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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sivas saylavi General Akif Oztekin and igtikten 
sonra, 

1935 mali yih umumi muvazene kanununa bagh 
biitge ve cetvellerde degisjklik yapilmasma, 

Yiiksek Miihendis mektebi 1935 mali yih biitge-
sinde miinakale icrasma, 

2540 numarali kanunla verilen miitedavil serma-
yeden 30 000 liranm ingaat ve istimlak isjerine sarfina 
mezuniyet verilmesine, 

Satm ahnan Aydm ve guabati demiryollarmm te-
selliim ve tasfiyesine ve igletme muamelatina dair ka-

Lfiyihalar 
1 — Ankara §ehri imar imiidiirliigii 1936 yih biit

ge kanunu layihasi (1/435) (Biitge enciimentne) 
2 — Ankara Yiiksek ziraat enstitiisii 1936 yih biit

ge kanunu layihasi (1/436) (Biitge enciimenine) 
3 — 1936 yih muvazenei umumiye kanunu layi

hasi (1/437) (Bulge enciimenine) 
4 — Devlet demiryollan ve limanlari isletme umum 

miidiirliigii 1936 yih biitce kanunu layihasi (1/438) 
(Biitge enciimenine) 

5 — Evkaf umum miidiirliigii 1936 yih biitge ka
nunu layihasi (1/439) (Biitce enciimenine) 

6 — Havayollari Devlet igletme idaresi 1936 yih 
biitge kanunu layihasi (1/440) (Biitge enciimenine) 

7 — Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigii 
1936 yih biitge kanunu layihasi (1/441) (Biitge encii
menine) 

8 — Inhisarlar umum miidiirliigii 1936 yih biit
ge kanunu layihasi (1/442) (Biitge enciimenine) 

9 — Istanbul liman isjeri umum miidiirliigii 1936 
yih biitge kanunu layihasi (1/443) (Biitce enciime
nine) 

10 — Izmir liman isjeri umum miidiirliigii 1936 
yih biitge kanunu layihasi (1/444) (Biitge enciime
nine) 

11 — Konya ovasi sulama idaresi 1936 yih biit
ge kanunu layihasi (1/445) (Biitge enciimenine ) 

12 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii 
1936 yih biitce kanunu layihasi (1/446) (Biitge encii
menine) 

13 — Tahlisiye umum miidiirliigii 1936 yih biit
ce kanunu layihasi (1/447) (Biitce enciimenine) 

14 — Van golii gemi igletme idaresi 1936 yih 
biitge kanun layihasi (1/448) (Biitge enciimenine) 

15 — Yiiksek Miihendis mektebi 1936 yih biitge 
kanun layihasi (1/449) (Biitge enciimenine) 

16 — Ankara §ehri Imar miidiirliigii 1934 yih son 
hesabi hakkinda kanun layihasi (1/450) (Divani mu
hasebat enciimenine) 

17 — Ankara Yiiksek ziraat enstitiisii 1934 yih 
son hesabi hakkinda kanun layihasi (1/451) (Divani 
muhasebat enciimenine) 

18 — 1935 yih muvazenei umumiye kanununun 
5 nci maddesine bagh (D) cetvelinde yapilacak de-

nunun altinci maddesine bir fikra ekienmesine dair 
kanun layihalan kabul edildi. 

Inhisarlar umum miidiirliigii tekaiid sandigi la-
yihasinm maddeleri kabul ve bir maddesi enciimene 
tevdi olundu. 

Meclisin 11 mart 1936 ya kadar tatil yapmasi hak-
kmdaki takrir kabul edilerek o tarihte toplanilmak 
iizere inikad bitirildi, 
Balkan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Canakkale Bahkesir 

Ziya Gevher Etili Sabiha Gokgtil 

gisjklik hakkinda kanun layihasi (1/452) (Biitge en
ciimenine) 

19 — 1702 ve 1889 sayih kanunlarm tadiline dair 
olan 2517 sayih kanuna bagh gizelgenin degigtirilme-
si hakkinda kanun layihasi (1/453) (Maarif ve Biitge 
enciimenlerine) 

20 — Devlet demiryollan ve limanlari isjetme 
umum miidiirliigii 1933 yih son hesabi hakkinda ka
nun layihasi (1/454) (Divani muhasebat enciimenine) 

21 — Hazineden taksitle gayrimenkul mal satm 
almis. olanlarm taksit bedellerinin tecili hakkindaki 
2222 sayih kanuna ek kanun layihasi (1/455) (Ma-
liye ve Biitge enciimenlerine) 

22 — Istanbul universitesinin muvazenei umumi-
yeye almmasma dair olan kanunun 6 nci maddesine 
bir fikra eklenmesi hakkinda kanun layihasi (1/456) 
(Biitge enciimenine) 

23 — Jandarma umum kumandanhgi 1935 yih biit-
gesinde 20 000 liralik miinakale yapilmasma dair ka
nun layihasi (1/457) (Biitge enciimenine) 

24 — Maarif vekaleti 1935 yih biitgesinde 14 716 
liralik miinakale yapilmasma ve yeniden agilan fasil-
lara fevkalade tahsisat konmasma dair kanun layi
hasi (1/458) (Biitge enciimenine) 

25 — Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 1935 
yih biitgesinde 3200 liralik miinakale yapilmasma da
ir kanun layihasi (1/459) (Biitge enciimenine) 

26 — Tahlisiye umum miidiirliigii 1934 yih son he
sabi hakkinda kanun I&yihasi (1/460) (Divani muha
sebat enciimenine) 

27 — Turk bayragi kanunu layihasi (1/461) (Da-
hiliye ve Mill! Miidafaa enciimenlerine) 

28 — Tiirkiye - Italya ticaret ve Wiring anlagmala-
rile mektuplari hiikiimlerinin 20 ikinci kanun 1936 
tarihinden itibaren iig ay uzatilmasi hakkmda kanun 
layihasi (1/462) (Hariciye ve Iktisad enciimenlerine) 

Tezkereler 
29 — Tegviki sanayi kanununun muaddel 26 nci 

maddesinin tefsirine dair Ba§vekalet tezkeresi (3/206) 
(Iktisad, Maliye ve Biitge enciimenlerine) 

30 — Tahlisiye umum miidiirliigii 1932 yih son 
hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunulduguna 
dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/207) (Di
vani muhasebat enciimenine) 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 



B I R I N C I C E L S S 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATlBLER : Sureyya Tevfik Genca (Tokad), Sabiha Gokgul (Balikesir) 

BALKAN — Celse acilmi§trr. 

3 — MUZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — Memurin kanununun bazi maddelerile 
1777 say ill kanunun 3 ncii maddesinin degi§ti-
rilmesine dair kanun layihasi ve Memurin ka-
nunu Muvakkat encilmeni mazbatasi (1/201) [1] 

Layihanm ikinci muzakeresidir. Maddelere 
gegiyoruz. 

788 sayili memurin kanununun bazi maddeleri 
ile buna miizeyyel olan 1777 sayili kanunun 

3 ncii maddesinin tadili hakkinda kanun 

MADDE 1 — 788 sayili memurin kanununun 
13 ncii maddesi a§agrdaki §ekilde degi§tirilmi§-
tir: 

(Teadiil kanununa bagh bir numarali cetve-
lin A ve B serilerine dahil ve tayinleri merkeze 
aid butiin memurlarm sicilleri vekalet veya 
dairelerinde ve tayinleri vilayetlere aid me
murlarm sicilleri de vilayetlerde bulunur. Ta
yinleri vilayetlere aid memurlardan icab eden-
lerin sicillerinin merkezde bulundurulmasi da 
caizdir. 

A serisine dahil olan memurlarm sicilleri
nin birer sureti Ba§vekalete verilir ve bu me
murlarm sicillerinde yiiriitiilecek vukuat mun-
tazaman Basvekalete bildirilir. Ba§vekalette bu 
sicil i§leri icin bir kalem te§Ml olunur. 

tJcretle istihdam edilen ve D cetvedine da
hil bulunan daimi memurlarm sicilleri de ma-
a|li memurlar gibi yukandaki fikralar hiikmii-
ne gore tutulur. 

Vekaletlerce her sene memurlarm kidemle-
rini gbsteren tablolar ne§rolunur. 

Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir 
sene icinde memurin kanununun gosterdigi §e-
raite gore terciimeihal vermeyen memurlarm 
cezaen bir maa§i kesilir. Terciimeihal verildigi 
halde sicil muamele ve vukuatmi vaktinde yii-
riitmeyen alakali memurlar da yukandaki fikra 
hukmune gore cezalandirilir.) 

fl] Birinci miizakeresi 36 nci inikad zaptm-
dadir. 

BA§KAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Memurin kanununun 25 nci 
maddesi a§agidaki §ekilde d«gi§tirilmi§tir: 

(Memurlara verilen takdirnameler kideme 
ve fill hizmete miiessir degildir. Ancak kidem-
leri miisavi olan memurlarm terfiinde sicille 
gecmi§ takdirname riichan hakki bahseder.) 

BALKAN — Madde hakkinda tadilname 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Memurin kanununun bazi 
maddelerinin tadili hakkmdaki 1777 sayili ka
nunun 3 ncii maddesi asagidaki §ekilde degis-
tirilmi§tir: 

(Her derece ve smiftaki memur liizumu sa-
bit oldugu takdirde, tayinindeki usule gore 
mensub oldugu vekalet veya umum mudurlii-
giin emrine almabilir. Bu takdirde on be§ se-
neden asagi hizmeti olanlara dordde bir, on 
be§ seneden yirmi seneye kadar hizmeti olan
lara iigte bir, yirmi seneden fazla hizmeti 
olanlara yarim maa§lan nisbetinde; hizmet 
miiddetleri on bes seneye kadar olanlar igin iki 
sene ve hizmetleri on be§ seneden yukari olan
lar i§in u§ sene miiddetle maa§ verilir. Bu miid-
detler, memurun vekalet emrine almdigi ta-
rihten ba§lar. Yukandaki hiikme gore vekalet 
emrine alman memurlardan vekalet emrine 
almdiklan tarihten itibaren hizmet miiddeti on 
be§ seneye kadar olanlar dord sene ve hizmet 
miiddeti on be§ seneden yukari olanlar alti sene 
zarfmda bulunduklan dereceye muadil veya 
bir derece a§agismdaki bir memuriyete ta-
yin edilmeyenlerle tayin olundugu halde o 
memuriyeti kabul etmeyenler haklarmda te-
kaiid kanununun 13 ncii maddesi hiikiimleri 
mecburi olarak tatbik edilir. §u kadar ki, me
mur bu miiddeti beklemeksizin kendi hakkm-
da tekaiid kanununun tatbikmi isterse mecburi 
hizmet miiddetini doldurmu§ olmak veya 1237 
numarali kanunun hiikmunii yerine getirmi§ 
bulunmak §artile bu istegi kabul edilir. An-
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cak muhakeme altma almmi§ memurlar hak-
kinda tekaiid kanununun tatbik mecburiyeti 
muhakemenin neticesine birakilir.) 

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

Dorduncu madde hakkmda bir tadilname 
vardir. Onu arzediyorum: 

Yuksek Reislige 
Memurin kanununun bazi maddelerinin de-

gi§tirilmesine dair olan kanun layihasmin bi-
rinci muzakeresi sirasinda tayyedilmesi karar 
altma almmi§ olan 4 ncii maddesinin a§agida-
ki gekilde kabulunii arz ve teklif ederim: 

Mardin 
Edib Ergin 

( Madde 4 — Memurin kanununun 64 ncii 
maddesi a§agidaki sekilde degi§tirilmi§tir: 
Devlet, idarei hususiye ve belediyeler hesabi-
na memleket iginde tahsil gorenlerden orta tah-
sili bitirenler be§, yuksek tahsili bitirenler 
sekiz sene muddetle ve ayni idareler hesabma 
ecnebi memleketlerde tahsil gbrenler de tahsil 
miiddetlerinin iki misli kadar meslek ve ihti-
saslan dahilinde hizmete mecbur ve bunun 
igin bizzat alakadar dairelere derhal miiracaat-
le mukelleftir. 

Bu suretle miiracaat vukuunda kadroda 
agik bir memuriyet bulunmasa bile bunlarm 
kanunen tayin edilebilecekleri memuriyete 
mahsus (Maa§ ve emsali hasili kendilerine iic-
ret olarak verilmek sartile) meslek ve ihtisas-
lari dahilindeki vazifelerde stajiyer olarak is-
tihdam edilirler. Bu gibilerin ilk agilacak me-
muriyetlere tayinleri mecubiridir. Stajiyerlik-
te gegirecekleri miiddet namzedlik miiddetine 
ve mecburi hizmetlerine mahsub edilir. Ancak 
bunlann askerlikte gegirecekleri miiddetler 
mecburi hizmete mahsub edilmeyip umumi hii-
kiimlere tabidir. Hizmete alinmak igin miira
caat etmeyenler ilk mecburi hizmet miiddetini 
ikmal etmeden evvel vazifeden ayrilanlar tahsil 
miiddetlerince kendilerine yapilan masrafi fa-
izile birlikte odemege mecburdurlar. Hususi ka-
nunlarile bu kanuna gore mecburi hizmete ta-
bi olanlardan banka, imtiyazli §irket veya her 
hangi bir hususi miiessesede i§ isteyenlerin mec
buri hizmetlerini ifa ettiklerini veya tazminati 
odediklerini vesika ile isbat etmeleri lazim-
drr, bu §ekilde vesika gbstermeyen mecburi hiz
met erbabmi istihdam eden miiesseseler kanu-
nun tayin eyledigi tazminati uzerlerine almis 
olurlar). 

BASKAN — Madde budur. 
SIRRI IgOZ ( Yozgad ) — Usui hakkmda 

soz istiyorum. 
BASKAN — Miisaade buyurursaniz, ikinci 

miizakerelerde tadilnamelere ancak enciimen 
cevab verir. Maamafih usul hakkmda soz soy-

liyeceginiz icin buyurun, size sbz veriyorum. 
SIRRI ±<?6Z (Yozgad) — Maddenin ask 

tayyedilmi§tir. Tayyedilen madde yerine kaim 
olmak iizere teklif yapilamaz. Kanun bu miiza-
kere ile son §eklini aliyor. Eger miistakil bir 
madde ise enciimene gitmesi lazimdrr. Qtinkii 
bu kanunun bu maddesi bir miizakere ile kabul 
edilemez. 

BASKAN — Tayyedilen maddelerin yerine 
teklif dermeyan edilemeyecegine dair nizamna-
mede ahkam yoktur. Tadilname hie bir zaman 
menedilemez. Heyeti Aliye isterse kabul eder, 
isterse etmez. Enciimenin bu hususta bir diye-
cegi var midrr? 

REFlK INCE (Manisa) — Evvela, takrir sa-
hibi izah etsin. 

BASKAN — tsterse izah eder. 
EDlB ERGlN (Mardin) — Memurin kanu-

nu ne§ri tarihi olan 926 dan beri Hiikumet 
hesabma tahsil gormii§ olanlarm mecburi hiz-
metleri hakkindaki mevcud vazi kanuni, o 
tarihten beri gerek Hiikumet ve gerekse tahsil 
gorenler hakkmda miitekabil mahzurlar tevlid 
etmi§tir. Bunun bir kac misali tadad edilebi-
lir. Bu mahzuru tevlid eden yegane bir sebeb 
vardir. 0 da biitce ve miinhal meselesi. Biitge-
de para bulunmamasi, kadroda tahsil gorenin 
tayin edilmesi la^im gelen derecede miinhal 
bulunmamasi, tayin keyfiyetini teahhura ugra-
tiyordu. UQ ay zarfmda tayin edilemeyen bu 
mecburi hizmete tabi olanlar, kanunun kaga-
mak yolundan istifade etmek cihetine kapili-
yorlardi. Bunun oniine gecmek igin Hiikumet 
bir teklifte bulundu. 0 teklif birinci miizakere 
esnasmda durii dira?; konusuldu ve Hiikumetin 
bu iic aylik mehel miiddetini bir seneye iblag 
etmesi hakkindaki teklifi, tahsil gorenlerin za-
rarma ve belki de Hiikumetin, o tahsil g6rmii§ 
gencin ihtisasmdan istifade edebilmek imkani-
ni elden kagirmasi suretile kendisinin de zara-
rini mucib olacagi dolayisile tayyi teklifi ka
bul edilmisti. Halbuki benim bu giinkii tekli-
fimde bu mahzur orta yerden kaldinlmis, bu-
lunuyor. 

Yani bir gence, gerek dahilde ve gerek
se harigte Hiikumet hesabma tahsil etmi§ bu-
lunsun, Hiikumete miiracaat ettigi zaman der
hal kendisini hizmete tayin etmek imkani 
bah§ediliyor ve kendisine hizmeti mukabilinde 
bir para vermek imkani temin ediliyor. C?un-
kii, geng geldigi zaman beni hizmete almiz di-
yecek. Hiikumet bu vaziyette kadroda miinhal 
var midir, yok mudur diye aramak mecburi-
yetinde degildir. Umid ederim ki Maliye veka-
leti de bu teklifime muvafakat eder de orta 
yerde Hiikumetin gormekte oldugu zararin 
oniine gecilmi§ olur. Arzettigim teklif §udu.r: 
Miiracaat vukuunda kadroda agik bir memuri
yet bulunmasa bile bunlarm kanunen tayin edi
lebilecekleri memuriyete mahsus (Maa§ ve em-
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gali hasili kendilerine ticret olarak verilmek 
§artile) meslek ve ihtisaslan dahilindeki, va-
zifelerde stajiyer olarak istihdam edilirler. 

Bu suretle mahzurlar miindefi edilmig olur. 
EMtN DRAMAN (Yozgad) — Miiracaatle-

rinde tayin edilecekleri memuriyet maa§-
larile emsali hasili kendilerine iicret ola
rak verilir diyorsunuz. Sayed biitgede bu para 
yoksa, bu takdirde vaziyet ne olacaktir? 

EDlB ERGIN (Mardin) — Bu suretle mii-
racaat vaki oldugu takdirde kadroda kendisi-
nin tayin edilmesi lazimgelen dereceye miisaid 
bir para yoksa gelecek sene biitgesine ve kad-
rosuna ilave edilecegi §iiphesizdir. 

EMlN DRAMAN (Yozgad) — 0 halde ge
lecek sene biitgesine tahsisat konuncaya ka-
dar arada gegecek olan miiddet zarfindaki 
vaziyetleri ne olacak? Miikellefiyetleri sakrt 
olacak midir? Yoksa miikellefiyet devam ede-
cek midir? 

EDIB ERGtN (Mardin) — Hayir, mukel-
lefiyetten vareste olmayacaktir. Arada gece-
cek olan zaman, memuriyet hizmetine mahsub 
edilecektir. 

BA§KAN — Ba§ka mutalea var mi? (En-
ciimene gonderelim sesleri). 

MALtYE E. Rs. HASAN FEHMt ATAQ 
(Gumiigane) — Arkadasimizm bu teklifi, ev-
velce enciimenin yiiksek huzurunuza arzettigi 
maddede acik kalan para meselesini halletmis, 
oluyor. Zaten maddenin o zaman gikanlmasi-
na sebeb olan da, bunlarm kadroda miinhal 
yer bulunup tayin edilinceye kadar gegecek 
olan zaman igin 3 ay kafi dendi. Bu teklifle 
bendenizce madde en muvafik geklini almi§ 
oluyor. Yalniz madde burada reye arzedile-
cekse ifadede gbrdiigiim eksikligin tashihini 
rica edecegim. Belki teklif sahibi arkada§im 
da igtirak ederler. (Tahsil gorenler) ciimlesi-
nin yerine (Tahsilini bitirenler) ciimlesinin 
konmasi ve bu §ekilde degigtirilmesi lazimge-
lir. Ayni hakki tahsil gorenlere degil, tah-
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silini bitirmi§ olanlara vermek lazimdrr (Dogru 
sesleri). 

Heyeti umumiyesi itibarile maddeyi muva
fik gbruyorum. Para meselesi iizerinde de ar-
kadaglarimizm diyecekleri yoktur. 

Kanun layihasmm ikinci miizakeresinde* 
yiz. Heyeti umumiyesi itibarile reddedilmis. bir 
§ey yoktur. Senesi iginde tekrar miizakere edi-
lemesin. Kanunun, muzakeresi iginde oldugu-
muza gore, birinci miizakerede tadil edilen, 
ikinci miizakerede tekrar tadil gorebilir. Bi
rinci miizakerede liizumlu goriilmeyen bir me-
sele, ikinci miizakerede Meclisce liizumlu go-
rulik ve kanaat hasil olursa bu hususun ila-
vesi suretile yine tadil yapilabilir. Buna ni-
zamnamei dahili ve usul noktasmdan hig bir 
mani yoktur. Bilakis miizakerenin daha salim 
bir gekilde cereyam igin bu nokta gok daha mii-
saiddir. 

BASKAN — §imdi bu tadilnameyi bir mad
de olarak reye arzetmiyecegim. Ewela tadil-
namenin nazan dikkate almrp almmadigmi re
ye koyacagim. Heyeti Umumiye, tadilnameyi 
nazan dikkate alirsa bunu encumene verece-
giz. Encumen bize tadilnameyi ihtiva etmek 
iizere yeni bir madde getirecektir. 

Okunan tadilnameyi nazan dikkate alan-
lar . . . Almayanlar . . . Tadilname nazan dikka
te alinmi§ ve encumene verilmigtir. 

SIRRI IQ()Z (Yozgad) — Tadilname mali-
yeyi de alakadar etmektedir. Biitge enciimeni-
ne de ugramasi lazimdir. 

BALKAN — Ruznamemizde miizakere edi-
lecek ba§ka madde yoktur. Meclis te heniiz 
geldigi igin, enciimenler, kendilerine gelen i§-
lerle me§gul olamami§lardir. Tensib buyurulur-
sa pazartesi giinii igtima edelim (Hay hay ses
leri). 

Oniimlizdeki pazartesi giinii saat 15 te top-
lanilmak uzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,20 
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