında

 Numara: 1693    Neşri târihi: 2 Mayıs 1928

 Vekâlet memleket dâhilinde tedrîcen tarz-ı teşekkülü aşağıda îzâh 
edilecek olan tam teşekküllü nâhiyeler vücûda getirmek tasavvurundadır. 
Ez-cümle bu sene Meclis-i Âlî bu tarzda yüz nâhiye teşkîli için tahsîsât ka-
bûl etmişdir. Bu nâhiyelerin bir müdürü bir kâtibi, nüfus ve tapu ve vergi 
me’mûrları ve büdcenin müsâ‘adesi nisbetinde sulh mahkemeleri mevcûd ola-
cakdır. Nâhiye teşkîli için üç esâs kabûl edilmişdir. Mesâfe, köy adedi, nüfus.

 1- Mesâfe esâsı: Nâhiyeyi teşkîl edecek köyler nâhiye merkezine 12-15 
kilometre mesâfede bulunmalıdır. Tâ ki köylü aynı günde nâhiye merkezine 
azîmetle işini görüp akşam köyüne avdet edebilsin.

 2- Köyler adedi a‘zamî yirmi beşden fazla olmamalıdır.

 3- Nâhiyenin nüfûsu on bini tecâvüz etmemelidir.

 Binâ’enaleyh bâlâdaki üç esâs nazar-ı dikkate alınarak vilâyet dâhi-
linde kaç nâhiye teşkîli lâzım geldiğinin tesbîti îcâb eder. Esnâ-yı tesbîtde 
husûsât-ı âtiyye de nazar-ı i‘tibâra alınmalıdır:
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 A- Nâhiye merkezlerinin teşkîl edecek nâhiyenin mümkün mertebe va-
satına tesâdüf etmesine ve aynı zamanda iktisâden inkişâfa müsâ‘id mahal-
lerde olmasına itinâ edilmelidir.

 B- Nâhiyeleri teşkîl eden köylerin nâhiye merkezine 12-15 kilomerte 
mesâfede bulunacağına nazaran bu sûretle teşekkül edecek nâhiyelerin mesâ-
ha-i sathiyyeleri vasatî olarak beş yüz kilometre murabbâ‘ı olmak îcâb eder.

 C- Mutasavver teşkîlat için proje tanzîm edildiği sırada vilâyet dâhi-
linde mevcûd nâhiyeler nazar-ı i‘tibâra alınmayacak yani vilâyet dâhilinde 
hiç nâhiye mevcûd olmadığı farz edilecekdir. Tanzîm edilecek proje muhte-
viyâtı şunlardan ibâret olacakdır.

 1- Mutasavver teşkîlâta göre vilâyetin bir haritası [bu haritada kazâ 
ve nâhiye merkezleri kazâ ve nâhiye hudûdları ayrı ayrı renklerle gösterilecek-
dir. Aynı zamanda nâhiyelerin nüfusu ile köylerin nâhiye merkezlerine olan 
mesâfe işâret edilecekdir. Harita 1/400000 mikyâsında olacakdır.] 

 2- Ayrıca cedvel hâlinde bir teşkîlât defteri [son tahrîre göre köylerin 
nüfûsu, merkez kazâya ve nâhiyeye mesâfeleri, Latin hurûfuyla isimleri, ve 
yeni nâhiyelerin mesâha-i sathiyyeleri işâret olunacakdır.]

 Memleket dâhilinde bu şerâ’iti haiz 1500 nâhiye teşkîli iktizâ edece-
ği tahmîn edilmekdedir. Her sene Meclis-i Âlî’den tahsîsât alındıkca bütün 
vilâyetlerde bu teşkîlâtın tatbîki mukarrerdir. Binâ’enaleyh tedkīkāt-ı lâzıme 
icrâ edilerek vilâyet dâhilinde bu sûretle kaç nâhiye teşkîli lâzım geliyorsa 
iş‘ârını ricâ ederim efendim.
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Şûrâ-yı Devlet›e ikāme olunan da‘vâlar hakkında telgraf 

 Numara: 1756    6 Mayıs 1928

 3 Nisan [1]928 ve 1658 tahrîrât-ı umûmiyyeye zeyldir.

 Şûrâ-yı Devlet’e ikāme olunan umûmî da‘vâlar üzerine gönderilecek 
müdâfa‘anâmelerin mezkûr tahrîrât mûcebince ikişer nüsha olarak gönderil-
mesine itinâ olunması başka vilâyetlere yazılacak telgraf ve tahrîrâtlar hak-
kında telgraf tekrâr olunur.

-----------------------

Başka vekâletlere yazılacak telgraf ve tahrîrâtlar hakkında telgraf

 Numara: 1757     6 Mayıs 1928

 Başka vekâletlere yazılacak telgraf ve tahrîrâtların zîrine nerelere ya-
zılmış olduğunun işâret edilmesi ta‘mîmen teblîğ olunur.

----------------------

Vilâyet İdâre Hey’etlerince ittihâz olunacak mukarrerâtın bâlâsına İdâre 
Hey’eti’nin kimlerden müteşekkil olduğunun yazılmasına dâir 

 Numara: 1768      6 Mayıs 1928

 Ba‘demâ Vilâyet İdâre-i Hey’etlerince ittihâz ve Me’mûrîn Muhâ-
kemâtı Kānûnu’na tevfîkan derece-i sâniyyede tedkīk edilmek üzere Şûrâ-yı 
Devlet’e irsâl olunacak
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lüzûm veya men‘-i muhâkeme karârlarında kānûnî nisâbın mevcûdiyeti an-
laşılabilmek üzere karârların “Vilâyet İdâre Hey’eti teşkîl eden ( ) zâtdan 
falan ve filanın huzûruyla icrâ kılınan tedkīkātda ilh…” tarzında başlama-
sının usûl ittihazı muvâfık görüldüğünden mucebincce mu‘âmele olunması ve 
vilâyet-i aliyyeleri idâre hey’etini mübeyyin olarak bir kıt‘a listenin de serî‘an 
tanzîm ve irsâli temennî olunur efendim.

--------------------------

Vekâlet’den İdâre-i Umûmiyye numarasıyla vâki‘ isti‘lâmlara verilecek 
cevâblara dâir

 Numara: 1795      7 Mayıs 1928

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Müdüriyet-i Umûmiyyesi ifâde ve nu-
marasıyla Vekâletce vilâyetlerden vukū‘ bulan isti‘lâmlardan iskâna ta‘al-
luk edenlerine bi’t-tab‘ iskân numarasıyla cevâb verilmekdedir. Ancak iskân 
dâireleri bu kabîl muhâberâtın zarfları üzerine “iskân” işâreti vaz‘ etdikleri 
için cevâblar doğruca İskân Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ne sevk olunmakdadır. 
Evveliyâtı İdâre-i Umûmiyye’de olmak i‘tibârıyla İskân Müdüriyet-i Umû-
miyyesi bu evrâkı mezkûr müdüriyete sevke mecbûr olmakdadır. Binâ’enaleyh 
bu kabîl karışıklıklara meydân kalmamak için şu‘abât-ı sâire-i vekâletden 
yazılacak muharrerâta cevâb verilirken zarflarının üzerine iskân işâreti ko-
nulmamasının alâkadârâna teblîğ olunması ta‘mîm olunur efendim.
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Vilâyetlerin idâresi hakkındaki kānûn lâyihasının gönderildiğine dâir 

 Numara: 1817       Mayıs 1928

 Vilâyetlerin İdâre-i Umûmiyye ve Husûsiyyesi’ne dâir Vekâletce tan-
zîm olunan kānûn lâyihalarından matbû‘ ikişer nüshası leffen gönderildi. 
Bi’t-tedkīk Vekâlet’i tenvîr edecek mütâla‘ât vârid olduğu takdîrde nüsha-
lardan birinin boş sahîfelerine yazılarak zîri imzâ edildikden sonra iâdesini 
ricâ ederim efendim.

------------------------

Ta‘yînleri diğer vekâletlere âid olan me’mûrîn haklarındaki Vilâyet İdâre 
Hey’etleri mukarrerâtının Şûrâ-yı Devlet’e sevki için me’mûrun mensûb ol-

duğu vekâlete gönderilmesine dâir.

 Numara: 1928      20 Mayıs 1928

 17 Nisan 1928 târihli ve 1500 numaralı tahrîrât-i umûmiyyeye zeyldir.

 Vilâyet İdâre Hey’etlerince ta‘yînleri vekâletlere âid me’mûrîn hakla-
rında derece-i ibtidâiyyede verilen mukarrerât bazı vilâyetlerce Şûrâ-yı Dev-
let’e berây-ı irsâl vekâlete gönderilmekdedir. Bu bâbda tedkīkāt-ı lâzıme ic-
râsı ve mütâla‘anâme tanzîmi için bu kabîl tahkīkāt evrâklarının âid olduğu 
vekâletlere tevdî‘i zarûreti kaşısında kalınmakda olduğundan sâir vekâletler 
teşkîlâtına dâhil olan me’mûrîn haklarındaki tahkīkāt ve mukarrerât evrâkı-
nın doğrudan doğruya mensûb olduğu vekâlete irsâli ta‘mîmen teblîğ olunur 
efendim.
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İdâre Hey’etlerine tevdî‘ olunacak evrâkın mikdârı hakkında telgraf

 Numara: 2104      22 Mayıs 1928

 Kânûn-ı Sânî’den Mayıs gāyesine kadar İdâre Hey’eti’ne ne kadar ev-
râk tevdî‘ ve bu evrâkın ne kadarı intâc olunmuşdur.

 1 Haziran [1]928 târihine kadar kaç parça evrâk devr edilmişdir. İş‘â-
rı.

İdâre Mecmû‘ası›na gönderildiğine dâir

 Numara: 2222      29 Mayıs 1928

 Vekâletce Nisan’dan i‘tibâren neşrine başlanılan aylık mecmû‘anın 
ilk nüshasından iki nüshası vilâyete birer nüshası kazâ ve nâhiyelere âid ol-
mak üzere ….. adedi postaya tevdî‘an gönderildi. Mukaddimesinde de işâret 
edildiği üzere bu mecmû‘alar demirbaş olarak muhâfaza edilecek ve selefden 
halefe devr olunacakdır. Müteâkib nüshalar vilâyetlere tahrîrât lef edilme-
den gönderilecekdir. Vilâyetlerce kazâ ve nâhiyelere tevzî‘ edilmek îcâb eder. 
Mecmû‘aları hüsn-i hâlde muhâfaza etmelerinin alâkadârâna teblîğ muktezî-
dir. Mülkiye müfettişleri esnâ-yı teftîşâtda bu ciheti tedkīk edeceklerdir efen-
dim.
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Nâhiye Teşkîlâtı hakkında

 Numara: 2226      27 Mayıs 1928

 2 Mayıs 1928 târihli ve 1693 numaralı tahrîrât zeylidir:

 Nevâhî projelerine eski nevâhî teşkîlâtını hâvî ve Latin hurûfuyla mu-
harrer olmak üzere ayrıca bir cedvelin rabtı temennî olunur efendim.

-------------------

İdâre Hey’etlerinde bulunacak şube reîslerinin ne sûretle vaz‘-ı imzâ 
edeceklerine dâir 

 Numara: 2229      27 Mayıs 1928

 Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun 102’nci mâddesi mûcebince İdâre 
Hey’etlerinde bulunacak olan askerlik şubesi reîsleri Vilâyet İdâre Hey’etle-
rinde vâlilerden kazâlarda kaymakamlardan sonra mukarrerâta vaz‘-ı imzâ 
edeceklerdir. Ta‘mîm olunur efendim.

-------------------------

Muhtâc-ı ta‘mîr hükûmet konaklarının Mâliye Vekâleti’ne bildirilmesine 
dâir 

 Numara: 2242      27 Mayıs 1928

 Vilâyet dâhilinde muhtâc-ı ta‘mîr bulunan hükûmet konaklarının



300



301

-142-

ale’l-usûl evrâk-ı keşfiyye ve projelerinin tanzîm ve ta‘mîr bedelleri tesbît olu-
nacak vaz‘iyet-i hâzıralarıyla birlikde keyfiyetin Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’ne 
iş‘ârı ta‘mîmen temennî olunur efendim.

-------------------

Beyne’l-Milel rakamların istimâli hakkında

 Numara: 2268      28 Mayıs 1928

 Büyük Millet Meclisince kabûl ve tasdîk buyurulan ve derdest-i teblîğ 
olan kānûn mûcebince devâir-i resmiyyede 1 Haziran [1]928 târihinden i‘ti-
bâren Beyne’l-Milel rakamlar kullanılması mecbûr olacakdır. Ancak vekâlet 
merkezde Haziran [1]928’den i‘tibâren bu rakamları kullanmağa başlamış-
dır.

 Bu sûretle me’mûrlarımız gelecek seneye kadar bu rakamların istimâ-
line tamamıyla alışmış olacaklardır. Me’mûrlarımızın kısm-ı küllîsinin bil-
dikleri tabî‘î ise de nümûnelerini hâvî olarak cebde taşınabilecek sûretde tab‘ 
etdirilmiş olan kartlardan ( ) adedi leffen gönderildi. Vilâyet-i aliyyeleri dâhi-
linde mevcûd me’mûrîn-i dâhiliyeye ve belediyelere tevzî‘i ve merkezde olduğu 
gibi bu seneden i‘tibâren bu rakamların istimâlinin te’mîni temennî olunur 
efendim.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Başka vekâletlere yazılan telgraf ve tahrîrâtlar hakkında

 Numara: 2728      24 Mayıs 1928

 Başka vekâletlere yazılan telgraf ve tahrîrâtların zîrine nerelere yazıl-
mış olduğunun işâret edilmesi 9 Mayıs 1928 târihli ve 1753 numaralı telgraf-
la ta‘mîm edilmiş idi. Bazı vilâyetlerce bu lâzımeye ri‘âyet edilmiyor. Nazar-ı 
dikkatini celb eylerim efendim.

------------------

Sâir vilâyetleri alâkadâr eden husûsât hakkında vilâyetlerce mahalleriyle 
doğrudan doğruya muhâbere olunmasına dâir 

 Numara: 2339      29 Mayıs 1928

 Bazı vilâyetlerce sâir vilâyetlere ta‘alluk eden husûsât hakkında doğ-
rudan doğruya mahalleriyle muhâbere olunmayarak Vekâlet’e iş‘âr-ı keyfiyet 
edilmekde olduğu cereyân-ı mu‘âmeleden anlaşılmakdadır.

 Bu sûret mu‘âmele-i umûr ve mesâlih-i resmiyyenin te’ehhürünü mûcib 
olmakda bulunduğundan vilâyetlerce sâir vilâyetleri alâkadâr eden umûr ve 
mu‘âmelât hakkında doğrudan doğruya mahalleriyle muhâbere olunması ve 
bu mu‘âmele Vekâlet’den sorulan bir husûsa ta‘alluk etdiği takdîrde dahi 
yine âid olduğu mahal ve makām ile muhâbere ve intâc-ı mu‘âmele olunarak 
Vekâlet’e ma‘lûmât i‘tâsı ta‘mîmen temennî olunur efendim.
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Umûr-ı Mahalliyye

Muvâzene-i Umûmiyye’den Muvâzene-i Husûsiyye’ye nakl-i me’mûriyet 
edenlerin maâşları hakkında

 Numara: 4222       Mayıs 1928

 Muvâzene-i Umûmiyye’den Muvâzene-i Husûsiyyeler veya vilâyetler 
arasında nakl-i me’mûriyet eden me’mûr maâşlarının ne sûretle te’diye oluna-
cağı bazı vilâyetlerce istîzân edilmekdedir.

 1- Muvâzene-i Husûsiyye’den Muvâzene-i Umûmiyye’ye nakl-i 
me’mûriyet eden me’mûrların idâre-i husûsiyyeden alâkasını kat‘ etdiği târih-
den i‘tibâren maâşı da kat‘ olunur.

 Maâş Kānûnu’nun ikinci mâddesi mûcebince vazîfesine mübâşereti 
târihine kadar maâşı husûsî büdceden verilmez.

 2- Muvâzene-i Husûsiyye’den Muvâzene-i Umûmiyye dâhilinde bir 
me’mûriyete nakl edenlerin husûsî büdceden almış oldukları peşin maâş istir-
dâd edilir.

 3- Muvâzene-i Umûmiyyece de ayn-ı sûretle mu‘âmele yapılarak idâre-i 
husûsiyyeye nakl-i me’mûriyet eden me’mûrun peşin maâşı istirdâd edileceği 
ve infikâk târihinden sonra maâş verilemeyeceği cihetle me’mûrun vazîfesine 
başladığı târihden i‘tibâren maâşının tesviyesi lâzımdır.

 4- Vilâyetler arasında nakl-i me’mûriyet eden me’mûrlar hakkında da 
aynı vechile mu‘âmele tatbîk olunur.

 5- Ona göre mu‘âmele îfâsı ta‘mîmen teblîğ olunur.

 6- Bütün vilâyetlere ve mülkiye müfettişliklerine yazılmışdır.
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Husûsî büdcelere dâir telgraf

 Numara: 5324      19 Mayıs 1928

 Peyderpey vürûd etmekde olan büdcelerde icrâ edilen tedkīkāta naza-
ran:

 1- Merâsim günleri için tahsîsât konulduğu

 2- Me’mûrlara ikrâmiye nâmıyla fasıllar açıldığı

 3- Ser-tabîblere makām tahsîsâtı ve muhâsebe müdürlerine makām üc-
reti verildiği

 4- Maârif müdürleri dâirelerine tenvîr ve teshîn ve kırtasiye gibi tah-
sîsâtlar kabûl edildiği

 5- Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu’nun 31’nci ve 32’nci mâddeleri 
hilâfına maâş ve ücretle masraf mâddelerinin bir fasılda cem‘ olunduğu ve 
bu kabîl 19 Nisan târihli ve 2124 numaralı tahrîrât-i umûmiyyemize muhâlif 
olarak büdcelerin bir çok kısımlarında yanlışlıklar vücûda getirildiği görül-
mekde ve bu yüzden buraca imkân-ı tashîh mevcûd olmamasına binâ’en büd-
celerin mahallerine iâdesine lüzûm hâsıl olmakdadır.

 Büdcenizin ânifü’l-beyân yanlışlıklar dolayısıyla iâdesine mahal kal-
mamak üzere tebliğat-ı vâkı‘a ve kavânîn-i mevzû‘a dâiresinde tanzîmi lüzû-
munun me’mûrîn-i müte‘allikasına ehemmiyetle teblîği tekrâr mütemennâdır.
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Husûsî büdceler hakkında Erzurum, Balıkesir, Bursa, Burdur, Tekirdağı, 
Çanakkale, Denizli, Diyarbekir, Rize, Kırklareli, Kocaeli, Gümüşhane, Ma-

raş, Niğde vilâyetlerine yazılan telgrafnâme

 Numara: 5489      23 Mayıs 1928

 22 Haziran [1]927 târihli kānûna müzeyyel 1230 numaralı kānûnun 
muvakkat mâddesi mûcebince [1]927 senesi vilâyetiniz büdce açığının kapa-
dılması için kānûn-ı mezkûra tevfîkan vergi tahsîlinde ber-vech-i âtî mu‘âme-
le îfâsı:

 1- [1]927 senesi Maârif Vergisi Kānûnu’na tevfîkan tahakkuk eden 
vergi ile Mekteb Vergisi Kānûnu’na nazaran büdcenize vaz‘ edilen Maârif 
tahsîsâtı arasındaki fark vilâyetinizin [1]927 senesi maârif kısmı büdce açı-
ğını teşkîl eder.

 2- İşbu farkdan tasarrufât ile tenzîli îcâb eden mikdâr tarh olundukdan 
sonra mütebâkī mebâliğin 1230 numaralı ve 1 Mayıs [1]928 târihli kānûnun 
muvakkat mâddesine tevfîkan tevzî‘ ve tahsîli îcâb eder.

 3- Tevzî‘ât: 316 numaralı Mekteb Vergisi Kānûnu’nun suver-i tatbî-
kiyyesini mübeyyin ta‘lîmâtnâmeye tevfîkan icrâ edilecekdir. Şöyle ki evvel 
emirde vilâyetiniz dâhilinde tevzî‘ olunacak vergi mikdâr-ı hakīkīsi Meclis-i 
Umûmî’nin ilk ictimâ‘ında arz olunmak üzere Encümen-i Vilâyetce bâlâdaki 
ta‘rîfât dâhilinde tesbît olundukdan sonra vilâyetin her kazâsında 
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ne mikdâr vergi tahsîl olunacağı encümen-i vilâyet tarafından ta‘yîn ve kazâ-
lara teblîğ olunur. İşbu mikdâr her kazâda tahakkuk eden arâzî, musakkafât, 
sayım ve kazanç vergileri yekûnuna nisbetle bi’l-hesâb tesbît olunacakdır.

 4- Merkez-i vilâyete ve kazâlara isâbet edecek vergi mikdârının bi’l-
hesâb ta‘yîninden sonra merkez-i vilâyetde ilk tedrîsât meclisi kazâlarda 
maârif encümenleri tarafından o kazâ dâhilinde arâzî, musakkafât, sayım ve 
kazanç vergisiyle mükellef olanların [1]927 senesinde te’diye etdikleri veya 
edecekleri arâzî, musakkafât sayım ve kazanç vergilerinin yüzde kaçı nisbe-
tinde 1230 numaralı kānûnun muvakkat mâddesine tevfîkan Maârif vergisi 
ile mükellef olacakları tesbît ve keyfiyet her karye ve mahallede i‘lân oluna-
cakdır. Tedrîsât Meclisi veya Maârif Encümeni tarafından i‘lân edilen işbu 
nisbetlere mükellefînden her hangi biri mülgā Mekteb Vergisi Kānûnu’nun 
suver-i tatbîkiyyesini müş‘ir 28 Mayıs [1]341 târihli ta‘lîmâtnâmenin 29’ncu 
mâddesine tevfîkan on beş gün zarfında itirâz edebilirler.

 İtirâzât-ı vâkı‘a kazâ veya vilâyet idâre hey’etlerince tedkīk olunur.

 5- Târih-i i‘lândan on beş gün sonra verginin tahakkuku kesb-i kat‘iy-
yet eder.

 6- Mükellefler nâmına tahakkukāt idâre-i husûsiyyeler tarafından 
Mâliye idârelerinden alınacak sayım, kazanç ve arâzî ve musakkafât vergi-
leri tahakkuk cedvelleri üzerine bi’l-hesâb ve tahsîlât nihâyet iki ay zarfında 
idâre-i husûsiyye tahsîldârları ma‘rifetiyle bir taksîtde icrâ olunur.

 7- İşbu telgrafnâmenin vürûdundan i‘tibâren on beş gün zarfında vilâ-
yetiniz dâhilinde tevzî‘ sûretiyle tahsîl olunacak vergi ile bir vergiden beher 
kazâya ne mikdârının isâbet eylediği ve kazâlarda da bâlâda isimleri mezkûr 
bilâ-vâsıta vergi mükelleflerine hangi nisbetlerde tevzî‘ât icrâsı husûsunun 
kararlaşdırıldığı Vekâlet’e bildirilecekdir.
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Te’cîl-i Ta‘kībât Kānûnu’nun müzâkeresi esnâsında Dâhiliye Vekîli Şükrü 
Kaya Beyefendi tarafından îrâd olunan nutuk

 [Bu nutkun şark vilâyetlerindeki ahâlîye neşr ve ta‘mîmi Büyük Millet 
Meclisi Hey’et-i Umûmiyyesi’nin 7 Mayıs [1]928 târihli yetmiş ikinci in‘ikā-
dının birinci celsesinde takarrur etmişdir.]

 Muhterem efendiler! Şarkda bazı vilâyetlerimizde hâdis olan vekāyi‘ 
dolayısıyla oradaki halkdan bir kısmının garb vilâyetlerine nakli icrâ edil-
mişdi. Onlardan bazılarının tekrar memleketlerine iâdesi kānûnu müzâkere 
edilirken öteden beri, şarkda tatbîk edilecek silsile-i tedâbîrin bir merhalesidir 
diye tavsîf etmişdim.

 Efendiler! Altı aydan beri tevessül etdiğimiz tedâbîrin mütemmimi 
olan diğer bir kānûnu daha hey’et-i celîlenize arz ediyoruz. Bir takım kim-
selerin dehâlet ve diğer bir takımlarının yurdlarına avdetini te’mîn eden ilk 
kānûn kendisinden beklenilen müsbet neticeyi vermişdir. Bu tedbîr de kānû-
nun himâyesine ilticâ edenlere ıslâh-ı hâl imkânı vermeğe ma‘tûfdur. Hey’et-i 
celîlenize arz olunan bu kānûn iki neticenin eseri telakki olunmalıdır. Birisi, 
mu‘ayyen bir gāyeye vusûl için muntazam bir usûl tahtında ta‘kīb edilen te-
dâbîrin müsbet ve müsmir neticeler vermesi; diğeri de te’diyeye ihtiyâc göstere-
cek ihtimâlâta karşı kādir bir kuvvete müstenid emniyetin mevcûd olmasıdır. 
Fi’l-hakīka jandarmamızın ve hudûdlarımızın takviyesi, umûmî müfettişlik 
teşkîlâtı Büyük Millet Meclisi’nin o vilâyetlerde beklediği ıslâh ve teskîni 
te’mîne hâdim olmuşdur.

 Bir tarafdan jandarmamız cumhûriyetin te’dîb ve ta‘kīb kuvvetini 
fi‘ilen icrâ ve temsil ederken diğer tarafdan da umûmî müfettişlik ve vâliler 
nizâm-ı
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idâreyi te’sîs ve vatandaşlar arasındaki aykırılık ve uzaklıkların izâlesini 
ciddî ve mütemâdî mesâ‘îsiyle te’mînde muvaffak olmakdadır. Cumhûriyet’in 
te’dîbdeki sebât ve ciddiyeti kadar, kānûnu ilticâ edenlerin himâyesinde-
ki samîmiyeti de anlaşılmışdır. Ne kadar ilişkili ve sâbıkalı olursa olsunlar 
kānûnun gösterdiği hudûd ve şerâ’it dâhilinde yani bilâ-kayd ü şart dehâlet 
edenler kendilerini her sûretde masûn ve emniyete mazhar görmekdedirler. 
Bundan başka Cumhûriyet Ordusu’nun fedâkârlıklarla ihzâr etdiği neticeyi, 
Cumhuriyet jandarmasının nasıl muhâfaza etdiği ve kānûnları hâkim kılmak 
için jandarmamızın fedâkârlık, vazîfe-şinâslık ve sebâtkârlıkda nasıl sarsıl-
maz bir kuvvet ve îmân menba‘ ve sâhibi olduğu zihinlerde daha ziyâde yer-
leşmişdir. (bravo sesleri) Bu mevzû‘a temâs ederken askerlerimizin ve jandar-
malarımızın vazîfe uğrundaki fedâkârlıklarını ve kahramanlıklarını tevkīrle, 
sitâyişle ve şükrânla yâd etmeği bir vazîfe addederim. (alkışlar) Cumhûriyet 
Kuvâ-yı Müdâfa‘ası, istikbâlde dahi her ihtimâle karşı Cumhûriyet kānûnla-
rını müdâfa‘a için, vazîfelerini Meclis-i Âlînin yüksek arzuları dâhilinde ve 
mükemmelen îfâ etmeğe hâzırdır. (bravo sadâları)

 iştu bu emniyetdir ki bizi vaktiyle yoldan sapmış olan vatandaşların 
evlerine, tarlalarına kavuşmak ve işlerine sarılmak için gösterdikleri tehâlük 
ve isti‘dâdı bu kānûnla te’mîn etmeğe sevk etdi.

 Kānûna ve onun tatbîkine me’mûr olanların sözlerindeki ve hareket-
lerindeki seciyyevî dürüstlüğe, sağlamlığa istinâd ederek evlerine avdet eden-
ler ve edecek olanlar bu kānûn sâyesinde kānûnlara ve kānûnlarla mü’esses 
kudretlere itâatin, namuskârâne bir hayâtın, çalışmanın te’mîn edeceği refâh 
ve huzûr içinde kendilerini ta‘kībâta ma‘rûz olmakdan kurtaracaklardır. Bu 
hâlin tahakkukunu te’yîd edecek delâil de çokdur. Vâkı‘a bunu tedbîrlerimi-
zin 
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tatbîkinden biri hâsıl olan salâhla ve halkın göstermiş olduğu hâlet-i rûhiyye 
ile, müşâhedâtımızla, dâhil ve hâricdeki istitlâ‘âtımızla te’yîd mümkündür. 
Fakat; devlet idâresinde nisbeten kısa olan bir zaman zarfında tahaddüs 
eden vekāyi‘den umûmî bir kāide çıkararak ittihâz olunacak tedbîrleri oraya 
rabt etmek doğru bir siyâset değildir. Yalnız şurasını tekrar arz etmek isterim 
ki muhtemel her hâdisenin o hâdiseye takaddüm ve tefevvuk edecek tedbîrleri 
vardır o tedbîrler de hâzırdır. (bravo sadâları)

 Muhterem efendiler! Kānûnun bi’l-hâssa birinci mâddesi her nokta-i 
nazardan dikkat ve ibreti tahrîk etmeğe şâyândır. Bununla Cumhûriyet 
kānûnlarına ve mü’essesâtına silah çekmek gaflet ve dalâletinde bulunacak-
ların bi-hakkın ma‘rûz ve mahkûm olacakları te’dîbâtın ciddiyeti gösterilmiş 
oluyor. Bu rûh-i te’dîb düne kadar çetin idi ise yarın da aynı mâhiyeti mahfûz 
bulunduracakdır. Zâten her vatandaş gibi sulh ve sükunun huzûr ve ni‘met-
lerinden istifâde hakkına mâlik olan Cumhûriyet Kuvâ-yı Müdâfa‘ası eğer 
vakt-i hazarda hayâtları bahâsına sırf memleketin selâmet ve vahdet-i umû-
miyesini te’mîn için vazîfe başına da‘vet olunurlar ise elbetde silah fenninin 
bütün îcâbâtına tevfîk hareket mecbûriyetinde kalırlar. Bu nokta-i nazardan 
da kānûnun bu mâddesi Millî Mücâdele’nin çetin mâhiyetine tevfîk edilmiş 
olduğu gibi nasafet ve zarûret esâslarına da tatbîk edilmiş oluyor. Bu mâd-
de hükmünen ihtâr mâhiyetinde teskîn edici bir te’sîri olduğu da âşikârdır. 
Demek istiyorum ki vazîfeye da‘vet olunan kuvve-i müsellahanın o vazîfeyi 
mükemmelen îfâdan başka bir kayd ile mukayyed tutulmayacağının bilinmesi 
o kuvve-i müsellahanın a‘zamî esbâb-ı muvaffakiyeti ihzâr edeceği gibi onun 
karşısına çıkacakların da ne kadar hudûdsuz müşkilâta ma‘rûz kalacakları 
anlaşılacakdır. Bu tarz tedbîr sâyesinde her hangi bir hâdise içinde ifsâd ve 
ıdlâl teşebbüsünde 
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bulunan küstâhlar yalnız resmî kuvvetlerin değil, o hâdise muhîtinde bulu-
nan namuskâr unsurların dahi fi‘ilî mukâvemet ve mümâna‘atlarını üzerle-
rine celb etmiş olacaklardır. Çünkü harekât-ı te’dîbiyyenin karışık ve çetin 
temevvücâtı içerisinde vazîfesini îfâda müsbet bir vaz‘iyet alarak faâl olma-
yan vatandaşlar kendilerini ister istemez mute‘ammid ve müfsid olanların 
mukadderâtının serpintilerine ve tehlikelerine ma‘rûz bırakmış olurlar. İyi 
vatandaşlık cem‘iyetin kānûnlarına karşı el kaldıran müfsidler karşısında 
lâ-kaydâne sükût ve tevekkülü değil, o fesâdın maddî ve ma‘nevî mazarrâtı-
nı tahdîd ve izâle için müsbet faâliyeti âmirdir. Böyle bir vatandaş olmak, 
oradakilerin vazîfesi ve onları böyle bir vatandaş görmek bizim hakkımızdır. 
(alkışlar)
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  Gayr-ı Resmî Kısım

Fransa’da jandarma tedkīkātına dâir rapor

 Geçen senenin sonlarında Umûm Jandarma Kumandanı Zeki Paşa 
refâkatinde İstanbul Vilâyeti Jandarma Kumandanı Muâvini Binbaşı Ke-
mal ve Dâire-i Merkeziyye’den Yüzbaşı İrfan beyler olduğu hâlde Avrupa’ya 
azîmet ederek Fransa Cumhûriyet Jandarması’nı –Fransa Harbiye Nezâre-
ti’nin tesbît eylediği programa tevfîkan- tedkīk etmiş ve esâslı noktalar hak-
kında ibtidâî bir raporu Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’ne takdîm etmişdir. Bu 
raporu aynen derc ediyoruz:

 Fransa Cumhûriyeti Jandarması, Fransa’nın en kadîm devlet teş-
kîlâtından ve Fransa Ordusu’nun en mümtâz bir sınıfından ma‘dûddur. Ta-
mamıyla asker ve Harbiye Nezâreti’ne merbûtdur. Bir aralık Dâhiliye Nezâ-
reti’ne rabt edilmesi mevzû‘-ı bahs edilmiş ise de şâyân-ı kabûl görülmemişdir. 
Hiçbir hâdise ile kendi nizâm ve intizâmının sarsılmamasını bi’l-aks her türlü 
fevka’l-âde hâllerde, her yerde ictimâ‘ı zabt u rabtı muhâfaza ve idâme eyle-
mesi icab eden jandarma sınıfından bütün manasıyla mâhiyet-i askeriyyenin 
bulunması ve bunun için de be-heme-hâl en yüksek zabt u rabt mektebi olan 
ordunun yakından jandarma ile alâkadâr olması kanâati hâkimdir. Son za-
manlarda, iyi yetişmiş ve çok münevver olmalarına rağmen sivil 
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teşkîlâta çok mülâsık ve bu teşkîlâtın doğrudan doğruya emrinde olan Fran-
sa polislerinin muzır cereyânlara temâs ve hatta kıyâm eyledikleri görülmüş 
ve üzerlerine jandarma sevk edildiği serd ü ityân edilmişdir. Ma‘rûz evzâ‘ 
ve evsâf hasebiyle Fransız jandarması ordusunu aykırı hizmetlerden uzak 
tutmakdadır. Aksi takdîrde ordu zaman zaman jandarma vazîfesini gör-
mekden kendisi kurtaramayacakdır. Binâ’enaleyh jandarma, aynı zamanda, 
hasbe’l-vazîfe muhtelif cereyânlara çok temâs eden polise karşı da îcâbında 
bir mukābil kuvvet ve bu i‘tibârla ordu kuvvetlerini müdâhaleden masûn bu-
lunduran askerî bir teşekküldür. Ordu ancak pek müstesnâ hâllerde jandarma 
vazîfesi deruhde eylemekdedir. 

 Jandarmanın dağınıklığı, vazîfenin tenevvü‘ ve nezâketi hasebiyle 
zabt u rabtına bir ehemmiyet-i mahsûsa atf edilmekde ve askerî elbisesini 
labis olarak îfâ-yı vazîfe eylemekdedir. Jandarmanın gizli hizmetlerde istih-
dâmı kat‘iyyen memnû‘dur. Jandarmanın mahrem işlerde istihdâmı hâlinde 
i‘timâd ve emniyet-i âmmenin derhal münselib olacağı; çok müşkil ve has-
sâs vazîfelerinin muvaffakiyetle îfâsı için de jandarmanın gıll ü gışsız ve 
açık olarak îfâ-yı vazîfe eylemesi kabûl edilmekdedir. Bütün bu mülâhazât 
ve endîşeler jandarma vezâ’ifinin üssü’l-esâsı olan tedâbîr-i mâni‘a alabilme-
ğe dâimâ kābiliyetdâr olabilmesi içindir. Jandarmaya gürbüz efrâd, yüksek 
hayvanât, zarîf ve temiz elbise verilmekde hulâsa halka hürmet ilkā edecek 
her tedbîre tevessül edilmekdedir. Jandarma mıntıkasındaki amîk tahkīkāt ve 
ta‘kībât seyyâr polis teşkîlâtı ma‘rifetiyle yapılmakdadır.

 Îcâbında jandarma derhal en yakın seyyâr polis merkezini haberdâr ve 
devir vazîfe eylemekdedir.
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 Fransız jandarması asırlardan beri sarsılmaz bir disiplin muhâfazası 
gāye ve zihniyetiyle yaşamış yetişdirilmiş ve el-yevm belli başlı bir meslek hâ-
line konmuşdur.

 Fransa’da âsâyiş tekemmül eyledikce jandarma kuvvetinin azaldığı 
değil artdığı görülmekdedir; zirâ jandarma vukū‘ât ve şekāvet olunca ta‘kīb 
için olmakdan ziyâde olmaması içindir. Son zamanlarda merkezdeki otuz, 
kırk mevcûdlu seyyâr takımlarla iktifâ edilmeyerek bunların yerine sâbit 
jandarmalardan başka seyyâr alaylar teşkîline de kıyâm eylemişlerdir ki le-
de’l-hâce bir ta‘kīb için her hangi bir mıntıka, sâbit jandarmasından yani 
tedâbîr-i mâni‘adan mahrûm kalmasın.

 Şâyân-ı hayret iktisâd hesâbları ve millet meclisinde vâki‘ itirâzlar 
muvâcehesinde jandarmanın yeniden seyyâr alaylar teşkîli sûretiyle artıdı-
rılması tedâbîr-i mâni‘aya atf edilen ehemmiyetin derecesine bir mi‘yârdır. 
Askerî, idârî, adlî… tahavvülât oldukca ve fakat ma‘rûz esâsât değişmemek 
şartıyla jandarma nizâmnâmesinde ta‘dîlât ve ilâvât yapılmakdadır. El-yevm 
mâ-bihi’t-tatbir olan hidemât ve teşkîlât nizâmnâmesi 1903’de bir hey’et-i 
fenniye tarafından tedkīk ve ta‘dîl, mu’ahharan da bazı ilâvât ile 1926 se-
nesinde tab‘ edilmiş olan 1854 târihli nizâmnâmedir. 1903’deki ta‘dîlât jan-
darmayı alâkadâr eden kānûnların değişmesinden ve bi’l-hâssa 1854 târihli 
nizâmnâmenin bazı mevâddının elastikiyet ve mübhemiyetinden bi’l-istifâde 
vâki‘ mütâlebâtdan jandarmayı kurtarmak için nezâretlerin jandarmadan ta-
leb edebilecekleri husûsâtın iyice ta‘rîf ve tefrîki lüzûmundan ileri gelmişdir. 
Jandarma ta‘rîf edilirken birde “tenfîz-i kavânîn” vazîfesi verilmişdir ki bu 
vesîle ile jandarmaya tahmîl edilen lâ-yu‘add vezâ’if meslekî seciyyesini ve 
rûh-ı askerîsini ihlâl eylemekde olduğu 
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anlaşılmış ve jandarmayı vazîfe-i asliyesinden ayırmamak için nizâmnâmeye 
sarîh mâddeler vaz‘ edilmişdir.

 Askerî mâhiyeti hâ’iz ve askerî vaz‘ ve tavrı hasebiyle jandarmanın 
dâimâ ve her yerde mü’essir olmasından Fransa me’mûrları ciddî bir vaz‘i-
yet karşısında dâimâ jandarmayı polise tercîh eylemekdedir. Fransa jandarma 
târihi jandarmanın keyfiyeti ve mâhiyeti muhil işlerde istihdâmının te’sîr ve 
memnû‘iyetini ehemmiyetle kayd etmekdedir.

 Askerlik ve hâkimlik gibi âlî vasıflarla muttasıf ve herkesin ırz, can 
ve mâlının muhâfazasına me’mûr olan jandarmaya büyük bir ehemmiyet atf 
edilmekdedir. “Millî Jandarma” nâm-ı târihîsini muhâfaza etmekde, sunûf-ı 
askeriyyenin en mümtâzı addedilerek resm-i geçidlerde en önde, ictimâ‘lar-
da sunûf-ı sâire-i askeriyyenin başında bulundurulmakda küçük zâbitân ve 
zâbitânına –aileleriyle birlikde ikāmetleri için meccânen ev verilmekdedir. 
Fransa’da jandarmalar hep küçük zâbitdir. Yani nefer yokdur. Jandarmada 
yalnız zâbitân, zâbıta-i adliyeden ma‘dûd olmalarına rağmen jandarmaların 
muhtelif ve şâyân-ı i‘timâd olmalarından küçük zâbitân tarafından tutulan 
zabıt varakaları da mehâkimde çok mu‘teber ve kānûnî ta‘kībâta esâs tutul-
makdadır. Paris’deki Cumhûriyet Muhâfız Kıta‘âtı da jandarma sınıfından-
dır.

 Jandarma sınıfı umûru, sunûf-ı sâire-i askeryiyye gibi Harbiye Nezâre-
ti’nde bir dâireden tedvîr edilmekdedir. Bu dâirenin reîsi mîr-livâdır. Teblîgāt 
yâ nâzır imzâsıyla veyahud nâmına dâire reîsi tarafından yapılır.

 Esâs jandarma taksîmâtı biz de olduğu gibi karakoldur. Karakollar 
takımlara; takımlar bölüklere; bölükler lejyonlara; lejyonlar Harbiye Nezâre-
ti’ne merbûtdurlar. Lejyon mıntıkaları hemen kolordu mıntıkalarıdır.
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 Lejyonlar bazı husûsâtda kolordu kumandanlarına mürâca‘at ederler. 
Jandarmalar makāmât-ı mülkiye, adliye … ile de muhâbere ederler. Emirler 
yalnız merâtib-i askeriyeden sâdır olur. Diğer makāmâtdan ancak talebnâme 
verilebilir ki bu da kānûnî ve tahrîrî olmak lazımdır. Müsta‘celen telgrafla 
yapılan teblîgāt bile derhâl tahrîrî olarak ve ilk vâsıta ile tekrâr edilir. Binâ’e-
naleyh askerî emirlerde mes’ûliyet emir verene mülkî emirlerde mes’ûliyet icrâ 
edene âid kalır.

 Mü’essesât, seyyâr kıt‘alar doğruca Harbiye Nezâreti’ne merbûtdur. 

 Zâbitân-ı ordunun sunûf-ı muhtelifesinden bir müddet orduda hiz-
met eylemiş mülâzım ve yüzbaşılardan verilir. Kısmen de jandarma küçük 
zâbitânından yetişdirilir. Son zamanlarda küçük zâbitândan yetişen üçde bir 
nisbetinden üçde iki nisbetine çıkmışdır. Zâbitân bini mütecâvizdir. Efrâd-ı 
orduda hizmet-i mükellefesini bitirmiş ve evsâf-ı lâzımeyi hâ’iz olanlardan 
alınır. Evvelce tatbîk edilmekde olan hizmet-i müte‘ahhide-i mu‘ayyene ahî-
ren ref‘ ve istenildiği zaman jandarmadan çıkmak hakkı bahş edilmişdir.

 Süvarilerin hayvanâtı taraf-ı hükûmetden verilmekdedir. Bunlar ya 
ordudanmaktu bir bedel mukābili jandarmaya devr edilir. Veyahud hâricden 
satın alınır.

 Esliha, techîzât, cebhâne … ilh. ordudan verilir. Ve îcâbında ta‘mîr 
edilir.

 İ‘âşe, toplu kıt‘alarda müştereken tabldot usûlüyle ve ashâbı tarafın-
dan te’diye edilmek üzere, perâkende olanlar da kendileri tarafından,

 Jandarma sınıfında en büyük makām Harbiye Nezâreti’ndeki Jandar-
ma Dâiresi Riyâseti’dir. Reîs bir mîr-livâdır. Bu dâirede bir muâvin bir ka-
lem-i mahsûs bir fen şubesi biri zâtî diğeri idâre umûruna bakmak üzere iki 
de şube vardır.
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 Ale’d-devâm teftîşle meşgūl dört livâ vardır ki bunlar lede’l-hâce toplu 
kıta‘âtın emir ve kumandasını deruhde ederler.

 Versay’da bir zâbit ve zâbit nâmzedi mektebi vardır. Burada ordudan 
jandarmaya geçen zâbitân ile zâbit olacak jandarma küçük zâbitânı yetişdir-
mekde Versay’daki bi’l-cümle askerî mü’essesâtdan ve mütehassıslardan is-
tifâde edilmekdedir. Bu sâyede mekteb asgarî kadro ile a‘zamî istifâde te’mîn 
eylemekdedir.

 Efrâd mektebleri ahîren lağv edilerek bu vazîfe seyyâr alaylara veril-
miş, dâimâ toplu bulunacak olan bu kıt‘alar ayn-ı zamanda mekteb hâli-
ne konmuşdur. Esâsen karakollarda da ale’d-devâm tedrîsât yapılmakdadır. 
Seyyâr alaylar henüz tamamıyla teşekkül eylemediğinden ta‘lîm ve terbiye 
merkezi dedikleri bazı mahallerde ta‘lîm ve terbiye yapılmakdadır.

 Marsilya’da, Karakol Kumandanları Mektebi nâmıyla ayrıca bir mek-
tebleri vardır ki ayn-ı zamanda bir seyyâr alay merkezi olduğundan şimdilik 
müşterek tedrîsât yapılmakdadır.

 Zâbitân ve efrâd maâşâtı, esâs i‘tibârıyla bizden pek çok farklı değilse 
de jandarmanın kâffeleri gedikli olması, harc-ı râh, mükâfât ve tazmînât gibi 
yardımlarla jandarmalar ma‘işet endîşesinden tahlîs ve oldukca ikdâr edilmiş-
ler” oluruna ve halkın âtıfetine terk edilmemişlerdir.

Mütâla‘a-i mahsûsa

 Tekmîl teşkîlât ve safahâtı tedkīk olunan Fransa jandarmasında görü-
len ve bizde de tatbîkinde mûcib-i istifâde olacak ve büdceye bir bâr teşkîl et-
meyecek olan alay teşkîlâtının ma‘rûzât-ı âtiyyeye nazaran tatbîki muvâfık 
görülmekdedir. İbtidâî raporda îzâh olunduğu
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vechile jandarmanın her hâl ve kârda bir teşekkül-i askerî kalması ve zabt u 
rabt-ı askerînin daha ziyâde ve müstemirren te’sîsi ve ta‘kībi elzemdir. Bu-
nun için bizde de, Fransa’da olduğu gibi her jandarma alayının bir kolorduya 
ve hey’et-i umûmiyyesinin Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti’ne merbûtiyeti kābil 
olmadığına nazaran, jandarma kıta‘âtının, vezâ’if-i mülkiyye ve adliyesi ol-
mayan ve idâre-i hükûmet makinesine karışmayan ve kıta‘ât ile Umûm Jan-
darma Kumandanlığı arasında teşkîl kılınacak ikinci bir kademeye rabtı ve 
bu makāmın ta‘lîm ve terbiye, zabt u rabt ve teftîş ve mu‘âmele-i idâriyye ve 
hesâbiyye ile meşgūl olarak vilâyet jandarma kumandanlarının daha ziyâde 
mahallî vezâ’if ve hidemâtla meşgūliyetlerine imkân ve zaman bırakdırılması 
ve bu kademenin daha ziyâde bî-taraf bir vaz‘iyetde bulunarak vezâ’if-i ma-
halliyenin hîn-i tedvîrinde ma‘rûz kalınacak ihtilâfâtın, makāmât-ı âliyyeyi 
işgāl etmeksizin hall ü faslı gibi umûrda istihdâmı pek musîb görülmekdedir.

 Binâ’enaleyh, nüfûs, mesâha-i sathiye ve ehemmiyet-i mevki‘iyye dik-
kat-i nazara alınmak üzere birkaç vilâyet jandarmasını bir alay nâmı altında 
bulundurarak mîr-alay veya kaymakam rütbesinde ümerâdan birinin idâre ve 
kumandasına vermek ve vilâyet jandarma kumandanları nezdindeki hesâb 
me’mûrlarını bunların ma‘iyyetine vererek mu‘âmelât-i idâriyye ve hesâbiyye 
ile tavzîf etmek lâzımdır.

 Vilâyetlerde kemâ kân binbaşı rütbesinde bir vilâyet jandarma kuman-
danı merkez-i vilâyetle o vilâyetin kazâlarında birer jandarma bölüğü ve nâ-
hiyelerde mülhak takım veya karakollar bulundurulur.

 Vilâyet, kazâ ve nevâhî jandarma kumandanları kemâ kân vezâ’if-i 
mahalliyeden dolayı mahallin en büyük mülkiye me’mûruna vezâ’if-i askeriy-
ye zabt u rabt ve idâre umûrundan alay kumandanlıklarına ve alay kuman-
danlıkları Umûm Jandarma Kumandanlığı’na merbût bulunurlar.
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 Bu sûretle büyük emir ve kumanda makāmâtının bir merci‘-i askerîye 
merbûtiyeti sûretiyle daha ziyâde askerî disiplinin te’sîsi ve bir tarafdan vilâ-
yet jandarma kumandanlarını mu‘âmelât-ı idâriyye ve kısmen kalemiyyeden 
kurtararak vezâ’if-i esâsiyye ile iştigale imkân bırakılması te’mîn edilmiş ol-
makla beraber altmış üç vilâyet jandarma kıt‘asıyla uzakdan hâl-i muhâbere 
ve temâsda bulunan Umûm Jandarma Kumandanlık makāmı mahdûd jan-
darma alay kumandanlıklarını mes’ûl tanır:

 A- Jandarma teşkîlâtında esâs alaydır. Alayın taburları mıntıkasında-
ki vilâyâta bölük ve takım hâlinde tevzî‘ edilmişdir.

 B- Alay kumandanı mîr-alay veya kaymakam rütbesindedir. Alayının 
teşkîlât, zabt u rabt, ta‘lîm ve terbiye, teftîş, idâre umûruyla iştigal eder. 
Vezâ’if-i mülkiyye ve adliyesi yokdur. Bir mülhak zâbiti veya yâveri ve ta-
burlarının adedine göre iki veya daha ziyâde hesâb me’mûru ve yazıcısı var-
dır. Doğrudan doğruya Umûm Jandarma Kumandanlığı’na merbûtdur.

 C- Vilâyâtdaki jandarma tabur kumandanları o vilâyetin ve kazâlar-
daki jandarma bölük kumandanları o kazânın ve nâhiyedeki jandarma takım 
kumandanları o nevâhînin jandarma kumandanı olup vezâ’if-i mahalliye-
den dolayı merci‘-i mülkîye ve bundan gayrı husûsâtda merbût bulundukları 
cüz’-i tâm kumandanlıklarına merbûtdurlar.

 D- Mu‘âmelât-ı hesâbiyye doğrudan doğruya alayla bölükler arasın-
da cereyân eder. Bu sûretle tabur kumandanlarının idâre ve hesâb umûruyla 
iştigālleri yokdur. Bu mu‘âmele bölüklerde,bölük kumandanının nezâret ve 
mes’ûliyeti altında bir küçük zâbit tarafından tedvîr olunur. 

 H- Jandarma mıntıka müfettişleri kemâ kân jandarma alaylarının 
teftîş 
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ve raporlarını Umûm Jandarma Kumandanlığı’na verirler. Alaylar üzerinde 
hiçbir emir ve kumanda salâhiyeti yokdur.

Umûm Jandarma Kumandanı

Mîr-livâ

Zeki

----------------------------

İdârede tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if esâsâtı ve Türkiye›deki 
tatbîkātı

 6-6-1928

 Her memleket bizim vilâyet dediğimiz küçük veya büyük kıt‘adaki 
idârî cüz’-i tâmlara taksîm edilerek idâre edilir; hükûmetin mümessili olmak 
üzere bu cüz’-i tâmların başına getirilen idâre reîslerine memleketin siyâsî, 
idârî, ve an‘anevî ihtiyâc ve zarûretlerine tebe‘an mahdûd dahi olsa her hâlde 
bir salâhiyet verilmesi lâzımdır. Memleketde tahaddüs edip hükûmeti alâ-
kadâr eden her mes’ele ve hâdise hükûmet nâmına karşısında vâliyi görür. 
Hükûmet merkezinde muhtelif vekâletler arasında tevzî‘ ve taksîm edilmiş 
kuvveti vilâyetde bir elde cem‘ ve tevhîd etmiş olmak vaz‘iyetiyle vâli icrâ 
kuvvetinin en mühim ve kuvvetli bir unsurudur; nüfûz ve kuvveti bi-nefsihî 
mâhiyet ve vaz‘iyetinden doğan ve hâdisâta en serî‘ ve iyi bir sûretde ibtidâ 
muttali‘ olacak bir mevki‘de bulunan bu unsurdan hakkıyla istifâde etmek ve 
ondan idâre makinesinde a‘zamî hâsılât almak hukūk-ı idârenin en mühim 
esâslarından biridir.
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 Bir memleketin idârî ahlâkı yükselmiş ve hükûmet kuvvet ve salâhi-
yeti kemâl-i emniyetle eline teslîm edilebilecek idâre adamları yetişdirmişse 
esâsen kemiyet ve keyfiyetce kâfî derecede işi ve meşgūliyeti olan merkezin 
kuvvet ve salâhiyetinden bir kısmının vâlilere tefrîk ve tevdî‘i imkânı fi‘ilen 
hâsıl olmuş demekdir ki bu o memleket lehine onun idârî tekemmülâtı için 
temennîye şâyân bir vaz‘iyetdir, buna hukūk-ı idârede “tevsî‘-i me’zûniyet” 
Decencentration denir. Bir de vilâyetlerin mıntıka i‘tibârıyla mevzi‘î işleri 
vardır ki birinci derecede o vilâyetleri ve ahâlîsini alâkadâr eder,bu işlere vilâ-
yet ailesinin kendi husûsî umûru nazarıyla bakabiliriz. Devletin mevcûdiyet 
ve kuvvetini bu âilenin hey’et-i mecmû‘asının hâli teşkîl etdiğine göre kendi 
işlerini kendileri görüp kararlaşdıracak derecede vilâyetlerin rüşd ve kemâ-
li ihrâz ve liyâkatlarını ibrâz ederek bu salâhiyete istihkāk kazanmaları o 
memleketin idârî inkişâfında tahakkuk etmiş mes‘ûd bir tekâmül merhalesi-
dir. Bunun tatbîkātına idâre sisteminde “tefrîk-i vezâ’if” Decentralisation 
administrative denir. Bizde Teşkîlât-ı Esâsiyye Kānûnunumuzun vilâyetler 
umûrunun tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if esâsı üzerine idâresini âmir 
bulunması memleketin idâre unsurlarıyla vilâyetler halkının iktisâb ve ibrâz 
eyledikleri idârî rüşd ve kemâlin en vâzıh ve kat‘î delîlidir. Başvekîl İsmet 
Paşa hazretleri geçen sene Cumhûriyet Halk Fırkası’nın Büyük Kongre-
si’ndeki beyânâtı bu mes‘ûd delîli şu sûretle te’yîd ve tetvîc buyurmakdadır: 
“Rüesâ-yı me’mûrîn-i mülkiyenin salâhiyet-i lâzımeye mâlik olmasına itinâ 
ve bu bâbda mevzû‘ât-ı kānûniyyemizde îcâb eden ahkâmın der-pîş edilmesi 
ihtiyâcâtımızdandır. Mahallî idârelere kâfî salâhiyet verilmesi ve taksîmât-ı 
mülkiyenin vesâit-i münâkalenin tekemmülü nisbetinde mütemâdiyyen ıslâh 
edilmesi ehemmiyet verdiğimiz mes’elelerdendir.”
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 Büyük Gāzi’nin yaratdığı mu‘azzam ve eşsiz Türk İnkılâbı’nın idâre 
sâhasandaki tecellisini ve tatbîkātının feyizli ve mes‘ûd netâyicini lâyıkıyla 
ihâta edebilmek için mâzideki idâre hayâtımızın târihçesine serî‘ bir nazar-ı 
atf etmek mecbûriyetindeyiz:

 Osmanlı İmparatorluğu devrinde Türkiye ibtidâ eyâlât usûlüyle idâre 
edilmişdir. Bu idâre sistemi müdevven kānûn ve nizâmlara muntazam usûlle-
re ve teşkîlata müstenid olmayıp tamâmen keyfî ve kurûn-ı vustâî idi. Devleti 
ve hükûmeti şahıslarında temsîleden pâdişâhlara para asker vermekle mükel-
lef birer çiftlik mâhiyetinde olan ve sekenesi hânedâna eben an-ceddin intika-
leden demirbaş eşyâ mesâbesinde bulunan eyâletler en çok asker ve îrâd va‘ad 
ve ta‘ahhüd edenin uhdesine ihâle edilir idi; gitdikleri mahallerde fermân-fer-
mâ olan bu mültezim ve muhassıllar da icrâ kuvveti olarak ma‘iyyetlerinde 
kullandıkları sergerdeler ve ağavât ile millet ve memleketi istedikleri sûretde 
soyarlardı. Bir eyâletin istismâr ve intifâ‘ını üzerine alan her hangi şahıs 
veya beylerbeyi dahi idâresi altındakı yerleri ikinci ve üçüncü derecede tak-
sîmâta tâbi‘ tuturak onları derebeylerine a‘yân ve mütegallibeye ihale ederler-
di. Böylece memleket kırıp,yıkan ve ezen câhil, keyfî bir tegallüb (mütegallib) 
ve zorba kuvvetinin demir ve ateşden çenberi içinde çırpınır ve inlerdi. Bu 
sergerdelerden şeytanet ve mel‘anetleriyle, tedhîşdeki kudret ve mahâretleriy-
le, zulüm ve i‘tisâflarıyla nüfûz ve şöhretlerini tevsî‘ ederek millete olduğu 
gibi devletin başına da belâ kesilenlerin elîm mâ-cerâsına Osmanlı târihinde 
pek sık tesâdüf edilir.

 İlim ve idâreden bir nûr zerresi nasîbi olmayan bu kör, kara, vahşî ve 
zâlim kuvvetin altında bugünkü ıstılâha nazaran müdhiş bir anarşi içinde 
nasıl olup da memleketin bir hamlede son nefesini vermediği suâli hatıra gelir. 
Bu suâlin cevâbını târihin tedkīkinde değil hayât ve hakīkatin
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müşâhedesinde bulabiliriz. Osmanlı târihi bir çok elîm fetretler, fecî‘ mağlûbi-
yetler dehşetnâk isyan, ihtilâl anarşilerle doludur. Bunlardan yalnız bir tane-
si bile başlı başına bir devlet ve milleti ademe sevk etmek için kâfî iken acabâ 
Türkler bu bâdirelerden nasıl olmuş da yakalarını sıyırmışlar millî hayât ve 
mevcûdiyetlerini idâme ve muhâfaza edebilmişlerdir? Bu ictimâ‘î mu‘ammâyı 
halledebilmek için Türk hayâtı kābiliyetini ictimâ‘î kudretini o velûd elastikî, 
inbisât ve ittisâ‘a müheyyâ siyâsî ve iktisâdî cevherini bilmek lâzımdır.

 Türk’ün hayâtında mündemic olan bu kuvvet ve kābiliyetdir ki târih 
ve mukadderât onu bir çığ hâlinde asırdan asıra kıt‘adan kıt‘aya yuvarlarken 
o bir yandan zâyi‘ etdiğini diğer yandan kazanmış ve telâfî etmişdir. Türk 
ictimâ‘î mevcûdiyetin öyle esrâr-engîz bir kaplumbağasıdır ki mukâvemet im-
kânı olmayan seller ve bâdireler karşısında çelikden daha dayanıklı kabuğu 
içine çekilerek benliğinin özünü orada mahfûz ve me’men saklamağı bilmiş-
dir. Türk’ü son târihinde kat‘î ve büyük kurtuluş hamlesini yapdıkdan sonra 
mütâla‘a edersek onun bu yüksek kābiliyetini daha ayân ve beyân görürüz; 
evvelce üzerine yapıldığı memleketlerin ve mevcûdiyetine eklediği nüfûsların 
bir çok ez‘âfını gāib etdiği hâlde Türk bugün bütün evvelki devirlerinden her 
manasıyal pek çok diri, kuvvetli mu‘azzam bir millet ve devlet hâline inkılâb 
edivermişdir.

 Türk keyfî, ve ceberûtî sistem ve kuvvetlerle idâre olunurken hayâtî 
ihtiyâclarını te’mîn, tatmîn zarûreti karşısında kendi üzerinden bir takım 
mü’esseseler doğurmuşdur. Bunların başlıcalarından mevzû‘muza ta‘alluku 
olan dîvân, oba, lonca, ve esnâf teşkîlâtıyla avârız akçesi gibi te’sîsâtdır. O 
bu teşkîlat ve te’sîsât sâyesinde en fenâ ve ağır
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muhrib ve mühlik şerâ’it ve vaz‘iyetlere rağmen asırlarca mevcûdiyetini ko-
rumağa ve idâme etdirmeğe muvaffak olmuşdur. Türk bu tezebzüb keşme-
keş devirlerinde hukūkunu te’mîn mukadderâtını himâye edecek kānûn ve 
nizâmlardan mahrûm idi. Pâdişâhlar mu‘ayyen mes’eleler için kānûn hüküm 
ve kuvvetinde fermânlar ve irâdeler ısdâr ederlerdi. Erbâb-ı hâcât lüzûmunda 
müftîlere mürâca‘at ederek fetvâlar istihsâl ederlerdi. Bugün hukūk ve mantık 
îcâbınca kānûnların ahkâmının ale’l-ekser mâ-kabline şâmil olmaması kāide-i 
umûmiyye olmuşken o devirlerde kānûn hüküm ve kuvvetindeki fetvâlar ve 
irâdeler münhasıran mâ-kable ve mâ-sebeka şâmil idi ki bunun hakka, adâlete 
ve maslahata ne kadar aykırı olduğu îzâhdan müstağnîdir. Milletin hayâtî 
kābiliyeti memleket hukūk ve teşrî‘iyâtının bu fenâ ve murib şerâ’itiyle uzun 
‘asırlar mücâdele etmişdir. O teşrî‘iyât ki halkın her türlü işlerine kadar hü-
küm ve nüfûzunu uzatmışdır. Meselâ eski şer‘î mahkemelerin sicillâtı karış-
dırılsa orada me’kûlât ve istihlâkâta müte‘allik bi’l-umûm mevâdd hakkında 
narh-ı kavîmenin onların en mühim meşgalesini teşkîl etdiği görülür. İşte bu 
keyfî ve fevzâî idâreler altında Türk nefsinde ve fıtratında mündemic olan 
isti‘dâd ve kābiliyetlerden yaratdığı millî ve mahallî mü’esseselerine siper ala-
rak zâlim asırların tahrîbkâr idârelerin sellerine ve kasırgalarına karşı asır-
larca tecüllüd ve mukâvemet göstermişdir.

 Bizde muntazam idâre esâsâtına âid ilk ahkâm ve nizâm 7 Cemâzi-
yelâhir 1281 târihli “Vilâyet Nizâmnâmesi” ve 29 Şevvâl 1287 târihli “İdâ-
re-i Umûmiyye-i Vilâyât Nizâmnâmesi” tesmiye edilen kānûnlarla vaz‘ edil-
miş ve bi’l-âhere 13 Mart 1329 târihinde neşr edilen “İdâre-i Umûmiyye-i 
Vilâyât” Kānûn-ı Muvakkati ile evvelki ahkâmın ana hatları tasrîh ve ikmâl 
edilmişdir. Vilâyet ve İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Nizâmnâmeleri fi’l-vâki‘ 
şekil ve nazariyât
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i‘tibârıyla tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if esâsları üzerine tanzîm edil-
miş ve buna göre kadro ve teşkîlât kabûl edilmekle beraber hidemât ve vezâ’if 
dahi tefrîk ve tahsîs edilmişdir. Bu nizâmnâmeler vilâyât idâresini idâre-i 
umûmiyye ve husûsiyye olarak iki kısma ayırmakda ve vâlilere hükûmet-i 
merkeziyyenin mümessili sıfatıyla idâre-i umûmiyedeki vazîfeleri ve idâre-i 
husûsiyye için de vilâyet meclis-i umûmîlerinin salâhiyetleri ta‘yîn ve tesbît 
edilmekdedir. O zamanlar memlekedde idâre-i mutlaka cârî olup saray kuv-
veti hükûmet ve kānûnun dahi fevkinde bulunduğundan vâliler kānûndaki 
hukūk ve salâhiyetlerine rağmen sarayın mutî‘ bir icrâ âleti olmakdan başka 
idârî bir sıfat ve mâhiyet ihrâz edememişlerdir. İdâre-i husûsiyyelere gelin-
ce bu idârelere mahallî işlerden başka vergilerin vilâyet üzerine tevzî‘i gibi 
idâre-i umûmiyyeye âid vezâ’if dahi verilmiş ise de “Meclis-i Umûmî yalnız 
beyân-ı re’ye me’mûr olup bunun icrââtı Hükûmet-i Seniyye’ye âid olaca-
ğından meclis-i umûmînin müzâkeresine me’mûr olduğu husûsâtın karârını 
mutazammın olan mazbatalar vâli tarafından merkez Hükûmet-i Seniyye’ye 
arz ve teblîğ olunup müte‘allik buyurulacak emir ve irâde-i seniyye üzerine 
mevki‘-i icrâya konulacakdır” kayd ve şartı bu meclisi her hangi istişârî bir 
meclis mâhiyetinden yukarı çıkaramamış ve vilâyetlerin şahsiyet-i maneviy-
yeleri ile büdcelerinin bulunmaması bu mahallî mü’esseseleri her türlü hukūkī 
kıymet ve amelî fâideden mahrûm bırakmışdır; kaldı ki istişarî mâhiyetde dahi 
olsalar bu meclis-i umûmîlerin muntazaman ictimâ‘ etdiklerine dâir bir gûnâ 
ma‘lûmât ve mahfûzât elde edilememişdir. O zamanki devlet ricâlinin besbelli 
taklîdcilik ve özenme yüzünden Fransa’dan mâhiyetini tebdîl etmek sûretiyle 
iktibâs etdikleri bu idâre tamamen bir Cudue mâhiyetinde kalmışdır. Onun bu 
noksânı ve değişdirilmiş mâhiyetidir ki Meşrûtiyet’in i‘lânı akībinde meclis-i
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umûmîlerin bir veya iki def‘a toplanmalarına rağmen tefrîk-i vezâ’if esâsâtı-
nı tatmîn edecek bir gûnâ mevcûdiyetleri görülememişdir. Mârru’l-arz nizâm-
nâmeler mûcebince Türkiye “livâların münâsebâtına göre devâir-i müte‘addi-
deye taksîm ile her dâire vilâyet ismiyle yad olunmuş vilâyetler de livâ, kazâ 
ve nâhiyelere ayrılmışdır.”

 Bu nizâmnâmeler kezâlik Fransa’dan “kommün” teşkîlâtını dahi ala-
rak bunu şehir ve kasabalarda “meclis-i beledî” unvânıyla müntehab reîs, a‘zâ 
ve me’mûrîn-i fenniyeden mürekkeb belediye ve köylerde dahi “idâre-i umûr-ı 
kurâ” nâmı altında ve sınıflar üzerine müretteb –sınıfdan maksad milliyet-
dir- muhtar ve ihtiyâr meclisi teşkîlâtı olarak ta‘dîl ve kabûl etmişdir. Bu 
belediyelerin şahsiyet-i maneviyyeyi hâ’iz olması ve büdceleri bulunması o 
devirlerdeki şerâ’itin müşkilâtına rağmen kendilerine mehmâ-emken mahallî 
idâre kābiliyetini bahş etmişdir.

 Karye idârelerine gelince bunların müntehab muhtarları ve ihtiyâr 
meclisleriyle me’mûr bekci ve korucu ve sâir nâmlarıyla kuvve-i zâbıtası 
bulunmasına ve mahallî işlerin temşîyetiyle beraber “kānûnun ta‘yîn etdiği 
derecede sulhan tesviye olunur de‘âvî ve münâza‘ât-ı cüz’iyyenin rü’yetiyle 
sulhan tesviyesi” gibi adlî salâhiyetleri dahi hâ’iz olmalarına rağmen mahallî 
ve millî idâre kābiliyetini ve bundan intizâr edilen feyizleri gösterememişler-
dir. Vilâyet Nizâmnâmesi’nin elli altıncı mâddesinin “her karyede her sını-
fın muhtarânı tahsîl-i emvâl peşinde ve husûsat-ı sâirede hükûmetin vâsıta-i 
icrâiyyesi olup her karyece her sınıfa âid olan umûr-ı belediye dahi bunlara 
âiddir” sûretindeki sarâhatine rağmen muhtarlar ancak hükûmetin vâsıta-i 
icrâiyyesi kalmış ve umûr-ı belediyede bir gûnâ mevcûdiyet gösterememişler-
dir; bu sebebledir ki köylerimizin beledî, umrânî ve sıhhî işleri uzun zaman 
metrûk bırakılmışdır.
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 Hükûmet bu yarım ve noksân teşkîlâtıyla köylerin işlerine müdâha-
le etmemiş olsaydı ihtimâl köylüler kendi millî ve an‘anevî usûlleriyle belki 
daha bariz bir mevcûdiyet gösterirlerdi, hükûmetler husûsî, ailevî mâhiyetde-
ki işlere velev bunların daha serî‘ inkişâfı maksadıyla ve hüsn-i niyetle bile 
müdâhale ederken mevcûd an‘anevî idâre mekanizmasını bozabilecek fena 
bir vaz‘iyet ihdâsı ihtimâlini der-pîş ederek mahallî ihtiyâcâtı pek dikkatli 
ve yakından tedkīk eylemeli ve bu yerli ve mahallî kābiliyetleri ve sistemleri 
hakir görmeyerek onları köreltecek değil inkişâfa mazhar kılacak yolları ve 
vâsıtaları ihzâr eylemelidir.

 Vilâyetlerin idâre usûlünü tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if kāi-
deleri üzerine idârî ve hukūkī şerâ’it ve teşkîlâtıyla ibtidâ te’sîs eden kānûn 
13 Mart 1329 târihli “İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât” Kānûnu’dur. Memleke-
timizde el-yevm tatbîk edilmekde olan bu kānûnun me’hazlarıyla mâhiyeti ve 
uzun seneler tatbîkātından ve ta‘dîlâtdan mütevellid neticeleri hakkındaki 
fikir ve mütâla‘amızı ayrı bir makālede arz edeceğiz.

Atıf 
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Fihrist

Resmî kısım

Sahîfe

numarası
1 Ta‘yînler
4 1130 numaralı Maârif Vergisi Kānûnu’na bazı mevâd tezyiline 

dâir kānûn
5 1928 senesi Muvâzene-i Umûmiyye Kānûnu
9 Hayvanların Sağlık Zâbıtası hakkında kānûn 
29 26 Mayıs 1926 târih ve 858 numaralı Çekirge Kānûnu’nun ikin-

ci ve üçüncü mâddelerini mu‘addil kānûn
30 26 Şubat 1340 târihli Rüsûm-ı Belediye Kānûnu’nun 20’nci 

mâddesi makāmına kāim kānûn 
31 Şark mıntıkasında bazı vilâyet ve kazâlarda cerâim ta‘kībâtı ile 

cezâlarının te’cîli hakkında kānûn 
32 Türkiye’de Gençlik Teşkîlatı’nın Türk vatandaşlarına hasrı hak-

kında kānûn 
33 9178 numaralı kānûnun ikinci mâddesiyle verilen üç aylık müd-

detin temdîdine dâir kānûn
33 Dîvân-ı Muhâsebât i‘lâmlarının icrâsına dâir kānûn
34 Türkiye Cumhûriyeti ile Rus Sosyalist Şûrâlar Cumhûriyetleri 

İttihâdı arasında mün‘akid ve tarafeyn hudûdlarını teşkîl ey-
leyen nehir, çay ve dere sularından sûret-i istifâdeye âid mukā-
velenâme ile Serdarabad Barajı’nın inşâsına müte‘allik olmak 
üzere mezkûr mukāvelenâmeye müzeyyel protokolün tasdîki 
hakkındaki 24 Haziran 1927 târih ve 1168 numaralı kānûnda 
ve mârrü’z-zikr mukāvelenâmenin Türkce metninde bazı tas-
hîhât icrâsına dâir kānûn 

35 Posta ve Telgraf ve Telefon İdâresince eşhâsa âid akümlatörlerin 
doldurulması hakkında kānûn

36 Köy Kānûnu’nun 71’nci mâddesini mu‘addil kānûn
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Sahîfe

numarası
36 Mahsûb-ı Umûmî Kānûnu’na müzeyyel kānûn
38 Yüksek Mühendis Mektebi hakkındaki kānûn 
39 Me’mûrîn Kānûnu’nun 37’nci ve Ordu bahriye ve jandarma zâbitân ve 

me’mûrîni hakkındaki kānûnun üçüncü mâddeleri ahkâmının Ankara’da 
bulunan me’mûrîn zâbitân ve mensûbîn-i askeriyye haklarında sûret-i 
tatbîkine dâir kānûn

40 Ordu bahriye ve jandarma zâbitânı ve me’mûrîni hakkındaki 7 Haziran 
1926 târih ve 712 numaralı kānûnun beşinci mâddesini mu‘addil kānûn

41 Tâbi‘iyet mu‘âmelâtından alınacak harclara dâir kānûn
43 7 Haziran 1926 târih ve 904 numaralı Islâh-ı Hayvanât Kānûnu’nun 

29’ncu mâddesinin ta‘dîline dâir kānûn
44 Beyne’l-Milel erkāmın kabûlü hakkında kānûn
44 Âlî Karâr Hey’eti hakkında kānûn 
46 Vesâit-i Nakliyye Kānûnu
50 Hükûmet nâmına vukū‘ bulacak müzâyede, münâkasa ve ihâlâta müte-

dâir 22 Nisan 1341 târihli ve 661 numaralı kānûna müzeyyel kānûn 
50 Bazı mü’essesât muâfiyetleri hakkındaki ahkâmın ilgāsına dâir kānûn
52 22 Haziran 1927 târih ve 1130 numaralı Maârif Vergisi Kānûnu’na mü-

zeyyel kānûn
52 Damga Resmi Kānûnu
91 Mehâkim ve devâir-i adliyede alınmakda olan harcların tezyîdine dâir 

kānûn
91 Şark mıntıkasında mu‘ayyen vilâyet ve kazâlarda cerâim ta‘kībâtı ile 

cezâlarının te’cîli hakkındaki 1339 numaralı kānûna müzeyyel kānûn
92 Mevcûd evrâk-ı nakdiyyenin yenileriyle istibdâlinedâir olan kānûnun 

üçüncü mâddesinde mu‘ayyen müddetin temdîdine dâir kānûn
93 Hariciye Vekâleti tasdîk harcları hakkında kānûn
94 Ordudan jandarmaya nakl edilecek efrâdın maâş ve i‘âşe bedelleri hakkın-

da kānûn 
94 Mübâdil, gayr-ı mübâdil muhâcir ve sâireye kānûnlarına tevfîkan tefvîz 

veya âdiyyen tahsîs olunan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir 
kānûn

97 12 Nisan 1335 târihli karârnâmenin ilgāsına dâir kānûn
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Sahîfe

numarası
98 Ankara Şehri İmâr Müdüriyeti teşkîlât ve vezâ’ifine dâir kānûn
102 Van Gölü Seyr-i Sefâin İdâresi’nin Van Vilâyeti İdâre-i Husûsiyyesi’ne 

devrine dâir kānûn
102 Gürcistan Sosyalist Şûrâlar Cumhûriyeti Hükûmeti ile mün‘akid mer‘âlar 

mukāvelenâmesinin mer‘iyyet müddetinin dört ay daha temdîdi hakkında 
kānûn 

103 Şifre makinelerinin men‘-i idhâli, imâl ve istimâlleri hakkında kānûn 
104 28 Mayıs [1]927 târih ve 1055 numaralı Teşvîk-i Sanâyi‘ Kānûnu’na 

müzeyyel kānûn 
105 Türk Vatandaşlığı Kānûnu
110 26 Teşrîn-i Sânî 1339 târihli Posta Kānûnu’nun bazı mevâddının ta‘dî-

line dâir kānûn
119 Kānûnların ve nizâmnâmelerin sûret-i neşr ve i‘lânı ve mer‘iyyet târihi 

hakkında kānûn 
124 Evkāf, Şehremâneti ve Zirâat Bankası me’mûrlarının tekā‘üd maâşlarına 

dâir kānûn
125 Maârif teşkîlâtı hakkındaki 22 Mart [1]926 târih ve 789 numaralı kānû-

nun sekizinci mâddesinin ta‘dîline dâir kānûn
127 Suver-i muhtelife ile tahakkuk etdirilip ta‘kīb ve tahsîline imkân görüle-

meyen zimmetlerin terkīni hakkında
128 Resmî dâirelerde istihdâm olundukları hâlde suver-i istihdâm tarz ve şart-

ları tesbît olunmayanların Kānûn-ı Medenî’deki hükümlere tâbi‘ tutulup 
tutulmayacaklarının tefsîri hakkında

129 Me’mûrîn Kānûnu’nun seksen dördüncü mâddesinde mevzû‘-ı bahs has-
talıkların dâimî hastalıklar olduğu hakkında

129 18 Mart [1]926 târih ve 788 numaralı (Me’mûrîn Kānûnu)nun muvak-
kat birinci mâddesinin tefsîri

130 Açık maâşı almakda iken vekâleten bir vazîfeye ta‘yîn olunan me’mûrlar 
hakkında Maâş Kānûnu’nun onuncu mâddesinin tefsîri

131 Türk Cezâ Kānûnu’nun 107’nci mâddesi hükmünün tefsîrine mahal ol-
madığına dâir

132 Me’mûrîn Kānûnu’nun seksen beşinci mâddesinin birinci fıkrasının tefsî-
rine imkân görülemediğine dâir 
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Sahîfe

numarası
134 Hey’et-i Vekîle Karârnâmesi
135 Nâhiye teşkîlâtı hakkında tahrîrât-i umûmiyye
137 Şûrâ-yı Devlet’e ikāme olunan da‘vâlar hakkında telgraf
137 Başka vekâletlere yazılacak telgraf ve tahrîrâtlar hakkında telgraf
137 Vilâyât İdâre Hey’etlerince ittihâz olunacak mukarrerâtın bâlâsına idâre 

hey’etinin kimlerden müteşekkil olduğunun yazılmasına dâir
138 Vekâlet’den İdâre-i Umûmiyye numarasıyla vâki‘ isti‘lâmlara verilecek 

cevâblara dâir 
139 Vilâyetlerin idâresi hakkındaki kānûn lâyihasının gönderildiğine dâir
139 Ta‘yînleri diğer vekâletlere âid olan me’mûrîn haklarındaki Vilâyet İdâre 

Hey’etleri mukarrerâtının Şûrâ-yı Devlet’e sevki için me’mûrun mensûb 
olduğu Vekâlet’e gönderilmesine dâir

140 İdâre Hey’etlerine tevdî‘ olunan evrâkın mikdârı hakkında telgraf 
140 İdâre Mecmû‘ası’nın gönderildiğine dâir
141 Nâhiye teşkîlâtı hakkında
141 İdâre Hey’etlerinde bulunacak şube reîslerinin ne sûretle vaz‘-ı imzâ 

edeceklerine dâir
141 Muhtâc-ı ta‘mîr hükûmet konaklarının Mâliye Vekâleti’ne bildirilmesine 

dâir
142 Beyne’l-Milel rakamların istimâli hakkında
143 Başka vekâletlere yazılan telgraf ve tahrîrâtlar hakkında
143 Sâir vilâyetleri alâkadâr eden husûsât hakkında vilâyetlerce mahalleri ile 

doğrudan doğruya muhâbere olunmasına dâir
144 Muvâzene-i Umûmiyye’den Muvâzene-i Husûsiyye’ye nakl-i me’mûriyet 

edenlerin maâşları
145 Husûsî büdcelere dâir telgraf
146 Husûsî büdceler hakkında Erzurum, Balıkesir, Bursa, Burdur, Tekirdağı, 

Çanakkale, Denizli, Diyarbekir, Rize, Kırklareli, Kocaeli, Gümüşhane, 
Maraş, Niğde vilâyetlerinden yazılan telgrafnâme

148 Te’cîl ve Ta‘kībât Kānûnu’nun müzâkeresi esnâsında Dâhiliye Vekîli 
Şükrü Kaya Beyefendi tarafından îrâd olunan nutuk

Gayr-ı resmî kısım

152 Fransa’da jandarma tedkīkātına dâir rapor
160 İdârede tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if esâsâtı ve Türkiye’deki tatbîkātı
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