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sevıiye allı bin kuruş üzerinden hesap ve itası 
hakkında (1/391) numaralı, Cemiyetler Kanunu
nun üçüncü maddesinin tadiline dair (1/559) 
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ahar mahallere nakledilmiş olan eşhasın 13 
Eylül 1331 tarihli kararname mucibince tasfi
yeye tabi tutulmuş emvali hakkında (1/116) nu
maralı, 11 Recep 1327 tarihli Matbuat Kanu
nunun 26 ncı maddesinin tadiline dair (1/387) 
numaralı, Matbuat Kanununun 33 ncü mad
desinin tadiline dair (1/254) numaralı, kanun lâ
yihaları Matbuat Kanununun 20 nci maddesi 
makamına kaim olmak üzere (1/251) numaralı 
maddei muvakkate, Matbuat Kanununun bazı 
maddelerinin tadiline dair (1/252) numaralı ka
nunu muvakkat, Matbuat Kanununun 23 ncü 
maddesi makamına kaim olmak üzere kaleme 
alınan (1/253) numaralı, Matbuat Kanununun 
ikinci maddesinin tadilen ve kanunu mezkûra 
zeylen (1/250) numaralı mevaddt muvakkatei 
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vairi belediye namına istimlâk olunacak mahal
lerin sureti istimlâki hakkında (1/333) numaralı, 
Jandarma ile memurini mülkiye vazaifinin mu
cibi itilâf olmayacak surette tayin ve tavzihi 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat Saat : 14,45 

REİS : İsmet Bey 

KATİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS — Celse açıldı. 

1. — ZABTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Yetmiş İkinci İçtima 

17 Mart 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın Tahtı Riyasetlerinde inikat ede

rek Zaptı Sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve Ev
rakı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Muhtelif cezalarla mahkûm dört şahsın afları 
hakkında Adliye Encümeni mazbataları kıraat ve ka
bul edildi. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesiyle Darülfünun Ema
netine üç aylık tahsisat itasına, Demir sanayiinin te

sisine ve Kayseri-Ulukışla hattmın inşasına mütedair 
kanunlar, ikinci defa olarak, tayini esami ile reye vaz 
olundu. 

Badehu memurin kanunu lâyihasının müzakeresine 
geçilerek cereyan eden müzakere neticesinde (43) mad
de aynen (4) madde tadilen kabul ve (5) madde Encü
mene tevdi kılındı. 

Müteakiben reye konulan kanunların kabul edildi
ği bittebliğ Perşembe günü içtima edilmek üzere cel
se tatil olundu. 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası hakkında bir mü
talâa var mı efendim? Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Mazbatalar 
1. — İzmir Mebusu Mustafa Necati ve Kâmil 

Beylerin, İzmir vilâyeti dahilinde Ödemiş ve Me
nemen kasabalarına carî suların idare ve temini isa-
lesinin mahallî belediyelere terki hakkında (2/492) 
numaralı teklifi kanunisi ve Evkaf ve Dahiliye En
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Petrol Kanunu lâyihası (1/732) ve Ticaret 
ve Muvazene i Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu Muvak

katine müzeyyel mülga Meclisi Mebusandan celbe-
dilmiş olan (1/167) numaralı kanun lâyihası ve ta
yini muameleye mahal olmadığı hakkında Dahiliye 
encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

İdarei Vilâyat ve İdarei Nevahi kanunlarının 
tesrii tatbiki ve müfettişi umumilerin tayini hakkın
daki mevaddı muvakkatei kanuniye lâyihası Encü
menimize havale buyurulmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Cumhuriyeti idareden mukpddem vuku bulan iş
bu teklifi kanuninin idarei hâzuamızın ruh ve ma
nasına mutabık yeniden bir teklif vuku bulmadıkça 
tetkik ve müzakeresi muvafık olamıyacağı ve bina
enaleyh tayini muameleye hacet gbrüleırediği anla
şılmakla Heyeti Celileye arz ve takdim kıhndu 
17.3 .1926 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Niğde 
Ahmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı 
efendim? Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etnıiyenler el kaldırsın,, Kabili edilmiştir. 
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4. — îdarei Umumiyet Vilâyat Kanunu muvak
katinin ikinci idarei hususiye kısmının 101 nci mad
desine müzeyyel ve (1/168) numaralı kanun lâyiha
sı ve tayini muameleye mahal olmadığı hakkında 
Dahiliye Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin 
101 nci maddesine zeylen fıkrai muvakkate ilâvesi 
hakkında lâyihai kanuniye Encümenimize havale Du
yurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Fıkrai muvakkatei mezkûre 18 Eylül 1329 tari
hinde maddei muvakkate şeklinde kabul ve elyevm 
meriyülicra bulunmuş ve ayrıca tayini muameleye 
hacet görülememiş olmakla Heyeti Celileye arz ve 
takdim kılındı. 
Dahiliye, Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Mehmet Atâ Ahmet Mürtir 

Kâtip > Aza 
fzmir Kocaeli 
Kâmil İbrahim 
Aza Aza 

Çorum Kayseri 
İsmail Kemal Ahmet Hilmi 

Aza 
Bozok 

Süleyman Srrı 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Mazbatayı 
kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

5. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı 
mevcaddını muaddel ve (1/169) numaralı kanun lâ
yihası ve tayini muameleye mahal olmadığı hakkın
da Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

17 Rebülahır 1331 tarihli İdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununun bazı mevaddım muaddel kanunu mu
vakkat lâyihası mülga Meclisi Mebusan evrakı arasın
dan alınarak Encümenimize havale buyurulmakla tet
kik ve müzakere olundu. 

İşbu mevaddı muvakkatei kanuniye elyevm meri
yülicra bulunması hasabiyle tayini muameleye hacet 
görülemediğinden Heyeti Celileye arz ve takdim kılın
dı. 17.3.1926 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Mehmet Atâ Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
İzmir Kocaeli 
Kâmil İbrahim 
Aza Aza 

Çorum Kayseri 
İsmail Kemal Ahmet Hilmi 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sim 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Mazbatada 

«İşbu mevaddı muvakkatei kanuniye elyevm meriyülic
ra bulunması hasabiyle tayini muameleye mahal ol
madığı» deniyor. Bu ne demektir? Bu yanlıştır. En
cümen kabul ediyorsa «Kabul ettik,» reddediyorsa, 
«Reddettik» diye tespit edip buraya göndermelidir. 
Yoksa bu, çok yanlış bir yoldur. Biz bunu tasdik mi 
ediyoruz? Hayır! Red mi ediyoruz? Hayır! Sonra 
bunlar, kanunu muvakkat değil, eski Kanunu Esa
siye göre kararnamedir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ ATÂ BEY 
(Niğde) — Arz edeyim efendim, kanunu muvakkat 
halinde o vakit o şeklin tadili teklif edilmiş ve o şe
kil de tadilen kabul olunmuş. Binaenaleyh Encü
mence yapılacak muamele kalmamıştır. Yani kanun 
kati şeklini almak için Meclisi Aliye sevkedilmiş de
ğildir. Vaktiyle kararname halinde teklif olunmuş ve 
gene kararname halinde tadil olunmuş ve gene öyle 
gelmiş. Esas budur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bunu bir 
misal ile tavzih edeyim de Heyeti Celilenin nazarın
da iyice tecelli etsin. Meselâ bir kararname ile, fi 
tarihinde, filan eşya üzerinden şu kadar resim veya 
vergi alınacak diye ilân edilmiş ve o kararname iki, 
üç sene meriyxlicra olmuş, sonra bir kararname çık
mış ve o kararnamede denmiş ki, filan kararname 
ile yani encümenin tabiri veçhile kanunu muvakkat
le vaz edilen resim, mülgadır. Şimdi encümen diyorkL 
Birinci kararname ile vaz edilen resim ikinci 
kararname ile kaldırılmış olduğundan muame
leye mahal yoktur. Böyle olamaz. Birinci ka
rarname ile vaz edilen vergi veya resmî, ya 
tasvip etmek veya reddetmek lâzımdır. Onun 
netayici hukukiye veya fiiliyesi vardır. Onun 
için Encümenin noktai nazarı ne ise sarih olarak ifa
de etmelidir. Bu gelmiş geçmiş, şimdi tayini muame
leye mahal vardır. Kabul edip geçmek zaruretindeyiz. 
Başka çare yoktur* 

REİS — Bir sözünüz var mı Atâ Beyefendi? 
DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ ATÂ BEY 

(Niğde) — Arz ettim efendim. 
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REİS — Efendim! Encümen bu baptaki noktai 
nazarını izah etti. (İşitmedik sesleri) 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ ATÂ BEY 
(Niğde) — Efendim! Dahiliye Encümenine eski Mec
lisi Mebusandan müdevver bazı levayıh tevdi edil
miş. Encümenimiz bunları tetkik etti. Bunlar karar
name halinde imiş bilâhare gene kararname halinde 
bunlar tadil olunmuş, ondan sonra kararname ha
linde tadili teklif olunmuş elyevm meriyülicradır. 
Binaenaleyh bir kanunun, bir kararnamenin bir mad
desini tadil mahiyetinde vaki olan teklif, gene karar
name şeklinde tadil olunarak elyevm meriyülicra 
olagelmekte olduğundan dolayı Encümen bunlar 
hakkında bir muamele yapmamıştır. Hepsi bugünkü 
şekli idareye, şekli Cumhuriyete göre tanzim ve ter
tip edilmek üzere daha bir takım levayıhı kanuniye 
ile birlikte hükümete tevdi olunmuştur. (Muvafık 
sesleri) 

REİS — Efendim, Encümen mazbatasını kabul 
edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

6. — İdarei Umumiyei VHayat Kanununun 103 
ve 104 ncü maddei muaddelerini muaddel ve (1/170) 
numaralı kanun lâyihası ve tayini muameleye mahal 
olmadığı hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 103 ve 104 

ncü maddelerini muaddel Kanun muvakkat mülga 
Meclisi Mebusan evrakı arasından alınarak Encüme
nimize havale Duyurulmakla tetkik ve mütalâa olun
du. 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun 103 ncü mad
desi mukaddema Encümenimizce tadil ve kırk nu
mara ve 23 . 1 . 1926 tarihli mazbata ile Heyeti Umu-
miyeye sevk edilmiş ve 104 ncü madde teklif olu
nan şekilde elyevm meriyülicra bulunmuş olmakla 
bu bapta tayini muameleye hacet görülemediğinden 
heyeti celileye arz ve takdim olunur. 17 . 3 . 1926 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Kayseri 

Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

: 

Ahmet Hilmi 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

7. — İdarei Umumiyei Vilâyai Kanunu muci
bince tekâlifi umumiyeye küsuratı munzamma tarhı 
için vilâyat mecalisi umumiyesine salâhiyet itası hah 
kında ve (1/166) numaralı kanun lâyihası ve tayini 
muameleye mahal olmadığına dairi Dahiliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

İdarei Vilâyat Kanununun 80 nci maddesinin 
tadiline dair mülga Meclisi Mebusandan müdevver 
24 Mart 1339 tarihli lâyihai kanunîye Encümenimi 
ze havale Duyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

İdarei vilâyat kanununun sekseninci maddesi ma
kamına kaim olmak üzere kabul olunan 31 Nisan 
1330 tarihli muaddel maddei kanuniye maksadı te
min eylediği cihetle bu lâyihai kanuniyenin yeni
den tetkik ve müzakeresine hacet görülmediğinden 
Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı. 17 . 3 . 1926 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde 

Mehmet Atâ 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Kayseri 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

\ J 
Ahmet Hilmi 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

8. — Rüesayı memurin sıhhiyenin mecalisi ida
reye azayı tabiiye sıfatı ile iştirakleri hakkında 
(1/729) numaralı kanun lâyihası ve tayini muamele
ye mahal olmadığına dair Dahiliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Okunacaktır: 
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Riyaseti Celileye 
Rüesayı memurini sıhhiyenin mecalisi idareye 

azayı tabiiye sıfatı ile iştirakleri hakkında Başvekâ
leti celileden mevrut 10 Teşrinievvel 1341 tarih ve 
(6/4844) numaralı tezkere Encümenimize havale bu-
yurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Heyeti idarelerin sureti teşekkülü hakkında ahi
ren kabul olunan 14 . 1 . 1926 tarih ve 714 numaralı 
kanunda vilâyatta bulunan rüesayı memurini sıhhi
yenin de heyeti idare azası meyanına girmiş olma
ları cihetle bu bapta ayrıca müzakereye hacet gö
rülemediğinden Heyeti Celileye arz ve takdim kı
lındı. 17 . 3 .1926 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Niğde 

Mehmet Atâ 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

Rize 
Kayseri 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Ahmet Hilmi 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

9. — Hapishanelerin ıslahı hakkında (1/213) nu
maralı, Vilâyat Şûralar kanunu hakkında (1/38) nu
maralı, vekâletler müfettişi umumîlerinin yevmiye
lerinin müfettiş ve muavinlerine ita edilmekte olan 
yevmiyeler misillû alesseviye altı bin kuruş üzerin
den hesap edilerek itası hakkında (1/391) numaralı, 
Cemiyetler Kanununun üçüncü maddesinin tadiline 
dair (1/559) numaralı, îdarei Örfiye cari olan ma
hallerde her nevi kütüp ve risail ve evrak ile matbua
tı mevkute ve gayrı mevkuteye dair (1/255) numa
ralı, ahar mahallere nakledilmiş olan eşhasın 13 Ey
lül 1331 tarihli kararname mucibince tasfiyeye tabi 
tutulmuş emvali hakkında (1/116) numaralı, 11 Re 
cep 1327 tarihli Matbuat Kanununun yirmi altıncı 
maddesinin tadiline dair (1/387) numaralı, Matbuat 
Kanununun 33 ncü maddesinin tadiline dair (1/254) 
numaralı kanun lâyihaları, Matbuat Kanununun 20 
nci maddesi makamına kaim olmak üzere (1/251) 
numaralı maddei muvakkate, Matbuat Kanununun 

bazı maddelerinin tadiline dair (1/252) numaralı ka
nunu muvakkat, Matbuat Kanununun 23 ncü mad
desi makamına kaim olmak üzere kaleme alınan 
(1/253) numaralı kanun lâyihası, Matbuat Kanunu
nun ikinci maddesini tadilen ve kanunu mezkûre zey-
len (1/250) numaralı mevaddı muvakkateyi kanuni
ye, istimlâk kararnamesine zeylen (1/334) numaralı, 
İstanbul Teşkilâtı Belediyesi hakkındaki kanunun bi
rinci maddesinin tadiline dair (1/257) numaralı, İs
tanbul Teşkilâtı belediyesi hakkında (1/256) numa
ralı, İstimlâk Kararnamesinin birinci ve ikinci mad
delerini muaddel (1/335) numaralı, İstanbul'da ve 
vilâyatta devairi belediye namına istimlâk olunacak 
mahallerin sureti istimlâki hakkında (1 /333) numa
ralı, Jandarma ile memurini mülkiye vaziifinin mu
cibi itilâf olmıyacak surette tayin ve tavzihi hakkın
da (1/377) numaralı, Jandarma Umum Kumandan
lığı umur ve muamelâtının Dahiliye nezaretine rap-
tına dair (1/379) numaralı, Jandarmanın vazaif ve 
teşkilâtı esasiyesi ile ciheti merbutiyeti hakkında 
(1/378) numaralı, Jandarmanın vazaif ve teşkilâtı 
esasiyesi ile ciheti merbutiyeti hakkında (1/714) nu
maralı kanun lâyihalarının berayı tetkik hükümete 
iadesi hakkında Dahiliye Encümeni Mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Tevarihi muhtelifede Encümenimize tevdi buyu-

rulan merbut listede muharrer (21) kıta levayıhı ka
nuniye tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye Vekili Cemil Beyefendinin huzuriyle ce
reyan eden müzakerede işbu levayıhın muhtevi bu
lundukları mevaddı muhtelifenin tanzim edilmekte 
bulunan kavanin ile alâkaları görüldüğü cihetle be
rayı tetkik hükümete iadeleri tasvip edilmiş ve He
yeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 17 . 3 . 1926 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Niğde 

Mehmet Atâ 
Kâtip 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Rize 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Ahmet Münir 
Çorum 

İsmail Kemal 
Aza 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 

REİS — Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın,. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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10. — Kırklareli Mebusu, Doktor Fuat Bey ve 
,rüfekasınm, Himayei Et fal Cemiyetinin damga res
minden istisnası hakkında (2/556) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine veriyoruz. 

Tezkereler 
/. — Erzurum Valisi Zühtü Beyin, İstiklâl ma

dalyası ile taltifi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/601) 

REİS — MUdafaai Milliye encümenine verilmiş
tir. 

1. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfe-
kasının, umum memurin kanunu Unvanlı ve (2/378) 
numaralı teklifi kanunisi ile (1/815) numaralı me
murin kanun lâyihası ve Encümeni mahsus ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, bu kanunun müzakeresine 
devam ediyoruz. Müşterek Encümene havale edilen 
maddeleri gelmiştir. Beşinci Maddenin (B) fıkrası : 
(Hukuku âmmeden memnuiyet cezası ile mahkûm 
olmamak) 

(B) fıkrasının şekli musahhahı hakkında müta
laa var mı? (Hayır sesleri), (B) fıkrasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, evvelce kabul 
edilmiş olan dördüncü maddenin (B) fıkrasında, 
(Hukuku siyasiyesine sahip olmak) tabiri vardı. Şim
diki tashihe göre onun da (hukuku âmmesine) sa
hip olmak suretiyle tashihi lâzım gelir. 

REİS — Şimdi kabul edilen esas üzerine dördün
cü maddenin (B) fıkrası Hukuku siyasiyesine sahip 
olmak tabiri, (hukuku âmmesine sahip olmak) su
retinde tashih edildiyor. Beşinci maddenin (A) fıkra
sı aynen ipka edilmiştir. 

Encümen beşinci maddenin (A) fıkrasını aynen 
ipka ediyor. Beşinci maddeyi Heyeti umumiyesi iti
bariyle kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Memurlar ticaret' ve sanat ile işti
gal edemezler. Kendi emlâk ve arazilerini bizzat ve
ya bilvasıta işletebilirler. Şirketlerde vazife deruh
te edemezler. Ancak, kooperatif şirketlerinde mecli
si idare azalığı ve hesap müfettişliği edebilirler. 

2. — 28 zatm istiklâl madalyası ile taltifi hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/602) 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine verilmiş
tir. 

Takrirler 
/. — Malatya Mebusu Mahmut j Nedim Beyin; 

1324 Temmuzundan itibaren 1339 Senesi gayesine 
kadar bilcümle matlubat ve düyunu hazinenin sureti 
Mahsubuna dair olan kanunun altıncı maddesinin 
tefsiri hakkında takriri 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Geçen gün sanaatle iştigal edemezler kaydına itiraz 
etmiştim. Lütfen encümen izah etsin. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim! Hilmi Beyefendi 
memurların saati mesai haricinde vakitleri müsait ol
duktan zaman evlerinde sanatla iştigal edebilmeleri 
varittir. Bu, buna muarızdır buyurdular. Halbuki 
memurlar hususî olarak saati mesaileri haricinde 

\ evlerinde her hangi bir işle meşgul olmaları müstes
nadır. Bu kayda giremez. O zaman zarfında istedik
leri gibi hareket edebilirler. (Kâfi sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kayda 
geçsin kâfidir. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Tevbihi mucip ahval şunlardır: 
Bir meselenin evrakım bilasebep bir masada bir 

günden ziyade alakoymak, maiyetindeki memur ve 
müstahdemleri zati işlerinde istihdam etmek, vazife
si başına iki defa bilamazeretin geç gelmek veya er
ken gitme kve bir ay zarfında mezüniyetsiz ve ma
zeretsiz bir gün gelmemek, memuriyet haysiyetini 
muhil harekette bulunmak, vazifesi! başında âmire 
hürmetsizlik etmek, kendi sun'u taksiri ve müsama
hası neticesi olarak bila ıztırar deyininden dolayı 
kesbi katiyet etmiş bir ilâm mucibince mahkûm ol
mak. 

ATÂ BEY (Niğde) — (Veya erken gitmek veya
hut bir ay zarfında mezüniyetsiz ve mazeretsiz bir 
gün gelmemek) denecektir, unutulmuş.) 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Encümenin tadili veçhile 29 ncu maddeyi kabul eden-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ler.. Lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal' 
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Maaş kat'ını mucip ahval şunlar
dır: 

Kabili sctrse ihfa olmıyacak derecede sarhoşluk, 
madununa, eshabı mesalihe sui muamele etmek, bir 
ayda bir günden fazla sekiz günden az mazeretsiz ve
ya mezuniyetsiz vazifesine devam etmemek, şahsa ait 
olarak vuku bulan müracaatlarda alâkadarlara işin 
neticesi hakkında malumat vermemek. 

REİS — Mütalaa yoktur. 30 ncu maddeyi En
cümenin tadili veçhile kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 53. — Tayinleri merkeze ait olan memur
lar hakkında vekâlet inzibat komisyonları ve vilâye
te ait bulunanlar hakkında vilâyet inzibat komisyon
ları karar ittihaz ederler. Ancak vali ve müsteşarlar 
ile müdiri umumiler ve birinci sınıf müdürler hak
kında karar ittihazı memurini adliyeden iseler. Mah-
kemei Temyize, değil iseler Şûrayı Devlete aittir. 

ancak tekaüt maaşlarının hesabında müddeti hizme
te zammolunur. 

ATÂ BEY (Niğde) - Efendim, maddenin tadil 
olunan ciheti, yirmi yaşından itibaren memuriyet ve 
nıazuliyet maaşı olarak, ondan sonra veya vekâlet 
emrinde bulunarak yukarıki fıkralar şimdiye kadar 
cari olan ahkâma göre yapılmıştır. Bu kanun kabul 
edildikten sonra nıazuliyet olmadığı cihetle vekâlet 
emri kelimesini zikretmek lâzım geldi. Sonra veya 
vekâlet enirinde yirmi beş sene hizmet edenler te
kaüdünü talep edebilirler. Biz, bilfiil kelimesini kal
dırdık, çünkü bilfiil kelimesini kuyudu ihtiraziye ola
rak tasrih ettiğimizden dolayı biz de bilfiil kelime
sini mazuliyet maaşı alarak tabirine mugayir gördü
ğümüzden dolayı kaldırıyoruz. Bilfiil kelimesi bura
dan çıkıyor. Sonra aşağıda ordudaki hizmetinden do
layı seferberlik kelimesinde zaafı telif gördük. Bura
yı aşağıya alıyoruz. Esaret ve kanun ile muayyen 
mıntıka ve ordudaki hizmetinden dolayı seferberlik 
zamları yirmi beş seneye dahil olmayıp, ancak te
kaüt maaşlarının hesabında müddeti hizmete zam
molunur. 

DOKTOR RIZA NURİ BEY (Sinop) — Müsaa
de buyurulur mu bir sual soracağım efendim? Asker 
olup, mülkî memuriyete geçenler yirmi beş sene hiz
met ettikten sonra tekaüdünü talep edebilirler. Hal
buki askerî tekaüt kanununda harbiye mektebi ve 
tıbbiye mektebinin talebelik müddetlerinden birisin
de üç birisinde dört sene bu müddete mahsup edil
mektedir. Hizmet tabiri ile birlikte daha evvelce 
«Bilfiil» kaydı vardı, o kalkmış, şimdi acaba mektep
teki bilfiil hizmet kabul edilecek mi, edilmiyecek mi? 
Bunu sormak istiyorum. 

ATÂ BEY (Niğde) — Askerî kavanin ve nizama-
ta göre, o hizmet o mektepte bulunuş, hizmetten ma-
dut ise onun ahkâmı carî olur. Bu kanunun ahkâmı 
carî olmaz. Yani bir zat askerî hizmette bulunmuş, 
ondan sonra mülkî hizmete geçmiş, askerlik zama
nına ait olan hidematm matufun aleyhi olan ah
kâmı baki kalır. 

DOKTOR RIZA NURİ BEY (Sinop) — Yani 
bir hakkı müktesep olarak kalacak. 

ATÂ BEY (Devamla) — Efendim, o kanundaki 
sarahat bakidir. 

DOKTOR RIZA NUR BEY (Sinop) — Evet, 
askerî tekaüt kanunuda zaten mevcuttur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Esaret kelimesi me
murini mülkiyenin esareti kelimesidir, değil mi efen
dim? 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, yanlışlık olma
ması için arz edeyim. Yalnız Ancak kelimesinden 
sonra eski yani tabi olunmuş şekilde (Müsteşarlar ile 
müdiri umumiler ve birinci sınıf müdürler) diye ya
zılı idi. Biz buraya (vali) kelimesini de ilâve ettik. 
İlâve olunacak yalnız bir vali kelimesidir. 

REİS — Efendim, Encümenin bu tashihi veçhile 
53 ncü maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 56. — Komisyonların mukarreratı müdel
lel ve kanun ve nizamnamelere müstenit olmak şart
tır. Aksi takdirde bu mukarrerat mafevk komisyon 
veya Şurayı Devlet veya Mahkemei Temyiz tarafın
dan nakz olunur. 

REİS — Efendim, Encümen bu maddede tadilat 
yapmamış. Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş-
tir. 

Tekaüt 
Madde 70. — Yirmi yaşına vusulünden itibaren 

memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak veya vekâlet 
emrinde bulunarak yirmi beş sene hizmet edenler 
tekaüdünü talep edebilirler. Mesleği memuriyet olup 
da mebusluğa intihap olunanların mebusluk müd
deti hizmeti fiiliye addolunur. Esaret ve kanun ile 
muayyen mıntıka ve ordudaki hizmetinden dolayı 
seferberlik zamları yirmibeş seneye dahil olmayıp 
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ATÂ BEY (Niğde) — Mutlaktır efendim. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka

daşlar! Bundan evvel bu madde müzakere edilirken, 
bendeniz bir takrir takdim etmiştim. Encümen ka
bul etmemiş, yirmi beş senede ısrar ediyor. Bende
nizin teklifim buradaki yirmi beş senenin otuza ib
lağı hakkında idi. Gerçi bu, zahirde garip görülür, 
fakat esbabı mucibesini arz edeceğim. Kabul buyu-
rulur, buyurulmaz o Heyeti Celilenize aittir. 

Efendim! Takriben on, on beş gün evvel Heyeti 
Cclileniz bir kanun kabul buyurdu. Onda ordu men-
subini için hakkı tekaüt olarak yirmi beş sene fii
len hizmet şart konuldu. Daha evvel orduda tekaüt 
talep edebilmek için harp kıdemleri ile beraber yirmi 
beş seneyi doldurmak lâzımdı. Bilâhare bazı mah
zurlar görüldü. Bir çok zevat tekaütlüğünü talep et
ti. Çünkü meşrutiyetin ilânından sonra devam eden 
harpler yüzünden, meselâ on sene hizmet eden bir 
zat, harp kidemleri ile beraber yirmi beş seneyi dol
durmuş ve tekaüdünü talep etmek hakkını iktisap et
miş oluyordu. Tabiî bu suretle ordu saflarının bo
şaldığını gören hükümet bihakkın bu kanunu teklif 
etmiştir ve yirmi beş sene fiilen hizmet şart konmuş
tur. 

Şimdi Heyeti Celilenizin insafına bırakıyorum, 
ordu için fiilen yirmi beş sene kabul olunursa, sivil
ler için bu, otuz sene olmalıdır ve arada bu suretle 
bir fark mevcut bulunmalıdır. Ordu bilhassa meşru
tiyetten beri çok çalışmıştır. Mütamadiyen cepheler
de hizmet etmiş, ağır fedakârlıklar yapmış, vücudu 
daha çok yıpranmıştır. Bir asker daima daha çabuk 
yorulur ve yıpranır. Şimdi, sıcak odada koltuklarda 
hizmet eden adamlarla bunlar arasında bir fark bu
lunmamalı mıdır? Mademki ordu için yirmi beş se
ne kabul edilmiştir, bu şekle göre ciheti mülkiye için 
de mutlaka otuz sene kabul olunmalıdır. Eğer ordu 
hakkındaki müddet yirmi seneye indirilse idi, ben de 
memurini mülkiye için yirmi beş seneyi kabul eder
dim. Fakat şimdi bu şekilde kabul edemem. 

Sonra ikinci bir sebep daha var: Hatırladığıma 
göre eskiden askerin gayrı sınıflar için hakkı tekaüt 
otuz sene idi. Bilâhare yirmi beş seneye indirilmişti. 
Sebebi, nıalunıuâlinizv meşrutiyetin ilânında azim bir 
memur kitlesi vardı. Sonra devri istibdattan kalma 
naehiller vardı. Bunların tasfiyesine lüzum görüldü, 
bir açık kapı verildi. Şimdi memleket yeni bir gaye 
takip ediyor, yeni devletimiz memurları ıslah etmek 
istiyor. Diğer bir madde ile de üç sene zarfında tas
fiye için hükümete salâhiyet veriliyor. Binaenaleyh 

bu tasfiyeden sonra kalacak memurlarımız ve rüesa-
mız temizdir. Hükümet bunların fikrinden uzun müd
det istifade ederse şüphesiz daha iyidir. Binaenaleyh 
bunlar çabuk terfi ederlerse aynı zamanda hazinei 
devlete de bâr olurlar. Bir taraftan mphassesatı za
tiye için 13 -15 milyon liralık tekaüt maaşı ver, di
ğer taraftan da yeni yeni memurlar al onlara da ay
rıca maaş ver. Bendeniz teklifimde ısılar ediyorum. 
Bu müddet otuz sene olsun. 

TALAT BEY (Ardahan) — Öyle ise tekaüt ol
duktan sonra doğru ahrete gitsin. Dünyada bir şey gör
mesin öyle mi? 

HALÎT BEY (Kastamonu - Devamla) — Öyle 
ise ordunun müddetini de tadil edin. Adalet olsun. 

ATÂ BEY (Niğda) — Halit Beyefendinin tek
lifleri müddeti tekaüdün, ihtiyarî tekaüt müddetinin 
otuz seneye iblağı idi. 

Söylemeyi unutmuşuz, zaten şimdiye kadar carî 
olan kanunda tekaüt müddeti otuz sene idi. Bu müd
detin fazla olduğu anlaşılmış ve yirmi beş seneye 
indirilmiştir. Binaenaleyh bu müddetin yirmi beş se
neye indirilmesi, askerlerin tekaüt müddeti ile mukaye
se esası değildir. Her sınıfın deruhte eylediği vazaifin 
ehemmiyet ve müşkülâtı vesairesi kendi sınıflarına, 
kendi mevkilerine göre takdir edilir, icabeden teda-
bir ittihaz edilir. 

Sonra, memuru memuriyete rapt eden mecburi
yetten ziyade bir takım şerait vardır ve bu kanunda 
bir takım müsaedat vardır. Binaenaleyh Encümen 
noktai nazarında ısrar ediyor ve maddenin aynen 
kabul edilmesini rica ediyor. Çünkü müddeti tekaüt 
evvelce otuz sene idi, bunda mahzur görülmüştür. 
Binaenaleyh bunu kabul edemeyiz. (Reye sesleri) 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim. Encü
menin tadili hakkında bir takrir vardır, okunacak* 
ür: 

Riyaseti Celileye 
70 nci maddenin berveçhizîr tashihini teklif ey

lerim. 
Elâziz 

Hüseyin 
«... Mesleği memuriyet olsun veya mütekait ol

sun, mebusluğa ... llh.» 
REİS — Efendim, bu tashihi nazarı mütalaaya 

alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalaaya alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı raütala aluıma-
mıştır efendim. 

Efendim, Encümen 70 nci maddedeki (bilfiil) ke
limesini kaldırarak onun yerine «memuriyet ve ma-
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zuliyet maaşı alarak veya vekâlet emrinde buluna-
rak yirmi beş sene... llh.» ve yine aynı maddede 
seferberlik) kelimesini tehir ederek onun yerine 
«esaret ve kanun ile muayyen mıntıka ve ordudaki 
hizmetinden dolayı seferberlik zamları yirmi beş se
neye dahil olmayıp, ancak... llh.» suretinde tadil et
miştir. 70 nci maddeyi Encümenin tadili veçhile ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mezuniyet 
Madde 78. — Her memurun senede bir ay me

zuniyet hakkı vardır. Mezuniyet esnasında maaşına ve 
memuriyet hukukuna halel gelmez azimet ve avdet 
müddeti dahil değildir. 

Senelik mezuniyetinin iki veya üçünü cem etmek 
caizdir. Ziyadesi sakıt olur. Muallimler tatil zama
nında mezun addedilirler. Bunlara bilâmazeret müd
deti tedrisiye esnasında sene mezuniyeti verilemez. 
Hariciye memurlarının mezuniyetleri kendi kanun
larına tabidir. 

REİS — 78 nci madde hakkında mütalaa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 79. — Mecburî sebeplere ve meşru ma
zeretlere müstenit olmak şartiyle kazalarda kayma
kamlar ve vilâyetlerde valiler dairesi âmirinin muva
fakati ile memura sekiz gün kadar mezuniyet vere
bilirler. Bu mezuniyet senede on defadan fazla ve
rilmiş ise fazlası sene mezuniyetine mahsup olunur. 
Kaza ve vilâyet daire âmirlerine de kezalik kayma
kam ve valiler tarafından bu mezuniyet verilebilir. 
Ancak hakimlerle müddeiumumiler vekâletten me
zuniyet alırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Kaç defa da sesleri) 

ATÂ BEY (Niğde) — On kelimesi (3) olacak 
efendim. Sehvi mürettip vardır. 

RASİH BEY (Antalya) — On olursa hiç çalış
mayacak demektir. 

REİS — Efendim! Encümen sehvi mürettip var
dır. diyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
On defa sehvi mürettiptir, bunda şüphe yok. Çünkü 
on defa sekiz, seksen gün eder. Bu, salâhiyet dahi
linde müteferrik surette verilecek olan üç defa se
kiz gün, yirmi dört gün eder. Bu, senede bir ay ve
rilen mezuniyet haricinde midir? (Hay hay sesleri) 
Öyle ise çoktur. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Heyeti Ve-
kilenin imzası meyanında vekil beyin de imzalan 
var, o vakit okumamışlar mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Okudumsa da bu kadar müteferri, doksan maddelik 
bir kanunda bu kadarcık bir fıkra hatırda kalır mı? 

REİS — Efendim, başka mütalâa yoktur. Yet
miş dokuzuncu maddeyi on kelimesini üç yapmak 
suretiyle kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın,. Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 80. — Mezun memura âmirinin tensip ve 
iraesiyle refiklerinden bir veya daha ziyadesi bilâ 
maaş vekâlet eder. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 81. -r- Silâh altına davet olunmaktan 
dolayı memurlara verilecek mezuniyet kanunu mah
susuna tabidir. 

REİS — Madde hakkında, söz isteyen var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 82. — Hiç bir memur üç aydan ziyade 
mezun bir memura bilâ maaş vekâlet etmeğe icbar 
edilemez. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendim?. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yukarıki madde
de bir memur iki veya üç senelik mezuniyetini cem 
edebilir, diyoruz. Ondan ziyadesini istimal edemez. 
Binaenaleyh mezuniyetinin mecmuu üç ay olabilir. 
Halbuki burada (3) aydan fazla mezuniyetten En
cümen ne demek istiyor? İzah etsinler. 

ATÂ BEY (Niğde) — Hastalık gibi, bir maze
ret dolayısiyle olur efendim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur efendim. Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Madde aynen kabuj 
edilmiştir. 

Madde 83. — Sene mezuniyeti itasında devlet 
muamelâtının sektedar olmamasına dikkat ve ona 
göre memurların bu mezuniyetten istifade zamanla
rım tespit etmek âmirlerin mütalâası ile o memurla
rı tayin eden makamların vazaifi cümlesindendir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri) Aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
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Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 84. — Hasta memurlara resmî etıbbanın 
raporunu almak şartı ile hizmet müddetlerine göre 
atideki derecat üzerine mezuniyet verilir: 

A) Beş sene hizmeti ikmal etmiyen memurlara 
tam- maaş ve tahsisatı ile üç aya kadar mezuniyet 
verilir. Bu müddet zarfında iyileşmedikleri tabip ra
poru ile sabit olduğu takdirde bu mezuniyet yine 
tam maaş ve tahsisatla üç ay daha temdit olunur. 

B) Hizmet müddetleri on seneye kadar olan 
memurlara kezalik tam maaş ve tahsisatı ile altı aya 
kadar mezuniyet ita ve ledeliktiza altı ay kadar da
ha bu suretle temdit olunur. 

C) Hizmet .müddeti on sene ve daha ziyade 
olan memurlara tam maaş ve tahsisatı ile bir seneye 
kadar ve lüzumu halinde aynı veçhile bir sene ka
dar daha mezuniyet verilir. 

D) Memleket dahilindeki resmî ve hususî mü' 
essesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sabit olan
ların tedavi ve yol masrafları ait oldukları vekâlet
çe tesviye olunur. 

H) Hizmet ve vazifei memuriyetinden dolayı 
maluliyeti tebeyyün eden memurinin tekaütlüğü as
kerî tekaüt ve istifa kanununun malulin derecatına 
göre icra edilir. 

Hastalıkları balâda gösterilen müddetlerden zi
yade devam eden memurlar hakkında malulin ahkâ
mı cereyan eder. Ancak bilâhare afiyet iktisap et
tikleri tabip raporu ile sabit olan memurların mük
tesep hukuku avdet eder. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında Emin 
Cemal Beyefendinin bir takriri vardır, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
84. ncü maddenin A, B, C fıkralarındaki müd

detin nazarı itibare alınmamasını ve müddeti hizmet 
ne olursa olsun hastalığı tebeyyün eden bir memu
ra müteaddit defada olmak üzere üç aydan iki sene
ye kadar mezuniyet verilmesini ve bu müddet zar
fında tam maaş ve tahsisat ita kılınmasını ve (D) 
fıkrasının (memleket dahilinde) ibaresinden sonra 
(ve hariçte) kelimesinin ilâvesini arz ve teklif eyle
rim. 

Doktor Emin Cemal 
Bolu Mebusu 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, Emin Cemal 
Beyefendi Memurin Encümeni mahsusunda bulunu
yorlardı. Bu teklifleri orada da vaki olmuştur. An
cak Encümen maddeyi okunduğu veçhile kabul et

miştir. Bunun haricindeki müsaedata taraftar değil
dir. 

REİS — Efendim! Emin Cemal Beyin, tadilna-
mesini nazarı dikkate alanlar el kaldırsın.. Nazarı 
dikkate almıyanlar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alın
mıştır. 

O halde 84 ncü maddeyi aynen kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Memurinin Bazı Hukuk ve İmtiyazatı 
Madde 85. — Memuriyetinin ilgası dolayısıyle 

açıkta kalan memurların ilganın vuku bulduğu ay ile 
onu müteakip olan ay zarfında maaş ve tahsisatı fev
kalâdesi tam olarak ve bu müddetin hitamında tek
rar hizmete tayin kılınmamış ise yeni memuriyete ta
yinine kadar en son almış olduğu maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesinin nısfı ita ve son memuriyetine muadil 
olmak şartı ile teklif olunan yeni memuriyeti kabul
den istinkâf eylediği takdirde işbu açık maaşı kat 
olunur. 

Mesleği memuriyet olan mebuslar müddetleri bit
tikten sonra tekrar intihap edilmezler ise mebusluk
tan evvelki memuriyetlerine nazaran haklarında bu 
madde tatbik olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Memurinin maaşı her ay bidaye
tinde peşin verilir. Vefatı halinde verilen maaştan kıs
telyevm hesabı ile tevkif at icra edilmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Hükümet ve idarei hususiye ve be
lediye tabipleri, memurlarla nafakası bunların üzeri
ne vacip olan efradı ailelerini meccanen tedavi eder. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Beş senesini ikmal eden her memu
run bir çocuğu nısıf, sair çocukları sülüsan ücretle 
leylî mekâtibe kabul olunur. On senesini ikmal eden 
her memurun bir çocuğu meccanen, sair çocukları nı
sıf ücretle leylî mekâtibe kabul olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
RASİH BEY (Antalya) — Âmin deriz bu madde

ye! Kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendini, 

kabul olunduktan sonra âmini filan yoktur, kanun 
eğlence değildir. Heyet kabul ettikten sonra kabili tat
bik demektir. 

RASİH BEY (Antalya) — Beyefendi! Bu madde 
daha reye konmadı. 
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REİS — Bu madde hakkında soz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ATÂ BEY (Niğde) — 89 ncu madde Muvazenei 
Maliye Encümenince tayyedilmiştir. 

REİS — 90 ncı madde şimdi 89 ncu madde oldu. 
Madde 89. — İşbu kanunun neşri tarihinden iti

baren mazuiiyet maaşı tahsis edilmez. Ancak mükte
sep hukuk mahfuzdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 90. — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 
v REİS — Maddeyi kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 91. — İşbu kanunun maaş zammına ait 
kısmı 1927 malî senesi iptidasıdnan muteber olup, 
tarihi mezkûrden itibaren cereyana başlar, sair ahkâ
mı neşir tarihinden muteberdir. 

AKÇÖRA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ma
liye Vekilinden sual soracağım : 

Efendim! Bu kanun muhteviyatına nazaran zan
nederim ki maaşatın miktarı tezayüt ettiği gibi, bil
hassa lekaüdıiyeler de hayli fazlalaşacaktır. 1927 tari
hinden itibaren bu malî mesele zatı âlilerinin vekâleti 
celilelerince icra edilmek kanunun icabatından ola
caktır. Acaba buna imkânı malî var mıdır? 

Saniyen, tekaüdiyenin böyle ilmî bir esas müste
nit olmaksızın cereyanı caiz midir? Yoksa tekaütlük 
hakkında - ki sigorta demektir - sigorta ahkâmına 
tevfikan hükümet bize bir kanuna getirecek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Kanunun ahkâmı maliyesi maaş zamaüni-
ne müteallik olan ahkâmı 1927 senei maliyesinden 
muteber olacaktır. Binaenaleyh gelecek sene, 1927 
senesinde icra edeceği tesiri şimdiden hesap etmiş de
ğiliz. 1926'ya nazaran maaş farkı bu kanunun tatbi
kinden dolayı 1927'de husule gelecektir. Onun için 
şimdiden erkam arz etmeye müsaade yoktur. Bende
niz maddei kanuniyeyi böyle anlamıyorum. 1927'den 
itibaren üç sene sonra ashabı maaşın aslîsine yüzde on 
zammetmek suretiyle tatbik edilecek. Binaenaleyh 
zammı maaş hakkındaki ahkâmın netayici maliyesi 
1930 senesinde kendisini gösterecektir. 1930 senesinde 
sülüs zamma müstehak olan memurine ahkâmı ka
nuniye iktizasından olarak yapılacak zamdan dolayı 
bütçeye ne kadar para konacağım bugün hesap et
mek mümkün değüdir. 

Tekaüt muamelesine gelince; mademki sordunuz 
bilmünasebe noktai nazarımı arz edeyim : Muhassc-
satı zâtiye maaşı namiyle muhtelif erbabı istihkaka 
tevzi edilen maaşat yekûnu on dört milyon liradır. 
Muhassesatı zatiye maaşatının karşılığı olmak üzere 
yapılan tevkif a da senevi üç milyon yedi yüz kü
sur bin lira radd esindedir. Şu halde muhassesatı za
tiye tekaüt ve mazuiiyet aidatı ile her sene sandığa 
temin edilen varidatın, her sene o sandıktan tediye 
edilmesi lâzım gelen maaşata nispeti pek dûndur. Dün
yanın hiç bir memleketinde bu kadar nisbetsizlik 
olduğunu bendeniz bilmiyorum. Bendeniz zannediyo
rum ki Heyeti Celileniz yakın zamanda bu hakkı te
kaüt, muhassesatı zatiye meselesiyle ciddi surette uğ
raşmak mecburiyetinde kalacaktır. Bu ihtimalâü hü
kümet de epey zamandan beri derpiş etmiştir. Bende
niz 1337 den beri bu mesele üzerinde nazarî surette 
az çok uğraştım. Neticei ietkikatımda, vaktiyle vari
datı kendine ait hukuk ve maaşatı müstakil bir ida
reye malik olan tekaüt sandığının lağvı ile bunun ma
liye vekâletindeki muhassesatı zatiye idaresine kalbi
nin malî noktai nazardan -- kimseyi tahtia noktai na
zarından söylemiyorum » isabet edilmediğine kani ol
dum. Müstakil bir sandık olarak bu müessesenin te
madi etmesi hem hak ve adalet noktasından doğru 
idi, hem de netayici maliyesi itibariyle daah muva
fık idi. Bendeniz zannediyorum, bu tefrike yine var
mak mecburiyetinde kalacağız. Hatta kabederse 1 -
2 - 3 sene için aidatı sermaye olarak bırakıp, maaşı 
2 - 3 sene hazineden tediyeye devam ederek ayırmak 
muamelesine başlamak mecburiyeti de hâsıl olacak
tır. Şimdiki sistemin bendenizce iki fenalığı vardır, 
bir kere kaidei adalet herkesin aidatı tekaüdiye ola
rak tevdiatı nisbetinde müstefit olmasını istilzam eder
ken bu bizim kabul ettiğimiz (sistem dö parteji) tev
zii sistemdir. Şimdi bu şekilde en ziyade istifade 
edenler en ziyade aidat terk etmiş olanlar değildir. 
Evvelâ bu adaletsizliğin izalesi noktai nazarından 
sandığın tefriki lâzımdır. Saniyen bugünkü vaziyette 
aidatı tekaüdiye namı ile hakkı tekaüt erbabının isti
fadesine konulacak sermaye, bugün, Hazinenin elim 
de diğer menabii maliyeden gelen paralar gibi gayrı 
müsmir bir surette sarfedilmektedir. Halbuki sandık 
müstakillen idare edilecek olursa, kendisine ait olan 
parasını imkân derecesinde az ve çok irat getiren hu-
susatta tenmiye cihetine de gidebilir. Binaenaleyh 
hem adalet noktasından hem sandığın kendisine ait 
parayı daha müfit bir şekilde istimal etmesi noktai 
nazarından bunu ayırmağa mecbur olacağız. Mecbu
rî olarak herkesin maaşından bir miktarın oraya ter-
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kedilmesi hususundaki ahkâmı kanuniye muhafaze 
edilmelidir. Hatta daha ileri gideceğim (Lüva sosyal) 
namı ile bir çok kavanini içtimaiye yapan memle
ketlerde olduğu gibi o sandığa erbabı tekaüdün lehi
ne olarak, ihtimaiki o sandığa herkesin mecburî ola
rak tevdi ettiği teşebbüsün bir kesri olmak üzere hü
kümetin de bir muaveneti mahsusası olmak üzere bir 
para vaz etmesini kabul ederim. Fakat neticede her
kesin binnetice o sandıktan alacağı para, maa tenmi-
ye tevdiatının muhassalası olur. Bu sisteme varmak
tan başka muhassesatı zatiyenin selâmetini temin ede
cek olan bir usulün bulunacağına kaniim. Belki bu
nu daha etrafı ile tetebbu ederek Heyeti Celilenize 
gelecek sene için hükümet bir lâyiha takdim etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

AKÇORA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ve
kil Beyefendinin gelecek seneden itibaren böyle bir 
sigorta kanunu getireceklerini senet ittihaz ederek, 
bunun lehine rey vereceğim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bir nok
tanın tavzihini rica edeceğim. Efendim, hatırımda 
kaldığına göre, 1341 Muvazene Kanununda bir mad
de ile yüz kuruştan dun tekaüt maaşı olanların on 
seneliğini defaten ellerine tevdi etmek suretiyle ka
yıtlan takdin ediliyor. Tabiî o kanunun bu hükmü 
carîdir. Tasfiyenin bir kısmı yapıldı, bir kısmı da ya
pılmaktadır. Yüz kuruştan noksan tekaüt maaşı olan
lar ekseriyetle şüheda evlâdı maaşıdır. Bir kısmı da 
hizmeti az, miktarı maaşı dun olan küçük memurla
rın eytam ve eramiîidir. Bunların on seneliğini, ya
ni yirmi yaşına kadar maaşlarının tediyesine devam 
edilmiyerek on seneliği nakden ellerine verilmek su
retiyle terkini kaydedilmek hususundaki ahkâm, bu 
kanunla mevkii meriyettten kalkmış olmuyor. Fakat 
bu kanun yüz kuruştan fazla tekaüt maaşı olanlara 
fazladan birtakım hukuk bahşediyor. Bu iki kanu
nun esasları arasında bendeniz gayet bariz bir açık
lık görüyorum. O halde icabeder ki, Muvazene Ka
nunundaki o maddeyi esasından ref etmek, onların 
da hiç olmazsa yirmi yaşma varıncaya kadar maaş
larının tediyesini istilzam etmek lâzım gelir. Vekil 
Beyefendinin bu husustaki noktai nazarları nedir? 
Lütfen tenvir buyururlarsa müteşekkir kahrım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu
nun maddei mahsusası mucibince kendilerine muhas-
sas maaşatı zatiyeieri yüz kuruşa kadar olanların on 
seneliğini defaten ashabı maaşa tevdi etmek üzere 
kakalarının kat'ı hakkındaki ahkâm, maaşın cüziye-

j ti ve bu maaş ashabının adet itibariyle ve kesretti bu-
I lunmasındandır. Yüzbinlerce cüzdana baliğ olur ki 

bu kısım ashabı maaş kendilerinin buyurdukları gibi 
şüheda maaşı ve saire vesairedir. Bir kere Muhasse-
sati zatiye memurini yüz binlerce cüzdanı böyle her 
sene tespit etmek hususundaki müşkülâtı fevkalâde
den kurtarmak ve sonra ashabı maaşın yüz kuruş al
mak için s maazam yüzelli kuruşa baliğ oluyor -

I Yüzelli kuruş için köyünden, yurdundan, maaşın tes-
I viye edildiği vezneye kadar gelip gitmesi için ihtiyar 

ettiği külfet ve almak için ettiği, masraf, aylığından 
daha jfok olduğu ve hatta bazen onu imha ettiği gö
rülmektedir. Şimdi bu gibi ashabı maaşat bu maaşı 
almak için bir çok külfetlere katlanarak cizî bir para 
aldıklarından dolayı müstefit oluyor denemezdi. Bu
na mukabil adetlerin çokluğu dolayısiyle istilzam et
tiği muamelâtı kuyudiye, yoklama, teftiş vesaire mu
hassesatı zatiye memurlarını fevkalâde meşgul ediyor-

I du. Kendilerine faydası olmayan bu parayı defaten 
vermek suretiyle hem kendilerini az çok müstefit et
mek, hem de muhassesatı zatiyeyi, yani bu muame-

I leyi idare eden bu idareyi bir çok müşkülât, teftiş ve 
murakebeden, ve kayıttan azada etmek maksadını is
tihdaf ederek yapılmıştır. Yoksa yüz kuruşa kadar 
maaşı olanların haklarını kendilerine nakıs vermek 
gibi bir maksat takip edilmiş değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Ama ne
tice olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurunuz. Zannediyorumki bugün aynı 
muameleyi daha yüksek derecede muhassesal ashabı
na teklif ederseniz maalmemnuniye kabul ederim. On 

I senelik maaşının yekûnunu defaten tesviye etmek şar
tı ile hangi derecede olursa olsun bir mütekaide iek-

I lif ederseniz, derhal kabul eder. Bu muamelede esha-
I bı maaşın mutazarrır olacağına kani değilim. Fakat 

sual buyurdukları noktada bir taraftan muhassesatı 
zatiye maaşatını velevki ashabı maşın lehine fedakâr-

I hk etmiş olalım azaltarak, küçülterek alâkalarını kat 
I ederek orta yerden kaldırmaya çalışırken, diğer taraf

tan muhassesatı zatiye maaşatımn çoğalmasını istil-
I zam eden ahkâmı muhtevi olan kanunların istikamet-
I leri arasında bir fark var mıdır noktai nazarından 
I suali izah edecek olursak, böyle bir aksi istikamet ta-
I kip edildiği kabul edilebilir. Yalnız şunu arz edeyim 
I ki, elyevm tekaüt maaşı ashabından olanların bugün-
I kü kanundan istifadeleri yoktur. Binaenaleyh tekaüt 
I olmuş olanların bu yeni kanundan istifadeleri yoktur. 
I Bunlar hakkında ahkâmı sabıka temadi etmektedir. 

257 — 



I : 73 18 . 3 . 1926 C : 1 

Onların da yüz kuruşa kadar maaş alanlar gibi, kendi
lerini memnun etmek suretiyle alâkalarını kesmeye 
imkânı malî hasıl olursa çok iyi bir şey olur. Yüz 
kuruşa kadar maaşı olanlara on senelik maaşım defa
ten tediyeyi teklif ettiğimiz halde ben kabul etmem, 
maaşımın tediyesini isterim diyen kimse olmadı. Ha
zinenin siai hali olmadığı için, hepsine onar seneliğini 
vermek suretiyle yekûnunun alâkasını kesmek imkânı 
hâsıl olmadı. Benim son aldığım malumata nazaran 
geçen sene bir milyon sekiz yüz bin lira kadar maaş 
tediye ederek alâkalarını kesebildik. Halbuki umumu
nun alâkasını kesebilmek için milyonlar lâzım. Arz 
ediyorum ki onların hakkına bir tecavüz telâkki edil
mediğinin en büyük miyarı, hiç kimse on senelik maa
şını almam, benim maaşımı ay be ay tediyesine de
vam ediniz diye talepte bulunmamasiyle sabittir. Aynı 
muameleyi şimdiye kadar tekaüt muamelesi icra edil
miş olanlara yaparsak, onların da memnun olacağına 
kaniim. Yalnız bu kanunun tatbikatından sonra, yani 
bu kanun ile tekaüde nail olanların adetleri çoğaldık
ça hâsıl olacak netice şüphesiz Hasan Beyefendinin 
dediği gibi muhassesatı zatiye ashabını ve bu yüzden 
bütçeye konması iktiza eden erkamı çoğaltacak mahi
yettedir. Onun için arz ediyorum ki esaslı tedbir ol
mak üzere yapacağımız şey, bu tekaüt sandığını ihya 
etmek ve onu bir hayat sigortası haline getirmek gibi, 
ilmî esasatı tatbike çare bulmaktan ibarettir ve bu za
rurettir, yapılmalıdır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Bir sual soraca
ğım. 

REİS — Sualimiz maddeye müteallik midir? Mu
hassesatı zatiye meselesi mevzubahis oluyor. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, buyurul-
du ki kanun, ondan evvel tekaüt olanlara şamil değil
dir. Yalnız hatırımda kaldığına göre umdelerde mü
tekaidinin terfihine dair bir madde vardır. Meselâ 
harbi umumî zamanında lüzuma göre yüzde yirmi 
kat edilmiştir. Bunların iadesine herkes intizar ediyor. 
Salâhiyettar olmak sıfatiyle bu bapta izahat veriniz! 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz bu hususta hiç bir vaadde maalesef buluna
mayacağım. Bütçenin vaziyeti Heyeti Celilenin malu
mudur. Her hangi bir sınıfın terfihi hali için hazineye 
yeniden bir bar yüklemedikçe, o maksat hâsıl olmak 
imkânı yoktur. Halbuki bütçemizin vaziyeti, elyevm 
mevcut ahkâmı kanuniye mucibince, herkesin istihka
kı ne ise onu tezyit etmeye müsait değildir. İmkân hâ
sıl oldukça bittabi mütekaidin de bu memleketin ev
lâdıdır. Bendeniz daha ziayde onların kendi mesaile-

riylc, hem memlekete müfit olmaları ve hem de kendi 
maişetlerini temin edebilmeleri için yollar bulunma
sında çarei hal görürüm. Yoksa maaşatm artırılması 
çarei hal olan bir tarik olduğuna kani değilim. 

REİS — Bir tadilname vardır, okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Mensubini askeriyenin hali hazır maaşları üzerin
den tekaütleri, kanunu mahsus hükmünce 1929 se-
nei maliyesi iptidasından itibaren icra edilecektir. Me
murini mülkiyenin de aynı şeraite tabi olmamasında 
mana yoktur. Binaenaleyh 91 nci maddenin şu suret
le tashihen kabulünü teklif ederim. 

Madde : İşbu kanun mucibince iktisap olunan te
kaüt maaşı 1929 malî sene iptidasından vesair ahkâ
mı neşri tarihinden muteberdir. 

Kocaeli 
İbrahim 

İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Reis Bey! Müsaade 
buyurun takririmi izah edeyim. Efendim, mensubini 
askeriyenin maaşatı hazırası, 1340 senesinde kabu! edi
len bir kanuna müstenittir. Bu kanun mucibince men
subini askeriyenin yeni maaşları üzerinden icrayı te
kaütleri 1345 senei maliyesi iptidasına terk ve tehir 
edilmiştir. Sebebi, bütçe üzerine icra edeceği tesirdir. 
Bu tesir askerler hakkında ne derece varit ise, mül
kiye sınıfı hakkında da o derece varit ve o nispet ve 
•kuvvette mevcuttur. Binaenaleyh her iki sınıf mensu
bun için ayrı ayrı ölçü kullanmak doğru olamaz. Bu 
cihetle her ikisinide at başı beraber götürmek için 
1929 senei maliyesi iptidasından itibaren bu hakkm 
teslimi lâzımdır. Buna ait bir takrir takdim ettim, ka
bulünü rica ederim. 

REİS — İbrahim Beyefendi tadilnamelerini izah 
ettiler. 1927 senesi yerine 1929 senesini ikame etmek 
istiyorlar. Bu takriri nazarı mütalaaya alanlar lütfen 
el kaîdırsm... Nazarı mütalaaya almayanlar lütfen e! 
kaldırsın. Nazarı mütalaaya alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 92. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdun 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müzeyyel Madde 
23 Nisan 1336 tarihli 23 Ağustos 1339 tarihleri 

arasında millî hükümet emrinde bilfiil vazife ifa eden 
memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüt maaş-
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larının hesabında iki kat itibar edilir. Mesleği memuri
yet olup da müstahdem veya mazul olduğu halde bu 
müddet zarfında Büyük Millet Meclisinde aza olanlar 
dahi aynı suretle istifade ederler. 

Evvelce memur olduğu veya olmadığı halde millî 
orduya dahil olup da ihtiyat zabitliği edenlerle neferlik
le hizmet edip bilâhara memuriyete avdet edenler, me
mur veya mazul olsun olmasın gönüllü olarak millî 
orduya dahil olup da bilâhara memur olanlar dahi bu 
madde hükmünden istifade ederler. 

RElS — Söz isteyen yok, bir tadilname vardır : 

Riyaseti Celileye 
Müzeyyel maddenin birinci fıkrasının berveçhiati ta

dilini arz ve teklif eylerim: 
23 Nisan 1336 tarihi ile 23 Ağustos 1339 tarihleri 

arasında millî hükümet emrinde bilfiil vazife ifa eden 
memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüt ve ma-
zuliyetlerinde iki kat hesap edilir. 

Diyarbekir 
Cavit 

REİS — Efendim, bu tadilname müşterek encüme
nin maddelerinin ilk fıkralarım aynen ihtiva etmekte
dir. Muvazenei Maliye Encümeni, bu müddeti tekaüt 
maaşlarının hesabında iki kat olarak itibar edilir diyor. 
Müşterek encümen, tekaüt ve mazuliyetlerinde iki kat 
hesap edilir şeklinde yazmıştır. Cavit Beyin tadilname-
si müşterek encümenin teklifinden ibarettir. Şu halde 
Encümeni mahsusun müzeyyel maddesini teklif etmek
tedir. Bu teklifi kabul buyurduğunuz surette müşterek 
encümenin müzeyyel maddesi reyinize arz edilecektir. 
Cavit Beyin teklifini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Şu halde müşterek encümenin müzeyyel maddesini 
aynen reye koyacağım. Bu maddeyi okuyoruz : 

Müzeyyel Madde 
23 Nisan 1336 tarihi ile 23 Ağustos 1339 tarihleri 

arasında millî hükümet emrinde bilfiil vazife ifa eden 
memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüt ve 
mazuliyetlerinde iki kat hesap edilir. Mesleği memuri
yet olup da müstahdem veya mazul olduğu halde bu 
müddet zarfında Büyük Millet Meclisinde aza olanlar 
dahi aynı suretle istifade ederler. Evvelce memur ol
duğu veyahut ohnadığı halde milK orduya dahil olup 
da ihtiyat zabitliği edenlerle neferlikJe hizmet edip bi
lâhara memuriyete avdet edenler ve memur veya ma
zul olsun obuasın gönüllü olarak millî orduya dahil 
olup da bilâhara memur olanlar dahi bu madde hük
münden istifade ederler^ 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat Maddeler 
L Memurinden, gerek vazife başında bulunsun, 

gerek müstafi veya mazul olsun sicilleri itibariyle ken
dilerinden istifade olunamayanlar ile acizleri, kabiliyet-
sizlikleri tahakkuk edenler işbu kanunun neşri tarihin
den itibaren üç sene zarfında tekaüde sevk olunmak su
retiyle tasfiyeye tabi tutulurlar. Bunlardan hakkı tekaü
dü iktisap etmeyenler, her sene hizmetine mukabil ilk 
on senesi için üçer ve ondan ziyadesi için ikişer maaşı 
aslî itası ile alâkaları kat olunur. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! £u madde bir 
tensik ve tasfiye maddesidir. Meşrutiyetten sonra ya
pılan tensik gözümüzün önündedir. Binnetice adlüihsan 
politikası ile yine bu kapıdan çıktılar, öteki kapıdan 
girdiler Ve o sırada altın para ile iki buçuk, üç milyon 
Kra para havaya gitti. Herkes memuriyetinde kâim ol
duktan sonra maaşlarından ödemek suretiyle mahsup 
yapddı. Fakat şimdi böyle bir tasfiyeye liüzum var mı? 
Bendenizce böyle bir tasfiyeye lüzum vardır. Ona ben
deniz de taraftarını. Eğer bu kanun hakkı ile tatbik 
edilirse kendi kendine tasfiye hâsıl olur; Fakat kanu
nun tatbikinden ziyade hükümetin müstaçelen tasfiyeye 
lüzum gördüğü noktalar vardır. Bunu da kabul ederim, 
hak veririm, bunu da yapmalıdır. Yirmi beş sene, otuz 
sene evvelki zihniyetle hareket eden bir adamı, bugün 
lâzım olan zihniyeti haiz olmaması dolayıjsryle idare ha
rici, kadro harici addetmek lâzım gelir. Fakat böyle 
ettiğimiz adamlara burada toptan bir ikramiye veriyo
ruz. Bu ikramiye usulünün yerine aleddef ecat az maaş
la tekaüt etmek hem hazine için, hem de kadro harici 
adamlar için daha iyidir. Çünkü iyi bilirsiniz ki me
muriyet hayatı yaşamış adamlar, çıkar çıkmaz derhal 
atılıp da hayatlarını kazanmak vaziyetinde değillerdir. 
Biz bu tasfiye ettiğimiz adamları yalnız kadro harici et
miş olmayacağız, verdiğimiz paralan yiyecekler ve se
fil bir hale gelecekler ve memlekette bir sefiller züm
resi meydana getirmiş olacaklardır. Buna imkân ve 
meydan kalmamak için bendeniz iki şekil düşündüm 
ve teklif ediyorum, diyorum ki: «Memurinden gerek 
vazife başında bulunsun gerek müstafi veya mazul ol
sun, sicilleri itibariyle kendilerinden istifade olunama
yanlar ile acizleri tahakkuk edenlerden On beş seneyi 
ikmal edenler son on senedeki asıl maaşlarının en yük
sek yüzde yirmisi ile tekaüde sevk olunurlar.» 

Binaenaleyh yüz lira alan adam, yirmi lira ile tekaüd 
olunur. «On beş seneden fazlası için her sene için 
yüzde ikisi zammolunur» yirmi dört seneye varırsa an
cak kırk beş lira alacak ki, bu kanun mucibince elli 

— 259 — 



1 : 73 18 . 3 . 1926 C : 1 

lira atması lâzım geliyordu. On seneden dun olanlar 
için de o vakit ikramiye verilsin, çünkü onun artık me
muriyetle alâkası yoktur. On beş seneden aşağı hizme
ti doîayısıyle memuriyetle alâkası pek azdır. Bendeniz 
böyle bir şekil teklif ediyorum. Bunu encümen kabul 
ederse ister bu teklif üzerinde işleyerek, isterse şekli 
üzerinden kabul etsinler. Memleket hakkında da, hü
kümet hakkında da iyi olur zannediyorum. (Okun
sun sesleri.) (Muvafık sesleri.) 

Riyaseti Celileye 
Birinci muvakkat maddenin şu şekilde kabulünü 

rica ederim. 
Memurinden gerek vazife başında bulunsun, ge

rek müstafi veya mazul olsun sicilleri itibariyle kendi
lerinden istifade olunamayanlar ile acizleri tahakkuk 
edenlerden on beş seneyi ikmal edenler son-on senede
ki asıl maaşlarının en yükseğinin yüzde yirmisi ile 
tekaüde sevk olunurlar. 

On beş seneden fazlası için her sene için yüzde 
ikisi zammolunur. 

Yirmi beş seneyi ikmal eden veya daha fazla hiz
meti olanlar hakkında işbu kanunun diğer ahkâ
mı carî olur. On beş seneyi ikmal etmeyenlerin her 
hizmet senesine mukabil üç asıl maaş nisbetinde ikra
miye verilir, 

Karesi 
Vehbi 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu maddenin şayanı kabul noktalan var. Fa
kat son fıkra biraz şayanı ehemmiyettir. On sene hiz
meti olan bir adama her sene hizmeti için üç maaş 
verilecek, otuz maaş eder, bunu encümene verin, tet
kik edelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maddenin esasında var
dır, onun için koyuyorum. 

MÜŞTEREK ENCÜMEN NAMINA ATÂ BEY 
(Niğde) — Üç maaşı ikiye indirmek suretiyle takriri 
aynen kabul ediyoruz* 

VEHBİ BEY (Karesi) — Pekâlâ! Bendenizde mu
vafakat ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — On beş se
neden fazla müddet için verilecek olan yüzde iki, teka-
üd maaşının yüzde ikisi mi, yoksa maaşı aslinin yüz
de ikisi mi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maaşı aslînin efendim. 
REİS — İkiye indirmek suretiyle Encümen kabul 

ediyor. Nazarı mütalaaya alanlar el kaldırsın.. Alma
yanlar el kaldırsın.. Nazarı mütalaaya alınmıştır. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Encümen takriri aynen 
kabul ediyor efendim, 

REİS — Efendim, maddelerinin ibarelerinde seb-
kürapta ait bazı şeyler vardır, encümene verelim de 
encümen tespit etsin. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Pekâlâ encümene ala
lım* 

2, Devlet devairinde memurin sınıf, derece, un
van ve maaşatınm taadül ve tevhidini temin için bir 
kanunu mahsus tedvin olunacaktır ve her vekâlet ve 
daire tarafından yapılacak memurin kanunlarının ni
hayet 927 senei içtimaiyesi zarfında tanzimi ve Bü
yük Millet Meclisine şevki muktazidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Madde aynen kabul edil
miştir. 

3i Bu kanunun neşrinden sonra bir sene zarfında 
tekaüdü icra edilen memurlarla kanunun neşrinde 
muamelesi ikmal edilmemiş bulunanların tekaüd ve ey
tam ve eramil maaşları 11 Ağustos 1345 tarihli ka
nun ahkâmı veçhile tahsis edilir. 

REİS — Söz isteyen yok. Bir tadilname var : 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddei muvakkatenin berveçhiati tadüini 

arz eylerim : 
Maddei Muvakkate 3. — Birinci maddei muvakka-

teyc tevfikan işbu kanunun neşrinden bir sene sonra
ya kadar tekaüde sevkedilen memurlarla kanunun neş
rinden muamelesi ikmal edilmemiş bulunanların teka
üt ve eytam ve eramil maaşları 11 Ağustos 1325 ta
rihli kanun ahkâmı veçhile tahsis edilir. 

Diyarbekir 
Cavit 

(anlaşılmadı sesleri.) 
REİS — Üçüncü maddei muvakkateye aittir. Tek

rar okutuyorum. (Cavit Beyin takriri tekrar okundu,) 
(İzah etsin sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu teklif ka
bul edilecek olursa benim takririmle tearuz hasıl ola
caktır. 

REİS — Efendim, Cavit Bey burada yoktur. Tak
ririni nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

Üçüncü maddei muvakkateyi aynen kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Üçüncü maddei muvakkate aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Birinci maddei muvakkate Encümenden 
gelmiştir, okunacaktır : 

Maddei Muvakkate 1. — Memurinden gerek va
zife başında butunsun gerek müstafi veya mazul ol
sun, sicilleri itibariyle kendilerinden istifade oluna-
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mayanlar Ue acizleri tahakkuk edenler haklarında iş
bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç sene zarfında 
berveçhiati muamele ifa olunur: 

On beş seneyi ikmal edenler son on senedeki asd 
maaşlarının en yükseğinin yüzde yirmisi ile takaude 
sevk olunurlar. 

On beş seneden fazlan için her seneye mukabil 
yüzde ikisi zammolunur. 

Yirmi beş seneyi ikmal eden veya daha fazla hiz
meti olanlar hakkında işbu kanunun diğer ahkâmı 
cari olur. 

On beş seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet se
nesine mukabil iki asıl maaş nisbetinde ikramiye ve-

'. röir. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 

Encümen bu maddenin sebküraptını tashih için En
cümene aldı. Halbuki şimdi gördüm ki kendisi yan
lış yapmış. «Edenler» dedikten sonra «haklarında» de
nilmek lâzımdır, «hakkında» denilmez. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ramazan
dır a beyim. 

REİS — Efendim, Encümenin tadili veçhile mad
deyi muvakkateyi kabul edenler el kaldırsın.. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Efendim, 
bir takrir var: 

Riyaseti Celileye 
«Beşinci maddedeki mülteciler hakkındaki ahkâm 

23 Nisan 1336 tarihinden itibaren muteberdir» madde
sinin son madde olarak ilâvesini teklif eylerim. 

Çankırı 
Talât 

(İzah etsin sesleri.) 
TALÂT BEY (Çankırı) — Geçen gün Rasîh Be

yefendi arkadaşımız, beşinci madde müzakere olunur
ken mülteciler için beş sene meselesi söylemişlerdi. 
Bendeniz yirmi Uç Nisan'dan itibaren olmasını teklif 
ediyorum. Takririm o yoldadır. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, memur olabilmek 
için Türk olmak lâzımdır. «Mülteciler beş sene ikâ
met etsin» diye isteniliyor. Halbuki başka bir devlet 
tabiiyetinden bizim tabiiyetimize girecekler için baş
kaca ahkâm vardır ve hükümetçe bir mecburiyet yok
tur ki işe lâyık görmeyen adamları memuriyete alabil
sin. Binaenaleyh Encümen böyle bir kaydın ilâvesine 
Kizum görmüyor. Mutlak olarak Türk olmasını daha 
muvaf de görüyoruz. (Doğru sesleri.) 

REİS — Efendim! Bir takrir daha var: 

J Riyasete 
Aşağıdaki maddenin reye vaz'ım arz ve teklif ede

rim : 
Madde — Memuriyete kabul veyja terfide istiklâl 

madalyasına sahip bulunmak, ihtiyat zabiti olmak, 
harp etmiş olmak, çok çocuk babası bulunmak ay
rı ayrı esbabı tercihtendir. ı 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

REİS — Efendim, bu teklif memurinin evsaf ve 
şerait maddesine tabidir. Halbuki bu geçmiştir. Ta
lât Beyin teklifi hakkında da Encümen nokta! naza
rını söylemiştir. Talât Beyin takririni {nazarı mütalaa
ya alanlar lütfen ellerini kaldırsın». £abul etmeyenler 
ellerini kaldırsın... Nazarı itibara alınmamıştır. Kanu
nun Heyeti Umumiyesi reye arz edeceğim. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, müsaade buyuru
nuz. Her şeyi arz edeceğim. Kanunun dördüncü mad
desinin (B) fıkrasında (Hukuku Siyasiyesine sahip ol
mak) fıkrası (Hukuk âmme) diye tashih edilmişti. Hal
buki (hukuku siyasiye) demek lâzımdır. 

REİS — Efendim, Dördüncü maddenin (B) fıkra
sında (Hukuk siyasiyesine sahip olmak) cümlesinin 
beşinci maddedeki cümle veçhile tashih edileceğini 
söylemiştik. Halbuki Encümen, bu tashih olmayacak
tır, haliyle kalacaktır diyor. Binaenaleyh böylece ka
lıyor. 

iŞmdi efendim, Kanunun heyeti umumiyesini re
ye arz ediyorum. 

ZÜLFİ BEY (Diyarbetdr) — Bu (muvakkat mad
delerle müzeyyel maddenin ahkâmına kim memurdur. 

REİS — Efendim, müzeyyel maddeler bu kanuna 
aâttir. Muvakkat maddeler de bu kamına aittir. Ka
nunun icrayı ahkâmı maddeleri de evvelce kabul edil
miştir. Kanun usul dairesinde tanzim edilmiştir. 

BESİM BEY (Mersin) — Efendim, 31 nci mad
dede, «mazeretsiz ve mezumyetsiz» denecek. iken 
«mazeretsiz veya mezuniyetsiz» denilmiştir. 

REİS — Encümen bunu ayrı ayrı göstermiştir. 

BESİM BEY (Mersin) — Fakat yukarda aynen 
geçmiştir. 
ATÂ BEY (Niğde) — Efendim maddeler doğrudur. 

Encümen sayam tashih bir şey görmüyor. 
REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesini 

reye arz ediyorum. (Tayini esami ister sesleri.) Ta
yini esamilik bir şey yoktur. Bazı ahkâm vardır ki 
ait okluğu senelerdeki bütçelere geçecektir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lUt- T Efendim, Cumartesi günü saat on dörtte içtima 
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka- edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 
bul edilmiştir. (Alkışlar.) Hitamı Müzakerat Saat: 16,— 
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