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Sıra Numarası: 217
JANDARMA KADROLARINI İKMAL ETMEK ÜZERE ORDUDAN ALINACAK MUALLEM EF
RADIN TAYİNAT VE MAAŞLARI HAKKINDA. (1/221) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİ
LİYE, M Ü D A F A A ! M İ L L I Y E V E B Ü T Ç E E N C Ü M E N L E R ! M A Z B A T A L A R I .
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Muamelat Müdiriiyeti
Adet : 6/1965 .

3 Mayıs 19İ28

Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Celilasine
Jandarma kıtaatı kadrölarıını ikmal etmek üzere
alınacak muallem efradın taykııat ve maaşları hakkın
da Dahiliye Vekâleti CeHilesince tanzim edilen ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 25 Nisan 19l2(8 tarihli içtiımaında tadilen Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Kanun
Lâyihasıyle esbabı mucibe mazbatasının musaddalk
sureti leffen takdim olunmuştur.
i
Muktezaısının ifasınla ve netioesinin işarına müsaa
de buyurullmasını rica ederim öf endim.
Başvekil
İsmet
Dahiliye Vekâleti Celilesince Tanzim
Olunan Esbabı Mucibe Lâyihası
Sureti
1179 Numaralı Kanun mucibince teşkil kılınan
seyyar jandarma alaylarına müktazl efradın Müda
faa! Milliye Vekâletince kolordu kıtaatımdan ve ta
limi terbiye görmüş efrattan tefrik kılınarak verilirmiş
ve bunların ıbir buçuk senelik hizmetle mükellef ef
rattan olmaları hasalbıyle ikmali müddetlerinde ter
hisleri icabedeceği ilâve edilmiştir.
Jandarma'da mükellefi ik hizmeti iki buçulk sene
'Ve piyada kıtaaatında ise, bir buçuk sene olması ha
salbıyle bir buçuk ıseöe hizmetle mükellef bu efrad
jandarma addolunaımıyacaklarmdan jandarma efra
dının mulhassesatları hakkındaki 8(12 numaralı Ka
nuna tevfikan maaş verilememesi zaruri ve halbuki
jandarma vazaifinde isttfhdaim olunan bu efrada o muhassesatın İtası jcaibatı tabiiyeden olmakla hitamı müd->
deflerine deyin muhassesatları jandarma efradı mtisillû verilebilmek için, 812 numaralı kanuna bir maddei müzeyyele ilâvesiı ilcabetmıekle bittanzim rapten
takdim kıhnımışitır..
Efradı maruza jandarma kadrolarında tespit edil
miş küvivei umumiye me yanın a gireceklerinden ken
dilerine jandarma muhassesatı verildiği halde ayrıca
jandarma bütçesine tahsisat zammı ilâvesine hacet
bulunmadığı da arz olunur.

Maliye Vekâleti Celilesinin 5434 Numaralı
ve 25 Nisan 1928 Tarihli Mütalaamamesi
Suretidir
-Seyyar Jandarma alaylarına ordudan verilen muallem efrada da jandarma maaş ve muhassesatının ve
rilebilmesine mütedair olup, hazineye havale buyurulan Müdafaa! Milliye Vekâleti Celilesinlin merbut
tezkeresiyle merbutu kanun lâyihası ve eslbabı mucibesi hazinece tetkik olundu.
Jandarmaya 812 numaralı Kanun mucibince veril
mekte olan maaş, iaşe bedeli ve maaştan ibaret olup,
bunlarım müddeti hizmeti de iki buçuk senedir. Or
dudan jandarmaya alınan efrad ise, piyade efradı
olup jandarmada istihdam edilecek ve ancak piya
de efradı gibi bir buçulk sene hizmetten sonra terhis
edileceklerdir. Bu efrad jandarma gibi iki buçuk se
ne hizmet görecek olsaydı, jandarma gibi maaş al
malarında bir mahzuru kanunu olamazdı. Halbuki
bunlar piyade kıtaatında istihdam edildikleri gibi bir
buçuk sene hizmet göreceklerine ve esasen bu gibi
hizmeti filiyeye tabi efradın iaşeleri ciheti askeriye
ce temin edilmek üzere piyade efradına kanunen ve
rilmekte olan pek öüzi bir maaşla hizmet ifasına mec
bur bulunmalarına göre jandarmada ifayı hizmet et
tiği müddet yani bir buçuk sene zarfında jandarma
gibi maaş ve iaşe bedeli almalarıma imkân görüle
memektedir. Ancak jandarmada istihdam edilecek
olan bu efradın kiitaatındafci iaşesinin Jandarma
Kumandanlıklarınica teminine imkân
olmamasına
nazaran bunlara yalnız iadelerine tekabül edecek mik
tarı mebaliğin nakden verilmesi ve maaş olarak da pi
yadede alacakları matahsisat yirmi beş kuruşun itası
suretiyle iaşelerinin
kendileri tarafından
temini
mümkün olabileceğinden kanun lâyihasının bu şekil
de tadilen tanzimi daha muvafık olacağı arz olunur
efendim hazretleri.
Maliye Vekili
Saraçoğlu Şükrü
Türkiye
Büyük Miiiot Meclisi
1 3 . 5 . 1928
Dahiliye Encümeni
Karar Numarası : 51
Esas Numarası : 1/2121
Dahiliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Gel'ileye
Jandarma kıtaatı kadrolarını ikmal etmek üzere
ordudan alınacak muallem efradın tayinat ve maaş-

- 1 1 ları hakkında Dahiliye Vekâletince tanzıinı olunup,
(Başvekâleti Oelileden MecMsi Alîye takdim kılınanı
ve 5 Mayıs. 1928 tarihimde Encümenimize havale buyurufaıuş olan kamın lâyilhasıyle esbabı mucibe maz
batası Dahil'iye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi hazır
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
(Mezkûr lâyiha için Dahiliye Vekâletinin tanzim
ettiği esbabı mucibe mazbatasında da zikralunduğu
üzere ledelicap ordudan alınacak; muallim efradın
janıdarma vazaifinide İstihdamı halinde bunlara jan
darma maaş ve iaşe bedelinin mecmuundan dûn bir
mühassiesat itası caiz (görülememiş olduğundan bun
lara bir jandarma neferinin aldığı muhasısesatın ay
nen itasını temin için lâyihanın birinci maddesi tadil
ve ikinci, üçüncü maddeleri aynen kabul olunmuş
tur. Bermucibi havale Müdafaai Milliye Encümenine
tevdi olunur eferidim.
Dahiliye Enıcümieni
Reisi namına
Malatya
Abdüflmıüttalp
Kâtip
Kars
Halit
Aza
Tekirdağ
M, Faik
Aza
Antalya
Rasflı
Aza
Eskişehir
Seyit

Mazbata Muharriri
Malatya
Abdüfmülttalip
Aza
Ankara
Talât
Aza
Çorum
İsmail Kemal
Aza
Samsun
Avni
Aza
Kars
«aha Tali

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Müdalfaai M'iiTiye Encümeni
Karar Numarası : 39
Esas Numarası : 1/221
19 . 5 . 1928
Müdafaai Milliye Encüm/eni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Dahiliye Encümeni mazbatası ve tadilatını havi
olarak 14 . 5 . 1928 talihinde Encümenimize havale
buyurulan Jandarma kıtaatı kadrolarını ikmal etmek
'üzere Ordudan alınacak muallem efradın tayinat ve
maaşları hakkındaki Lâyîhai Kanuniye esbabı muci
be mazbatası tetkik ve müzakere olundu.

Dahil'iye Encümeni mazbatasında istinad ve En
cümenimize© de iştirak olunan esbabı mucibeye na
zaran lâyihanın birinci maddesinde icra edilmiş olanı
tadilat muvafık görülerek Lâyühiai Kanumiyenin oli
veçhile tadilen kabulüne ve zamanın darlığı hasabıyle müstaceliyetle müzakeresine müttefikan karar ve
rilmiş olduğu Heyeti Umumiyeye arz olunur.
Müdafaai Milliye
Encümeni Reisi
Kütahya
Recep
Kâtip
Erzincan
Abdülhak
Aza
Erzincan
Azıiz Saımiı
Aza
Bilecik
Rasüm

Mazbata Muharriri
Namına
Erzincan
Abdülhak
Aza
Bolu
Cemil
Aza
BMs
Muih'ittin Nami
Aza
Bursa
Esat ,

Aza
Gümüşhane
Şevket
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Bütçe Encülmıenıi
Mazbata Numarası : lı2Ö
Esas Numarası : 1/1221
Bütçe Encümeni Mazbatası
/
Riyaseti Celileye
Jandarma kıtaatı kadrolarını ikmal etmek üzere
ordudan alınacak muallem evradın tayinat ve maaş
ları hakkmda ölüp, Dahiliye ve Müdafaai Milliye Encümendıeri mazbata'larııyle birlikte Encümenlimiize ha
vale buyurulan Kanun Lâyihası tetkik ve müzakere
olunmuş ve Encümenimizce Dahilîye Encümeni noktai nazarına iştirak üe lâyihanın Encümenii mezkûrun
tadili esasına göre bazı ibare tadilatîyle kabul edil
miş ve müstacelen müzakeresinle müsaade buyurulmak
istirhamıyle Heyeti Celileye takdimine karar verilmiş
tir,
21 Mayıs 1928
Reis
Edirne
Sakir
Mazbata Muharriri
Gaziantep
Ali Cenanı

Reisveküli
Burdur
Kâtip
Kütahya
Niyazi Asıim
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Aza
Aydın
Mühendis Mithat
Aza
Ankara
Rifait
Aza
Blâziz
Hasan Tatıisin
Aza
Tokat
Şevfci

Aza
Edinme
Faik
Aza
İsparta
Mükerrem
Aza
Bursa
Muhli®
Aza
Samsun
Adil

Aza
Niğde
Ata
Hükümetin Tekidi
Jandarma kıtaatı kadrolarına Ücmal etaek üzere
ordudan alınacak muallem efradın tayinat ve maaşları
biakkında Kanun Lâyihası
IBirinci Madde — Jandarma kıltaatı kadrolarını ik
mal ve takviye için ledericap ordudan) alınan ve jan
darma vazaifinde istihdam kılınan muallim' efrada
ordu efradı misillû maaış ve mıalktuan on iki lirayı aşa
bilecek iaşe bedeli verilir.
İkinci Madde — İşbu Kanun il Kânunuevvel 1927
tarihinden muteberidir..
lîkinci Madde — îşjbu Kamımın ahikâmıına ichraya
Dahiliye, Maliyle, Müdafaai Milliye Vekilleri me
murdur.
25 Nisan 1928
Başvekil'
İsmet
Müdalfaai Milliye Vekili
Adliye Vökİi
Mustafa Afodüfhalİc
M,alhkmxt Esat
Hariciye Vekili
Dahiliye Vekili
Dokitor Tevfik Rüştü
Şükrü iRaıya
Maarif Vekili
Maliye Vekili
Mustafa Necaiti
Saraçoğlu Şükrü
İktisat Vekili
Nafia Vdfcili
Mustafa Rahimii
Behiç
SMıiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili
Doktor Refik
Dahiliye Encümeninin Tadili
Jandarma Kıtaatı Kadrolarını İkmal Etmek Üzere
Ordudan. Alınacak, Muallim Efradın
Tayinat ve
Amaçları Hakikında Kanun Lâyihası
İMadde 1. — Jandarma kıtaatı kadrolarını ikmal
ve takviye için ledelicap ordudan alınan ve jandar
ma vazaifinde istihdam kılınan muallim efrada jan
darma hizmetinle alindıklari talihten itibaren aynı
jandarma maaş ve iaşesi vetilir.

(Madde 2. — İşbu Kanun 1 Kânunuevvel 1928
tarihinden muteberdir.
v ıMadde 3. — İşbu (Kanunun ahkâmını İcraya DahÜl'İye, Maliye, Müdafaai Milliye Vekilleri memur
dur.
Bütçe Encümeninin tadili
Ordudan jandarmaya nakledilecek muallem efradın
maaş ve iaşe bedelleri hakkında Kanun Lâyihası
'Birinci Madde — Ledelicap ordudan jandarma
kadrosuna naklolunan mualllîem efradın maaş ve iaşe
badeleri hakkında, 19 Nisan 1926 tarih ve 812 nu
maralı kanun ahkâmı tatlbik olunur.
İkinci Madde — Bu ıKanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir.
Üçündü Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya
Dahiliye, Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri me
murdur.
Damga Kanunu Muhtelit Encümıeni Mazbatası (1)
Riyaseti Gelileye
(Encümenimize havale buyurulan Damga Resmi
Kanunu Lâyihası tetkik ve müzakere olundu.
•Damga Resmine mü'teallik muamelat mulhtelüf tas
rihlerde kabul olunmuş mulhltelif ahkâma tabi olup,
bu ahlkâm zaruri olarak bazı tedahül ve taaruzlara
sebebiyet verdiği Ve binnetice tatbikatta müşkülat hudus ettikten başka hükümler mJütevazin ve adilâne bu
lunmadığı cihetle yeniden tanzim kılınacak bir ka
nuna ihtiyaç derkâr idi. Bu cihet hükümetçe derpiş
edilip mütehassıslar marifeltiylle tetkİkata girişilmiş
ve binnetice bir kül teşkil eden yeni lâyiha ihzar olunmuişitur. Yeni lâyihanın tatbikatta suhulet balhş ede
cek ahkâmı ihtiva eylediği ve daha nisibiye giderek
adaleti temine çalıştığı görülmüş bilhassa eski hü
kümlere nazaran cezaıyınakdilerin ağırlığı nazarı dik
kate alınaraik yaipılan tadilat aksamı halkın menfaati
itibariyle çok faydalı bulunmuştur. Lâyihada görü
len resim miktarlarımın esaslı surette tezyitlerinle ge
lince bu mevzu büyük bir varidat meyzuu otaamakla beraber hazinenin ihtiyacı derpiş edilerek zaruret
le kabul olunmuştur.
Hükümetin teklifine nazaran maddelerde yapılan
tadilat şunlardır:
Madde 7. — Ecnebi memleketlerde tanzim edi
lip, Türkiye'ye irsal olunan evrak ve senedat üze
rine yaipılan her şekil ve suretteki muamelatı ve isti
mal keyfiyetini 'resme tabi tutmakta tatbikat itibariy
le lüzumundan fazla takyidat görülmüş ve bu kayınlar
(1) Bu mazbata, bilahare t ab ve raptedilmişür.
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tadil olunmuştur. Son fıkra lüzumsuz olduğu için
tayyedİm'iştin,
Madde 11. — Maktu resimlere dair olup, cetvel
deki resim miktarları üzerimde muamelatım mahiyet ve
tahammülü itibariyle bazı zammryat yapıldığı gibi
gerek, tahammülü olmamak ve gerekse muhtacı
teşvik bulunmak dbîayi'sıyle bazı numaralarda tenzilat
icra olunmuştur. Kezal'ik bu maddede mevcut olup,
kabul olunan İcanunlara göre tebdili icabeden tabirler
ve unvanlar tebdil olunmuştur.
Numara 17. — «Taahhüdü mutazarrumım evrak»
tabirine «ibraz edilecek» kaydı ilâve,
Numara 25. — «Tediye emirleri» cümlesi «ban
kalar arasında» cümlesiyle takyit,
(Numara 27. — «Matluip ve zimmet mektupları»
«Bankalar ile ticarethaneler arasında» kaydıyle tak
yit olunmuştur.
Numara 28. — «Tatbikatta bir çok müşkülat çı
karmak ve yalnız sehimleri harriiMiine muharrer olan
şirketlerden alınabilmek itibariyle adilane giörülimeyip tayyedilm'iştir.
Numara 36. — Not mukavelenameler inden mu
ayyen meblağı havi olmayanların diğer mukavelena
meler hükmünde olup, 18 nci numaraya dahil bulun
duğundan tayyedilrmiştiır.
Numara 43. — Sulh mahkemelerinde ibraz olu
nacak vekâletnameler cüzi davalara mahsus buluna
cağından daha az resim istîyfası için tefrik olunmuş
tur.
'Numara 48. — Bu numarada muharrer son fıkra
lüzumsuzluğuna ve tekerrürü mucip olduğuna binaen
tayyediJm'iştir.
Numara 59. — Resmi dairelerden verilen numara
pusulasından damlga resimli alınması muvafık görül
memiş ve buna göre tadilden kabul olunmuştur.
Numara 61. — Tebellüğ ve tesellüım ilmühaberleri
resmi dairelerin tebligatına mukabil olduğu için aynı
sebeple tayyedilimiştir.
Numara 70. — Bu numarada muharrer evraktan
bazıları 61 nci numaradaki evraka mümasil olduğun
dan çıkarılmıştır,
Numara 79. — İlansız duVar takvimleriyle, ilânlı
cep takvimleri aynı mevzu ve mahiyette mevzu bu
lunduğumdan cüzi bir resim mukabilinde bu numara
ya ilâve olunmuştur.
Madde M. — îkimci fıkrada mevcut mukavele
namelerin (Feshimi, tadilini, devrimi) mutazarrimım
evrakdan ahnacak resmin asliyle aynı miktarda ol
ması muhakkak «görülmediğinden, fesih halimde resim

aranmaması, tadil halinde artan miktara bakılması,
devir halimde aslımdan! alınan resmlin rulb'unun alın
ması kabul edilerek tadilat yapılmıştır.
ADtıncı fıkra, halem hükümsüz olmak ve aynızamanda hazine tarafımdan ita edilebilmek itibariyle
tayyolummuştur.
•Sekizinci fıkrada mevzubahis evrak sahiplerine
ayrıca bir menfaat temin etmeyip, Hüküimetce ittihaz
olunan usule ittibadan ibaret bir muameleye matuf
olmak dolayısıyle tayyedi'Ermiştir.
On birimci fıkra, terbiye ve ahlâk üzerinde müfit
tesirleri havi idbimai müesseselerden oldukları içim
tiyatro, konser, sinema, sirk ve mümasili mahallerin;
damga resmi tenzil edilerek ayrıca yazılmıştır.
Madde 31. — Muafiyetler:
Numara 4. — Efradın vergilerine müteallik ola
rak talep eyliyecekleri kayıt suretleri ilâve ediılmişitir.
Numara 7. — Tavzihan ve yeni usule tevfikan ta
dil edildiği gibi bin kuruşa kadar alacak veya bu
kıymetteki ayın davalarında tebliğ olunan davetna
me ve vasiyetnameler de muafiyete ithal olunmuştur.
(Numara 8. — Umurmİ hükümlerle temin edilmiş
bulunduğu için lüzumsuz .gönülerak tayyedilm'iştir.
Numara 23. — Aynı sebeple çııkarılmrştır.
Numara 26. — On dördüncü numaraya daha
umumi hüküm konulmuş olmakHa tayyedilmişitir,
Numara 28, 29. — Hükümleri ayrı bir madde
olarak kanunun sonuna ilâve suretiyle temin olun
muştur.
Numara 36. — Bu numarada muharrer elli ku
ruştan dûn nakliyat yirmi yedi numara ile kabul olu
nan muafiyete dahil olduğumdan buradan çıkarılmış
tır.
Numara 40. — Muafiyet beş numaraya dahil ol
duğumdan tayyedi'frnisjtir.
Numara 48. — iskelelere vapur kumpanyaları ta
rafımdan yapılan ilânların resme tâbi olması muvafık
•görüldüğümden bu muafiyet fıkrası çıkarılmıştır.
Numara 53. — Vefat eden memurların ailesi ta
rafımdan kendilerime maaş tahsisi hakkında verecek
leri arzuhaller müstesna tütulknadığımda;i mterbutatiının da muaf olmaması evleviyetle kabul olummasına
ve numara bu veçhile tayyediîmiştir.
Numara 64. — Efrad arasımda teati olunan tel-»
grafnaımelerin aslı nüshalarınım resme tabi olmaması
umurrti hüküm icabından bulunduğundan burada
müstesna olduğumu ayrıca zikretmeye lüzum görülmemiştırr.
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Numara 83. — Bu nutmlaraida muharrer muame
lat ve evrak münasebetiyle memurin tercümeihal va
rakalarına ilâve edilecek şeriMenin ve müzeyyelâtı ha
vi evrakın istisnası lüzumu kaıbul edilmiştir.
Madde 34. — Pulun iptaline müteallik merasim
kolaylık olmak üzere tadil edifcriiş/fiir.
(Maldde 41. — Halka 'bir çok müşkülat tahmil
edeceği cihetle resmi semavî ile beraber bu maldde
tayyolunmuştur.
Madde 54. — Cezayıniakdinin iki dairece alınma
sı mahzuriyeti bertaraf için ••tayyedilmiştir.
Madde 55. — Cezaiyımakdilerio mutezilede bera
ber mübrezlerıden de aratılması esası bu kamun/la1 ka
bul edilmiş olduğundan ve sirkat ve odbir ve taarruz
ve emniyeti suiistimal gibi ahkâmı yenli Ceza 'Kanunu
ihtiva eylemekte bulunduğundan maddemin birinci
ve ikinci fıkraları tayyolunmuştur.
Madde 63. — Yeni kabul edilen adlî ahkâma
göre bazı fıkraları tay ve tadil edifeıliştir.
Madde 69. — Pul oezayı nakdileri için müruru
zaman müddeti beş seneye tenzil olunmuş buna mufcalbil müddetli olan evrak ve senedatm müruru za

man mebdeinin müddeti hitamından itibaren başla
ması esasına göre madde tadil olunmuştur. Berayı
tasvip Heyeti Unıümiyeye arz olunur.
Reis
Gümüşhane
Hasan Fehmi
Kâtip
Kocaeli
Selâhalttkı
.Aza
İstanlbul
Süreyya
Aza
IBuridur
Salih Vahit
Aza
Trabzon
Dan'iş
Aza
Konya
Kâzım Hüsnü

Mazbata Muharriri
Gaziantep
Ahmet ıRemizi
Aza
İstanbul
Fuat
Aza
Balıkesir
Sadık
Aza
Samsun
Adil
Aza
Kırklareli
Nahit
Aza
Konya
Tevff ik 'Fikret

