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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Sayın üyelerden bir kaçına izin verilmesi yolunda

ki Kamutay Başkanlığı tezkeresi kabul edildikten 
sonra 

Gümrük (arifesi kanununun 7 ne i maddesinin tefsi
ri ne, 

Bir kişinin ölüm cezasına çarpı lmasına, 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanunun mu

vakkat maddesinin tefsirine lüzum olmadığına dair 
mazba ta la r müzakere ve kabul edildi. 

Askerî ve miiikî tekaüd kanununun 2 nci maddesi-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Asker î ve mülkî tekaüd kanununun 67 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

(1/155) (Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve Büt
çe encümenler ine) 

2 — Çeltik ekimi kanunu lâyihası (1/156) (Ziraat , 
Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Devlet memur lar ı aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde deği
şiklik yapı lmasına dair kanun lâyihası (1/157) (Bütçe 
encümenine) 

4 — İş kanunu lâyihası (1/162) 
5 — Mıntaka sanat mekteblerinin Maarif vekâ

leti taraf ından idaresi hakkında kanun lâyihası (1 /158) 
(Dahiliye, Maarif, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

(i -— Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasile on birinci mad
desinin değişt ir i lmesine dair kanun lâyihası (1 /159) 
(Millî Müdafaa encümenine) 

7 — Türkiye ile Almanya aras ında aktolunan ti
caret mukavelenamesine ek olarak 15 nisan 1935 tar i 
hinde imzalanan anlaşmanın tasdikına dair kanun lâ
yihası (1 /160) (Haric iye ve İktısad encümenlerine) 

8 — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk t ramvay
ları Türk anonim şirket inin sat ı l ığa çıkarı lan hisse 
senetlerinden 218 220 liralığının Evkaf umum müdür
lüğünce satın al ınmasına dair kanun lâyihası (1 /161) 
(Maliye ve Bütçe encümenler ine) 

Tezkereler 
9 — $eref ve haysiyeti muhil suçların hangi suç

lar addolunduğunun tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (3 /103) (Dahiliye, Adliye encümenler ine) 

Mazba | a l a r 
10 — Afyon Karah i sa r mebusu Haydar Çerçel, 

Manisa mebusu Dr. Saim IJzel ve Manisa mebusu 
(eski) Bahrinin ifadelerinin al ınması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit enciimne mazbatas ı 
(3 ,35) (Ruznameye) 

11 — Aksa ray mebusu (eski) Rıza Nisarinin teş
riî masuniyet inin kaldır ı lması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşki lât ı esasiye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatas ı (3 /36) 
(Ruznameye) 

12 — Bolu mebusu (eski) Falih, Rıfkı A tay ve Kü-

nin (2) ve (3) ncii f ıkralarının değişt ir i lmesine, 
Posta te lgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkın

daki kanunun 14 ncii maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun lâyihalar ının birinci müzakereler i 
yapıldıktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere. 
inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kât ib Kâtib* 
Nuri Conker Kütahya Çoruh 

Nasid Ulujç Ali Zırh 

EDÎLEN EVRAK 
tahya mebusu Naşid IJIuğun teşriî masuniyet ler inin 
kaldır ı lması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilât ı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muh
telit encümen mazbatas ı (3 /38) (Ruznameye) 

13 — Manisa mebusu Tah i r Hi t i t in teşri î masuni
yetinin kaldır ı lması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Teşki lât ı esasiye encümenlerinden mürekekb 
Muhtelit encümen mazbatas ı (3 /4 , 3/45, 3/46) (Ruz
nameye) 

14 — Siird mebusu Mahmud Soydanın teşriî ma
suniyetinin kaldır ı lması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilât ı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhteli t encümen mazbatası (3 /50) (Ruz
nameye) 

15 — Ankara şehri İmar müdür lüğü 1934 yılı büt
çesinde 28 000 liralık münakale yanı lmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatas ı (1 109) 
(Ruznameye) 

16 — Ankara Yüksek zi raat ens t i tüsü 1934 yılı büt
çesine 2268 lira 80 kuruşluk tahs isa t konulmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatas ı (1 /142) 
(Ruznameye) 

17 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesin
de 20 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatas ı (1 /132) (Ruz
nameye) 

18 — İnhisar la r idaresi 1935 senesi bütçesi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatas ı 
(1 /8 ) (Ruznameye) 

19 — Kazanç vergisi kanununun bazı hükümle
rinin değişt ir i lmesi hakkında kanun lâyihası, İkt ısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata lar ı (1 /81) (Ruz
nameye) 

20 — I'osta kanununa ek kanun lâyihası ve Nafıa 
• ve Bütçe encümenleri mazbata lar ı (1 /96) (Ruznameye) 
I 21 — Telgraf ve telefon kanununa ek kanun lâyi-
1 hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata la r ı (1 /98) 
, (Ruznameye) 

22 — Yüksek mühendis mektebi hakkındaki 1275 
sayılı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenme-

I sine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbata lar ı (1 /135) (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
23 — Vilâyet genel meclisinin toplantısı münase-

betile Kamutaya taz imat lar ın ın bildirilmesi hakkında 
Mardin valiliğinden, gelen, tel yazısı, 



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

BAŞKAN — Hasan Saka 

KATIBLER: Ferid Celâl Güven (İçel), Haydar Rüştü Öktem (Denizli). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

BAŞKAN 
geçiyoruz: 

Ruznamenin birinci maddesine 

1 —~ lldısaâî buhran veryisi kanununun 3 ne il 
•»mâdeninin 2- nei fıkrasının tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi re İktısad, Maliye ve. Bütçe en
cümenleri mazbataları (3/81) | 1 | 

BAŞKAN — Mütaleayr ihtiva eden diğer 
mazbatayı okutalım mı? (Tabiî, tabiî sesleri). 

(Okundu). 
BAŞKAN — Her iki encümenin mazbatası da 

âmiri italarla, muhasibleriıi mesuliyeti hakkın
dadır. Bunlar üzerinde söz isteyen var mı? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Ben her 
üç encümenin noktai nazarma iştirak ediyorum. 
Fakat bu encümenlerin mütalealarını gördük
ten sonra Maliye vekâletinin haleti ruhiyesini 
de anlamak lâzımgeliyor. Kanunları anlamak, 
tatbik etmek için lâzımgelen kudreti, iktidarı, 
haiz olan bu vekâlet tarafından sevkedilen tefsir 
yığınları gittikçe bizi düşündürmektedir. Bu 
gün bunlardan ikisi vardır.; Yarın daha kaçının 
geleceği malûm değildir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) -+- Anlaşılacak kanun 
yaparsanız buna lüzum kalmaz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) — Şura
sı şayani dikkattir ki, gerek aceleden ve gerek 
noksanlıklardan bahsedenlerin bu iddialarına 
delil yalnız Maliye vekâleti teşkil etmektedir. 
Türkiyede yalnız bir vekâlet yoktur. Diğer ve
kâletlerin tatbik ettikleri bir çok kanunlar ol
duğu halde bunların tefsire sevkettikleri nisbeti 
daha az görmekteyiz. 

Kanunların sarih olmasına ve orta yerde tef
siri mucib bir hal görülmemesine yani talebi va
kiin yolunda olmadığına, reddine, tefsire ihti
yaç olmadığı yolunda verile m bir karar benej 
Maliye vekâletinin kanunu anlamamış olmasının 
manevî bir cezasıdır.- Onun içindir ki encümen
lere kanunun bu sarana,tlerini göstermek 
noktasından vazifelerini yaptığından dolayı ne 
kadar mütesekkirsem en saîim kanunları kendi 

İl 70 sayılı hasmayazı zaptın sorundadır, 

düşüncelerine muvafık gelmediğinden veya malî 
zihniyetin icablarma muvafık gelemediğinden 
dolayı Büyük Millet Meclisi gibi yüksek bir mü
esseseyi her hangi bir daireden sorulur gibi mü-
talea almak düşüncelerini doğru bulmuyorum. 
Tefsir ne zaman istenir ve nasıl olur? Bunları 
Maliye vekâletinin anlaması lâzımdır. Büyük 
Millet Meclisinden tefsiri mucibdir veya değil
dir gibi lüzumsuz vaziyetlere meydan verilme
mesini rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRÂLI ( Elâ-
ziz ) — Maliye vekâleti, Büyük Millet Meclisi
ne tefsir için çok geliyormuş. Evet çok doğru. 
Çünkü Maliye vekâletinin vazifelerinden birisi, 
mükelleften para tahsili meselesidir. Gerek mü
kellefin hukukunu, gerek Hazinenin menafiini 
kurtarmak .için hassas davranıyor. Nefi Hazine
ye uygun gelmemiş, Maliye vekâleti kanunu 
yanlış anlamış denemez. Çünkü âmiri itaların 
malî hususlarda ağır mesuliyetleri vardır. Bu 
tefsirle Büyük Millet Meclisinden sarahat is
tenmesi, mesulü bilmal olmalı mı olmamalı mı 
demesi kendi aleyhinedir. Rica ederim, biraz in
saf ve tetkikle söylemelidirler. Ortada âmiri ita
ların mesuliyetlere ne dereceye kadar iştirak 
edecekleri muhasebei umumiye kanununda yazı
lıdır. Yalnız bizim sorduğumuz, acaba iktisadî 
buhran kanununda konan hüküm. bundan 
istisnaî olmak üzere mi konulmuştur? Çünkü 
muhasebei umumiye kanunu, muhasiblerle âmiri 
itaları mesuliyeti maliyede müsavi görmüş, sırf 
bu yolda bir mesuliyeti maliye tahmil etmiştir. 
Burada ise o değildir, diyerek iddiada bulundu
lar. Bunun içindir ki Maliye vekâleti bu tefsirle 
gelmiştir, yoksa Refik Şevket arkadaşımızın en
dişelerine mahal bırakmayacak kadar Maliye 
vekâleti vazifesine dikkat etmektedir. İtimad 
buyursunlar. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bir de
fa dikkatle tetkik tavsiyesini hüsnü telâkki 
ederek mazbataları elimden geldiği kadar dik
katle tetkik ettim. Bir daha arkadaşça tavsiye
lerine daha fazla dikkat ederek daha güzel tet
kik etmeğe uğraşırım. 



İ : 22 2-5-1935 C : 1 
Asıl dava, Bay Fuadm söylediği gibi Maliye 

Vekâletinin menfaati veya menfaatsizliği davası 
değildir; kanunun menfaati veya menfaatsizliği 
davasıdır. Meselede para olması ehemmiyeti 
mahsusa, mevzubahs değildir. Halkın emniyeti
ni, Devletin intizamını temine matuf olan kanu
nun her kelimesi bizce müsavidir. Para oldu
ğundan dolayı müsavimiş de diğer husustan do
layı müsavi değilmiş, bu olamaz. Kendilerinin 
bildikleri öyle vekâletler vardır ki, buraya gelip 
te tefsir istemiyorlar, çünkü kanunu anlamak 
noktasından daha kuvvetlidirler. Neticede en
cümen arkadaşlarımız, kanun sarihtir dedikten 
sonra, sarih olanları dahi tereddüdle karşılaya
cak bir vaziyet hâsıl oluyor. 

Arkadaşlar, benim istediğim doğrudan doğ
ruya muhasebei umumiye kanununda böyle imiş.. 
Evet amma muhasebei umumiye kanununda 
böyle olmakla beraber bu kanunun umumî hük
münü takyid eden bir hüküm vardır. Orada hu
susî hükümler koymuştur. Orada âmiri italarla 
muhasibler müştereken mesul olarak gösteril
miştir. Adalet bunu icab ederse yolunda müta-
leaİarile tefsire girmek bizi her gün böyle mil
let uğruna sarfedeceğimiz saatlerin, tefsire ma
hal var mıdır, yok mudur, diye bir mevzu ile 
öldürülmesini doğru bulmam. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI — Ma
liye bakanlığının fevkalâde anlayış kudreti ku
sursuz derecede mükemmeldir iddiasında deği
lim. Fakat Bay Refik Şevket arkadaşımızın de
dikleri gibi bakanlığın, kanunları anlayışta ga
fil olduğu iddiasını da tamamen reddederim, 
kabul edemem. 

Bu tefsirler haklı olarak gelmektedir. Me
suliyet derecesini o kadar basit mi görüyorlar? 
Ben burada beş senedenberi halledilemeyen me
suliyet meselesini biliyorum. Birinci dere
cedeki âmiri itaların tayini mesuliyeti, Büyük 
Millet Meclisine aid midir, mesuliyeti siyasi
ye midir, mesuliyeti malî midir diye halledile
memiştir. Muhasebei umumiye kanununun, 
âmiri itaların mesuliyeti hakkındaki hükmünü 
o kadar basit bulmasınlar. İnsafla söylesinler. 

MALİYE ENCÜMENİ BAŞKANI HASAN 
FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu meselede bir 
karar bu tefsire sebeb olmuştur. Kanunlar ha
kikaten sarihtir. Hususî idarelerin, belediye
lerin, mülhak bütçe ile idare olunan müesse
selerin, imtiyazlı şirketlerin, bankaların memur
larına ücret veya maaş verirken, Devlet vergile
rini maaşlarından kestikleri ayı takib eden ayın 
on beşinci gününe kadar mal sandıklarına tes
lim etmezlerse ikinci derece âmiri italarla mu
hasibi mesuller mesuldürler. Kanun bunu sara
haten söylüyor. Mesuliyetin derecesi de para 
cezasıdır. Ölçüsünü de kanunlar tayin eder. 
Birinci derecede âmiri italara mesuliyet yoktur. 
Devlet memurları maaşlarından kesilen vergiler
den muhasibi mesullerce yapılan bir nevi tedi

yeler için birinci derecede âmiri italara karşi 
bir mesuliyet derpiş edilmemiştir. 

Her hangi bir zaman birinci derecedeki âmiri 
italardan birisi, bu suretle tevkif edilen para
ları kanunun tayin ettiği müddet zarfında mal 
sandığına teslim ettirmeyerek kendi nezdindeki 
muhasibi mesule tevkif ettiği vergileri mal san
dığına verme, falan ihtiyacımıza sarfet diye 
emir vermiş. O muhasibi mesul - ki azil ve 
nasbi o âmiri itanın kudret ve salâhiyeti dahi
lindedir - kanunun icabatma göre tayin ettiği 
para cezasının verilmesi kendisine tebliğ edilmiş, 
müracaat etmiş, idarî mahkeme bir karar ver
miş ki, burada mesuliyet muhasibi mesule te
veccüh eder, âmiri itaya teveccüh etmez. O 
karara hürmet edilir. Onun için o hâdiseye 
mahsus olmak üzere böyle bir müracaata karşı 
böyle bir karar çıktığına göre maliye, kanunun 
bu açık ifadelerinden başka bir şey anlaşılır mı 
diye bir tezkere ile tefsirini istemiş. 

Hâdise budur. Şimdi bu tefsir de teyid edi
lince bundan sonra idarî mehakim de böyle bir 
karar ittihaz etmez. Fakat ittihaz ettiği karar 
da kesbi katiyet ettiği için o da bu hâdiseye 
maksur kalmak üzere hükmünü, tesirini yapar, 
mesele budur . 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— O mahkeme, Maliyeden daha dangalakmış ki 
böyle karar vermiş. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Maz
batanın muhteviyatına muttali oldunuz sarih 
görülmüştür, ve mucibi tefsir bir şey yoktur, 
deniliyor. Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Mazbatayı kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

İKTISAD VEKİLİ CELÂL BAYAR (İzmir) 
— Arkadaşlar, bu günkü gelen evrak meyanm-
da iş kanun lâyihası vardır. Hatırlarsınız ki iş 
kanun lâyihası bir kaç defadır Kamutayı işgal 
etmiş, uzun ve mühim bir kanunumuzdur. Dı
şarıda bu lâyihanın kesbi katiyet ederek biran 
evvel çıkmasını bekleyen bir çok vatandaşları
mız vardır. Bunu biran evvel çıkarabilmek 
için eğer nizamnamei dahilinin mevcud ahkâmı
na tevfikan hareket edib ayrı ayrı alâkadar 
encümenlerden geçmesini beklersek bu sene çık
maması ihtimali mevcuddur. Bundan dolayı 
muhtelit bir encümen tarafından tetkik ve inta
cına müsaadelerinizi rica ederim (Çok güzel 
sesleri). 

BAŞKAN — Celâl Bayar arkadaşımın tekli
fi, bu lâyihanın muhtelit bir encümende tetkiki 
hakkındadır. Fakat evvelâ bu kanun lâyihası
nın hangi encümenlere taalluk ettiği sabit ol
malıdır ki, ona göre o encümenlerden aza seçe
lim. tş kanun lâyihası birinci derecede İktisad, 
bütçeye taallûku itibarile, Bütçe, Adliye ... 

(Sıhhiye ve Dahiliye sesleri), (Nafıa sesleri). 
Araştıracak olursak, Kamutayın bütün en 

cümenlerini alâkadar eder gibi bir vaziyet hâsıl 
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olur. Çünkü iş kanunu ile alâkadar olmayacak 
Devletin hiç bir idaresi yoktur. Buna nazaran 
her encümenden iki veya üçer arkadaştan mü-
rekkeb bir muhtelit encümen teşkili icab eder. 
Eğer Yüksek Meclisiniz bu yolda bir encümen 
teşkilini tasvib ederse o yolda reye korum. 

' RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Her en
cümenden ikişer arkadaş. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Vekâletlere 
mütenazır encümenlerden teşkil edilsin. 

BAŞKAN — Evvelâ Kamutayın her encü
meninden ikişer aza almak suretile .... (Gürül
tüler). Müsaade buyurunuz, bunu kabul etmez
seniz o vakit daha mahdud encümenlerden teşki
lini reye arzederim. 

Her encümenden - Kütpaneden maada -
aza almak suretile bir encümen teşkilini esas iti-
barile kabul edenler ... Etmeyenler ... Bütün en
cümenlerden aza alınmak suretile muhtelit bir 
encümen teşkili kabul edilmemiştir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bay ba
kan bu yolda bir teklif yapmamış olsaydı 
Riyaset, bu lâyihayi hangi encümenlere havale 
edecek idise yine o encümenlerden rnürekkeb 
bir Muhtelit encümene göndersin. 

BAŞKAN — Biz daha havale etmediğimiz 
içindir ki Riyaset, hangi encümenlere havale 
edeceğini soruyor. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — îktısad 
bakanı böyle bir teklifte bulunmasa idi, Riya
set, bu lâyihayı hangi encümene 

BAŞKAN — Şayet havale etmek işi bana 
kalsa idi, iki encümene havale ederdim. 

MÜKERREM UNSAL — İki encümene ha
vale edemezsiniz Bay Reis, hangi encümene ta
allûk ediyorsa oraya gönderirdiniz. 

BAŞKAN — Ben iki encümene havale eder
dim. 

MÜKERREM UNSAL — Efendim, lâyihalar 
mündericatı, mefhumu itibarile hangi encümen
leri alâkadar ederse Riyaset o encümenlere ha
vale eder. Binaenaleyh İktısad bakanı arkada
şımız bu yolda bir teklif dermeyan etmemiş ol
sa idi, Riyaset makamı lâyihanın içinde bulu
nan hükümlere göre; İktısad, Maliye, Nafıa, 
Sıhhiye ne bileyim ben, dıaha hangi encümenlere 
havalesi lâzımgeliyorsa, : bendenizin arzum, bu 
havalesi lâzımgelen encümenlerden üç, beş aza 
tefrik edilmek suretile hususî bir encümene 
havalesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bunun müzakeresi hangi encü
meni alâkadar ediyorsa ieniliyor. Şayet aranı
lacak olursa bütün encümenler bu lâyiha ile 
alâkadar görünürler. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Meselâ 
Divanı muhasebat encümeni bununla alâkadar 
mı? 

BAŞKAN — Bir o encümen alâkadar olma
yabilir, 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Meclis 
hesabları tetkiki encümeni? 

BAŞKAN — Taallûk ettiği her encümenden, 
Divanı Riyasetin, üç aza almak suretile Muhte
lit encümen teşkili muvafık ise reye koyacağım: 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . ; Kabul 
edilmiştir. 

Ruznameye geçiyorumt 

,2 — Vasıtanız veryilere munzam kesirlerin 
tevhid ve mabetlerinin tadiline dair olan 1454 sa
ydı kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkında, 
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/88) [1} 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arka^ 
daşlar, evvelâ bu tefsiri anlamak için çektiğim 
zahmeti şikâyet mevkiinde arzedeyim. Hakika
ten tefsirin mevzuu olan madde 4 - 5 kanunun 
muhtelif zamanlarda geçirdiği istihalelerle alâ
kadardır. Fakat, tefsirin meri olan bir kanunun 
ifade etmekte olduğu manayi teşri müessesesi
nin nasıl ifade ettiğini anlamak yolunda bir arzu 
olmasına rağmen tefsiri istenen kanunların bir 
kısmı 1929 senesinde, bir kısmı da 1931 sene
sinde ilga edilmiştir. Yani bu gün tefsiri taleb 
edilen 1454 numaralı kanunun 6 ncı maddesinde 
yazılı şu veya bu ibare 1931 senesindenberi meri 
olan bir kanun değildir. Hakikatte âşarm ilgası 
üzerine çalılık ve çayırlık gibi bataklık mahal
lerdeki arazi kıymetinin nasıl takdir olunacağı
na dair olan 552 ve 779 numaralı kanunlar - ki 
bunların birisinin tarihi 339 dur, diğeri de onu 
muaddildir ve zannederim 341 olacaktır - 1454 
numaralı kanunun 6 ncı maddesile tevhid edile
rek yeni bir hüküm konmuştur, 929 senesinde, 
931 senesinde biz arazi kanunu çıkarmışız. 
Çok iyi hatırlarım ki, bilhassa bizim Gümüşane 
mebusu Hasan Fehmi arkadaşımızdan ricam 
üzerine arazi kanununun muhtelif hükümlerini, 
muhtelif nizamnameler, kararlar ve kanunlarla 
darma dağınık bir halde bulunduğundan bah
sederek bu muğlâk işlerden bizi kurtarması için 
yaptığım ricayı kabul ederek üç beş sahifelik 
bir kâğıdı doldurarak ilga edilen hükümleri gös
termiş ve o meyanda bu gün tefsiri istenilen 
madde de mevcuddu. 

Şimdi arkadaşlar; bir hukukî mesele karşı
sındayız. Yaşamayan,- mevcudiyeti bulunmayan 
bir kanunun tefsirinin manası nedir. Acaba Ma
liye vekâleti kendi elinde bulundurduğu, mün-
f erid olarak tatbikile mükellef olduğu kanunla
rın hangisinin meri ve hangilerinin gayrimeri 
olduğunu bilmeyecek kadar malûmatı hukuki-
yeden mahrum mudurlar O vekâlet ki, bütün 
vekâletlerde bir iki hukuk müşaviri bulunurken 
onda 10 a yakın müşavir bulunmaktadır. Ben
deniz mahiyetinin bir müzakere mevzuu olma-

[1] 69 saydı basmayazı zabtın son undadır. 
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ması yolunda gördüğüm bu tefsiri Maliye en- | 
cümeninin vermiş olduğu mazbata ile biraz se
bebini anlamış oldum. Maliye encümeni bize 
mazbatasında bu tefsirin niçin gelmiş olduğu
nu izah ediyor ve diyor ki, filân kanunu tat
bik ederken üzerinde ağaç bulunanlara ve bu
lunmayanlara aid vergi farkı nazarı itibare 
alınmadığından vatandaşlar ağaçları sökmeğe 
başlamışlardır. Bunlara mâni olmak için aman 
durun diye idareten, maslahaten Maliye vekâ
leti bir şey yaptı. İki seneye kadar bunlara 
aid vergileri almadı. İki senedenberi vergilerin 
muallâkta kalmasmdaki hukukî vaziyeti telâfi 
için Maliye vekâleti Büyük Millet Meclisinden 
çare arıyor. Halbuki bu tefsirle hallolunacak iş 
değildir. Eğer mahiyeti hakikaten bu verginin 
tahsili ise tahsil etmek yolunda, tahsilinde müş
külât varsa bunun terkini kay di yolunda mua
mele ifası kanun mevzuudur. 

Maliye encümeni arkadaşlarımızın fikirleri
nin bir noktasına işaret edeceğim. Bu gibi me
seleler esasen arazi kanunu ile halledilmiştir de
niyor. Arazi kanunu ile bu mesele hallolmuşsa 
tefsiri istenen kanun ilga edilmiştir. Binaena
leyh bunun tefsirine de aklan ve mantıkan im
kân olmadığına göre tefsir talebinin reddinin 
esbabı mucibesinin, değişmesi taraftarıyım. 
Tatbik hususunda aslı mevcud olmayan bir ka
nunun tefsirine imkânı hukukî olmadığı yolun
da esbabı mucibe ile reddedelim. "Ru şekilde 
tefsir doğrudur. Esbabı mucibeyi değiştirelim. 
Takdir Heyeti Celilenindir. ı 

MALİYE En. BAŞKANI HASAN FEHMİ 
ATAÇ (Gümüşane) — Arazi vergisi kanununun 
müzakeresi sırasında o kanundan evvel arazi 
vergisine aid kanun ve nizamların hangilerinin 
feshedildiğine dair bir cetvelin kanuna bağlan
ması, hatırımda kaldığına göre müzakere esna
sında Yüksek Hevetce istenilmişti. Bu arzuya 
göre encümen de bunu yaptı. Simdi arkadaşım 
benim ismimi zikrettiler. Ben yapmadım, encü
men yaptı. 

Arazi vergisi kanunu 931 senesinde yeni i 
baştan yazılmakla bu kanun mevkii meriyete gir
diği tarihten sonra şimdi müzakere edilen mev
zulara aid her hangi bir ihtilâf tahaddüs etme
yecektir. Yani o kanun 31 senesinden sonraki 
vaziyeti ıslah etmiştir, encümen bu noktaya iş
tirak etmiş oluyor. Ondan evvel hadis olmuş 
bilûmum arazinin 9 emsali üzerine kıymeti ya
zılmış % 10 nisbetinde bilûmum arazide ta
hakkuk ettirilen vergilerdir ki 31 kanunile fes
hedilmiştir. Yani 31 den evvelki zamana aid 
olan bu vergilerin bir kısmı, o zaman merî olan 
kanuna göre tecile tâbi tutuldu, sebebleri maz
batada yazıldı. Sonra İstanbul civarında ne 
kadar korular varsa, sökülmeğe başlandı. Hal
buki arazi vergisi miktarının tezyidile az çok hâ
sıl olan borçlara kısmen yardım maksadile ko
nulmuş olan kanun, ekilib biçilmeyen ve minel- I 
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i kadim arsa halinde bulunan yerlere mahsustu. 

Bu kanun bilûmum arazi deyince tabiatile Ma
liye bu vergileri tahakkuk ettirdi. Mesele tah
sile gelince, memleketin harabisine sebeb ola
cak bir hal ihdas edilmiş oldu. Meselâ bir yerde 
teşkil edilen bir korunun sahibi, onun bu kadar 
ağır vergisini vermektense koruyu sökmeği ter
cih etti. Bilâhare arsa vergilerinde de Maliye 
vekâleti kendi salâhiyeti hududu dahilinde bir 
tecil yapmıştır. Şimdi sorduğu sual; bu gün için 
mefsuh olan o kanunun meri olduğu zaman ta
hakkuk ettirilen vergilere dairdir. O kanun bilû
mum arazinin, kaydine göre, tahakkuk ettirilen 
kıymetine göre vergisini tezyid etmekte idi. 
Fakat asıl maksad, ekilib biçilen arazinin vergi
sini tezyid idi. Acaba bu yolda bir tefsir ka-

| nalile meseleyi halletmek mümkün müdür? 
| Encümenimiz mazbatasında uzun uzadıya izah 

edildiği veçhile bir kere mefsuh bir kanunun 
tefsirine girmek istemedik. Fakat girmiş ol
saydık dahi, bilûmum arazi tabirinde, şu çeşid 
arazi dahil değil şeklinde bir tefrika imkân ol
madığı bir kere zahirdir. Hususile kanun mev
kii meriyetten kalkmış bulunuyor. Amma or
tada tahakkuk etmiş bir vergi bakayası 
vardır. Bunun hakkında ne yapalım? Devlete 
aid vergi bakayasının tasfiyesi hakkında Bü
yük Meclisten üç sene evvel bir kanun çıkmış
tır. Bu kanuna ek olarak bir madde ile bun
ların terkin edilmesi lâzımgelirse Hükümet, bir 
kanun sevkederek bu meseleyi halleder. 

Şimdi arkadaşım diyor ki; mefsuh bir ka
nunun tefsir edilmesinin mânasını anlamıyorum. 
bu kanun sayılabilir mi? Bendenizce bu mese
leyi bu gün halledecek bir ruzname karşısında 
değiliz. Fakat bendenizce bazan mefsuh bir ka
nunu da tefsir etmek zarureti hâsıl olur. Çün
kü bu kanunun feshinden evvel, o kanunun tat
biki esnasında ortaya gelen hâdiselerde bir yan
lışlık varsa bu yanlışlığı düzeltmek için Meclisi 
Âli, bir karar alamaz demesini doğru bulmam. 
Amma bu meselede böyle bir şey mevzubahs 
değildir, zaten mazbata isabetlidir. Yüksek tak
dirinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. En
cümen reisi izahat verdiler. Maliye encümeni
nin mazbatasını reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler .,. Mazbata kabul edilmiş-
tir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Mazba
ta kabul edildi ama bizim takrir ne oldu? 

BAŞKAN — Unuttum. (Gülüşmeler). 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Öyle 

ise zararı yok. 
o -— Yozijdd nıehusU Sırrı İnizün, naldın 

uîüdürlerinden 1'ukİ linklin da Arzuhal encamı-
mnce Ufihuz olunun kurunu V nnrmî httjrlh 
müzakeresine dair lul-riri re Arzuhal encümeni 
ma.zhulusı (-i/2) | I \ 

| .1J (İH stlı/d-ı hasmuı/aıı ı:ujilen sunandadır. 
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BAŞKAN — Nizâmnâme mucibince ruzna-

meye alıb müzakere edeceğiz. Arzuhal encüme
ninin mazbatasını okutuyorum: 

(Okundu). 
SÜLEYMAN SIRRI İJÇÖZ (Yozgad) — Bu 

nahiye müdürüne bir meseleden dolayı vilâyetçe 
işten el çektirilmiş. Mahkemede beraat etmiş, 
müracaat ediyor; diyorki I;bana isnat edilen fiil
den beraat ettim, beni tekrar tayin edin. Ve
kâlet diyor ki, nahiye müdürlerinin tayini hak
kında kanun çıkmıştır. Bu kanunda' eğer müs
tahdem bulunsa idin hakkı müktesebindi. Fakat 
vekâlet emrine alındığın için seni iade edemeyiz. 
Buna karşı bu zat diyor ki : memurin kanunu 
sarihdir. Beraat eden meJnur kâffei hukukuna 
sahiptir. Binaenaleyh esas itibarile ben açık ma
aşı aldığım için müstahdeıiıim, beni iade ediniz. 
Yine tayin edilmemiş. Büyük Meclise müracaat 
ediyor. Arzuhal encümeni son kararında, son 
kanun mucibince nahiye müdürlerinin orta 
tahsil görmesi şarttır. Orta tahsil görmüş ise 
müracaat etsin, tayin edin görmemisse kendi
sine tebliğ edin diyor. Vekâlet tahsilini soruyor. 
Bu zat eski muallim mektebinin üçüncü sınıfına 
kadar okumuş ve o sırada istiklâl harbi başlamış, 
asker etmişler, zabit olmuş. 
ve vazifesini ifa etmiş gell 

Mülâzımlağa çıkmış. 
İmiş. Yedi sene ifayi 

hizmetten sonra muallim niektebinin üçüncü sı-
zabit oluyor, zabit 

Brmüs addedilmiyor. 
mağduriyetini telâfi 

nıfma kadar tahsil ediyor, 
oduğu halde orta tahsil gi 
Maamafih, vekâlet bunun 
etmiş ve merkezde bir vazilfe vermiştir. Ve me
sele halledilmiş olduğu i ç p başka bir karara 
hacet yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ StJKRÜ KAYA (Muğ
la) — Meselenin tarzı halli şudur: Bu zat. Kay
seri muallim mektebinin ikinci sınıfını bitirmiş. 
Maarife sorduk, orta mekfleb mezunu değildir 
dedi, Kendisi vekâlet emrijıde bulunduğu için 
tekrar nahiye müdürlüpüne 
Fakat açık ırması aldığı i 

tayin edilmemiştir. 
dn açıkta bulunan 

memurların diğerlerine Urcihan memuriyete 
alınmaları iktiza ettiğinden kendisi merkezde 
bir derece aşağı maaşla bir yere memur edil
miştir. Meselenin tarzı halla budur. v a ni , na
hiye müdürü yapılmış değildir. 

BAŞKAN — O halde bı| mevzuun müzake
resine lüzum kalmamıştır. 

İkinci müzakeresi yapılajcak maddelere ge
çiyoruz : 

•/ — Zahilan ve asl;< ri hemurların »taamdı 
tdeierile :di1T sat/ılı 
\eğiştirilmesine dair 

Jıakkındaki kanunun han ma 
kanunun 1 nei maddesinin di 
kanun, lâıjilıası re Jiidee iv '.İp'/// Müdafaa < ncıı-
menieri mazbataları ('1'/.T.2) f 

| 1] 49 .sayılı hasnhaı/azuja 
da ve birinci müzakeresi 16 
da dır, 

ilâve 'zaidin sonnıı-
neı in ika d zapim-

BAŞKAN — Bunun ikinci müzakeresidir. 
maddeleri okuyoruz: 

1453 numaralı kanunun bazı maddelerile 1 nu
maralı cetveli ve mezkûr kanunun 6 ncı madde
sini tadil eden 2617 numaralı kanunun birinci 

maddesini tadil eden kanun 

MADDE 1 — 1453 numaralı kanuna merbut 
(1) numaralı cetvel merbut şekilde tadil edil
miştir : 

Maaş 
D. asılları 

1 Orgeneraller, oramiraller 150 
2 Korgeneraller, koramiraller 125 
3 (Fırka kumandanlığı yapmış olan 

tuğgeneraller) tümgeneraller, tüm 
amiraller) 100 

4 Tuğgeneraller, tuğamiraller, Diva
nı temyiz müddeiumumisi ve vekâ
let hukuk müşaviri 90 

5 Albaylar, Divanı temyiz azaları, 
birinci sınıf askerî memurlar 80 

6 Yarbaylar, ikinci sınıf askerî me
murlar ve vekâlet kalemi mahsus 
müdürü 70 

7 Binbaşılar, üçüncü sınıf askerî me
murlar 55 

8 Önyüzbaşılar, dördüncü sınıf as
keri memurlar 45 

9 Yüzbaşılar, beşinci sınıf askerî 
memurlar 40 

10 Teğmenler, altıncı sınıf askerî me
murlar 35 

11 Asteğmenler, yedinci sınıf askerî 
memurlar 30 

12 Yarsubaylar, sekizinci sınıf askerî 
memurlar 25 

13 Askerî memur muavinleri 20 
RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bütçe en

cümeninden bir sual soracağım. 1453 numaralı 
kanun çıktıktan sonra 2016 numaralı bir kanun 
daha çıktı. O kanunda askerî memurların bu 
cedvelde gösterilen derecelerin mafevkinde olan 
derecelere karşılık maaş alacakları yazılıdır. 
Bu kanun bu madde ile şimdi tadil ediliyor. 
Bu tadilden sonra 2016 numaralı kanunda ya
zılı hükümler de yaşayacakmıdır, yoksa onlar da 
bu kanunla beraber ortadan kalkmışmıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ İKİNCİ REİSİ MÜ-
KERREM UNSAL (İsparta) — O kanun ya
şayacaktır ,hükümleri cereyan edecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI İCÖZ (Yozgad) — Mü
dafaa encümeni mazbata muharririnden bir sual 
soracağım: Arkadaşlarla konuşurken muttali 
oldum ikinci fıkrada Tüm General ve Tüm Ami
ral tabiri var bu fırka kumandanlığı yapmış 
generaller demekmiş. Madamki bu böyledir. 
fırka kumandanlığı yapmış generaller tabirini 
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niçin koymuşlar. İstikbalde fırka kumandanlığı 
yapmış Tüm generaller ne demek gibi bir sual 
hatıra gelmezmi, ? v a ni bu ibare fazla değil
imdir? 

MÜDAFAAYI MÎLLİVE ENCÜMENİ MAZ 
BATA MUHARRİRİ KÂZIM SEVÜKTEKİN 
(Diyarbekir) — Efendim, liva rütbesinde bulu
nan şahısların bir kısmı livaya, bir kısmı da fır
kaya kumanda ederler. Bu keyfiyeti tayin et
mek için fırkayı idare edenlere Tüm general 
denir. Bahsettikleri tabirin kalkıp kalkmama
sında bizce bir beis yoktur. İşaretleri, maaşları 
elbiseleri biri birinden ayrıdır. Bunlar bir ta
riften ibarettir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Birinci mad
deyi reye koyuyorum. Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . .. Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 — 1453 numaralı kanunun 1 inci 
maddesinde gösterilen on dörd derece, on üç 
derece olarak tesbit edilmiş ve mezkûr kanunun 
3 üncü maddesinde gösterilen on dördüncü dere 
ce emsali kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalaa varmı. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1453 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesini tadil eden 2617 numaralı kanunun bi
rinci maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Subaylarda rütbe maaşa esastır. Ancak fır
ka kumandanlığı yapmış olan Tuğgenerallarla 
kanunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını ik-
tisab etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını 
alırlar. 

Fırka kumandanlığı kıta kademesi olmayan 
muavin sınıf tuğgenerallardan ehliyet ve ikti
darları sicillen musaddak olanlar usulü mevzu-
asma tevfikan fırka kumandanı tuğgeneral mu
adili addedilerek baremin üçüncü derece maa
şını alırlar. 

Subaylar ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazifei 
asliyesinden maada bir muallimlik deruhde eden 
subaylar ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanu
nun 5 nci maddesine tabidirler. 

BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 30 ikinci teşrin 1935 
tarihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya, 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri me
murdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. Kutular gezdirilsin. 

.'i --•- 1!),')! ji/hıulıı ask<rlnji hazırlık dersi um 
allinıllkle rinde kullan ila'idamı a en-11 eri hakkımda 
kavun lâı/ihası re Maarif re I>üle< t nciiııırnlı ri 
ıııazhalaları ( //.'>'<s') \\\ 

BAŞKAN — Bunun ikinci müzakeresidir, 

1931 malî yılında askerliğe hazırlık dersi 
muallimliklerinde istihdam olunanların 

ücretleri hakkında kanun 

MADDE 1 — 1931 malî yılında orta derece 
deki mekteblerde askerliğe hazırlık dersleri 
vermiş olan muallimlerin ücretleri, ders verdi
ği sınıf ve şubelerin sayısı üçe kadar olanlara 
ayda (15) lira, beşe kadar olanlara ayda (20) 
lira, yediye kadar olanlara avda (25) lira. on 
ve daha fazla bulunanlara avda (35) lira üze
rinden verilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Vüksek mekteblerde askerliğe 
hazırlık tedrisatı yapan muallimlere ayda (40) 
lira ücret verilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Kabul eden
ler. . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran tedri
satın ve kampların devam ettiği müddetlerde 
vazife görmüş bulunan muallimlere verilir. 

BAŞKAN '— Maddeyi kabul edenler . . -. Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı ücretler 1932 malî senesi bütçe kanunun 
11 inci maddesine göre verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihin den-
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kamınım hükümlerini yap
mağa Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun/heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

(i - Milis nüshası h'ı.ıanın l:arıs> ıh ofllunu 
maaş tahsisi huLLıuda kanun lâijihası re 'liiilei 
eneüıuenl ınaıhalase \'2\ 

BAŞKAN -— Bu kanunun da ikinci müzake
residir. 

|1] lîiriııci Miiuıkınsi l!! uııeu iııli:al :u;: 
I oldadır. 

\'1\ llirinei m iı :ui;< r< sı I!) nen :;ıi!,ih! ji/ıhn-
dadır. 

8 
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Damad Ferid kabinesi 

milis yüzbaşı Rızanın karısı 
tahsisine dair kânun 

tarafından idam ettirilen 
ile oğluna maaş 

MADDE 1 — Millî mücadele esnasında da
mad Ferid kabinesi tarafından idam ettirilen 
milis yüzbaşı Rızanın sonrads 
lığına kabul edilen karısı Hâdiye ve 1335 do
ğumlu; oğlu Rifata, Rızanın şehadeti tarihinde 
meri olan tekaüd kanunu I hükümlerine göre 
1 haziran 1933 tarihinden itibaren maaş tahsis 
olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir 

Bu kanun n^şri tarihinden mu-

... Etmeyenler ... 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenljer ... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiy^sini açık reye ar-
zediyorum. 

7 — Şeker fabrikalarına 
zat ve muafiyat hakkındak] 
nun 8 nci maddesinin kaldıı 
lâyiham ve îktıiad, Maliye ı 
ri mazbataları [1] 

bahşolunan imtiya-
i 601 sayılı kanu-
Imasina dair kanun 
<' Bütçe encilmenle-

BAŞKAN — Bu kanunufr da ikinci müzake
residir, maddeleri okuyoruz: 

Şeker fabrikalarına bahşolunan 
muafiyat hakkındaki 14 nisan 
601 sayılı kanunun 8 nci 

masına dair 

ımtıyazat ve 
1341 tarih ve 

naddesinin kaldırıl
mamın 

MADDE 1 — Şeker 
nan imtiyazat ve muafiyet 
maralı ve 14 nisan 1341 talrihli 
maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Tadilname 
Kabul edenler ... Etmeyeni 
tir. 

fabrikalarına bahşolu-
hakkındaki 601 nu-

kanunun 8 nci 

er 
yoktur. Maddeyi 
... Kabul edilmis-

IJIADDE 2 — Bu kanun 
teberdir. 

İAŞKAN — Maddeyi 
meyenler ... Kabul edilmiştir 

neşri tarihinden mu-

Kabul edenler ... Et-

MADDE 3 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi 
meyenler ... Kabul edilmiştir 

Bu kanunun da heyeti 
konacaktır, 

Bu kanunun icrasına Maliye 

kabul edenler ... Et-
ir. 
umumiyesi açık reye 

dadır, 
l] Birinci müzakeresi 19 -nnı iy-ikud zajrlın-

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyorum. 

8 — Buğdayı koruma karşıl/ığı kanununun 26 ÎH 
sayılı kanunla değiştirilen 9 uncu maddesinin 
(B) fıkrasına ek kanun lâyihası ve Iktisad, 

iye ve Bütçe encümenleri mazbataları \ 1 | 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere açılmıştır. Söz istiyen var 
mı? 

HÜSNÜ KİTABCI ( Muğla) — Buğdayı ko
ruma kanununu değiştiren 2648 numaralı kanunu 
konuşduğumuz sırada Maliye vekilinden bir 
sual sormuş ve demişdim ki makarna, bisküvi 
ve şehriyeden aldığımız para ne kadardır? Ce
vaben demişlerdi ki undan ve irmikten iki mil
yon lira kadar alıyoruz fakat şehriye makarna 
ve bisküviden alman lâşey mesabesinde bir pa
radır. Ben de o zaman bunun üzerinde üç sebebe 
istinad ederek bunlardan vergi alınmamasını 
teklif etmiştim. Şimdi tekrar huzurunuzda ar-
zedeceğim. Ümüd ederim ki buğdayı korumak 
için 8 - 10 bin lira kadar ehemmiyetsiz bir pa
rayı almaktan feragat ederiz. 

Bunların birinci sebebi undan esasen vergi 
alındığından şehriye, bisküvi ve makarnadan da 
bu vergi alınmış demektir. İkinci bir, bir vergi 
daha almak doğru değildir. 

İkincisi: Demiştim ki bunlar mühim birer 
gıdadırlar. Havayici zaruriyedendir. Görüyoruz 
ki Hükümet mehma imkân hayatı ucuzlatmak 
için eyi bir cereyan uyandırmıştır. Hatta büt-
çede«çok gelir getiren şeker vergisi ve çimento 
gibi mühim maddelerden bu fazla vergiyi al
maktan feragat etmektedir. 

Bilhassa istanbul ve İzmir gibi sanayii kuv
vetli işçisi çok olan yerlerde makarna havayici 
zaruriyedendir. Makarnanın memlekette istih
lâkini çoğaltmak için çare düşünülürken bu 
arada arzettiğim bir iki kuruştan sarfı nazar 
etmelidir. Bu verginin tutarı öğrendiğime göre 
8 - 10 bin lira kadar bir para imiş. Böyle ehem
miyetsiz bir para için sanatkârları uğraştırmak 
doğru değildir. Sonra hepimiz bilirizki eyi 
verginin evsafından biri de halktan alınan vergi 
miktarı ile Hazineye girecek miktar arasında 
fark gayet az olmasıdır. Burada imalâthane 
sahihleri Hükümete 8 - 10 bin lira verirken öbür 
taraftan 30 - 40 bin lira halktan alacaklardır. 

Maliye encümeni çok iyi bir şeye daha do
kunmuştur. Fabrikatorları indî takdirlerden 
kurtarmak için şu şu esaslara müracaat edilmesi 
lâzımdır demiş maddeye de koymuştur. Bütün 
bu kayidlara rağmen indî kararların hükümran 
olacağı tabiidir. Kazanç vergisi kanunu^ geldiği 
zaman Hükümet mükellefleri memurların indî 
takdirinden kurtarmak için icarı kaldırdı, iradı 

[1] 72 sayılı lıasmaj/azı zaptın sonundadir, 
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gayrisafiyi esas ittihaz etti. İcar daha hakikî bir 
vaziyet gösterdiği halde sarfınazar etti. 

İşte bu meselede dahi cüzî bir menfaat elde 
edeceğim diye halka daha pahalıya aldırmaktan 
sarfınazar etmelidir. Burada da imalâthane sa
hihlerinden erbabı namusu vikaye etmelidir. 
Maruzatım kabul edilecek olursa bu kanunun 
tekrar encümene gitmesi lâzımdır. Çünkü esas 
kanunda makarna, bisküviye, şehriyeye temas 
eden üç, dörd fıkra vardır. Bunların tekrar tas
hihi lâzımgelir. Bu sebeble bir takrir veriyorum, 
bunun encümene iadesile bu işlerin tashihini ve 
lâyihanın ona göre hazırlanmasını teklif ediyo
rum. 

MALİYE BAKANI FUAD AĞRALI ( Elâ-
ziz ) — Orta yerde bu kanunun mevkii meriyete 
vazına saik olan sebeb şudur: Makarna, bisküvi 
yapanların kanunun emri veçhile ve pul yapış
tırmak suretile resim istifasmdaki müşkülatın
dan bahsettiler. Esbabı mucibemizde de bahset
tiğimiz veçhile hem Maliye vekâletini, hem de 
müstehliki izaç eden bu vaziyetten iki tarafı da 
kurtarmak için bir salâhiyet istiyoruz. 

Verginin kaldırrlıb kaldırılmaması konuşul
duğu zaman Hüsnü arkadaşımız söz almış ve o 
zaman kendilerinin de ifade ettikleri veçhile bu 
kanunun şahsiyeti mevzubahs olmuştu. Fakat 
Heyeti delile bu şekilde her maddenin derece
ye girmesini ve kanunun âm ve şamil olmasını 
istediğinden o vakit Hüsnü arkadaşımız tarafın
dan vuku bulan beyanat kabul edilmemek sure
tile kanun çıkmıştı. Şimdi bir istisna yapmak 
suretile yeni bir hüküm ihdasını doğru bulmu
yorum. Şekerle çimentoya temas ediyorlarsa 
bunun hakkında esasen lâzımgelen tedbirlere 
tevessül ediyoruz. Fakat makarna, bisküvi ve 
şehriye hakkındaki fikirleri evvelce Heyeti Ce~ 
lileye arzedilmiş ve kabul edilmemiştir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Heyeti Celile 
hatırlamazsa zabıtlara bakarlar .0 zaman Ma
liye vekili dörd ay zarfındaki tahsilatı 17 bin 
lira ve bunun senelik mecmuunu da 50 - 60 bin 
lira olarak gösterdiğinden bu vergiyi idame et
miştik. Şimdi anlıyoruz ki bu tahsilat 8 - 10 bin 
lira imiş. 10 bin lira gibi bir para için bu kadar 
maliye memurlarını uğraştırmak, mükellefleri 
uğraştırmak nihayet halkı 3 - 4 kuruş fazla ma
karna ve saire almağa mecbur etmek bilmem 
doğru mudur? Sonra, ihraç mallarımız arasına 
giren pisküvi Arabistandan istenildiğini 
geçenlerde Türköfisten öğrenmiştim. Bina
enaleyh, ihracatı engellemek mi lâzım -
dır, yoksa teşvik etmek mi? Kömür için 
bu kadar fedakârlığa katlanıyoruz. Buğ
day mahsulümüz en mühim ihraç ürünleri
mizden biridir. Bunun sarfiyatını gerek hariç
te daha fazlalandırmak doğru değil midir? Hiç 
fayda vermeyen bir vergiyi idame etmeğe, ben, 
doğru bulmuyorum, Takdir Vüksek heyetini
zindir. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Bu verginin o kadar çok olmadığını ben de 
ifade ettim. Fakat o zaman orta yerde Heyeti 
Celilenin böyle bir istisnaiyeti muvafık bulma
ması meselesi vardı. 

BAŞKAN — Şimdi okunan maddenin encü
mene iadesi ve yeniden tetkik edilmesi için bir 
takrir vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebebden dolayı lâyihanın yeni

den hazırlanması için Bütçe encümenine veril
mesini teklif ederim. 

Hüsnü Kitabcı 
Muğla 

BAŞKAN — Okunan takriri kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Takrir kabul edilmiştir. Bu kanu
nu encümene iade ediyoruz: 

!) ----- Devlet )>K)>ı urları aylıklarnun lıvltid ve 
teadüli'vne (Utir olan kanuna bağlı :} sayılı cd ve
lin Sıhhat ve ietima'ı muavenet ve.kiil.eli kısmında 
bazı değişiklik yayılması hakkında kanun lâyihası 
•re li'nlee encümeni mazbatası (l/ll,ı) \\\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz açıktır. Söz söylemek isteyen var mı? 

O halde maddelere geçilmesini reyinize koyu
yorum. Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadü
lü hakkındaki 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı 
cetvele yapılacak ilâveye ve Hudud ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü kadrosundan çıkarıla

cak memuriyetlere dair kanun 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurları maaşlarının tevhid ve te
adülü hakkındaki 1587 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı cetvelden bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde derece, aded ve maaşları gösteri
len memuriyetler çıkarılmıştır. 

CETVEL [1] 
Maaş 

D. Memuriyetin nevi Aded lira 

İstanbul (Haydarpaşa) Emrazı 
sariye ve istilâiye hastanesi 

7 Tabib (Dahilî) 1 55 
7 Tabib (Bakteriyolog) 1 55 

12 Başeczacı 1 25 
15 İdare memuru mutemed 1 17,5 
17 Kâtib ve mubayaa memuru 1 14 
17 Ambar memuru 1 14 
18 Hemşire 2 12 

| 1 | 71 sayılı basmaya.ıı zaytnı sonıındadır. 
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D. 

7 
7 

13 
14 
17 
18 

İzmir emrazı sariye 
lâiye hastanesi 

Tabib (Dahilî) 
Tabib (Bakteriyolog) 
Eczacı 
Kâtib ve mutemed 
Ambar memuru 
Hemşire 

ve isti 

Aded 

1 
1 
1 
1. 
1 
2 

Maaş 
lira 

55 
55 
22 
20 
14 
12 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? O cetveli de okuttum. <p halde maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler .i. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet mamurları 
tevhid ve teadülü hakkındaki 
nun 2 nci maddesine bağlı 
timaî muavenet vekâleti 
bağlı (2) sayılı cetvelde dejrece 
lan gösterilen memuriyetler 

maaşlarının 
1452 sayılı kanu-

cjetvelin Sıhhat ve iç-
ikısmına bu kanuna 

,aded ve nıaaş-
eklenmistir. 

D. 

7 
7 

12 
17 
15 
17 
17 

7 
7 

13 
17 
14 
17 

Cetvel [2J 

Memuriyetin nevi 
Maaş 

Aded lira 

İstanbul (Haydarpaşa) Emrazı 
sariye ve istilâiye hastanesi 

Dahilî hastalıklar mütehassısı 1 55 
Bakteriyolog ve entajnî has
talıklar mütehassısı 
Başeczacı 
Hemşire 
İdare memuru ve mujtemed 
Kâtib ve mubayaa mamuru 
Ambar memuru 

İzmir Emrazı sariye ve isti
lâiye hastanesi 

Dahilî hastalıklar mütehassısı 
Bakteriyolog ve entatıî has
talıkları mütehassısı 1 
Eczacı 1 
Hemşire 2 
Kâtib ve mutemed 1 
Ambar memuru 1 

BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı? 
O halde maddeyi cetvelle beraber reye koyuyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

55 
25 
14 
17,5 
14 
14 

55 

55 
22 
14 
20 
14 

MADDE 3 — Bu kanun 
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler 
Kabul edilmiştir. 

1 haziran 1935 tari-

... Etmeyenler .... 

MADDE 4 — Bu kanunun 
ya Maliye ve Sıhhat ve içtiıjaaî 
leri memurdur. 

hükümlerini icra-
muavenet vekil-

B AŞK AN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

İkinci müzakeresi, müddeti zarfında yapıla
caktır. 

10 — İnhisarlar konim a sandığına dair olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Gümrük 
re inhisarla)- re Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/102) |1J 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü koruma sandığı 
kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
kadrosuna dahil daimî memur ve müstahdemleri 
veya vefatlarında ailelerini korumak için (İn
hisarlar koruma sandığı) adlı ve hükmî şahsi
yetli bir sandık kurulmuştur. 

Bu sandığın sermayesi aşağıdaki gelirlerden 
toplanır: 

A) Sandıktan faydalanacak memur ve müs
tahdemlerin aylıklarından her ay % 5 nisbetinde 
kesilen paralar, 

B) Bu memur ve müstahdemlerin ücretleri 
karşılığı olarak bütçeye konulan tahsisatın yüz
de dördü, 

C) Aylıkları artan memur ve müstahdemle
rin ilk aya aid zamlarının tamamı, 

D) Aylıklardan inzibatî ceza olarak kesilen 
paralar, 

E) Sandık sermayesinin işletilmesinden elde 
edilecek kârlar. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Memur
ların mükellefiyeti çoktur. Muvazene, buhran, 
kazanç vergilerinden sonra birde bunun kesil
mesi çok değil midir? 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu madde geçen sene kabul buyurduğunuz ko
ruma sandıklarının teşkili hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin aynidir. Orada % 5 kesilme
si kabul edilmiştir. Ona mukabil Hükümet % 4 
kabul etmiştir. Burada değişmemiştir. Yalnız 
iki kanun hükümleri birleşmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Doğru, fakat çok 
değil mi? % 7 asgarî kazanç, % 10 muvazene, 
buhran, vasatı olarak % 15, etti % 31, bir de 
bunu korsak % 36 eder. 40 - 50 lira maaş alan 
bir memurun % 36 sini kesersek .... 

BAŞKAN — Öyle gelmez. 
REFİK İNCE (Devamla) — Çok değil mi

dir? Bir nevi tekaüd aidatı kesiliyor demektir. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR BAKANI ALİ 

RANA TARHAN ( İstanbul ) — Vergi olarak 
kesilenlerle bu sandık için kesilenler arasında 

1J 74 sayılı matbua- zaptın sonundadır. 

11 — 
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bir fark görmek lâzımdır. Vergi olarak kesilen- ı 
İer memurun maaşından kesiliyor. Halbuki bu 
sandık için kesilecek olan % 5, memurun kendi
sine bir istikbal temin ediyor. Eğer bu kestiği
miz % 5 i indirecek olursak sandıktan kendisi
ne olan gelirin de indirilmesi lâzımdır. Çünkü 
bu sermaye memurun kendisinden kestiğimiz 
% 5 le, Devletin verdiği % 4 ün ve sandığın iş
letme gelirlerinin tutarından teşekkül ediyor. 
Memurdan faraza % 4 alacak olursak ileride 
kendisine verilecek paranın da bu nisbet üzerin
den olması lâzımdır Onun için memurların % 5 
vermesi kendisinin daha fazla para biriktirmesi 
demektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hiç şüphesizdir 
ki kanun güzeldir. Zaten ismi de üzerinde: 
Koruma sandığı kanunu. Fakat koruyalım der
ken, istikbalini koruyalım derken o memurun 
halini de ıztırablı bir vaziyete sokmak, bence, 
adaletli bir iş değildir. Sonra, Bakan arkadaşı
mızdan bir şey daha rica edeceğim. 

Böyle kurumlar, muavenet sandıkları, diğer 
resmî ve hususî müesseselerimizde de vardır. 
Onlarda acaba kaçtır? hatırımda kaldığına 
göre bazılarında % 2, bazılarında % 4 
olacaktır. Hiç olmazsa bu günkü vaziyetin, 
yani muvazene gibi muvakkat bir vaziyet, buh
ran vergisi gibi haddi zatinde vaziyetinin mu
vakkat olması lâzımgelen bu vergiler devam 
ettiği bir zamanda bu hususta doğru bir tedbir 
alalım. Onlar kalktığı zaman böyle bir tedbir 
alınsa acaba memurların sıkıntılarına meydan 
vermemek noktasından daha iyi hareket etmiş 
olmaz mıyız? Onu bilhassa rica ediyorum. 

Sonra anlayamadığım bir fıkra daha var: 
(Bu memur ve müstahdemlerin ücretleri karşı
lığı olarak bütçeye konulan tahsisatın % 4 ü) 
bu ne demektir? Anlayamadım, lütfen izah bu
yursunlar. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu % 4, 
inhisarlar bütçesinin « memur ve müstahdemler 
maaşatı ve ücretleri » diye konulmuş olan tah
sisata % 4 nisbetinde inhisarlar bütçesinden 
yardım edilecektir. Meselâ, memur ve müstah
demlerin aylık, ücret ve maaşları bir milyon lira 
tutuyorsa buna % 4 nisbetinde yardım edilecek
tir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — O halde 
bendeniz % 3 teklif ediyorum ve bir takrir ve
receğim. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Efendim, 
bu koruma sandığı teşkil edilirken inhisarlar 
idaresine yeni intisab etmiş memurlarla, vaktile 
uzun zaman Devlet hizmetinde bulunmuş olan 
memurlar ayni seviyede geliyorlar. Halbuki 
bunların içinde yirmi senedenberi Devlet hiz
metinde bulunmuş olanlar vardır. Bunlar % 5 
verecektir. Ondan sonra hariçten yeni alınmış I 
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j bir ücretli memur gibi ayni muameleyi görecek

tir. Bu vaziyette bendeniz bariz bir haksızlık 
görüyorum. Bu gibi bazı memurlardan gelen 
mektublar üzerine, bu işi tetkik için, vekâletin 
büyük memurlarından sordum, tahkik ettim. 
Onlar için de bir şey düşünülüyor, denmişti. 
Halbuki şimdi bu koruma sandığının teşkili 
esasen diğer arkadaşlarımızın dediği gibi alınan 
vergiler üzerine birde bu çok gelecektir. Me
murlar zaten vergiden bizardırlar. Maaşlarından 
% 30 kadar gidiyor, bir de bu konulursa % 30 
u da geçecektir. Bu esas, bilâhare düşünülür. 
Ancak bunların içinde Devlet hizmetinde 15 se
neden fazla bulunmuş ve tekaüd hakkına ma
lik bir takım memurlar vardır. Bunların aynen 
tekaüde tâbi memurlar gibi muamele görmeleri
nin temini için bu kanunun tekrar ya Bütçe en
cümenine, yahud da Muhtelit bir encümene ha-
valesile tetkikini rica ederim. Orada lâzımge
len izahatı da veririz. Bu adamlar da mağdu
riyete düşmemiş olurlar. Yoksa böyle istikbali 
baltalanmış adamlardan sadakat beklemek te 
abestir. Takririmi de şimdi takdim edeceğim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ ( Gümüşane ) — 
Bendeniz koruma sandığı aidatının tenziline ma
tuf mütaleayı mahzurlu gördüğüm için söz al
mağa mecbur oludum. Malûmu âliniz bunlar, 
doğrudan doğruya Devlet emvalini cibayet eden 
memurlardır. Bunları umumî tekaüd çerçevesi 
içine almak, bu gün çok müşküldür ve belki de 
bu gün için düşünülecek işlerden değildir. Ken
dilerinin istikballeri, tekaüd sandığı, sigorta 
muamelesi gibi bir vaziyet te ihdas edilmedikçe 
açıktadır. Bu açığı karşılamak için bu şekil dü 
şünülmüş ve adına « koruma sandığı » denil
miştir. Gelir yarı yarıya taksim edilmiş. Müta-
lealardan ve müzakerelerden anladığım fikre 
göre arzediyorum. Kanunu tamamen tahlil etmiş 
değilim. Aşağıdaki tahsis maddelerinde bunla
rın hizmetlerini ikmal ettikleri, veyahud vefat 
vukuunda yetim ve ailelerine verilecek bir kaç 
kuruş ikramiye ve maaş ölçüleri, sandığın ge-
lirile mütenasib olarak tanzim edilmiş olması 
lâzımgelir. Sandığın varidatından bir kısmını, 
her hangi bir sebeble tenzil etmek, memurların 
lehlerine olmadan ziyade aleyhlerine bir netice 
verir. Burada kendilerinin verecekleri miktarı 
tenzil etmek, bu tenzil edilen miktar, mukabil 
bir membadan temin edilmediği takdirde tah
sis maddeleri tamamen altüst olur ve bu iş me
murların tamamen zararına olur. Hesablarmı 
tetkik eden encümenler bu ciheti izah ederler. 
Bu inhisarlar teşkilâtında bulunan memurların 
ekseriyeti yaşlı memurlardır. Binaenaleyh, 
bunların tekaütlükleri gençlere nisbeten daha 
çabuk olur. Kendilerinin maaşlarından tevkif 
edilen % 4 - 5 nisbetile, diğer taraftan yapılan 
ayni nisbetteki yardımlarla böyle bir koruma 
sandığının yaşayabilmesi için hiç olmazsa me
murların umumî sinleri 27 ve nihayet 30 dan 
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fazla olmamalıdır ki o sacdık emniyetle niha
yete kadar yaşamış olsun. Halbuki burada tev
kif edilen miktar % 4 (Beş sesleri) % 5 Dev
let, % 4 memurlardandır. Zaten memurların 
sinleri 30 dan yukarı olduğuna göre bu sandık 
uzun müddet yaşayamaz, yarın geniş mikyasta 
tekaüd maaşı, itam ve eramil paraları gibi bir 
çok paralar verilmeğe başlar ve sandık kısa bir 
zamanda vecibelerini ifa ^demeyecek bir hale 
gelir. 

Onun için memurlarıjn maaşından veya 
Devlet hissesinden, inhisarlar idaresi bütçesin
den yapılacak yardımların tenzili hakkında mü-
talea söyleyen arkadaşlarımızın evvelâ bu sandı
ğın bakası ve yaşamasmdaki fevaidi göz önüne 
alarak ve aşağıdaki tahsis üzerindeki maaş mik
tarlarını da göz önüne getirmeleri daha doğru 
olur. Aksi takdirde memurların istikbalini da
da karanlık vaziyete sokarız. • 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen Devletten % 5 

ve memurlardan % 3 alınmak suretile madde 
fıkralarının tashihini teklif ederim. 

Manisa 
Refik înce 

Bu takrir^ nazaran miktarların 
tsrar ediyorlarsa bu 
Diğer bir takrir de 

BAŞKAN 
tenzili isteniyor. Eğer 
takriri reye koyacağım 
var, onu da okutacağım. 

Yüksek Rejisliğe 
Arzettiğim sebeblerden 

neyi geçmiş olan memurlatın 
mahfuz tutulması için kanunun 
rar tetkikini teklif ederim 

hey 
BAŞKAN — Bu takriri 

ğım. Çünkü kanunun 
zakere edildi. Maddelere 
di. Birinci maddenin 
Binaenaleyh, arkadaşımızdan 
aid noktai nazarlarını bir 
ederler. 

MEMED SOMER (Kü 
linde teklif yapmak için, 
nin tehiri lâzımdır. 

BAŞKAN — Artık encümene 
MEMED SOMER (Kü.tahy 

sebeblerin maddeye ilâvesini 
birinci maddeye girer. 

BAŞKAN — Girmez. 
yapmanız lâzımdır. 

MEMED SOMER (Kütahya) 
teşkil edilen koruma sandığına 
murlar içinde 15 - 20 seneden 
miş bir takım memurlar 
evvel demin de arzettiği 
hatta, 20 seneden fazla hi|zmet 

im 

dolayı hizmeti 15 se-
tekaüd haklarının 

encümence tek-

Kütahya 
Memed 

reye koyamayaca-
eti umumiyesi mü-

geçilmesi kabul edil-
miizakeresine başladık. 

rica ederiz; buna 
madde haline teklif 

;ahya) — Madde ha-
kanunun müzakeresi-

veremeyiz. 
a) — Arzettiğim 
rica ederim. Bu 

Madde halinde teklif 

Girer. Bu 
dahil olacak me-
fazla hizmet et-

tardır . Üç beş sene 
veçhile 15 seneden, 

etmiş bir takım 

memurlar vardır. Bunlara da 3 - 5 sene Önce 
alınmış memurlarla müsavi bir hak gözetmek, 
bariz bir haksızlık olacaktır. Takririmde 15 se
ne hizmet etmiş ve halen müstahdem olan me
murların tekaüd haklarının mahfuz tutulması 
kay di vardır. Binaenaleyh, takririmiz bu suretle 
kabul edilir ve kanuna ilâve olunursa mesele 
kalmaz. 

BAŞKAN — Birinci maddenin hükümlerile 
teklifiniz arasında hiç bir münasebet yoktur, 

MEMED SOMER (Kütahya) — Nasıl olur? 
İzahat veriyorum, takririm bu izahata istinad 
ediyor. 

BAŞKAN — Noktai nazarınızı bir madde 
halinde tasrih edin, o suretle reye koyalım. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Teklifimin 
birinci maddeye ilâve edilecek bir fıkra olması 
veyahud ayrı bir madde olması hakkında ikinci 
bir takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Birinci maddenin A fıkrasına 
taallûk eden diğer bir takrir var. Refik ince
nindir. Okutuyorum: 

(Devletten % 5 ve memurlardan % 3 olmak 
suretile maddedeki fıkranın tashihini teklif ede
rim). 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — % 5 ken
dilerinden kesiliyor. % 4 te Hükümetten veri
lerek % 9 a çıkarılıyor. Bu gelirler nazarı iti-
bare alınarak memurların idare ile alâkaları 
yaş, sakatlık ve sair sebeblerle - kesildiği zaman 
kendilerine ne derece ve nisbette yardım edile
ceği de aşağıdaki maddelerde tarif ediliyor. 
arkadaşımızın dediği gibi bu nisbetlerde her han
gi bir değişiklik yapılması lâzımgelirse bu ka
nunu baştan aşağı değiştirmek lâzım olduğu gi
bi memurlara temin edeceğimiz menfaatleri de 
daha aşağı düşürmek lâzımgelir. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Haki
katen bunun bir hesab meselesi olduğuna ben de 
kanaat getirdim. Fakat Mazbata muharriri ar
kadaşımdan çok rica ederim. Bu yüzde beşler
den kazanacakları miktar nedir ve senede kaç 
kişi bundan istifade edecektir. Sonra, bunla
rın yekûnu ne tutacaktır? Bunlar hakkında 
izahat versinler de malûmattar olalım, ona gö
re reyimizi verelim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — İnhisarlar 
bütçesinden maaş veya ücret alan memurlar 
için teşkil edilen bu sandıktan istifade ede
cek memurların adedi, zannederim, beş bin 
kadardır. Bunların ücretlerinden kesilen % 4 
miktarında para senede 250 000 lira arasında 
bir rakamdır. Tabiî bu rakam tahminidir, Ka
tı olarak bir şey söylenemez. Binaenaleyh ken
dilerinden kesilen yüzde beşi, yüzde dörde 
ve inhisarlar bütçesinden de ilâve edilerek ve
rilecek yüzde dördü de beşe çıkarmayalım. 
Çünkü kanun bu esasa göre hazırlanarak Yük
sek Meclise getirilmiştir. Bu yüzde dörd, yüz-
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de beş nisbetlerinin değiştirilmesi, bütün kanu
nu baştan başa değiştirmeği icab ettirir. 

Refik Şevket arkadaşımız bu % 4 ve (/< 5 
nisbetleri üzerinde encümen hayli meşgul olmuş
tur. Bu hak, bu gün başlamıyor. İnhisar idare
si, malûmu âliniz. 3, 4 idareden teşekkül etmiş
tir. Müskirat; tütün, tuz, mevaddı infilâkiye in
hisarları. Bunların dördünün memurlarına bah
şedilen bir haktır. Bu kanun, neşrinden muteber 
olmayacaktır. Bu idarelerin, Devlet idaresine 
intikali tarihinden itibaren muteber olacaktır. 
Hangi tarihte Cumhuriyet idaresine geçmişse 
o tarihten muteber olacaktır. O tarihte müstah
dem olanlar da bu haktan müstefid olacaktır. 
Binaenaleyh kanunun hükmü yedi, sekiz sene 
evveline kadar irca ediliyor. Bu itibarla bu hak 
bu günden itibaren verilmeyecektir. Memurların 
lehindedir. 

EMİIN SAZAK (Eskişehir) — Acaba diğer 
tekaüd kanununa göre hesab yapılarak bununla 
bir mukayese yapıldı mı? 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — TeVaüd 
kanunu ayrı bir mevzudur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Tekaüd kanu
nu içinde bunu da halletse idik. ne olurdu. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu ka
nunla teklif edilen proje, inhisar memurlarının 
inhisar idarelerine infisahlarından, infikâk ta
rihlerine kadar olan müddet zarfında kendisi
nin verdiği % 5, Hükümetin de ilâve ettiği % 
4 ki % 9 eder. İnfikâk tarihinde hesab edilerek 
alâkası kesildiği zaman kendisine verilmesidir. 
Vefatı halinde ailesine, kanunî mirasçılarına 
tevzi edilir, Tekaüd kanununda ise esas büsbü
tün ayrıdır. Memur vefat edince ailesine ve ço
cuklarına maaş tahsis edilir ve bu maaş yirmi 
yaşını bitirinceye, aile için ölünceye kadar, ev-
leninceye kadar devam eder. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — İnhisar, Dev
letin muvakkat bir işimidir? Devlet kadrosu 
içinde tekaüde tâbi tutulması imkânı yok mu
dur? Bu inhisarları Devlet, üç, beş sene sonra 
bırakacak mıdır? 

Bence, Devlet inhisarları gelecek sene, 3 se
ne, 5 sene sonra bırakmıyacağına göre memur
lar % 5, Devlet % 4 versin diyeceğimize bu me
murları da Devletin diğer memurları gibi teka
üd kanununa tâbi tutsak olmaz mı? Vani bun
lara tazminat ve saire vereceğimize bunları da 
tekaüd kanununa tâbi tutsak her halde daha iyi 
olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Asıl mesele bu
rada. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Arzettim. 
Bu memurların adedi beş bindir. Beş bin me
mur için tekaüd hakkını tanımak .... 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Beş bin, beş 
bin... Ne kadar ise. Nafıa Devlet demiryolları 

memurları için nasıl yaptı? Onlar için pekâlâ 
tekaüd mevzuu koydu. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Buyurdu
ğunuz proje büsbütün ayrı bir şeydir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARH AN (İstanbul) — Bu gün müza
kere olunan kanun iki kısımdan mürekkebtir. 
Birisi sandığın koruma kısmı, diğeri de sandığın 
memurlara ne suretle menfaat temin edeceğidir. 
Bunun birincisi geçen sene Mecliste kabul olun
du. Meclis, inhisarlar memurları için bir koru
ma sandığı esasını kabul etti ve sandığın gelir
lerini tesbit etti. Şimdi geçen sene kabul olu
nan kanunun bir maddesi der ki; Memurların 
bundan ne suretle intifa edebilecekleri hakkında 
Hükümet Meclise bir lâyiha verecektir. Biz bu 
layihayi hazırladık ve Meclise sunduk. Yani f 
memurlara nasıl dağıtılacağına dair hükümler -
ki aşağıda gelecektir, henüz onların müzakere
sine başlanmadı - Bu lâyiha Gümrük ve inhisar
lar encümeninde müzakere olundu ve arzedilen 
Şekilde kabul olundu. Bütçe encümenine veril
di. Bütçe encümeni, müzakere ederken düşün
dü: Geçen seneki kanunu ayrı, bunu ayrı bırak
mayı, ileride bunun tatbiki noktai nazarından 
müşkülât olabilir diye iki kanunu birleştirelim 
dedi ve biz de kabul ettik. 

Böylece yeni bir kanun vücude geldi. Tabiî 
bunun, tatbik noktai nazarından kolaylığı çok
tur. Şimdi Umumi heyette okunan tek madde, 
geçen seneki maddedir. Binaenaleyh geçen se
ne Heyeti umumiyede bunlara tekaüdiye vermek 
lâzım mı, bunlar kâfi mi? gibi cihetler düşünül
dükten sonra koruma sandığı esası kabul olun
du ve sandık ta kuruldu. Eğer Heyeti umumi
ye, bunu sandık mı yapalım; yoksa tekaüdiye-
mi yapalım diye bir mevzu açarsa bendeniz de 
fikirlerimi söylerim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bendenizin 
asıl anlamak istediğim, barem yaptık, tekaüd 
kanunu yaptık. Memurlar filan yerde başka fi
lân yerde başka muameleye tâbi tutulmasın de
dik. Bay arkadaşımız yaptığı teklifte: Benim 
arkadaşlarımdan vaktile tekaüdiye kesilmemistir, 
bundan sonra tekaütlüğe müstahak olmak için 
eskileri, kestirmek için bunu bir sandığa topla
yalım. Bu sandık ayrıca bir masraftır. Devle
tin bir tekaüd şubesi, teşkilâtı vardır. Bu da 
Devletin teşkilâtına tâbi bir cüzdür. Bunlara da 
tekaüdiye temin edelim, desinler. 

Geçen sene yanlış bir şey yapmışsak bu se
ne burada desinler: Kadrom; Devlet şubesin-
dendir, memurların maaşından % İ veya 2 alarak 
geçmiş borçlarını ödesinler. Yanlışın nere
sinden dÖnülürse kârdır. Niçin bunlar, Devletin 
teşkilâtında ayrı bir muameleye tâbi olsunlar? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALÎ 
RANA TARH AN (İstanbul) — Geçen sene ka
bul edilen maddenin bu gün tekrar müzakeresi 
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.Geçen sene 
kanun, noksan bir 

arzu buyuruluyorsa ben de bildiklerimi arzede-
yim. Kanun kabul edileli dalıa bir sene olmamış
tır. 

MEMED S ÖMER (Kütahya) 
Meclisi Âlice kabul edilen 
kanundur (İşitmiyoruz sesleri). Geçen sene ka
bul edilen kanun, Devlet hizmetinde uzun za
man bulunmuş olan memur] arın haklarını iptal 
için yapılmış değildir. 

Bu sene yapılacak kanun, bütün inhisar me
murlarını tatmin edecektir, denildi. Ona göre ay

rıldı, bu sene çıkıyor. Bendenizin dediğim 15 sene
den 23 ve 24 seneye kadar h:zmet etmiş adamlar 
var. Bu adamlar, bu inhisarlar kurulurken ihti-
saslarile hizmet etmişlerdir. Bu işleri biliyorlar
mış, hizmete alınmışlar, çalışmışlar. Simdi bu 
hizmet etmiş memurların, tekaüd hakları iptal 
ediliyor. İnhisarlarda tuz memurları da var ki 
bir kısmının tekaüd haklar:: tanınmıştır. O ta
nındığı halde bu niçin tanınmamıştır? 

MÜKERREM UNSAL ( İsparta ) — Nasıl, 
nasıl? 

MEMED SOMER (Devanla) — Tuzdan in
tikal edenlerin tekaüd hakları tanınıyor, öyle 
değil mi? 

G. VE İN. V. ALİ RANA TARHAN (İstan
bul) — Arzederim. 

MEMED SOMER — Arzedersin amma böyle
dir. 

G. VE İn. V. ALİ RANA TARHAN (İstan
bul) — Arzettiğimi dinledikten sonra reyinizi 
bildirirsiniz. 

MEMED SOMER (Devamla) — Zaten yarı 
yarıya yapıyoruz. Bunu böyle kabul edersek, 
İfi, 20, 23 hatta 24 sene hizmet etmiş bir memu
run hakkı iptal ediliyor Kendisi sellemehüsse-
lâm sokaktan alınmış bir memur gibi yardım 
sandığına dahil olacakmış. Hîrif 50 yasında 3 - 4 
çocuğu var. 5 - 6 sene sonra ölecek. Bundan ne 
faydası olacaktır? Çocukları sokakta kalacak. 
İhtimal, makamı devletinize de müracaat etmiş
lerdir. Bize de yazıyorlar, yazmaktadırlar. Hak
larının korunmasını istiyorlar. Zatı âlinizin ve 
benim gibi onların da haklarıdır. Mademki biz 
tekaüd maaşına müstahak olduk, tekaüd olduk 
veya olacağız. Onların da haklarını göz Önünde 
bulundurmalıyız. Meclisi Âliden çok rica ederim, 
bu kanun encümene gitsin, bu adamlarm vaziye
ti tetkik edilsin. 15 sene hikmet etmiş bir me
mura her hangi bir sebeble vnzife alamazsa Dev
let bir ikramiye hakkı kabul etmiştir. 

Biz bunları nasıl her şeyden mahrum ediyo
ruz. Zaten maaşlar azdır. Bunlara yardım et-
mekliğimiz lâzımdır. Onun için bendeniz şu 
fikirdeyim ki. inhisarın ücrotli memurları bu 
yüzden dürüst vazife görmemektedirler. Çünkü 
istikballeri müemmen değildi:'. Yeni girmiş bir 
memur, sandıktan bir istikbal bekliyebilir. Fa
kat eskiler öyle değildir. Bunun için Meclisi 
Âlinin merhametine, hissiyatına sığmıyorum. 

Bu zavallıların sarih haklarını ibtal etmeyelim, 
bunlara zahir olalım. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ortada bir de 
hakikaten bir kaç senelik hizmet ömrü' kalmış 
arkadaşlar var. Tabiî vekâlet, kendi teşkila
tındaki memurların terfihi için bu kanunu ge
tirmiştir. Bendeniz diyorum ki, artık Devlet 
kadrosu içine giren bütün memurlar bir mua
mele görsünler. Bunların içinde bu gün yapa-, 
cağımız tekaüd kanunile tekaüde kesbi istihkak 
eden adamlar var, bunlar mağdur olacaklar. 
Bunların hizmetlerine mukabil mükâfat veril
mesi lâzımdır; bu arkadaşların mağdur olma
larına mahal kalmaması için bu maddenin tek
rar encümene giderek, çalışmış, bu uğurda yıp
ranmış, pek az hizmet ömürleri kalmış arkadaş
lara bir tazminat veyahud ikramiye şeklinde 
bir şey verilmesi hususunun tetkik edilmesini 
rica edeceğim. 

MÜKERREM UNSAL — Maddelerde o var
dır. 

EMİN SAZAK — Tekaüdlük verilsin, teka-
üdlük. 

KÂMİL DURSUN (İzmir) — Bu kanun, İn
hisar memurlarının istikbaldeki vaziyetlerini 
ve ailelerinin vaziyetlerinin tayin hakkındadır. 
Malûmu âlinizdir ki, gerek tekaüd kanunu ol
sun ve gerek tekaüd kanununun tadil ve tef
sirleri olsun; aid olduğu encümenlere gider 
ve orada tetkikatı ikmal edilir. Nitekim Ka
mutayımızın geçen seneki içtimaında, Devlet 
demiryollarının memurlarının istikbaline aid 
kanun, Nafıa encümeninde tetkik edildikten 
sonra Maliye ve Bütçe encümenine gitti, ora
larda tekemmül etti. Bu kanunun, arkadaşla
rın, izah ettikleri veçhile bir takım memurla
rın hukukuna ve öldükleri zaman ailelerinin 
hukukuna taallûk eden aksamı vardır. Tekaüd 
kanunu gibi böyle ana kanunlar esas itibarile 
malî kanunlar olduğundan taallûku itibarile 
Maliye encümeninde tetkiki muvafık olur. Ka
nunun maddeleri hakkında henüz karar veril
memiş bulunduğundan bu encümene de gönde
rilirse arkadaşlarımızın dilekleri dahi mevzu-
bahs edilerek tekemmül etmiş olur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SIRRI DAY 
(Trabzon) — Hiş şübhe yok ki, Devletin büyük 
vazifelerinden biri de, memlekette çalıştırdığı 
adamların, hatta memlekette mesaisi ile geçinen 
adamlarm ileride öldüklerinde, ihtiyarladıkla
rında kendilerine yardım imkânlarını temin et
mektir. Tekaüd kanunu, muayyen çerçeve 
içindeki Devlet memurlarının iaşesine taallûk 
eden koruma tedbirleri derpiş etmiştir. Bunun 
haricinde şimdiye kadar şirketlerin dahi imtisal 
ettikleri bir usul vardı. O da Devletin barem 
kanununa dahil olmayan müesseselerinde kuru
lan koruma sandıklarıdır. Bunlar kanunun 
himayesi altında değildir. Kendi akıbetlerini 
kendi aralarında topladıkları paralarla temin 
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etmişlerdir. İnhisar idaresinde de böyle bir 
sandık vardır. 

Fakat böyle kanunî müeyyideler altında bu
lunmayan teşekküllerin, ne temin ettikleri faicie, 
şümullü olabilir, ne de bakaları müemmen ola
bilir. Binaenaleyh geçenlerde mahallî olarak 
tedbirler aimmağa başlandı. Devlet demiryolları 
idaresinde de bir sandık teşkil edildi. Bu sandı
ğa Devletin de yardımı derpiş olundu. Onların 
bundan ne derecede ve ne şekilde istifade ede 
çeklerine dair belki bir müddet sonra bir ka
nun gelecektir. Bu meyanda İnhisar idaresi için 
de geçen sene Yüksek Meclis bir kanun kabul et
ti. Şimdi okunan madde de, bu lâyihanın oradan 
aynen iktibas ettiği bir maddedir. O kanunda, 
Devletin istitaatı, memurların vaziyeti nazarı iti-
bare alındı, deniliyor ki, Devlet inhisarlar bütçesi 
ne konan maaş ve ücretlerin % 4 ünü bu sandığa 
yatırır ve % 5 te memurların maaşlarından ke
serek hâsıl olan % 9 la memurların tekaüdlük 
vaziyeti tesbit olunur kaydile bunu telif etmiş 
oluyoruz. Önümüzdeki sene düşünelim, memur
ların bundan ne suretle istifade edeceklerini ta
yin edelim. Hükümet, bu kanundan istifade ede
ceklerin ne suretle istifade edeceklerini bir ka
nunla tesbit eder. Hükümet bu kanunu getire 
çektir. Encümen bir çok kanunlara temas eden 
bir çok hükümleri bir kanun çerçevesine almak 
üzere yardım esaslarını uzun uzadıya tesbit 
ederek iki kanunu birleştirmek suretile bir lâ
yiha vücude getirdi. Demek ki bu kanunun is
tihdaf ettiği iki esas vardır: Birisi, geçen sene 
kabul edilen iradlarm burada toplanması, ikin
cisi de, memurların ne suretle istifade edecekle
rinin tesbiti.. Vakıa bu kanun, henüz Devlet me
murlarının istikbaline temas eden refahı temin 
etmekten uzaktır. Elbette memleketin istitaa 
tına, memleketin inkişafına göre bu memurların 
da yarın daha vasi mikyasta ve belki de bare
me tâbi Devlet memurları ayarında istifadesini 
temin edecek tedbirler almak kabil olabilir. Fa
kat bu gün buna imkân bulunamadı. Böyle ya
pıldı. 

Bay Memedin temas ettikleri mesele şudur: 
Düyunu umumiye idaresi lâğvedildikten sonra 
o daireden alınan memurlar vardır. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Yalnız o da
ireden değil, başka dairelerden de vardır. 

SIRRI D AY ( Devamla ) — Evet. Bunlar 
doğrudan doğruya Devlet memuru sıfatında idi
ler. Hizmet müddetleri de 10 - 15 - 20 - 25 sene 
idi. Millî Hükümet teşekkül ettikten sonra bu 
memurlar ücretle çalışmağa başladılar. Bu ka
nun onların haklarını iskat etmiş bir kanun de
ğildir. Onların da, bu idarelerin Cumhuriyet 
idaresine intikali tarihinden itibaren, hakları, 
sonradan alınan memurlar derecesinden, mah
fuz tutmaktadır. Bunlar 10 - 15 - 90 sene gibi 
hizmet etmekle acaba mağdur oluyorlar mı? 
Mağduriyetleri zahirdir. Fakat yeri bu kanun 

değildir. Arzu ediyorlarsa ayrı bir kanun teklif 
ederler ve bası tedbirler alabilirler. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bir su
al soracağım. 

Şimdi Devlet, kendisine hizmet eden bu me
murların diğerlerinden farklı olmadığını esas 
itibarile kabul ettiğinden, diğer memurlar gibi 
tekaüd maaşı vermemekle beraber bütçeden 
yardım olarak bir para koyuyor ve diyor ki ; 
İşte size yardım olmak üzere maaşatı umumi-
yenizden yüzde 4 kesiyorum ve sandığa veriyo
rum. Zannediyorum bu hesab, bu miktar, 250 
bin liralık bir iştir. Anlıyoruz ki; tekaüd olan 
memurların adedi 5 000 küsurdur. Şimdi Dev
let işlerinde çalışan ve mütehassıs olan zevat 

nazarında, memurlar vasati olarak senede ne 
miktarda tekaüd ediliyor ve binaenaleyh va
sati tekaüd maaşı ne nisbette hesab ediliyor ve 
binaenaleyh bu 250 bin lira bu bes bin memura 
karşı ne nisbettedir, diye bir hesab yapılma
mış mıdır? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bu hesablar yapıl
mış değildir. Yalnız Devletin doğrudan doğ
ruya kendi bütçesinden idare ettiği memurların 
bir kısmı da ücretlidir. Onlar için de âtiyen 
tedbir alınacaktır. Bunlar için alınmış bir ted
bir yoktur. Yalnız Devlet bunların vaziyetle-
rile, akıbetlerile alâkadar olmuştur ve nihayet 
büçesiriin imkân verdiği nisbette kendi arala
rında teşkil ettiği sandığa yardım etmeği ve 
biriken kendi paralarını ve Devletin verdiği 
paradan biriken meblâğı bilâhare, katı alâka 
ettikleri zaman alacaklardır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARH AN (İstanbul) — İnhisarlar me
murlarının şimdiye kadar istikbalini temin eden 
hiç bir kanun yoktu. Yani bunlar ücretli me
murlardı. İdareye gelirler, çıktıkları zaman bir 
şey almazlardı. Eğer memuriyet zamanında 
aylıklarından bir şey artıramadılarsa çıktıkları 
gün, peş parası dahi bulunmaz ve bu suretle 
gerek kendileri ve gerek aileleri sefil kalırlar
dı. Biz bunlara bir çare aradık ve kendilerine 
bir istikbal temin etmeği düşündük. Bu araş
tırma esnasında bunları da tekaütlük hakkından 
istifade ettirmek aklımıza gelmedi değil. Fakat 
bunu malî cihetten mümkün bulamadık. Yani 
gerek Meclis encümenleri ve gerek Heyeti umu
miye müzakerelerinden aldığımız intiba üzerine 
böyle bir şey hazırlayamadık. Esasen Hükümet 
te bütçede yeni bir tekaüdiye fedakârlığı yapıp 
ve bunu devam ettirmek imkânını şimdilik gö
remedi. Bunun için inhisarlar memurlarını şim
di olduğu gibi ilânihaye istikbalsiz bırakmağı 
da doğru bulmadık ve hiç olmazsa bunlara 
Devletin de az bir fedakârlığile bir istikbal te
min etmek istedik. Bu mülâhaza iledir ki böyle 
bir kanun lâyihası geçen sene teklif edildi. 
Meclisi Âli de bunu kabul buyurdu ve sandık 
kuruldu. 1933 senesinde Hükümet 100 000 lira 
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ve 1934 senesinde de 180 000 lira verdi. Bu 
para bugün bu sandığın malı olarak duruyor. 
Fakat bundan hiç bir memuı^ istifade edemiyor. 
Çünkü geçen sene kabul edilen kanunda memur
ların ne suretle istifade edeceğine dair hükümler 
yoktur. Binaenaleyh, bu gün bu kanun kabul edil
mezse ve müzakeresinden sarfınazar edilirse hâ
sıl olacak vaziyet şudur: İnhisarlar memurları
nın bir sandığı kurulmuştur ve gelirleri de var
dır. Fakat hiç bir memur blından istifade ede
meyecektir. Meselâ bu sene içinde bir memur 
öldü, kendisine yardım etmek imkânı olmadı, 
çocukları da meydanda kaldı. Bu gün de bir 
memur ölürse yine çocukları meydanda kalacak
tır. Bu günkü vaziyeti maliyeye göre de bun
ları tekaüd kanununa ithal edemeyeceğiz. Onun 
için çok rica ederim, geçen sene kurulması ka
bul edilen bu sandığın tatbikma aid olan bu ka^ 
nunu kabul buyurunuz. Bu memurlar bu güne 
kadar sıfır alıyorlardı. Hiç olmazsa kendileri
ne bir şey verebilelim. Bunlar da istikbal gör
sünler. İleride vaziyeti maliye müsaid olduk
ça bunların da tekaüd kanunu ahkâmından is
tifade çarelerini ararız. Fakat arzettiğim gibi 
eldeki kanun kabul edilmediği takdirde bu gün 
beş para bile alamayacaklardır. 

Eskisinden daha iyi bir vaziyet yapmak ve 
daha iyisini de istikbale bırakmak memurların 
lehine olur. 

ŞÜKRÜ YAŞIN (Çanakkile) — Usul hak
kında söyleyeceğim. 

Arkadaşlar, bendenizce, dahilî nizamnamemi
zin hükmüne göre bu maddenin müzakeresine 
bir saniye bile devam etmeğe imkân yoktur. 
Bakınız 29 ncu madde ne diyor: ( Encümenler 
kendilerine muhavvel işlerin tetkikından başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar). Sonra buna ek
lenmiş fıkralar da var: (Encümenler kanun 
teklif edemezler, fakat kendilerine verilen, me
selâ bir tefsir talebini kanun şekline koyabilir
ler). Burada mevzubahs olan iş nedir? elyevm 
mevcud olan kanunun bazı ftıaddeleriııin, ko
laylık olsun diye iki kanunun birleştirilmeğidir. 
Bu, teklif değildir. Zaten Hükümet te, encümen 
de bunu kanun olarak tekliı edemez, hem de 
tadil yoksa lüzum yoktur. Mevcud bir kanunun 
tadili mevzubahs ise onun merasimi ayrıdır. Bi
naenaleyh bu madde ile kanun hakkında ne Hü
kümetçe, bir tadil teklifi var v<| ne de har hangi 
bir mebus arkadaş tarafından tadil teklifi mev-
zubahstîr. Esasen olsa bile merasimi yapılmamış
tır. Bu hususta söz söylemek, dahilî nizamname
mizin sarahatine karşı tamamen zaiddir. Ben
denizce mevcud kanunun hüküfnlerini aynen ge
çelim veyahud da onları 
etmeyerek yeni teklif olunan [ 
zakeresine geçelim. 

BAŞKAN — Dahilî nizamnamenin 
maddesini bendeniz okudum. 
yazılıdır: (İnhisarlar koruma 

hiç mevzubahs 
maddelerin mü-

29 ncu 
^luznamede şöyle 

sandığına dair 

olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası . . . ) 
Bu eski tabirle müzeyyel kanun lâyihası demek
tir. Biz kanun lâyihası unvanını, Hükümetten 
gelmiş tekliflere veririz. Kanun lâyihası keli
mesini gördüm mü; Hükümet tarafından Büyük 
Meclise tslclif edilmiş bir kanun var deriz. Ma
nası budur. Ruznameye bu şekilde girmiştir. En
cümen tetkik ederken maddelerini azaltmış ve
ya çoğaltmış. O, bahsi diğer. Salâhiyeti dahilin
dedir. Bizim ruznameye koyduğumuz Hü
kümetten gelib encümene giden ve encümen
den çıkan şekildir. Yoksa doğrudan doğruya en
cümenden doğmuş bir teklifi kanunî değildir. 
Binaenaleyh 29 ncu madde hükmüne girmez. 
Buyurunuz Hasan Fehmi! 

MEMED SOMER (Kütahya) — Bay Baş
kan, bendeniz de söz istemiştim? 

BAŞKAN — Söz vereceğim, şimdi usul hak
kında konuşuyoruz. Siz esas üzerinde söyleye
ceksiniz. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Arkadaş
lar, bu, bütün inhisarlar meselesi değildir. On
da haklıdırlar, nasıl isterlerse öyle yapsınlar. 
Burada bir hak meselesi mevzubahistir. Bir kı
sım adamların iktisab ettikleri bir hak iptal 
ediliyor. Mesele budur. Beş binden bahsediyor
lar. Halbuki bunlar 50 - 60 kişiden ibarettirler. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ben
deniz usul üzerinde arkadaşımın fikrine 1, 2 
noktada iştirak edemiyorum. 

Encümenler resen bir kanunu tadil için bir 
lâyiha tanzim edib sevketmezler, Encümenler 
kendilerine ya Hükümet veya teklife salahiyetli 
olan zat tarafından verilmiş bir kanun teklifi, 
tefsir talebi havale edilmedikçe o lâyiha üze
rinde doğrudan doğruya kanun tanzim etmez
ler. Fakat bir kanunun bir maddesinin tan
zim, tadil veya tefsiri kendilerine havale edi
len veya bir kanuna bir kaç madde eklenmesi 
isteği kendilerine gönderilen encümen, onun
la münasebettar olan kanunların diğer madde
leri üzerinde kemali serbesti ile karar almağa 
salahiyetlidir. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Şübhe yok, sübhe yok. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Ve o 
lâyihaya dercetmek hakkını ve salâhiyetini ha
izdir. Bizde Meclisi Mebusan başladığı gün-
denberi... 

BAŞKAN — Teamülümüz budur. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Usu

lümüz, tatbikatımız, budur. Şimdi burada iki 
madde teklif edilmiş. Geçen sene de iki madde 
çıkmıştı. Encümen bunları birleştirerek bir nu
mara altında toplamağı muvafık bulmuş. Bunu 
yapmak hakkıdır. Esasen orta yerde bu yüz
den yeni bir hüküm ilâvesi yok. Birinci mad
de geçen senenin ayni olduğuna göre mevcud 
hüküm de değiştirilmiyor. Bir tasnif yapılmış
tır. Bu tasnifi yaptığından dolayı birinci mad-
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de tekrar müzakere mevzuu olmuştur. I 

Kanunları parça parça ek halinde çıkarmak 
veya çıkarmamak için mâni bir sebeb yoktur. 
Fakat hiç şübhe yok ki, böyle bir iki madde ayrı 
bir numara altında bir kaç maddeyi yine ayrı bir 
numara halinde çıkarmaktan ziyade bir lâyiha 
halinde çıkarmak daha faydalıdır. Encümen de 
bunu yapmıştır. Yalnız, heyeti umumiyesi mü
zakere edilirken mevcud kanuna biz bir şey 
ilâve etmedik, yalnız tertib ve tasnif için bu işe 
müteallik kanunları bir lâyiha halinde tedvin et
miş olmak için buraya getirdik. Bunun müza
keresine lüzum yoktur denilebilirdi. Fakat baş
ta müzakere açıldı. Müzakere açılınca Büyük 
Meclis bu maddeye vazıyet etmiş oldu, müta-
leasmı söyledi. O zamanki yapılan teklifler 
tekrar edildi ve bunun üzerinde müzakere ce
reyan etmeğe başladı. O halde yeniden tedvin 
eder gibi bir karara bağlamak ta kabildir. Bina
enaleyh usul noktai nazarından müzakerenin 
bitmesi zaruridir. 

BAŞKAN — Bu, Makamı Riyasete taallûk 
eden bir kısımdır. Kendisine düşen vazifeyi 
yapar. Bay Şükrü 29 ncu maddeden bahset
tiler. Fakat arzediyorum ki, 29 ncu maddenin, 
müzakere edilen kanunun Meclis ve encümene 
şevki ile alâkası yoktur. Binaenaleyh bu bahsi 
kapatıyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARHAN — Birinci madde ile alâkası 
olan bir takrir vardır ki, o da Refik Şevket İn
cenindir. 

Bay Memedin takriri, birinci maddeye taallûk 
etmez, ikinci maddeye aiddir. İkinci madde 
geldiği zaman takriri tabiî müzakere olunacak
tır. Birinci madde, yalnız gelirleri tesbit edi- I 
yor. Geçen seneki kanunun aynen konması iti- I 
barile, fakat bunun bu gün tekrar okunmasın
dan istifade ederek muhterem arkadaşlarımızdan 
birisi bir takrir vermiş bulunuyor. Bendeniz de 
mütaleamı arzettim. Tekliflerini kabul etmek, 
memurların lehine olmuyor, bilâkis vereceği
miz parayı eksiltmiş oluyoruz. Hükümetten % 4, 
memurdan % 5, yekûnu % 9 eder. Biliyorum 
şimdiden sonra encümen bunu tetkik edebilir 
mi? İnhisarlar bütçesi basılmış, Meclise 
arzedilmiştir. Hükümetin teklifi aynen 
kalınca % 5 i, 3 e indirmek memurla
rın alacağı % 9 u, % 7 ye indirmek 
demektir. Halbuki arkadaşımın maksadları, me
murların lehine hizmet etmektir. Halbuki tek
liflerinin bunu temin etmediği anlaşılıyor. 

2 nci maddeye gelince Bay Memedin takrir
leri ayrıca müzakere edilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Vekil arkadaşımı
zın bundan evvelki sözleri içinde mücerred me
murlara bu dakikada hizmet edilmemekte ol
duğu, eğer bu kanun her hangi bir sebeble ak-
sarsa memurların mustarib olacağı ifadesi çıkı
yor. Arkadaşlarıma dahi tercüman olarak tek- I 

rar etmek isterim ki, bu güne kadar bu memur
lar, diğer Devlet memurlarından farklı olarak 
korunmadığından duyduğumuz ıstırabı telâfi et
mek arzusudur ki, uzunca müzakerenin sebebi 
olmuştur. Dileğimiz, kanunun taahhürü de
ğildir. Müzakere ederken daha iyi yollar al-
masını temindir. Kanunun şimdi müzakeresin
den anladığım nokta şudur 

Devletin bilhassa inhisarlara aid varidatının 
yüzde nisbetini bilmiyorum; Devlet makinesinin 
bir kısmını idare eden ve işlemesinde 
diğer memurlar gibi âmil olan bir unsurunun 
diğerlerinden farklı muameleye tâbi tutulması
nın yegâne sebebi, bütçenin vaziyetidir. Kabul 
etmek lâzmıgelir ki hesab bundan ibarettir, 
diyince bütün emellerimiz herkesin kesesini 
doldurmak olduğuna göre şeniyetin, hakikatin 
karşısında boyun eğmeğe mecburuz. Fakat bu 
hesabı bildiğimiz gündür ki ancak boyun eğece
ğiz. Gerek vekil ve gerek Bütçe encümeninden 
isterdim ki, desin bize: İnhisara tâbi olan me
murların miktarı şudur; taamüle ve malî ilme 
göre memurların vasatî tekaüd miktarı şundan 
ibaret olmak lâzımdır; binaenaleyh faraza bu 
beş bin inhisar memuruna senede tediyesi lâ-
zımgelen miktar, kanun mucibince şundan iba
rettir. Halbuki bu gün Devletin, bütçesinden 
tediye ettiği miktar, vekil arkadaşımızın ifade
sine göre evvelki sene 100 bin. sonraki sene 
180 bin imiş. Bu sene de 200 bin olacakmış. Bi
naenaleyh tekaüd kanununun Devlet memurları
nın tekaüd, eytam ve eramilinin hayatını temin 
etmesine matuf olmak üzere koyduğu miktar 
bundan ibarettir, işte bu zarurettir ki bize ah
kâmı umumiyeden ayrı olarak ahkâm koymağı 
icab ediyor, denseydi vaziyet daha çok güzel 
olurdu. Bütçede para yoktur, tekaüdiye vereme
yeceğiz, denilmesinin sebebi de daha sarih olur
du. Böyle bir hesab malî ilimler noktai nazarın
dan dermeyan edilmedikçe ve bu dermeyanlar, 
bize rakam verilmek suretile teyid edilmedikçe 
boş olur. 

Bendeniz verdiğim takririn halledilmediği 
kanaatindeyim. Eskişehir mebusu arkadaşımın 
teklifi veçhile meselenin bu esaslar noktasından 
daha ivi tetkikine medar olmak üzere encümene 
iadesini teklif ediyorum. Çünkü benim fikrim 
kabul edilse de meselenin halledileceğine kani 
değilim. Binaenaleyh takririmi geri alıyorum. 

MEMED SOMER (Kütahya) — Heyeti 
Celile maruzatımı pek âlâ anlamıştır. Ar
kadaşların dedikleri gibi bütçe vaziyetini 
kendileri kadar bendeniz de biliyorum. 
Ancak bu memurlar, bütün inhisar me
murları değildir. İnhisar memurları 5 bin 
kişidir. Halbuki bunlar 50-60 kişidir. 
Zaten bunlar vaktile tekaüd haklarını iktisaba 
yanaşmışlardır. Bu kanun gene çıksın. Fakat 
benim arzettiğim bu memurların mükteseb hak
ları mahfuz tutulsun. Kendileri kadar bütçe-
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nin vaziyetini bendeniz de bilirim. 50 bin kişi 
içinden bu 50 - 60 kişinin ayrılmamasını doğru 
bulmam. Kanuna hiç bir [itirazım yok. Pek, 
âlâ, yapmışlar, iyi düşünmüşlerdir. Fakat bu 
zavallıları da biraz düşünmjek lâzımdır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ ALİ 
RANA TARH AN (İstanbul} — Bay Şevket İn
ceye malûmat olarak bir ilîfi kelime daha arze-
deyim. Bu sözlerim belki! kendilerini tatmin 
eder. Tekaüd kanunile bizim koruma sandığı 
arasında malî bakımdan esaislı farklar vardır. 
Tekaüd kanunu bir kere mamuru hayatında te
kaüd ediyor ve ona ölüncjeye kadar tekaüd 
maaşı veriyor. Kendisi öldjikten sonra da aile
sine hayatı müddetince gene! maaş veriyor. Ya
ni burada Devlete yüklenejn külfet hadsizdir. 
Halbuki bizim koruma sandığı Hükümete bir 
tek külfet tahmil ediyor. 0 da maaşının yüz
de dördü nisbetinde bir tazminat vermektir. 
Bununla bu gün hesab edilemezse bile her hal
de on misli olabilir. Esaslsir meydandadır. Bi
risinde memurdan bir şey alınmıyor. Bununla 
beraber memura tekaüdiyej ve ölümünde aile
sine maaş veriyor. Bu iki) külfet arasındaki 
farkın fevkalâde büyük olduğunu bu maruzat 
gösterir zannediyorum. Binaenaleyh geçen se
ne de kabul edilen kanundaki bu gelirleri Heyeti 
Umumiye kabul ederse ikinjci maddeye geçildiği 
zaman Bay Memede de cevâb arzederim. 

BAŞKAN — Bay Memelin takririni kendisi 
de izah ettiler. Okutaeağınj. 

(Kütahya saylavı Memedin takriri tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Bu takrir bir madde ilâvesini 
istiyor. Kanunun heyeti ubıumiyesi ile alâka
dar bir mevzu değildir. 15 seneden fazla iş gö
ren memurların tekaüd haklarının mahfuziye-
tine bu gibilerin Devlet hizmetinde çalışan me
murlar gibi hakkı tekaüde sahib olmalarına da
irdir. Binaenaleyh kanunum heyeti umumiyesi 
ile alâkası yoktur. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA
NA TARHAN — Madem ki reye koyacaksınız, 
ben de mütaleamı arzedeyim. 

BAŞKAN — Takriri intaç etmek istiyordum. 
RANA TARHAN (Devahnla) — Reye koya-

caksanız bendeniz de mütaleamı söyliyeyim. 
Bu mesele hakkında şimdiye kadar arzı ce-

vab etmemekliğim, Yüksek Reisliğin bu madde
ye taallûk etmediğini isabeple söylemesine bağ
landığım içindi. Bu teklifin gelirle hiç bir mü
nasebeti yoktur. Fakat takririn reye konması 
münasib görüldü. Bendeniz de düşündüğümü 
arzedeyim. Bahsettikleri memurlar, eskiden ma
aş alarak tekaüd hakkını iktisab etmiş olduğu 
halde bu vaziyeti kendi intiyarlarile terkedib 
ücretli kısma geçen kimselejrdir. Biz bunlar için 
bir külfet tahammül etmeği doğru bulmadık. 
Bu memurlar kendi arzuları ile maaşlı memu

riyetten ücretli memuriyete geçmişlerdir, bu va
ziyeti istiyorum demişlerdir. 

Binaenaleyh bütün maaşlı memurlar, işlerini 
bırakıb hususî bir işe geçtikleri zaman, faraza 
D. D. yollarına, Ziraat bankasına ve saireye 
geçtikleri zaman ne vaziyette iseler, inhisarlara 
geçtikleri zaman da ayni vaziyettedirler. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bay Meme-
din temas ettiği meseleye ben de temas edecek
tim. Fakat ikinci maddede mevzubahs olur diye 
sükût ediyordum. Simdi İnhisarlar bakanı ar
kadaşımız dediler ki ; bu arkadaşlar kendi ih 
tiyarlarile memuriyetlerini terketmişlerdir ve 
binaenaleyh kendi rızalarile haklarını izaa et
mişlerdir. Halbuki Düyunu umumiye lağvedil
miştir. Orada hizmet eden arkadaşlar tabiatile 
açıkta kalmışlardır. Yalnız kendilerinin oradaki 
mümareseleri dolayısile Hükümet kendilerine 
bir vazife teklif edince maaliftihar ve bizzarure 
gelmişler ve çalışmışlardır. Şimdi bu arkadaşla
rın inhisarların memurlarına verilecek olan ik
ramiye kanununa ithalleri doğru mudur, değil 
midir, bunu düşünelim. 

Muhterem arkadaşlar; her zaman söylerim, 
Devlet müesseseleri bir küldür. Biz, vekâlet
ler olsun, idarei umumiyeler olsun; daima ken
di idaremiz zamanında geçen işlere hasrı dikkat 
ediyoruz. Ondan evvel yine o arkadaşların ge
çirmiş oldukları vaziyetler bizi alâkadar etmez 
gibi gösteriyor. Şimdi bu vatandaşlar Hükümete 
hizmet etmişlerdir. Hem öyle ki tekaüdiye bile 
vermişlerdir. Bittabi bunlar bütün emellerini 
oraya bağlamışlar, artık kemale gelmeğe başla-

lar bir sırada vazifelerine, çok iyi bir Hükümet ka 
rarile, nihayet veriliyor. Bizim için bu, şayanı 
şükrandır. Fakat bunlardan sonra, bunlardan 
yakayı sıyırmak doğrumu dur? Bu bir kere de
ğil. 

Şu halde bizim verdiğimiz, memurların an
cak vereceklerinin % 4 veya % 5 inden iba
rettir. Binaenaleyh, bu dar çerçeveye bunu na 
sil ithal edelim. Bir defa görüyoruz ki Hazine 
kasası dardır. Bu arkadaşlara yardım için 
bir para veriliyor. O arkadaşlarki Hazineden ma
aş aldıkları müddetçe tekaüdiye vermemişlerdir. 
Onlar içerisinde bir kısım vatandaşlar hizmet et
tikleri zaman tekaüdiye vermişlerdi. Şimdi bunu 
ihmal etmek doğru mudur? İcab ederse % 1 faz
la para verelim, fakat her halde o arkadaşların 
hakkını temin edelim ve hesabları da ona gö
re yapalım. Bunu şimdi kalsın da sonra ya
palım dersek bu bir daha gelmez. Bu arkadaş
ların hakkını ihkak etmek bizim için bir borçtur 
kanaatindeyim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKAN VEKİLİ 
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Arkadaşı
mız Somerin teklifi zannediyorum ki mevzu ile 
hiç münasebeti olmayan bir tekliftir. Bu kanun 
kendi hükümleri dahilinde bu gün müstahdem 
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olan memurlara bir hak temin etmektedir. Ba
his buyurdukları tekaüd hakkı büsbütün ayrı
dır. Evet inhisar idaresinde, Devletin muhtelif 
dairelerinde veya eskiden Düyunu umumiye da
iresinde çalışmış memurlar vardır. Bu maaşlı 
memurların tekaüd hakkını bu koruma sandığı 
ile temin etmeyi bendeniz mahalsiz görüyorum. 
Eğer arzu ettikleri gibi o kabil memurların in
hisar idaresinde geçecek olan hizmetlerinin 
tekaüd müddetine hesab edilmesini kasdediyor-
larsa bunun yeri bendenizce burası değildir. Bu, 
tekaüd kanununa yapılacak bir zeyil ile ancak 
kabili temindir. Çünkü, böyle, Devlet kadro
sunda müstahdem iken memuriyetinin lâğvi do-
layısile ve her hangi bir sebeble açığa çıkmış 
olan ve açıkta bulunduğu müddetçe bu yolda 
ücretle bir vazife deruhde etmiş olan zevat, yal
nız inhisar idaresinde bahsettikleri 15 kişiden 
ibaret değildir. 

MEMED SOMER (Kütahya) — 15 değil, 60, 
60 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — 60 de
ğil, isterse 150 olsun, bu kadar da değildir. Bu
nun belki de 150 mislidir. 

Bu gün Ziraat bankasında, rıhtım şirketin
de .... 

MEMED SOMER (Kütahya) — Ziraat ban
kası mevzubahs değildir. Haktan bahsettim. 

MÜKERREM UNSAL (Devamla) — Müsa
ade buyurun; ben sizi dinledim. 

Bu zevattan, rıhtım şirketinde şu veya bu 
idarede hatta bu gün bütün vekâlet kadroların
da ücretle çalışmakta olanlar vardır. Binaen
aleyh, bu memurların ücretle geçen müddetinin 
maaşlı memuriyete inhisar eden tekaüde mahsu
bu istisnaî bir şey olur. Eğer bu düşünülmek 
lâzımgeliyorsa bunu umumî zaviyeden düşün
melidir. 

İnhisarlarda çalışan ücretli memurun 
evvelce Devletin her hangi bir müessesesinde 
ne bileyim Dahiliye, Maliye vekâletinde bu gün 
ücretle çalışmakta olan ve vaktile vali olan, 
mutasarrıf olan bir çok memurlar vardır. 
Onlar da ücretle olarak çalışmaktadırlar. Eğer 
ücretli hizmetleri tekaüdlük için esas tutmak 
lâzımgelirse bunu umumî olarak düşünmek lâ
zımdır. Arzetmek istediğim budur. 

MEMED SOMER ( Kütahya ) — Sabrınızı 
suiistimal etmemek için son defa olarak arzet
mek isterim ki mevzuu müzakere olan mesele 
ile benim maruzatım arasında fark vardır. Bu 
zevatı kiram, galiba sözlerimi anlamak istemi
yorlar (Gülüşmeler). Bunu demin arzettim. Bu
nun bütçe ile, bilmem ne ile alâkası yoktur, bu
nu hepimiz müdrikiz. Bilmem açıkta kalmı,ş 
şurada çalışmış, burada çalışmış... Biz burada in
hisar memurları hakkındaki kanundan bahsedi
yoruz. Bunlar içinde Öyle memurlar vardır ki 
sırf buraya rizaları hilâfına devren geldikleri 
için bizzarur girmişlerdir. Çünkü çoluk çocuk 

sahibidirler. Bunların bir kısmı Maliyeden, bir 
kısmı da Düyunu umumiyenin lâğvile buraya 
geçmişlerdir. Öyle buyurduğunuz gibi hem te
kaüd olmuş, hem de bankada ücretle istihdam 
olunan kimseler yoktur. Bunlar maaşlı iken bi
lâhare inhisara geçmesi dolayısile zarurî olarak 
ücretli olmuşlardır. Çoluk çocuk sahibi vatan
daşlar bu vazifeyi kabulde muztar kalmışlardır. 
Arkadaşlarımızdan bir çoklarına müracaat edib 
sızlanmaktadırlar. Bunu sandık iptal edemez. 
Bizim istediğimiz bu gibi memurların haklarının 
iptaline mahal bırakmamaktır. Bu kanun bu şe
kilde çıkarsa bunların hakları heba olmuş olur. 
Onların bu hakkı müktesebleri için bir çare dü
şünmek lâzımdır. 

Vekilin dediği gibi 5000 memur filân mese
lesi değildir, burada hak, mevzubahistir. Bu va
tandaşlar çoluk çocuk sahibi insanlardır. Zatı 
âliniz gibi, bendeniz gibi tekaüd işlerinde bir 
hakları vardır. Bizden rica ediyorlar, vermek 
mecburiyetindeyiz. Büyük Millet Meclisi hiç 
bir vakit hiç bir vatandasın hakkını iptal 
etmemiştir. Bu da mükteseb bir haktır, Mec
lis verecektir. Vicdanınıza havale ederim. 
15 seneden fazla 25 seneye yakın hizmet 
etmiş adamlar vardır. Aidat ta vermişlerdir. 
Bu günkü çalışan yeni memurlarla muka
yese edilemezler. Bu gün bir takım memurları 
da Maliye kadrosundan alıyorsunuz. Memurun 
vatanî duygusu kendisini ses çıkmamaya şevke 
diyor. Şimdiye kadarki hakkı mükteseblerini 
hiç olmazsa kabul ediniz. 15 seneden fazla hiz
met etmiş olanlar vardır. Halbuki bu kadar hiz
met eden memurlara tekaüd kanunu bir hak 
bahşediyor; ya ikramiye veriyor, yahud maaşlı 
bir vazifeye veriyor. Bunun başka bir çaresi da
ha var. Bu kanun çıkar çıkmaz, bütün bu me
murları Devlet kadrosunda olduğu gibi tekaüde 
tâbi kadrolara naklederler, hakları kaybolmaz. 
Yoksa mühmel bırakma, haklarını iptal etmek 
demektir. Öldükleri zaman ölülerine vereceğiniz 
100 - 300 lira ile idare olamayıb çoluk çocukları 
sürünecektir. 

Çok güzel düşünmüşsünüz. İsabetli kanun 
çıkarıyorsunuz. Fakat ücretli olarak aldığınız 
memurlar için çok doğrudur. Fakat Devlet 
memuriyeti ile alâkalanmış olanlar için ve sene
lerce hizmet etmiş, aidat vermiş memurlar için 
doğru değildir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — An
ladığım, dava Devlet hizmetinde geçen müddet
ler ile İnhisar idaresi memuriyetinde geçen müd
detler arasında bir ittisal teminidir. Tekaüd ka
nunu, evvelce bir olan tekaüd sandıklarını ayı
rarak mülhak bütçelere ve hususî idarelere aid 
olan tekaüd muamelâtını kendi bütçelerine 
bırakmış ve eskiden kalan hizmetleri tefrik 
ederekten, hangi daire ve müessesede hizmet 
ederse etsin, tekaüde tâbi olan bir memur, en 
son hangi dairede hizmet eder, ona hangi daire 
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tekaüd 
üd 

muamelesini yap ırsa 
maaşını da bilâhare 

onun teka-
daire tediye 

eder, diye hükümler kohdu. Daha esasa 
taallûk eden bir takım tefsirler, ki vaktile Büt
çe encümeni ikinci reisi Mükerremin de izah 
ettiği veçhile bu kay idler dahiline Ziraat ban
kası, seyrisefain, belediye ve saire bu suretle 
tefrik edildi. Gerek tekaüd kanununda mev-
cud olan ana hükümler, gerek tatbikata taal
lûk eden tefsir kararları bu gün dahi yaşamak
tadır. 10 - 15 sene muvazzaf olarak Devlet 
hizmetinde bulunub da tekaüd müddetini ik
mal etmeksizin İnhisar idaresinde hizmeti ka
bul eden memurların vaziyeti, ki asıl bu gün
kü mevzuumuz da işte budur. 

Bunların eski hakları bu günkü vaziyete gö
re zail olmuyor. Memur İnhisar idaresini ter-
kederek yine Devlet hizmetine girer ve Devlet 
memurlarına aid olan vazifeyi yaparsa hakkını 
yine alacaktır (Olmaz sesleri). Müsaadenizle 
birer birer tahlil edeceğim. 

Tekrar Devlet hizmetine dönmeksizin vefat 
ederse veya her hangi bir sebeble İnhisardaki 
vazifesini terkederse, eski hizmeti 15 seneyi te
cavüz ettiği takdirde onun ailesi ve yetimleri 
maaşını alır. Devletle olan ilişiği bakidir. 

Eğer 15 seneyi ikmal etmemişse tazminat alır. 
Onun da hakkı bakidir. Ayrıca bu gün görüş
tüğünüz mevzu, Devlet hizmetinde geçmiş müd
dete aid olan ve tekaüd kanunu mucibince 15 
seneden az veya fazla olan bir hizmetten do
layı veyahud Devletten büsbütün alâkasını ke-
sib istifa eden bir memurun kendisine, vefatı 
takdirinde eytam ve erami.ine maaş tahsisi me
selesini nazarı dikkate almaksızın her ikisi ara
sında bir iltibas husule getirmeyecek tarzda bir 
şekil düşünelim deniyor. Bsnim fikrimce bu va
ziyet karşısında yapılacak muamele şudur. Bu 
memurlar madem ki, İnhisar memurları meya-
nmda çalışmaktadır. İnhisar idarelerinin de 
bir koruma sandığı vardır 
ğmm esası onlar için de 
Devlet hizmetinden çıkmış olanların tekaüd 

Bu koruma sandı-
bir esastır. Çünkü 

Devletle alâkası ke-
gibi, 15 seneyi teca-

kanunu mucibince artık 
silmiştir. 
vüz etmeden vazifesindeıl ayrılmışsa. Şimdi 
bunların hizmetlerini evvelce Devlet hizmetin
de çalışmış memurlar gibi 
derek oradaki müddeti buna zammetmek sure
tile birinci maddeden sonra gelecek maddeler
deki ahkâmla telif etmek kabil olabilir. Bakat bu
nun bir mahzuru vardır, o da; müddeti zamme
diyoruz, karşılık geliri derpiş etmiyoruz. 
Halbuki bu geliri derpiş; etmek lâzımdır. Bu 
karşılığı Hükümet vere 3eğine sandık versin 
dersek, sandığın, aidatını almadığı, mukabilini 
temin etmediği bir yere ajıktan para vermesini 
iltizam etmiş oluruz ki, tu suretle sandık kısa 
bir zamanda malî vaziyet.ni kaybeder. Bu kar
şılığı inhisar bütçesi ödesin dersek bu, bir dere

ceye kadar akla yakındır. Geçen 15 sene, müd
detine zammedilmek suretile bu kanun mucibin
ce koruma sandığından kendisine verilecek 
tazminatı hesaba ithal edelim. Fakat mukabili
ni inhisar bütçesinin sandığa ödemesi lâzımdır, 
Bu temin edildiği takdirde işin tekaüd kanu
nuna bağlanması kalıyor. O kanuna bağlamak 
arzettiğim geliri temin etmek suretile zannedi
yorum ki iki tarafın da mütaleatını telif etmek 
ve hakkın, adaletin yerine gelmesini mümkün 
kılmak kabildir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Ayni noktai 
nazara iştirak ediyorum. Sözümden sarfınazar 
ettim. 

MEMED SOMER ( Kütahya ) — Bendeniz 
bir karşılık arzedeyim. Şimdi Hükümet bu san
dığın tesisi için bir muavenette bulunuyor. 5000 
kişiye muavenet ediyor. Bunu kanun çıktıktan 
sonra, soracak. Devlet kadrosunda iken vazifesi
nin lâğvinden dolayı veyahud başka suretle inhi
sara geçen memurlardan on beş seneden fazla hak 
iktisab etmiş memurları soracaktır. Anlamıyo
rum; Devletin bu gün beş bin kişiye verdiği 
haktan geriye kalan iki bin liralık veya üç bin 
liralık bir karşılığı bulması, bir şey teşkil et
mez. Onun için bunun karşılığı şu olabilir: 

Devlet bunlara sandığın tesisi için bir şey 
veriyor. Binaenaleyh arzettiğimiz şekilde 
olanların hissesi ayrılır. 

ALİ ŞEVKET ÖNDERSEV (Gümüşane) — 
Maaşlarının % 5 i verilmiyor mu? 

MEMED SOMER (Kütahya) — Verecek
lerdir. 

BAŞKAN — Müşafaha olmasın. 
MEMED SOMER (Kütahya) — Sordularda. 
İnhisar idaresinde inhisar vazifesile mükel

lef ve ücretle müstahdem bulunacaklardan 25 
seneyi ikmal ettikleri vakit diğer memurlar 
gibi tekaüd olmakta muhtar bulunacaklardır. 
Vaziyet budur. Karşılığı da sandığa verilen kı
sımdan bunların hissesi ayrılmış bulunacaktır. 

BAŞKAN — Bay Memedin takririni tek
rar okutacağım ve reye koyacağım. Nazarı iti
bara alınırsa encümene vereceğim. 

Yüksek Reisliğe 
« Onbeş sene ye daha fazla hizmeti Devlette 

bulunarak halen İnhisarlarda ücretle müstahdem 
memurların tekaüd hakları mahfuzdur.» şek
linde bir maddenin ilâvesini teklif ederim. 

Kütahya saylavı 
Memed Somer 

BAŞKAN — Bu takriri nazarı dikkate alan
lar . . . Almayanlar . . . Takrir nazarı itibare alın
mıştır. encümene veriyorum. 

Birinci madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur. Birinci maddeyi reye koyuyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bay Eminin tek
lifi vardı, o ne oldu? 
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BAŞKAN — Onu reye koyamam. Heyeti I 

umumiyesinin müzakeresine karar verdiğiniz için 
bu takriri reye koyamam. Verdiğiniz kararla 
tezad teşkil eder. Bay Memedin de takriri yar
dı, onu da koymadık. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde ben ha
ta ettim demek. Anlaşıldı. 

REMZİ GÜREŞ (Gazi Anteb) — Bay Meme
din takriri, meselenin esasını değiştirdiği için, 
yani Devlet kadrosu dahilinde olmakla beraber 
mahiyetleri itibarile ücretli adını taşıyan ve 
şimdiki mevzuatımıza göre diğer memurlardan | 
farklı bulunan nihayet Maliye vekâletinin de, j 
hesab' noktasından, bütçe noktasından bütün I 
bunlara tekaüd mevzuatını teşmil etmek imkânı 
yoktur, dediği bu memurların 15 senelik kı
demleri itibarile alınarak haklarında diğer 
memurlar gibi muamele yapılması yolundaki tak- I 
riri itibar gözüne aldığınıza göre bu takririn I 
tabiatile inhisar memurlarına aid olduğu gibi di
ğer memurlara da teşmilini kabul etmiş bulu
nacağınız sübhesizdir. Bu itibarla benim söyle
diğim cihetler, takririn istihdaf ettiği mevzu 
ve mevzuun kendiliğinden alacağı vüsattir. Bu 
itibarla bendeniz usul noktasından arzediyorum | 
ki, takrir encümende müzakere olunduktan 
sonradır ki, işin esası hallolmuş olacaktır. Di
ğer memurların vaziyeti göz önünden geçirile
cektir. Bu kanunun bu şekilde yürümesi, na
zarı itibare alınan takrirdeki esasa göre hüküm 
olmaz. 

BAŞKAN — Bunun usul ile alâkası yoktur. 
Bu bir mütaleadan ibarettir. Bay Memedin tak
riri ile teklif edilen inhisarlar koruma kanunu 
itibarla bendeniz usul noktasından arzediyorum 
lâyihası üzerinde orada şu veya bu vaziyette 
bulunan memurlar şu veya bu istisnaî hü- J 
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kümlere tâbi olacaklardır. Encümen bunu tet
kik edecek, aynen mi kabul edecek, eskisini 
ipka mı edecek, yoksa başka bir formalite mi 
bulacak, ne yapacak?... Henüz elimizde anla
şılmış bir hüküm yoktur. Takririn neticesi ge
linceye kadar bu lâyihanın müzakeresinin tehi
rini icab ettiren bir mecburiyet yoktur. Ben
denizin söylemek istediğim nokta, budur. 

Binaenaleyh birinci madde hakkında başka 
söz isteyen olmadığına göre maddeyi reye arzet-
mek mecburiyetindeyim. 

Birinci maddeyi kabul edenler . .. Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Mabadine cumartesi günü devam edilecektir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve 

muafiyat hakkındaki 601 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası
na (215) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (215) reyle kabul edilmiştir. 

Milis yüzbaşı Rızanın karısı ile çocuklarına 
maaş tahsisi hakkındaki kanun lâyihasına (217) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(217) reyle kabul olunmuştur. 

Zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunun bazı maddelerile 9617 sayılı 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun lâyihasına (221) zat rey vermiştir. Ka
nun (221) reyle kabul olunmuştur. 

1931 yılında askerliğe hazırlık dersi muallim
liklerinde kullanılanların ücretleri hakkındaki 
kanuna (211) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (211) reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
celse tatil olunmuştur. 

Kapanma saati: 18,55 
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* 



Şeker fabrikalarına 
kanunun 8 inei 

Afyon Karalıisar 
Bere T ürker 
Cemal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Ur as 
îsınail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Denıirel 
Matı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rii'at Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Altsoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Nazıııi Topcoğlıı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzurujar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Sabîlm Gökçül 

Bayazıd 
îhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
M|itat Kuzay 
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balışoluıum iıntiya/at ve muafiyet hakkındaki 001 sayılı 
maddesinin kaldırılmasına dair olan kanuna verilen 

reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
215 
215 

O 
O 

182 
2 

[ Kabul edenler ] 
Şükrü Gülez 

. Burdur 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gcrçcker 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdiil hal ik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgcçcn 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Dr. Mustafa C ant ekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyarbekir 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye Öniz 

Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Olıkay 
Fuad Ağrab 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nakıye El gün 
Necib Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

Haindi Ongun ' 
İstanbul 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhaıı 
Dr, Gl. Hakkı Şmasi 
Erel 
Fakihe Üymeıı 
General Şükrü Gökbcrk 
Halil Eteni Eklem 
Hayrullah Ergiiı 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Kâramursal 

'İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Hüsnü Çakır 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
General Muhittin A ley üz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
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Vcled Izbudak 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Ziihtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. 01. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin 01 pak 
Nedim Bozatık 
Uagıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahıned Haindi D iki uen 
Ali Rıza Sürel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
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Kütahya 

Dr. Şakir Alımed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Ömer Dinç 

Malatya 
Abdülmuttalib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
(îl. Osman Koptagel 
Mi liri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzcl 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Talıir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tank ut 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
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Şükrü Ataman 
Niğde 

Alımed Vefik Ulueay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal t irim 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Taıvan 

Samsun 
Ali T imalı 
Dr. Asım Sirel 
E tem Tuııcel 
Meliha Ulaş 
Menıed Güneşdoğdu 
Rnşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arık oğlu 
Esma Naymnn 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Simi 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinoh 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Dr. Galib Üstün 
HulÛsİ" Or i l roğ l l l 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkoy 
Şemsettin Günal! ay 
Zıya Basara 

Tehir dağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebil* 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Bozl.e[)e 
Milat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızaî 

Urfa 
Behçet Günay 
General Alımed Yaz::;a.'i 
Refet Ülgen 

Van 
ıMiiui!) Boya 

Yozgad 
Ekrem Pek el 
Emin Dram an 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonyuldak 
Halil Karata vsu 
[Tasan Karabacak 
Rıfat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerç.el 
îzzet Akosman 
Mcbrure Günenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kam âl Atatürk (R. C.) 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

.Ani al ya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tevfik A rica n (İzinli 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Abidiıı Özmen 
Adnan Ertekiıı 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balılicsir 
Cemal Esen er 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzrııı Özalp 
(Bakan) 
Memed Demir 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
] fa I id Bayrak ( İ. A.) 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. liesim Ömer 
Akalın 

ibrahim Çolak 
Salih lîozok (İzinli ı 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan (.'-emil Çam be! 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
1 )r. Refik Güran (İzinli 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canı tez 
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Şekibe însel 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us (izinli) 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismet Eker (izinli) 
Nabi Rıza Yıldırım 
(izinli) 

Denizli 
Dr. Hamdı Berkman 
(izinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (izinli) 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mcsud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (I/inli) 
Saffet Ar ikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(reneral Zeki Soydemir 
Nafi Atüf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 
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Gazi Anteb 

i Kılıç A 
B$kir Kaleli 
R^mzi Güreş 
R^şid Ağar (izinli) 

| Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hfıkkı Tarık Us 
îsjnail Sabuncu 
Sajdri Maksudi Arsal 
Taslat Onay 

Gümüşane 
Hhsan Fehmi Ataç 

| İçel 
Fi|<ri Mutlu (izinli) 

! İstanbul 
Atydülhak Hâmid 
Ajımed Hamdi Deniz
inin (izinli) 
Dik Neşet Ömer Irdelp 
D i Refik Saydam (Ba
kan) 
Ge|neral Refet Bele 
Hİmdi Gürsoy 
Sajlâh Cimcoz 

| İzmir 
Ceilâl Bayar (Bakan) 
Dıj. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gfjneral Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
H^tmdi Aksoy 
H^san Âli Yücel 
FCfjmil Dursun 
Mşhmud Esad Bozkurd 

isparvû 
Kamâl Turan Ünal 

j Kars 
Esad özoğuz 
Hipsrev Kmldoğan 
(irinli) 

| Kastamonu 
Dıj. Şükrü Şenozan 
ibrahim Karantay 

[ Kayseri 
Nnhid Kerven 
Resi d özsoy 
Yeli Yaşın (İzinli) 

| Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayrı Tan (izin

li) 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabri Toprak (izinli) 
Turgud Türkoğlu 

M araş 
Memed Erten (izinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Eririn 
irfan Ferid Alpava (I. 
Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı KrİTcofrlu 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavı d Oral 
Dr. Aparavaya (izinli) 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 

Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
General Naci Eldeniz 
Ömer Biçer (izinli) 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
Mahmud Soydan (izin-
li) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Galib Pekel 
Nâzrm Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
S i m Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Doğan 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
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Dr. Mi tat Altıok Esad Çakmakkaya. Ragıb özdemiroğlu Receb Züihtü Soyak 

(îzinli) 

•mmm 

Mil i s y ü z b a ş ı R ı z a m a k a r ı s ı i le o ğ u l l a r ı n a m a a ş t a h s i s i h a k k ı n d a k i k a n u n a 
\« ' r i l« ı ı ı v v h ' r i n ııeti<*«*si 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykıırd 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Dcmirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik A yaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Nnman Aksoy 
Tayftır Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nazmi Topr-oulıı 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
E n v e r Adakan 
Hac im Kezer 
ismail Hakkı Uzunçar-
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Aza adedi : 3dQ 
Reye iştirak edenler 2 1 7 

Kabul edenler : 2 17 
Reddedenler : () 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak e tmeyenle r : 180 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Bayazıd 

ITalid Bayrak 
ihsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mit.ad Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
A saf Doras 
Atıf Akgüe 
lir. Galib Kahraman 
Fsad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçcker 
Sadettin F e r d Talay 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya. Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
.Re uda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çöl «repon 

Çoruh 
.Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tijrrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Ab.':ülhak Fırat 
Aziz Samih lİter 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nafi At.uf Kanan 
Nakiye E linin 
Neci!) Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Ahmed özdeınir 

10m m Sazak 
Osman isin 

Gazi Anteb 
ıNurı Cunker 
(">tner Asrm Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kdıç 
Münir Akkaya 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Feri d Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Ham d i Ongun 

İstanbul 
Ali Bari as 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Sina si 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Cökherk 
Halil Efem Fidem 
Ki aynı 11 ah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
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Ziya Karamursal 
İzmir 

Benal Nevzad tştar 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
merı 
Rahmi KCken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Üzdamar 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küııtay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. 01, Ziya Nuri Birgi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
Mebrure Günenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (izinli) 
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Kemalettin Ülpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Sürel 
\>v. Osman Şevki l.'lu-
dağ 
(Jeneral Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzını Okay 
Mustafa Halid üner 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
)r. Şakir Ah mı*! Ediz 
Jr. Lûifi Kırdar 
ATemed Somer 
Ömer dinç 

Malatya 
A^bdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pe' taş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tnhiv Hitit 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Keşi d Tankud 
Kemal Kusun 
iNuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

1935 C : 1 
Hilmi Çoruk 
Osman Dınçer 
Kıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi Ercan 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid T alay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Munif Ycgena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim İneedavı 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Dr. Taptaf 
Falih Rıfkı At ay 
Kamâl Atatürk (R. f 
Şakir Kmaeı 
Yahya Galih Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan (İzinli) 

A ydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Müııib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Varclar 

Balıkesir 
Cemal Eseııer 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
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Memed Demir 
örge Evren 
Kahini Selçuk 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Canibe] 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergendi 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us (İzinli) 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar (İda
re âmiri) 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
İsmet Eker (İzinli) 
Nabi Rıza Yıldırım 
(İzinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
(İzinli) 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad. 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya (İzinli) 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 

1 : 2â 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Eiâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Istemat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Remzi Gürez 

Reşid Ağar (İzinli) 
Giresun 

General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık üs 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümiişane 
Hasan Fehmi Ataç 

içel 
Fikri Mutlu (İzinli) 

istanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar (Bakan) 

2-S-1935 Ö : 1 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
İlam di Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Kamâl Turan Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızddoğan 
(İzinli) 

Kastamonu 
Dr, Şükrü Şcnozan 
ibrahim Karantay 
Sami Erkmeıı 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

(îzinil) 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Behire Bediz (İzinli) 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naim Tl azim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sıiay 

Kütahya 
Besim A t al ay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmeıı (Bakan) 
Naşid Ulur: 
Ueceb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani A keken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer , 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Memed Erten (İzinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya 
(1. Â.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Aparavaya (İzinli) 
Hulki Aydın (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Carıib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
Mahmud Soydan (İzinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyalh 

Tokad 
Galib Peke! 
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î : 2â â-54935 C : 1 
HüiTcm Ergün 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 

MJtat Aydın 
Süleyman Sırrı Gedik 
(tkinli) 

ürfa 
Alji Saib Ursavaş ı 
(Ijzinli) 
Fiıad Gökbudak 

Memed Emin Yurdakul 
Van 

ibrahim Arvas 
Yozgad 

Avni Doğan 
Sırrı tçöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) . 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

Z a l n l a n v e a s k e r i ı n j e ın ı ı r l a r ı n ı n a a ş a l ı h a k k ı n < l a k i k a m ı m ı n b a z ı m a d d e l e 
r d e 2 0 1 7 s a y ı l ) k a m ı n ı m 1 ııci m a d d e s i n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i n e d a i r 

k a m ı n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i e e s i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

399 
221 
221 

176 
2 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref D emir el 
Hatı Çırpan 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 

>jiuri Göktepe 
Balıkesir 

Bnver Adakan 
Hacim Kezer 
tf ayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şjlı 
Osman Niyazi Bürzü 
Şabiha Gökçül 
| Bayazıd 

iflalid Bayrak 
Ijhsan Tav 

Bolu 
ibr. Emin Cemal Suda 
îjsmail Hakkı Uzmay 
4'lîtad Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
jitıf Akgüç 
j)r. Galib Kahraman 

Esad Sağay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi Noylan 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri AkgÖl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Azsiz Samih İlter 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Neeib Asım Yazıksız 
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Eskişehir 
Ahmed Özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İsimlimi 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. HakkT Şinasi 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Halil E tem Eldem 
TTayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazım 
Ziya Karamıırsal 

İzmir 
Benal Nevzad İştar 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 

İ : 22 2-5 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Karantay 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Perru.Ii Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kvmalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Ake9 
Salâh Yargı 

Konya 
Alımed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Reli ire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid ttner 
Mustafa Ulusan 
T*vfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Di'. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Someı 
Ömer Dinç 

1935 C : 1 
Malatya 

Abdülnıuttalib Öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Koptagel 
Milıri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Osman Ercin 
Refik ince 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Urai 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 

Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Siird 
İsmail Müştak M ayak on 
Şevki SiLsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

S'ivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Flüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Ay dm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Srrrr D ay 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgarı 
Muhittin 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Buya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
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î : 22 2-5-1935 C : 1 
[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çer*el 
Mebrure Günenç 

AvÂara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib KargT 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıca n (izinli) 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Talisin San (tzİnli) 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Demir 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. (il. Besim Ömer Ak
alın 
İbrahim Çolak 
Salih Boznk (izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Cambel 
M it at Denli 

Burdur 
Hal id Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canıtez 

Şekıbe tnsel 
Çanakkale 

A.h|ned Cevad Emre 
Hiljmi Ergeneli 
Ziyja Gevher Etili 

Çankırı 
Sarili 
Ziv 

Çölgeçen 
a Esen 

Çoruh 
As\m Us (İzinli) 
Fuji d Bulca 
Mefned Ali Okar (İda
re (âmiri) 

Çorum 
Alj Rıza özene. 
İsnjıet Eker (tzinli) 
Napi Rıza Yıldırım 
(îzfnli) 

| Denizli 
T)r\ Ham d i Berkman 
(îzjinli) 
Dr.| Kâzım Samanlı 
Enjin Aslan Tokadh 
Gejıeral Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Ne<tib Ali Küçüka 
YuRuf Bask aya (İzin 1 i) 

| Diyarbekir 
Tejfik Bilge (İzinli) 
Z?ki Mesud Alsan 
Zekâ i Apaydın 

i Edirne 
Fajk Kaltakkıran 
Şer|ef Aykut 

Elâziz 
Fajül Ahmed Aykaç. 
Hakan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hükmet İşık (İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Az}z Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tu zer 
General Zeki Soydemir 
Vfipz Dumlu 
Şüfrii Koçak 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Istemat Özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Remzi Görer 
Reşid Ağaı 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
tsmail Sabuncu 
Şadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Fikri Mutlu (İzinli) 

istanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Gcnend Refet. Bele 
Mam di Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç. 
Halil Menteşe 
Flamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Ma,hmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Kamâl Ünal 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıl doğan 
(İzinli) 

Kastamonu 
Di-. Şükrü Şen ozan 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Reşid özsoy 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 

Malatya 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim ZabcT 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabrı Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Memed Erten (İzinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpava 
(t. A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (tzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Aparavaya (İzinli) 
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Halid Mengi (tzinli) 
Ordu 

Ajhmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yönten 
İsmail Çamaş 

Samsun 
iıltem Tuncel 
Menıed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ömer Biçer (İzinli) 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
Mahmud Soydan 
(İzinli) 

î : 22 2-5 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
llüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
(.-«>mil Uybadın 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

1935 C : 1 
Tokad 

Galib Pekel 
Nâzım Poroy 
Resai Er içken 

Trabzon 
Daniş Eyüboğiu 
TTamdi Ülküm en 
Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 
(tzinli) 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Fuad Gökbudak 

Memed Emin Yurdakul 
Van 

ibrahim Arvas 
Yozgad 

Avni Doğan 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 

(İzinil) 
Dr. Mitat Altıok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğhı 
Receb Zühtü Soyak 
(izinli) 

1 9 3 1 y ı l ında a s k e r l i c e I ıayır l ık ders i m u a l l i m l i k l e r i n d e k u l l a n ı l a n l a r ı n 
ücre t l er i h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n ne t i ce s i 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 211 
Kabul edenler : 211 
Redddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 186 

Münhal ler : 2 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
(V.mal Akçrn 
İzzet Akasman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
IOsad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demire! 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik A yaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat. Araz 

Antalya 
C el âl M engilibör ü 
Numan Aksoy 
Tevfik A rican 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nazmı Topcoğln 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunear-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Sahih a Gökcül 

Bayazıd 
Hali d Bayrak 
İhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mi ta d Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

hursa 
Asaf Duras 
Atıf Akgüe 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Fatiıı Güvendiren 
Mustafa Kelimi Gerceker 

Sadettin Ferid Talay 
Çanakkale 

Şükrü Yaşın 
Çankırı 

IVTı ıstaf a Abdül h a 1 i k 
Renda 
Mustafa Önsay 
Rifat Üniir 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabrı Akgöl 
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İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Denizli 
Haydar Rüştü Öktem 

Diyafbekir 
General Kâzım Sevük-
t eki ıı 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
3üİfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Alımed Saffet Ohkay 
Fuad • Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Nail At uf Kansu 
Nakiye El gün 
Nceib Asım Yazıksız 

Eskişehir 
Alımed Özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Nuri Conker 
Ömer AsTiiı Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnaııkur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul' 
Ali Bari as 
Ali Rana Tarkan 

î : 22 2-5X935 C : 1 
Di. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Fakihe öymen 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hayrullah Ergin 
Sedeftin Rıza Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
Rahmi Köken 
Şikrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 

Kars 
G eneral Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Karantay 
Nuri Tamaç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Yeled Izbudak 

Kayseri 
Alımed Hilmi Arga 
^erruh Güpgüp 
üasan Ferid Perker 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akjca 

Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Alımed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Şakir Alımed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Ömer Davud Dine 

Malatya • 
Abdülmuttalib öker 
Dr. Hilmi Ortaç 
Emrullah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Milıri Pektaş 
Yasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Osman rârçin 
Refik İnce •<.>*•• 
T ah ir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asını Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güncşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Blcda 
Remzi Çin er 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günalt ay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Cenca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Dav 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 
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Yozgad 
Ekrem Pekel 

Afyon, h'arahisar 
Ali Cetinkaya (Bakan) 
J faydar Oereel 
Mebrure Güııenc 

Ankara 
Ahıned Ulus 
Aka Gündüz (İzinli) 
,|)r. Taptas (izinli) 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Falih Rıfkr Alay 
Şak ir Kmacı 
Yalıya (lıû'ıh Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Abiditı öznıon 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
(Vmıal Esener 
T)r. İfa,san Vasıf Som-
yürek 
General. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Cavid Demir 
Örjîe Evren 
Ralım i Selçuk 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
Dr. GI. Besim Ömer Ak
alın 
İbrahim Gol ak 
Salih Bozok (izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Hasan Cemil Oambel 
.Milat Denli 

Burdur 
Hal id Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

î : 22 2-5-
Emin Dram arı 
Ömer Evci 

[Reye iştira 
Bursa 

Dr. Refik Güran (İzinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Can it ez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahıned Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergen eli 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Sami Oölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asını Us (İzinli) 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar (ida
re âmiri) 

Çorum 
Ali Rıza özene 
İsmet Eker (İzinli) 
Nabi Rıza Yıldırım 
(İzinli) 

Denizli 
Dr. Haindi Berkin an 
(İzinli) 
Dr. Kâzrnı Samanlı 
Emin Asılan Tokad 
General Şefik 
Mazlıar Mü fi d Kaıısu 
Necib Ali Küçüka, 
Yıısu f Başka ya (İzi nü) 

Diyarbekir 
Tevfilv Bilge (İzinli) 
Zeka i Apaydın 
Zeki Mesııd Alsan 

Edime 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Kazıl Ahmed Aykae 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Tşık (İzinli) 

.935 C : 1 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Karatavsıı 

etmeyenler] 
Saffet Arı kan 

Erzurum, 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahıned Fikri Tıızer 
(ieneral Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
İstemat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi A.nteb 
Ali Kılıç, 
Bekir Kaleli 
Remzi Gorer 
Resi d Ağar 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Sadrı Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Alae 

îç.el 
Fikri Mutlu (İzinli) 

İstanbul 
Abdüllıak Hami d 
Ahmed Haindi Deniz-
nıeıı (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer inicip 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan ) 
General Refet Bele 
Ham d i Gürsoy 
Salâh Oimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Terfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzını İnanç 
Halil Menteşe 
Haindi Aksoy 
Hasan Ali Y^cel 
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Hasan Karabacak 
Rıfat Vardar 

Mahmud hîsad BozkuıV 
[sporla* 

Kaıııâl (Tnal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Tali Öngören 
Esad Özoğuz 
Hüsrev Krzıldoğan 
(İzinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozau 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Nah id Kerven 
Resi d özsoy 
Yeli Yaşın (izinli) 

Kırşehir 
Mem,ed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

(izinil) 
Konya 

Ali Muzaffer Giiker 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Naîm Hazım Onat 
Ressam Şevket Dag 
Tevfik Fikret Sılay 
(Oruntak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Muhlis Erkınen (Bakan 
Naşid Ulıığ 
Reccb Peker 

Malatya 
General İsmet inönü 
(Başbakan) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayı ir 



Kân! A keken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Sabrı Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlıı 
Yaşar Özey 

M araş 
Memed Erten (izinli) 
Mitad Alam 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Kıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Naki Yücckök 

î : 22 2-5 
i Niğde 

Ckvid İhsan Oral 
Dr. Aparavaya (İzinli) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Aftımcd İhsan Tokgöz 
Ajli Canib Yön t en 
ilamdı Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Fıtem Tuncel 
Memed Ali Yörüker 
Zpihtü Durukan 

| Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
EjSitta Nayman 
11 ilin i Uran 
Öjmer Biçer (İzinli) 

I Siird 
Ilıılki Aydın (İzinli) 

1935 C •: 1 
Malı mu d Soydan 

(İzinli) 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengirşcnk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 
Rasim Basara 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadnı 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey a tir 

Tohad 
Galib Pekcl 
Nâzım Poroy 
Rcsai Erişken 

Trabzon 
Danış Eyüboğlu 
Ham d i Ülküıneıı 

Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 

ı'rfa 
Ali Saib Ursavaş 

(İzinil) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozfjad 
Avni Doğan 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Celâl Sah ir E rozan 
(İzinli) 
Dr. Mitat Altrok 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb Özdemiroğlu 
Rccob Zühtü Soyak 
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İktisadî buhran 
fıkrasının tefsi 

ve 
rine dair 
Bütçe ehcümenleri mazbataları (3/8!) 

T. G 
Başvekâlet 

Kahırlar müdürlüğü 
\Sayı: 6ı3015 

maddesinin 
(l 8Q0 numaralı iktısad|î 

kanonunun 3 üncü 
15^X-1933 tarih ve 2l5$7/69 

jBu işin tefsir yolile 
edejim efendim. 

S, Sayısı: 70 
vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 2 ci 

Başvekalet tezkeresi ve İktısad, 

2/-X 1933 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

buhran vergisi kanununun 6 ncı maddesile muvazene vergisi 
2 inci fıkrasının tefsiri için Maliye vekilliğinden yazılan 

sayılı tezkere sureti leffen arz ve takdim kılınmıştır. 
bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını rica 

Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliğinin 1 5 - X - 9 3 3 tarih ve 21537/69 sayılı tezkere suretidir 
• • ] • • 

1İ9Ö numaralı iktisadî buhran vergisi kanının nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; 
AJynen : «Mülhak ve hususî bütçelerden ve belediye bütçelerinden tediye olunan istihkaklara aid 

vergi bu idareler muhasebeleri tarafından tevkif ve bir hafta zarfında malsandığına teslim olu
nur. i Tevkif atı muayyen zamanlarda yapmayan veya vergiyi zamanında malsandıklarına teslim 
etmeden îta âmirler ile muâasiblerden müştereken, vergi % 10 zamla tahsil olunur». 

J^uvazene vergisi kanununun 3 ncü maddesinin ikinci fıkrasında da; 
i ^ n e n :. «Mülhak, hususî bütçelerle belediye bütçelerinden tediye olunan istihkaklara aid ver

giler^ bu idare muhasebecileri tarafından tediye sırasında tevkif ve bir hafta zarfında malsandığı
na tislim olunur. Vergiyi muayyen zamanlarda tevkif veya malsandıklarına zamanında teslim et-
meyejh ita âmirlerile muhasebecilerden vergi % 10 zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan tah
sil o|ınur ve haklarında ayrıca kanunî takibat yapılır» diye yazılıdır. 

îr iki maddenin tatbikat sahasındaki şekli şudur: 
şngi, tediye sırasında / tevkif veya muayyen zamanlarda malsandığına yatırılmadığı takdir

de, fçanunî takibat, hem itia âmirlerine hem de muhasebecilere tevcih edilmektedir. 
Tatbikatın bu şekline, itüraz eden bazı ita âmirleri; bû vergilerin muayyen zamanlarda mal-

sand^ğma yatırılmaması mesuliyetinin, münhasıran muhasebecilere teveccüh edeceğinden bahisle 
kend i r i n in cezaî mesuliyete teşrik edilmemelerini istemektedirler. (.""-• • 

I^albuki, maddelerin tahrir tarzından; -
|) Tevkif atın muayyen zamanlarda yapılmaması, 

Verginin zamanında malsandığına yatırılmaması. 
illerinden ita âmirlerili muhasebecilerin müştereken mesuliyetleri lüzumu anlaşılmaktadır. Çün

kü h | r iki maddede de tevkif atın muayyen zamanlarda yapılmaması halile verginin malsandığına 
yatniltnaması keyfiyetinin t veya) edatile birbirine bağlanmış olması her iki hal ye keyfiyetin ay
ni hikme raptedildiğini göstermekte ve bilhassa 1890 numaralı kanunda ayrıca müşterek; mesuli-



— 2 — 
yetten bahsedilmiş olması da, hâdisenin bu tarzda muhakemesine kuvvet yermektedir. 

Ancak j tertib ve tahrir tarzı itibarile her iki maddenin bu suretle mütaleası zarurî görülmekle 
beraber, verginin tahakkuk ve tevkifmde ita âmirine teveccüh eden vazife, istihkaklardan verginin 
kcsi.lib kesilmediğini tetkik ile ondan " sonra istihkakın tediyesine emir vermekten ibarettir. 

•îta emri üzerinde kesilen verginin, malsandığına yatırılması, muhasebecileri alâkadar etmesi 
icab eden bir keyfiyet gibi görünmektedir. Bu itibarla, müşterek mesuliyetin, ancak ita emri 
üzerinde tevkif at yapılmadığı takdirde mevzubahs olması, mütalea edilebilir. Fakat her iki mad
denin tahrir tarzından ve mutlak ifadelerinden böyle bir netice çıkarmak mümkün olamamaktadır. 

Tediye bordroları, ita âmirinin mucibine iktiran ettirilmekle verginin tahakkuk muamelesi te
kemmül etmiş olur. Verginin malsandığına yatırılması için, muhasebecilerin ita âmirlerinden ayrı
ca emir ve tebliğ beklemelerine mahal kalmaz. 

Bu itibarla, altıncı ve üçüncü maddeler hükümlerinin; tevkif atı doğrudan doğruya malsandıkla-
rına yatırmakla mükellef olan muhasebecilerin birinci derecede mesuliyeti cihetine gidilmek ve 
paranın bunlardan tahsiline imkân görülemeyen hallerde ita âmirine müracaat edilmek suretile 
tatbiki, âdilâne bir hareket olmakla beraber, yukarıda izah olunan kanunî sebebler ve mülâhaza
lar dolayısilc her iki madde hükümlerinin bu şekilde tatbiki, bir tefsir mevzuu teşkil etmek iti-
barile mümkün görülememekte ve tatbikat noktasından ikame edilen bir idarî dava münasebetile, 
hâdisenin tefsire şevkine Devlet şûrasınca da lüzum gösterilmektedir. 

Keyfiyetin tefsiren tetkik ve halline müsaade buyurulması arz ve rica olunur efendim. * 
Maliye vekâleti vekili 

îktısad encümeni mazbatası 

FÎB.M.M. 
îktijuad encümeni . 11-TV-1935 
Kcfrmr No. 10 

'Es<$ş No. 3/81 
Yüksek Başkanlığa 

1890 sayılı iktisadî buhran vergisi kanunu
nun 6 ncı maddesile muvazene vergisi kanunu
nun (3) ncü maddesinin (2) nci fıkrasmm tef
siri için Maliye bakanlığınca hazrrlanıb Başve
kâletten Kamutaya sunulan tefsir tezkeresi en
cümenimize havale edilmekle Varidat umum 
müdürü hazır bulunduğu halde okundu ve gö
rüşüldü. 

Tefsiri istenen iktisadî buhran vergisi kanu
nunun (6) ncı maddesile muvazene vergisi ka
nununun (3) ncü maddesinin (2) nci fıkrasının 
hükümleri; mülhak ve hususî bütçelerden ve be
lediye bütçelerinden tediye olunan istihkaklara 
aid vergjlnin kesilmesine ve muayyen müddet 
içinde malsandıklarma yatırılmasına ve müdde
ti içinde yatırılmayan bu vergilerden dolayı mu
hasebeci ile ita âmirinin bu vergiyi % 10 fazla-
sile ve müştereken ödemeye mecbur olduklarına 
dairdir. 

Tefsirin mucib sebebi olarak ileri sürülen 
mütaleaya nazaran: Tatbikatta ita âmirlerinin 
bordrolarda Maliyeye aid verginin kesilib ke
silmediğini kontrol edebilecekleri hususî idare
lerin kasa işlerile alâkadar olamayacakları. Bi
naenaleyh vergisi kesilmiş bir bordronun itası
na emir veren bir idare âmirinin kesilen vergiyi 
yatırıb yatırmamak işile alâkalandrrılmasmm 
belki vazu kanunca da kanunun ilk tanzimi sı
rasında düşünülmediği hatıra geldiği söylen
mektedir. Her iki kanunun tefsiri istenen mad
de fıkralarını tetkik eden encümenimiz hükümle
rin yazılış ve anlayışında katiyen tefsire taham
mülü olmadıklarını görmüştür. 

Ancak ita âmirlerinin tediye bordrosu üzerin
de Maliyeye aid verginin kesildiğini gördükten 
sonra bu verginin malsandığına yatırılmasın
dan mesul olmasını da encümenimiz esas itiba-
rile adalete uygun bulmamış ise de maddenin 

(S. Sayısı: 70) 



bu günkü açık şekline nazaran 
tadil yolu ile hallebilebileceği 
maksada göre Hükümetin yeni 
sı hazırlaması muvafık olacağı 
mistir. 

Havalesi mucibince Maliy 
menlerine verilmek üzere 
sunulur. 

îk. En. Baş. # M. M. 
Tekirdağ Giresun 
Ş. Kesebir İsmail Sabuncu 

Aza Aza 
Aifyon K. Aydın 
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meselenin ancak 

i anlaşıldığından bu 
i bir kânun lâyiha-

neticesine var-

e ve Bütçe encü-
Yüksek Başkanlığa 

Berç Türker Nazmı Topcoğlu Emin Sazak 

T,\B. M. M. 
MaUye encümeni 

Karar No. 21 
Esâs No. 3/81 

Kâtib 
Niğde 

Dr, R. Ferid T alay 
Aza 

Eskişehir 

Aza 
Gazi Anteb 

Bekir Kaleli 
Aza 

Kayseri 
S. Demirezen 

Aza 
Muş 

Ş. Ataman 
Aza 

Sinob 
Y. K. Tengir^ 

Aza 
Zonguldak 

Hasan Karabacak 

Aza Aza 
Giresun îzmir 
M. KlUç Benal Tevzad îştar 

Aza 
Konya 

C. Tekin 
Aza 

Samsun 
Ali Tunalı 

Aza 
Maraş • 

Kemal Kusun 
Aza 

Seyhan 
Esma Nayman 

Aza 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 
Aza 

Zonguldak 
Ragib özdemiroğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

17 - XV - 1935 

' 1$90 sayılı iktisadî buhran vergisi kanunu
nun 8 ncı maddesi ile muvszene vergisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin 2 i ci fıkrasının tefsiri
ni isteyen Başvekâlet tezkeresi îktısad encüme
nince müzakereden sonra Encümenimize hava
le edilmekle varidat umum müdürü bulunduğu 
haldi tetkik ve müzakere eiildi. 

flctısadî buhran vergisilo muvazene vergisi 
kanunu tedvin edilirken hususî idarelerle beledi
yelerin ve mülhak bütçeli idarelerin cibayet et
tikleri Devlet vergilerini muayyen mühletlerde 
Hazineye vermeleri lüzumu 

Yüksek Reisliğe 

iüşünülmüştür. Sey
ri sefain idaresile Devlet demiryolları idaresinin 
nakliyat vergisini, kanunda 
ğmdan istifade ederek Uzun 
medijkleri görülmüş ve bullardan seyrisefain 
için (ayrıca bir mahsub kanunu da çıkarılmıştı. 

Buhran ve muvazene vergilerinde buna ma
hal kalmaması için sarih 
konmuş, gerek muhasibler ve gerek âmiri italar 
bu vergilerin gerek cibayelinden ve gerek Ha
zineye tediyesinden müştereken mesul tutulmuş
tur. I Bunlardan hususî idarelerle belediyelerde 

bir kayid olmadı-
yıllar Hazineye öde-

nakid vaziyetine âmiri italar müessir olduğun
dan yalnız muhasiblerin mesuliyeti maksadı te
min edemez. Bu müesseselerde muha
siblerin tayin ve azil salâhiyeti âmiri 
italara aid olduğu da düşünülmüştü. Âmi
ri îtalarm mesuliyetini kısmen bertaraf edecek 
şekilde istenilen tefsire encümenimiz bu hüküm
lerin tedvini sebebleri noktasından imkân gör
mediği gibi maddelerin ifadelerindeki ıtlak se-
bebile de mesuliyetin bir taraftan kaldırılması
nı mümkün bulmamıştır. 

Binaenaleyh maddelerin sarahatine göre âmi
ri italar vergilerin gerek tahakkuk ve cinaye
tinde ve gerek Hazineye tesliminde muhasible 
birlikte mesuldürler. Bu mütaleamıza îktısad 
encümenince de iştirak edildiği görülmüştür. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. E. Eeisi 
Gümüşane 
H. F. Ataç 

Aza 
Ankara 
M. Ayaşh 

M. M. 
İsparta 

Kamâl Ünal 
Aıza 

Aydın 
Adnan 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 
Ajza 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

(S . Sayısı: 70) 



Aza 
Çaslspı 

8. Çölg4g$n 

Aıza 
Gümiişane 
Ş. öndersev 

Aza 
izmir 

K. Dursun 

Aıaa 
Malatya, 

J!f. Nedim Zabç% 

Aza A asa 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
encümeni 28 - fV -1935 

Kömr No, 48 
Mm No. 3/81 

Yüksek Reisliğe 

1800 sayılı iktisadî buhran vergisi kanunu
nun 6 noı maddesile muvazene vergisi kanunu

nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsirine da
ir olub Yüksek Meclise sunulan 21 - X -1933 tarih 
ve 6/3015 sayılı Başvekâlet tezkeresi îktısad ve 
Maliye encümenlerinin mazbataları ile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla Maliye vekâleti, 
müsteşarı Faik Baysal bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Tefsiri istenilen maddeler hakkında îktısad 
ve Maliye encümenleri mazbatalarında derme-
yan olunan mütalaalara encümenimizce de işti
rak edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine kon

mak üzere Yüksek RetsKğe sunuldu. 
Beis 

Burdur 
M. Ş. Özkan 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Muş 

Ç. Çiloğlu 
Tokad 

S. Genca 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Ankara 
Y. G. Kargı 

İstanbul 
S. Uraz 

Sivas 
R. Basara 

Yozgad 
8. tçöz 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Day 

Çorum 
M. Cantekin 

İzmir 
K. İnanç 
Sivas 

Remzi Çiner 
Malatya 
O. Taner 

I^^B^ii 
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S. Sayısı: 69 
Vasıtasız vergi ere munzam kesirlerin tevhid ve nisbetle-
rinin tadiline da ir olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı maddesi 

nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/88) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6(3028 

]J-X-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

\ Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair 18 mayıs 1929 
taHh ve 1454 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin tefsiri hakkındaki Maliye vekilliğinin 
2f-IX-934 tarih ve 22239/94 sayılı tezkeresi sureti yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile bjitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade buyurulmasını dilerim 
efendim. 

Başvekil 
ismet 

Maliye vekilliğinin 22239 sayılı ve 27 - IX -1934 tarihli tezkeresi suretidir 

Vasıtasız vergilere 
19^9 tarihli ve 1454 
riniden vergi alınmakta 
besi ve 1331 senesinden 
maddesinin (A ve B) 
yellerdeki araziden 

IBu maddei kanuniyede). 
arazi ve arsalar vergi 
nıuı 6 ncı maddesinin (A 
ahkâmı ihtiva etmekte 
arsalarla 553 numaralı 
nuîmn 8 nci maddesinde 
rı, «hükümlerine dahil 

Bu itibarla 18 mayıs 
saljara aid hükmün arsalai* 
talÜık arazi ve avlu ve ba| 
redddüd edildiği için 
veçhile keyfiyetin tefsiren 

munzam 

Başvekâlet yüksek makamma 

kesirlerin tevhidine ve nisbetlerinin tadiline dair olan 18 mayıs 
numajralı kanunun 6 ncı maddesinde « 1331 senesinde kayidli kıymetleri üze-

yerlerde bilûmum arazi ve arsalardan bu kıymetlerinin binde altmış 
sonra tadil görüp te 17 şubat 1341 tarihli ve 552 numaralı kanunun 6 ncı 

fıkralarına dahil bulunan arazi ve arsalar ile bu tarihten sonra tahrir gören 
tahrir kıymetlerinin binde onu nisbetinde vergi alınır» denilmektedir. 

553 numaralı kanunun 6 ncı maddesinin (A ve B) fıkralarına dahil 
mabetlerinin tezyid edildiğinden bahsedilmekte ise de 552 numaralı kanu-

ve B) fıkraları, münhasıran öşre tâbi olan arazi vergilerine müteallik 
1302 tarihli emlâk nizamnamesi ve ona müteferri ahkâma tâbi bulunan 

kahunun 7 nci maddesinde yazdı çaldık ve bataklık arazi ve yine ayni ka-
yazılı avlu ve bahçe fazlaları 6 ncı maddenin anifülarz (A veB) fıkrala-

değ^ldir. 
tarihli ve 1454 numaralı kanunun 6 ncı maddesinde yazılı arazi ve ar-

ile 552 numaralı kanunun 7 ve 8 nci maddelerinde yazdı çaldık ve ba
hçe fazlaları hakkında da çayı tatbik bulub bulmayacağı hususlarında te-

ew|elce 9-VIII-1930 tarihli ve 2024/7 numaralı tezkere ile de .arzedildiği 
halli hususuna müsaade buyurulmasmı arzederim efendim. 

olub 

lî>29 
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Maliye encün 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 22 
Eşhas No. 3/88 

Yüksek 

Vasıtasız vergiler munzam kesirlerinin tev-
hid ve nisbetlerinin tadiline dair 18 mayıs 
1929 tarihli ve 1454 sayılı kanunun 6 ncı mad
desinin tefsiri talebini havi olub Başvekâletin 
11 teşrinievvel 1934 tarihli ve 6/3028 sayılı tez-
keresile gönderilen Maliye vekâletinin 
27 - IX -1934 tarihli tezkeresi sureti Maliye ve-
kâleti memuru hazır olduğu halde encümenimiz
de okundu: 

Bu tezkere ile, zikrolunan altıncı maddede 
«1331 senesinde kayidli kıymetleri üzerinden 
vergi alınmakta olan yerlerde bilûmum arazi ve 
arsalardan bu kıymetlerin binde altmış beşi ve 
1331 senesinden sonra tadil görüpte 17 şubat 
1341 tarihli ve 552 numaralı kanunun altıncı 
maddesinin (A ve B) fıkralarına dahil bulunan 
arazi ve arsalar ile bu tarihten sonra tahrir gö
ren yerlerdeki araziden tahrir krymetlerinin 
binde onu nisbetinde vergi alınır» denilmesine 
ve zikrolunan (A ve B) fıkraları münhasıran 
öşre tâbi olan arazi vergilerine müteallik ahkâ
mı ihtiva etmekte olub 1302 tarihli emlâk nizam
namesi ve ona müteferri ahkâma tâbi bulunan 
arsalarla 552 numaralı kanunun 7 nci madde
sinde yazılı çalılık ve bataklık arazi ve yine ay
ni kanunun 8 nci maddesinde yazılı avlu ve bah
çe fazlaları mezkûr (A ve B) fıkraları hüküm
lerine dahil bulunmamasına mebni zikri geçen 
altmcı maddede yazılı arazi ve arsalara aid 
hükmün arsalar ile 552 numaralı kanunun 7 ve 
8 nci maddelerinde yazılı çalılık ve bataklık 
arazi ve avlu ve bahçe fazlaları hakkında da ca-
yi tatbik bulub bulmayacağı sorulmaktadır. 

Mesele düşünüldü ve konuşuldu: 1454 nu
maralı kanunun 6 nci maddesinin 2 nci fıkra
sında tahrir kıymetlerinin binde onu nisbetinde 
vergiye tâbi olan araziyi tayin etmiş ve birinci 
fıkrasında da 1331 senesinde kayidli kıymetleri 
üzerinden vergi alınmakta olan yerlerde mutlak 
olarak bilûmum arazi ve arsalardan bu kıymet
lerin binde altmış beşi nisbetinde vergi alınması 
lâzım geleceğini zikretmiş olmasına mebni «bilû
mum arazi ve arsalar » ibaresinin şamil olduğu 
1302 tarihli emlâk nizamnamesi ve ona müte-

(S. Say 

eni mazbatası 

17-IV-1935 

Reisliğe 

ferri ahkâma tâbi bulunan arsalarla 552 numa
ralı kanunun yedinci ve sekizinci maddelerinde 
yazılı çaldık ve bataklık arazi ve avlu ve bah
çe fazlalarının birinci fıkra hükmünden hariç 
tutulmasına imkân görülememiştir. 

Konuşma sırasında şifahen verilen izahata 
göre çalılık, bataklık arazi ile arsa, avlu ve bah
çe fazlalarına 1341 senesindeki kanunun (bilû
mum arazi ve arsalar ) ibaresine göre öşre tâbi 
arazi gibi emsal zammile tahakkuk ettirilmiş 
olan vergilerin cibayetinde pek çok sızıltı ve şi
kâyet vaki olduğu gibi bahçe ve koru gibi ağaç
lanmış yerlerin ağaçları sökülerek tahribe sebe
biyet verecek bir hal aldığı anlaşıldığından bun
ların önüne geçilmek için vergileri idarî tecile 
tâbi tutulmuş ve arazi vergisi hakkındaki yeni 
kanunla mesele halledilmişse de son arazi vergisi 
kanunundan evvelki iki senelik zamana aid ver
giler idarî tecil suretile halen muallel durmak
ta olduğu ve tefsir talebinin sebebi de bu me
seleden olduğu anlaşılmıştır. 

Halen hükmü meri olmayan ve meri olsa bile 
(bilûmum arazi ve arsalar) tabiri gibi mutlak 
ve açık bir ifadeden müstesna hükümler çıkar
mak caiz olmadığından yukarıda yazılı olan ve 
şimdiye kadar da idarî tecile tâbi tutulan bu kı
sım vergilerin Hükümetçe lüzum görüldüğü tak
dirde bakayasının tasfiyesi hakkındaki kanuna 
bir fıkra eklenerek kayidlerinin terkini cihetine 
gidilmesi mümkün olabileceğinden işin tefsir 
yolile halline imkân görülememiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal E. Reisi 
Gümfüşane 
H. F. Ataç 

Aza 
Çankırı 

8. Çölgeçen 
Aza. 

Gümüşane 
Ş. Öndersev 

Aza 
Ankara 
M. Ayoşh 

M. M. Na. Kâtib 
Çankırı Çankırı 
M. Önsay M. önsay 
Aza Aza 

Aydın Bursa 
Adnan Dr. G. Kahraman 

Aza Aza 
İzmir Malatya 

K. Dursun M. Nedim Zqhc% 
Aza Aza 

: 69), 



T. p. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 45 
Esas No. 3/88 
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Bütçe encümeni mazbatası 

27-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

Vasıtasız vergilere munzam kesirlerin tev-
hid ve nisbetlerinin tadili hakkındaki 1454 sa
ydı kanunun 6 ncı maddesinin tefsirine dair 
Qlam 11 - X -1934 tarih ve 5/3028 sayılı Başve
kâlet tezkeresi Maliye encümeninin mazbatasile 
biriflrte encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
müsfeşan Faik Baysal bulunduğu halde oku~ 
du ve konuşuldu. 

Bu bapta Maliye encüimeni mazbatasında 
dermeyan olunan mütaleaya encümenimizce de 
iştirak edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Malatya 
O. Taner 
Sivas 

Remzi Çiner 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Çorum 
M. Cantekin 

Manisa 
Türkoğlu 

Tokad 
8. Genca 

M. M. 
Trabzon 

Sim Day 

İstanbul 
8. Vraz 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
Yozgad 
S. îçöz 

\>m<* 
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S. Sayısı: 68 
Ŷ >zğad mebuslı Sırrı İçözün Nahiye müdürlerinden Baki 
hakkında Arzuhal encümenince ittihaz olunan kararın 

Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası (4/2) 

Nahiye müdürlerinden 
2282/5055 numara ve 4 
içirt iktiza eden mazbatamı 
ederim efendim. 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 

\Karar No. 3 
Wsas No. 4/2 

21-3-1934 
Yüksek Eeisliğe 

Baki Bey hakkında Arzuhal encümeninin haftalık cetvelde münderic 
3-Q34 tarihli kararda isabet göremedim. Lütfen Mecliste müzakeresi 

yapılmak üzere*işbu takririmin mezkûr encümene havalesini rica 

Yozgad mebusu 
5. Sırrı 

Arzuhal encümeni mazbatası 

Dördüncü devrenin son 
cünu&ni tarafından verilen t 
meç ive 4 sayılı haftalık nt 
122 sayılı kararının 
Yoz|ad saylavı Sırrı tçöz 
Başkanlığa verilen takrir 
sı içjn encümenimize 

^u cetvelde münderic 
niye I müdürü iken vekâlet 
kendisine isnad edilen 
rağnaen tekrar nahiye 
mamakta olduğundan bahis 
imzalı Yüksek Reisliğe 
cüm0ne verilmekle keyfiye^ 
den Sorulmuştu. 

Gelen karşılıkta : 
Mumaileyhin, nahiye 

yinHJıe dair olan kanuna 

yılmda Arzuhal en-
7 - III -1934 günle-
lukarrerat cetvelinin 

Kamutayda konuşulması için 
tarafından Yüksek 

mazbatasının yapılma-

27 - IV - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

gönderilmişti. 
karar (Yedi senelik na-

emrine alınmış ise de 
fiilden beraet etmesine 

müdürlüğüne tayin kılın-
e şikâyeti havi Baki 

gönderilen arzuhal, en-
Dahiliye vekâletin-

miidürlerinin sureti ta-
tevfikan, matlûb olan 

evsafı haiz olmadığı ve bu kanunun 3 ncü mad
desi ise elyevm müstahdem nahiye müdürleri 
için hakkı mükteseb kabul ettiği cihetle muma
ileyhin nahiye müdürlüğüne tayinine imkân bu
lunmadığı bildirilmiştir. 

İcabı konuşuldu: 
Orta mekteb mezunlarının da nahiye müdür

lüklerinde istihdamları ahiren Meclisi Âlice ka
bul buyurulan kanun iktizasından olmasına 
mebni mumaileyh bu derecedeki mektebten me
zun ise nahiye müdürlüğü için aranılan vasfi ha
iz demek olacağına nazaran ona göre yeniden 
vekâlete müracaat etmesi lüzumunun ve eğer 
bu vasfı da haiz değil ise tekrar nahiye müdür 
lüklerinde istihdamına kanunen imkân bulun
madığının kendisine bildirilmesine karar veril
di) olmakla mazbata kılığına konularak Kamu-

file:///Karar
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ym kûûuşmaamu, sunuldu. 
Şncûmen Başkanı M. M. Na. 

Diyatfibekir Muğla 
Z. Apaydın M. Tuna 

Üye Üye 
Bursa Gümüşane 

M. Fehmi Ş. Erdoğan 

Kâtib Na. 
Samsun 
M. Ali 
Üye 

Denizli 
Şefik 

Üye 
Ajmasya 

İs. Hakkı Mumcu 

Üye 
Siird 

Ş. Süsoy 

Üye 
Van 
M. Boya 

Üye 
Antalya 

T. Sökmen 

Üye 
Mardin 

Abdiirrezza 

Üye 

t>m<i 
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S. Sayısı f49 a ilâve 
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki kanunun 
bazı maddeleriie 2617 sayılı kanunun I nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
er cümeni mazbatası (1/52) 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar No. 14 
Esas No. 1/52 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

29 - /V -1936 

Yüksek Reisliğe 

11453, 2617 numaralı kanunların bazı madde
leri hin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının, 
Kamutayın 25 - IV -1935 tarihli toplantısında 
(müzakeresine geçilmeden ör.ce (Kanun lâyihasın
da yazılı süel rütbeler adlaıını öz türkçe karşılık
ları-jile düzeltmek) için Umumî Heyetin kararı ile 
encümenimize gönderilen kanun lâyihası ve Âli 
askerî şûraca hazırlanıl) 9 - IV -1935 tarihli ve 
2290 numaralı îcra Vekilleri Heyetince onanmış 
olanj kararname okundu ve gereğine göre değişik
likler yapılarak bu biçimde: yazılan kanını lâyi
hası} Kamutaya bildirilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sonuldu. 

Malatya 
Celâl Mengelibörü 

Balıkesir 
Cemal Esener 

Diyarbekir Elâziz 
Ol. Kâzım Sevüktekin Ahmed Saffet Ohkay 

Erzurum İstanbul Kars 
Ol. Z. Soy demir Ali Barlas Ol. M. Akyüz 

Kırşehir Kocaeli Seyhan 
L. M. özdeş Nedim Bozatık Ol. N. Eldeniz 

M.JM. En.'Reisi M. M. 
(İstanbul Giresun 

Ol. Şükrü Oökberk Ol. İh san Sökmeyi 

Kâ. 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Samsun 
Ruseni Barkın 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

1453 numaralı kanunun bazı maddeleri-
le 1 numaralı cetveli ve mezkûr kanu
nun 6 ncı maddesini tadil eden 26.17 
numaralı kanunun birinci maddesini 

tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — 1453 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesini tadil eden 2617 numaralı kanunun bi
rinci maddesi aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

Subaylarda rütbe maaşa esastır. Ancak fır
ka kumandanlığı yapmış olan Tuğgenerallarla 
kanunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını ik-
tisab etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşları
nı alırlar. 

Fırka kumandanlığı kıta kademesi olmayan 

muavin smıf tuğgenerallardan ehliyet ve ikti
darları sicillen musaddak olanlar usulü mevzu-
asına tevfikan fırka kumandanı tuğgeneral 
muadili addedilerek baremin üçüncü derece ma
aşını alırlar. 

Subaylar ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazifei 
asliyesinden maada bir muallimlik dertthde eden 
subaylar ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanu
nun 5 nci maddesine tabidirler. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Hükümeti» teklifi aynen 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı encümence kabul edi
len bir numaralı cetvel 

^ 

1 Orgeneraller, oramiraller 
2 Korgeneraller, koramiraller 
3 (Frrka kumandanlığı yapmış olan 

tuğgeneraller) tümgeneraller, tüm
amiraller 

4 Tuğgeneraller, tuğamiraller, Diva
nı temyiz müddei umumisi ve ve
kâlet Hukuk müşaviri 

5 Albaylar, Divanı temyiz azaları, 
birinci smıf askerî memurlar 

6 Yarbaylar, ikinci smıf askerî me
murlar ve vekâlet Kalemi mahsus 
mildürü 

Maaş 
asılları 

150 
125 

100 

90 

80 

70 

D. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Binbaşılar, üçüncü smıf askerî me
murlar 
önyüzbaşılar, dördüncü smıf aske
rî memurlar 
Yüzbaşılar, beşinci smıf askerî me
murlar 
Teğmenler, altıncı sınıf askerî me
murlar 
Asteğmenler, yedinci smıf askerî 
memurlar 
Yarsubaylar, sekizinci smıf askerî 
memurlar 
Askerî memur muavinleri 

Maaş 
asılları 

55 

45 

40 

35 

30 

25 
20 

-•*• * • * •**• 

(S. Sayısı : 49 a ilâve) 



S. Sayısı: ?2 
Buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 sayılı kanunla 

değiştirilen 9 ncu maddesinin (B) fıkrasına ek1 kânun 
lâyihası ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/87) 

T. C 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/845 

2643 sayılı buğdayı 
hazırlanan ve İcra Veki 
tınlan kanun lâyihası 

1 -IV-1935 

Makarna şehriye 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

koruma kanununa bir fıkra eklenmesi hakkında' Maliye Vekilliğince 
illeri Heyetinin 31-III-1935 toplantısında YüKsek Meclise arzı kararlaş-
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucib sebebler 

ve bisküvi fabrikalarının aded ve imalâtının mahdüd olması" hasebile 
bunların senelik imal miktarına göre toptan vergiye tâbi tutulmaları kabil görüldüğünden 
fabrika ve satıcıları paketle satış külfetinden kurtarmak için, vergilerinin götürü olarak alın
ması muvafık görülmüş ve merbut lâyiha bu maksadla tanzim kılınmıştır. 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 

Karar No. 12 
Esas No. 1/87 

Iktısad encümeni mazbatası 

11-IV-1935 

. 2643 sayılı buğdayı 
na bir fıkra eklenmesi 
liğince hazırlanan ve 
31 - III -1935 toplantısinda 
na karar verilen kanun 
verilmekle okundu ve 

Lâyiha ile makarna 
rikalarmdan alınacak 

Yüksek Başkanlığa 

koruma karşılığı kaııunu-
hakkmda Maliye vekil-

İcra Vekilleri Heyetinin 
Kamutaya sunnlması-

lâyihası encümenimize 
görüşüldü: 
, şehriye ve büsküvi fab-
buğdayı koruma vergisi

nin maktuiyete bağlanması için Maliye bakanlı
ğına salâhiyet verilmesi istenmektedirj. 

Maliye bakannun verdiği izahata nazaran 
esasen bu nevi maddelerden alman buğdayı ko
ruma vergisi miktarı 10 000 lira kadar olub bir 
taraftan varidat dairelerinde bunlara aid ta
hakkuk ve tarh işlerini mümkün mertebe basit
leştirmek, diğer taraftan alâkadar mükellefleri 
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izahtan kurtarmak için bu müesseseleri senelik 
irrç&l kudretlerine göre maktu vergiye bağlamayı 
encümenimiz de faydalı görmüş ve lâyihayı ay
nen kabul etmiştir. 
: ^Yiiksek Reisliğe sunulur. 
Ik. En. Reisi M. M. Kâtib 

Tekirdağ Giresun Niğde 
S.Kesebir İsmail Sabuncu 

Afyon K. Edirne Eskişehir, 
Bere K. Türker Mecdi Boysan Emin Sazak 
Gazi Anteb Griresun İzmir 
Bekir Kaleli Muzaffer Kıhç Bcnal Nevzad t star 

Maraş Muş 
Kemal Kimin Şükrü Ataman 

Seyhan Sinob 
Esma Nayman Y. K. Tengirşenk 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 25 
Ems No. 1/87 

IV - 19.Hr» 

Yüksek Reisliğe 

Buğdayı koruma karşılığı kanununa bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun lâyihası Başvekâ
letin 1 nisan 1935 tarih ve 6/845 sayılı tezkere-
sile Büyük Meclise verilib Iktısad encümenince 
müzakereden sonra encümenimize tevdi edilmek
le tetkik ve müzakere olundu: 

Buğdayı koruma karşılığı kanununa göre ma
karna, şehriye ve bisküvi muayyen ağırlıkta ka
palı paketler içinde satılacak ve bunlar üzerine 
pul yapıştırmak suretile buğdayı koruma vergisi 
alınacaktır. 

Bu şeklin İktisadî mahzıırlarile verginin ta
hakkuk ve murakab esindeki güçlükler Hükü
metçe göz önüne alınarak makarna, şehriye, ve 
bisküviden alınacak buğdayı koruma vergisinin 
maktu olarak alınabilmesi için Hükümete salâ
hiyet yeren bu lâyihayı tanzim ettiği anlaşılmış
tır. 

Encümenimiz, verilen izahata göre bir sene
lik mijktan sekiz, on bin liradan ibaret olan bu 
vergi için kanun değiştirmek külfete değmeye 
ceğini anlamakla beraber zaten meveud oldu
ğu için tahakkuk ve tahsili kolaylaştıracak mak-
tuiyet tarzına girilebilmesini esas itibarile kabul 
etmiştir. 

Aneak bu tarzın indî takdirlere yol açacağın
dan endişe duyan encümenimiz maddeye bir 
fıkra ilâve etmiştir. Bu ilâve ile müesseselere yıl
lık olarak tahakkuk ettirilecek verginin ölçü
sünde müesseselerin geçen bir yıl içinde işlediği 

ve sattığı malların miktarını gösteren kayidle-
rin esas tutulması ve emsali müesseselere ve 
kendi kuruluş tarzlarına göre iş kabiliyetlerinin 
göz önüne alınması şart krlmmrştır. 

Tahakkuklar için mükelleflerin itiraz hakkı 
tabiî olub lâyihada bunun merciinin ve şeklinin 
tayin edilmediğini ve 2643 sayılı kanunla deği
şen 9 ncu maddenin C bendi son fıkrasının mak-
tulara teşmilinde tereddüd edileceğini gören en
cümenimiz her türlü tereddüdü gidermek için 
maddeye 2430 sayılı muamele vergisi kanunu 
hükümlerinin cari olduğunu gösterir bir fıkra 
ilâve etmiştir. 

Lâyiha yapılan değişikliklerle Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Gümüşane İsparta Çankırı 
II. F. Ataç Kam âl Ünal Mustafa Önsoy 

Aza Aza 
Afyon K. 

İzzet Akosma,n 
Aza 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü Tigrel 
Aza 

Kayseri 
A. E. Arga 

Ankara 
M. Ay aslı 

Aza 
Diyarbekir 

Huriye öniz 
Aza Aza 

İstanbul İzmir 
Y. Yazıcı K. Dursun 

( S. Sayısı : 72 ) 
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T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No, 44 
Esas No. 1/87 
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Bütçe encümeni mazbatası 

28- IV - 1935 

2643 sayılı buğdayı koruma karşılığı kanunu-
i.a bir fıkra eklenmesi 

Yüksek RejaHğe 

hakkında oluJb Başvekâ
letin 1 nisan 1935 tarih ye 6/845 sayılı tezkeresil 
Yüksek Meclise sunulan kanun layihası fkttsad 
ye Maliye encümenlerini ti [mazbataları ile birlikte 
dneümeriimize verilmiş olmakla Maliye müste
şarı Faik Baysal ve îktrsıd vekâleti Sanayi umum 
ıfıüdürü Reeai bulunduğu halde okundu ve ko
kuşuldu. 
| Bu bapta maliye encümeninin serdettiği mü-

tjaleayı yerinde bulan encümenimiz bu encümen 
tarafından hazırlanan k m u n lâyihasını olduğu 
gjibi kabul etmiştir. 

llmum.'î heyetin tasvibine, konmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M, Şeref" Özkan- • 
Kâ. * 

îstanbul 
F. öynıen 

Malatya 
0. Taner 
Sivas 

Remzi Çiner 

R. V. 
ispari a -

Miiksrrmı Ünml 
. 

% O&nrrrt 
M. Cantekin 

Manisa 
Türkoğlu 

Tokad 
S. Oenca 

M. M. 
- -Trabzon 

8ww Day 

tstanlbul 
8. Uraz 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Yozgad 
S. îçöz 

( S. Sayısı : 72 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2466 numaralı buğdayı koruma karşılığı kanu
numu değiştiren 2643 numaralı kanunun birinci 
maddesile değiştirilen 9 ncu maddenin (B) fıkra

sına bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 2466 numaralı buğdayı koru
ma, karşılığı kanununu değiştiren 2643 numara
lı kanunun birinci maddesile değiştirilen 9 ncu 
maddenin (B) fıkrasına aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

Makarna, şehriye ve bisküvi fabrikaların
dan alınacak buğdayı koruma vergisini, sene
lik imal miktarlarına göre toptan senelik vergi-
y:e bağlamağa Maliye vekili salahiyetlidir. 

HADDE 2 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Bş. V. 
't. İnönü 
Da. V. 

Mf. V. 
Ab. özmen 

S. 1. M. V. . 
Dr. B. Soydanı 

31 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Na. V. 

A Çetinkaya 
G. 1 .V. 

Bana Tarhan 

• III-1935 
M. M. V. 
K. Özalp 

•Mal. V . 
Fuad Ağralı 

Ik. V. 
C. Boyar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

MALİYE ECÜMENÎNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

2466 sayılı buğdayı koruma karşılığı kanununu de
ğiştiren 2643 sayılı kanunun birinci maddesile 
değiştirilen 9 ncu maddesinin (B) fıkrasına bir 

fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2466 sayılı buğdayı koruma 
karşılığı kanununu değiştiren 2643 sayılı kanu
nun birinci maddesile değiştirilen 9 ncu mad
desinin (B) fıkrasına aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

(Makarna, şehriye ve bisküvi fabrikaların
dan almacak buğdayı koruma vergisini, bir 
yılda yaptıklarına bakılarak toptan yıllık ver
giye bağlamaya Maliye vekili salahiyetlidir. 

Yıllık verginin ölçülmesinde, müesseselerin 
geçen yılki satış kayidlerile emsali müesseselere 
ve kendi kuruluşlarına göre iş kabiliyetleri göz 
önüne alınır. 

Bu toptan bağlamaya karşı yapılacak itiraz 
ve temyiz istekleri için 2430 sayılı muamele 
vergisi kanununun hükümleri yürütülür). 

MADDE 2 —- Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

)>m<i 
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S. Sayısı: 71 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin Sıhhat ve İçtimaî muavenet 
vekâleti kısmında bazı değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/10 J 7 

ve Bütçe encümeni mazbatası (l / l 13) 

16-IV-1935 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

; 1452 sayılı Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülüne dair kanuna bağlı 2 sayılı 
cetvelin Sıhhat ve İçtimaî muevenet vekâleti kısmında bazı ilâveler yapılmasına dair Sıhhat ve 
İçtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve İca Vekilleri Heyetince 10-IV*î935 de Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırı 

i 

an kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil .»• ÎV.M 
l, inönü 

Vekâletimize mülhak 

Esbabı- mucibe -. ,--. 

Hudut ve sahihler sıhhat umühi müdürlüğünün ıg26 senesi bütçe Ve 
kadrosuna naklolunan İsltanbul, Haydarpaşa ve İzmir emrazı sariye ve istilâiye hastaneleri mü
tehassıs tabip ve diğer memurini 1934 malî senesinde de yine Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü kadrosu dahilinde olmak üzere idare edilmiştir. 

r 1,267 sayılı ,ve 17 npyıs 1928 tarihli kanunla teşkil olunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
iufcışsıhha müessesesinin masraf ve kadroları da 1929 malî senesinden itibaren. Hudut ve sa-
hijjer sıhhat umum müdürlüğü bütçesinden idare olunmakta ve sene besene inkişaf halinde 
bulunan bu müessesenin masrafı çoğalmakta olduğundan kanun lâyihasına bağlı cetvelde gös
terilen İstanbul, Haydarpaşa, izmir emrazı sariye ve istilâiye hastanelerinin tekrar umutrıî ^mu
vâzeneye alınmasına malj zaruret görüldüğünden bu kahün lâyihası bu sebepten d^İây/İfe-
zıhlanarak sunulmuştur. 

17f'< 

Bütçe encümeni mazbatası 

\T. B. M. M. 
Btytçe encümeni 
ğarar No. 47 
İjJsas No. 1/113 
i . 
i" 

Üevlet memurları aylık jarının tevhid ve tea-
dülüjtıe dair olan kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin 

28*IV.rl9Ş5 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti kısmına ilâ
ve yapılmasına dair olub Başvekâletin 16 nisan 

i 
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1935 tarih ve Ş/1017 sayılı tezkeresi ile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekili ,Dr. Refik Saydam hazır-
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hudud ve sahiller bütçesinden idare edilmek
te olub seneden seneye inkişaf halinde bulunan 
merkez hıfzısıhha müessesesinin çoğalmakta olan 
masrafının temini için evvelce umumî bütçeden 
bu idare bütçesine nakledilmiş olan Haydarpaşa 
ve izmir sarî hastalıklar evinin yine umumî büt
çeden idaresi için teklif edilen bu kanun lâyihası 
encümenimize* şekle aid bazı değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek Beisliğe sunuldu. 

Beis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
istanbul 
S. Vraz 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Bay 

Muş 
8. Çiloğlu 

Çorum 
M. Cantekin 

Malatya 
O. Taner 

Sivas 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Manisa 
Türkoğlu 

Tokad Yozgad 
Remzi Çiner 8. Genca 8. tçöz 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1452 numaralı Devlet memurları maaşatmm tev
hid ve teadMüne dair kanuna bağh 2 numaralı 
cetvelin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti kıs
mına bası ilmeler yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — tamirde ve İstanbul Haydar-
paşada mevcud bulaşıcı ve salgın hastalıklar 
hastaneleri mütehassıs tabib ve diğer memurla
rının bu kanuna ilişik kadroları 1452 numaralı 
kanuna bağlı 2 numaralı cetvelin Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletine aid kısmına eklen
miştir. 

MADDİ 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

10-IV-1935 
Bş. V. 
1. İnönü 

Da. y ; 

Mf .y . j 
Ab. özmm 
SAM. M. 

Dr. B. SâmU 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 
G. t. V. 

Bana Tarhan 

M. M. y . 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

C. Boyar 
Zr. y . 

Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTiRiŞl 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cet
vele yapılacak ilâveye ve Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü kadrosundan çıkarılacak 

memuriyetlere dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü memurları maaşlarının tevhid 
ve teadülü hakkındaki 1587 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine bağlı cetvelden bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde derece, aded ve maaşları gösteri
len memuriyetler çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Devlet memurları maaşlarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanu
nun 2 nci maddesine bağlı cetvelin Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâleti kısmına bu kanuna 
bağlı <2) saydı cetvelde derece, aded ve maaş
ları gösterilen memuriyetler eklenmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
leri memurdur. 

( S. Sayısı : 71) 



Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

1452 numaralı Devlet memurları maaşatınm tev-
hid ve teadülüne dair kanuna bağlı (2) numaralı 

— 3 — " 
Bütçe encümeninin değistirisine bağlı cetvel (1) 

cetvelin Sıhhat ve içtimaî mu; 
kıamnıa eklenecek kadro 

D. 

7 
7 
12 
17 
15 
17 
17 

7 
7 
13 
17 
14 
17 

Unvanı memuriyet 

venet vekâleti 
Cetvelidir. 

Aslî 
Aded maaş 

İstanbul Haydarpaşa emravı 
sariye ve istilâiye hastanesi 
Dahilî hastalıklar mütehassısı 
Bakteriyolog ve intanî hasta
lıklar mütehassısı 
Başeezacı 
Hemşire 
idare memuru ve mutemed 
Kâtib ve'mubayaa memuru 
AJrmlbar memuru 

İzmir emrazı sariye ve istilâiye 
hastanesi 

Dahilî hastalıklar mütehassısı 
Bakteriyolog ve intanî hasta
lıklar mütehassısı 
Eezacı 
Hemlşire 
Kâtib ve mutemed 
Ambar memuru 

55 

55 
25 
14 
17,5 
14 
14 

55 

D. Memuriyetin nevi 
Maaş 

Adet lira 

İstanbul (Haydarpaşa) Emrazı sariye ve istilâ
iye hastanesi 

7 Tabib (Dahilî) 
7 Tabib (Bakteriyolog) 

12 Başeezacı 
15 İdare memuru ve mutemed 
17 Kâtib ve mubayaa memuru 
17 Ambar memuru 
18 Hemşire 

İzmir Eynrazı sariye ve istilâiye hastanesi 
7 Tabib (Dahilî) 
7 Tabib (Bakteriyolog) 

13 Eczacı 
14 Kâtib ve mutemed 
17 Ambar memuru 
18 Hemşire 

Bütçe encümeninin değistirisine bağlı cetvel (2) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

nes 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

55 
55 
25 

17,5 
14 
14 
12 

ı 
55 
55 
22 
20 
14 
12 

1 
1 
9 

1 
1 

55 
22 
14 
20 
14 

D. 
— 

Memuriyetin nevi 

İstanbul (Haydarpaşa) Emrazı sariye 

7 
7 

12 
17 
15 
17 
17 

7 
7 

13 
17 
14 
17 

iye hastanesi 
Dahilî hastalıklar mütehassısı 
Bakteriyolog ve entanî 'hastalıklar 
mütehassısı 
Başeezacı 
Hemşire 
İdare memuru ve mutemed 
Kâtib ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 

Adet 
Maaş 
lira 

ve istilâ-

1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

İzmir Emrazı sajütitye ve istilâiye hastanesi 
Dahilî hastalıklar mütehassısı 
Bakteriyolog ve entanî hastalıklar 
mütehassısı 
Eczacı 
Hemşire 
Kâtib ve mutemed 
Ambar memuru 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

55 

55 
25 
14 

17,5 
14 
14 

55 

55 
22 
14 
20 
14 
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S. Sayısı r74 
sandığına dair olan 2469 sayılı kanuna 

lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar ve 
encümenleri mazbataları (1/102) 

71 c. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 0/955 

8-IV-1934 

B. M, M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar memur ve müstahdemlerinin koruma sandığına aid 2469 sayılı 
kanuna ek olarak Gümrük ve 
4-IV-1935 te Yüksek Meclise 
yüksek Huzurlarına sunulmuştu 

(2469) numaralı 29 - V 

nnisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 

Başvekil 
/. İnönü 

\ 1934 tarihli kanunu enlenen (Koruma sandığı kanunu) 
esbabı mucibe lâyihası 

Kanunun hedef ve gayesi 

Hayat ve çalışmalarını .inhisarlar idaresi hizmetine bağlayan memur ve müstahdemler, Devlet 
memurlarının haiz oldukları hak ve menfaatlerden istifade edememektedirler. Bunun içn çalışama
yacak bir yaziyete geldiklerinde kendilerini, ve öldükten sonra da ailelerini yardımdan mahrum bırak
mamak, âtiye aid düşüncelerini kaldırmak suretile vazifelerine sıkıca bağlamak maksadile (2469) nu
maralı kanunla (İnhisarlar korumıa sandığı) adlı ve hükmî şahsiyetli bir sandık kurulmuştur. Bu 

..sandıktan istifade şart ve nisbetlerjle idare tarzının ayrı bir kanunla teshil edileceği mezkûr kanu
nun 3 ncü ımaddesinde gösterilmişinr. 

Bağlı kinim lâyihası buna istinaden tanzimi olunmuştur. 
* Takib fdilen gaye ve maksad nazarı dikkate alınarak kadroya dahil daimî memur ve müstahdem
lerin ve öldükleri zaman ailelerinin görecekleri yardımın şart ve nisbetlerile sandığın idaresi, ya
pılacak yardıma esas teşkil eden serma.yenin işletilmesi şekli işbu kanunun aid oldukları maddelerine 
konulan ve esbabı mucifoesi aşağıda yazılı bulunan hükümler ile tayin olunmuştur. 

Koruma hakkının hâkimiyeti 
Kanun lâyihasının muhtelif maddelerinde kullanılan (koruma hakkı) tabirini izah maksadile bu 

telemlerine veya ailelerine temin ettği menfaatten ibaret olduğu 
ve müstahdem için korunma hakkı teşkil eder. 

hakkın, sandığın memur ve müstal 
tasrih edilmiştir. Bu hak, memur 

Koruma hakkını tesbit eden formül 
İkinci madde; koruma hakkından istifade edecek memur ve müstahdemlere verilecek tazmina

tın ne suretle hesab edileceğini gösterir. 
Sandığın 31 m<ayıs 1934 tarihinde kurulmuş olmasına nazaran istifade hakkının da ayni ta

rihten başlaması tabiî olarak hatıra gelen bir keyfiyettir. Ancak bu tarihten evvel geçmiş olan 
Hizmetlerin jnazara alınmaması da şıadelete uygungörülmediğinden sandığın kurulma tarihinden ev-
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vel çalışmış olan memur ve müstahdemlerin haklarının kısmen korunması ciheti düşünülmüş ve ko
ruma hesab tarzı aşağıdaki izah olunan şekilde tesbit edilmiştir : 

Sandığm kurulmasından sonra her memurun verdiği % 5 1er ve bu miktarm faizi kendinin 
açık ve şahsî hakkı olduğu gibi idarenin verdiği % 4 lerden de tamamen istifade etmesi tabiî bir 

keyfiyettir. 
Bundan dolayı memurların sandık kuruluşundan evvel idareye yaptıkları hizmetleri için verile

cek en fazla tazminat miktarının ancak idarenin verdiği nisbete inhisar etmesi lâzımdır. 
Diğer taraftan sandığın kuruluşundan sonra girmiş olan memurlara da verilen tazminat nisbet-

lerinin, yukarıda arzolunduğu üzere, % 9 hırdan aşağı olmaması icab etmektedir. Bu haddi muha
faza etmek şartile, memurların bu tarihten evvelki hizmetleri için verilecek tazminata karşılık 
bulmak zarureti çıkmıştır. 

Sandığın kuruluşuna kadar çalışmış olan meveud memurlara verilebilecek tazminat mezkûr 
memurların o müddet içinde aldıkları ücretler yekûnu üzerinden en fazla ııisbet olarak kabul 
edilen % 4 hesabile 832 000 lira tutmaktadır. 

Asgarî 17, azamî 25 senede tamamen ödenmesi lâzım olan bu paranın karşılığı olarak elimizde 
sandığa 1933 senesinde verilen 100 000 lira vardır. Geriye kalan 732 000 liranın yukarıda söyle
nen 17 - 25 sene içinde, diğer memurlar için % 9 nisbeti muhafaza etmek şartile, itfası icab et
mektedir. 

Yapdan hesablar faizden mütevellid gelirlerin vasati % 40 i ile 25 sene zarfında bu paranın itfa 
edilebileceği neticesini vermiş olduğundan işbu nisbetin sandık için tahammül edilebilecek bir 
had olduğu görülür. 

Bununla beraber, Tütün inhisar idaresi memurin tasarruf - koruma sandığı - nın ilgası sonunda 
korunma sıfatı almış olan Tütün memur ve müstahdemleri, ilga yılına kadar olan hizmet 
müddetlerinin karşılığını almış olduklarından bu müddetin hesaptan indirilmesi doğru görülmüş
tür. Bu yüzden eski hizmetler için sandığa düşen yük, hayli azalmış ve kapatılması da bu nisbette 
kolaylaşmıştır. 

1934 ten sonra hizmeti olanların veyahud mezkûr seneden itibaren idare hizmetine başlamış 
bulunanların alacakları tazminata gelince: 

% 5 sini kendileri nakten koymuş olduklarından bu nisbete, idarenin verdiği % 4 te ilâve edi
lerek tazminat haddi asgarî olarak, sandığa giriş tarihinden itibaren alınış oldukları ücretler 
yekûnunun % 9 u olarak kabul edilmiştir. 

En aşağı olarak kabul edilen bu nisbet muhtelif gelirlerle çoğalmış bulunacaktır. Bu memur
ların sandıkta toplanan sermayeden heb bir seviyede istifadelerini temin için, her malî sene so
nunda blânçoda tesbit edilecek sermaye bakiyesinin meveud memur ve müstahdemlerin 1934 hazi
ranından itibaren blânço tarihine kadar almış oldukları ücretler yekûnuna taksim edilmesi sufeti-
le bulunacak nisbetin ertesi sene tazminat almağa bak kazananlara tatbiki en muvafık bir şekil ola
rak görülmüş ve lâyihaya o suretle yazılmıştır. 

Muhtelif gelirlerde/ı toplanmış sermayeden, 1934 ihtidasından itibaren sandığa girmiş bulunan 
meveud memurlar tarihi mezkûrdan başlamak üzere hizmet müddetlerde mütenasiben müteueffi 
olmağa hak kazanmış olurlar. 

Seneler geçtikçe sandığın geliri, faiz ve emsali hasılat dolayısile daha ziyade genişleyeceği ci
hetle bu nisbetin gittikçe yükseleceği ve binaenaleyh idareye girmiş olan memurların hizmete de
vam hususuna daha ziyade teşvik edici bir şekil alacağı şübhesizdir. Bilhassa 25 sene sonra 
1934 ten evvelki kıdem sahihlerine verilecek tazminat miktarı itfa edilmiş olacağından sandık da 
bu husustaki yükten tamamen kurtulmuş bulunacak ve memurların intifa edebileceği koruma 
hakkı cazib bir raddeye gelebilecektir. 

Sandıktan istifade halleri 
Üçüncü maddede sandıktan istifade için; hizmet müddeti, yaş, maluliyet ve ölüm olmak üzere 

başlıca dörd esas kabul edilmiştir. 
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Hizmet müddetinin başlangıcı 

jKizmet müddeti hakkıiıdaki 4 ncü maddede elyeym inhisarlar idaresine geçen memur ve müs
tahdemlerin hizmet müddetlerinin bidayette girmiş oldukları muhtelif inhisarların hükümet idaresi
ne geçtiği tarihten itibaren hesab edilmesi tabiî görülerek bu hizmet müddetlerinin işbu memur ve 
müstahdemlerin sicillerinde mevcud malûmat ve vesikalara göre hesab edilmesi esası kabul edil
miştir. 

[Yalnız « 2159 » numaıjalı kanunla, barem usulü üzere aldıkları maaşları ücrete çevrilen tuz me
mullarının hizmetleri üerep geçtikleri 1933 senesi haziranından başlaması icab etmektedir. Zira da
ha {evvelki hizmetler için işbu memur ve müstahdemlerden 15 seneyi doldurmayanlar bir tazminat 
alntışlardır. 15 seneden fazla hizmeti olanlara da haziran 1933 tarihindeki aldıkları maaş üzerin
den tekaüdiye haklarını muhafaza etmiş bulunmaktadırlar. • 

Yaş ve hizmet müddeti 
[Lâyihanın 5 nci maddesinde; 60 yaşını bitiren her memurun korunma hakkını isteyebileceği ve 

id^enin de bu gibi memurların koruma haklarım vermek suretile ilişiklerini kesebileceği tasrih 
edjlmiştir. 

| Filhakika 60 yaşını dolduran bir memur veya müstahdem azamî randımanını vermiş olacağından 
idare bu gibilerin hizmetlerinden müstağni kalabilir. 

Şukadar ki yine bir mecburiyet halinde olmaksızın, her hangi bir nazardan hizmete devamı 
muvafık görülenleri idare hizmetlerinde bırakmak salâhiyetini muhafaza etmektedir. 

) Muvakkaten açığa çıkarıldığı sırada 60 yaşını dolduranlar da ayni muameleye tâbi tutulmaları 
icab eder. 

uzun bir müddet idare hizmetinde bulunanlara gelince : idare hizmetinde tam 
bundan dolayı korunma hakkında istifade salâhiyetini iktısab etmiş olan 

sailerinin semeresini almağa liyakat ke>sbetmiş olacaklarından bu haklan-
diledikleri gibi kullanabilecekleri şüphesizdir. 

[Alâkadarlara tanılan bu hak tekaüdiye nevinden olmayıb istikballerini korumağa çalışmaları 
iç|n kendilerine verilen »ir sermaye şeklindedir. • • 

i 60 yaşını bitirmek veya 25 sene hizmet etmek , suretile koruma hakkını alabilecek memurlardan 
viieutlarından istifade edilebilecek olanların idarede korumadan istifade ederek istihdamlarının de
vamı imkânı da bırakılmıştır. 

Koruma hakkının tamam verilmesine mâni haller 
Memurinin idareye bağlı kalmalarını temin gayesine, koruma hakkını kazanmadan istifa eden 
a muvakkaten açıkta olupta idare ile alâkasını kesmek isteyen memurlara, ancak aylıklarından 

mjuhtelif suretle tevkif edilen paralarının işlemiş faizlerile beraber verilmesi muvafık görülerek 6 
ntı madde konulmuştur. 

25 sene gibi 
enerjilerini sarfetmiş ve 
bıi memurlar tasarruf ve 
nı 

dj^er haller için de 7, 8 

Koruma hakkının tamamına istihkak kesbettiren diğer haller 
Koruma hakkının tamamına istihkak kesbettiren ve 3 ncü maddenin şümulü haricinde kalan 

nci maddeler tanzim edilmiştir. 

Namzetlik 
inhisar memurlarına I mahsus dahilî nizamnamede namzetliğin aslî memuriyetten addedilmedi

ğine göre, daimî memup ve müstahdem sıfatını haiz olmayan namzetlerin koruma kanunu hüküm
lerine tâbi tutulmaması (zarurî görülmüş ve bu esasa binaen 9 ncu madde yazılmıştır. 

Maluliyet 
10, 11, 12, 13 ncü makdeler, korunma hakkının tamamına istihkakı icab ettiren esas hallerden 

Maluliyetin tarih ve hükümlerini gösterir. 
Vazifesini ifaya mâni ve iyileşmesi imkânsız hastalıklara tutulmuş memur ve müstahdemlerden 

istifade imkânı kalmadığı meydanda olmasına göre, bu gibilerin sandıkta hizmet müddetlerine göre 
Coplanmış bulunan . istihkaklarının hepsinin verilmesi muvafık görülmüştür. 
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Maluliyetin tesbiti 
Ancak 11 nci madde, maluliyetin, idare veya resmî bir dairenin üç hekimi tarafından verilecek 

bir raporla teshilini şart koşmuştur. 

Rapora itiraz hakkı 
Umumî müdürlük ile malul düşmüş olanlara bu raporun yazılarına itiraz hakkı verilmiştir. 

İtirazın tetkik mercii olmak üzere de Sıhhat ve içtimaî •muavnet vekaleti kaıbul edilmiştir. 

Vazifeden mütevellid maluliyet 
Bundan başka, vazifeden ileri gelmiş bir maluliyete uğrayanlara sandıktaki istihkaklarından 

ayrı bir surette yardım ciheti düşünülerek bu gibilere, maluliyet ve hizmet derecesine göre müna-
sib bir ikramiye verilmesi madelete uygun bulunmuş ve )'A ncü madde bu suretle konulmuştur. 

Ölüm 
13 ncü madde, korunma hakkının bütününe hak kazandıran başlıca hallerden ölüm keyfiyeti

ne temas eylemektedir. Bu bapta tabiî ecelile ve vazifeden ileri gelmeyen bir kaza neticesinde olan 
ölüm ile vazife ifasından ileri gelen bir kaza ile olan ölüm keyfiyetleri arasında bir ayırma yapıl
mıştır. Birincilere, hizmet müddetine göre yalnız koruma hakkının tamamı verilmektedir, ikincile
re, bundan fazla olarak münasib bir ikramiye verilmesi esası da kabul edilmiştir. 

Ölüm halinde koruma hak ki [e ikramiyenin kimlere tesviye edileceği 
ölüm halinde, gerek koruma, gerekse ikramiye haklarının ölen memurun kanunî mirasçılarına 

verilmesi zaruridir. 

Müruru zaman 
Buna mukabil 15 nci madde, istihkak sahibinin bulunmadığr veya ölüm tarihinden itibaren 

beş sene zarfında kanunî mirasçıları tarafından sandığa bir müracaat yapılmadığı takdirde ko
ruma hakkı veya ikramiyenin sandık sermayesine irad kaydedileceğini gösterir. Ancak memurun 
hayatında sandık idaresine tevdi eylemiş bulunduğu kanunî şartlara p;ore yazılmış vasiyetnamenin 
muteber olacağı kabul edilmiştir. 

Fevkalade hallerde muavenet 
16 nci madde, mühim ameliyat veya hastalık, evlenme, efradı aileden birinin Ölümü, seylâb, 

zelzele ve yangın gibi fevkalâde hallere nıaksur olmak üzere memur ve müstahdemlere borç para 
'verilmek suretile yapılan yardımrn esaslarını göstermektedir. 

Sandığın idaresi 
Sandığın idaresi hakkındaki hükümler bu gibi kuruluşların icab ettirdiği zaruretler düşünülerek 

yazılmıştır. 
Gelirleri gün geçtikçe büyük bir yekûn teşkil eden memur ve müstahdemlerin malî mukadde

rat ile alâkadar bulunan sandığın bir idare heyetinin nezareti altında daimî surette teftiş ve mura
kabesinin lüzumu bedihi bulunduğundan 17, 18, 19, 20, 21 nci maddelerde bu hususa dair hüküm
ler konmuştur. Şu kadar ki sandığa bir yük tahmil edilmemiş olmak için bir kısım müdürlerden 
teşekkül edecek idare heyeti azalarının fahrî olarak vazife görmeleri esası da ayrıca kaydedilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
22 nci maddeden itibaren muhtelif hususlara temas eden müteferrik hükümler konulmuştur. 

İnzibatî ceza dolayısile alâkaları kesilenler 
Memurinin kanunî mevzuat ve ahkâma sıkı bir suretle irtibatını temin gayesile, 32 nci maddede 

inzibatî ceza dolayısile idare ile alâkası kesilenlerin koruma haklarının tamamının üçte biri tevkif 
edilmesi, 

Muayyen suçlardan dolayı mahkûmiyete duçar olanlar 
,-• Muayyen suçlardan dolayı üç aydan fazla hapis veya daha ağır bir mahkûmiyete duçar olan-
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lara ise ancak sandığk bıraktıkları paraların faizde birlikte geri verilmesi esası kabul edilmiştir. 

23 ncü madde; 
Memuriyetini suiistimal sureti!e idareye zarar verenler 

memuriyet vazifesini suiistimal sebebile idareye zarar veren memur ve müs
tahdemlerin, Hazinenin menafi ve hukukunu korumak için sandıktaki alacaklarının idare ile ili
şikleri kesilineeye kadar mevkuf tutulacağını âmirdir. 

2469 numaral|ı kanunun meriyeti tarihinden evvel istifa, ihraç, açıkta kalma, hizmete 
nihayet verilme 

(2469) numaralı kanunun meriyet tarihinden evvel istifa eden, ihraç edilen; kad-
almış veya hizmetlerine nihayet verilmiş memur ve müstahdemlerin (bu kanunun 

24 neü madde 
ro dolayısile açıkta k 

Muvakkat madde, 

temin eylediği rn en faallerden istifade iddiasında bulunamayacağı musarrahtır. 

2469 numara)i kanunla bu kanunun meriyet tarihi arasında istifa, ihraç, açıkta 
kalma, hizmete nihayet verme 

Bununla beraber ^469 numaralı kanun ile bu kanunun meriyeti zamanı arasında gerek ölüm 
ığa çıkarılmak suretile idare ile alâkaları kesilenlerin bir gûna 

hakları zayi olmamak için ücretlerinden kesilmiş olan ve fyu suretle tabiî hakları bulunan parala
rın kendilerine iadesi adalet ve nrsfet prensiplerine uygun görülerek 2 nci fıkra vazedilmiştir. 

Muvakkat madde 
1933 malî senesi iptidasından bu kanunun meriliği tarihine geçen zaman için

de ölen memur ve müstahdemlerin vaziyetini derpiş ederek bunların kanunî mirasçılarına 14 ncü 
maddede yazılı esaslara göre muayyen nisbette ikramiye ve 2 nci madde hükümlerine göre de 
koruma hakkı verilmesini tazammun eder. 

Korum 
Koruma sandığının 

ellerine muayyen bir 
müstefid olması gayei 
inak ve bir takım muv 
başkalarına devrü h 

a hakkının başkasına devir, havale ve terhin edilemeyeceği 
teşkilindeki maksadın memur ve müstahdemlerin işten çekildikleri zaman 

miktar sermayenin geçmesini, vefatları halinde ise o meblâğdan ailelerinin 
üne istinad eyler. İki maksada uymayan hallerin vukuuna meydan bırakılma-

azaalarm önüne geçilmek fikrile 25 nci madde sandıktaki istifade hakkının 
ale veya terhin edilemeyeceği prensibini vazeylemiştir. av 

Kanunun 26 ve 27 
Bu maddelerde 

yerek ayni zamanda 
cağı ve sırf idare 
eeği yazılmıştır. 

Sandığın kuruluş 
onlara yapılacak yardamı 
sermayesinin emniyeti 

Sandık sermayesinin nemalandırılması şekli 
nci maddeleri bu faslın en ehemmiyetli bir kısmını teşkil etmektedir. 

sandık sermayesinin bankalara tevdi edilerek tenmiye edilmesile iktifa edilme-
sermayenin beşte birisinin Devlet eshamı ve tahvilleri alınmasında kullanıla-

menuır ve müstahdemlerine münhasır olmak üzere ipotek mukabili borç verilebile-

ııaksadmm idare memurlarının korunmasına matuf olması hasebile bu hususta 
n yerinde olacağı düşünülmüş ve seneler geçtikçe tezayüd edecek olan sandık 

bir tarzda işletilmesi de istihdaf edilmiştir. 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
(}. ve tm encümeni 

Karar No. 5 
Esas No. 1/102 

17 - IV -1935 

Yüksek Başkanlığa 

İnhisarlar memur ve müstahdemlerini koru
ma sandığına aid 2469 sayılı kanuna ek olarak 
Gümrük ve inhisarlar bakanlığınca hazırlanan 
ve îera Vekilleri Heyetince 4 - IV -1935 te Yük
sek Kamutaya gönderilmesi kararlaştırılan ve 
Başvekâletten 6/955 sayı ile gönderilib encüme
nimize verilen kanun lâyihası Gümrük ve inhisar
lar bakanı da hazır olduğu halde encümenin 
9 - IV -1935 teki toplantısında konuşuldu: 

Kanun lâyihasının 2469 sayılı kanun ile te
sis edilen İnhisarlar koruma sandığından me
mur ve müstahdemlere verilecek koruma hakla
rına, nîsbetlerine, müddetlerine ve kanunun 
tatbiki usullerine ve hükümlerine dair olduğu 
anlaşılarak esasları encümenimizce de uygun gö
rülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın 10 ncu maddesinde yazılı sakat
lık tabiri 551 sayılı askerî tekaüd kanununda da
ha geniş olarak tarif edilmiş olduğundan sakat-

_ lığın tarifine dair olan bu madde kaldırılmıştır. 
Birbirine bağlı görülen 12 ve 13 ncü madde

leri ibare düzeltilerek bir maddeye çevrilmiştir. 
1933 senesinde İnhisarlar memur ve müstahdem
leri koruma sandığının kurulması için Hükü
metçe verilen (100) bin lira, ikinci maddenin 
ilk fıkrasına göre memur ve müstahdemlerin 
sandığın kurulmasından önce geçen hizmetlerine 
karşılık tutulmuş olduğundan sandığın kurul
masından evvel ölenlerin mirasçılarına karşılık
sız bir hak tanınmasına sebeb bulunamamış ve 
muvakkat madde silinerek 23 ncü maddeye (Ç) 
fıkrası ile (ölenler) kelimesi ilâve olunmuştur. 

24 ncü maddenin 2 nci fıkrası 2469 sayılı 
kanun ile bu kanun arasında geçen müddet 

içinde ölen veya memuriyetten ayrılan memur 
ve müstahdemler için ayrı ayrı koruma hakkı 
alma şeklini kabul etmektedir. 

(2469) sayılı kanun inhisarlar memur ve 
müstahdemlerinin korunması esasını koymuş ol
duğu halde koruma şeklinin tayinine dair olan 
bu kanunun gecikmesi yüzünden bunların hak
lardan mahrum edilmesi encümenimizce doğru 
görülmeyerek fıkra o yolda düzeltilmiştir. 

Sandığın asıl vazifesini bozmayacak genişlik
te bulunması şartile 21 nci maddenin metninde 
yazılı teminat hadlerine göre, memur ve müs
tahdemlerin satın alacakları veya yaptıracak
ları ev için bir yardım olmak üzere % 5 faizle 
borç para almaları imkânını temin maksadile 
maddenin değiştirilen şekille kabulü encümeni
mizce muvafık görülmüş ve lâyihanın bunlardan 
başka maddelerinde kelime ve ibare düzeltilme-
leri yapılarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

1. ve 1. E. Rs. 
Çorum 

/. Eker 
Aza 

Bolu 
Dr. Emin Cemal 

M. M. 
Kocaeli 

Ali Dikmen 

Suda 
Aza 

İstanbul 
Dr. H. Şinasi Erel 

Aza 
Seyhan 

îbrahim Mete 

Kâtib 
Eskişehir 

îst. özdamar 
Aza 

Aydm 
N. Göktepe 

Aza 
Amasya 

Nafiz Akhn 
Aza 

Kütahya 
Ömer Dinç 
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Bütçe encümeni 
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Bütçe encümeni mazbatası 

28-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar koruma sandığı hakkındaki 2469 
sayılı kanuna eklenmek üzere Gümrük ve inhi
sarlar vekilliğince hazırlanıb Beşvekâletin 
8 - IV -1935 tarih ve 6/955 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclisin tasvibine ıırzolunan ve Gümrük 
ve inhisarlar encümeni ile Bütçe encümenine ha
vale buyurulan kanun lâyihası Gümrük ve inhi
sarlar encümeni mazbatasile birlikte encümeni
mize verilmiş olmakla Vekil Rana Tarhanın ha
zır bulunduğu toplantıda tetkik ve müzakere 
olundu. 

Adı geçen 2469 sayılı kanun, inhisarlarda ça
lışan memurlarla müstahdemlerin kendilerini ve 
ailelerini korumak için kcruma sandığı namile 
bir sandık kurulmasma ve bu sandığın serma
yesini teşkil eden gelirlerin tayinine dair olub 
sandıktan memur ve müstahdemlerin ne suretle 
istifade edecekleri ve sandığın idaresi tarzım 
gösteren esaslı hükümleri ihtiva eden işbu lâyi
hanın ek olarak çıkarılmasından ise koruma 
sandığı teşkilâtına aid bütün hükümlerin tek bir 
kanunda birleştirilerek tedvini ve eski kanunun 
kaldırılması encümenimize e muvafık görülmüş 
ve tetkikimize tevdi olunan 
2469 sayılı kanunun hükümleri bir araya getiril
miştir. Bu suretle sandığın kurulmasına ve ge
lirlerin tayinine dair olan 
kanunun ayni olmak üzere 
konulmuştur. 

Koruma sandığından 
esas tutulacak olan hizmtetin başlangıcını ve 
müddetini tesbit eden ikinci maddede encüme
nimiz, sandığm kurulduğu 
hinden evvel ve sonra geçen hizmetler için Hü
kümetçe teklif ve Gümrüjc ve inhisarlar encü
menince de kabul olunan 
esas itibarile muvafık gömülmekle beraber eski 
senelere aid hizmetler tazminatmın Hükümetçe 
verilen tahsisat faizlerile ve boş günlere isabet 
eden hisselerle karsılanmıısını hukukî mülâha 
zalar noktasından münasit 
deye bu yolda sarahat verilmiştir. Bu suretle ve 

hükümler 2469 sayılı 
birinci madde olarak 

verilecek tazminata 

mütalea ederek mad-

rilecek tazminat ödeninceye kadar işbu karşı
lıklar sandık sermayesinden ayrı bir hesapta top
lanarak mahsub edilecek ve bu kısım tazminatın 
arkası alındıktan sonra işbu karşılıklar da ka
nunun birinci maddesi mucibince sandık serma
yesine ilhak olunacaktır. 

Tütün inhisarının Hükümete intikalinden 
sonra bir müddet devam eden eski tasarruf san
dığına dahil memurlara aid tazminat hesabında 
bu sandığm tasfiyesine kadar geçen müddetin 
işbu kanun mucibince hesab edilecek hizmet 
müddetinden indirilmesi yolunda Gümrük ve in
hisarlar encümenince de aynen kabul edilen Hü
kümetin ikinci maddesi, alâkadar memur ve 
müstahdemlerin o sandıktan aldıkları hisse için
deki kendi paralarının yüzde üç faizile birlikte 
tutarından bakiye kalan kısmının yeni kanuna 
göre tahakkuk edecek tazminatlarından indiril
mesi şeklinde tadilini sandığa iştirak etmemiş 
olan diğer memur ve müstahdemlerle müsavi 
kılmak noktasından daha adilâne telâkki ede
rek maddeyi o yolda tedvin eylemiştir. 

Yaş haddini gösteren hükme, Devletçe kabul 
edilen esaslara uymak için 65 yaşını dolduran
ların idare ile ve sandık ile ilişiklerinin kesilme
sini temin yolunda bir fıkra ilâve olunmuş ve 
ölen memurlara aid tazminatın projede olduğu 
gibi kanunî mirasçılarına değil tekaüd kanunile 
kabul olunan esaslar dairesinde evvelâ maaşa 
müstahak ailesi efradına ve onlar olmadığı tak
dirde kanunu medeninin tesbit ettiği mirasçıla
rına verilmesini ihtiyaca ve bu sandığın kurul
ması sebeblerine daha uygun görerek bu hük
me temas eden maddelerde bu yolda tashihat 
yapılmıştır. 

Memur ve müstahdemlerin veya geçimleri 
üzerlerine düşen aileleri efradının hastalıkları 
veya sel, zelzele ve saire gibi afetlere uğrama
ları halinde yapılacak muavenetin, memur ve 
müstahdemler için büyük bir masraf kapısı olan 
başka yere tahvil haline de teşmili düşünülerek 
14 ncü maddeye bir fıkra konulmuştur. 
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Lâyihada memur ve müstahdemlerin sandık

tan alacakları tazminattan idareye olan borçla
rının mahsub meselesi zimmet, ihtilas gibi ahva
le hasredilmiş ise de diğer ahvalde ve meselâ 
muvakkat sarfiyattan veya sandıktan vaki ola
cak istikrazlardan da gerek idareye ve gerek 
sandığa borçlu olmaları mümkün olduğundan 
her ne sebeble olursa olsun idareden ayrılarak 
tazminat alacak memur ve müstahdemlerin ida
reye ve sandığa olan borçları kesileceğine dair 
ayrı bir madde vücude getirilmiştir. 

Ev yapmak veya satın almak i<*in memur ve 
müstahdemlere yardımı tazammun eden madde 
dahi Gümrük ve inhisarlar encümenince teshil 
olunan bir bucuk yılın aylık nisbeti maksadı 
temin için az görülerek iki yıllık nisbetine çı
karılmış ve fakat sandık sermayesinin lüzumun
dan fazla gayrimenkule kapanmasının önüne 
geçmek için maddeye, bu işe sermayenin ancak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

« inhisarlar koruma spndığı » na dair (2469) 
sayılı ve 29 - V - 1934 günlü kamına eklenen 

kanun lâyihası 

Koruma hakkı ve bu haktan istifade startları 

MADDE 1 — Koruma hakkı, bu kanunun 
daimî memur ve müstahdemlere veya ailelerine 
koruma sandığından temin ettiği menfaate de
nir. 

beşte birinin tahsis edilebileceği kaydi konmuş
tur. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. B. iş. M. M. 
Burdur İsparta tzmir 

M. Şeref Özkan Mükerrenı Unsal 11. Çakır 
Kâtib 

İstanbul Ankara (Jorunı 
F. Öymen Y. G. Kargı M. Cantekin 
Diyarbekir Edirne İstanbul 

R. Bekit F. Kaltahkıran, S. üraz 
Malatya Manisa Muş 

O. Taner Tûrkoğlu $. Çiloglu 
Sivas Sivas Tokad 

R. Basara Remzi Çiner S. Genca 
Trabzon Yozgad 

Sırrı Bay S. t çöz 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENOÜMıENÎNİN 
DEĞÎŞTtRİŞÎ 

«İnhisarlar koruma sandığı » na dair «2469» sa
yılı ve 29 - V -1935 tarihli kanuna eklenen kanun 

lâyihası 

Koruma hakkı ve bu haktan istifade şartleırı 

MADDE 1 — Koruma hakkı, bu kanunun 
memur ve müstahdemlerin veya ailelerinin ko
ruma sandığından görecekleri faydaya denir. 
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JBÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞl 

İnhisarlar umum müdürl 
kanun lâyihas' 

adlı 

umum müdürlüğü 
ve müstahdemleri 

i korumak için (tnhi-
ve hükmî şahsiyetli 

MADDE 1 — İnhisarlar 
kadrosuna dahil daimî memur 
veya vefatlarında ailelerini 
şarlar koruma sandığı) 
bir sandık kurulmuştur. 

Bu sandığm sermayesi 
toplanır: 

jA) Sandıktan faydalanacak 
tahdemlerin aylıklarında a 
nispetinde kesilen paralar, 

B) Bu memur ve müstahdemlerin 
karşılığı olarak bütçeye konulan 
de dördü, 

C) Aylıkları artan memur 
rin ilk aya aid zamlarına ı 

D) Aylıklardan inzibaıî 
paralar, 

E) Sandık sermayesinija işletilmesinden elde 
edilecek kârlar. 

üğü koruma sandığı 
ı 

aşağıdaki gelirlerden 

memur ve müs-
her ay yüzde beş 

ücretleri 
tahsisatın yüz-

ve müstahdemle-
tamamı, 
ceza olarak kesilen 
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MADDE 2 — Koruma hakkı hizmet müdde
tine göre hesab edilir. Bu müddetin 1934 hazi
ran iptidasına kadar geçen kısmı için koruma 
hakkı; işbu tarihteki aylığm (%4) ünün o müd
det zarfmda ücret alarak geçirilen hizmet ayla
rına darbı suretile tahakkuk eder. Şu kadar ki 
Tütün inhisarı memurları « Tasarruf - koruma » 
koruma sandığmm tasfiyesi üzerine koruma hak
larını almış olanların o sandığm bozulduğu ma
lî yıl sonuna kadar olan hizmet müddetleri he
saba katılmaz. 

Haziran 1934 den sonrası için; memurun san
dığa girmesinden sonra aldığı aylıklar tutarı 
esas olur ve sandık sermayesine göre tesbit edi
lecek ve (% 9 ) dan aşağı olmayacak bir nisbet 
dairesinde hesab edilir. 

Bu nisbet; her malî sene sonunda sandık ser
mayesinin blânço tarihinde mevcud memur ve 
müstahdemlerin sandığa girişlerinden beri al
mış oldukları aylıklar tutarma taksim ile elde 
edilir. 

MADDE 3 — « 2469 » sayılı kanun mucibin-' 
ce kurulan «İnhisarlar koruma sandığı » ndan 
yaş, hizmet müddeti, maluliyet ve ölüm itibari-
le istifade edilir. 

G. t E. 

MADDE 2 — Koruma hakkı hizmet müdde
tine göre hesab edilir. Bu müddetin 1934 hazi
ran basma kadar geçen kısmı için koruma hak
kı; işbu tarihteki aylığın % 4 nün o müddet 
içinde ücret alarak geçirilen hizmet aylarına 
darb ile tahakkuk eder. Şu kadar ki Tütün in
hisarı memurları « Tasarruf - koruma » sandığı
nın tasfiyesi üzerine koruma haklarını almış 
olanların o sandığın bozulduğu malî yıl sonuna 
kadar olan hizmet müddetleri hesaba katılmaz. 

Haziran 1934 den sonrası için; memurun 
sandığa girdiği tarihten sonra aldığı aylıklar tu
tarı esas olur ve sandık sermayesine göre tesbit 
edilecek ve %9 dan aşağı olmayacak bir nisbet 
dairesinde hesab edilir. 

Bu nisbet, her malı yılı sonunda sandık ser
mayesinin blânço tarihinde olan memur ve 
müstahdemlerin sandığa girişlerinden beri al
mış oldukları aylıklar tutarma taksimile elde 
edilir. 

MADDE 3 — «2469» sayılı kanun ile kutulan 
«inhisarlar koruma sandığı» ndan yaş, hizmet 
müddeti, sakatlık ve ölüm dolayısile fayda gö
rülür. 
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j MADDE 2 — Korunma tazminatı inhisarla
rın Hükümet idaresine geçtikleri tarihten baş-
lıyarak hizmet müddetinin 1934 haziranından 
evvel veya sonra olmasına göre aşağıda göste
riden şekil ve nisbetler dairesinde verilir: 

{ A) Hizmetin 1934 haziranma kadar geçen 
kimi için memur ve müstahdemlerin işbu tarih
teki aylıkları yüzde dördünün ücret alarak ge
çirilen aylara zarbı suretıle hesab edilir. Bu su
retle verilecek tazminata her yıl inhisarlar büt
çesinden sandığa verilen paranın faizleri ve bu 
paradan boş günlere isabet eden hisseler karşı
lık tutularak ödenen tazminat bu karşılıktanr 

mahsub olunur. Şu kadar ki tasfiye edilmiş olan 
eski Tütün idaresi tasarruf sandığına dahil me
mur ve müstahdemlere verilmiş olan hissenin 
kendi paralan ile yüzde üç faizinden maada kıs
mi işbu maddeye göre tahakkuk edecek korun
ma tazminatlarından indirilir. 

j B) Hizmetin 1934 haziranından sonrası için 
tazminat nisbeti her malî yıl sonunda sandık 
sermayesinin mevcud memur ve müstahdemlerin 
o vakte kadar almış oldukları aylıklar tutarma 
taksimi ile tesbit edilir. 

C) 2159 sayılı kanunla maaşları ücrete çev
rilmiş olan tuz memurlarının hizmetleri 1 hazi
ran 1933 tarihinden başlar. 

MADDE 3 — 60 yaşını bitiren veya aylık ala
rak geçirdiği hizmet müddeti 25 yılı aşan her 
memur ve müstahdem, idareden ilişiğini kesmek 
şartile korunma tazminatını alabilir. İnhisarlar 
idaresi de 60 yaşmı doldurmuş olanların tazmi
natını vererek idareden ilişiklerini kesebilir. Şu 
kadar ki 65 yaşım bitiren memur ve müstahdem
lerin korunma tazminatları verilerek ilişikleri
mi kesilmesi mecburidir. 

[Hizmet yılları 25 e varmadan veya yaşları 
60 i doldurmadan istifa denlerin veya muvakkat 
olarak açıkta olupta idare ile alâkasını kesmek 
isteyenlerin sandık sermayesi için aylıklarından 
kepilen yüzde beşlerle terfi zamları, işlemiş faiz
leri ile birlikte kendilerine verilerek ilişikleri 
kepilir. Bunlardan tekrar idare hizmetine alı
nanlar, eski hizmetlerinden dolayı tazminat is
temezler. 

(S. Sayısı: 74 \ 



Hû. 

Yaş ve hizmet 
MADDE 4 — Hizmet seneleri, inhisarların 

Hükümet idaresine geçtikleri tarihlerden iti
baren memur ve müstahdemlerin sicillerindeki 
malûmat ve vesikalara göre hesab olunur, 

(2159) sayılı kanunla maaşları ücrete çev
rilmiş olan tuz memurlarının hizmetleri 1933 
yılı haziranının 1 nci gününden başlar, 

MADDE 5 — (60) yaşını bitiren veya aylık 
alarak geçirdiği hizmet müddeti (25) seneyi 
aşan her memur ve müstahdem idareden ilişi
ğini kesmek şartile Koruma sandığındaki hak
larını isteyebilir. İnhisarlar idaresi de (60) ya
şını doldurmuş olanların koruma haklarını ve
rerek idareden ilişiklerini kesebilir. 

MADDE 6 — Korunma hakkını kazanma
dan istifa edenlerin veya muvakkaten açıkta 
olupta idare ile alâkasını kesmek isteyenlerin 
sandık sermayesi için aylıklarından kesilen pa
ralar ve terfi zamları işlemiş faizlerile beraber 
kendilerine verilerek ilişikleri kesilir. Bun-

/ lardan tekrar idare hizmetine almanlar eski 
hizmetlerinden dolayı korunmaya müteallik 
bir hak isteyemezler. 

MADDE 7 — Sandığa girmiş memur ve müs
tahdemlerden 11 nci maddede yazılı şekilde ra
porla tevsik edilecek sıhhî sebeblerle idareden 
çekilmeğe mecbur olanlarla, memuriyetlerinin 
lâğvi veya kadro zarureti dolayısile açığa çı
kar ılıpta tekrar istihdamlarına imkân görüle
meyenler, hizmet müddetlerine göre korunma 
haklarınm hepsini alırlar. 

MADDE 8 — İdarece görülen lüzum üzerine, 
daimî memur ve müstahdemlerden muvakkat 
memur ve müstahdem smrfma nakledilenlerin 
koruma, haklan kendilerine tam olarak verilir. 

12 — 
Ot. î. E. 

Yaş ve hizmet 

MADDE 4 — Hizmet yılları inhisarların 
Hükümet idaresine geçtikleri tarihlerden başla
yarak memur ve müstahdemlerin sicillerine gö
re hesab olunur. 

«2159» sayılı kanunla maaşları ücrete çev
rilmiş olan tuz memurlarının hizmetleri 1933 
yılı haziranının 1 nci gününden başlar. 

MADDE 5 — «60» yaşmı bitiren veya aylık 
alarak geçirdiği hizmet müddeti «25» yılı aşan 
her memur ve müstahdem idareden ilişiğini kes
mek şartile koruma sandığındaki haklarmı iste
yebilir. 

İnhisarlar idaresi de «60» yaşını doldur
muş olanların koruma haklarmı vererek idare
den ilişiklerini kesebilir. 

MADDE 6 — Korunma hakkını kazanmadan 
istifa edenlerin veya muvakkat olarak açıkta 
olupta idare ile alakasını kesmek isteyenlerin 
sandık sermayesi için aylıklarından kesilen pa
ralar ve terfi zamları işlemiş faizlerile beraber 
kendilerine verilerek ilişikleri kesilir. Bunlar
dan tekrar idare hizmetine alınanlar eski hiz
metlerinden dolayı korunma hakkı isteyemez
ler. 

MADDE 7 — Sandığa girmiş memur ve 
müstahdemlerden 10 ncu maddede yazılı şekilde 
raporla anlaşılacak hastalık sebeblerile idareden 
çekilecek olanlarla memurluklarının kaldırılma
sı veya kadro daraltılması yüzünden açığa çıka-
rılıpta tekrar işe almamıyacaklar hizmet müd
detlerine göre korunma haklarmı alırlar. 

MADDE 8 — İdarece görülen gereklik üze
rine muvakkat memur ve müstahdem sınıf ma 
geçirilen daimî memur ve müstahdemlerin koru
ma haklan hizmetlerine göre tam olarak verilir. 
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MADDE 4 — Memur 
sıhhî heyet raporile 
lerile idareden çekilecek 
kaldırılması veya kadro 
açığa çıkarılıpta tekrar 
hizmet müddetlerine göre 
m alırlar. 

te müstahdemlerden 
anlaşılacak hastalık sebeb-

olanlarla vazifelerinin 
daraltılması yüzünden 
}şe alınamayacaklar, 

korunma tazminatı-

MADDE 5 — İdarece 
ne muvakkat memur ve 
geçirilen daimî memur 
korunma tazminatları hizniet 
re verilir. 

çörülen lüzum üzeri-
müstahdem sınıfına 

ve müstahdemlerin 
müddetlerine gö-

MADDE 6 — Namzet 
nanlar bu kanunun hükümlerine 
namzetlikte geçen müddet 
katılmaz. 

MADDE 7 — Hastalık ve sakatlıklar, as 
kerî malûllerin terfihi hakkındaki kanuna bağ 
lı emraz cetvelindeki derecelere göre resmî sıh 
hiye heyetinin vereceği raporla anlaşılır. 
rekf umum müdürlük ve 
bu raporlara itiraz edebilirler. Bu takdirde 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince verile
cek karar katidir. 

olarak hizmete alı-
girmezler ve 

korunma hesabına 

korunma 

MADDE 8 — Memurlıik 
gelmeyen bir sakatlığa 
müddetlerine göre 
alırlar. Kendi taksirinden 
zife yüzünden sakat 
demlere, korunma tazminatından 
lık dereceleri üzerinden 

vazifelerinden ileri 
uğrayanlar, hizmet 

tazminatlarını 
ileri gelmeyerek va-

kalin memur ve müstah-
başka sakat-

âşağıdaki ölçülere gö-
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MADDE 9 — Namzet olarak hizmete alman
lar, namzetlikleri müddetince (2469) sayılı ka
nun hükümlerine tâbi değildirler ve bu müd
det koruma hesabma girmez. 

Maluliyet 

MADDE 10 — Vücudundaki arıza sebebile 
vazife yapmasına mani ve iyileşmesi imkânsız 
hastalıklara tutulan 
(Sakat) denir. 

memur ve müstahdemlere 

MADDE 11 — Sakatlık için idarenin veya 
başka resmî dairelerin üç hekiminden toplanan 
bir heyetçe rapor verilmek gerektir. îşbu he
yet arasında, ileri sürülen hastalığm uzmanı da 
bulunur. 

Gerek umumî müdürlüğün gerek sakat ka
lanın rapora itiraz haklan vardır, itiraz yapıl
dığında, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğin
ce rapor tetkik olunur. Verilecek karar katidir. 

ö. î. E. 

MADDE 9 — Namzet olarak hizmete alınan
lar, namzetlikleri müddetince «2469» sayılı ka
nun hükümlerine girmezler ve bu müddet koru
ma hesabma katılmaz. 

MADDE 10 — Hastalık ve sakatlıklar, as
kerî malûllerin terfihi hakkındaki 551 sayılı ka
nuna bağlı emraz cetvelindeki derecelere göre 
idarenin veya başka resmî dairelerin üç hekimin
den toplanan bir heyetin vereceği raporla anla
şılır. Üç hekimden biri, ileri sürülen hastalığın 
uzmanı olmak gerektir. 

Gerek umum müdürlüğün ve gerek sakat ka
lanın rapora itiraz haklan vardır. İtiraz ya
pıldığında, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilli
ğince rapor tetkik olunur. Verilecek karar son
dur. 

MADDE 11 — Memurluk vazifelerinden ile
ri gelmeyen bir sakatlığa uğrayanlar, hizmet 
müddetlerine göre, sandıktaki koruma hakla
rının hepsini alırlar. 

Kendi suçundan ileri gelmeyerek, vazife yü
zünden sakat kalan memur ve müstahdemlere 
koruma haklarından başka sakatlık dereceleri 
üzerinden, aşağıdaki ölçülere göre ikramiye ve-
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re ikramiye verilir: 
Sakatlık dereceleri Kaç aylık para verileceği 

IVIADDE 9 — Ölen memur ve müstahdemle
rin kprunma tazminatı 1683 sayılı tekaüd kanu
nuna] göre, maaşa hakkı olan ailesi efradına ve 
bunlar bulunmadığı takdirdp kanunî mirasçıla
rına Verilir. Kendi suçundan ileri gelmeyerek 
vazif^ yüzünden ölen memur ve müstahdemle
rin birinci fıkrada yazılı ailesi efradma veya ka
nunî (mirasçılarına başkaca pirinci derece sakat
lık ilja*amiyesi verilir. 

Ancak memurun sağlığında, sandık idaresi
ne v^ireceği, yolile yapılmış Vasiyetname hükmü 
muteberdir. 

— 15 

18 
15 
12 
9 
6 
3 

memur UÎ ADDE 10 — Ölen 
yukarıki maddede gösterilen 
kanujaî mirasçısı bulunmaz veya 
başlayan on yıl içinde bunlar 
ğa bjr müracaat yapılmazsş, 
miye (sandığa kalır. 

İMİADDE 11 — Zimmet, 
rüşvet suçlarından biri 
murluk vazifesini 
üç sjy hapis veya 

le mahkûm olmaları 
çıkarılan memur ve 
halinjâe ailesi efradma veya 
yalnız aylıklarından sandık 
silen | paralarla terfi zamları 

ve müstahdemin 
ailesi efradı veya 

ölüm gününden 
tarafından sandı-

tazminat ve ikra-

ihtilâs, sahtekârlık, 
ile veya me -

suiistimal suçundan 
daha ağır bir ce-

hasebile idareden 
müstahdemlere ve ölümleri 

kanunî mirasçılarına 
sermayesi için ke-

ve bunların faizleri 
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MADDE 12 — Memurluk vazifelerinden ileri 
gelmeyen bir sakatlığa uğrayanlar, hizmet 
müddetlerine göre, sandıktaki korunma hak
larının hepsini alırlar. 

MADDE 13 — Kendi suçundan ileri gelmi-
yerek, vazife yüzünden sakat kalan memur ve 
müstahdemlere hizmet müddetlerine göre, san
dıktaki koruma haklarmm hepsi verilir. Bundan 
başka «551 sayılı bilûmum askerî malûllerin 
terfihi» kanununa bağlı hastalık cetvelinde ya
zılı sakatlık dereceleri temel olmak üzere, aşağı
daki ölçülere göre ikramiye verilir: 
Sakatlık derecesi Kaç aylık para verileceği 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

*18 
15 
12 
9 
6 
S 

ölüm 

MADDE 14 — Ecelile veya vazifeden ileri 
gelmeyen bir kaza yüzünden ölen memur ve 
müstahdemlerin koruma hakları kanunî miras
çılarına verilir. 

ölüm, vazifeden dolayı memurun suçundan 
ileri gelmeyen bir kaza yüzünden olursa, ölen 

G. î. E. 

rilir. 
Sakatlık derecesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Kaç aylık para verilece 

18 
15 
12 
9 
6 
3 

ölüm 
MADDE 12 — Ölen memur ve müstahdemle

rin koruma hakları hizmetlerine göre mirasçıla
rına verilir. 

Kendi suçundan ileri gelmeyerek vazife yü
zünden ölen memur veya müstahdemin mirasçı
larına korunma haklarından başka, birinci de
rece sakatlık ikramiyesi verilir. 

MADDE 13 — Ölen memur ve müstahdemin 
mirasçısı bulunmaz veya ölüm gününden başla
yan beş yıl içinde bunlar tarafından sandığa bir 
müracaat yapılmazsa koruma hakkı ve ikrami
ye sandığa kalır. Ancak memurun sağlığında 
sandık idaresine vereceği, yolile yapılmış vasi
yetname hükmü muteberdir. 

Muavenet 
MADDE 14 — Memur ve müstahdemin ken

disinin veya geçimi üzerine düşen ailesinden bi
rinin ağır ameliyatı veya bir müddet yatakta ba
kılmağı gerekleştirici bir hastalığa tutulmaları, 
evlenmeleri, bunlardan birinin ölümü, veyahud 
yangın, sel, zelzele gibi afatlardan zarara uğra-
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vetiKr. Bunlardan başka 
idareden ilişikleri kesilen 
rine göre hesab edilecek ] 
nni üçte ikisi verilir. Bu 
yeş için aylıklarından kesilmiş 
terfi zamları ve bunların 
ğı olamaz. 

sebeblerle ceza olarak 
tere, hizmet müddetle-
korunma tazminatları-
[miktar, sandık serma-

olan paralarla 
faizleri tutarından aşa-

DDE 12 — 1 haziran 1934 tarihinden ev-
ve | ölmüş veya her hangi bir sebeble idareden 
ayıfelmış bulunan memur ve müstahdemlerin hiz
metlerinden dolayı ne kendi ve ne de ailesi ef
radı koruma sandığından tazminat isteyemez
ler. O tarihten bu kanunun neşrine kadar ge
çen müddet içinde ölmüş 
ayrılmış bulunan memur Me müstahdemlerin ko
ruluma tazminatları, bu kp,nun hükümlerine gö
re kendilerine veya ailesi 
mirasçılarına verilir. 

— 17 — 

bfradma veya kanunî 

MADDE 13 — Memurt 
heıl ne sebeble olursa olsun idareye ve sandığa 

veya ailesi efradına 
verilecek korunma 

olajı*borçları, kendilerine| 
vejja kanunî mirasçılarına 
tazminatından kesilir ve ciğer iş hak yerine düş-
müî ise verilecek tazminat muhakeme neticesi
ne kadar mevkuf tutulur. 

ameliyat 
ya 
ara 
icab 
leri 
sel, 

MADDE 14 — Memur 
keçimi üzerine düşen a 

ve müstahdemlerin 

ve müstahdemin ve-
ilesinden birinin ağır 

i veya bir müddet yatakta bakılmağı 
edici bir hastalığa tutulmaları, evlenme-
bunlardan birinin ölümü veyahud yangın, 

zelzele gibi afetlerden zarara uğramaları 
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memur veya müstahdemin kanunî mirasçılarına 
hizmet müddetine göre verilecek korunma hak
kından başka, birinci derece sakatlık ikramiye
sinin dördde üçü ölçüsünde para verilir. 

MADDE 15 — Yukarıki maddede yazılan 
kanunî mirasçılar bulunmaz veya ölüm günün
den başlayan beş yıl içinde bunlar tarafından 
sandığa bir müracaat yapılmazsa koruma hakkı 
ve ikramiye sandık sermayesine irad yazılır. An
cak memurun sağlığında, sandık idaresine vere
ceği kanunî şartları taşıyan vasiyetname hükmü 
muteberdir. 

Muavenet 
MADDE 16 — Memur ve müstahdemin ken

disinin veya geçimi üzerine düşen ailesinden bi
rinin mühim ameliyatı veya bir müddet yatakta 
tedaviyi gerekleştirici bir hastalığa tutulmaları, 
evlenmeleri, bunlardan birinin ölümü, veyahud 
yangın, sel, zelzele gibi afatlardan zarara uğra
maları hallerinde sandığın sermayesinden, o me
mur veya müstahdemin üç aylığını geçmemek 
üzere, bir az borç para verilebilir. Bu borç için 
senede % 5 faiz alınır. 

Sandığın idaresi 
MADDE 17 — Sandık, bir idare heyetile bir 

müdür ve bir muhasebeci ve yetişecek kadar 
memurlar tarafmdan idare olunur. 

MADDE 18 — İdare heyeti, bir kısım mü
dürünün reisliği altında iki şube müdüründen 
toplanır. Heyete girecek kısmı ve şube müdürleri 
Umum müdür tarafmdan vekilliğin tasdikma 

maları hallerinde o memur veya müstahdeme 
üç aylığını geçmemek üzere, borç para verile
bilir. Bu borç için yılda % 5 faiz alınır. 

Sandığın idaresi 
MADDE 15 — Sandık, bir idare heyetile bir 

müdür ve bir muhasebeci ve yetişecek kadar me
murlar tarafmdan idare olunur. 

MADDE 16 — İdare heyeti, bir .kısrm mü
dürünün başkanlığı altmda iki şube müdürün
den toplanır. Heyete girecek kısım ve şube mü
dürleri umum müdürlükçe seçilir ve vekil tara
fmdan tasdik edilir. Başkan ve üyelerin hiz
met müddetleri bir yıldır; yine seçilebilirler. 
Bunlar parasız olarak iş görürler. 

MADDE 17 — Koruma sandığının müdür, 
muhasebeci ve memurları inhisarlar umum mü
dürlüğü kodrosuna girer. 

MADDE 18 — Koruma verimcelerini, memur 
ve müstahdemlerin ücretlerinden kesmeyen ve
ya vaktinde umum müdürlüğe göndermeyen 
mesul muhasiblerle vazifeli memurlara geciken 
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hatterinde o memur ve müstahdemin üç aylık 
ücretini geçmemek üzeri > borç para verilebi
lir. Bu borç için yılda yüsde beşten fazla olma
mak üzere faiz alınır. 

Başka yere tahvil edil m memur ve müstah
demlerden ihtiyacı tahakkuk edenlere de ayni 
şartlarla bir aylık ücreti kadar borç para verile
bilir. 

MADDE 15 — Sandıktan istifadeye hakları 
olüb hizmetleri beş yıldan çok olan memur ve 
müstahdemlerden kendileri için ev yaptıracak 
ve^a satm alacak olanlara, ev birinci derece ve 
sıra ile sandığa ipotek edilmek ve borç ödenin
ceye kadar memur ve müstahdemin sandıktaki 
bütün hakları da mevkuf tutulmak şartile yüz
de beş faizle Ödünç para verilebilir. 

Bu para, memur ve müstahdemin yıllık üc
retinin iki katını ve yaptıracağı veya satın ala
cağı ev değerinin yüzde altmışını geçemez. 

Sandığın bu suretle işleteceği para, serma-
fazla olamaz. 

yürümesinden 
yenin yüzde yirmisinden 

Bu madde hükmü, kanunun 
iki yıl sonra başlar. 

MADDE 16 — Sandık bîr idare heyetile bir 
müdür, bir muhasebeci re lüzumu kadar me
murlar tarafından idare edilir. 

İdare heyeti, bir kısım müdürünün başkan
lığı altında iki şube müdüründen toplanır. He
yete girecek kısım ve şube müdürleri, Umum 
müdürlükçe seçilir ve vekil tarafından tasdik 
olunur. Başkan ve üyeli jrin hizmet müddetleri 
b|r yıldır. Yine seçilebilirler. Bunlar parasız 
olarak iş görürler. v 

MADDE 17 — Koruma 
muhasebeci ve memurları 
dürlüğü kadrosuna girer 

sandığının müdür, 
İnhisarlar umum mü-

MADDE 18 -
İnhisarlar umum 
rakabesi altındadır 

Sandığın bütün muameleleri 
müdüflüğünün teftiş ve mu-
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arzolunur. Beis ve üyelerin hizmet müddetleri 
bir yıldır; yine seçilebilirler. Bunlar parasız 
olarak iş görürler. 

îdare heyetinin ve müdürle muhasebecinin 
vazife ve salâhiyetleri Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti tarafından tasdik olunacak bir dahilî ta
limatname ile tayin olunur. 

MADDE 19 — Koruma sandığının müdür, 
muhasebeci ve memurları İnhisarlar umum mü
dürlüğü kadrosuna girer. 

MADDE 20 — Koruma verimcelerini, me
mur ve müstahdemlerin ücretlerinden kesmeyen 
veya vaktinde umum müdürlüğe göndermeyen 
mesul muhasiblerle vazifeli memurlara geciken 
müddete ait faizlerle beraber tahsil edilmeyen 
verimceler ödettirilir. 

MADDE 21 — Sandığın bütün muameleleri 
İnhisarlar umum müdürlüğünün teftiş ve mu
rakabesi altındadır. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 22 — Disiplin cezası dolayısile ida

re ile ilişiği kesilenlere koruma haklarının üçte 
ikisi verilir. Bu miktar sandık sermayesi için 
aylıklarından kesilen paralarla terfi zamları ve 
bunların işlemiş faizleri tutarından aşağı ola
maz, 

Zimmet, ihtilas, sahtekârlık, rüşvet suçla
rından birile veya memuriyet vazifesini suiisti
mal suçundan üç ay hapis veya daha ağır bir ce
za ile mahkûm olan memur ve müstahdemlerin 
sandığa bıraktıkları paradan idareye olan borç
lan kesilir ve geri kalanı faizile beraber kendi-

20 — 
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müddete aid faizlerle beraber tahsil edilmeyen 
verimceler ödettirilir. 

MADDE 19 — Sandığın bütün muameleleri 
İnhisarlar umum müdürlüğünün teftiş ve mura
kabesi altındadır. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 20 — Disiplin cezası dolayısile ida
re ile ilişiği kesilenlere koruma haklarının üçte 
ikisi verilir. Bu miktar sandık sermayesi için 
aylıklarından kesilen paralarla terfi zamları ve 
bunların işlemiş faizleri tutarından aşağı ola
maz. 

Zimmet, ihtilas sahtekârlık, rüşvet suçların
dan birile veya memurluk vazifesini suiistimal 
suçundan üç ay hapis veya daha ağır bir ceza 
ile mahkûm olan memur ve müstahdemlerin san
dığa bıraktıkları paradan idareye olan borçları 
kesilir ve geri kalanı faizile beraber kendilerine 
veya mirasçılarına verilir. 

MADDE 21 — Memurluk vazifelerini suiis
timal ile idareyi zarara soktuklarından ötürü 
işten çıkarılanların sandıktaki paraları, idare ile 
ilişikleri kesilinceye kadar tutulur ve hükümle 
anlaşılacak zarar miktarı bu paralardan ödeşi
lir. 

MADDE 22 — 2469 sayılı kanunun merileş-
mesinden önce aşağıda gösterilen şekillerde ida
reden ayrılmış olan memur ve müstahdemler, es
ki hizmetlerinden dolayı korunma hakkı isteye
mezler : 

A - İstifa suretile ayrılmış olanlar, 
B - İdarelerce ceza olarak çıkarılmış bulu

nanlar, 
C - Kadro dolayısile açıkta kalmış olanlar, 
Ç - Ölenler, 
D - Vücutlarından istifade edilmemesinden 

dolayı çıkarılmış bulunanlar. 
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MADDE 19 —•_ Sandığın 
millî bankalara yatırılarak 
ti sandık sermayesinin 
Devlet sehim ve tahvilleri sa 

sermayesi, muteber 
aktırılır. İdare heye-

e biri kadarmca 
tın alabilir. 

beşt 

tabi 
hangi 

MADDE 20 — Sandığm| 
sermayeden tediye olunacak 
yat hiç bir vergi ve resme 
ve müstahdemlerin her 
dolayı sandıktaki hakları 
bir memur veya müstahdem 
daki haklarını başkasına devir 
mez, 

sermayesi ve bu 
tazminat ve reddi-

değildir. Memur 
borçlarından 

haczedilemez ve hiç 
koruma sandığm-
veya havale ede-

MADDE 21 — Koruma 
ve müstahdemlerin ücretlerimden 
ya vaktinde Umum müdürljüğe 
muhaşiblerle diğer vazifeli 
müddete aid faizlerle beraberi, 
verimceler ödettirilir. 

MADDE 22 
mısır. 

— 21 

v^rimcelerini memur 
kesmeyen ve-
göndermeyen 

ı^ıemurlara geciken 
tahsil edilemeyen 

2469 sayılı kanun kaldrrıl-
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lerine veya kanunî mirasçılarına verilir. 

MADDE 23 — Memuriyet vazifelerini suiis
timal ile idareyi zarara soktuklarından ötürü iş
ten çıkarılanların sandıktaki paraları, idare ile 
ilişikleri kesilinceye kadar tutulur . 

Hükümle anlaşılacak zarar miktarı bu para
lardan ödeşilir. 

MADDE 24— « 2469 » sayılı kanunun me-
rileşmesi gününden önce aşağıda gösterilen şe
killerde muamele gören memur ve müstahdem
ler, eski hizmetlerinden dolayı korunma hakkı 
isteyemezler: 

A- İstifa suretile ayrılmış olanlar, 
B- İdarelerce ceza olarak çıkarılmış bulu

nanlar, 
O - Kadro dolayısile açıkta kalmış olanlar, 
D - Vücudlanndan istifade edilmemesinden 

dolayı çıkarılmış bulunanlar. 
Mezkûr kanun ile bu kanunun meriyet gün

leri arasmda yukarıda yazılı şekillerde ilişiği ke
silmiş memur ve müstahdemlerin tutulan para
ları kendilerine veya kanunî mirasçılarına veri
lir. Bunların idareye borçları varsa işbu borç
ları alacaklarından kesilir. 

MUVAKKAT MADDE — 1933 malî yılı ba
şından bu kanunun merileşmesi gününe kadar 
geçen zaman içinde ölen memur ve müstahdem
lerin kanunî mirasçılarına 2 nci maddedeki nis-
betler dairesinde koruma hakkı ve 14 ncü mad
deye göre de ikramiye verilir. 1934 haziranından 
önce ölmüş olan memur ve müstahdemlere ve
rilecek koruma ve ikramiyeler son aldıkları üc
ret üzerinden hesab edilir. 

MADDE 25 — Bir memur veya müstahdem 
Koruma sandığmdaki istifade hakkmı başka 
birine devir ve havale veya rehin edemez. 

G. t E. 

2469 sayılı kanun hükmünün yürümeğe baş
ladığı günden bu kanunun neşrine kadar geçen 
müddet içinde ölmüş veya memuriyetinden ay
rılmış olan memur ve müstahdemlerin koruma 
hakları bu kanunun hükümlerine göre kendile
rine veya mirasçılarına verilir ve bunların ida
reye borçları varsa alacakları haklarmdan ke
silir. 

MADDE 23 — Bir memur veya müstahdem 
koruma sandığmdaki hakkmı başka birine devir 
ve havale veya rehin edemez. 

MADDE 24 — Sandığm sermayesi muteber 
Millî bankalara yatırılarak arttırılır. İdare he
yeti, sandık sermayesinin beşte biri kadarmca 
Devlet sehim ve tahvilleri satm alabilir. 

MADDE 25 — Bu kanundan istifadeye hak
ları olub hizmetleri beş seneden çok olan me
mur ve müstahdemlerden kendileri için ev yap
tıracak veya satm alacak olanlara, yapılacak ve
ya satm almacak ev birinci derece ve sıra ile 
sandığa ipotek edilmek ve borç ödeninceye ka-

( S. Sayısı : 74 ) 
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ŞUYAKKAT MADDE -U 2469 sayılı kanun
la kurulmuş olan İnhisarlar koruma sandığında 
sermaye olarak birikmiş bulunan paralar bu ka
nunla kurulacak olan sandığa sermaye olarak 
dev^olunur. 
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MADDE 26 — Sandığın -sermayesi muteber 
millî bankalara yatırılarak arttırılır, idare 
heyeti, sandık sermayesinin beşte biri kada-
rmca Devlet sehim ve tahvilleri satın alabilir. 

MADDE 27 — İdare heyeti, hizmeti beş se
neden fazla olub kendisi için ev yaptıracak ve
ya satın alacak, bu kanundan istifade eden 
memur ve müstahdemlere, yapılacak veya sa-
tm alınacak evin sandık namına ipotek edilme
si ve borç ödeninceye kadar memurun sandık
taki hakları da mevkuf tutulması şartile bu hu
susta yapılacak ve vekillikçe tasdik edilecek bir 
talimatname dairesinde ve % 5 faizle ödünç pa
ra verebilir. Ödünç verilecek para nisbeti ya
pılacak veya satın alınacak bina değerinin 3/4 
nü geçemez. 

MADDE 28 
den yürür. 

îşbu kanun yapıldığı gün-

MADDE 29 — Bu kanunu Gümrük ve in
hisarlar vekili yürütür. 

Bş. V. 
/ . İnönü 

Da. V. 
S. Kaya 

Mf. V. 
Ab. özmen 

S. î. M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. E, Araş 

Na. V. 
A. ÇeHnkayo 

G. I. V. 

4 - IV -1935 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

Zr. V. 

G. î. E. 

Dr. Refik Saydam Kana, Tarkan Muhlis Erkmcn 

dar memurun sandıktaki bütün haklan da mev
kuf tutulmak şartile idare heyetince % 5 faizle 
ödünç para verilebilir. 

Memura verilecek ödünç para yıllık ücreti
nin bir buçuk katını geçmemek üzere yaptıraca
ğı veya satın alacağı ev değerinin % 60 mı aşa
maz. 

Ödünç para verme işi bu kanunun yürüme
sinden iki yıl sonra başlar. 

MADDE 26 — îşbu kanun neşri tarihinden 
yürür. 

MADDE 27 — Bu kanunu Gümrük ve inhi
sarlar vekili yürütür. 
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| MADDE 24 — Bu 
İJümrük ve inhisarlar vjekili 

MADDE 23 — Bu k^ınun 1 haziran 1935 tari-
jbinden muteberdir. 

kanunun hükümlerini 
yürütür. 
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