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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Ay dm, Coruh saylavliklarma secjlen Doktor Hu-
lfisi Alata§, 

Ihsan Kurtkan ve tlyas Sami Mu§un intihab maz-
batalan tasdik edildikten sonra tahlifleri yapildi. 

Askeri ve miilki tekaiid kanununun 23 ncii madde-
sinin tefsirine liizum olmadigma dair mazbata ile, 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazi 
maddelerini degigtiren kanuunun ikinci maddesinin de-
gistirilmesine, 

Arazinin umumi tahririne dair kanun layihalan 
nuizikere ve kabul edildi. 

Askeri ve miilki tekaiid kanununun 45 nci madde-
sine bir fikra eklenmesine dair kanun hlyihasi bir 

miiddet miizakereden sonra Adliye enciimenine verildi. 
Turkiye Ciimhuriyetile Yunanistan arasinda miina-

kid ikamet, ticaret ve seyriesefain mukavelesine ek 
olarak imzalanan miizeyyel anla§manm tasdikina, 

Nebatlarm hastahkh ve zararh boceklerden korun-
mssma, 

Askerlik kanununun 36 nci maddesinin tadiline 
dair kanun layihalarinm birinci miizakereleri yapil-
diktan sonra pazartesi giinii toplanilmak iizere inikad 
bitirildi. 

liaskan Vekili Katib KStib 
Refet Canitez Kiitahya Coruh 

Nasid Ulug ; AH Zirh 

- » ' 

HA VALE EDlLENEVRAK 

Tezkere 
1 —• Dahiliye memurlan kanununun 2 nci madde

sinin tefsirine dair Bagvekalet tezkeresi (3/197) (Da
hiliye enciimenine) 

Takrir 
2 —• Diyarbekir mebusu General Kftzun Seviikteki-

nin, Arzuhal enciimeninin 20 - I - 193G tarih ve 3 sa-
yili haflalik knrar cetvelindeki 128 numarah kararm 
UmIInft Ilcyette miizakcresine dair takriri (4/17) (Ar
zuhal enciimenine) 

Mazbatalar 
3 — Mug-lanin Karakuyu kiiyiinden Salih kizi l)m« 

mchanin oliinr cezusum <;arpilmam hakkinda Bagveka-
let tezkeresi ve< Adliye enciimeni mazbatHSi (3/187) 
(Kiiznameye) 

4 —• 12 temmuz 1336 tarih ve 26 sayili kararla as
keri ve miilkli tekaiid kanununun 45 nci maddesindeki 
fjohid kelimesinin gUmulii derecesinin tayini hakkinda 
Uayvekalet tezkeresi ve Milli Miidafaa, Maliye ve Biit-
<;e enciimenleri mazbatalan (3/60) (Ruznameye) 

5 — 27 mayis 1930 tarih ve 1632 sayili askeri ce-
za kanununun bazi niaddelerinin degi^tirilmesine ve 
bazi maddelerine ekler yapilmasina dair kaniinun 14 
ncii inaddesinin tcfsiri hakkinda Bnijvckfilct- te/keresi 
ve Adliye ve Milli Miidafaa enciimeni inazbatalan 
(3/189) (Ruznameye) 

6 — Zaruri ve miicbir scbebler dolayiailo takib ve 
tahsiline imkan goriilemeyen 598 932 lira 4 kurusluk 
borcun, kayidlerinin silinmesine dair Bagvekiilet tezke
resi ve Biitce enciimeni mazbatasi (3/114) (Ruzna
meye) 

4 

*>9<i 

B I E 1 N O I CE'LSE 
Agilma saati : 15 

BALKAN — Tevfik Fikret Silay 

KATlBLER : SUreyya Tevfik Genca (Tokad), Ziya Gevher Etili (Qanakkale) 

BALKAN" — Media agxlmistrr. 

3 — MttZAKERE EDtLEN MADDELER 

/ — Ziroat bnnkasi hnkkindaki kamtna mil-
z< i/i/iJ kanunun d ncii maddesindeki icra nisi 
(nhirinin tefsirine dair Jinsvekalet tezkeresi ve 
Atili i/e ve. }[aliye enciimenleri mazbatulan 
ci/im) [11 

[IJ 93 myth basmayan zaptin sonundadir. 

— 152 — 

BALKAN — Maliye encumenin de i§tirak 
ettigi Adliye enciimeni tefsir fikrasmi arzedi-
yorum. 

Tefsir fikrasi 
1697 sayili kanunun 4 ncii maddesindeki 

icra reisinin vazifeleri 2004 sayili kanunun 4 
ncii maddesinde yawli icra 'i^lerine bakan ha-
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Mmler tarafmdan goruliir. 

BA§KAN — Tefsir fikrasi hakkmda mttta-
lea var mi? Fikrayi aynen reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Bir defa miizakereye tabi olan maddelere ge-
giyoruz. 

2 — Rizenin selimiye koyilnden Piyadeogul-
lanndan tsldmoglu Mustafa, fSatoogullamndan 
Saferoglu Hilseyin, Hasanoglu Bekir ve Demir-
ciogullartndan Abdioglu Hakki diger adi Mus-
tafantn olum cezasma garpilmalari hakkmda 
Basvekdlet tezkeresi ve Adliye encilmeni mazba-
tasi (3/106) [1] 

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea 
var mi? 

Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

tkinci miizakeresi yapilacak maddelere ge-
giyoruz. 

3 — Arthrma, eksiltme ve ihale kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun layihasi ve Ziraat, 
Maliye ve BiltQe encumenleri mazbatalari (1/354) 
[2] 

BALKAN — tkinci miizakeresidir. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Arttirma ve eksiltme ve ihale hakkmdaki 2490 
sayili kanunun 28 nci maddesine bir fikra ek

lenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
sayili arttirma ve eksiltme ve ihale kanununun 
28 nci maddesine asagidaki fikra eklenmistir : 

(Damizlik hayvanlar, ltizum gbruldugii tad-
dirde Ziraat vekaleti tarafmdan miitehassis 
Mmseler arasmdan segilecek en 50k iig kisiden 
miirekkeb gezici bir komisyon vasrtasile ve pa-
zarlik suretile almabilir. Damizliklarm yabanci 
memleketlerden almmasi lazimgeldigi takdirde 
bu komisyon tcra Vekilleri Heyetince teskil olu-
nur). 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler .... Etmetyetnler ... Kabul 
etdilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

[1] 94 sayili basmayazt zapttn sonundadir. 
[2] Birinci miizakeresi 29 ncu inikad zaptm-

dadir. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

4 — Pamuk islahi hakkmda kanun layihasi 
ve Ziraat, Maliye ve Biltge encumenleri mazba
talari (1/340) [1] 

BALKAN — tkinci miizakeresidir. Maddeyi 
okutuyorum. 

Pamuk islahi kanunu 

MADDE 1 — Dokuma fabrikalarmm ve di§ 
piyasalarm aradiklan vasiflarda pamuk yeti$-
tirmek bakimmdan Iktisad vekilliginin miitalea-
si almdiktan sonra Ziraat vekilligi gerekli gbr-
dugti bblgelerde ekilecek agik kozali pamuk 
gesidlerini tayin etmege ve bu gesidlerden ba§-
ka agik kozalilarm ekiniini yasak etmege sala-
hiyetlidir. 

Ziraat vekilliginin saf pamuk tohumu ek-
tirecegi bblgelerin smirlari di§mda, bu smir-
lardan be§ yiiz metreden a§agi uzaklikta bulu-
nan yerlere agik kozali pamuk gesidinin ekil-
mesi yasaktir. 

BALKAN— Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etleyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Saf pamuk tohumu ekilen bol
gelerde Ziraat vekilliginin gesidini tayin ve 
ilan edecegi pamuklardan baska diger gesid 
agik kozali pamuk tohumu ve bunlarm 0 bbl-
ge iginde her hangi bir yerde muhafazasi bir 
yerden diger yere nakli, almi satimi yasaktir. 

Ziraat vekaleti; gerekli gbrdiigii yer ve za-
manlarda, saf pamuk tohumu ekilecek bblge-
lerden, sanayi ve ihracat maksadile buzulmus. 
agik kozali pamuk tohumunun veya gelrirdekli 
pamugun, tayin edilecek sartlara uygun olarak 
hazirlandigi takdirde gegirilmesine miisaade 
edebilir. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Ziraat vekilliginin tayin ede
cegi pamuk ekimi bolgelerindeki girgir evleri 
vekilligin her biri igin belli edecegi pamuk ge-
sidlerinden baskasmi girgirlayamazlar. 

Ancak Ziraat vekilliginin her hangi bir gir
gir evi igin belli ettigi pamuk gesidinin gekir
dekli pamuklari tamamen gekildigi ve girgir 
evinden gikarildigi vekilligin salahiyetli me-

[1] Birinci miizakeresi 30 ncu inikad zaptm-
dadtr, 

— 153 — 



1 : 32 27-1-1936 C : 1 
murlarmca tetkik ve tesbit olunduktan sonra 
vekillik o girgir evine baska gesid gekirdekli pa-
mugu girgirlamak igin izin verir. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Ziraat vekilligi gerekli gordiigu 
yerlerde yeniden kurarak veya kira ile tutarak 
girgir evleri isletebilir. 

Ziraat vekilligine aid girgir evlerinde gekilen 
gigitler vekillikge alikonabilir. Bu takdirde bu 
gigitler oradaki piyasa fiati iizerinden krymet-
lendirilerek bedeli mahalli rayice gore girgirla-
ma iicretine mahsub edilir. Fazlasi para olarak 
mal sahibine verilir. Qirgirlama iicreti tohum 
parasi tutarmi gegerse aradaki fark mal sahibin-
den almmaz. 

BA§KAN — Madde hakkmda tadilname var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 5 — Ziraat vekilligi liizum gbrecegi 
yerlerde diledigi girgn* evlerinden veya §ahislar-
dan saf pamuk tohumlarmm bir kismmi veya 
tamammi satm almaga liizum gdrdiigii takdirde, 
sahipleri, bu tohumlardan kendi tohumluk ihti-
yaglarmdan artan kismmi, piyasa fiati iizerin-
den Ziraat vekilligine satmaga mecburdurlar. 
Ziraat vekilligi her hangi bir sekilde elde ettigi 
saf pamuk tohumlarmi gerekli gordiigu bolge 
giftgilerine maliyet fiati iizerinden satmaga veya 
bu tohumlari o bolgelerdeki soysuzlasmis. agik 
kozali pamuk tohumlarile basabas degistirmege 
izinlidir. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince satm alm-
masi ve satilmasi icab eden pamuk tohumlan-
nm alim ve satimi ilana liizum olmaksizm pazar-
lik suretile yapilir. 

Mahalli orf ve adet dolayisile Ziraat vekale-
tinin liizum gbrecegi yerlerde pamuk tohumu 
iiretme giftlikleri, pamuk amelesinin yevmiye-
lerine kar§ilik olarak muhasebei umumiye kanu-
nunun 83 ncii maddesinin A fikrasma tevfikan 
mutemedlere bes bin liraya kadar avans verile-
bilir. Bu avanstan ancak giftlik idare heyetleri-
nin kararile mutemedler tarafindan tediye yapi
lir. 

BA§KAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bu kanun hiikumlerine aykiri 
hareket edenlerden sulh mahkemesi kararlarile 
yuz liradan bes yiiz liraya kadar ago* para cezasi 
almir. 

Ziraat vekilligince tayin edilen ge§idlerden 

baska pamuk gesidlerini veya kansigmi ekenler-
den bu ceza almmakla beraber ilgili fen memur-
larmm verecekleri raporlar iizerine mahalleri 
idare heyetleri kararile tarlalarmdaki pamuklar 
da masraflan kendilerine aid olmak iizere he-
men sbkiiliir ve yok edilir. 

Bu masraf sahibi tarafmdan verilmezse Zira
at vekilligi biitgesinden bdenir ve tahsili emval 
kanununa gore kendisinden almir. 

BALKAN — Madde hakkmda tadilname yok
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§JKAN — Madde hakkmda tadilname var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir 

MADDE 9 — Bu kanunun hukiimlerini yeri-
ne getirmege Dahiliye, Maliye, Iktisad ve Zira
at vekilleri memurdur. 

BA§KAN — Madde hakkmda tadilname var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

Birinci muzakeresi yapilacak maddelere ge-
giyoruz. 

5 — Devlet demiryollari ve limanlan isletme 
umumi idaresi memur ve milstahdemlerine teka
iid maasi tahsisine dair kanun layihasi ve Nafia, 
Maliye ve Butge encumenleri mazbatalan 

(1/366) [1] 

BA§KAN — Mazbatalar tevzi edilmistir, 
encumen bu kanunun miistacelen miizakeresini 
teklif ediyor. Ewela miistaceliyet teklifini re
yinize arzedecegim. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Miistacelen muzakeresi kabul edilmistir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda miitalea var mi? 
Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

Devlet demiryollari ve limanlan isjetme umumi 
idaresi memurlari tekaiid sandigi hakkmdaki 

2454 sayili kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryollari ve liman
lan isletme umum miidurlugii biitgesinden ay-
lik alan ve sicille kayidli bulunan ve 2454 numa-
rali kanunla teskil edilen tekaiid sandigma dahil 
olan daimi memur ve mustahdemlere bu kanun 
hukiimlerine gore maluliyet veya tekaiid ayligi 
baglanir veya tazminat verilir. 

Bunlarm dul ve yetimlerine baglanacak ay-
liklar veya verilecek tazminat dahi bu kanun 

[1] 95 sayih basmayazi zaptm sonundadir, 

— 154 — 
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hiikumlerine gore hesab ve tediye olunur. 

Daimi miistahdemlere giin veya sat hesabi-
le verilen paranin 2847 numarah kanun muci-
bince tesbit edilen aylik tutari dahi bu kanunda 
yazili aylik mefhumuna dahildir. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Tekaiid veya maluliyet aylik-
larile tazminata istihkak, idareye intisab ve si-
cille kayidli olarak birinci madde mucibince ay
lik almdigi ve 2454 numarali kanun ile tesis edi
len tekaiid sandigma istirak edildigi tarihten 
baslar. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — tsten ayrilanlara sandikga ve-
rilecek paralar, aylik baglanmasi veya bir de-
falik tazminat verilmesi veya mevduatm iadesi 
seklinde olur. 

BASK AN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Devlet demiryollan ve liman-
lari isletme umum miidiirlugiindeki miiseccel 
hizmeti filen iig seneyi doldurmaksizm oliim ve
ya maluliyetten baska her hangi bir sebeble ay
rilanlara sandiktan hig bir sey verilmez. Ug se-
seneyi doldurduktan sonra ayrilanlara mevdua-
tmm tamami temettiisiiz olarak verilip sandik-
la alakasi kesilir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Alelrtlak agir hapis veya bes 
seneden ziyade hapis cezasile veyahud hirsizlik, 
emniyeti suiistimal, sahtekarlik, dolandiricilik, 
yalan yere sehadet, yalan yere yemin, ciiriim tas-
nii, iftira, irtikab, irtisa ve ihtilas suglarmin 
birinden dolayi alti ay veya daha ziyade hapis 
cezasi ile veya asgari haddi bir seneden asagi 
olmamak iizere miikerrer hapis cezalarmi miis-
telzim suglarla mahkum olan veya Turk vatan-
dasligmi terkeden veya vatandasliktan iskat olu-
nan memur ve miistahdemlere istihkaklarmdan 
sandik igin tevkif edilen para, temettiisiiz iade 
edilerek sandikla alakalan kesilir. Bu kabilden 
olan mutekaidlerin tekaiid ayliklan kesilir. An-
cak bunlarm Tiirkiyede kalan ve Turk vatandas-
ligmi muhafaza eden ve bu kanuna gore aylik 
almasi icab eden dul ve yetimlerinin haklari 
mahfuzdur. 

HttSNtt KlTABQI (Mugla) — Burada kisa-
ca bir sey arzedecegim. Bunlara cezaen tekaiid 
maasi verilmiyor, haklari iskat ediliyor. Yalniz 
binnetice kendi hayirlari igin de bir hukiim 
konuluyor. Eger bu cezalan islememis olsalardi 
kendilerine paralan iade edilmiyecekti, vefatla-
rmda evladlarma maas baglanacakti. §imdi 

kendilerine para iade ediliyor. Fakat evladlan-
nm hakki yine mahfuzdur deniliyor. Kendile
rine iade edilen para evladlarmm alacagi te
kaiid hakkina karsi degil midir? 

BUTQE En. M.' M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Malumu aliniz maddede iki vaziyet derpis 
edilmistir. Birisi, bir zatm memurken bu mah-
kumiyetlerden birisine ugramasi, digeri de te
kaiid iken ugramasi halleridir. 

Memurken bu gibi mahkumiyetlerden birine 
ugradigi takdirde, kendisine mevduati iade edi-
lir ve alakasi kesilir. Evlad ve yetimlerin.de 
alakasi kalmaz. Fakat miitekaid iken bu suglar-
dan birini islemis ise kendisi maas alamaz. 
Fakat evladlarma intikal eder. 

ADLIYE En. M. M. SALAH YAR^I (Ko-
caeli) — Maddede (irtisa) kelimesi vardrr. mah-
keme kararlarmda, irtisa yalniz, riisvet alan-
lara hasredilir. Halbuki burada gerek alan ve 
gerek veren, rasi ve miirtesi ve rais, hepsi mak-
suddur. Bu itibarla (irtisa) kelimesi (riisvet) 
diye tashih edilsin. 

BtiTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Enciimen muvafakat ediyor. 

BA§KAN — Madde hakkmda baska muta-
lea yoktur. Maddeyi tashih veghile kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Sandiktan baglanacak aylik-
lar her ay pesin olarak verilir. Pesin verilen ay
lik oliim halinde geri almmaz. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Her ne suretle olursa olsun te
kaiid olanlarla hizmette veya tekaiid iken olen-
lerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek ayligm 
% 50 si - Muamele, Divani muhasebatin tetkik 
ve tescilinden geginceye kadar - avans olarak 
verilir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Sandikga baglanacak maluli
yet, tekaiid, dul ve yetim ayliklan isletme ida-
resinden alman istihkaklara tekabiil eden mud-
detin nihayet buldugu giiniin ertesinden baslar. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Ayligm ve giin ve saat hesabile 
galismakta olanlarm 2847 numarali kanunla tes
bit edilen bir aylik tutarinm tamami sandik tev-
kifatma esastrr. 

Bu ayliklar her hangi bir sebeble eksik de 
verilse sandik tevkifati tamami uzerinden yapi-
lir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Sandikla alakasi kesilerek 
idareden ayrilanlar tekrar hizmete almdiklan 
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takdirde hukuk ve vecaib itibarile sandiga yeni 
dahil olmus sayilirlar. Ancak idareden ayril-
diklarmda her ne suretle olursa olsun sandik-
tan para almayanlarm veya aldrklari paralari 
% 5 faizile birlikte hizmete yeniden girdiklerin-
de defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki 
hizmet miiddetleri de tekaiid hesabma ithal olu-
nur. 

BUTQE E. R. V. MtJKERREM UNSAL (Is-
parta) — Madde soyle baslarsa daha iyi olur: 
(idareden ayrilarak sandikla alakasi kesilen-
ler...) diyelim. (Sandikla alakasi kesilerek ida
reden ayrilanlar) denmistir ki dogru degildir. 

BALKAN — Enciimenin arzusu veghile (ida
reden ayrilarak sandikla alakasi kesilenler) 
suretinde tashih edilmistir. Bu sekilde madde-
yi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 11 — Sandiga aile vaziyetlerini dog-
ru olarak bildirmeyenler ve sorulacak suallere 
dogru cevab vermeyenler, yanhs malumat yu-
ziinden sandigm ugradigi zararlan hiikmen 
odemege mecbur olmakla beraber Tiirk ceza 
kanununun 528 nci maddesi mucibince cezalan-
dirilirlar. Bu gibilerin idaredeki vazifelerine de 
nihayet verilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — Devlet demiryollan ve liman-
lari isletme umum mudurlugiinde miiseccel olan 
memur ve miistahdemlere tekaiid ayhgi tahsis 
olunabilmek igin : 

A) idaredeki fili hizmetleri 20 seneyi ve yas-
lari 60 i doldurmus olmak, 

B) Fili hizmeti 20 seneyi doldurarak idarede 
vazife ifa edemeyecek derecede maluliyete ugra-
mak, 

C) idarede 35 sene miiddetle hizmet etmis bu-
lunmak sarttir. 

(B) fikrasinda yazili vaziyette tekaiide sevk 
keyfiyeti idarece resen yapilir. 

(A) ve (C) fikralarmda yazili vaziyetlerde 
bulunanlar kendi arzularile tekaudliiklerini iste-
ye bilecekleri gibi idarece de resen tekaiide sev-
kolunabilirler. 

Bu madde mucibince tahsis olunacak tekaiid 
ayliklarmin nisbetleri asagidaki cetvelde goste-
rilmistir : 

Memur ve miistahdemin Tekaiid edilecek me-
tekaiide hak kazandigi mur ve miistahdemin 
tarihe kadar sandiga son ayligmin yiizde 

istirak seneleri nisbetleri 

Memur ve miistahdemin 
tekaiide hak kazandigi 
tarihe kadar sandiga 

istirak seneleri 

Tekaiid edilecek me
mur ve miistahdemin 
son ayligmm yiizde 

nisbetleri 

15 
16 
17 
18 
19 

35 
36 
37 
38 
39 

20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 
31 52,5 
32 54 
33 56 
34 58 
35 ve daha fazlasi 60 

§fu kadar ki, idare memur ve mustahdemleri-
nin iicretlerine dair 2847 numarah kanun mu
cibince memur ve miistahdemlerin bulunduklari 
derecelere ve hizmet miiddetlerine ve yukariki 
cetvelde yazili nisbetlere gore tahsis olunacak 
aylik miktari ayni derecede bulunan ve ayni 
miiddetle hizmet etmis olan Devlet memurlan-
na 1683 numarah kanunun 4 ncii maddesine bag-
li cetvelin birinci devreye aid siitunu mucibin
ce baglanacak tekaiid maasi miktarmi gegemez. 
1683 numarah kanunun 4 ncii maddesine bagh 
cetvelin 2 nci veya 3 ncii devrelerine aid siitun-
larm Devlet memurlan hakkmda tatbikine ge-
cildigi zaman sandigm mevcudu ile gelirlerinin 
kifayeti sartile idare memur ve miistahdemleri 
hakkmda da o siitunlarda yazili miktarlan geg-
memek iizere isbu kanun hukiimlerine gore teka
iid ayhgi baglanir. Olenlerin dul ve yetimlerine 
aylfk tahsisinde nazari itibare almacak olan te
kaiid ayhgi da bu madde mucibince hesab olu-
nur. 

KAMAL tJNAL (isparta) — Bir sual; esas 
20 seneden basladigma ve bu cetvelde 15 ten bas-
ladigma nazaran acaba bazi hallerde 15 sene 
iizerinden verilecek midir ? 

BtTTQE E. M. M. SRRI DAY (Trabzon) — 
Malum olduguna gore hizmeti 15 seneye balig ol-
duktan sonra ailesine maas tahsis edilecektir. 
Burada son fikrada ona da isaret edilmistir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
yoktur. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmistir 

MADDE 13 — Vazifesini veya vazifesine mu-
adil bir isi daimi surette yapamayacak derece
de malul olup ta idarece daha az ayhkh bir va-
zifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin ay-
hklarmi almakla beraber eski aylik ile yeni ay-
hk arasmdaki fark miktarma ve hizmet miidde-
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tine gore 14 ncii madde mucibince hesab edile-
cek tazminat veya 12 nci madde mucibince he
sab edilecek tekaiid ayligmi da birlikte alirlar. 
Her iki ayligm tahsisi esnasindaki yekunu malu-
liyetten onceki aylik miktarmi gegemez. Bu ta-
rihten itibaren sandik aidati yeni vazifesinin 
ayligi iizerinden kesilir. Bilahare tekaiide sev-
kedilecek olurlarsa bu vaziyette devam eden hiz-
met senelerine gore son aldigi aylik esasi iizerin
den hesab edilecek ikinci bir tekaiid maasi eski 
tekaiid ayhgma ilave edilir. 

BASKAN — 13 ncii maddeyi kabul eden-
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Hizmet miiddetleri 20 seneyi 
doldurmadan malulen veya sin tahdidi ile ida-
reden ayrilacaklara o tarihe kadar sandiga ver
mis olduklan paralar iade edilmekle beraber ken-
dilerine her hizmet senesine mukabil bir aylik 
nisbetinde tazminat verilerek sandikla alakalari 
kesilir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Vazife basmda vukua gelen 
kazalardan malul kalan memur ve miistahdem-
lere hizmet miiddetlerine bakilmaksizm son 
aldiklan ayligrn % 70 ni gegmemek uzere nizam-
name ile tayin edilecek dereceler iizerinden ma-
luliyet maasi tahsis olunur. 

Kaza neticesinde olenlerin birakacaklari 
dul ve yetimlere asagidaki hiikiimlere gore ay
lik baglanrr: 

A) Dul kalan karrya veya miihtag kocaya 
hayati miiddetince veya tekrar veleninceye ka
dar blenin son ayligmm % 30 u, 

B) Oz evladlardan her birine 18 yasmi dol-
duruncaya kadar bu ayligm % 15 i. 

Qocuklar, ana ve babadan yetim ise her bi
rine % 25 nisbetinde aylik baglanir. Ana ve 
babadan yetimlik sonradan vukua gelirse tah
sis olunan aylik o tarihten baslayarak % 25 
nisbetine gikarilrr. 

Qocuklar lisenin son smrfmda bulunuyor-
larsa ayliklan 19 yasmi bitirinceye kadar, yiik-
sek tahsilde bulunuyorlarsa 25 yasmi ikmalle-
rine kadar verilir. Ancak lise tahsilini 19 ya-
smda bitiripte yiiksek tahsile devam edenler 
haklarmda yukariki fikra hiikmii tatbik olunur. 

Yiiksek tahsillerini 25 yasmi doldurmadan 
bitirenlerin ayliklan kesilir. 

Yukariki fikralar mucibince dul ve yetim
lere tahsis olunacak ayliklar yekunu hesaba 
esas olan ayligm % 60 ni gegemez. 

HURlYE ONlZ (Diyarbekir) — Saym arka-
daslar; huzurunuza gikip soz soylemek firsatmi 
bana veren bu kanunu getirdiginden dolayi 
Baymdrrlik bakanligmiiza tesekkiinerimi suna-
nm, Bu kanunun 15 nci maddesinin (B) fikra-
smda sbyle yazilryor: « (B) oz evladlarmdan her 

birine 18 yasmi dolduruncaya kadar bu ayligm 
yiizde 15 i verilir» deniyor. 

Sonra 1683 numarali tekaiid kanununun 47 
nci maddesinde: « Erkek gocuklarm yirmi yasi-
na duhullerinde ve kiz gocuklarm teehhiille-
rinde veya 25 yasmi doldurduklarmda maaslari 
kesilir» diyor. 

MademM resmi kanunlarimizda, bugiin me-
ri olan tekaiid kanununa bbyle bir fikra var-
dir, acaba bu kanunda ayni suretle tadil edi-
lemez mi? Bunun igin Biitge enciimeni ne diisii-
niiyor? Boyle olmasmi gok temenni ederim. 

BttTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
Saym arkadasimizm bu kanun hakkmdaki tak-
diri hakikaten yerindedir. Biiyiik bir kiitle 
bu kanunla, Devlet hizmetinde bulunurken, bu 
giine kadar almadiklan hakki almis bulunacak-
lardrr. Bu sandik, esbabi mucibesinde de izah 
edidigi veghile, bir miitehassis tarafmdan, san-
digm geliri nazari itibare almarak tesbit edil-
mis esaslar dairesinde, yardrm. ve tazminata 
imkan veren bir sandiktir. Bazi noktalarda 
tekaiid kanunundan daha genis ve bazi nokta
larda da daha dar esaslar vardrr. Bu giinden 
bu esaslardan gok uzaklasmanm ne netice 
verecepni tahmin etmek giigtiir. Devlet vakia 
25 yasma kadar olan kizlara aylik verir. Bu 
ise kiz ve erkeoi musavi tutarak nihayet 18 
vasma kadar avlik verir. Su kadar ki nihayet 
18 vasmi ikmal etmis olmak, evlilik yasma gir-
mektir. Belki bu sistem. ffenc kizi evlilige tes-
vik etmek noktasmdan da faideli olur. Bu esas, 
kanunu medenimizden iktibas edilmistir. Baska 
memleketlerde de ayni yolda yiiriinmiistiir. 
Devlet malumu aliniz, tekaiid maasmda, dogru-
dan do^ruya eytama tahsis ettigi maasta, teka
iid maasmi, mevcud eytamm adedine bir ilave 
yaparak buldugu maksumun aleyhe taksim eder 
ve % 75 i gegmemek iizere maas tahsis eder, 
bu kanunda ise % 75 yerine % 100 tekaiid ma
asi tahsisine imkan veriliyor. Buyurduklari 
nokta belki ileride kabil olabilir. 

BASKAN — Madde hakkmda baska miita-
lea var mi? Tadilname yoktur. Maddeyi aynen 
reye arzedivorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Fill hizmeti 15 seneyi dol-
durmaksizm blen memur veya miistahdemin 
dul kalan karisma veya muhtag kocasma 14 ncii 
maddede yazili tazminatm yarisi ve 18 yasmi 
gegmeyen her oz evlMa ayrica dula isabet 
eden paranm beste biri tazminat olarak verilir. 
Ancak gocuklarm hep birden alacaklan tazmi
natm yekunu 14 ncii madde mucibince verile-
cek tazminat yekununun % 50 sini gegemez. 
6len, dul birakmamis ise yukariki fikra muci
bince dulun hakki olan tazminat ilaveten ye
timlere taksim ve tediye olunur. 

Bundan baska blenin mevduati da kalan dul 
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ve yukarida gosterilen yetimler arasinda miisa-
vaten taksim olunur. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Maluliyet igin idarenin en az 
iig hekiminden miirekkeb bir heyet tarafindan 
rapor verilmesi lazimdir. Bu raporun Sihhat ve 
igtimai muavenet vekilligince tasdik edilmesi 
sarttrr. Ihtisasa taalluk eden hastaliklar ile tarn 
tesekkullu hastane bulunan mahallerde rapo
run bu hastaneler heyeti sihhiyesince verilerek 
kezalik Sihhat ve igtimai muavenet vekilligince 
tasdiki icap eder. 

BALKAN — Madde hakkinda mutalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Idare hizmetinde 35 sene ga-
lisan veya yasi 60 i dolduranlardan bir miiddet 
daha galistirilmalarinda idarece faide gorii-
lenlerin ancak 65 yasma kadar istihdamlarma 
Nafia vekili salahiyetlidir. Bu kanunda yazili 
yaslar igin memur ve mustahdemlerin idareye 
girdikleri zaman niifus hiiviyet cuzdanmda 
yazili olan yaslan esastn*. Hiiviyet ciizdanm
da dogdugu ay yazili olmayanlar igin 1683 
numarali askeri ve mulki tekaud kanunundaki 
Hukiim tatbik olunur. Fill hizmetin hesa-
bmda 6 ay ve ondan fazla kesirler bir sene sa-
yilrr ve 6 aydan eksik miiddetler nazari itibara 
almmaz. Lokomotif iizerinde gahsan memur 
ve miistahdemlerin bu isteki her hizmet senesi 
bir buguk senelik fili hizmet sayilrr. 

BASKAN — Madde hakkinda soz var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum, kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Tekaud ayliklan tekaude 
sevk tarihinde almmakta olan aylik iizerinden 
hesab edilir. Ancak kendi talebleri iizerine te-
kaiidu icra olunanlarm bu ayligi iki sene almis 
olmalan sattir. Aksi takdirde aylik miktari 
ve hizmet miiddeti her ne olursa olsun bu aylik-
tan ewelki aylik, tahsise esas tutulur. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum, kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Fili hizmeti 15 seneyi doldur-
duktan sonra olen memur ve miistahdemlerin 
ve sandiktan aylik tahsis edildikten sonra olen 
mutekaidlerin dul kalan karilarile yetimlerine 
ve muhtag olan ana ve babalarma ve muhtag 
kocalarma dul ve yetim aylig-i tahsis olunur. 

Yetfm ayligr oliim esnasmda hamile olan ka-
dmm sonradan doguracagi cocuguna da verilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum, kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 21 — Hizmette iken veya tekaud 
ayligi almakta iken olen memur ve miistahdem-
lerden dul kalan kariya veya muhtag kocaya 
tekaud ayligmm % 50 si hayati miiddetince dul 
ayligi olarak verilir. 

Dul kan yeniden evlenirse dul ayligmm 2,5 
senelik tutari birden tazminat olarak verilip 
sandikla alakasi kesilir. Bu hiikiim 15 nci mad-
dedeki dul ayliklan hakkmda da tatbik olunur. 

Altmis yasmi doldurduktan veya tekaud 
edildikten sonra evlenen memur ve miistahdem
lerin dul kalan kan veya muhtag kocalarma 
dul ayligi verilmez. Maluller bu kayidden miis-
tesnadir. 

Dul kalan kan kocasmdan 20 yas daha 
geng ise kendisine dul maasrnm yansi verilir. 
§u kadar ki, evlilik hayati 10 seneden fazla te-
madi etmis olanlar bu kayrttan miistecnadrr, 

OSMAN DlNQER (Mardin) — Bu kanunda 
yalniz evlad ve zevce dusiiniilmiis ve kabul edil
mistir; Kanunu medeni ahkamma gore 40 ya
smi ikmal etmis olan bir insan, evladi olma-
mak sartile, evladhk edinebilir. Ve bu evlad 
varis olabilir. Burada da bunun ayni lutfe 
mazhar olmasi lazimdir. 

BtTTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Buyurduklari nokta, daha ziyade gegen 
maddelere taalluk eder. Qiinkii yukandaki mad-
delerde 6z evlad diye hukumler vardrr ve ka
bul edilmistir. Bu, tevsi mahiyetini alabilir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska mutalea 
var mi? Maddeyi reye arzediyorum, kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Hizmette iken veya tekaud 
ayligi almakta iken olen memur ve mustahdem-
lerin on sekiz yasmi heniiz doldurmamis 6z ev-
ladlarmdan her birine son hizmet ayligmm 
% 10 u nisbetinde yetim ayligi verilir. 

Cocuklar ana ve babadan yetim kalryorlarsa 
yetim ayligi % 15 nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 nisbetinde aylik baglanmis gocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalrrlarsa bu ta-
rihten itibaren ayliklan % 15 e gikardn*. 

Yetim maasi alan gocuklardan lise veya yiik-
sek tahsilde bulunanlar hakkmda 15 nci madde 
mucibince muamele olunur. 

Dul veya yetim brrakmadan olenlerin mev-
duati temettiiii ile birlikte varsa ana ve babala
rma ve bunlar yoksa muhtag kardeslerine veri
lir. Hig biri yoksa sandiga intikal eder. Ancak 
oliim tarihinden itibaren 5 sene zarfmda aran-
mayan mevduat sandik lehine miirurii zamana 
ugrar. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 23 — Bir memur veya miistahde-
min dul ve yetimlerine verilecek ayliklarm ye-
kunu olenin almasi icab eden tekaud ayligmi 
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gecemez. Fazlasi miitenasiben azaltilarak bu 
hadde indirilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Olen memurun muhtag ana ve-
ya babasi isbu kanun ahkamma gore dul ve ye-
timlere baglanacak ayhklardan veya verilecek 
tazminattan dul kariya veya muhtag kocaya isa-
bet eden miktarm % 20 sini alir. Ancak buna 
hak kazanmalari igin muhtag ana veya babanin 
dul veya yetimlerle birlesmesi sarttir. Muhtac 
ana veya baba beraber bulunursa tahsis edile^ 
cek miktari yan yariya alirlar. 

BttTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
(Veya) kaldirilacak; (Muhtac. ana ve baba) 
olacaktir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? 

Maddeyi tashih veghile kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 25 — 2454 numarali kanunla tes-
kil olunan tekaud sandigi idare meclisi Devlet 
demiryollari ve limanlan Isletme umum mii-
diiriiniin baskanligi altmda Umum miidiir mu-
avini ile idare merkezindeki dairelerin reis ve 
miidiirlerinden ve umumi katibden terekkiib 
eder. Umum miidiir hazir bulunmadigi takdir-
de muavini baskanlik eder. Sandik miidiirii, 
bulunmadigi takdirde vekili idare meclisine is-
tirak eder. Reyi istisaridir. tdare meclisi ay-
da bir defa behemehal toplanir. Liizum goriil-
diigii takdirde reisin daveti ile baskaca da 
toplanilabilir. Idare meclisinin zabit katibligi-
ni sandik memurlarmdan biri yapapr. 

Idare meclisinin kararlari Nafia vekilinin 
tasvib ve tasdiki ile meri olur. 

BtJTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu maddenin sonuna, unutulan bir fikra var-
di, ilave edelim. Fikrayi takdim ediyorum. 

BASKAN — Biitce enciimeninin bu madde
nin mabadi olan fikrasmi okuyoruz: 

(Idare meclisi azalarma sandiga aid hizmet-
lerinden dolayi her ne nam ile olursa olsun bir 
guna iicret verilmez). 

BALKAN — Bu fikra maddenin devamidrr. 
Madde hakkmda baska miitalea var mi? 

KAMAL tJNAL (Isparta) — (Meri olur) ye-
rine (Idare meclisi kararlari Nafia vekilinin 
tasvib ve tasdikile tekemmiil eder) denilmesi 
lazimdir. 

BASKAN — Butge enciimeni bu miitaleaya 
istirak ediyor mu? 

BtJTCE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
(Meri olur) da ayni maksadi ifade eder. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediimistir. 

MADDE 26 — Mahkemelerde ve eshasi sali-

seye karsi sandik, miidiirii tarafmdan temsil 
olunur. Sandik hukukunun miidafaasi Devlet 
demiryollari ve limanlan isletme umum miidiir-
liigii avukatlarma da tevdi edilebilir. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Eshasi salise, 
lafi kalkti. Artik hukuk istilahmda yoktur, 
iigiincii sahis vardrr. 

BALKAN — Eshasi saliseyi, iiciincii sahis 
olarak tashih ediyoruz. Maddeyi bu sekilde ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 27 — Sandigm biitcesi ve kadrosu 
miidurliikce hazirlanarak idare meclisince ka
bul edildikten sonra mali senenin girmesinden 
bir ay evvel Nafia vekilinin tasdikma sunu-
lur. Tediyatta, sandik miidiirii amiri ita ve 
muhasebeci de mesul muhasibidir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
m? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Sandigm parasi hakiki veya 
hiikmi hie bir sahsa veya miiesseseye ikraz edile-
mez. Milli bankalarla kisa veya uzun vadeli 
tevdiat iein bu hiikiim cari degildir. Sermaye-
i)in azami % 25 ine kadar mikdari idare mec
lisi karari ve Nafia vekilinin musaadesile Dev
let tahvilatma ve Devlet teminati altmda bu-
lunan diger milli tahvilata yatrrilabilir. §u ka
dar ki, bu kanun meriyete girdigi tarihte san-
dikta bu hadden fazla tahvilat bulundugu tak
dirde fazlasmm sandigm menfaatine muvafik 
tarzda ve miinasib goreceei miiddet zarfmda 
tasfiyesine Nafia vekili salahiyetlidir. 

BtJTQE En. R. V. MttKERREM ttNSAL 
(Isparta) — Maddede « % 25 ine kadar mik
dari » denmistir. Buradaki mikdari kelimesi 

kalkarak « % 25 ine kadari idare » olacaktir. 
BALKAN — (Miktari) kelimesini sildik ve 

(kadari) yaptik. Madde hakkmda baska mii
talea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MADDE 29 — Sandigm memur ve miistah-
demleri, isletme umum miidiirliigiine ve sandiga 
karsi mesul olup Devlet demiryollari ve liman
lan memur ve mustahdemlerine gerek bu ka
nunla ve gerek diger kanunlarla verilen haklara 
ve salahiyetlere maliktir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 30 — Tahsis olunan maluliyet, te-
kaiid, dul ve yetim ayhklarile verilecek tazmi-
nat Divani muhasebatm tesciline ve vizesine ta-
bidir. 

Hak sahiblerile sandik idaresi arasmda tah-
sise takaddiim eden muamelattan ve sair sebeb-
lerden miitevelid ihtilaflar Devlet surasmca 
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hallolunur. Tahsis ve tescile aid itirazlar Di-
vani muhasebatga temyizen tetkik edilerek hiik-
me baglanir. Temyiz itirazlan, tahsislerin ala-
kadarlara tebligi veya aylik ciizdanmm tevdii 
tarihinden itibaren iki ay icinde dogrudan dog-
ruya veya mahalli en biiyiik mulkiye memuru 
vasrtasile Divani muhasebat reisligine yapilir. 

Itirazlar sandigm verecegi tazminat veya 
ayhq-m odenmesine mani degildir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 31 — Sandiga Devlet demiryolla-
n ve limanlan isletme umum mudurlugu binala-
rmda icarsiz bir yer tahsis olunur. Sandigm 
tenvir, tesbin, kirtasiye ve demirbas masraflari 
da umum miidiirlukce temin edilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mr? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 32 — 2454 numarah kanunun 5 nci 
maddesinin ikinci ve besinci fikralari mucibince 
idarece sandiga verilecek paralardan her aya 
isabet eden miktari o ayi takib eden 15 gun zar-
fmda sandiga verilir. Bu miiddet zarfmda te-
dive etmeyenler hakkmda 2454 numarah kanu
nun 6 nci maddesi htikmti tatbik olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 33 — Bu kanunda ge<jen muhtag-
lik 1683 numarah askeri ve miilki tekaud ka-
nununun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik 
olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — Devlet demiryollan ve li
manlan vazifelerinin haricinde veya dahilinde 
her hangi bir sebeble zarar gormiis veya tehli-
keye maruz kalarak tekaud haline dusmiis me-
mur ve miistahdemlerin, davasmi isterse sandik 
dahi takibe salahiyetlidir. 

Almacak tazminatm sandiktan verilen taz
minat ile yapilan masraflara tekabiil eden mik
tari veya sandiktan ayhk baglanmis ise bu ay-
hgm 10 senelik tutari sandik hesabma gegiri-
lir. Fazlasi istihkak sahiblerine verilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 35 — Idare meclisinin bashca vazi-
feleri ve sandik sermayesinin tenmiyesi sureti 
ve saire gibi kanunun tatbikine aid isler bir ni-
zamname ile tayin olunur. 

BALKAN — Madde hakmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 36 — 2454 numarah kanunun meri-
yete girdigi tarihten sonra olenlerle malul ka-
lanlar veya idareden ayrilanlar hakkmda da bu 
kanun hukiimleri tatbik olunur. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

BtTTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
37 nci madde dordiincu madde ile alakadardir. 
Vuzuhu temin ic,in onu yalniz seklen baska bir 
sekilde yazdik, onun okunmasmi rica ederim. 

BASKAN — Yeni yazilan sekli okutuyorum. 

MADDE 37 — Fill hizmeti tic yih doldur-
duktan sonra idareden ayrilanlara; 4 ncti 
madde mucibince verilecek mebalige, bunla-
rm mtilga tasarruf sandigrndaki mevduatmm 
2454 numarah kanunun meriyeti tarihine ka-
dar hesab edilen temettiiii de ilave edilerek te-
diye olunur. 

IEMET EKER (Qorum) — (Mebaligi) yeri-
ne (Paralar )diyelim. 

MVKERREM VNSAL (Isparta) — Olabi-
lir, fakat (Paralar) kelimesi tekerrur etme-
sin diye boyle yazmistik. 

BALKAN — Tashih edilmistir . 
Madde hakmda baska miitalea var mi? Re

yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 38 — Devlet demiryollan ve liman
lan isletme umum miidurliigunde halen miistah-
dem bulunanlardan evvelce tasanuf sandigrna 
istirak etmis olanlarm bu kanun hiikumlerin-
den istifadeye esas olacak hizmetlerinin baslan-
gici tasarruf sandigrna istirakleri tarihinden iti-
bar olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 39 — Bu kanun mucibince tazmi
nat verilmesi veya ayhk tahsisi suretile idare 
ile alakasi kesilen daimi memur ve mustahdem-
lere idarece hi<j bir nam ile baskaca para veril-
mez. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 40 — Nafia vekili her bes senede 
bir defa mecburen ve liizum gortirse daha ewel 
sandigm mali vaziyeti ile tahsis formullerinin 
miitehassislarma tetkik ve teftis ettirerek hasil 
olacak neticeye gore sandigm mali vaziyetinde 
darlik ve muvazenesizlik gorurse keyfiyeti 
Basvekalete bildirir. Bu takdirde 2454 numarah 
kanunla idarece sandi^a yapilmasi icab eden 
yardim nisbeti arttmlmaksizm ya memur ve 
miistahdemlerden yapilacak tevkifatm artti-
rilmasi vevahud ayhk ve tazminata aid nisbet-
lerin eksiltilmesi suretile sandigi daima muva-
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zeneli bir §ekilde tutacak tedbirleri almaga Icra 
Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi^tir. 

MADDE 41 — 2454 numarali kanunda yazi-
li tasarruf sandigmdan borglanarak gayrimen-
kul alanlarm borglan tamamen bdenmedikge 
bu gayrimenkuller tizerine tesis edilmis olan 
ipotek devam eder. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 42 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

SIRRI 1Q0Z (Yozgad) — Kanunun heyeti 
umumiyesi reye konmadan ewel, ileride idareyi 
miiskiilattan kurtaracagi igin, bir noktayi arzet-
meme miisaadenizi rica ederim. 

BALKAN — Buyurun. 
SIRRI 1Q()Z (Yozgad) — Bu kanuna gore 

Devlet demiryollari memurlan 35 sene bizmet 
edecekler. Yahud 60 - 65 ya^mi doldurduktan 
sonra mecburi tekaiide tabi tutulacaklardir. 
Pakat 18 nci maddede bir kayid gegmistir. Atesj-
gi ve makinist giibi makinada bizzat galisanlarin 
miiddetlerinin biri, bir buguk addedilecek. Buna 
gore 23 sene 4 ay galismis olan bir atesgi 35 
sene galismis addedilecektir. 23 sene 4 ay galisan 
makinist 35 sene galismis addedilerek tekaiide 
tabi mi tutulacak yoksa 35 sene galistiktan 
sonra 47 sene hizmet etmis gibi mi tekaiid ma-
asi alacaktir? Bunun tavzihi, idareyi ileride 
miiskulattan kurtaracaktir. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Devlet memurlarmm tekaiid kanununda oldugu 
gibi burada da hiikmi olarak bazi hizmetler fill 
addolunmustur. Mesela bir sene atesgilikte ga
lisan bir adamm hizmeti bir buguk, 20 sene ga-
lEjian bir atesginin ise 30 olarak hesaplanacaktir. 
§u halde muddet, hukmen de olsa 35 seneye ba-
lig olduktan sonra sinni nazari itibare almma-
yarak tekaiid muamelesi icra olunacaktir. Zan-
nediyorum ki, bu tatbikatta hig bir tereddiidii 
mucib olmayacaktrr. 

SIRRI IQQZ (Yozgad) — Sualime cevab ve-
rilmedi. Sonunda bir gok yanlisliklar gikabile-
cektir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
yoktur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 43 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Adliye, Maliye, Nafia ve Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilleri memurdur. 

BAJjfKAN—Maddeki kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabuledilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

6 — Polis teskilat kanununa bagli cetvele ek-
lenecek kadroya ve Maliye vekaletile Emniyet i$-
leri umum mudurlugii 1935 yih biitgeleri arasm-
da 25 758 lirahk munakale yapilmasma dair ka
nun layihasi ve Dahiliye ve Biltge encihmerileri 
mazbatalan (1/386) [1] 

BALKAN — Mazbatada layiha hakkmda miis-
taceliyet teklif edilmistir. Miistaceliyet teklifi-
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Miistaceliyet 
teklifi kabul olunmu§tur. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda miita
lea var mi? (Yok sesleri) Maddelere gegilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere gegil-
mesi kabul edilmistir. 

Polis teskilati hakkmdaki 2049 sayih kanuna 
bagli cetvele eklenecek kadro hakkmda kanun 

MADDE 1 — Polis tesilati hakkmdaki 30 
haziran 1932 tarih ve 2049 numarali kanunun 44 
ncu maddesine bagli cetvele derece, sayi ve ma-
aslari bu kanuna bagli (1) numarali cetvelde 
gosterilen kadro eklenmi§tir. 

D. 

[1] NUMARALI OETVEL 

Memuriyeti nevi Aded Maas 

10 
15 
13 
15 
16 
16 
19 

Birinci smif emniyet memuru 
Sivil ugiincu komiser 
Dniformali birinci komiser 
TJniformali ugiincii komiser 
Polis memuru 
Muamelat memuru 

> » 

1 
6 
1 
6 

42 
1 
1 

35 
17,5 
22 
17,5 
16 
16 
10 

BALKAN — Birinci maddeyi cetvelile birlik-
te kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1935 mail yili 
Maliye vekaleti ile Emniyet isleri umum miidur-
liigii biitgelerinin bu kanuna bagli (2) numarali 
cetvelde gosterilen fasillan arasmda 25 758 lira-
lik munakale yapilmis.tir. 

F. M. 

197 

[2] NUMARALI CETVEL 
Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

Maliye vekaleti 
Meclise sunulan teski
lat kanun layihasmin 
kabulii halinde i§bu 
kanunda gosterilecek 
tertiblere nakledile-
cek tahsisat 25 758 

[1] 99 say ill lasmayazi zaphn sonundadir, 
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F. M. Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

361 12 448 

200 

3 460 

Emniyet isleri umum mudiirliigii 
Memurlar maasi 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

364 Vilayat mustahdemle-
ri ucreti 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

365 Muvakkat tazminat 
BA§KAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

369 Vilayat mefru^at ve 
demirbasi 
BA§KAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

370 Vilayet levazimi, ten-
vir, teshin kirtasiye 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

371 Vilayat miiteferrikasi 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

373 Bedeli icar, defatir 
ve evrak imatbua 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

374 Harcirah 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

375 1 Tesis masrafi 
BA§KAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

377 Levazim ve zabita 
menmrlarmm melbu-
sat masrafi, silah ve 
cephane ve teferruati 
mubayaa masrafi 
BA§KAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

378 1 Vazife esnasmda ya-
ralanan ve hastala-
nan memurlarin te-
davisi ve kazazedeler-
le mecruhlarm miida-
vati evve]iye masrafi 50 
BA§KAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

(Birinci muvakkat madde tekrar okundu) 
BASKAN — Cetvelle beraber maddeyi reye 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1935 mali yili 
umumi muvazene kanununun 5 nci maddesine 
bag-li (D) cetvelinin Emniyet isleri umum mii-

600 

400 

100 

700 

3 000 

100 

4 700 

durlugii kismma 25 lira iicretli iki hademe ek-
lenmistir. 

BA§KAN — Miitalea yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 2885 numarah 
kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince 
Emniyet isleri umum mudiirliigu 1935 mali yili 
butgesinde yeniden agilan 392 (A) faslma konul-
mus olan 111 240 liralik fevkalade tahsisattan 
Icra Vekilleri Heyetince harcirah igin ayrilan 
para umum miidurliigim diger harcirah ihtiyag-
larma da sarfolunabilir. 

BASKAN — Miitalea yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini agik reye arze
diyorum. 

7 — Turkiye Cumhuriyetile finlandiya Hil-
Jcumeti arasmda imza edilen ticaret anlasmasi 
meriyete konuldugundan 2294 sayih kanun mu
cibince gereginin yapilmasma dair Basvehalet 
tezkeresi ve Ilariciye ve tldisad encilmenleri 
mazbatalan (3/139) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda sbz 
isteyen var mi? 

Maddelere gegilraiesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

Turkiye ile Finlandiya arasmda 6 - VI - 1935 
tarihinde imza edilen ticaret anla^masmm 

tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — Turkiye ile Finlandiya ara
smda 6-VI-1935 tarihinde imza edilip l-VII-1935 
tarihinden itibaren meriyete konulan ticaret 
mukavelesi kabul ve tasdik edilmistir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
isaret buyursun... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
Reye arzediyorum Kabul edenler isaret buyur
sun... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

[1 ] 97 sayili basmayazi zaptm sonundadir, 

— 162 — 



t : 32 271-1936 0 : 1 
MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-

raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 

Reye arzediyorum Kabul edenler isaret buyur-
sun... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Miiddetinden sonra ikinci miizakeresi yapi-
lacaktir. 

8 — Turkiye He Italya arasmda imzalanip 
2758 sayih kanunla milddeti 9 <uy uzatilmis olan 
tica,7'et anlasmasile Miring anlasmasmtn bir ay 
daha uzatilmasi kararlastirildigindan 2294 sayih 
kanun Jiilkmilne gore gereginin yapilmasna dair 
Basvekdlei tezkeresi ve Hariciye ve Iktisad en-
cilmenleri mazbatalan (3/157) [1] 

BALKAN — Tevzi edilmistir. Heyeti umu-
miyesi hakkmda so zisteyen var mi? 

HAMDt YALMAN (Ordu) — Sual soraca-
gim; vekili aidi burada mi ? 

BALKAN — Hariciye vekili burada degil-
dir. Tensib edilirse bundan sonraki ruznameye 
koyalim (Bunu da §ikaralim sesleri). 

BASKAN — Zaten birinci miizakeresidir. 
tkinci miizakerede de sual tevcih edilebilir. 

Maddelere gegilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Turkiye Ciimhuriyetile Italya Krrallxgi arasmda 
4 nisan 1934 tarihinde imzalanip 12 haziran 1934 
tarih ve 2498 numarali kanunla tasdik edilmis ve 
3 - VI -1935 tarih ve 2758 numarali kanunla 
miiddeti 9 ay uzatilmis olan ticaret muka-
velesile klering anlasmasi miiddetinin bir ay 
daha uzatilmasi hakkmda imzalanan mukavele-

nin tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — 4 nisan 1934 tarihinde Turkiye 
ile Italya arasmda imzalanip 12 haziran 1934 
tarih ve 2498 numarali kanunla tasdik edilmis, ve 

[1] 96 say ill basmayazi zaptin sonundadir. 

miiddeti bilahare 2758 numarali kanunla 9 ay 
uzatilmis. olan ticaret mukavelesi ve klering an
lasmasi miiddetinin 20 tesrinievvel 1935 tarihin-
den itibaren meriyete girmek iizere bir ay daha 
uzatilmasi hakkmda 17 ve 20 ilk tesrin tarihli no-
talarla tekarrtir ettirilen anla§ma kabul ve tas
dik edilmistir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler isaret bu-
yursun. Etmeyenler ... Kabul edilmistir 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler i§aret buyursun... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler isaret buyursun... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

Miiddetinden sonra ikinci miizakeresi yapi-
lacaktir. 

Polis teskilati hakkmdaki 2049 sayih kanu-
na bagli cetvele eklenecek kadroya dair kanun 
layihasma rey vermeyen var mi? 

Rey toplama muamelesi bitmistir. 
Ara neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryollan ve limanlan isletme 

umumi idaresi memurlan tekaiid sandigi hak
kmdaki 2454 sayili kanuna ek kanun layihasma 
(245) rey verilmistir. Muamele tamamdir. Ka
nun (245) reyle kabul edilmistir. 

Polls teskilati hakkmdaki 2049 sayili kanu
na bagli cetvele eklenecek kadro hakkmdaki 
kanuna (226) rey verilmistir. Muamele tamam
dir. Kanun (226) reyle kabul edilmistir. 

Miizakere edilecek baska madde yoktur. 
Qarsamba giinii saat 15 te toplanmak iizere ini-
kada nihayet verilmistir. 

Kapanma saati : 16,15 

DttZELTMELER 

Bu zaptm sonuna bagli 98 sayih matbuanm ikinci sayifasmdaki mazbatanm birinci siitunu-
nun son satirmdaki (Muameleler) kelimesi (muameleleri) olacak ve ikinci siitununun 17 nci satirm-
dan 27 nci satrrma kadar olan ve ( Bankanm icra ... ) diye baslayan satirlar asagidaki sekilde 
diizeltilmistir: 

Dairelerince yapilacak buna benzer isleri yapmaga salahiyetli olduklarma ve ancak kati ihale 
kararmm kaza sifatmi tasryan hakim tarafmdan verilmesi diisunulmiis ve boylece bu hususu ka-
nunda (icra reisleri) kabul edilmis olmasma gore bu hiikmii degistirmenin liizumuna kail olmayan 
enciimen tefsir yolile yapdamayacagi asikar olan Adliye vekilligi miitaleasmda gbsterilen sekilde 
kanunu degistirmek suretile yapilmasma da mahal gorulmemi^tir. §u hale gore hiikmii kalkan 
1424 sayili icra kanununun ila. 
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Dexlet dciiiir yollari ve limanlai'i i§lct,mc umumt idaresi mcmiirlan tekaiid 
safidxji hakkiiidaki 2 4~>:5 sayili kanuiia ek kaiiu«ia verilen reyleriu iioticesi 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Afyua liuruhisar 
Ali Qetin kaya 
Cemal Akgin 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure ;Gunen§-

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Esref Demirel 
Miimtaz Okraen 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
$akir Kifeaei 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Ttirkan Bastug 

Aydtn 
Tahsin San 
Dr. Hulusi Alatas; 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 
Enver Adakan 
I lay rot tin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
Slll 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi ;Sel<juk 
Sabiha Gokciil 

Aza adedi 
Rcye istirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Mustenkifler 

Reye i§tirak etmeyenler . 
Muuhaller 

: 39Q 
245 
245 

0 
0 

153 
1 

/ Kabul edenler ] 

Bayaztd 
Halid BayTak 
tlisan Tav 

BUecik 
Dr. Gl. Besim Omer Ak-
alm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Buna 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Geryeker 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Yasin 
Ziya Gevher Etili 

(Janktrx 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat TJniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulea 

Hasan Cavid 
thsan Kurtkan 
Ilyas Sami Mus 

(Jorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgoi 
Ismail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Miinir (^agil 
Nabi Riza Yildinm 

Denizti 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tursan 
Mazhar Mufid Kansu 
Necib Ali KiiQiika 
Yusuf Baskaya 

Diyarbekir 
General Kazim Seviik-
tekin 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfu TigreJ 

Edirnt 
Dr. Fatma Memik 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
FuadtSirmen 
General Zeki Soy demir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikru Ko<jak 

Dr. Sami Dilemre 
Gl. Pertev Demirkan 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Qazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed $ahin 
liemzi Giires 

(Kresun 
Ismail Sabuincu 
Muzaffer K1I15 
Miinir Akkaya 
Talat On ay 

Gumusane 
Durak Sakarya 
hidib Servet Tor 
Hasan Fehmi A tag 
Sevket Erdogan 

lgel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Ran a Tarhan 
Hamdi Gursoy 
[Iayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Arman 
General Kazim t m n § 
Halil Mentese 
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Hasan Ali Yiicel 
Husnii Qakir 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Onal 
Miikerrem Onsal 

Kars 
Bnha Ongoren 
Fuad Kopriilii 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kuntay 

Kastamonu 
Dr. Sukrii Senozan 
Nuri Tama? 
Sami Erkmen 
Sitki Serif Eken 
§erif Ilden 
Tahsin Qosktm 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Perruh Giipgiip 
Hasan Ferid Parker 
Nahid Kerven 
Snlih Turgay 
Siileyman Demirezen 

Kirhlareli 
Dr. Fuad Umay 
Sftvket Odul 
Ziihtii Akm 

Ktrgehir 
Ali Riza Escn 
Hazim Borekcj 
Liitfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

t : 32 271 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemalcttin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid On or 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 

Kiitahya 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilic. 
Vlemed Somer 
Nasid Ulug 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortae,' 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabei 

Manisa 
Kazrm Nami Duru 
Osman Ercjn 
Yasar Ozey 

Mara§ 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak ^atana 
Edib Ergin 
Osman Dinoer 
Riza Erten 
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Mu$la 

Husnii Kitabci 
§iikru Kaya 

Mu$ 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
Siikrii Ataman 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulu<jay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halil Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltmm 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkm 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naei Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Bi<jer 
Tevfik Tar man 

Siird 
Hulki Ay dm 
Ismail Miistak Mayakon 
Sevki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayi 
Dr. Galih Ostun 
Hulusi Orucogro 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat Siikrii Bleda 

Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Giirkey 
Semsettin Giinaltay 
Vasfi Rasid Sevig 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergiin 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Danis Eyiiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dincjsoy 
Refet Olgen 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 

Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Omer Evci 
S i m T<joz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 
Raif Dine. 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Haydar QerQel 
Izzet Akosman 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 

[Reye i§tirak etmeyenler] 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 

Kamal Atatiirk (R. C.) 
Miisfik Ayasli 
Yahya Galib Kargi 

Ajdtn 
Ad nan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 

Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
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Orge Evren 
Bayazid 

Ubeydullah 
Bilecik 

Tbrahim Qolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Oevad Abbas Giiner 
Hasan Cemil Qambel 
Mitat Denli 
^iikru. Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
tbrahim Neemi Oilmen 
Mustafa ',>eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refct Canrtez 

(Oruntak) 
Qavakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Qorum 

Ali Riza Ozenc. 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
(Izinli) 
Haydar Riistii Oktem 

Diyarbekir 
Dr. tbrahim Tali Ongo-
ren. 
Riistii Bekit 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 
§eref Aykut 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Agrali 
(Bakan) 

Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Arikan 
(Bakan) 

t : 32 
Erzurum 

Aziz Akyiirek 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
tstemat Ozdamar 
Osman Isin 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali KTITQ 

Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
General thsan Sokmen 
llakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 

Igel 
Ferid Celfd Giiven 

tstanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Dcniz-
men 
Dr. Neset Omer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Pakihe Oymen 
General Refet Bele 
(Izinli) 
General §iikrii Gokbork 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 
Yasar Yazrci 

Izmir 
Celal Bayar 
(Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
§ukrii Saracoglu 
(Bakan) 

Kars 
Esad Ozoguz 
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Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Garantay 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Yasin 

Kirsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hsan Hayri Tan 
Siireyya Yigit 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Rehire Bediz 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Tevfik Fikret Silay 
(Oruntak) 

Kiitahya 
Dr. Lfitfi Kirdar 
Dr. ^akir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Omer Ding 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
General tsmet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

ftfanisa 
Dr. Sai.mUzcl (I. A) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Orer 
Refik lnee 
Sabri Toprak (Izinli) 
Tahir Hi tit 
Turgud Tiirkoglu 

Mara$ 
Hasan Resid Tankud 
Mitat Alam 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
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Hilmi Qoruk 
trfan Ferid Alpaya 
(1. A.) 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Erwn 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
Hakki Kilicoglu 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kamil trdelp 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Ismail Qamas 
Muhittin Balm Pars 
Selim Sirn Tarcan 

Samsun 
Etem Tun eel 
Memed Ali Yiirukor 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Ankoglu 
Hilmi Uran 

Sinoh 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Yusuf Kerna! Tcngirsenk 

Stvas 
Necmettin Sadik 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Gl. Sitki Uke 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ulkiimen 
Hasan Saka 
Siileyman Sirn Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Dogan 
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fikrem Pekel 

Afyon Karahisar 
Cemal Akgm 
Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 
Ismail Hakki Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Esref Demirel 
Miimtaz Okmen 
Miisf ik Ayasli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
§akir Kmaci 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Ancan 
Tiirkan Bastug 

Aydm 
Dr. Hulusi Alata§ 
Taksin San 

Bahkesir 
Dr. Hasan Vasif Som-
yiirek 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 

/ Kabul 

Enver Adakan 
Memed Deinir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim (Wer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Kuzay 

Bursa 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
Mustafa Fehmi Gergeker 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukru Yasm 

Qankxn 
Hatice Ozgener 

Esad Qakmakkaya 
Halil Tiirkmen 

edenler ] 

j Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Rifat Uniir 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Fuad Bulea 
Ihsan Kurtkan 

Qorum 
Dr. Mustafa CanteMn 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Emin Asian Tokad 
General §efik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kanau 
Necib Ali Kiiguka 
Yusuf Baskaya 

Diyarhekir 
General Kazim Sevuk-
tekin 
Huriye Oniz 
Zeki Mesud Alsan 
Ziilfii Tigrel 

Ragib Ozdemiroglu 
Receb Ziihtii Soyak 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 

Erzurum 
Dr. Sami Dilemre 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
General Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikru. Kogak 

Eskisehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Remzi Giires 

Oiresun 
Muzaf f er Kilig 
Miinir Akkaya 

i m • 

P o l i s to§kiU\ti h a k k m d a k i 2 0 4 9 s a y i l i k a i u i n a b a y h c c t v e l e c k l e n c c e k 
k a d r o h a k k i u d a k i k a i u i n a v e r i l e n i -eyler i i i n e t i c e s i 

( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 
Reye i§tirak edenler : 226 

Kabul edenler : 226 
Reddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 172 
Munhaller : 1 



tfalat Onay 
Oumu§ane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

Igel 
Eniin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Tugamiral Hakki §i-
nasi Erel 
Ziya Karamuisal 

Izmir 
Ber»al Ar.man 
General Kazim Inane, 
Halil Mentese 
Hiisnu. Qakir 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Kamal Unal 
Mukerrem Unsal 

Ears 
Baha Ongoren 
General Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Eastamonu 
Dr. §uikru §enozan 
Nuri T amac, 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 
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Kayseri 

Ahmed Hiimi Kalag 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Naihid Kerven 
Salih Turgay 
Suleyman Demirezen 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odul 
Zuhtu Akin 

Ktr§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutf i Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. GL Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid tfner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim Onat 
Ressam $evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kiltahya 
Besim Atalay 
Ibrahim Dalkilic. 
Memed Somer 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Ortag 

1936 G : 1 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabci 

Manisa 
Kazim Nami Duru 
Osman Ergin 
Yasar Ozey 

Mara§ 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 

Mugla 
Hiisnii Kitabei 

]tfu$ 
Naki Yucekok 
§evki Qiloglu 

Nigde 
Ahmed Vef ik Ulucay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya NaM Yaltirim 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ulas 
Memed Giinesdogdu 
Ruseni Barkin 
Zuhtii Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
General Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 

Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Sxvas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukru Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Basara 

Tekirdag 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 

Trdbzon 
Danis Eyiboglu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
S i rn Day 

Urfo 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
General -hmcd Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan <" 
Ibrahim Arvas 
Mii nib Boya 

Yozgad 
Eniin Dramaa 
Omer Evei 
S i rn tyoz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya 
(Bakan) 
Berc Tiirker 

[Beye i§tirak etmeyenler] 

Haydar Qergel 
Izzet Akosman 

Ankara 
Aka Gundiiz 

Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Hati Qirpan 
Kamal Atatiirk (R. C.) 

Yahya Galib Kargi 
Aydtn 

Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
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Nazmi Topcoglu 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
General Kazim &zalp 
(Bakan) 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzumjar-
sili 
Orge Evren 
Sabiha Gokgul 

Bayazxd 
Ubeyduliah 

Bilecik 
Ibrahim (Jolak 
Salih Bozok 
(Izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
iMitat Denli 
§ukru Gulez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
(Izinli) 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canitez 
(Oruntak) 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Ziya Gevher Etili 

Qorvk 
AM Zirh 
Hasan Cavid 
Ilyas Sami Mus 

Qorum 
Ali Riza Ozeng 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kaznn Samanli 
(Izinli) 
Haydar Riistii Oktem 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren 

Riistii BeMt 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Meedi Boysan 

Eldziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
Fuad Agrali 
(Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Isik 
Saffet Ankan 
(Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Istamat Ozdamar 
Osman Iain 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Ali Kriic. 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
(Oruntak) 
Omer Asnn Aksoy 

Qiresun 
General Ihsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Jadri Maksudi Arsal 

Gumusane 
Ali §evket Ondersev 
Hasan Fehmi Ata<j 

Igel 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tar-
han 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neset Omer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Fakihe Oymen 
General Refet Bele 
General §ukrii Gokberk 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimeoz 
Yasar Yazici 
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Izmir 

Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistii Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Kamil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Koken 
§ukrii Saracoglu 
(Bakan) 

Ears 
Esad Ozoguz 
M. Fuad Koprulii 
Husrev Kizildogan 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sitki §erif Eken 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Veli Yasrn 

Kirsehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 

Konya 
Ali Muzaf f er Gdker 
Bediz 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Nasid Ulug 
Omer Dine, 
Receb Peker 

Malatya 
General Ismet Inonii 
(Basbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektas 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(LA.) 

Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kenan Orer 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 

Maras 
Hasan Resid Taokud 
Mitat Alam 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
a. A.) 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Erean 
Nuri Tuna 
§ukrii Kaya 
(Bakan) 
Yunus Nadi 

Mu$ 
Hakki Kilicoglu 
§ukrtt Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
Ismail Qamas 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sim Tarcan 

Samsun 
Etem Tunnel 
Memed Ali Yoriiker 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arikoglu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydm 
Ismail Miistak Mayakon 
Mahmud Soydan 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayi 

Yusuf Kemal Tengirsenk 
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Sivas 

Necmettin Sadik 
Vasfi Ra§id Sevig 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
f*!akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
General Sitki tike 
Nazim Poroy 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trabzon 
Hamdi TJlkiimen 
Hasan Saka 

Mitat Aydm 
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S. Sayisi: 98 
Ziraat bankasi hakkmdaki kanuna muzeyyel kanunun 4 net) 
maddesindeki icra reisi tabirinin tefsirine dair Ba§veka(et 

tezkeresi ve Adliye ve Maliye encumenleri 
mazbatalan (3/118) 

T. C 

Ba§vekMet 2 9- V-934 

Kara rla r mudurliigu 

Sayi : 6/1696 
Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1697 sayili kanunun 4 ncii maddesindeki icra reisi tabirinin tefsiren tayini hakkmda 
Adliye vekiljiginden yazilan 2 7 - V - 1934 tarih ve 197/14 sayili tezkere sureti yuksek 
hnzurlanna sunulmu§tur. 

Bu i§in tefsiren halline ye sonunun bildirilmesine musaadelerini dilerim efendim. 
Ba§vekil 
/, inonil 

Adliye vekilliginin 197 sayrli ve 27- V -19^34 tarihli tezkeresi suretidir 

Yuksek Basvekalete 

Ziraat bankast 'hakkmdaki 19 mart .1340 tarih ve 444 mimarali kanuna miizeyyel 1697 numarali 
kanunun 4 ncii maddesine tevfikan Ziraat bankasma ipotek edilniis ve vadesi hurulunde odenmemis 
olmasmdan nasi aejk arttirma suretile satiliga eikarilarak muvakkat ihalesi yapilan gayrinienkul-
lerin kati ihalesine icra reisi tarafmdan mi yoksa 2004 numarali kanunun prensipleri dairesinde ic
ra memimi tarafmdan mi karar verilmesi lazimgeldigi hususunda icra dairelerince tereddiid edil-
mektedir. 

2004 numarali icra ve iflas kanunu ve tatbiki hakkmdaki nizamname hukumlerine gore hakim 
icra muamelelerlnden miitevellid itiraz ve sikayetlerin yalniz kazai tetkik ve murakabe mercii ol-
masina ve satislarda ihalenin icrasi icra memuruna mevdu islerden bulunmasma binaen 1697 numa
rali kanunun 4 ncii maddesinde yazih icra reisi tabiri 2004 numarali icra ve iflas kanununun prensip-
lerine gore vazifesi tetkik ve miirakabeye hasredilen hakim olmayip icra dairesinin idari reisi olan 
icra memuruna masruf kalmasi lazimgeldigi miitalea olunmaktadir. 

Su suretlc 1697 numarali kanuna tevfikan Ziraat bankasinca talibine muvakkaten ihale ohm an 
gayrimcnkullerin kati ihalelerinin icra memuru tarafmdan yapilmasi yukarida yazih oldugu iizere 
2004 numarali icra, ve iflas kanunumm muayyen usul ve kaideleri iktizasmdan bulunmasma binaen 
1697 numarali kanunun 4 ncii maddesindeki icra reisi tabiri icra dairesinin idari reisi olan icra me
muruna masruf aldugunun tefsiren tayini veyahudd icra reisi tabirinin icra memuru suretinde degis-
tirilmesi esbabmin istikmal buyurulmasi rica olunur. 



Adliye enctlmeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 14 - Nil - 1!)3:~> 

Karar No. 11 
Esas No. 3/118 

Yiiksek Baskanliga 

1697 sayili kanunun 4 ncii maddesindeki (Ic
ra reisi) tabirinin tefsir yolile tayini hakkmda 
Adliye vekilliginin istegi iizerine Basvekaletten 
yazilan 29 - V - 1934 tarih ve 6/1696 sayili 
tezkere Adliye enciimenine havale edilmekle 
Adliye vekilliginden memur edilen Hukuk isleri 
umum miidiir vekili ile Ziraat bankasi hukuk 
miisaviri hazir olduklan halde yukarida yazili 
tezkere ile buna bagli Adliye vekilliginin yazili 
miitaleasi okundu: 

Ziraat bankasi hakkindaki 444 sayili kanuna 
miizeyyel olarak nesrolunan 1697 sayili kanunun 
4 ncii maddesinde Ziraat bankasmm ipotekli 
alacagi vadesinde odenmezse once yapilacak 
ihbar ve sair iserden sonra bankaca acik art-
tirma suretile ipotek edilen gavrimenkuliin sa-
tiliga gikanlarak miiddeti bitince miisterisine 
muvakkat ihalesi yapilacagi veya bankaca a-
linacaq-i ve bundan sonra borcluya on bes giin-
liik bir ihbarname gonderilerek bu miiddet i<jin-
de de bore, odenmezse kati ihaleye karar ver-
mek iizere evrakm tcra dairesine verilecegi 
ve icra reisinin iig giin icinde bu karari verme-
ge mecbur oldugu yazili bulunmaktadrr. 

1697 sayili kanundan sonra nesrolunan 2004 
sayili meri icra kanununda kati ihale isleri icra 
memurlannca yapildigmdan ve kazai tetkilile-
rin hakim tarafindan yapilmasi bu son kanu
nun prensibleri ciimlesinden oldu^undan bu hii-
kiimle mutecanis olmak iizere (Icra reisi) ta
birinin icra dairelerinde idari reis sifatinda o-
lan icra memurlarma masruf oldugunun tef
sir yolile tayini yahud (Icra reisi) tabirinin 
yine (Icra memuru) suretinde degistirilmesi 
Adliye vekilligi tezkeresinde tafsil olunmakta 
ve enciimende verilen izahla da bu husus teyid 
edilmektedir. 

Ziraat bankasi namrna verilen izahta da 
1697 sayili kanunun esbabi mucibe mazbatasinda 
ipotekli gayrimenkuliin muvakkat ihaleye ka-
dar yapilacak butiin muameleler icin bankaya 

salahiyet verildigi ve kati ihale hakkmda (ic
ra reisinden) karar almmasi iltizam edildigi ya
zili oldugu gibi kanunun buna dair hiikmiinii 
gosteren 4 ncii maddesinde de bu cihet: sarih 
olarak bey an edildiginden (Icra reisi) tabirinin 
2004 sayili kanuna gore (Icra hakimi) olmasi 
lazimgelecegi ve bu noktanm tefsir yolile hal ve 
tesbit olunmasi soylenilmistir. 

Enciimence yapilan goriisme sonunda her ne 
kadar meri icra kanununa gore satiliga cikarrian 
gayrimenkullerin kati ihale isi (Icra memurlan) 
tarafindan yapilmakta ise de 1697 sayili kanun-
daki (tcra reisi) tabirinin (Icra memuru) oldu
gu yolunda bir tefsir karari verilmege kanunun 
sarih hiikmii miisaid bulunmamasma ve Ziraat 
bankasmm ipotekli alacaklari hakkmda kabul 
edilmis olan hususi hiikumle bankanm icra dai 
relerine yapilacak buna benzer isleri yapmaga 
salahiyetli olduklarma ve ancak kati ihalenin 
kaza srfatini tasryan hakim tarafmdan verilme-
si diisiincesile kati ihale kararmm (tcra reis)-
leri tarafmdan verilmesi bu hususi kanimda 
kabul edilmis olmasma gore bu hiikmii degistir-
menin liizumuna kail olmayan enciimen tefsir 
yolile yapilamayacagi asikar olan seklin kanunu 
degistirmek suretile yapilmasma da mahal gbr-
memistir. §u hale gore hiikmii kalan 1424 sa
yili icra kanununun meri bulundugu srrada 
nesredilmis olan 1697 sayili kanunun 4 ncii mad
desindeki (Icra reisi) tabirinin bu giin tatbik 
edilmekte olan 2004 sayili Icra, iflas kanununa 
gore (Icra hakimi) demek olduguna dair bir 
tefsir fikrasi kaleme almmistn*. 

Enciimenin oybirligile kabul ettigi tefsir fik
rasi havalesi mucibince Maliye enciimenine ve~ 
rilmek iizere Yiiksek Baskanliga sunulur. 

Tefsir fikrasi 

1697 sayili kanunun 4 ncii maddesindeki icra 
reisinin vazif eleri 2004 sayili kanunun 4 ncii mad-
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desinde yazili icra i§lerine bakan hakimler tara-
f mdan goriiliir. 

Bursa Bursa 

Adliye E. Reisi 
Qorum 

Muniir Qagil 
Antalya 
Numan 

M.M. 
Kocaeli 

Salah Yargi 
Antalya 

T. N, Ancan 

Katib 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Balikesir 

0. Niyazi Burcii 

Attf Akgiic Sadettin F. Talay 

Brzurum 
Fuad Sirmen 

Ordu 
M. B. Pars 

Kayseri 
H. F. Perker 

Erzincan 
A. Fxrat 

Kocaeli 
R. Akca 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 
Karar No. 37 
Esas No. 3/118 

Yiiksek Reislige 

23 - Z - 1936 

Ziraat bankasi hakkmdaki kanuna miizeyyel 
1694 sayili kanunun 4 nctt maddesindeki icra 
reisi tabirinin tefsiri hakkmda Adliye vekaleti-
nin talebi iizerine Basvekaletten yazilan 29 ma-
yis 1934 tarihli ve 6/1696 sayili tezkere Adliye 
enciimeni mazbatasile birlikte enciimenimize ve-
rilmekle Adliye hukuk isleri mudurii de hazir 
oldugu halde tetkik ve miizakere edildi. 

Encumenimiz verilen izahati dinlemi^ ve 
Adliye enciimeninin miitaleasma istirakle hazir-

lanan tefsir fikrasmi aynen kabul etmistir. 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazid 

san Tav 
Aza 

Yozgad 
E. Draman 

Aza 
Kars 

0. Kilntay 

M. M. 
Isparta 

Kamal tlnal 
Aza 

Izmir 
K. Dursun 

Aza 
Diyarbekir 
Huriye Oniz 

Katib 
Qankin 

M. Onsay 
Aza 

Istanbul 
Y. Yaztct 

Aza 
Manisa 

Tahir Hitit 

is«<<( — « « . 
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S. Sayisi: 94 
Rizenin Selimiye koyunden Piyadeogullanndan Islamoglu 
Mustafa, §atogullarmden Saferoglu Huseyin, Hasanoglu 
Bekir ve DemircioguUarmdan Abdioglu Hakki diger adi 
Mustafanin Slum cezasma garpilmalan hakkinda Ba§ve-

kalet tezkeresi ve Adliye encumeni mazbatasi (3/106) 

T. C. 
Baqvekalet 11-V-J 935 

Yazi i§leri Miidurliigii 
Sayi : 4J2444 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Teammuden yagma sucunu i§lemek icin oldiirmek maddesinden sucju Mustafa, Huseyin, 
Bekir ve DemircioguUarmdan Abdioglu Hakki diger adi Mustafanin idamlan hakkinda Bursa 
Agir ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza Dairesince tasdik edilen 
ve Te§kilati esasiye kanununun yirmi altinci maddesi mucibince kanuni merasimi tamam-
lanmak iizere Adliye vekilliginden ll-V-1935 tarihli ve 166/125 sayili tezkeresile gelen 
ilam ile buna aid evrak bilece takimile sunulmu§tur. Gereginin yapilmasini ve sonunun 
bildirilmesini dilerim. 

Ba§vekil 
/. indnii 

Adliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 22 - I - 1936 

Karar No. 25 
Esas No. 3/106 

Yiiksek Reislige 

Taammiiden Nuri kaptani oldiirmek ve Bur
sa - Orhaneli yolunda Qonkara koyii civarmda 
§ose iizerinde pusu kurmak ve otomobilleri 
durdurmak suretile yolcularm para ve esya-
larmi yagma etmek ve otomobilde bulunan jan-
darma onbasisi Hakkryi ve yolculardan Aliyi 
bldiirmekten ve jandarma neferi Nuriyi yara-
lamak suglarmdan maznun eshastan Rizenin 
Karadere nahiyesinin Selimiye koyiinden Piya
deogullanndan Islamoglu 1326 dogumlu Musta
fa, §atogullarmdan Saferoglu 1326 dogumlu 
Huseyin, Rizenin Yolbasi koyunden Firuz Ha

sanoglu 1328 dogumlu Bekir, Magkanm Zakini 
koyunden DemircioguUarmdan Abdioglu 321 
dogumlu Hakki diger adi Mustafanin oliim ce
zasina mahkumiyetlerine dair Bursa Agrr ceza 
mahkemesinden verilen kararm tasdikmi muta-
zammm Temyiz mahkemesi birinci ceza daire-
sinden sadrr olan ilam ile evraki miiteferriasi 
BasvekiUigin 11 - V - 1935 tarihli ve 4/2444 
sayili tezkeresile birlikte enciimenimize havale 
buyurulmus olmakla tetkik ve miitalea olundu. 

Oliim cezasma garpilmalarma karar verilen 
eshastan §atoguUarmdan Saferoglu Huseyin ve 



Piyadeogullarmdan Mustafanm kardesleri 1332 
dogumlu Memed ve 1331 dogumlu Osman ve 
firari Pipo Memed ve Arnavud Adem ile birlik-
te Geyvenin Kizilkaya kbyiinde Ahmed gavu-
§un evinde misafir bulunan Nuri kaptani, 1330 
senesinde saki Laz cakrr Ahmed nammda birini 
bldurmiis. olmasmdan dolayi maktuliin kardes-
lerinin te§vik ve itmai iizerine hep beraber 61-
diirmege karar verib kendisini aradiklarmi ve 
22 nisan 1933 gecesi Ahmed gavusun evinde 
misafir oldugunu anladiktan sonra mezkur eve 
giderek Nuri Kaptani disarrya gagirdiklan ve 
aralarmda nig bir sbz ve kavga gegmeksizin 
silahla oldiirdukleri ve yine bunlarm Rizenin 
yol ba§i kbyiinden Firoz Hasanoglu Bekir ve 
Magkanm Zakiri kbyiinden Abdioglu Hakki di-
ger adi Mustafa ile birleserek yagmada bulun-
maga karar verdikleri ve 1933 senesi mayismm 
31 nci giinu Bursa - Orhaneli yolu uzerinde pu-
su kurduklari ve bir kag otomobili soyduktan 
sonra gelen bir kamyonu da soymak istemeleri 
iizerine kamyonda bulunan ve bu hareketlerine 
mani olmak isteyen jandarma onbasisi Hakkryi 
ve yolculardan olup Hakki onba^mm blduriil-
mesine dayanamayarak sopa ile suglulardan 

....... 

Hiiseynin ba§ma vuran Qonkarali Aliyi bldiir-
diikleri ve jandarma neferi Nuriyi de silahmi 
alarak yaraladiklan anlasjlmi^tir. 

tsjedikleri suglarm mahiyetine ve sekli ika-
ma gore yukanda isimleri gegen Piyadeogul-
larmdan Islamoglu Mustafa, §atogullarmdan 
Saferoglu Hiiseyin, Firuz Hasanoglu Bekir, De-
mirciogullarmdan Abdioglu Hakki, diger adi 
Mustafanin mahkum olduklari bliim cezasmm 
hafifle§tirilmesini mucib bir sebeb gbrulemedi-
ginden teskilati esasiye kanununun 26 nci mad-
desine uyarak cezalarmm infazma karar veril-
mesinin Umumi Heyetin tasvibine arzma ittifak-
la karar verilmi§tir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Katib 
Qorum Kocaeli Trabzon 

Miinir Qagil Saldh Yargi R. Karadeniz 

Ankara Antalya Antalya 
M. Okmen T. Ancan Nunian 

Bursa Erzunim 
Sadettin Ferid Talay Fnad Sirmen 

Kocaeli Konya Ordu 
Ragib Akga R. Turd 31. B. Pars 
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S. Sayisi: 95 
Devlet demiryollan ve lirnanlan i§letme umum? idaresi 
memur ve mustahdemlerine tekaud maa§i tahsisine dair 

kanun layihasi ve Nafia, Maliye ve Btitge enctimenferi 
mazbatalan (1/366) 

T. C. 
Ba§vekdlet 20-Xll-1935 

Kararlar miidurliigu 

Sayi: 6/3803 
B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Devlet demiryollan ve lirnanlan i§letme umumi idaresi memur ve miistahdemlerine tekaud 
maa§i tahsisine dair Nafia vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 18-XII-1935 
tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunul-
mu§tur. 

Ba§vekil 
/. Inonii 

Devlet demiryollan ve lirnanlan isletme umumi idaresi memur ve miistahdemlerine tekaud 
maasi tahsisine dair kanunun esbabi mueibe layihasi 

Devlet demiryollan memurlarma baglanacak tekaud maaslarmm tahsis formiilleri hakkmdaki 
isbu kanun layihasile, 2454 numarali kanunun esbabi mucibesinden de anlasilacagi iizere isletme 
umum miidiirliigu, memur ve miistahdemlerinin maluliyet ve ihtiyarliklari halinde kendilerinin 
ve oldiikten sonra biraktiklari dul ve yetimlerinin maisetlerini temin gayesi gozetilmistir. 

Layihanm tanziminde asagidaki malumata istinad edilmistir: 
a - Vazifeleri ve ya§lan itibarile tasnif edilen sicilli memur ve miistahdemlerin adedi, 
b - Evli ve bekar olanlarm nisbeti, 
e - Memur ve miistahdemlerin zevceleri, 
d - Memur ve miistahdemlerin 18 yasmdan kiigiik gocuklan, 
e - Tekaud sandigina girmislere idareoe verilen iicretlerin yekunu. 
Bu malumata istinaden % 10 primle sandigin agik vermemesini tahti emniyete alacak bir hal Qa-

resi aranmistir. 1933 sonunda hazirlanan blango asagidaki rakamlari arzediyordu: 
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Aktif 

% 4 faiz ile % 5 faiz ile 
Lira Lira 

4 000 000 Tasarruf sandigmin tekaude kalbolundugu gunku 4 000 000 
sermayesi 

8 349 000 Idarenin ve sandiga dahil olanlarcn bu giinkii 7 931 000 
tevdiatlarc kiymetleri 

840 000 1931 senesinde 1934 haziranma kadar idare 840 000 
tarafmdan verilmeyen tevdiatin tamamlanmasi 

711 000 Agik 29 000 

13 900 000 Yekun 12 800 000 

Pasif 

13 900 000 Sandigin simdiki yardimlar kiymeti 12 800 000 

Blangodaki ae^k son senelerde faizi vasatinin % 5 den ynkari olmasi ile, (13) ncii maddedeki 
maas baglama miiddetini avan projedeki 10 seneden 15 seneye Qikarilmakla, tie sene sandiga isti-
rakten evvel ayrilanlarin hisselerinin kamilen sandiga kalmasi ile kapandigi kabul olunmustur. Miil-
ga tasarruf sandigi islettigi sermayesile vasati 5, 7 bir faiz elde etmistir. Buradaki hesablarda faiz 
miktari % 5 ten hesab olunmustur. Sandigin hie, bir suretle acjk vermemesi gayesile simdiki memur 
ve mustahdemlere yapilacak yardimlar bir hayli tenkis edilmistir. (Madde - 37). 

A - Umumi hukumler 
Madde 1 : Sandiga dahil olacaklarm Devlet demiryollan idaresinde daimi vazife goren sieilli 

memur ve miistahdem olmalan lazimgelecegini bildiren hiikumdiir. 
Madde 4 : Sandigin yardim edecegi oliim ve maluliyetten gayri ayrilanlara sandikca ne suretle 

yardim yapilacagini gosterir. 
Mahkumiyetlerde tekaiid maasmin sukutu haikkindaki ahkam mralki ve askeri tekaiid kanunun-

dan aynen alinarak konulmustur. 

Madde 12 : Yanlis malumatla sandigi izrar edenlere karsi konmus hukumdiir. 
Madde 13 : Maliil maaslannin nisbetini tayin eyler. 
Madde 14 : Kismi maluliyete dair hukumdiir. 
Madde 15 : 15 seneden az hizmetlilerc verilecek taziminat nisbetlerine dairdir. 
Madde 16 : Vazife basinda kazaya ugrayanlara dairdir. 
Madde 18 : Maluliyetin sureti tesbiti hakkindadir. 
Madde 20 : Tekaudliikte esas olacak maaslari gosterir. 
Madde 23 : Dul imaaslarmi tayin eyler. 
Madde 24 : Yetim maaslarmi tayin eyler. 

Besinci ve alfinci fasillardaki maddelerin okunmasile bunlann kanun layihasinda yer biilmalan 
sebeblerinin anlasilaeak kanaatile sunuldu. 
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Nafia enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafia enciimeni 6 -1 -1936 

Karar No. 10 
Esas No. 1/366 

Yiiksek Reislige 

Devlet demiryollari ve limanlan Isletme 
umumi idaresi memur ve miistahdemlerine te-
kaiid maasi tahsisine dair Nafia vekilligince 
hazirlanan ve enciimenimize tevdi buyurulan 
kanun layihasi ve esbabi mucibe mazbatasi ve 
§urayi devlet mazbatasi enciimene davet olu
nan miitehassis ve alakadar memurlar hazir ol
dugu halde tetkik ve nuizakere olundu: 

Devlet demiryollari ve limanlan Isletme 
umumi idaresi butc,esinden aylik, giindelik ve-
ya saat uzerinden iicret alan memur ve miistah-
demlerin maliiliyetleri veya ihtiyarliklari ha-
linde veya olmelerile geride birakacaklan ye-
tim ve dullannin miimkiin oldugu kadar refah 
iginde geQinmelerini amac, tutan layiha umumi 
hat lan itibarile eneiimence de muvafik ve ye-
rinde goriilmiistur. 

Maddelerde asagida izah olunan sebebler da-
hilinde bazi tadiller yapilmistir: 

Birinci madde; Devlet demiryollari ve li
manlan Isletme umumi idare memurlan Dev
let baremine dahil memurlardan farkli goriil-
dugiinden (Aylik ve iicret) tabiri yerine (Ay
lik, giindelik veya saat uzerinden iicret alan) 
sekli ikame edilmistir. 

Ikinci madde; birinci maddeye miitenazir 
olmasi ic/in kelime tadilile kabul olunmustur. 

Ugiincii, dordiincii, besinci maddeler; oldu
gu gibi kabul edilmistir. 

Altinci maddeye; vefat vukuunda pesin ve-
rilen ayligin geri alinmamasi kaydinin ahka-
mi umumiyeye mutabakatan ilavesi suhulet ve 
sefkat icabindan goriilmiistlir. 

Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on ikinci 
maddeler; oldugu gibi kabul edilmistir. 

On u§iincu maddeye, birinci maddeye uymasi 
i^in sicille kayidli olarak tabiri Have edilmistir 
ve miiteakib fikralar iltibasa mahal vermiyecek 
sekilde yazilmistir. 

On dort ve on besinci maddeler aynen kabul 
olunduktan sonra on altinci maddenin (C) frk-
rasinda su sebebten tadil ve Have yapilmistir. 

Tahsilde bulunan gocuklar ekseriya on sekiz ya-
sinda liseyi ikmal edememektedirler. Lise tahsili 
ali tahsilde esas olacagma ve ali tahsilde olan-
larin 25 yasina kadar maaslarmm verilmesi esasi 
kabul edilmesine gore lise tahsilinde bulunanla-
rm da 19 yasini ikmallerine kadar maaslarmm 
verilmesi kabul edilmis ve madde buna gore ya
zilmistir. I 

On yedinei madde ibare tadili ile kabul edil
mistir. 

On sekizinci madde oldugu gibi kabul edilib 
on dokuzuncu maddedeki talimatname, nizamna-
me sekline ifrag olunarak yazilmistir. 

Yirminci madde aynen kabul edilmistir. 
Yirmi birinci maddeye bilfiil mustahdem iken 

tabiri ilave olunmustur. 

Yirmi ikinci madde aynen kabul edilmistir. 
Yirmi ugiincii maddeye A, B fikralarmdan 

sonra C fikrasi Have edilmistir. Fikranin csasi 
Hiikumet layihasinda mevcud iken Surayi dev-
letge kaldirilmasi tasvib edilmis ve bu kere en-
ciimende tekrar konulmasmin faydali olacagi 
Hiikumet miimessillerince ileri suriilirms ve en
eiimence ekseriyetle kabul olunmustur. Encii-
mende tebariiz eden ekseriyetin rey ve kanaati 
altmis yasini doldurduktan veya tekaiide sev-
kedildikten sonra evlenen memur ve miistah-
demlerin bu izdivaglari tabii olmaktan ziyade 
kendilerinden sonra maaslarma bir varis birak-
mak gibi bir taviz olmasi keyfiyetidir. Dul kalan 
kadin kocasindan yirmi yas daha genQ ise ken-
disine dul maasinm yarismin verilmesi kaydi 
da yukarda izah olunan miilahazadan miilhem 
olmustur. Evlilik hayati on seneden fazla temadi 
ettigi takdirde evliligin tabii ve i^timai kaide-
lere gore hasil olmus oldugu miitalea edildigin-

den bunlar istisna edilmistir. 

Yirmi dordiincii madde; on altinci maddenin 
C fikrasinda \apilan tadile mtitenazri" sekle 
ifrag edilmistir. 

Yirmi bes, yirmi alti, yirmi yedi, yirmi sekiz, 
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yirmi dokuz, otuz, otuz birinci maddeler oldugu 
gibi kabul edilmistir. 

Otuz ikinci maddeye memur ve miistahdem-
lerden alinaeak inzibati mahiyetteki para ceza-
larinm da sandiga verilecegi fikrasinin ilavesinde 
fayda miilahaza edilmistir. 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ncu maddeler oldu
gu gibi kabul edilmistir. 

Sandigin hukukunu dalia emin sekilde tut-
mak icjn kirkinci maddeye «Ancak borcun tama-
mi odenmedik^e ev iizerindeki ipotek kaldmla-
maz» fikrasi ilave olnmustur. 

41, 42, 43, 44, 45 nci maddeler oldugu gibi ka
bul olunarak layiha aid olduklari enciimenlere 
tevdi buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunu-
lur. 

Nafia En. Reisi M. M. 
Erzincan Kayseri 

A. Sami titer A. H. Kalac 

Aza 
Afyon K. 

Cemal Akgtn 

Aza 
Eskisehir 

Ahmed Ozdemir 

Aza 
Afyon K. 

M. Gunenq 

Aza 
ted 

F. Mutlu 

Aza 
Izmir 

S. Epikmen 

Aza 
Kastamonu 

Sami Erkmen 

Aza 

Nigde 
H. Mengi 

Aza 
tsparta 

H. Ozdamar 

Aza 
Elaziz 

F. Z, Qiyiltepe 

Aza 
ted 

/ / . Saydam 

Aza 
Kars 

Baha Ongoren 

Aza 
Kastamonu 

Veled Izbudak 

Aza 
Samsun 

Br. A. Sirel 

Aza 
Malatya 

Vastf 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 
Karar No. 32 
Esas No. 1/366 

10 -I - 1936 

Yiiksek Reislige 

Devlet demiryollari ve limanlari isletme ida-
resi memur ve miistahdemlerine tekaiid maasi 
tahsisi esaslarcni gosteren layiha Basvekaletin 20 
kanunu ewel 1935 tarih ve 6/3803 sayili tezko-
resile Biiyuk Meclise sunulmus ve Nafia encume-
ninee miizakereden sonra enciimenimize hava]e 
edilmistir. Layiha, Nafia vekili ve Maliye vekfi-
letinin mahsus memuru bulundugu halde tetkik 
ve miizakere edildi. 

Devlet demiryollari ve limanlari memur ve 
mustahdemleri i§in 28 mayis 1934 tarihinde 2454 
numarali kanunla bir tekaiid sandigi teskil ki-
linmis, ancak bu sandiktan verilecek maaslarla 
tazminatin tahsis sekilleri ayn bir kanuna bi-
rakilmisti. Layiha bu sekilleri tayin ic,in hazir-
lanmis ve sandigin idaresine aid bazi hukiimleri 
de igine almistir. 

Layiha, sandigin mevcud sermayesine ve Dev
let demiryollarcndaki hizmet sartlarina, tarihi 
zaruretler karsismda bir hamlede yeniden kurul-

mus olan bir idarenin memurlarmdaki hususiyet-
lere gore hazirlanmistir. Genis bir ihtisasla la
yiha iizerinde siirekli galisildigi goriilmektedir. 
Enciimenimiz layihanm uraumi prensiblerini tas-
vib ile maddelerin muzakeresino gecmis ve ana 
prensib mahfuz kalaeak sekilde bazi hukumler 
koymustur. 

Altinci maddedeki « kaydi hayat sarti » hu-
susi maddelerinde tasrih edilmis oldugundan ve 
esasen biitiin maaslar bu sartla tahsis edilmedi-
ginden tayyedilmis ve bu sebeble de hukiimsiiz 
kalan ucamcii fikra kaldinlmistir. Maddenin 
ikinci frkrasi tavzihan yazilmistir. 

4, 7 ve 8 nci maddelerde ufak ibare degi^ik-
likleri yapilmistir. Maddelerin insicami itibarile 
11 nci madde ile 10 ncu maddenin yerleri degis-
tirilmis ve maddelere hiikmii tavzih eder bir iki 
kelime konulmustur. , 

13 ncii madde, malullere tahsis edilecek ma-
as nisbetlerile buna aid bazi hiikiimleri ihtiva 
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etmektedir. Halbuki 15 yildan fazla hizmeti 
olanlardan yas tahdidi ve hizmet miiddetini 
doldurma sebeblerile idareden aynlacaklara da 
bu nisbetler tatbik edileceginden enciimenimiz 
bunu burada tasrihi faydali bulmustur. Bu 
maddenin son fikrasmda da bir ibare tavzihi 
yapilmistir. 

15 nci maddenin son fikrasmin tayyi Na-
fia vekilligi adina teklif edilmis, enciimeiiee de 
kabul edilmistir. Layihada yetim maaslarinm 
veya tazminlerin 18 ya^indan yukari gocukla-
ra verilmemesi ancak ali tahsilde bulunanlarin 
25 yasina kadar bundan istisnasi kabul edil
mistir. Nafia enciimeni, 19 yasinda olupda li-
senin son sinifinda bulunanlari da istisna igine 
almistir. Eneumenimiz, 19 yasini doldurupta 
lise tahsilini muteakib yiiksek tahsile devam 
edenlerin bu hiikiimden istifade edecegini der-
pis etmis ve 16 ve 24 ncii maddelerde bu eiheti 
tavzih eylemistir. 

Devlet hizmetinde miistahdem iken Devlet 
demiryollari idaresine gegenlere aid tekaiid hii-
kumlerini ihtiva eden madde ekseriyetle kabul 
edilmistir. 

Tekaiid sandigi idare meclisi azalarma, 
sandiga hizmetlerinden dolayi her ne nam ile 
olursa olsun sandiktan bir para verilmemesi 
eneiimenimizce dusumilmus ve 26 nci maddede 
ayri bir fikra ile ifade edilmistir. 

28 nei maddede, tekaiid sandigi biitQesinin 
idare meelisince kabuliinden sonra Nafia ve-
killigince tasdik edilecegi tasrih edilmistir. 
Eneiimenimizce sandik kadrosunun da biitgesi 
gibi tasdik edilecegini tasrihte fayda gormiistiir. 

Layihanin 31 nci maddesi, hak sahiblerile 
tekaiid sandigi idaresi arasinda gikacak ihtilaf-
larin hal merciini tayin ve buna ilisik bazi hii-
kiimleri ihtiva etmektedir. 

Sandigin yari geliri Devletce temin edildi-
gine ve mesgalesi ticari mahiyette olmayip 
Devletin muayyen bir kadrosundaki memurla-
rin ve ailelerinin ilerdeki muhtac hayatmi teh-
vin olduguna ve bu isler bir mukavele ile degil 
kanunla temin olunduguna gore eneumenimiz 
sandigin bir amme miiessesesi sayilmasini ka
bul etmis ve teklif veghile ihtilaflann Devlet 
surasinda hallini tasvib etmistir. Sandigin tes-
kiline aid 2454 sayili kanunda da tasrih edildi-
gi veghile tahsisler Divani muhasebatin vizesi-

(S. Sa 

ne tabi olduguna gore tescile miiteallik ikti-
laflarm da Divani muhasebatca temyizen tetki-
ki tabii goriilmustur. 31 nci madde bu esasla-
n tavzihan yeniden yazilmi^tir. 

32 nci maddede, sandik idare masraflarinin ya-
risinin Devlet demiryollari biitgesinden veribne-
si teklif edilmistir. Enciimenimiz sandigin mali 
vaziyetinin bu yardima ihtiyac. hissettirmeye-
cegini diisiinerek maddeyi tayyetmistir. Esa-
sen sandik, Demiryollar idaresinin gayrimen-
kullerinden parasiz istifade etmek suretile de 
yardim gormektedir. 

40 nci madde, mulga tasarruf sandigina ipo-
tek edilmis olan evlerin fek seklini tasrih et
mistir. Ancak arsalarin da ipotek edildigi go-
ruldugiinden maddedeki (evler) tabiri yerine 
(gayrimenkul) kelimesi konulmustur. 

Layihanin bu tadillerle birlikte Yiiksek Re-
islige sunulmasma karar verildi. 

Maliye En. Rs. M. M. Katib 
Bayazid Isparta Qankm 
thsan Tav Kamal Vnal M, Onsay 

Aza Aza Aza 
Yozgad Izmir Kocaeli 

E. Draman K. Dursun Ali Dikmen 

Aza Aza Aza 
Malatya Kars Manisa 

M. Nedim Zabct 0. Kuntay Tahir Hitit 

Aza 
Evvelce tekaiid hakim haiz Devlet hizme-
tinde bilfiil miistahdem iken Devlet demir
yollari ve limanlari idaresine alinmis veya 
alinacak memur ve mustahdemlerin Devlet 
hizmetine girdikleri tarihten itibaren teka
iid hakkina nail olabilmelerini temin igin bu 
gibilerin Devlet hizmetindeki maas ve hizmet 
miiddetlerine gore tekaiid sandigma tediye 
etmeleri icab eden aidatin Devlet demiryol
lari ve limanlari isletme umumi idaresi biit-
gesinden defaten tediye olunmasmi amir olan 

21 nci maddeye muhalifim 
Devlet demiryollari idaresinin, hizmetlerin
den istifade etmek ihtiyacinda bulunacagi 
miitehassis Devlet memurlarinin bundan son
ra Devlet demiryollari hizmetine alinabilme-
leri igin bu maddenin vazina ihtiyag buluna
cagi sayani kabul goriilebilse de Devlet hiz-
metinde bulunmayanin kendisine verdigi te-
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kaiid hakkindan Devlet demiryollarmda ala 

cagi fazla maas veya her hangi baska bir 
faydayi racih goriip, Devlet memuriyetinde-
ki haklarindan tamamen f era gat ederek Dev
let demiryollari idaresine gecjnis bulunanla-
rin sandiga tediye etmeleri lazimgelen aida-
tin Devlet demiryollari biitgesinden tediyesi, 
hie, bir zaruret olmadan, kanumin makabline 
tesmili ve Hazineden para gikmasmi mucib 

bir hukiimdiir 

Aydm 
Adnan 

Aza 
Layihanm tazminat ve maas hiikiimlerinde 
muhtag ana ve baba dusuimlmemistir. (2G 
ve 24 ncii maddler) maddeye su fikranm ila-

vesi muvafik olnr: 
•«D - Muhtac, ana ve babanin her birine bir 
Qoeuga diisen miktarda maas tahsis olunur. 
Bu kanuna gore verilecek tazminatlar igin 
de muhtac, ana ve baba, Qocuk hiikmiinde 

tutulur» 

Diyarbekir 
Huriye Oniz 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitce enciimeni 
M. No. 78 
Esas No. 1/366 

23-1-1936 

Yiiksek Reislige 

Devlet demiryollari ve limanlari isletme umu-
mi idaresi memur ve miistahdemlerine tekaiid 
maasi tahsisine dair olup Basvekaletin 20 kanu-
nuevvel 1935 tarih ve 6/3803 numarali tezkere-
sile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi 
Nafia ve Maliye enciimenlerinin mazbatalarile 
birlikte enciimenimize verilmis olmakla Nafia 
vekili Ali Qetinkaya hazir oldugu halde okun-
du ve konusuldu: 

Malum oldugu iizere Devlet demiryollari ve 
limanlari idaresinin daimi olarak istihdam et-
tigi memur ve miistahdemler igin 2454 sayili 
kanunla bir tekaiid sandigi tesis ve baslicasi 
bu memur ve miistahdemlerin ayliklarindan ke-
silecek yiizde beslerle, idarece buna mukabil 
verilecek % 5,5 nisbetindeki paralar olmak iize
re bu sandigm gelirleri tayin edilmis ve bu 
memurlarin sandiktan ne sekilde istifade ede-
bilecegine dair ayrica bir kanun yapilacagi bu 
kanunda tasrih edilmisti. Bu maksadla hazir-
lanan bu layiha esas itibarile encumenimizce de 
muvafik goriilmiistur. Ancak bir taraftan sandik
tan verilecek paralarin sandik gelirleri ile miitena-
sib ve miitevazin olup olmadiginm ve diger taraf-
tan bu memurlara temin edilecek tekaiid hak-
larmm 1683 numarali miilki ve askeri tekaiid 
kanunu ile Devlet memurlarina temin edilmis 

olan haklarla teadiiliiniin tetkiki enciimenimiz-
ce liizumlu goriilmiistiir. 

Layihaya esas teskil eden projenin tsvigre-
den getirilen miitehassislar tarafmdan hazirlan-
digi anlasilmis ve layihada bu projeye nisbet-
le bazi noktalarda tasarrufu temin edecek tadi-
lat yapildigi goriilmiistiir. 

Sandigm 2454 numarali kanunla tesbit edi-
len gelirleri ve 1934 senesindeki sandik vaziyeti 
ve buna istirak eden memurlarin adedi ile ay-
liklan ve yaslari; kari ve gocuklan gibi teka
iid hak ve nisbetlerinin tesbitine yardim edebi-
lecek malutmatin miitehassisa verildigi ve pro
jenin bu malumat goz oniinde tutularak hazir-
landigi anlasilmistir. 

Ancak sandigm tatbikatta ne netice vere-
cegi katiyetle kestirilemedigine ve bu gibi san-
diklann arasira tetkika tabi tutulmasi esasen 
icab ettigine binaen sandik vaziyetinin zaman 
zaman tetkika tabi tutularak icab ettikge - Ida
rece sandiga verilecek aidat nisbeti arttiril-
maksizm - memur ve miistahdemlerden yaprla-
cak tevkifatin arttrrilmasi veya sandiktan ve
rilecek para nisbetinin eksiltilmesi gibi muvaze-
ne tedbirlerinin almmasma dair layihaya bir 
madde eklenmistir. 

Devlet memurlan ile Devlet demiryollari 
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ve limanlari idaresi memur ve miistahdemleri-
nin tekaiid hak ve nisbetlerine gelince: 19 de-
reeeye ayrilan Devlet memurlan 1683 numara-
li miilki ve askeri tekaiid kanunu mucibince 
hizmet miiddetlerine ve bulunduklari derecele-
re gore tekaiid ayligina ve hizmeti 20 seneden 
noksan iken maluliyet veya sin tahdidi sebebi-
le tazminata miistahak olduguna gore 2847 
numarali kaimnla kezalik 19 dereeeye ayrdan 
demiryollari memur ve mustahdemlerinden teka
iid ayligina nailiyetin on bes senelik hizmetten 
sonra temin edilmcsi aradaki muadelet nokta-
sindan muvafik goriilmemis ve ayni derecedeki 
Devlet ve demiryollari memurlarinin ayni miid-
detle hizmet halinde nail olabilecegi tekaiid 
ayliklan arasinda teadiiliin mahfuz tutulmasi 
da zaruri goriilmiis ve bu hususta layihaya ko-
nan kayidlerin bu maksadi tamamile temin ede-
meyecegi anlasilmis oldugundan tekaiid ayligi 
tahsisine dair olan 13 ncii madde bu maksadi te
min edeeek kayidlerin ilavesi ile 12 nei madde 
olarak yeniden yazilmistir. 

Yas tahdidi veya maluliyet sebebile hizmeti 
yirmi seneyi doldurmadan idareden ayrilacak 
olanlara verileeek tazminata gelince: 

Devlet memurlanna bu vaziyetlerde her hiz
met senesi igin verilen tazminat emsal hasih 
ile birer maastan ibaret olduguna gore bu ida-
rede Qalisan ve ayni sebeblerle ayrilanlara daha 
fazla tazminat verilmesini intac edebilecek olan 
bir formiiliin kabulii yerine bunlara da yukari-
da gosterilen esasa tebaan her sene i<jin birer 
aylik nisbetinde tazminat verilmesi ve ayrica 
sandikga ayliklarmdan tevkif olunan paralan-
nin iadesi imuvafik goriilmiis ve bu sebeble bu
na aid hiikiimler bu esas dairesinde degistiril-
mistir. Tahsis olunacak aylik veya verileeek taz-
minattan ilk hizmete almista yirmi besi geQen 
her yas senesi ic,in % 1,2 nisbetinde tenzilat ic-
rasina dair olan maddeye yukarida yazili tadi-
lat sebebile liizum kalmamis ve bu madde layi-
hadan gikarilmistir. 

Devlet demiryollari idaresinde istihdam 
edilenlerin bir kismi muvakkat mustahdemler 
olup sandikla alakalan yoktur. Bunun haricin-
de kalan daimi ve miiseccel miistahdemlere ge
lince; bunlarin bir kismi aylikli ve bir kismi ise 
gun veya saat hesabile iicretlidir. Bu iicretlerin 

aylik tutarma gore vaziyetleri 2847 numarali 
kanunda derpis edilerek hiikmen aylikli miis-
tahdemler vaziyetine konmus ve tekaiid sandi
gma istirak ettirilmis oldugundan bunlara ve
rilen paralarm yukarida yazili kanun esasina 
gore aylik sayilacagi birinci maddede izah edil-
mek suretile kanunun muhtelif yerlerinde tek-
rara mahal birakilmamistir. Bunlarin sandiktan 
temin edecekleri hukuk noktasindan hizmetle-
rinin sandiga istirakten itibaren ve yalniz 2454 
numarali kanunda yazili Tasarruf sandigma 
giren ve bu sandiktaki haklan ve paralan te
kaiid sandigma intikal edenlerin de mezkur 
tasarruf sandigma istirak tarihinden baslaya-
cagi layihada ayrica tavzih edilmistir. 

Layihada dul ve yetimlere intikal edeeek 
aylik ve tazminat esaslannda da Devlet me
murlan tekaiid kanunundaki esaslara nisbetle 
bir ayrilik varsa da layihada buna dair olan 
hiikiimler kanunu medeni ahkamma uygun ol-
masina ve bu suretle verileeek aylik ve tazmi-
natm hie, bir suretle memura verileeek tekaiid 
ayligi ve tazminati gegmemesi esasi kabul edil-
digine gore bunlara ilisilmemis ve yalniz muh-
tac ana ve babalarin dul ve yetimlerle ictimai 
halinde aylik veya tazminattan mahrum kal-
malari muvafik goriilmemis oldugundan san-
digin kiilfeti arttirilmaksizm bunlarin az cok 
terfihine medar olaeak hiikiimler bir madde ha
linde layihaya eklenmistir. 

Vazife basinda kazaen olenlerin ailesine ve
ya bu sebeble malullere verileeek aylik hak-
kinda miitehassis projesinde mevcud olan 
nisbetin muhafazasi muvafik goriilmekle buna 
dair olan madde miitehassis projesindeki sekle 
gore degistirilmistir. 

Devlet demiryollari hizmetinden bu sandik
tan tazminat veya tekaiid maasi almak suretile 
gekilenlere idare biitgesinden ayrica tazminat 
itasma mahal kalmayacagmdan buna dair layi
haya bir madde ilavesi muvafik gorulmiistiir. 

Sandik parasmm tenmiyesinde esham ve 
tahvilat almabilecegine dair olan maddedeki 
esham tabiri halen mevcud ve ileride almmasi 
melhuz Anadolu demiryollari hisse senedleri-
nin almmasma imkan verilmesi maksadma mfis-
tenid oldugu anlasilmistir. Esham tabirinin 
alelitlak hisse senedlerine samil olmasma ve 
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sandik parasmin her hangi bir suretle bir sir-
ket veya miiessesenin hisse senedlerini muba-
yaaya tahsisi muvafik olamryacagma ve zikro-
lunan Anadolu hisse senedleri Devlet tahville-
ri hiikmiinde olduguna binaen, idarenin bu hu-
sustaki endisesi varid goriilmemis ve bu sebeb-
le esham tabiri layihadan kaldrrilmi§tir. 

Evvelce tekaiid hakkmi haiz, Devlet hizme-
tinde bilfiil mustahdem iken Devlet demiryol-
l an ve limanlari Isletme umumi idaresi hizme-
tine almmis veya alinacak memnr ve miistah-
demlerin tekaiid sandigmdan istifade edebil-
meleri igin ewelki hizmetlerindeki maaslari-
na ve hizmet miiddetlerine gore lazimgelen ai-
datin Isletme umumi idaresi biitQesinden san-
diga tediye olunmasma dair olan layihanm 21 
nci maddesi; Inhisarlar idaresi ile Denizyolla-
ri isletmesinde de bu vaziyette bazi memnrlar 
bulnnmasina ve bn idarelere aid tekaiid layiha-
l an da enciimenlerde tetkik edilmekte olmasi-
na binaen hepsine samil bir karar ittihaz edil-
mek iizere bn madde layihadan cjkarilmistir. 

Elyevm yaslari veya maliiliyetleri sebebile 
derhal vazifelerine nihayet verilmesi ieab eden 
veya daha evvel olum ve sair sebeblerle de va-

zifeden ayrilan memnr ve miistahdemlerle bun-
larm dul ve yetimlerini alakadar eden bn la
yihanm miistaeeliyetle miizakeresi zimnmda 
Umnmi heyetin tasvibine arzi kararlastirilmistir. 

Yiiksek Reislige sunnldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdnr Isparta Trabzon 

M. S. Ozkan Mukerrem Vnsal Sim Day 

Katib 
Istanbul Qorum Edirne 

F. Oymen M. Cantekin F. Kaltakkiran 

Giimiisane Gazi Anteb Izmir 
D. Sakarya A. H. Ayerdem II. Qakir 

Izmir Kirklareli Mairisa 
K. Inang $. Odul T. Turkoglu 

Mardin Mus Mus 
R. Erten S. Ataman S. Qiloglu 

Sivas Seyhan Siird 
Remzi Qiner Naci Eldeniz M. Mayakon 

Ordn Yozgad 
H. Yalman S. tgoz 
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HDKOMETIN TEKLIF 1 

Devlet demiryollari ve Mmanlari isletme umumi 
idaresi memur ve miistalidemlerine tekaiid ma-

ast tahsisine dair kanun 

Birinci fasil 

Umumi Jiiikumler 
MADDE 1 — Devlet demiryolan ve liman-

lan isletme umumi idaresi biitgesinden aylrk ve-
ya iicret veya yevmiye alan ve sicille kayidli 
bulunan memur ve miistahdemlere 2454 numa-
ralr kanunla teskil edilen tekaiid sandiginca 
baglanacak tekaiid veya maluliyet ayliklarile 
verilecek tazminat ve bunlarm dul ve yetimle-
rine baglanacak ayliklarla verilecek tazminat 
bu kanun hiikiimlerine gore hesab olunarak tah-
sis ve ita edilir. 

MADDE 2 — Tekaiid veya maluliyet aylik
larile tazminata istihkak idareye intisab ve si
cille kayid ile aylik veya iicret veya yevmiye 
almdigi tarihten ba^lar. 

MADDE 3 — Sandikga yapilacak yardmilar 
aylik baglanmasi veya bir defalik tazminat ve-
rilmesi §eklinde olur. 

MADDE 4 — Devlet demiryolan ve Hmanlan 
isletme umumi idaresindeki miiseccel hizmeti tarn 
ii§ seneyi doldurmaksizm - oliim veya maluli-
yetten ba§ka - her hangi bir sebeble ayrilanlara 
tekaiid sandigmdan hie, bir sey verilmez. Ida-
redeki hizmeti iig seneyi doldurduktan sonra ay-
rilanlara o tarihe kadar aylik veya iicret veya 
yevmiyesinden sandik igin kesilmis olan paralar 
temettiisiiz olarak verilip sandikla alakalari 
kesilir. 

MADDE 5 — Alehtlak agir hapis veya bes 
seneden ziyade hapis cezasile veyahud hirsiz-
lik, emniyeti suiistimal, sahtekarlik, dolandiri-
cilik, yalan yere sahadet, yalan yere yemin, 
ciiriim tasnii, iftira, irtikab, irtisa ve ihtilas 
suglarmm birinden dolayi alti ay veya daha 

GttMRfjK VE iNHlHARLAR ENCtfMENtNtN 
DE&t§TtRt§t 

Devlet demiryollari ve Mmanlari isletyyie umumu 
idaresi memur ve milstahdemlerine aid tekaiid 

maas% tahsisine dair kanun Idyihasi 

MADDE 1 — Devlet demiryollari ve liman-
lari isletme umumi idaresi biitcesinde aylik, giin-
delik veya saat iizerinden iicret alan ve sicille 
kayitli bulunan memur ve miistahdemlere 2454 
numarali kanunla teskil edilen tekaiid sandigm-
ca baglanacak tekaiid veya maluliyet ayliklarile 
verilecek tazminat ve bunlarm dul ve yetimle-
rine baglanacak ayliklar ile verilecek tazminat 
bu kanun hiikiimlerine gore hesab olunarak tah-
sis ve ita edilir, 

MADDE 2 — Tekaiid veya maluliyet aylikla
rile tazminata istihkak idareye intisab ve sicille 
kaydile aylik giindelik veya saat iizerinden iic
ret almdigi tarihten baslar. 

MADDE 3 — Oldugu gibi kabul edilmi^tir. 

MADDE 4 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

( S. Sayisi : 95 ) 



MALtYE ENCtlMENtNlN DE&t§TiRl§i 

Devlet demiryollari ve limanlan isletme u-
mumi idaresi memur ve milstahdemlerinc te

kaiid maast tahsmne dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Naf ia enciimeninin degistirdigi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Nafia enciimeninin degistirdigi 
aynen kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen ka 
bill edilmistir. 

MADDE 4 — Devlet demiryollari ve liman
lan is,letme umumi idaresindeki miiseccel hiz
meti tarn tig seneyi doldurmaksizin oliim veya 
maliiliyetten baska herhangi sebeble ayrilanlara 
tekaiid sandigmdan hig bir sey verilmez. idare-
deM hizmeti iig seneyi doldurduktan sonra ay
rilanlara o tarihe kadar istihkaklarmdan ke-
silmis olan paralar temettiisiiz olarak verilip 
sandikla alakalan kesilir. 

MADDE 5 — Alelrtlak agir hapis veya bes 
seneden ziyade hapis cezasile veyahud hirsizlik, 
emniyeti suiistimal, sahtekarlik, dolandrricihk, 
yalan yere sehadet, yalan yere yemin, ciiriim 
tasnii, iftira, irtikap, irtisa ve ihtilas suglarmm 
birinden dolayi alti ay veya daha ziyade ha-

( S. Sa 

BttTQE ENCttMENlNfN TADlLl 

Devlet demiryollari ve limanlan isletme umumi 
idaresi memurlari tekaiid sandigi hakkindaki 

2454 sayili kanuna ek kanun layihasi 

MADDE 1 — Devlet demiryollari ve liman
lan isletme umum miidiirliigii butcesinden ay
lik alan ve sicille kayitli bulunan ve 2454 nnma-
rali kanunla teskil edilen tekaiid sandigma dahil 
olan daimi memur ve miistahdemlere bu kanun 
hiikiimlerine gore maluliyet veya tekaiid ayligi 
baglanir veya tazminat verilir. 

Bunlarm dul ve yetimlerine baglanacak ay-
liklar veya verilecek tazminat dahi bu kanun hii
kiimlerine gore hesab ve tediye olunur. 

Daimi miistahdemlere giin veya saat hesabi-
le verilen paranm 2847 numarali kanun muci-
bince tesbit edilen aylik tutari dahi bu kanunda 
yazili aylik mefhumuna dahildir. 

MADDE 2 — Tekaiid veya maluliyet aylikla-
rile tazminata istihkak, idareye intisab ve sicille 
kayitli olarak birinci madde mucibince aylik alm-
digi ve 2454 numarali kanun ile tesis edilen te
kaiid sandigma istirak edildigi tarihten baslar. 

MADDE 3 — tsten ayrilanlara sandikga ve
rilecek paralar, aylik baglanmasi veya bir de-
falik tazminat verilmesi veya mevduatm iadesi 
seklinde olur. 

MADDE 4 — Devlet demiryollari ve liman
lan isletme umum mtidiirliigiindeki miiseccel 
hizmeti filen tic seneyi doldurmaksizm oliim ve
ya maliiliyetten baska her hangi bir sebeble ay
rilanlara sandiktan hig bir sey verilmez. tfg se
neyi doldurduktan sonra ayrilanlara mevdua-
tmm tamami temettiisiiz olarak verilip sandik
la alakalan kesilir. 

MADDE 5 — Alelitlak agir hapis veya bes 
seneden ziyade hapis cezasile veyahud hirsizlik, 
emniyeti suiistimal, sahtekarlik, dolandmcilik, 
yalan yere sehadet, yalan yere yemin, ciiriim tas-
nii, iftira, irtikab, irtisa ve ihtilas suglarmm 
birinden dolayi alti ay veya daha ziyade hapis 

i : 95) 
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ziyade hapis cezasile veya asgari hacHi hir 
seneden asagi olmamak iizere miikerrer li i.; 
cezalarmi raiistelzim suclarla mahkuin otan vo 
Tiirk vatandasligmi terkeden veya vatandaslik-
tan iskat olunan memur ve miistahdemlere yal-
niz kendi aylrk veya iicret veya yevmiyelerinden 
tevkif edilen para iade edilerek sandrkla ala-
kalari kesilir. Bu kabilden olan mutekaioUerin 
tekaiid maar?lari kesilir. Ancak bimlarm Tiir'ki-
yede kalan. ve Tiirk vatandasligmi muhafaza 
eden maasa miistahak did ve yeiimleriniu maa/i 
haklari mahfuzdur. 

MADDE 6 — Saiidiktan ba£la'nacak aybk. 
lar kaydihayat sartile her ay pesin olarak vo-
rilir. Ancak 5 nci maddede yasili suclardan 
mahkiim olanlar iciii o madde hiikiimleri tatbik 
olunur. 

MADDE 7 — Her ne suretle r ^ - s a ^ •<-•, 
tekaiid olanlarla hismette veya I-.eVfiv? V < n 
vefat edenlerin dul ve yetimlerine talisi^ or.' • 
cek ayligxn % 50 si, muamols DivanT muha-^ • 
tm vizesinden gecineeye kadar, avans olarak ve-
rilir. 

MADDE 8 — Sandikca ba^lanacak, tekaiid, 
dul ve yetim raaaslari isletme idaresmden al-
digi aylrk veya iicret veya yevrmyenin nihayet 
buludugu giiniin ertesinden baslar. 

MADDE 9 — 2454 immarali kanunun 4 ncxi 
maddesinde yazili iicretli mustahdeminin g-iinde-
likleri ve saat hesabile aldiklan iicretler Be- -
let demiryollari ve limanlari isletme umumi ida-
resi memur ve miistahdemlerinin iicretleri hak-
kindaki 2847 immarali kaimnda gosterilen cet-
vel mucibince aylik olarak hesab edilecektir, 

MADDE 10 — Sandikla alakasr kesilerek 
Devlet demiryollari ve limanlan isletme :.• .<-
mi idaresinden ayrilanlar tekrar id are hvme • 
ne girdikleri takdirde huknk ve vecaib ilibt'v'de 
sandiga yeni dahil olanlarm tabi oldug'i IviViu 
lere tabi olurlar. Bunlardan sandiktan avnb--
ken aldig-i paralari % 5 faizile birlikte dei'aton 
ve tamamen sandiga iacle edenlerin evvelki hiz-
met miiddetleri de tekaiid hesabma ithal edilir. 

MADDE 11 — Aylik veya iicret veya yev j MADDE 1 

( S. fcjayrsi : 95 ) 

G. 1 B. 

MADDE 6 — Sandiktan baglanacak ayhklar 
kaydihayat sartile her ay pesin verilir. Vel'ai vu-
kmmda geri alinmas. Ancak besinci maddede 
yazili suglardan mahkiim olanlar iciii o madde 
hiikmii tatbik olunur. 

MADDE 7 Gldugu db i kabul edilmistir. 

MADDE 8 Oldugu gibi kabul edilmistir 

MADDE 9 — Oldugu gibi kabul edilmistii 

MADDE 10 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

Oldugu gibi kabul edilmistir, 
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pis cezasile veya astrari had.di bir seneden a,m,v;i 
olmamak iizere mii'kerrer hayis o^yikym'i iv-":v-
telzim suclarla mahkum olan veya 7ikk v?<k^i-
dasligmi terkeden veya va,tandar-].'ikl'aTi iskat 
olunan memur ve miistahdemlere kjt.ihbakk.rr-
dan sandik iein tevkif edilen para terae^tikvis 
iade edilerek nanddda alakalarr bern'k. En. k-1-
bilden olan -miUekaidlerin tekniid nvaa-tlrn ke-
silir, Aneak bnrlarm Turkiyede kakvn. ve 
Tiirk vatandasky'ini urahafaza e-kra ve •)•;• ? ,v 
nuna gore maas alacak dul ve yetimlerinm hak-
Ian mahfrsMnr. 

MADDE 0 - - Sandiktan banian acak aybklar 
her ay pesin olarak verilir. Pe-rdn todlye edika 
miktar vefat vukimnda geri almmaK. 

MADDE 7 —- Her ne suretle o'hrrsa olsim te-
kaiid olanlarla hismefcte veya tekaiid ikon -;efal; 
edenlerm dul ve yetirrderine tabids edikcok ivy-
ligiii % 50 r.i muamele Divtmi rrrjhasebatm i-~t-
kik ve tescilkiden p;eeineeye kadar, avai^ ola
rak verilir. 

MABDE 3 — Sandikoa bag'lanar.ak, tekaivd, 
dul ve yetim maaslan kletme idaresmden alrnan. 
istihkaklara tekabiil eden miiddetm rilmyot brd-
diigit giiniin ertesinden ba^lar. 

MADDE 9 — 2454 n imarah kartxmiin 4 neii 
maddesinde yaaili iicretli mllstahdemlerin giin 
delikleri ve saat hesabile akliklan iierelkr 
Devlet demiryollari ve liraanlan iidetme ummm 
idaresi rnemtir ve miistahdemleriiim iiereikvi 
hakkmdaki 2847 numarali kanimda giisterilon 
cetveller inurabinee aylik olarak henab edileeek-
tir. 

MADDE 10 —• Ayli veya iicret veya yevrnk 
yelerin bir aylik tutarxnm tamaim: sarukk tev
kif atma em^tir. Her haruri bir rareUe ayhk 
veya iieret veya yevmiye eksik de verike sandik. 
tevkifati tamami iiserinden yapilir, 

MADDE 11 — Bandikla alakasi kesilerek 

( S . Sa: 

B. R 

MABDE 7 — Her no suretle olim-a okim ia-

,'isi : 95 ) 
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miyelerin tamami sandik tevkifatina esastir. 
Her hangi bir suretle aylik veya iicret veya 
yevmiye eksik te verilse sandik tevkifati tama
mi uzerinden yapdir. 

MADDE 12 — Sandiga aile vaziyetlerini 
dogru olarak bildirmeyenler, ve sorulacak sual-
lere dogru olarak cevab vermeyenler yanlis ma-
lumat yiizunden sandigin ugradigi zararlan hiik-
men bdemege mecbur olmakla beraber Tiirk ceza 
kanununun 528 nci maddesi mucibince cezalan-
dirilirlar. 

G. t ti. 

MADDE 12 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

( S. Sayisi : 95 ) 
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Devlet demiryollan ve limanlari isletme umumi 
idaresinden ayrilanlar tekrar idare hizmetine 
girdikleri takdirde hukuk ve vecaib itibarile 
sandiga yeni dahil olanlarm tabi oldugu hu-
kiimlere tabi olurlar. Bunlardan sandiktan ay-
rilirken aldigi paralan % 5 faizile birlikte hiz-
mete tekrar almdigmda defaten ve tamamen san
diga iade edenlerin evvelki hizmet muddetleri de 
tekaiid hesabma ithal edilir. 

MADDE 12 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmi§tir. 

B. B. 

ru olarak bildirmeyenler ve somlacak suallere 
dogru cevab vermeyenler, yanlis, malumat yii-
ziinden sandi^m ugradigi zararlan hiikmen ode-
mege mecbur olmakla beraber Tiirk ceza kanu-
nunun 528 nci maddesi mucibince cezalandirilir-
lar. Bu gibilerin idaredeki vazifelerine de niha-
yet verilir. 

MADDE 12 — Devlet demiryollan ve liman
lari isletme umum miidiirliigunde miiseccel olan 
memur ve miistahdemlere tekaiid ayligi tahsis 
olunabilmek igin: 

A) Idaredeki fili hizmetleri 20 seneyi ve yas-
lari 60 i doldurmus, olmak, 

B) Fili hizmeti 20 seneyi doldurarak idarede 
vazife ifa edemeyecek derecede maliiliyete ugra-
mak, 

C) Idarede 35 sene mtiddetle hizmet etmis, bu-
lunmak sarttir. 

(B) fikrasmda yazili vaziyette tekaiide sevk 
keyfiyeti idarece resen yapilir. 

(A) ve (C) fikralarmda yazili vaziyetlerde 
bulunanlar kendi arzularile tekaiitliiklerini iste-
yebilecekleri gibi idarece de resen tekaude sev-
kolunabilirler. 

Bu madde mucibince tahsis olunacak tekaiid 
ayliklarmm nisbetleri a^afidaki cetvelde goste-
rilmi§tir: 

Memur ve miistahdemin 
tekaude hak kazan- Tekaiid edilecek memur ve 
digi tarihe kadar san- miistahdemin son ayli-
diga i^tirak seneleri ^mm yiizde nisbetleri 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

( S. Sayisi : 95 ) 
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MADDE 13 — Devlet demiryollan ve liman-
lari umumi idaresinde sicille kayitli olarak fill 
on bes sene hizmet ettikten sonra big bir is. 
goremeyecek kadar malul kalanlarla yas tahdi-
dine ugrayanlara ve hizmet miiddetini dolduran-
lara, miiddeti hizmetlenne gore tahsis edilecek 
ayliklar a§agidaki nisbetlere gore verilir. 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlasi 

48 
49,5 

51 
52,5 

54 
56 
58 
60 

§u kadar ki, idare memur ve mustahdemleri-
nin iicretlerine dair 2847 numarah kanun mu-
cibince memur ve miistahdemlerin bulunduklan 
derecelere ve hizmet miiddetlerine ve yukariki 
cetvelde yazili nisbetlere gore tahsis olunacak 
aylik miktari ayni derecede bulunan ve ayni 
miiddetle hizmet etmis olan Devlet memurlan-
na 1683 numarah kanunun 4 ncii maddesine bag-
li cetvelin birinci devreye aid siitunu mucibin-
ce baglanacak tekaiid maasi miktarmi gegemez. 

1683 numarali kanunun 4 ncii maddesine bagh 
cetvelin 2 nci veya 3 ncii devrelerine aid siitun-
larm Devlet memurlari hakkmda tatbikine ge-
cildifi zaman sandigm mevcuduile gelirlerinin 
kifayeti §artile idare memur ve miistahdemleri 
hakkmda da o sutunlarda yazili miktarlan geq-
memek iizere isbu kanun hiikiimlerine gore teka
iid ayhgi baglanir. 5lenlerin dul ve yetimlerine 
aylik tahsisinde nazan itibare almacak olan te
kaiid ayhgi da bu madde mucibince hesab olu-
nur. 

MADDE 13 — Vazif esini veya vazif esine mu-
adil bir i^i daimi surette yapamayacak derece
de malul olup ta idarece daha az aylikh bir va-
zifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin ay-
liklarmi almakla beraber eski aylik ile yeni ay
lik arasmdaki fark miktarma ve hizmet miidde-
tine gore 14 ncii madde mucibince hesab edile
cek tazminat veya 12 nci madde mucibince he
sab edilecek tekaiid ayligmi da birlikte alirlar. 
Her iki ayligm tahsisi esnasmdaki yekunu malu-

( S. Sayisi : 95 ) 
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Memur ve miistahde-
min tekaude hak ka-
zandigi tarihde san-
diga istirak hisseleri 

Tekaiid edilecek me
mur ve mustahdemin 
son ayligmm % de 

nisbeti 

Bu nisbetlere gore tahsis olunacak ayliklar 
200 liradan fazla olamaz. Ancak esas aylik ve 
iicretleri bu hadden fazla aylik tahsisini icab 
edenler icin bu had dahilinde baglanacak ay-
liktan ba§ka aylik ve iicretleri bu hadde 51k-
tiktan sonra sandik icin yapilan tevkifat teka-
iidleri sirasmda kendilerine defaten iade edi-
lir. Dul ve yetim ayliklarma da yukariki fik-
rada yazildigi gibi muamele yapilrr. 

MADDE 14 — Vazifesini veya vazifesine 
muadil bir i§i daimi surette yapamryacak su-
rette malul olubda Devlet demiryollari ve li-
manlan idaresince daha az aylik veya ucretli 
bir vazifeye tayin edilenler bu son vazifeleri-
nin aylik veya iicretini almakla beraber eski 
aylik veya iicretlerile yenisi arasmdaki fark 
miktarma ve hizmet miiddetine gore sandikca 
hesab edilecek tazminat veya maluliyet ayligi-
ni da birlikte alirlar. Her iki ayligm tahsis es-
nasmdaki yekunu sakatlanmadan onceki aylik 

G. 1 E. 

Memur ve miistahde-
min tekaude hak ka-
zandigr tarihde san-
diga istirak hisseleri 

Tekaiid edilecek me
mur ve mustahdemin 
son ayliginm % de 

nisbeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlasi 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 

51 
52,5 

54 
56 
58 
60 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlasi 

35 
36 
37 
38 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 

51 
52,5 

54 
56 
58 
60 

Bu nisbetlere gore tahsis olunacak ayliklar 
200 liradan fazla olamaz. Ancak esas aylik ve 
iicretleri bu hadden fazla aylik tahsisini icab 
edenler de iki yiiz liradan fazlasi icin kesilmis 
olan kismi tekaudlukleri sirasmda kendilerine 
defaten iade edilir. Dul ve yetim ayliklarmda 
da yukandaki fikrada yazildigi gibi muamele 
yapilir. 

MADDE 14 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

( S. Sayisi : 95 ) 
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Memur ve miistahde
min tekaiide hak ka-
zandigi tarihe kadar 

sandiga i^tirak 
hisseleri 

Tekaiid edilecek me
mur ve miistahdemin 
son ayligrnm % de 

nisbeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlasi 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 

51 
52,5 

54 
56 
58 
60 

Bu nisbetlere gore tahsis olunacak ayliklar 
200 liradan fazla olamaz. Ancak esas aylik ve 
iicretleri itibarile bu hadden fazla aylik tahsisi-
ni icab edenler igin, 200 lira tekaiid maasmi dol-
duran hizmet miiddetinden sonra sandik hesabi-
na yapilan tevkifat tekaiitleri sirasmda kendile-
rine defaten iade edilir. Dul ve yetim aylddarm-
da da yukarzki fikrada yazildigr gibi muamele 
yapilir. 

MADDE 14 — Hiikiimetin teklifi aynen ka-
bul edilmi§tir. 

B. E. 

liyetten onceki aylik miktarmi gegemez. Bu ta-
rihten itibaren sandik aidati yeni vazifesinin 
ayligi iizerinden kesilir. Bilahare tekaiide sev-
kedilecek olurlarsa bu vaziyette devam eden hiz
met senelerine gore son aldigi aylik esasi iizerin
den hesab edilecek ikinci bir tekaiid maa?i eski 
tekaiid ayligma Have edilir. 

MADDE 14 — Hizmet miiddetleri 20 seneyi 
doldurmadan malulen veya sin tahdidi ile ida-

reden ayrilacaklara o tarihe kadar sandiga vermis. 
olduklari paralar iade edilmekle beraber ken-
dilerine her hizmet senesine mukabil bir ay
lik nisbetmde tazminat verilerek sandikla 
alakalan kesilir. 

(S . Sayi ISI : 95 ) 



— 20 

Ha. 

miktarmi gegemez. Bu tarihten itibaren sandik 
aidati yeni vazifelerinin ayligi iizerinden kesi-
lir. Bilahare tekaiide sevkedilecek blurlarsa 
bu vaziyette devam eden hizmet senelerine 
gore son aldigi aydk veya iicret esasi uzerin-
den hesab edilecek ikinci bir tekaiid maa§i ma
luliyet maa§ma Have edilir. 

MADDE 15 — Hizmet miiddetleri on be§ se-
neyi doldurmadan malulen veya ya§ tahdidi 
ile ayrilacaklara, almakta olduklan en son 
ayliK veya iicretin veya bir aylik yevmiye tu-
tarmin 12 misli iizerinden a§agidaki % nisbet-
leri hesabile tazminat verilir. Ancak verilen 
tazminat miktari on bes, bin lirayi gegemez. 
§u kadar ki, 2454 numarali kanunun 8 nci 
maddesinin 2 nci fikrasmda yazili te§kilat ve
ya tevhid ve teadiil kanunu ile ya§lan dolayi-
sile tekaiid sandigi di§mda kalacak olan memur 
ve miistahdemler o maddenin hiikiimlerine ta-
bidirler. 
Hizmetinin 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

birinci senesi 
ikinci 
iicuncii 
dordiincii 
be§inci 
altmci 
yedinci 
sekizinci 
dokuzuncu 
onuncu 
on birinci 
on ikinci 
on uguncii 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

on dordiincii» 
on behind » 

zarfmda 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

**"» 
» 
» 
» 
» 

% 20 
% 30 
% 45 
% 60 
% 80 
% 100 
% 125 
% 150 
% 175 
% 200 
% 225 
% 250 
% 275 
% 300 
% 325 

MADDE 16 — Vazife ba^mdaki kazalardan 
malul kalan memur ve miistahdemlere a,̂ agida-
ki gibi maa§ veya tazminat verilir: 

A - Maluliyet derecelerini tesbit etmek ii-
zere yapilacak nizamnameye tevfikan malul 
memur ve miistahdemlerin son aldikari aylik 
veya iicretin % 60 mm otuz be§te biri hizmet 
miiddetlerine zarbedilmek suretile hasil olacak 
mikdara son aylik veya iicretleri tutarmdan bu 
mikdarm tarhile hasil olan farkm % 90 mm 

G. I. E. 

MADDE 15 — Oldugu gibi kabul edilmi^tir. 

MADDE 16 — Vazife ba^mdaki kazalardan 
malul kalan memur ve miistahdemlere asagidaki 
gibi maas. veya tazminat verilir. 

A - Maluliyet derecelerini tesbit etmek iize-
re yapilacak nizamnameye tevfikan malul me
mur ve miistahdemlerin son aldiklari aylik veya 
iicretin % 60 smm 35 de biri hizmet miiddetle
rine zarbedilmek suretile hasil olacak mikdara 
son aylik veya iicretleri tutarmdan bu mikdarm 
tarhile hasil olan farkm % 90 nmm zammile 
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MADDE 15 — Hizmet muddetleri 15 seneyi 
doldurmadan malulen veya yas tahdidi ile ay-
rilacaklara almakta olduklan en son aylik ve
ya iicretin veya bir aylik yevmiye tutarmm 12 
misli iizerinden asagidaki yuzde nisbetleri hesa-
bile tazminat verilir. Ancak verilen tazminat 
miktan 15 000 lirayi gegemez. 
Hizmetinin birinci senesi 

ikinci 
ugiincii 
dordiincu* 
besinci 
altmci 
yedinci 
sekizinci 
dokuzuncu 
onuncu 
on birinci 
on ikinci 
on iiguncii 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

on dordiincii » 
on besinci » 

zarfmda 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 20 
% 30 
% 45 
% 60 
% 80 
% 100 
% 125 
% 150 
% 175 
% 200 
% 225 
% 250 
% 275 
% 300 
% 325 

MADDE 16 — Vazife basmdaki kazalardan 
malul kalan memur ve miistahdemlere asagida-
ki gibi maas veya tazminat verilir : 

A) Maluliyet derecelerini tesbit etmek iize-
re yapilacak nizamnameye tevfikan malul me
mur ve miistahdemlerin son aldiklan aylik veya 
iicretin % 60 mm 35 de biri hizmet miiddetleri-
ne zarbedilmek suretile hasil olacak miktara, 
son aylik veya iicretleri tutarmdan bu miktarm 
tarhile hasil olan farkm % 90 nmm zammile bi-

B. E. 

MADDE 15 — Vazife basmda vukua gelen 
kazalardan maldl kalan memur ve miistahdem
lere hizmet miiddetlerine bakilmaksizm son 
aldiklan ayligm % 70 ni gegmemek iizere ni-
zamname ile tayin edilecek dereceler iizerin
den maluliyet maasi tahsis olunur. 

Kaza neticesinde olenlerin birakacaklari 
dul ve yetimlere asagidaki hiikiimlere gore ay
lik baglanir: 

A) Dul kalan karrya veya muhtag kocaya 
hayati miiddetince veya tekrar evleninceye ka-
dar olenin son ayligmm % 30 u, 

B) Oz evladlardan her birine 18 yasmi 
dolduruncaya kadar bu ayligm % 15 i. 

Qocuklar, ana ve babadan yetim ise her bi
rine % 25 nisbetinde aylik baglanir. Ana ve 
babadan yetimlik sonradan vukua gelirse tah
sis olunan aylik o tarihten baslayarak % 25 
nisbetine gikarilir. 

Qocuklar lisenin son smifmda bulunuyor-
larsa ayliklan 19 yasmi bitirinceye kadar, yiik-
sek tahsilde bulunuyorlarsa 25 yasmi ikmalle-
rine kadar verilir. Ancak lise tahsilini 19 ya-
smda bitiripte yuksek tahsile devam edenler 
haklarmda yukanki fikra hiikmii tatbik olunur. 

Yuksek tahsillerini 25 yasmi doldurmadan 
bitirenlerin ayliklan kesilir. 

Yukanki fikralar mucibince dul ve yetim
lere tahsis olunacak ayliklar yekunu hesaba 
esas olan ayligm % 60 ni gegemez. 

MADDE 16 — Fili hizmeti 15 seneyi dol-
durmaksizm olen memur veya miistahdemin 
dul kalan kansma veya muhtag kocasma 14 
ncti maddede yazili tazminatm yarisi ve 18 
yasmi gegmeyen her 6z evlada aynca dula isa-
bet eden paranm beste biri tazminat olarak 
verilir. Ancak gocuklarm hep birden alacaklari 
tazminatm yekunu 14 ncii madde mucibince 
verilecek tazminat yekununun % 50 sini gege
mez. Olen, dul birakmami$ ise yukanki filira mu-
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zammile birinci, % 80 ninin zammile ikinci, 
% 70 nin zammile iiguncii derece maluliyet ma-
asi tahsis olunur. 

B - Kaza neticesinde vefat halinde mtitevef-
fanm dul kalan karisma hayati miiddetince ve-
ya tekrar evleninceye kadar, hesaba esas olan 
son aylik veya iicretinin % 30 u nisbetinde dul 
maasi baglanir. Dul, evlendigi takdirde kendi-
sine dul ayligmm iki buguk seneligi tazminat 
olarak verilib sandikla alakasi kesilir. 

C - Kaza neticesinde blen memur veya miis-
tahdemin oz evladlarmdan her birine on sekiz 
yasjni dolduruncaya kadar hesaba esas olan ay
lik veya iicretinin % 15 i verilir. Cocuklar ana 
ve babadan yetim ise % 25 i nisbetinde aylik 
baglanir. Ana ve babadan yetimlik sonradan 
vukua gelirse tahsis olunan aylik o tarihten 
baslryarak % 25 nisbetine gikanlir. Ali tahsil-
de bulunan cocuklar icin bu aylik 25 yasma 
kadar verilir. Tahsil daha evvel bitmisse aylik 
kesilir. «B» ve «C» fikralari mucibince geri ka-
lanlara verilecek aylikmaas yekunu hesaba esas 
olan aylik veya ucretin % 60 mi gegemez. 

MADDE 17 — Pili hizmeti on bes seneyi dol-
durmaksizm vefat edecek memur veya miis-
tahdemlerin dul kalan karisma 15 nci mad-
dede yazili tazminatm yarisi ve 18 yasmi gec-
meyen her oz evlada dula isabet eden paranm 
beste biri tazminat olarak verilir. Ancak hep 
birden alacaklan tazminatm yekunu 15 nci 
maddedeki tazminat yekununun % 50 sini ge
gemez. Muteveffa dul birakmadan oliirse geri-
de kalan yetim veya yetimler yukanki fikra 
mucibince dulun hakki olan tazminata miisavi 
munzam bir tazminat alirlar. 

MADDE 18 — Maluliyet igin Devlet demir-
yollari ve limanlari isletme umumi idaresinin 
en az lie, hekiminden miirekkeb bir heyet tara-
findan rapor verilmesi lazimdir. Bu raporun 
Sihhat ve i§tima muavenet vekilligince tasdik 
edilmesi s^arttrr. Ihtisasa taalluk eden hastalik-
larla tarn tesekkiillii hastane bulunan mahaller-

G. I. E. 

birinci, % 80 ninin zammile ikinci, % 70 nin 
zammile iiguncu derece maluliyet maasi tahsis 
olunur. 

B - Kaza neticesinde vefat halinde mutevef-
fanin dul kalan karisma, hayati miiddetince ve
ya tekrar evleninceye kadar, hesaba esas olan 
son aylik veya iicretinin % 30 u nisbetinde dul 
maasi baglanrr. Dul evlendigi takdirde kendi-
sine dul ayligmm iki buguk seneligi tazminat 
olarak verilip sandikla alakasi kesilir. 

O - Kaza neticesinde olen memur veya miis-
tahdemin oz evladlarmdan her birine on sekiz 
yasmi dolduruncaya kadar hesaba esas olan ay
lik veya iicretinin % 15 i verilir. Qocuklar 
ana ve babadan yetim ise % 25 i nisbetinde ay
lik baglanir. Ana ve babadan yetimlik sonradan 
vukua gelirse tahsis olunan aylik o tarihten bas,-
layarak % 25 nisbetine gikanlir. 

Qocuklar lisenin son smifmda veya ali tah-
silde bulunuyorlarsa lisenin son smifmda olan-
lar icin maaslan on dokuz yasmi bitirinceye 
kadar, ali tahsilde bulunanlarm yirmi bes yasi-
m ikmallerine kadar verilir. Tahsillerini daha 
evvel bitirenlerin maaslan kesilir. 

MADDE 17 — Fill hizmeti on bes seneyi dol-
durmaksizm vefat edecek memur veya miistah-
demin dul kalan karisma on besinci maddede 
yazili tazminatm yarisi ve on sekiz yasmi geg-
meyen her oz evlada dula isabet eden paranm 
beste biri tazminat olarak verilir. Ancak hep 
birden alacaklan tazminatm yekunu on besinci 
maddedeki tazminat yekununun % 50 sini gege
mez. Muteveffa dul birakmamissa geride kalan 
yetim veya yetimler yukanki fikra muci
bince dulun hakki olan tazminata miisavi mun
zam tazminat alrrlar. 

MADDE 18 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 
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rinci, % 80 inin zammile ikinci, % 70 inin zam-
mile iigiincu derece maluliyet maasi tahsis olu
nur. 

B)Kaza neticesinde vefat halinde, vefat ede-
nin dul kalan karrsma, hayatr muddetince veya 
tekrar evleninceye kadar, hesaba esas olan son 
aylrk veya iicretinin % 30 u nisbetinde dul ma
asi baglanrr. Dul, evlendigi takdirde kendisine 
dul aylrgmm iki buguk seneligi tazminat olarak 
verilip sandrkla alakasi kesilir. 

0) Kaza neticesinde olen memur veya rntts-
tahdemin oz evladlarmdan her birine on sekiz 
yasmi dolduruncaya kadar hesaba esas olan 
aylik veya iicretinin % 15 i verilir. Qocuklar 
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 i nis
betinde aylrk baglanrr. Ana ve babadan yetim-
lik sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylrk 
o tarihten baslayarak % 25 ine crkarrlir. 

Qocuklar lisenin son smrfmda veya ali tah-
silde bulunuyorlarsa lisenin son smrfmda olan-
lar i§in maaslarr on dokuz yasmr bitirinceye ka
dar, ali tahsilde bulunanlarrn 25 yasrnr ikmal-
lerine kadar verilir. Ancak on dokuz yasmi 
doldurupta lise tahsilini bitirenler yiiksek tah-
sile devam ederlerse haklarmda yukanki fikra 
hiikmu caridir. Yiiksek tahsillerini 25 yasmr dol-
durmadan evvel bitirenlerin maaslarr kesilir. 

MADDE 17 — Fill hizmeti on bes seneyi dol-
durmaksTzm vefat edecek memur veya miistah-
demin dul kalan karrsma 15 nci maddede yazili 
tazminatm yarrsr ve bundan fazla olarak on se
kiz yasmi gegmeyen her oz evlada ayrrca dula 
isabet eden paranm beste biri tazminat olarak 
verilir. Ancak cocuklarm hep birden alacak-
lari tazminatm yekunu 15 nci maddedeki tazmi
nat yekununun % 50 sini gegemez. Muteveffa 
dul birakmamrssa geride kalan yetim veya ye-
timler yukanki frkra mucibince dulun hakkr 
olan tazminata miisavi munzam tazminat alrr-
lar. 

MADDE 18 
bul edilmistir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

B. B. 

cibince dulun hakki olan tazminat ilaveten ye-
timlere taksim ve tediye olunur. 

Bundan baska olenin mevduatr da kalan dul 
ve yukarrda gosterilen yetimler arasmda miisa-
vaten taksim olunur. 

MADDE 17 — Maluliyet igin idarenin en az 
iig hekiminden miirekkeb bir heyet tarafmdan 
rapor verilmesi lazrmdrr. Bu raporun Sihhat ve 
igtimai muavenet vekilligince tasdik edilmesi 
sarttrr. Ihtisasa taalluk eden hastalrklar ile 
tarn tesekkullii hastane bulunan mahallerde ra
porun bu hastaneler heyeti srhhiyesince veri-
lerek kezalik Sihhat ve igtimai muavenet vekil
ligince tasdikr icabeder. 

MADDE 18 — Idare hizmetinde 35 sene ca-
lrsan veya yasr 60 r dolduranlardan bir miid-
det daha galrstmlmalarmda idarece faide go-
riilenlerin ancak 65 yasma kadar istihdamlan-
na Nafra vekili salahiyetlidir. Bu kanunda ya-
zili yaslar igin memur ve miistahdemlerin ida-
reye girdikleri zaman niifus hiiviyet ciizdanm-

( S. Sayisi : 95 ) 



Hu. 

de ilk raporun bu hastaneler heyeti sihhiyesin-
ce verilerek kezalik Sihhat ve igtimai muave-
net vekilligince tasdiki icab eder. 

tJ§uncii fasil 

Tekaiid 

MADDE 19 — Devlet demiryollan ve li-
manlari isletme umumi idaresi hizmetinde 35 se-
ne calisan veya yasi altmisi dolduran memur ve 
mustahdemler tekaiid talebinde bulunabilirler. 
Devlet demiryollan ve limanlan isletme umumi 
idaresi kendi memur ve miistahdemlerinden biiro 
islerinde gali^anlan 65 yasmi doldurunca ve bii
ro haricinde faal hizmetlerde galisanlan 60 ya
smi doldurunca Tekaiide sevkeder. 

Hangi hizmetlerin faal hizmetlerden sayila-
cagi nizamnamede gosterilir. 

Bu kanunda yazili yaslar igin memur ve 
miistahdemlerin idareye girdigi zaman ntifus hti-
viyet ciizdanmda yazili olan yaslar esastir. Su 
kadar ki, yas hesab edilirken alti aydan fazla 
kesirler bir sene sayilrr ve alti aydan eksik 
muddetler nazan itibare almmaz. Lokomotif 
iizerinde galisan memur ve miistahdemlerin her 
fili hizmet senesi bir buguk sene sayilir. 

MADDE 20 — Tekaiid ayliklan tekaiide 
sevk tarihinde almmakta olan aylik veya tic-
ret veya yevmiye tizerinden hesab edilir. Ancak 
talebi tizerine tekatidti icra olunanlarm bu aylik 
veya ticret veya yevmiyeyi iki sene, idarece te
kaiide sevkedilenlerin bu aylik veya iicret veya 
yevmiyeyi alti ay almis olmalari sarttir. Aksi 
takdirde, miktari ve mtiddeti her ne olursa ol-
sun bu son aylik veya ticret veya yevmiyeden 
ewelki aylik veya ticret veya yevmiye tizerin-
den tahsis olunur. 

MADDE 21 — Ewelce tekaiid hakkini haiz 
Devlet hizmetinde mtistahdem iken Devlet de-

G. I. E. 

Ugtincu fasil 

Tekaiid 

MADDE 19 — Devlet demiryollan ve liman
lan i§letme umumi idaresi hizmetinde otuz bes, 
sene §alisan veya ya§i altmisi dolduran memur 
ve mustahdemler tekaiid talebinde bulunabilir
ler. 

Devlet demiryollan ve limanlan is,letme umu
mi idaresi kendi memur ve miistahdemlerinden 
btiro islerinde galisanlari altmis be§ ya^mi dol
durunca ve btiro haricinde faal hizmetlerde §a-
li^anlan altmis. ya§mi doldurunca tekaiide sev
keder. 

Hangi hizmetlerin faal hizmetlerden gayila-
cagi nizamnamede gosterilir. 

Bu kanunda yazili yaslar icin memur ve mtis-
tahdemin idareye girdigi zaman ntifus huviyet 
ctizdaninda olan yaslar esastir. §u kadar M, yas, 
hesab edilirken alti aydan fazla kesirler bir se
ne sayilir ve alti aydan eksik muddetler nazan 
itibare almmaz. Lokomotif iizerinde §ali§an 
memur ve miistahdemlerin her fili hizmet senesi 
bir bu§uk sene sayilir. 

MADDE 20 — Aynen kabul edilmi?tir. 

MADDE 21 — Ewelce tekaiid hakkmi haiz 
Devlet hizmetinde bilfiil mtistahdem iken Devlet 
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MADDE 19 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

MADDE 20 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

MADDE 21 — Nafia enciimeninin degistir-
digi aynen kabul edilmistir. 

B. E. 

da yazili olan yaslari esastir. Hiiviyet cuzda-
nmda dogdugu ay yazili olmayanlar igin 1683 
numarali askeri v emiilki tekaiid kanunundaki 
Hiikiim tatbik olunur. Fill hizmetin he-
sabinda 6 ay ve ondan f azla kesirler bir sene sâ  
yilir ve 6 aydan eksik miiddetler nazari itibara 
almmaz. Lokomotif iizerinde galisan memur ve 
miistahdemlerin bu isteM her hizmet senesi bir 
buguk senelik fili hizmet sayilir. 

MADDE 19 — Tekaiid ayliklan tekaiide 
sevk tarihinde almmakta olan aylik iizerinden 
hesab edilir. Ancak kendi talebleri iizerine te-
kaiidii icra olunanlarm bu aylig-i iki sene almis 
olmalari sarttir. Aksi takdirde aylik miktari 
ve hizmet miiddeti her ne olursa olsun bu aylik-
tan ewelki aylik, tahsise esas tutulur. 

MADDE 20 — Fili hizmeti 15 seneyi doldur-
duktan sonra olen memur ve miistahdemlerin 
ve sandiktan aylik tahsis edildikten sonra olen 
miitekaidlerin dul kalan kanlarile yetimlerine 
ve muhtag olan ana ve babalarma ve muhtag 
kocalarma dul ve yetim ayligr tahsis olunur. 

Yetim ayligi oliim esnasmda hamile olan ka-
dmm sonradan doguracagi gocuguna da verilir. 

MADDE 21 — Hizmette iken veya tekaiid 
ayligi almakta iken olen memur ve miistahdem-
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miryollan ve limanlari isletme umumi idare-
sinde kendilerinden istifade edilmek iizere ida-
re hizmetine almmis veya almacak memur ve 
miistahdemlerin bu kanim hiikumlerine gore 
sandiktan istifade edebilmeleri igin evvelki his-
metlerindeki maaslarma ve hizmet miiddetlerine 
gore sandiga verilmesi lazim gelen aidat ve 
muadilleri yekunu Devlet demlryollan ve li
manlari isletme umumi idaresi biitgesinden 
sandiga defaten tediye olunur. Bu paranm me-
murun idareye almdigi seneyi takib eden sene 
biitgesinden tediyesi icab eder. Bu gibilerin te-
kaiidleri icra edildigi zaman her iki kisim hiz-
metleri miiddeti nazari itibare almir. 

Devlet hizmetinde tekaiid miiddetini doldur-
mus olanlar hakkmda bu hiikiim tatbik edilmez. 

Dordiincii fasil 

Dul ve yetim maasi 

MADDE 22 — Hizmet miiddeti on bes sene
yi doldurduktan sonra olen memur ve miistah
demlerin ve sandiktan maas tahsis edildikten 
sonra vefat eden miitekaidlerin dul kalan kari-
larile yetimlerine ve muhtac kocalarma dul ve 
yetim maasi tahsis olunur. Yetim maasi oliim 
esnasmda hamile olan kadinm sonra doguraca-
gi gocuguna da verilir. 

MADDE 23 — Dul maasi: 
A - Hizmette iken veya sandiktan tekaiid 

niaasi baglandiktan sonra vefat eden memur 
veya mustahdemlerden dul kalan kariya veya 
muhtag kocaya tekaiid ayligmm % 50 si kaydi 
hayat sartile dul maasi olarak verilir. 

B - Dul yeniden evlenirse dul ayligmm iki 
buguk senelik tutari birden tazminat olarak ve-

G. I. E. 

demiryollan ve limanlari isletme umum idare-
sinde kendilerinden istifade edilmek iizere ida-
re hizmetine almmis veya almacak memur ve 
miistahdemlerin bu kanun hiikumlerine gore san
diktan istifade edebilmeleri igin ewelki hizmet-
lerindeki maaslarma ve hizmet miiddetlerine go
re sandiga verilmesi lazimgelen aidat ve mua
dilleri yekunu Devlet demiryollan ve limanlari 
isletme umumi idaresi biitgesinden sandiga de
faten tediye olunur. Bu paranm memurun ida
reye almdigi seneyi takib eden sene biitgesinden 
tediyesi icab eder. Bu gibilerin tekaiitleri icra 
edildigi zaman her iki kisim hizmetleri miiddeti 
nazari itibare almir. 

Devlet hizmetinde tekaiid miiddetini doldur-
mus olanlar hakkmda bu hiikiim tatbik edilmez. 

MADDE 22 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 23 — Dul maasi: 
A - Hizmette iken veya sandiktan tekaiid 

maasi baglandiktan sonra vefat eden memur 
veya mustahdemlerden dul kalan kariya veya 
muhtac kocaya tekaiid ayligmm % ellisi kay
di hayat sartile dul maasi olarak verilir. 

B - Dul, yeniden evlenirse dul ayligmm iki 
buguk senelik tutari birden tazminat olarak ve-
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MADDE 22 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

MADDE 23 — Nafia encumeninin degistir-
digi aynen kabul edilmistir. 

B. E. 

lerden dul kalan kariya veya muhtag kocaya 
tekaiid ayligmm % 50 si hayati miiddetince dul 
ayligi olarak verilir. 

Dul kan yeniden evlenirse dul ayligmm 2,5 
senelik tutari birden tazminat olarak verilip 
sandikla alakasi kesilir. Bu hiikiim 15 nci mad-
dedeki dul ayliklan hakkmda da tatbik olunur. 

Altmis yasmi doldurduktan veya tekaiid edil-
dikten sonra evlenen memur ve miistahdemle-
rin dul kalan kan veya muhtag kocalarma dul 
ayligi verilmez. Maluller bu kayidden miistes-
nadir. 

Dul kalan kan kocasmdan 20 yas daha geng 
ise kendisine dul maasmm yansi verilir. §u 
kadar ki, evlilik hayati 10 seneden fazla tema-
di etmis olanlar bu kayidden miistesnadir. 

MADDE 22 — Hizmette iken veya tekaiid ay
ligi almakta iken olen memur ve miistahdem-
lerin on sekiz yasmi heniiz doldurmamis 
oz evladlarmdan her birine son hizmet 
ayligmm % 10 u nisbetinde yetim ayligi verilir. 

Qocuklar ana ve babadan yetim kaliyorlarsa 
yetim ayligi % 15 nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 nisbetinde aylik baglanmis gocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalirlarsa bu ta-
rihten itibaren ayliklan % 15 e gikarilir. 

Yetim maasi alan gocuklardan lise veya yiik-
sek tahsilde bulunanlar hakkmda 15 nci madde 
mucibince muamele olunur. 

Dul veya yetim birakmadan olenlerin mevdu-
ati temettiiu ile birlikte varsa ana ve babalarma 
ve bunlar yoksa muhtag kardeslerine verilir. 
Hig biri yoksa sandiga intikal eder. Ancak olum 
tarihinden itibaren 5 sene zarfmda aranmayan 
mevduat sandik lehine miiruru zamana ugrar. 

MADDE 23 — Eir memur veya miistahdemin 
dul ve yetimlerine verilecek ayliklarm yekunu 
olenin almasi icab eden tekaiid ayligmi gege-
mez. Fazlasi miitenasiben azaltilarak bu hadde 
indirilir. 
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rilip sandikla alakasi kesilir. 

MADDE 24 — Yetim maasi: 
Hizmette iken vefat eden bir memur veya 

miistahdemin veya sandiktan tekaiid maasi al-
makta iken olen bir miitekaidin on sekiz yasini 
heniiz doldurmamis oz evladlarmdan her birine 
babasmm oliimu zamanmda hesaba esas olan 
aylik veya iicretinin % 10 u nisbetinde yetim ay
ligi verilir. 

Babasmm oliimii ile cocuklar ana ve baba-
dan yetim kalryorlarsa yetim ayligi % 15 nis
betinde tahsis olimur. 

Babasmm oliimii ile % 10 nisbetinde aylik 
baglanmis gocuklarm sonradan anasi da oliirse 
ana ve babadan oksiiz kaldiklan tarihten itiba-
ren ayliklarma daha % 5 zammedilir. 

Dul veya yetim brrakmadan olenlerin mev-
duati temettuii ile birlikte varsa ana ve baba-
larma ve bunlar yoksa muhtac kardeslerine ve
rilir. Hie biri yoksa sandiga intikal eder. An-
cak vefat tarihinden bes sene zarfmda aranma-
yan mevduat sandik lehine miirurii zamana ug-
rar. 

MADDE 25 — Bir memur veya miistahde
min oliimii ile dul ve yetimlerine verilecek ay-
liklarm yekunu olen memur veya miistahde
min vefati zamanmda almasi icab eden tekaiid 
ayligmi gegemez. Fazlasi miitenasiben azalti-
larak bu hadde indirilir. 

(S. 

rilip sandikla alakasi kesilir, 
C - Altmi§ yasini doldurduktan veya tekaii-

de sevkedildikten sonra evlenen memur ve 
mustahdemlerin dul kalan kari ve kocalarma 
(A) fikrasmdaki dul maasi verilmez. Malul-
ler bu kayidden miistesnadir. 

Dul kalan kadin, kocasmdan yirmi yas da
ha geng ise kendisine dul maasinm yarisi veri
lir. §>u kadar ki evlilik hayati on seneden faz-
la temadi etmis, olanlar bu kayidden miistes
nadir. 

MADDE 24 — Yetim maasi: 
Hizmette iken vefat eden bir memur veya 

miistahdemin veya sandiktan tekaiid maasi ai-
makta iken olen bir miitekaidin on sekiz yasini 
heniiz doldurmamis oz evladlarmdan her biri
ne babasmm oliimu zamanmda hesaba esas olan 
aylik veya iicretinin % 10 u nisbetinde yetim 
ayligi verilir. 

Babasmm oliimii ile goeuklar ana ve baba
dan yetim kalryorlarsa yetim ayligi % 15 nis
betinde tahsis olunur. 

Babasmm oliimii ile % 10 nisbetinde aylik 
baglanmis gocuklarm sonradan anasi da oliir
se, ana ve babadan oksiiz kaldiklan tarihten 
itibaren ayliklarma daha % 5 zammedilir. Ye
tim maasi alan gocuklar lisenin son smifmda 
veya ali tahsilde bulunuyorlarsa lisenin son si-
nifmda olanlar igin maaslari on dokuz yasini 
bitirinceye kadar, ali tahsilde bulunanlarm yir
mi bes yasini ikmallerine kadar verilir. Tahsil-
leri daha evvel bitmis ise maaslari kesilir. 

Dul veya yetim birakinadan olenlerin mev-
duati temettii ile birlikte varsa ana ve babala-
rma ve bunlar yoksa muhtag kardeslerine ve
rilir. Hig biri yoksa sandiga intikal eder. An-
cak vefat tarihinden bes sene zarfmda aran-
mayan mevduat sandik lehine miiruru zamana 
ugrar. 

MADDE 25 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 
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MADDE 24 — Yetim maasi : 
Hizmette iken vefat eden bir memur veya 

miistahdemin veya sandiktan tekaiid maasi al-
makta iken olen bir miitekaidin 18 yasmi heniiz 
doldurmamis oz evlatlarmdan her birine baba-
smm oliimii zamaninda hesaba esas olan aylik 
veya ucretinin % 10 u nisbetinde yetim ayligr ve-
rilir. 

Babasmm oliimii ile gocuklar ana ve baba-
dan yetim kaliyorlarsa yetim ayligr % 15 nisbe
tinde tahsis olunur. 

Babasmm oliimii ile % 10 nisbetinde aylik 
baglanmis gocuklarm sonradan anasi da bliirse 
ana ve babadan oksiiz kaldiklan tarihten itiba-
ren ayliklarma % 5 zammedilir. 

Yetim maasi alan gocuklardan lise veya yiik-
sek tahsilde bulunanlar hakkmda 16 nci madde-
nin (C) fikrasmm bu baptaki hiikiimleri tatbik 
olunur. 

Dul veya yetim birakmadan olenlerin mevdu-
ati temettii ile birlikte varsa ana ve babalarma 
ve bunlar yoksa miihtag kardeslerine verilir, hiq 
biri yoksa sandiga intikal eder. Ancak vefat 
tarihinden bes sene zarfmda aranmayan mevdu-
dat sandik lehine miiruru zamana ugrar. 

MADDE 25 
bul edilmistir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

B. E. 

MADDE 24 — Olen memurun miihtag ana ve
ya babasi isbu kanun ahkamma gore dul ve ye-
timlere baglanacak ayliklardan veya verilecek 
tazminattan dul kariya veya miihtag kocaya isa-
bet eden miktrm % 20 sini alir. Ancak buna 
hak kazanmalari icin miihtag ana veya baba-
nm dul veya yetimlerle birlesmesi sarttir. Miih
tag ana veya baba beraber bulunursa tahsis edi-
lecek miktari yari yarrya alrrlar. 

MADDE 25 — 2454 numarali kanunla tes-
kil olunan tekaiid sandigi idare meclisi Devlet 
demiryollari ve limanlari isletme umum mii-
diiriiniin baskanligi altinda Umum miidiir mu
avini ile idare merkezindeki dairelerin reis ve 
mudurlerinden ve umumi katibden terekkiib 
eder. Umum miidiir hazir bulunmadigi takdir-
de muavini ba§kanlik eder. Sandik miiduru, 
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Besinci fasil 

tdare meclisleri 

MADDE 26 — 2454 numarali kanunla teskil 
olunan tekaiid sandigi idare meclisi Devlet 
demiryollari ve limanlan isletme umum miidurii-
niin baskanligi altmda umum miidiir muavini 
ile idare merkezindeki dairelerin reis ve mii-
diirlerinden ve umumi katibden terekkiib eder. 
Umum miidiir hazir bulunmadigi takdirde umum 
miidiir muavini baskanlik eder. Sandik mii-
diiru, o bulunmadigi takdirde vekili idare mec-
lisine istirak eder. Reyi istisaridir. Idare mec
lisi ayda bir def a behemehal igtima eder. Liizum 
goriildiigu takdirde reisin davetile baskaca da 
igtima edebilir. Idare meclisinin zabit katibli-
gini sandik memurlarmdan biri ifa eder. tdare 
meclisinin kararlan Nafia bakanmm tasdikile 
tekemmiil eder. 

MADDE 27 — Mahkemelerde ve eshasi sali-
seye karsi sandik, miidiirii tarafmdan temsil olu-
nur. Sandik hukukunun miidafaasi Devlet de
miryollari ve limanlan isletme umum miidiirliigii 
avukatlarma da tevdi edilebilir. 

MADDE 28 — Sandigm biitgesi ve kadrosu 
mudiirliikge hazirlanarak idare meclisince kabul 
edildikten sonra mali senenin girmesinden bir 
ay ewel Baymdn-lik bakanligmm tasdikine su-
uulur. 

G. 1 E. 

MADDE 26 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 27 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 
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Besinci fasil 

Idare meclisi 

MADDE 26 — 2454 numarali kanunla teskil 
oilman tekaiid sandigi idare meclisi Devlet de-
miryollan ve limanlan isletme umum miidiiru-
niin baskanligr altmda umum miidiir muavini 
ile idare merkezindeki dairelerin reis ve miidiir-
lerinden ve umumi katipten terekkiip eder. 
Umumi miidiir hazir bulunmadigr takdirde umum 
miidiir muavini baskanlik eder. Sandik miidii-
rii, o bulunmadigi takdirde vekili idare meclisi-
ne istirak eder. Reyi istisaridir. Idare meclisi 
ayda bir defa behemehal igtima eder. Liizum 
goruldugii takdirde reisin davetile baskaca da 
igtima edebilir. Idare meclisinin zabit katipligi-
ni sandik memurlarmdan biri ifa eder. 

Idare meclisinin kararlan Nafia bakanmm 
tasdikile tekemmiil eder. 

Idare meclisi azalarma; sandiga aid hizmet-
lerinden dolayi her ne nam ile olursa olsun bir 
guna iicret verilmez. 

MADDE 27 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

MADDE 28 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmistir. 

B. E. 

bulunmadigi takdirde vekili idare meclisine is
tirak eder. Reyi istisaridir. Idare meclisi ay-
da bir defa behemehal toplanir. Liizum goriil-
diigu takdirde reisin daveti ile baskaca da 
toplanabilir. Idare meclisinin zabit katibligi-
ni sandik memurlarmdan biri yapar. 

Idare meclisinin kararlan Nafia vekilinin 
tasvib ve tasdiki ile meri olur. 

MADDE 26 — Mahkemelerde ve eshasi sali-
seye karsi sandik, miidiirii tarafmdan temsil 
olunur. Sandik hukukunun miidafaasi Devlet 
demiryollan ve limanlan Isletme umum miidiir-
liigii avukatlarma da tevdi edilebilir. 

MADDE 27 — Sandigm biitgesi ve kadrosu 
miidiirliikge hazirlanarak idare meclisince ka-
bul edildikten sonra mali senenin girmesinden 
bir ay ewel Nafia vekilinin tasdikma sunu-
lur. Tediyatta, sandik miidiiru amiri ita ve 
muhasebeci de mesul muhasibdir . 

MADDE 28 — Sandigm parasi hakiki veya 
hiikmi hiq bir sahsa veya miiesseseye ikraz edi-
lemez. Milli bankalarla kisa veya uzun vade-
li tevdiat igin bu hiikiim cari degildir. Serma-
yenin azami % 25 ine kadar miktari idare mec
lisi karan ve Nafia vekilinin musaadesile Dev
let tahvilatma ve Devlet teminati altinda bulunan 
diger milli tahvilata yatinlabilir. §u kadar ki, 
bu kanun meriyete girdigi tarihte sandikta bu 
hadden fazla tahvilat bulundugu takdirde faz-
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MADDE 29 — Sandigm parasi hakiki veya 
hiikmi hig bir sahsa veya miiesseseye ikraz edile-
mez. Milli bankalarla kisa veya uzun vadeli tev-
diat icin bu hiikiim cari degildir. 

Sermayenin azami % 25 ine kadar Baymdrr-
lik bakanmm miisaadesile Devlet esham ve tah-
vilatina ve Devlet teminati altmda bulunan di-
ger milli esham ve tahvilata yatirilabilir. 

§u kadar ki bu kanunun meriyete girdigi ta-
rihte sandik idaresinin elinde bu hadden fazla 
esham ve tahvilat mevcud bulundugu takdirde 
fazlasmm sandigrn menfaatine muvafik tarzda 
ve munasib gorecegi bir muhlet zarfmda tasfi-
yesine sandik idaresi salahiyettardrr. 

MADDE 30 — Sandig-m memur ve miistah-
demleri isletme umum mudiirlu|*une ve sandi-
ga karsi mesul olub Devlet demiryollari ve li-
manlan memur ve miistahdemlerine gerek bu 
kanunla ve gerek diger kanunlarla verilen hak-
lara ve salahiyetlere maliktir. 

Altmci fasil 

Miiteferrik Jiuhumler 

MADDE 31 — Hak sahiblerile sandik idaresi 
arasmda gikacak ihtilaflarm hal ve fash §>ura-
yi devlete aiddir. Sandigm muamelati ve yar-
dimlari hakkinda yapilacak herhangi bir itiraz, 
tahsislerin tebligi tarihinden itibaren nihayet 
bir sene iginde yapilir. ttirazlar sandigm vere-
cegi tazminat veya ayligm odenmesine mani 
degildir. 

G. I. E. 

MADDE 29 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 30 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 31 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

( S. Sayisi : 95 ) 



— 33 — 

Mai. B. 

MADDE 29 — Hiikumetin teklifi aynen ka-
bul edilmi^tir. 

MADDE 30 
bul edilmistir. 

Hiikumetin teklifi aynen ka-

MADDE 31 — Tahsis oilman tekatid ve dul 
ve yetim maaslarile maas hiikmiinde olan tazmi-
natlar Divani muhasebatm tesciline tabidir. 

Hak sahiplerile sandik idaresi arasmda tah-
sise tekaddiim eden muamelattan ve sair sebep-
lerden mutevellid ihtilaflar §urayi devletge hal-
lolunur. 

Tahsis ve tescile aid itirazlar Divani muha-
sebatga temyizen tetkik ve hiikme baglanrr. 

Temyiz itirazlan tahsislerin alakadarlara 
tebligi veya cuzdanmm tevdii tarihinden itiba-
ren iM ay iginde dogrudan dogruya veya ma-

B. E. 

lasmm sandigm menfaatine muvafik tarzda ve 
munasib gorecegi mtiddet zarfmda tasfiyesine 
Nafia vekili salahiyetlidir. 

MADDE 29 — Sandigm memur ve miistah-
demleri, isletme umum mudiirlugune ve sandiga 
karsi mesul olup Devlet demiryollan ve limanlari 
memur ve miistahdemlerine gerek bu kanunla ve 
gerek diger kanunlarla verilen haklara ve sala-
hiyetlere maliktir. 

MADDE 30 — Tahsis olunan maluliyet, te-
kaiid, dul ve yetim ayhklarile verilecek tazmi-
nat Divani muhasebatm tesciline ve vizesine ta
bidir. 

Hak sahiblerile sandik idaresi arasmda tah-
sise tekaddiim eden muamelattan ve sair sebeb-
lerden miitevellid ihtilaflar Devlet surasmca 
hallolunur. Tahsis ve tescile aid itirazlar Diva
ni muhasebatga temyizen tetkik edilerek hiik
me baglanrr. Temyiz itirazlan, tahsislerin ala
kadarlara tebligi veya aylik cuzdanmm tevdii 
tarihinden itibaren iki ay iginde dogrudan dog
ruya veya mahalli en biiyiik miilkiye memuru 
vasrtasile Divani muhasebat reisligine yapilrr. 

Itirazlar, sandigm verecegi tazminat veya 
ayligm odenmesine mani degildir. 

MADDE 31 — Sandiga Devlet demiryollan 
ve limanlari isletme umum miidiirlugii binala-
rmda icarsiz bir yer tahsis olunur. Sandigm 
tenvir, teshin, kirtasiye ve demirbas masraflari 
da umum mudiirlukge temin edilir. 
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MADDE 32 — Sandik idare masraflarmm 
yansi sandik biitgesinden, yarisi Devlet demir
yollari biitgesinden tesviye olunur, 

MADDE 33 — 2454 numarah kanunun 5 nci 
maddesinin 2 nci fikrasmda Devlet demiryol
lari biitgesinden her sene verilecek mebalig diye 
yazili olan paralar memur ve miistahdemlerden 
tevkif olunan % 5 lerle birlikte sandiga verilir. 
Bu mtiddet zarfmda tediye edilmiyen paralar 
hakkmda 2454 numarah kanunun 6 nci maddesi 
hiikiimleri tatbik olunur. 

MADDE 34 — Devlet demiryollari ve liman
lari memur ve miistahdemlerinin iicretleri hak-
kmdaki 2847 numarah kanunda tesbit olunan 
ayliklarm haddi azamisini gegen para miktari 
aidat tevkifine esas tutulmaz. 

G. I. E. 

MADDE 35 — Bu kanunda gegen muhtaglik 
1683 numarah askeri ve mulki tekaiid kanunu-
nun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur. 

MADDE 36 — Memur ve miistahdemlerden 
Devlet demiryollari ve limanlari vazifelerinin 
haricinde veya dahilinde diger bir sebeple za-
rar gormiis veya tehlikeye maruz kalarak te
kaiid haline diismiis mutazarrirm davasrni san
dik dahi ikame ve takib edebilir. Almacak taz-
minatm sandikga yapilan yardima tekabul eden 
miktari sandik hesabma gegirilir. Fazlasi eshabi 
istihkaka verilir. 

MADDE 32 — Oldugu gibi kabul edilmistir, 

MADDE 33 — 2454 sayili kanunun 5 nci 
maddesinin ikinci fikrasmda, Devlet demiryol
lari biitgesinden her sene verilecek mebalig 
diye yazili olan paralar memur ve miistahdem
lerden tevkif olunan % 5 ler ve memur ve 
miistahdemlerden almacak inzibati mahiyette-
ki para cezalarile birlikte sandiga verilir. 
Miiddeti iginde verilmeyen paralar hakkinda 
2454 sayili kanunun 6 nci maddesindeki hii-
kiimler tatbik olunur. 

MADDE 34 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 35 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 36 —• Oldugu gibi kabul edilmistir. 
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halli en biiyiik miilkiye memuru vasitasile Di-
vani muhasebat reisligine yapilxr. 

ttirazlar sandigm verecegi tazminat veya 
ayligm odenmesine mani degildir. 

MADDE 32 — Hiikumetin 32 nci maddesi 
tayyedilmistir. 

MADDE 33 — 2454 numarah kanunun 5 nci 
maddesinin 2 nci ve 5 nci fikralarmda Devlet 

demiryoUari butgesinden her sene verilecek me-
balig diye yazili olan paralar, memur ve miis-
tahdemlerden tevkif olunan % 5 ler ve inzibati 
mahiyette memur ve miistahdemlerden almacak 
para cezalarile birlikte sandiga verilir. Bu 
miiddet zarfmda tediye edilmiyen paralar hak
kmda 2454 numarah kanunun 6 nci maddesi 
hukiimleri tatbik olunur. 

MADDE 34 — Hiikumetin 34 ncii maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 35 — Hiikumetin 35 nci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 36 — Hiikumetin 36 nci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

(S . 

B. E. 

MADDE 32 — 2454 numarah kanunun 5 nci 
maddesinin ikinci ve besinci fikralari mucibince 
idarece sandiga verilecek paralardan her aya isa-
bet eden mikdari o ayi taMb eden 15 gun zarfmda 
sandiga verilir. Bu miiddet zarfmda tediye et-
meyenler hakkmda 2454 numarah kanunun 6 
nci maddesi hiikmii tatbik olunur. 

MADDE 33 — Bu kanunda gegen muhtag-
hk 1683 numarah askeri ve miilki tekaud ka-
nununun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik 
olunur. 

MADDE 34 — Devlet demiryoUari ve li-
manlari vazifelerinin haricinde veya dahilinde 
herhangi bir sebeble zarar gormiis veya tehli-
keye maruz kalarak tekaud haline dusmiis me
mur ve miistahdemlerin, davasmi isterse sandik 
dahi takibe salahiyetlidir. 

Almacak tazminatm sandiktan verilen taz
minat ile yapilan masraflara tekabiil eden mik
dari veya sandiktan ayhk baglanmis ise bu 
ayligm 10 senelik tutan sandik hesabma ge-
girilir. Fazlasi istihkak sahiblerine verilir. 

MADDE 35 — Idare meclisinin bashca vazi-
feleri ve sandik sermayesinin tenmiyesi sureti 
ve saire gibi kanunun tatbikine aid isler bir ni-
zamname ile tayin olunur. 

MADDE 36 — 2454 numarah kanunun meri-
yete girdigi tarihten sonra olenlerle malul ka-
lanlar veya idareden ayrilanlar hakkmda da bu 
kanun hukiimleri tatbik olunur. 

: 95). 



36 

na. 
MADDE 37 — Idareye girdigi zaman yaslari 

25 ten fazla olanlara bu kanun hiikiimleri dai-
resinde verilmesi gerekli olan tazminat veya 
ayliklar hesab edilirken 25 ten fazla olan her yas 
senesi igin % 1, 2 nisbetinde tenzilat yapilir. 

Vazife basmda kazaya ugrayanlara yapilacak 
yardimlar bu tenkise tabi tutulmaz. 

MADDE 38 — Idare meclisinin baslica vazi-
feleri ve sandik sermayesinin tenmiyesi sureti 
ve saire gibi kanunun tatbikine miiteferri husus-
lar igin bir nizamname yapilacaktir. 

Muvakkat maddeler 

MADDE 39 — 2454 numarali kanunun meri-
yete girdigi tarihten sonra vefat edenlerle ma-
lul kalanlar veya idareden ayrilanlar hakkmda 
da bu kanun hiikiimleri tatbik olunur. 

MADDE 40 — Miilga tasarruf sandigmca 
yapilmis olan mukavelelere miistenid ve borg-
lari hakkmda olbaptaki mukavele ve talimatna-
me hiikiimleri tatbik olunur. 

MADDE 41 — Devlet demiryollan ve liman-
lari isletme umumi idaresi biiro hizmetinde miis-
tahdem olup bu kanunun nesri sirasinda 60 ya-
sini doldurmus, olanlar bir defaya mahsus ol-
mak iizere kanunun nesrinden itibaren bir sene 
zarfinda bu kanunun hiikiimleri dairesinde Ba-
ymdrrlik Bakanligmca tekaiide sevkedilebilir. 

MADDE 42 — 4 ncii madde mucibince ida
reden ayrilanlarm miilga tasarruf sandigi za-

G. t E. 

MADDE 37 — tdareye girdikleri zaman 
yaslari 25 ten fazla olanlara bu kanun hiikiim 
leri dairesinde verilmesi gerekli olan tazmi
nat veya ayliklar hesab edilirken 25 ten fazla 
olan her yas, senesi igin % 1,2 nisbetinde ten
zilat yapilir. Vazife basmda kazaya ugrayan
lara yapilacak yardimlar bu tenkise tabi tutul
maz. 

MADDE 38 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 39 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 40 — Miilga tasarruf sandigmca 
yapilmis olan mukavelelere miistenid ev borg-
lan hakkmda olbaptaki mukavele ve talimatna-
me hiikiimleri tatbik olunur. Ancak borcun 
tamami odenmedikce ev iizerindeki ipotek kal-
dirilamaz. 

MADDE 41 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 

MADDE 42 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 
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Mai. E. 

MADDE 37 — Nafia encumeninin 37 nci 
maddesi aynen kabid edilmistir. 

MADDE 38 — Hiikumetin 38 nci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 39 — Hiikumetin 39 ncu maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 40 — Miilga tasarruf sandigmca 
yapilmis olan mukavelelere miistenid ev borg-
lan hakkmda olbabtaM mukavele ve talimat-
name hukumleri tatbik olunur. Ancak borcun 
tamami odenmedikge gayri menkul iizerindeki 
ipotek kaldn-ilamaz. 

MADDE 41 — Hiikumetin 41 nci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 42 — Hiikumetin 42 nci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

B. E. 

MADDE 37 — 4 ncii madde mucibince idare-
den ayrilanlarm miilga Tasarruf sandigi zama-
nmda vermis olduklan paralar 2454 numarali 
kanunun meriyeti zamanma kadar olan temet-
tiileri ile birlikte geri verilir. 

MADDE 38 — Devlet demiryollan ve liman-
lari isletme umum miidurliigunde halen miistah-
dem bulunanlardan evvelce tasarruf sandrgma 
istirak etmis olanlarm bu kanun hiikiimlerin-
den istifadeye esas olacak hizmetlerinin baslan-
gici tasarruf sandigma istirakleri tarihinden iti-
bar olunur. 

MADDE 39 — Bu kanun mucibince tazminat 
verilmesi veya aylik tahsisi suretile idare ile ala-
kasi kesilen daimi memur ve miistahdemlere ida-
rece hig bir nam ile baskaca para verilmez. 

MADDE 40 — Nafia vekili her bes senede 
bir defa me,cburen ve liizum goriirse daha ewel 
sandigm mali vaziyeti ile tahsis formiillerini 
miitehassislarma tetkik ve teftis ettirerek hasil 
olacak neticeye gore sandigm mali vaziyetinde 
darlik ve muvazenesizlik goriirse keyfiyeti Bas-
vekalete bildirir. Bu takdirde 2454 numarali ka-
nunla idarece sandiga yapilmasi icab eden yar-
dim nisbeti arttmlmaksizm ya memur ve miis-
tahdemlerden yapilacak tevkifatm arttinlmasi 
veyahud aylik ve tazminata aid nisbetlerin ek-
siltilmesi suretile sandigi daima muvazeneli bir 
sekilde tutacak tedbirleri almaga Icra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 41 — 2454 numarali kanunda yazili 
tasarruf sandigmdan borglanarak gayrimenkul 
alanlarm borglan tamamen odenmedikge bu gay-
rimenkuller iizerine tesis edilmis olan ipotek de-
vam eder. 
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maninda vermis. olduklari mebalig temettii ile 
birlikte geri verilir. 

MADDE 43 — Devlet demiryollan ve liman-
lari isletme umumi idaresinde halen miistah-
dem bulunanlardan evvelce tasarruf sandigma 
istirak etmis olanlarm bu kanun hiikiimlerinden 
istifade ve esas olacak hizmetlerinin baslangici 
tasarruf sandigma is,tirakleri tarihinden itibar 
olunur. 

MADDE 44 — Bu kanun hiikiimleri Resmi 
gazetede basildigi giinden yiiriimege baslar. 

MADDE 45 — Bu kanun hukumlerini Bas-
bakanla Adliye, Maliye, Nafia ve Sihhat ve iq-
timai muavenet Bakanlari yiiriitiir. 

18 - XII -1935 
B$. V. Ad. V. M. M. V. 

/. Inonu §. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

$. Kaya §. Kaya F. Agrah 
Ml V. Na. V. Ik. V. 

S, Arikan A. Qetinkaya 0. Bayar 
S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

33 -
I G. I. E. 

MADDE 43 — Oldugu gibi kabul edilmi^tir. 

MADDE 44 — Bu kanun hiikiimleri nesri 
tarihinden baslar. 

MADDE 45 — Oldugu gibi kabul edilmistir. 
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Mai. E. 

MADDE 43 — Hiikumetin 
aynen kabul edilmistir. 

43 ncii maddesi 

B. E. 

MADDE 44 — Nafia enciimeninin 44 ncii 
maddesi aynen kabul edilmistir. 

MADDE 45 — Hiikumetin 45 nci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 42 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 43 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Adliye, Maliye, Nafia ve Sihhat ve igtimai 
muavenet vekilleri memurdur. 
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S.Sayisi:99 
Polis te§kilat kanununa bagli cetvele eklenecek kadroya 
ve Maliye vekalatile Emniyet i§leri umum mudurlugu 1935 
yili butgeleri arasinda 25 758 liralik munakale yapilmasina 

dair kanun layihasi ve Dahiliye ve Butge encumen'eri 
mazbatalan (1/386) 

r. a 
Bafvekdlet 13-1-1936 

Kararlar miidurliifiu 
Sayt 6/117 

BttyHk Millet Me lisi Yiiksek Reisligine 
Riyaseticiimhur maiyet polis teskilatina ve bu teskilatm maas ve masraflan igin 40 802 liranin 

Emniyet umum miidurlugii biitgesine ilavesine dair Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekil-
leri Heyetince 9 - I - 936 da Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile 
birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . tnonu 

Esbabi mucibe layihasi 

Ciimliur baskanligi ikametgahi muhitinde daimi bir inzibat ve emniyet sebekesi kurulmasmin 
kati ve zaruri bir ihtiyae, oldugu kanaati hasil olmustur. 

Bu sebeble bu gun bu ise tahsis edilen 12 polislik kadro <jok kifayetsiz gorulmektedir. tsin 
yuksekonemine binaen bu maksadla istihdam edilmek iizere bir polis kitasmm teskiline ihtiyae. 
hasil olmus ve bu ihtiyaci karsilamak iizere kafi mikdarda komiser ve polisi ihtiva eden bir emniyet 
memurlugu teskilati kurulmasma dair bir kanun l&yihasi hazirlanmis ve bu is igin de 25 758 lira
nin Emniyet isleri umum mudurlugu but<jesinin (2) numarali cedveldeki fasillarma mtinakaleten 
il&vesi zaruri goriilmiis ve ilisik kanun layihasi bu esaslara gore tanzim edilmi^tir. 

Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 22 • I - 1936 
Karar No. 16 
Esas No. 1/386 

Yiiksek Baskanliga 

Riyaseti Ciimhur maiyet polis teskilati ve bu dair Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekil-
teskilatra. maas ve masraflan icjn 40 802 liranm leri Heyetince 9 - I - 1936 da Yiiksek Meclise 
Emniyet umum mudurlugu butgesine ilavesine arzi kararlastirilan kanun layihasmm esbabi mu-
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cibesile ibirlikte gonderildigini ibildiren Basveka-
letin 13 ikinci kanun 1936 tarih ve 6/117 sayili 

. tezkeresi Emniyet dsleri umum muduriinim de bu-
lundugu 22-1-1936 daki toplantimizda okundu ve 
tezkereye bagk kanun layihasi hakkmda konu-
suldu : 

Layiha hakkmda Hiikumetin ileri siirdugii es-
babi mucibeyi yerinde bulan enciimenimizce bu-
imn aynen kabulii hususunun Umumi they ©tin na-
zan tasvibine arzrna ve miistacelen muzakeresi-
nin istirhamina karar verilmistir. 

Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. 
Tekirdag Tekirdag Qanakkale 

C. TJybadm Fayik Oztrak §. Ya?m 

Riyaseti Ciimhur maiyet polis teskilatina 
ve bu teskilatm maa?, iicret ve masraflarina 
dair olup Basvekaletin 13 kanunusani 1936 ta
rih ve 6/117 numarali tezkeresile Yiiksek Mec-
lise sunulan kanun layihasi Dahiliye eneumeni-
nin mazbatasile birlikte encumenimize veril-
mis olmakla, Emniyet isleri umum mudiiru ha-
zir oldugu halde okundu ve konusuldu: 

Teklif oilman layiha, esbabi mucibesine na 
zaran enciimenimizce de kabul edilmistir. Ye-
niden 9 kaza ve 5 vilayet teskiline aid olan 
2885 numarali kanunun muvakkat ikinci mad-
desile Emniyet isleri umum mudiirliigu 1935 mali 
yili biitQesine fevkalade tahsisat olarak konu-
lan 111 240 liradan tcra Vekilleri Heyetince 
harcrrah tertibine ayrilmis olan paranin ayni 
zamanda yeni teskilat yapilan mmtakadan di-
ger mmtakalara nakledilecek memurlann har-
crrahlarma da sarfedilebilmesini teminen bu 
layihaya bir madde ilavesi hakkmda vukubu-

Katib Aza Aza 
Mardin Erzurum Bursa 

Edib Ergin Zeki Soydemir F. Oiivendiren 
Aiza Aza Aza 

Antalya -Erzurum (Jonih 
Rasih Kaplan N. Elgun Ahf Tuzun 

Aiza Aza Aza 
Tokad Sivas Utrfa 

Galib Pekel Mitat S. Bleda Behcet Kiintay 
Aiza, Aza Azu 

Tokad Sivas Samsun 
Hilrrem Ergiin Vasfi R. Sevig Z. Durukan 

Aza 
Zonguldak 
R. Vardar 

Ian teklif, isin icabina uygun goriildugunden 
kabul edilmis ve layihaya bu hususun teinini 
icjin bir madde eklenmistir. 

Sekle aid bazi degisiklikle hazirlanan ka
nun layihasi Umum! heyetin tasvibine konul-
mak iizere Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Seref Ozkan 
Katib 

Istanbul 
F. Oymen 

Qorum 
E. Sahri Akgol 

Giimiisane 
D. Sakarya 

Mus 
$. Qiloglu 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Reis V. 
Isparta 
Milkerrcm 

Balikesir 
E. Adakan 

Edirne 
F. Kaltakkiran 

Izmir 
IT. (Jakir 

Mus 
S. Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

M. M. 
Trabzon 

Sim Day 

(Jorum 
M. Cantekin 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Kirklareli 
S. Odill 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Qiner 

Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butce encumeni 24-1 -1936 
Mazbata No. 80 
Esas No. 1/386 

Yiiksek Reislige 
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HttKtTMETlN TEKLM 

2049 sayih polls teskildt kanununda degisiklik 
yapilmast hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — 2049 sayih polis teskilat kanu-
nuna bagli cetvelle tesbit edilmis olan vilayetler 
kadrosuna (1) numarali cetvelde yazili memur 
ve mustahdemler ilave olunmustur. 

MADDE 2 — 1935 mali yik Maliye vekaleti 
ve Emniyet i§leri umum mudiirliigu biitgeleri 
arasmda ilisik (2) numarali cetvelde yazili 
25 758 liralik miinakale yapilmis,trr. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

9-1-1936 
Bg. V. 

1 Inonii 
Da.V. 
§. Kaya 
Ml V. 

8. Artkan 
S. I. M. V. 

Ad. y . 
§. Saracoglu 
Ha.V. 

Dr. T. R. Aras 
Na. V. 

A. Qetinkaya 
Gt. 1. V. 

Dr. R. Say dam Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agralt 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkme 

BttTQE ENCttMENtNtN DE&t§TfRl§I 

Polis teskildU ha-kktndaki 2049 sayili kanuna 
bagli cetvele eklenecek kadro Jiakkmda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Polis teskilati hakkmdaki 30 
haziran 1932 tarih ve 2049 numarali kanunun 44 
nctt maddesine bagli cetvele derece, sayi ve ma-
aslari bu kanuna bagli (1) numarali cetvelde 
gosterilen kadro eklenmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1935 mali yili 
Maliye vekaleti ile Emniyet isleri umum miidur-
liigii biitgelerinin bu kanuna bagli (2) numarali 
cetvelde gosterilen fasillan arasmda 25 758 lira
lik miinakale yaprimistrr. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 1935 mali yili 
umum! muvazene kanununun 5 nci maddesine 
bagli (D) cetvelinin Emniyet isleri umum mii-
diirlugu kismina 25 lira iicretli iki hademe ek
lenmistir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 2885 numarali 
kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince 
Emniyet isleri umum miidurlugii 1935 mali yili 
biitcesinde yeniden acilan 392 (A) faslma konul-
mus olan 111 240 liralik fevkalade tahsisattan 
Icra Vekilleri Heyetince harcirah igin ayrilan 
para umum miidurlugiin diger harcirah ihtiyag-
larma da sarfolunabilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Hilkdmetin teklifine ba$h 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyet 

Emniyet Me. 
2 nci Ko. 

Uni. 3nciiKo. 
Polls M. 
Sivil 3 ncii Ko, 
Mu-melat M. 

» » 
Muvakkat taz. 
Hademe ucreti 

A. D. ] 

1 10 
1 13 
6 15 

42 16 
6 15 
1 16 
1 19 

2 

Maasi ! 
"jira K. 

35 
22 
17,50 
16 
17,50 
16 
10 

25 t!< 

L ayligi 4 ayligi 
Lira Lira 

98 392 
66 264 

336 1 344 
2 184 8 736 

336 1 344 
52 208 
40 160 

3 460 
jret 50 200 tferet 

D. 

10 
15 
13 
15 
16 
16 
19 

Memuriyeti nevi 

Birinci smif emniyet memuru 
Sivil iiQiincu komiser 
tlnif ormali birinci komiser 
tlniformali uc.uncu komiser 
Polis memuru 
Muamelat memuru 

» » 

Aded 

1 
6 
1 
6 

42 
1 
1 

Maas 

35 
17,5 
22 
17,5 
16 
16 
10 

66 Yekun 16 108 

Hilkumetin teklifine bagh 

[2] NUMARALI CETVEL 

P. M. Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

197 

Maliye vekaleti 
Meclise sunulan teski-
lat kanun layihasinm 
kabulii halinde isbu 
kanunda gosterilecek 
tertiblere nakledile-
cek tahsisat 25 758 

361 

Emniyet ifleri umum mildilrlugil 

Memurlar maasi 12 448 

364 

365 

369 

370 
1 
2 

Vilayat mustahdemle-
ri ilcreti 

Muvakkat tazminat 

Vilayat mefrusat ve 
demirbasi 

Vilayat levazimi 
Tenvir ve teshin 
Kirtasiye 

200 

3 460 

600 

300 
100 

371 

Fasil yekunu 

Vilayat miiteferrikasi 

400 

~~100 

( S . Sayisi : 99 ) 

Butge encihneninin degi§tiri§ine bagh 

[1] NUMARALI CETVEL 

[2] Numarah cetvel 

Aynen kabul edilmistir. 



— 5 — 
F. M. Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

373 1 Bedeli icar 600 

374 Harcirah 

375 1 Tesis masrafi 

877 Levaznn 
1 Zabita memurlarmin 

melbusat masrafi 
2 Silah ve cephane ve 

teferruati mubayaa 
masrafi 

Fasil yekunu 

378 1 Vazife esnasmda ya-
ralanan ve hastala-
nan memurlarm te-
davisi ve kazazedeler-
le mecruhlarm miida-
vati eweliye masrafi 

Yekun 

2 Defatir ve evraki 
matbua 100 

25 758 

3 000 

100 

1 700 

3 000 

4 700 

50 

25 758 

»e-« 
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S. Sayisi: 97 
Turkiye Cumhuriyeti ile Fin!andiya Hukumeti arasinda imza 
edilen ticaret anla§masi meriyete konuldugundan 2294 
sayili kanun mucibince gereginin yapilmasma dair Ba§ve-

kalet tezkeresi ve Hariciye ve iktrsad encumenleri 
mazbatalan (3/139) 

T. C. 
Ba§vekdlet 

Kararlar Miidiirlugu 

Sayt : 6/25IS 

30-IX-1935 

B. M. M. Yiiksek Reisligine 

Finlandiya Hukumeti ile 6 haziran 1935 tarihinde Ankarada muzakere ve imza edilerek 
icra Vekilleri Heyetince i temmuz 1935 tarihinden itibaren meriyete konulmasi onanmis, 
olan ticaret anla§masinin bir ornegi ilisjk olarak sunulmu§tur. 

2294 sayili kanun mucibince gereginin yapilmasma musaadelerini dilerim. 

Ba§vekil 
/ . Incnu 

Hariciye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye encumeni 

Karar No. 8 
Esas No. 3/139 

Yiiksek Eeislige 

Finlandiya Hukumetile 6 - VI -1935 tarihinde 
Ankarada imza edilerek 1 - VII -1935 tarihinden 
itibaren meriyete girmesi lera Vekilleri Heyetin
ce onanmis olan ticaret anlasmasi, bu kere Bas-
vekaletin 30 - IX -1935 tarihli ve 25/8 nnmarali 
tezkeresile maliimat alinmak zimnmda, Yiiksek 
Meclise sunulmus ve Hariciye vekilligi Umumi 
katibi hazir oldugu halde mnkavele metni ve es-
babi mucibesi Enciimenimizce tetkik ve kabul 
edilmistir. 

Havalesi mucibince Iktisad enciimenince go-
riiliip Yiiksek Kamutayin tasdikine arzedilmek 

iizere Yiice katrniza sunuldu. 

Hariciye E. Reisi 
Trabzon 

Hasan Saka 
Aza 
Nigde 

Kdmil Irdelp 
Aza 

Istanbul 
Salah Cimcoz 

Aza 
Sivas 

Husrev Gerede 

6-XII-1935 

M. M . 
§. lldem 

Aza 
Antalya 

Dr. C. Tunca 
Aza 

Kars 
M. Akyuz 

Aza 
Tokad 

N. Poroy 

Katib 
Kastamonu 

§. lldem 
Aza 

Izmir 
Halil 
Aza 

Kocaeli 
Siireyya Tigit 
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Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Iktisad enciimeni 

Karar No. 11 
Esas No. 3/139 

23-1-1936 

Yiiksek reislige 

Mnlandiya Hiikiimetile 6 haziran 1935 tari-
hinde imza ve tcra Vekilleri Heyetince 1 tem-
muz 1935 tarihinden itibaren meriyete konul-
masi kabul edilen ticaret mukavelesi enciime-
nimize verilmekle Hariciye vekaleti Umumi 
katibi hazir oldugu halde tetkik ve muzakere 
olundu: 

2294 saydi kanunla Hiikumete verilen sala-
hiyete istinaden akit ve imza edilerek Yiiksek 
Meclisce tasdikindan evvel meriyete giren is-
bu tiearct mukavelesi mezkur kanunun 3 ncii 
maddesi mucibince bir ay icinde Kamutaym 
tasdikma arzedilmek icab ederken simdiye ka-
dar akit ve imza edilen diger mukavelelerin 
hie, birinde vaki olmayan muayyen miiddetten 
bir ay sonra Meclise sevkedilmek gibi bir te-
alihura ugramistir. Bu teahhiiriin modus viven-
dilere kiyasen anlasmanin tasdikia arzina lii-
zum olmayacagi yolunda alakadar dairenin 
yanlis bir telakkisinden dogdugu anlasilmakta 
ise de enciimenimiz fevkalade bir zaruret ve 
ihtiyaQ dolayisile muvakkat miiddetler icjin Hii
kumete verilen bu salahiyetin en kisa bir za-
manda kontrol edilebilmesini teminen kanuna 
konan (Bir ay icjnde Meclise gonderilmek) hiik-
miinun tamamile yerine getirilmesi hususuna 

vekaleti n tekrar nazari dikkatini eelbetniek 
mecburiyetini gormiistiir. 

Mukavele hiikiimleri son senelerde kabul 
ettigimiz miitevazin tediye esaslanna gore tan
zim edilmis ve milli sanayi ve ziraatimize za-
rar verecek bir kaydi bulunmamak itibarile ka-
bule sayan gorulmiistur. Ancak bu gibi muka
velelerin bir kanun ile tasdiki otedenbcri ka
bul ettigimiz esas oldugundan, enciimenimiz 
bu mukavelenin de yine bir kanun ile tasdik 
edilmesini muvafik bularak tanzim ettigi uq 
maddelik tasdik kanununu Umumi heyetin tas-
vibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunmn-
ga karar vermistir. 
Iktisad En. Rs. M. M. Katib 

Tekirdag Giresun Nigde 
S. Kesebir Is. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 

Aza 
GTiimusane 

Edib Servet Tor 
Aza 

Zonguldak 
Ragib Ozdemir 

Aza 
Eskisehir 

Aza 
Konya 

H. Dikmen 
Aza 

Seyhan 
Esma Nayman 

Aza 
Konya 

Kazim Okay 
Aza 

Samsun 
Ali Tunah 

Aza 
Sinob 

E. Sazak Y. Kerned Tengirsenk 

tKTISAD ENOUMENfNIN TEKLtF t 

Tilrkiye ile Finldndiya arasmda 6 -VI -1935 ta-
rihinde im.za edilen ticaret anlasmasinin tasdiki 

hakkinda kanun layikasi 

MADDE 1 — Tiirkiye ile Finlandiya ara-
smda 6-VI-1935 tarihinde imza edilip l-VII-1935 
tarihinden itibaren meriyete konulan ticaret 
mukavelesi kabul ve tasdik edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti menrardur. 
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TtlEKlYE 1LE FtNLANDtYA AKASINDA TtCARl lTlLAP 

Tiirkiye CiimTiuriyet Flukumcti ve Finlandiya Hiikumeti, kcndi memleketleri arasmdaki ticari 
miibadelati kolaylastirmak ve inkisaf ettirmek arzusile asagidaki hiikiimleri kararlastirmislardir: 

Madde — 1 

Finlandiyaya ithali biitun memleketler hakkinda umumi olarak tatbik edilen hususi bir nizama 
tabi mevad haric, olmak iizere Tiirk menseli emtia Fenlandiyaya serbestqe ithal olunacaktir. 

fTI"" Madde — 2 

Merbut A listesinde zikredilen Finlandiya menseli emtia serbest^e, ve B listesindeki sayili olan-
lar ise bu listede her maddeye tahsis edilen kontenjan hududu dahilinde Tiirkiyeye ithal edi-
lecektir. 

Surasi mukarrerdir ki merbut B listesinde gosterilen emtia haric. olmak iizere Finlandiya, 
fazla olarak, Tiirkiyede meri umumi ithalat rejiminden istifade edecektir. 

Madde — 3 

Isbu itilafnamenin meriyete vazmdan sonra Akid Taraflarea yekdigerine ihrac, edilecek em
tiaya, bu emtianin mense memleketindeki fob kiymetini gosteren ve ihra§ eden memleketin sala
hiyettar ticaret odalarmca merbut modele tevfilkan iki yaprak olarak verilen mense sahadetnameleri 
tefrik edilecektir. 

Bilvasita ithalat takdirinde gonderilen kisma aid olmak iizere mense memleketinin transit lima-
nindaki konsoloslugu tarafindan verileeek miifrez mense sahadetnameleri, mense sahadetnameleri ye-
rine kaim olabilir. Boylece tevdi olunan mense sahadetnameleri kiymet olarafe ancak esas mense 
sahadetnamesine nazaran murseliinileyh, memlckete tahsis edilen emtia miktarina diisen krymeti 
ihtiva edecektir. 

§urasi mukarrerdir ki, isbu itilafnamenin meriyete vazmdan ewel tarafeynden birince ihrac. edi
len emtiaya her iki memleketin salahiyettar makamatmca verilen mense sahadetnameleri terfikma 
devam olunacaktir. 

Madde — 4 

Iki memleket arasmdaki ticari tediyat mutevazin olmalidir. Bu maksadla salahiyettar Tiirk ma-
kamatile Finlandiya orta elgiligi arasmda itilafm her devresii nihayetinde, Ankarada, mense sahadet-
namelerinde gosterilen Fob kiymetine istinaden ticari miibadelata muteallik hesabatm takdiri kiy-
meti icra edilecektir. 

Madde — 5 

Gegen madde mezkiir hesabatm miitekabil yekiinlari fark gosterdigi takdirde alacakli olan mem
leket bu farka miisavi krymette emtia ithalini, tarafeynin miisterek mutabakatile kabul ederek mute-
akib devre iginde bu farki izale etmege elverisli tedbire tevessul edecektir. 

§urasi mukarerdir ki, bu fark her iki memlekette elli bin Tiirk lirasmi tecaviiz edemeyecektir. 

Madde -— 6 

Finlandiya Hiikumeti isbu itilafnamenin devami muddetince kendi arazisine yapilan Tiirk menseli 
ithalata muteallik dovizlerin Finlandiyada satin ahnmasma ve serbestge ihracma hig bir takyidin ma-
ni olmayacagini beyan eder. 
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Aynen Tiirkiye Oiimhuriycti Hukumeti merbut A ve B listelerinde mezkur Finlandya mcnseli em

tianin ithalatina mnteallik dovizlerin Tiirkiycde satin alinmasina ve serbestge ihraeina hie. bir takyidin 
mani olamayacagmi beyan eder. Mczkiir listelerde gosterilen ithalattan gayri itlialata miitedair doviz-
lerin tesviyesi Tiirkiycde ithalat rejimini idare eden kanun ve nizamlara tevfikan icra edilecektir. 

Madde — 7 

Isbu dtilafname bir senelik devre \qm mutcberdir. 1 temmnz 1935 tarihinde meriyete girecektir. 
Iki ay evvel ihbar suretile feshedilmezse senelik devreler iein kendiliginden tern did edilmis addolu-
nacaktir. 

6 haairan 1935 tarihinde Ankarada iki niisha olarak yapilmistir. 

A. Nushasi 

Oonderen 

Isim : 

ikametgah : 

Sokak : 

Emtianin mahiydi 
Ambalaj usulii 
Koli adedi 
Marka numarasi 
Siklet 

Fob kiymeti 
irsal tariki 

Men§e qahadetnamesi 

Gonderilen 

Isim : . 

ikametgah : ....... ... 

Sokak : 

: Gaynsafi kg. Safi 

i — — 

kg. 

Yukanda gosterilen emtianin ..... ...... men§eli oldugu ve i§bu men§e §ahadetname-
sinin 6 haziran 1935 tarihli Tiirk - Finlandiya Ticaret itilafi hukurnlerine tevfikan verildigi 
tasdik olunur. 
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B. Niishasi 

Bu n'dsiia A nushasile ayni nutnarayi tasiyacak ve gumruklerce miihiirlenerek ithat eden 
memleketin saldhiyettar vekaletine teslim olunacaktir) 

Gondereh 

isim 

ikametgah 

Sok 

Gonderilen 

isim : 

Jkametgah : 
Sokak : 

Emtiamn mahiyeti 
Ambalaj usulii 
Koli adedi 
Marka numarasi 
Siklet 
Fob kiymeti 
irsal tariki 

Gayrisafi kg. Safi kg, 

Yukanda gosterilen emtiamn men^eli oldugu ve i§bu §ahadetnameniit 
6 haziran 1935 tarihli Tiirk - Finlandiya Ticaret itilafi hukiimlerine tevfikan verildigi 
tasdik olunur. 

Serbest A listesi 

Tiirk tarife numarasi 

72 
73 
295 

303 
323 
326 
330 
331 
334 
340 
342 
363 
366 

C. 

c. 

B. 

A. 

B. C. 

Agagtan mamul dokuma tezgahi, akiimiilator miicerridi ve yalniz te 
ferrnati. 
Siparisden evvel Oiimriik ve inhisalar vekaletinin miisaadesile, 

Siinger ve siizgec. kadindan mada. 

Siparisten evvel Giimriik ve inhisarlar vekaletinin miisaadesile* 
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Turk tarife numarasi 

367 
368 
369 
370 
370 
371 
372 
373 
464 
485 
487 
488 
505 
538 
552 
664 

B. 
C. 

B. 

Yalniz 20 numaradaii yukari olanlar. 

Yalniz sanayide kullanilan her nevi stinger tasr. 

Siparisteii evvel Ziraat vekaletinin miisaadesile. 

B - Kontenjan listesi 

Turk tarife No. 

324 
324 
328 
328 
328 
341 
377 

37H 

379/1 

379/2 

379/1 

447 
532 

A. 
C. 
A. 
A. 
B. 
0. 
C. 
D. 
C. 
D. 
C. 

r>. 
E. 
c. 
u. 
E, 
C. 

TJ1 

A. 
0. 

Seneilk kontenjan (Ton) 

Yalniz gazete kagidi igin 
Gazete kagidindan maadasi iqin 

50 
700 

1500 
250 
300 
600 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 

10 
20 
50 
10 
34 
20 
30 

^ • » w 
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S. Sayisi: 96 
Turkiye ile Italya arasinda imzalanip 2758 saysh karunla 
muddeti 9 ay uzatilmi? olan ticaret mukavelesile kl?ring 
anla§ilmasimn bir ay daha uzatilmasi kararla^tmldsgindan 
2294 sayili kanun hiikmune gore gereginin yapilmasma 
dair Ba§vekalet tezkeresi ve Hariciye ve Iktisad encurnen-

leri mazbatalan (3/157) 

T. C. 
Ba§vekalet 24 - X - 1935 

Kararlar miidurliigu 

Sayi: 6/3165 
Btiyuk Millet Meclisi Yiiksek Eeisligine 

9 - 3 - 1935 tarih ve 6/597 sayih tezkereye ektir. 
Turkiye Cumhuriyeti ile italya Kiralligi arasmda 4 nisan 1934 tarihinde imzalanip 

3 - VI - 1935 tarih ve 2758 sayili kanunla muddeti dokuz ay uzatilrms. olan ticaret muka-
velesi ile Kliring anlagmasimn yeniden uzatilmasi icin baslanan miizakerelerin bitmesine 
intizaren 20 te§rinievvel tarihinden itibaren bir ay uzatilmasi icra Vekilleri Heyetinin 
1 7 - X - ]935 tarihli toplantismda onaylanmi§ oldugundan 2294 sayili kanun hiikmune gore 
keyfiyet yiiksek tasviblerine arz olunur. 

Basvekil 
/. tnbnii 

Hariciye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Hariciye enciimeni 6 - XII - 1935 

Karar No. 11 
Esas No. 3/157 

Yiiksek Reislige 

Tiirkiye Cumhuriyeti ile Italya Kiralligi ara- Havalesi mucibince Iktisad enciimenine tev-
sinda mevcud olup ewelce muddeti 9 ay uzatil- di kilinmak iizere yiiksek katimza sunuldu. 
mis olan 4 nisan 1934 tarihli ticaret mukavelesile Hariciye E. Reisi M. M. Katib 
kliring anlasmasi miiddetinin yeniden bir ay uza- Trabzon Kastamonu 
tildigi hakkindaki Basvekalet tezkeresi Hariciye Hasan Saka S. tlden S. Eden 

vekaleti umumi katibi hazir oldugu halde Aza Aza Aza, 
5 - XII - 1935 tarihinde enciimenimizce okun- Nigde Antalya Istanbul 
mus ve tasvip edilmistir. Kamil Irdelp Dr. C. Tunca Saldh Cimcoz 



Aza 
Izmir 

Halil 

Aza 
Kars 

M. Akyuz 

Aza 
Kocaeli 

Siireyya Yigit 

Aza 
Sivas 

Ilusrev Gerede 

Aza 
Tokad 

N. Poroy 

Aza 

Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B, M. M. 
Iktisad enciimeni 

Karar No. 12 
Esas No. 3/157 

23 - I - 1936 

Yiiksek Eeislige 

Tiirkiye Ciimlniriyctile Italya Kiralligi ara-
smda 4 nisan 1934 tarihinde imzalanip 2758 
iramarali kanun ile miiddeti dokuz ay uzatilrms 
olan ticaret mukavelesinin miiddeti bitmis oldu-
gundan yeni miizakere netioosine intizaren mez-
kftr mukavele miiddetinin 20 tesrinievvcl 1935 
tarihinden itibaren bir ay uzatilmasma Icra Ve-
killeri heyetince karar verilmis ve tarafeynce 
imzalanan bu uzalma mukavelesi kanuni miid
deti icjnde Meclisin tasdikina arzedilmistir. 

Mukavelenin esas hiikiimleri evvelce Yiiksek 
Meclisin tetkik ve tasvibinden gec,mis oldugu gi-
bi bu giin icjn bu gibi mukavelclerde takib et-
tigimiz prensiblerde de degismis bir cihet ol-
madigindan enciimenimiz bu uzaltma keyfiyeti-
nin kabuliinii muvafik bulmustur. 

Ancak otedenbcri bir kanun ile tasdika arze-
dilmesi kabul edilen bu gibi mukavelelerin Yiik

sek Meclisten bir kararnamo ile eikmasmi mu
vafik bulmayan enciimenimiz bu ma/ksadla taii-
zim ettigi iie maddelik bagli kanunu Umum! ITe-
yetin tasvibine arzetmegi daha muvafik bulmus
tur. 

Yiiksek Keislige sunulur. 
tktisad En. R 

Tekirdag 
$. Kesebir 

Aza 
Konya 

II. Dikmen 
Aza 

Eskisehir 
E. Sazak 

Aza 
Griimiisane 

eisi M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Aza 

Soyhan 
Esma Nay man 

Aza 
Zonguldan 

Ragib Ozdemir 

Katib 
Nigdc 

Dr. R. F. Talay 
Aza 

Konya, 
K. Okay 

Aza 
Samsun 

AM Tunali 
Aza 

Sinop 
E. Servet Tor Y. Kemal Tengirsenk 
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1KTISAD ENCttMENlNlN TEKLlFl 

Turkiye Cumhuriyetile Italya Kiralligt arasm-
da 4 nisan 1934 tarihinde imzalamp 12 haziran 
1934 tarih ve 2498 numarali kanunla tasdik 
edilmis ve 3 -VI -1935 tarih ve 2758 numarali 
kanunla muddeti 9 ay uzahlmis olan ticaret 
mukavelesile klering anlasmasi muddetinin bir 
ay daha uzatilmasi hakkmda imzalanan muka-

velenin tasdiki hakkmda kanun layihasi 

BlRlNOl MADDE — 4 nisan 1934 tarihin
de Turkiye ile Italya arasmda imzalamp 12 
haziran 1934 tarih ve 2498 numarali kanunla 
tasdik edilmis ve muddeti bilahare 2758 numa
rali kanunla 9 ay uzatilmis olan ticaret muka-
velesi ve klering anlasmasi muddetinin 20 tes-
rini ewel 1935 tarihinden itibaren meriyete 

girmek iizere bir ay daha uzatilmasi hakkmda 
17 ve 20 ilk tesrin tarihli notalarla tekarriir 
ettirilen anlasma kabul ve tasdik edilmistir. 

iKINCi MADDE — Bu kanun nesri tarihin
den muteberdir. 

ttgUNCtt MADDE — Bu kanunun hukiim-
lerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Ankara, 17 birinci tesrin 1935 

Bay Biiyiik Elgi, 
4 nisan 1934 tarihli kliring ve tiearet anlasmasmi tecdid etmek iizere 20 - IX -1935 tarihin-

de bana tevdi etmek lutfunda bulundiigunuz projenin alakadar daireleree tetkiki, mezkur an-
lasinalarin nihayet bulacagi tarili olan 20 - XIJ -1935 ten evvel bitmeyeeeginden, Ciimhuriyet 
Hukumetini mariilarz aniasmalari daha bir ay miiddet yani 20 son tesrin 1935 e kadar temdid 
etmek hakkmdaki arzusunu isbu mektubla zati alinize bildiririm. 

Bedeli badema yalniz kliring tarikile tesviye edileeek olan ccviz kiitiiklerinin ihracma miite-
allik 20 temmuz 1935 tarih ve 1796 (Sefaret notasi) itiiistesna olmak iizere mezkur anlasmalara 
miiteallik notalar muhteviyatmin temdid zamani miiddetince meri kalacaklan teyid olunur. 

Balada zikredilen hususlarm Kirallik Hiikumeti tarafmdan kabul cdildigini bana teyid bu-
yurmanizi rica ederek ihtiramati faikamm kabuliinii dilerim. 

Italy a Biiyiik El^isi S. E. 
M. Corla Galli 

gehir 

Italya sefaretinin 20 tesrinievvel 1935 tarihli ve 2319 numarah notasi terciimesidir. 

Bay Vekil, 
Bu giinkii tarihli nota ile Zati devletleri bana asagidaki hususati teblig lutfunda bulundular: 
(Bay B. Elgi, 
4 nisan 1934 tarihli Clearing ve tiearet anlasmasmi tecdid etmek iizere 20 - IX - 1935 tarih hide 

bana tevdi etmek lutfunda bulundugunuz projenin alakadar daireleree tetkiki, imezkur anlasmalarin 
nihayet bulacagi tarih olan 20 tesrinievvel 1935 tarihinden evvel bitmeyeeeginden Ciimhuriyet Hii
kumeti mariilarz aniasmalari daha bir ay miiddet yani 20 tesrinisani 1935 e kadar temdid etmek 
hakkmdaki arzusunu isbu mektupla Zati alinize bildiririm. 

Bedeli badema yalniz Clearing tarikile tesviye edileeek olan ceviz kiitiiklerinin ihracma miiteallik 
20 temmuz 1935 tarih ve 1796 (Sefaret notasi) miistesna olmak iizere mezkur anlasmalara miiteallik 
notalar muhteviyatmin temdid zamani miiddetince meri kalacaklan teyid olunur. 

Balada zikredilen (hususlarm Kirallik Hiikumeti tarafmdan kabul edildigini bana teyid etmenizi 
rica ederim. Ihtiramati faikamm kabuliinii dilerim). 

Bu tebligi kaydettigimi Zati devletlerine bildirmeye miisaraat eyler ve Kirallik Hiikumetinin yu-
(karidaki hususata iltihakini teyid ederim. 

Lutfen ihtiramati faikamm kabuliinii dilerim. 

Tiirkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekili 

>&< 
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