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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

İstanbul mebusu General Şükrü Nailî Gökberkin 
ölüdüğü tebliğ ve ölünün kıymetli hatırasına hürme-
ten bir dakika sükût edildi. 

Tuz kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldık
tan sonra cuma günü toplanılmak üzere inikad bi

tirildi. 

Başkan Vekili Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Tokad 

S. Tevfik Genca 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı ka

nunun 5 nci maddesile bu maddeye bir fıkra ilâvesi 
hakkındaki 2016 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hük
münün değiştirilmesine ve adı geçen 1455 numaralı 
kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası (1/651) (Millî Müdafaa encümenine) 

2 — 1936 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/652) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Gazi Antebin Kozanlı mahallesinde oturan Ha-

lebli Yüzbaşı Hasan Nureddin hakkında zat işleri son 
tetkik mercii encümeninin vermiş olduğu kararın 2515 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan tetkikma 
dair Başvekâlet tezkeresi (3/298) (Millî Müdafaa en
cümenine) 

4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti memur
ları için yaptırılmış olan apartmanlardan 1837 sayılı 
bina vergisi kanunu hükmüne göre istenilen verginin 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/299) (Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
5 — Genel kurmay şifre subayı piyade yüzbaşısı 

Cevad hakkında Zat işleri son tetkik mercii encüme
ninin vermiş olduğu kararm 2515 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesine tevfikan tetkikma dair Başvekâlet tezke
resi ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (3/286) 
(Ruznameye) 

6 — Şûrayi devlet Maliye ve Nafıa dairesi reisliği 
ile bir azalık için intihab yapılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
uıürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (3/295) (Ruz
nameye) 

KÂTİBLER 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saat i : 15 

B A Ş K A N — Tevfik F i k r e t Sılay 

Ali Muzaffet Gök er (Konya ) , Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — R İ Y A S E T D İ V A N I N I N H E Y E T İ U M U M İ Y E Y E M A R U Z A T I 

1 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 
maaşlı memurları hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20 - VI -1936 tarih ve 6/2119 sayılı tezkere

ye ektir: 
Havayolları Devlet işletme idaresinin maaşlı 

memurları hakkındaki kanun lâyihasının, gö

rülen lüzuma binaen geri alınmsaı Nafıa ve
killiğinden yazılan 26 - XI -1936 tarih ve 
1371/14727 sayılı tezkere ile rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının geri gönderil
mesine Yüksek müsaadelerini dilerim. 

28 - XI -1936 
Başvekil 
1. İnönü 

BAŞKAN — Lâyihayı iade ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Denizli mebusu Haydar Rüştü Öktcmin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 

encümenlerinden mürckkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (3/235) [1] 

1] 13 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

14 — 



t : 11 4-îâ I-İ936 O : 1 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Beye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Konya mebusu Cemal Tekinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası [1] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Binbaşılık ve yarbaylık nasıb tarihleri
nin tashih edilmesini isteyen topçu Yarbay Sami 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası [2] 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı?. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Bir yüzbaşı va
tandaş varmnş. Yüzbaşı vatandaşın Millî müca
dele esnasında emsali misillû Başkumandanlık 
emri dairesinde terfii iktiza ederken tebligat ha
tasından dolayı o zamana aid olan yüzbaşılık 
rütbesi üzerinden lâzım gelen terfi muamelesinin 
yapılmamış olması dolayısile bu hakkının veril
mesi zımmında, bu zat askerlerin terfi, tekaüd, 
tahvil, tebdil, tayin gibi muamelelerine taallûk 
eden meseleleri tetkik etmek üzere hususî bir 
kanunla teşekkül eden encümene müracaat et
miş, bu encümen de, bu zatın leh ve aleyhinde 
bir karar ittihaz etmeksizin Meclisçe bir karar 
ittihazı zımmında bir mütalea dermeyan etmiş, 
o mütalea üzerine iş Meclise gelmiş ve Meclisde 
şimdi Millî Müdafaa encümeninin bu mazbata
sını görüşmekte bulunuyor. 

Bir defa prensib itibarile bu işlerin tetkiki 
ile mükellef tuttuğumuz tetkik encümeninin böy
le bir karar vermesi doğru değildir. 2515 numa
ralı kanunun ifadesini okursam Tetkik encüme
ninin vazifesini tahattur buyurmuş olursu
nuz. «Zabitan ile askerî memurların terfi, tebdil, 
nakil, tayin, tekaüdlük hakkındaki şikâyetlerini 
tetkik etmek ve mukarrerat ittihaz eylemek 
üzere Büyük Erkânı harbiye Reisinin veya onun 
tarafından seçilecek bir zatın reisliğinde bulun
mak ve aslî vazifelerini de görmek üzere ikisi 
Büyük Erkânı harbiye dairesi Reislerinden, di
ğer ikiside Millî Müdafaa vekilliği daire reisle
rinden olmak üzere dört azalı «Zat işlerinin 
son tetkik mercii» namile bir encümen teşkil 
olunur». 

Şu takdirde, encümenin vazifesi, kendi hak
kının verilmemesinden dolayı şikâyet eden bu 
zabit hakkında, hakkın vardır, veya yoktur 
diye, Şûrayi devletin yerine kaim olmak üzere, 

[1] 15 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 16 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 

bir karar vermesi lâzımdır. Yoksa bu işin Bü
yük Millet Meclisine aidiyeti hakkmda karar 
vermesi, işin içinden çıkamamış olması gibi bir 
vaziyetten başka bir şey değildir. Hakkı var
dır, veya yoktur, ben bu işi görmeğe salahiyetli 
değilim şeklinde vereceği karardır ki, bundan 
memun olmayan alakalı bilhassa bu kanunun 
maddei mahsusası mucibince Büyük Millet Mec-
lesine müracaat eder. Onun için tensib buyurur
sanız, senelerce evvel yapılan muamelenin he
yeti umumiyesini, dosyasını, teferruatını gör
meden zat işlerine taalluk eden bir işin tetkikine 
imkân bırakmadan, kanunun emri olmaksızın, 
bir vekâlet makamına taallûk eden bir işi Mec
lise sevketmek doğru değildir. Benim hukukî 
ve kanunî içtihad ve telâkkime göre, tetkik en
cümeni bu işteki tetkikatını etraflı surette ya
parak bu zatın haklı veya haksız olduğunu bil
dirsin. ondan sonra 2515 numaralı kanun muci
bince verilen karardan memnun olmayan alâka
lının itirazı üzerine Büyük Millet Meclisince tet
kik ve karar altına alınsın. Böyle olmadıkça bu 
meselede şikâyetçinin hakkı vardır demek doğ
ru olamaz. Bizim vaziyetimiz idare ile meşgul 
olmamıza müsaade etmez. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E M. M. Gl. KÂZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Refik İncenin 
bu, gerek Millî Müdafaa vekâletinin ve gerek 
son tetkik mercii encümeninin müracaatine ka
dar olan sözleri heb vaki olmuş keyfiyetlerdir. 
Ancak, ya iyi okumadılar... 

REFİK İNCE (Manisa) — Okudum, oku
dum. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Devamla) — 
Veya iyi tetkik buyurmadılar.. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Tetkik te ettim. 
Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Devamla) — 

Gerek Tetkik encümeni ve gerek Millî Müdafaa 
vekâleti bu zatin nasıblannm tasdikma karar 
vermişlerdir. Bu karar Millî Müdafaa vekâle
tinden Meclise yazılmış.. Esbabı da, o zamanki 
terfiler Meclisten çıkarmış. Meclis te o zatin rüt
beleri tarihinin tashihine karar vermiştir. Son 
karar Heyeti umumiyenindir. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bir defa Mazba
ta muharriri arkadaşımıza onu söyleyeyim ki, 
bu meselenin esasmı şikâyet teşkil ediyor. Ka
nun gayet sarihtir. Şikâyet olduğuna göre, 
4 ncü madde mucibince T. B. M. Meclisi bu 
isi tetkik eder . 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — 
Şikâyet yoktur. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Eğer Mazbata 
muharriri arkadaşımızın söylediği gibi şikâyet 
yoksa Millî Müdafaa encümeninin tetkik etmek 
için deruhde edeceği bir mevzu da yoktur. 
Çünkü 2515 numaralı kanun, tebdil, terfi, na
kil ve tekaüdlük hakkındaki şikâyetleri tazam-
mun eder. Eğer Mazbata muharriri şikâyet 
yok derlerse o halde kendilerine, şikâyeti olma-
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yan bir vatandaşın işine hangi salâhiyetle ba
kıyorsunuz? diye bir sual teveccüh eder. Onun 
için tensib ederseniz, bence bu kabü meseleleri 
müzakere edebilmek için 2515 numaralı kanu
nun sarahati karşısında, bir müracaate ihtiyaç 
vardır. Eğer böyle bir müracaat yoksa Türki
ye Büyük Millet Meclisi falan zabitin kıdem 
zammile meşgul olamaz. Mazbata muharriri ar
kadaşımız, o kanuna tevfikan gelmiyor derler
se o halde niçin mazbatalarında o kanuna tev
fikan karar ittihaz edildiğini yazmışlardır. 
Tensib buyurursanız meselenin, Büyük Millet 
Meclisinin, o kanun dolayısile bu gibi işlerle 
meşguliyeti noktasından bir defa da ne dere
ceye kadar varid olub olmadığını tetkik için 
Teşkilâtı esasiye veya her hangi bir encümene 
havalesini rica ediyorum. Bunun için de bir 
takrir vereceğim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. Gl. KÂZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Bu zatm son 
tetkik merciine müracaatı vardır ve bunun üze
rine son tetkik mercii olan encümeninin lehin
de bir kararı vardır. Millî Müdafaa vekâleti
nin de bu zatm lehinde bir kararı vardır. O 
zamanki Meclis kararı mucibince zabitanm ter
fi işleri Meclisten geçtiği için bu işde o zamana 
aid bir terfi meselesi olduğu için şimdi Mecli
se gelmiştir. Aid olduğu encümen kararmı ver
miştir. Keyfiyet reyi âlinize muhavveldir. 

Yoksa son tetkik mercii kanuna taallûk 
edecek bir mesele değildir. (Reye sesleri). 

REFÎK İNCE (Manisa) — Doğrusunu is
terseniz bendeniz mazbata muharriri arkadaşı
mın noktai nazarmı anlayamadım. Anlayama
dığımı söylediğimden dolayı da aflarmı rica 
ederim. 

Bir defa encümeninin bu işe karar vermesi 
için bu zatm müracaatı lâzım. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) 
— Etmiş. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Etmiş ve tetkik 
encümeni karar vermişse Meclise neye gelmiş
tir? Çünkü o kanun mucibince ancak karardan 
mutazarrır olan, karan beğenmiyen adam ikin
ci derecede olarak buraya gelir. O halde onun 
lehine karar verilmişse buraya niçin geldiğini 
anlryamadım. (Gürültüler). 

HASAN FEıHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Söz 
istiyorum. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Bu meselenin 
Büyük Millet Meclisine kanun hilâfına bir iş 
tahmil etmiş olması noktasından tetkik edilme
sini istiyorum. Doğrusu şayanı tetkik görüyo
rum. Bu mesele üzerinde bir defa da Teşkilâtı 
esasiye encümeninin mütaleasmı almalı. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ — Arkadaşlar! 
mevzubahs olan kanun yeni çıkmıştır. Bu ha
dise istiklâl muharebesi sırasında zayi olan bir 
hakkın iadesi hakkındadır. Eski arkadaşlar çok 
eyi bilirler, zabıtlarda da mevcuddur. Hatta 

Mukarrerat defterinde de vardır. Dumlu pmar 
muharebesine iştirak eden zabitanm hepsinin 
birer derece terfiini isteriz diye o zaman Mec
lis bir talebde bulundu. Müdafaai Milliye vekâ
leti, lâzım gelenleri terfi ettirdik dedi ise de, 
Meclis ısrar etti. Onun üzerine o harbe iştirak 
edenlerin defterleri Meclise geldi ve hepsi terfi 
etti. Bu zatın da anlaşılıyor ki terfi hakkı o za
man geri kalmıştır. Şimdi Meclisin o zamanki 
kararma göre, bunun terfii lâzım idi. Madem ki 
terfii o karar icabıdır, etmemesinden dolayı 
meselenin Meclise gelmesi yine o karar icabı
dır. Bu itibarladır ki Meclise sevk ediyorlar. 
Yoksa ondan sonraki hâdiseler * Meclise gelmi
yor ve gelmiyecektir. Bu işin zamanı vukuunu 
ele alırsak on, on beş sene evvelki hâdiseyi 
yeni bir kanuna elbette tatbik edemeyiz. Fakat 
evvelce terfi kararını veren Meclis olduğu 
için şimdi de takdir Meclisi alinindir. Meclisi 
âli bu itibarla gönderilen vesaiki Millî Müdafaa 
encümenine tetkik ettirir. Müdafaa encümeni, 
bunun o zaman yapılması lâzımgelen terfi hak
kı geri kalmıştır kanaatile Huzuru âlinize sevk 
etti. Siz de nasıl takdir buyurursanız o su
retle kararınızı veriniz (Müzakere kâfi sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD KANSU ( Denizli ) — 
Bay Hasan arkadaşımız tamamen benim fikri
mi söylediler. Zaten karardaki son satırlara 
dikkat buyurursanız «Teklif varakasının 21 bi
rinci teşrin 1338 tarihli bulunmasına ve o za
man bu gibi terfiler Kamutayın takdirile tes-
bit edilmekte bulunduğuna göre Meclise gön
derilmiş, bunu tesbit ediniz» denmiştir. Çün
kü 1338 tarihinde bu gibi terfiler Heyeti Ali-
yenizden tasdik olundu. Binaenaleyh bu da bu 
gün geliyor. 

Refik Şevket arkadaşımız; Millî Müdafaa 
encümenine neye gitti diyorlar. Heyeti Celi-
leye doğrudan doğruya gelibde bir evrakın 
müzakere edilmesine imkân var mıdır? O iti
barladır ki Müdafaa encümenine gitmiştir. 
Bunu sormakta mâna yoktur. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bendeniz, mese
lenin haklı veya haksız olduğu hakkında bir 
şey söylemedim. Yalnız demek istedim ki, Mec
lisin bu gibi işlerle iştigal edoceği evvelce 
neşredilmiş olan kanuna konması lâzımdı. 
Kanunda böyle bir kayid olmadıkça bu gibi 
işler vekâlete taallûk eder. Bence meseleyi hu-
kukan halletmiş olmak için Heyeti muhtereme-
ye arzediyorum; iki gün sonra olsun, fakat 
hukukan halledilmiş olsun. 

BAŞKAN — Takriri arzediyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen işin bir defa da 
Teşkilâtı esasiye encümenine havale buyurul-
masmı teklif ederim. 

Manisa 
Refik înce 

— 16 — 
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BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 
• Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 
4 — Harbiye okulu istihkâm öğretmeni Bin

başı Şükrü Över hakkında Zat işleri son tetkik 
mercii encümeninin vermiş olduğu kararın 2515 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan tetki-
kına dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (3/287) [İJ. 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea 
var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa söyle
yeyim ki, yeni ve eski mazbataların mahiyetine 
itiraz edecek vaziyette değilim. Fakat tetkik en
cümeni ihdas edildikten sonra yeni yeni vazi
yetlerle Meclis işgal edilmeğe başlandı. Tet
kik encümeninin ittihaz ettiği kararları boz
mak veya tasdik etmek vaziyeti Biz, bu 
Zat işlerinin tetkikini, Tetkik encümenine ve
rirken, esbabı mucibe olarak, zabitanın mes
leklerinin hususiyeti icabı olarak, yalnız asker
lere verilmesi lâzım olan malûmat ve ihtisasa 
taallûk eden işleri, Şûrayi devlet gibi umumî 
görüşle tetkik etmek üzere, kendi aralarından 
seçilecek encümen görsün diye kabul 
ettik ve kânunun bir maddesinde, zabitanm 
tayin, terfi, tebdil, nakil ve tekaüdlük işlerinden 
dolayı Şûrayi devlete müracaat edemezler dedik. 
Bundan anlaşılıyor ki bu zat işlerinin tetkiki 
Şûrayi devletin yerine ikame ettik. Eu işin içe
risinde teknik mahiyet bulunduğunu da nazarı 
dikkate alarak bu heyetin basma Erkânı Har-
biyeyei Umumiye reisini veya onun göstereceği 
zati ve azalıklarma da Erkânı Harbiye dairesi 
reislerinden ikisile Millî Müdafaa vekâletinden 
iki kişi koyduk. Binaenaleyh mesele doğrudan 
doğruya katidir. Ancak ve ancak beğenilmeyen 
kararlar hakkında şikâyet edenlerin Büyük 
Millet Meclisine müracaat hakları vardır. Zaten 
o müntahab encümene tetkik hakkı verilmiştir. 
Onuln kararma Millî Müdafaa vekaleti itiraz 
ediyor. Meseleyi tetkik eden Millî Müdafaa en
cümeni ise, tetkik encümeninin noktai nazarmı 
muvafık buluyor. Şimdi haksız kim çıkryor? 
Haksız çıkan Millî Müdafaa vekâletidir. Halbuki 
vekâletin kendi intihab ettiği daire reislerinin 
de bulunduğu heyet kendi aleyhine karar ver
miştir. Binaenaleyh kendi verdiği karar aley
hine vekâletin Meclise müracaat etmesi key
fiyeti doğru mudur, dğil midir? Bu itibarla ben 
Millî Müdafaa encümelninin noktai nazarma iş
tirak ediyorum, vekâlet namına iş gören kazaî 
müssesedir, vekâleti şikâyetçi mevkiine sokması 
doğru değildir. Şikâyet ferdler tarafından olur, 
Devlet müessesesi şikâyetçi mevkiine geçemez. 

[1] 17 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Mevzu bu olduğuna ve bu müessese Şûra
yi devlet makamma kaim olduğuna göre Mec
lise aid olan hakkın nazarı dikkate almarak ne
ticenin kabulünü rica ederim. Çünkü ferd ta
rafından şikâyet edilmiş değildir. 

Teklifim esas itibarile mazbatanın kabulü
dür amma, Millî Müdafaa vekâletinden geldi
ğinden dolayı değil, haddi zatinde şayanı ka
bul olduğundan dolayıdır. Tetkik encümeninin 
karan bu bahiste bir mahkeme kararı olduğun
dan dolayı, eğer mazbata muharriri arkadaşımız 
tensib buyurursa, neticede birleşiriz. Fakat 
yolda birleşemeyiz. Çünkü Millî Müdafaa ve
kâleti kendi unsurları tarafından verilen karar
lara muhalif bir vaziyet almış gibi olacaktır. 
Doğru olmayan bu noktadan korkuyorum. 

M. M. E. M. M. Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbekir) — 4 ncü madde mucibince son tet
kik merciinin kararlarını ancak B. M. Meclisi 
tetkik eder. Bu maddeye istinaden, M. Müdafaa 
vekâleti bu zatin nasbmm tashihini kabul etme
yerek Meclise müracaat etmiş. Millî Müdafaa 
encümeniniz de, bu zatin yaralanarak sabit hiz
mette kaldığım nazarı dikkate almıştır. Son 
1926 yılmda çıkan terfi kanunu mucibince bu zat 
ta faal hizmete alınarak terfi hakkmı kazanmış
tır. Madamki faal hizmete alınmıştır, biz de, 
emsaline nazaran mağdur olmaması için, tetkik 
encümeninin vermiş olduğu kararı kabul ediyor 
ve bunu Yüksek heyetinize arzediyoruz. Mesele 
budur (Kabul sesleri). 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda başka mü
talea var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade ederse
niz bir takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebebler esas tutularak ve Mec
lise müraraat hakkmm ancak şikâyetçiye aid 
bulunduğunun kabulünü teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazarı itibare alınma
mıştır. 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Mazbata aynen kabul edil
miştir. 

o —• Mühendislik ve mimarlık hakkındaki ka
nuna ek kaynın lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

ti] 18 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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mey enler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Mühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 sa
yılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Mühendislik ve mimarlık hak
kındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 1035 sayılı ka
nunun birinci maddesinde yazılı diploma ve 
ruhsatnameyi haiz olan mühendis ve mimarlara 
(Diplom mühendis) ve (Diplom mimar) ve tek
nik okulu ile buna muadeleti salahiyetli ma
kamlarca kabul olunan ecnebi teknik okulların
dan mezun olan mühendislere de sadece (Mü
hendis) unvanı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Kanunun he
yeti umumiyesi hakkında değil, yalnız (Dip
lom) kelimesi üzerinde söz söyleyeceğim. (Dip
lom enjeniör) diye Almanlarda bir tabir var
dır. Bunu biz de aynen kabul ediyoruz. Bu
nun yarısı almanca, yarısı türkçe oluyor. Bu
nun yerine (Diplomalı) dersek daha iyi olur. 
Yalnız,.bunda da bir mahzur variddir. Mühen
dislerin yarısı diplomalı, yarısı diplomasız gibi 
yani bundan evvel ınektebden çıkanlar diplo
masız, yeni çıkanlar diplomalı gibi anlaşılır. 
Bunun en iyisi (Yüksek mühendis), (Mühen
dis) demek iyi olur. 

ikinci bir mesele de : Kanunun heyeti umu-
miyesine aiddir. Mühendisliğe aid lehte, aleyh
te bir çok kanunlar yapılmıştır. O kanunların 
içinde bunlara aid hükümler vardır. Şimdi 
müzakere ettiğimiz kanunda yalnız 1035 nu
maralı kanun mevzubahstir. Bu kanun kimle
re mimar, kimlere mühendis denileceğini tes-
bit eden kanundur. Halbuki başka bir çok 
kanunlarda da mühendis kelimesi geçmiştir. 
Oradaki mühendis tâbirlerinin değiştirilmesi 
için de elimizdeki kanuna yeni bir madde ve
ya hüküm konması lâzımdır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) — 
Hangi madde? 

MÎTAT AYDIN ( Devamla ) — Mühendis 
tâbirinin geçen bütün kanunlarda da değişti
rilmesi hakkında bir madde lâzımdır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu kanun Meclise şu maksadla sevkedilmiştir: 
Evvelce memleketimizde bir (Yüksek mühendis 
mektebi) vardı, bir de (Fen mektebi) mev-
cuddu. Şimdi (Fen mektebi) ni kaldırıyorlar, 
yerine (Teknik okulu) kuruyorlar. Bunun 
hakkında ayrı bir lâyiha takdim edilmiştir. 

Gerek Teknik okulundan, gerek Yüksek 
mühendis mektebinden çıkanların her ikisi de 
mühendislik yapacaklardır. Fakat birisi ka
nun dairesinde mahdud işlerle, diğeri daha 
yüksek işlerle uğraşacaklardır. Şimdiye ka
dar (Mühendis) 1035 numaralı kanunun tayin 

I ettiği evsaftaki zevata itlak olunuyordu. Bu-
I n:.""! İlericinde diğerlerine mühendis demek sa-
j lâhiyetini veren bir kanun yoktur. Binaenaleyh 

bunlara (Yüksek mühendis) veya (diplomalı 
mühendis) veya (Diplom mühendis) unva
nını vererek, alelade mezun olanlardan kendi
lerini ayırmak lâzımdır. Bu itibarla Hükümet 
bu kanunu getirmiştir. Binaenaleyh mühendisi 
başkaca tarif etmeğe lüzum yoktur. 1035 nu
maralı kanun bunu tarif etmiştir. Bu kanunda
ki unvanlara gelince, Bütçe encümeninde Hü
kümetin teklifi tetkik edildi. Diğer salahiyetli 
encümenlerden de sorduk. Bu diplom; tabiri
ni nereden aldınız? Bunlar, bu tabirleri diğer 
ecnebi memleketlerden olduğu gibi alıyoruz, 
Almanyada bu (Diplom) tabiri (Yüksek mü
hendis) demektir, dediler. Bizde iştirak ettik. 
Esasen bunlar tekniğe aid şeylerdir. Yüksek 
heyetiniz kabul ederse bu teklif kalır. Yoksa 
başka bir tâbir bulunur. 

NAFIA V. ALÎ ÇETÎN KAYA (Afyon Ka-
rahisar) — Arkadaşm teklifi Yüksek mühendi
sin derecesini tefrik etmektedir. Arkadaşlarla 
mutabık kalıyoruz, bu suretle kabul edebiliriz, 
daha vazih olur. (Yüksek mühendis) ve (Yük
sek mimar) diye tashih edebiliriz. 

BAŞKAN — Encümen iştirak ediyor mu? 
BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 

— iştirak ediyor. 
BAŞKAN — (Yüksek mühendis), (Yüksek 

mimar) diye tashih edildi. 
Başka mutalea var mı? Maddeyi bu tashihle 

reyinize arzediyorunı. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresi müddeti zar
fında yapılacaktır. 

6 — Subay ve askerî memurların tekaüdü 
kin rütbe, ve sınıflarına göre tayin olunan yaş
ları bildiren 2272 sayılı kanunun değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Midi Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/593) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

EDİB ERĞÎN (Mardin) — Sözlerim bu lâ
yihanın ihtiva ettiği hükümlere aid olmıyacak, 
lâyihasının şekline ve formülüne aid olacaktır. 
ilk söz olmak üzere burasını arzedeyim. 

Müdafaai Milliye vekâletinin tatbik etmekte 

[1J 19 sayılı basmayeızı zaptın sonundadır. 
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olduğu bir kanun var. Unvanı da şudur: Subay 
ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sı
nıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren ka
nun, numarası 2272 dir. Hükümet bu kanunu 
değiştirmek istiyor. Bu kanunun hüküm ifade 
eden üç maddesi var. Her üçüde değiştirilmek 
isteniyor, yani Hükümet bu kanunun heyeti 
umumiyesini kaldırarak yerine yeni bir kanun 
ikame etmek fikrindedir. Bence; böyle bir ka
nunu meriyet mevkünden kaldırarak yerine ye
ni bir kanun ikame edilmek istenildiği zamanda 
bu kanunun taşıyacağı unvan şöyle olmalıdır: 
Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe 
ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren 
kanun. Yoksa Müdafaai Milliye encümeninin lâ
yihasında olduğu gibi; tayin olunan yaşları 
bildiren 2272 sayılı kanunu değiştiren, kanun 
denilemez. Bu, teknik usule muhalif bir iştir. 
Nitekim Meclisi Âliden böyle bir kanun geçmiş 
değildir ve emsali yoktur. Kanun metnine ge
lince : metinde maddelerin teselsülü zihinlerinde 
karışıklık uyandıracak, ülfet edilmemiş bir şe
kildedir. Çünkü kanun birinci madde diye 
başlıyor. 

Birinci madde — 2272 numaralı kanun aşa
ğıda olduğu gibi değiştirilmiştir deniyor. Eğer 
değiştirilen bir kanunun bir veya bir kaç mad
desi olmuş olsaydı lâyihanın bu şekilde başlamış 
olması usule ve formüle uygun olmuş olurdu. 
Halbuki değiştirilecek, kanunun heyeti umumi-
yesidir. Bu suretle başlangıç yani birinci madde 
zaiddir. Birinci madde dedikten sonra madde 1, 
madde 2, madde 3, deniyor, sonra tekrar 2 nci 
ve 3 ncü madde deniyor. Görüyoruz ki, zihinler
de bir karışıklık uyandıracaktır. Binaenaleyh 
encümen dahi tensib edecek olursa, bu kanunu 
da şimdiye kadar tatbik edilmekte olan usullere 
uydurarak metinden birinci maddeyi tayyede
lim. Hükümetin teklifindeki 4 ncü maddeyi 
metne alalım, ve maddelerin sıra unvanlarını 
teselsül ettirecek tashih edelim. Unvanını da 
(2272 sayılı kanunu değiştiren kanun) tabiri 
yerine (Yaşları bildiren kanun) diye tashih 
edelim. 

M. MÜDAFAA EN. M. M. Gl. KÂZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Kanunun hükmü
nü değiştirmeyen, yalnız metne aid bir teklif 
olduğu için kabul ediyoruz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Hukukçuluğum 
yok amma işin bir gelişi var. Kanun resen şim
di tanzim edilmiyor. Mevcud bir kanun yerine 
kaim oluyur veya onu tadil ediyor. Binaenaleyh 
kanunun serlevhasını arkadaşımın dediği gibi 
yaparsak ortada kanun yokmuş, bugün yapıyor-
muşuz manası çıkar. Eski kanun tadil edildiğine 
nazaran ondan da bahsetmek lâzımdır. Bü
tün kanunları karıştırsanız meselenin böyle ol
duğu meydana çıkar. 

EDÎB ERGÎN (Mardin) —Arkadaşımın söz
lerine karşı şu ufak cevabı arzedeyim: Kendile

rinin beyan ettikleri mütalea hukuk nazarında 
bir usul teşkil etmiş olsaydı şu suretle hareket 
edilirdi: 2272 numaralı kanunun, yani bugün 
tatbik edilmekte olan kanunun unvanı şudur: 
(Subay ve askerî memurların tekaüd için rütbe 
ve sınıflarına göre tayin olunan yaşlan bildiren 
kanun) dur. Doğrudan doğruya, başlı basma 
yapılmış bir kanun değildir. Bu kanun, 1325 
senesindenberi Millî Müdafaanın tatbik etmek
te bulunduğu ve 325 senesinde neşredilmiş (Tah
didi sin kanunu) nu kaldırmış ve onun yerine 
kaim olmuştur. Eğer mütaleaları savab olsay
dı, bu kanunun bu unvanı taşımayarak (Aske
rî tahdidi sin kanununu tadil eden kanun) un
vanını taşıması lâzmıgelmez miydi? 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler ... Kabul et
meyenler ... Encümenin mütaleası kabul edildi
ğine göre müzakereye esastır, binaenaleyh, mad
deler o şekilde okunacaktır. 

Subay ve askerî memurların tekaüdü için 
rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaş

ları bildiren kanun 
BÎRÎNCÎ MADDE — 2272 numaralı kanun 

aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir : 
MADDE 1 — Bütün subay ve askerî memur

lardan aşağıdaki maddelerde gösterilen yaşları 
bitirenler hizmete muktedir olsalar dahi rıza
larına bakılmaksızın tekaüd edilirler. Bu su
retle tekaüd edilenler 1076 sayılı ihtiyat subay 
ve askerî memurlar kanunu hükümlerine tâbi
dir. Mezkûr kanuna tevfikan hizmete alındık
ları zaman kendi rütbe ve sınıflarmdaki muvaz
zaf subay ve askerî memurlarm almakta olduk
ları muhassasatı alırlar. 

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

MADDE 2 — Yarsubaylar, asteğmen ve teğ
menler için hizmet edecekleri azamî yaş (kırk 
bir), yüzbaşı ve önyüzbaşılar için (kırk altı) 
binbaşılar için (Elli iki), yarbaylar için (elli 
beş), albaylar için (elli sekiz), tuğgeneral, 
tümgeneral, tuğamiral, tümamirallar için (alt
mış), korgeneral, orgeneral, koramiral ,oramiral-
lar için (altmış beş), mareşal ve büyük amirallar 
için (altmış sekiz) dir. 

GENERAL ŞEFÎK TURSAN (Denizli) — 
Benim maruzatım ancak netice hakkında muh
terem Vekil ve Müdafaai Milliye encümeninden 
bir sual sormak mahiyetinden ileri geçecek de
ğildir. Malûmdur W, İmparatorluktan müdev-
ver orduyu ıslah etmek, gençleştirmek lâznn-
geldiği için gerek Umumî harbde ve gerek Millî 
mücadelede rütbelerle işgal edilen makamlar 
arasmda hiç bir ahenk mevcud değildi. O zaman 
bir binbaşı alay idare ediyor, bir kaymakam da 
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fırka kumandanlığı yapıyordu. Fakat yavaş ya
vaş bu vaziyet normal şeklini almıştır. Şimdi 
tam normal şekildedir. Ancak bizde evvelce bir 
liva kumandanlığı mevcud değildi. Liva ku
mandanlığı! sonradan ihdas edildi. Evvelce bir 
alay kumandanı fırka kumandanlığına geçebilir
di. Fakat şimdi liva kumandanı olmadan geçe
mez. Şimcİi bu rütbelerle makamlar arasındaki 
münasebet düzelmiştir. Liva kumandanı mirli
va ve fırka kumandanı ferikden olacaktır. Niha
yet hiç bir alay kumandanı, liva kumandanı ol
madan fırka kumandanı olamaz. Demeki ki li
va kumandanı ile fırka kumandanı rütbeleri 
arasmda bir kademe farkı vardrr. 

Buna rjağmen yeni kanunda görüyoruz ki, 
eski livalarda olduğu gibi « Tuğgeneral » ile 
« Tümgeneral » ayni tahdidi sindedir, o da 60 
yaş tesbit edilmiştir. Eski kanunda « Ferik » 
ile « Liva » farklı idi. Şimdi değil. 

Malûmuâlileri tahdidi sinden iki maksad 
vardrr. Birisi, arkadan gelenlere yol açmaktır. 
Yani dahayukarı makama ehli olmadıkları te-
beyyün edenlerin bulundukları yeri tikayıb 
kalmalarına meydan vermemek için bir tasfi
yedir. 

Fakat bunun asıl daha mühim bir sebebi 
vardrr: Bu da her rütbeyi işgal eden zatm ka
nunda zikfredilen yaşı geçince artık o rütbenin 
istilzam ettiği fikrî olmasa bile bedenî vazifeyi 
yapamayacağı mülâhazasından ibarettir. Yani 
meselâ bir mülâzım 40 yasma gelince artık 
mülâzimliğinin istilzam ettiği müşkül vazifeyi 
yapamryaeak telâkki edilir. Her rütbe hakkın
da da vaziyet böyledir. 

Nitekim yüksek kumanda heyetine giren 
kor genenallarm, yani kolordu kumandanları
nın bedenî işleri hafiftir. Fakat fikren meşgul
dürler. Bunlar için 65 vaş tesbit edilmiştir. 
Fırka kumandanmm da liva kumandanına 
nazaran vazifesi farklıdır. Seferde kendisine 
otomobil verilmektedir. Hazarda da verilmesi 
için teklif yapılmıştır. Liva kumandanmm oto
mobili yoktur. Yani vazifeleri farklıdır. 

Neden tahdidi sinde bunları birleştirmişler
dir? Bütün Avrupa ordularında böyledir. Her 
yerde liva kumandanlarile fırka kumandanları 
bir tahdidi sinne tâbi değildir. Yalnız şunu ar-
zedeyim ki, benim maruzatımdan maksadım 
liva kumandanı 60 yaşında tekaüd edilsinde 
fırka kumandanı 62 yaşmda edilsin demek is
temiyorum. Benim arzum, dünyanm her tarafın
da olduğu gibi bunlarm ayrı bir tahdidi sinne 
tâbi tutulmamasıdrr. Marutazrm ve sualim bu. 

MİLLİ MÜDAFAA En. M. M. KÂZIM SE-
VÜKTEIİÎN (DiyabeMr) — Bu kanun lâyihası 
yeni bir tanun tesisi değildir. Bu, Meclisi âliye, 
ordu dahilî hizmet kanunu mucibince esamisi 
değişen rütbelerin yeni isimlere göre yazılması 
hakkmda gelmiş bir lâyihadır. Eski kanun yaş 
hadlerini; bunlarm yanlarına koymuştur. Yal

nız eski kanun heyetinize arzolunduğu zaman 
bir takım arkadaşlar Tuğ generalle Tüm gene
rallerin yaşlarmm ayrılması hakkında bir çok 
şeyler söylediler. Bunun üzerine encümen de 
kanunu geri alıb tetkik etmeyi münasib gör
dü. ve bu işin vizife ve mesuliyetini 
deruhde edenlerle görüştük, düşündük ne
ticede sinlerini ayıralım dedik, fakat 
hururunuzda arzettiğim hususat nazarı itibare 
alınarak yani bir kere tuğgeneral olmak için 
mutlaka fırka kumandanlığı yapabilir diye si
cil alması lâzımdır. Sonra yüksek kumanda 
heyetinden olan fırka kumandanmm bittabi li
va kumandanından faal olması, daha zinde bu
lunması lâzımgeldiğinden 60 yaşmdan ileriye 
geçirilmedi. Fakat 60 yaşında takaüd olacağmı 
düşünen tuğgeneral olan- b.ı zatin 58 yaşmda 
tekaüd olmasını kabul edemedik. Tekaüd müd
detini 60 dan 58 e indirmeği de, diğerlerine iliş
memek şartile münasib görmedik. Onun için 
gerek bu arzettiğim safahata ve gerekse evvel
ce yapılan kanun - ayni metinde olmak dolayısile -
gerek tuğ ve gerek tümgenerallarm tekaüdlük 
yaşlarmm bir olmasmı münasib gördük ve bu
nun için bu şekilde huzuru âlinize takdim ettik. 
encümenin kararı budur. Bendeniz de bunu 
düşündüm, indirelim amma imkân bulamadık. 

41 yaşmdaki mülâzimi bendeniz de istiyorum 
ki, 45 e çıkaralım da ihtiyat zabitanı ziyadeleş-
sin. Karar Heyeti Celilenizindir. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Erzurum) — Bu ka
nun, malûmu âlileridir ki, aynen jandarmaya da 
tatbik ediliyor. Dikkat buyurulursa 46 yaşın
daki yüzbaşıların tekaüde sevkedildikleri görü
lür. Bu seferki seyahatim esnasmda gördüm ki, 
bir çok genç, dinç, ahvali memlekete vâkıf ol
muş yüzbaşılar 46 yaşma gelmesinden dolayı te
kaüd edilmiş. Yeri ya münhal kalmıştır, veya-
hud da ordudan zabit almıb oraya gönderilecek
tir. Bendeniz o yerlerin ne münhal kalmasmı 
isterim ve ne de ordudan gidecek zabitanın bu 
boşluğu dolduracağına kani değilim. Çünkü 
bunlar senelerce orada bulunmuş, ahvali mem
lekete vâkıf olmuş kimselerdir. Keza mülâzım-
lerde ayni veçhile 41 yaşmda tekaüd edilmekte
dirler. Diğer Devletlerin bir çokları hattâ böy
le sırf askerî kanunları jandarma hakkmda tat
bik edenler dahi bunu ordudan ayrı tutmuşlar
dır. 

SIRRI ÎÇJÖZ (Yozadg) — Jandarmanın hu
susiyeti vardır. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Devamla) — Buyur
dukları gibi jandarmanın hususiyeti vardır. 
Bunlar ordu kavaidine tâbi olduktan başka bun
ların vazife başından ayırıp, yerlerine müte-
kaid veya ordudan genç ve henüz bu işde tecrü
besi olmayan birisini getirmek her halde doğru 
bir şey olamaz. 

Encümen jandarma hakkında, tatbik edile
cek bu kanun için ne düşünmüşlerdir?. Bende-
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niz General Şefiğin mütaleasma iştirak ediyo 
rum. Tabiî bu, bir çok mütehassıs encümenler
den geçmiştir. Fakat oradan vaziyeti anla
mak daha eyi olacaktır. Şimdi 58 yaşında bir 
miralay tekaüd oluyor; veya diyelim ki, bu yaş
ta liva olmuş, oldu 59. bir sene sonra tüm gene
ral olmuş altı ay sonra, üç ay sonra tekaüd edil
miş. Tekaüd olan bir miralay biraz sonra yani 
60 yaşmda hem tüm general, hem tuğ general 
olarak tekaüd oluyor. Bendeniz bunu doğru bul
muyorum. 

Şimdi bir iki kelime ile kendi noktai naza
rımı daha açık arzetmek isteyorum: Malûmu âli
leridir ki, fırkalarda topçu ve piyade livaları 
vardır. Tüm general hepsine emir veriyor. Tüm 
generalin başlı başına rütbe kademesi vardır, 
maşı farklıdır, her şeyi farklıdır. Vazife esna
sında kullanmak üzere Meclisi âli bile bunların 
birine araba, birine at ve hatta otomobil vermiş
tir. Bunların her bakımdan farkları vardır. 
Bunun için hiç olmazsa tüm generallerin teka
üd lüğü 61 veya 62 yaşında olmasını daha muva
fık örgüyorum. Eğer orduyu gençleştirmek mev-
zuubahs ise, hepsini yeniden tetkik etmek lâ
zımdır. Bendeniz tüm generallerin 62, tuğ ge
nerallerin 61 yaşında tekaüd olmasını teklif edi
yorum. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Jandarma için ne 
düşünülüyor?. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Devamla) — O ay
rıca bir tetkik mevzuudur. Ayrıca jandarmanın 
sin hadlerini daha ileri götürmek, artırmak lâ
zımdır. 

M. M. E. M. M. Gl. KÂZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbekir) — Bir sual soruldu, Ona cevab 
vereceğim. Ordu subayları hakkmda tatbik olu
nan bütün muamelât jandarma subaylarına da 
aiddir. Biz bir fark düşünmedik. Bunun için 
Hükümet bir şey düşünür ve teklif ederse o za
man mütaleamızı arzederiz. 

M. M. VEKÎLI Gl. KÂZIM ÖZALP (Balı
kesir) — Arkadaşlar, bu kanun, bir tasfiye ka
nunu değildir. Doğrudan doğruya bu günkü 
vaziyeti tesbit eden bir kanun lâyihasıdrr. Bu
rada en çok itiraza uğrayan nokta, tümgene
raller ile tuğgenerallerin ayni yaşta tekaüde tâ
bi tutulmaları keyfiyetidir. Rütbe aldığı için 
her ikisinin de ayni sin dahilinde tekaüd edilme
leri yeknazarda gayrimakul addolunursa da ha-
tdkatte iş böyle değildir. Eskiden tuğgenerallik 
ıütbesi yoktu. Ancak tuğbay, yani liva ku
mandanı, miralay rütbesi vardı. Yeni vaziyette 
tuğgeneral rütbesi yeni bir rütbe olarak ifade 
olunmaktadır. Hakikatte generallik derecesi bu 
rütbeye geçecek bir zabitin yalnız tuğgeneral
lik vazifesini yapabileceğine dair sicil alması kâ
fi değildir. Bu gün bir yarbay, alay kumanda
nı olmak için, alay komutanlığını yapar diye 
sicil alsa albaylığa terfi eder. Fakat generallik 
böyle değildir. Tuğ komutanlığını yapar demek-

- le tuğgenerali olamaz. Sunufu muhtelifeden 
mürekkeb bir kuvvete büyük bir muhare
bede kumanda etmek ehliyetini haiz 
olması lâzımdır. Onun için bir albay, 
eskiden Fırka kumandanlığı dediğimiz (Tüm 
komutanlığı) nı yapar diye sicil alırsa o zaman 
o zat (Tuğgeneral) olur. Halbuki tuğkomutan-
lığını yapabilir diye sicil alan zat general sını
fına geçemez. Bu suretle generallerin adedi de 
mahdud bir miktarda kalır. Bir çok (Tuğ) de
diğimiz eski liva makamları vardır. Bunların 
hepsi o zaman bir general makamı almak lâ-
zımgelir ki biz bunu tahdid ettik ve bu vazife
yi tüm komutanlık derecesinde ehemmiyetli 
bir şekilde tesbit etmek için böyle dedik. 

Zaten bir zat fırka kumandanı ise bir sene 
zarfında öteki rütbeye geçebilir. Diğer rütbe
ler gibi arada fasıla yoktur. Çünkü o makamın 
ehli olduğunu zaten göstermiştir. Gerek tüm 
komutanı olmuş veya bu vasfı haiz bulunan 
tuğgeneraller için 60 yaşından fazlasını muva
fık görmüyoruz. Her şey daima yenileşmekte
dir. Uzun senelerden sonra bu hadler bu yaş
lara göre kâfi görülmüştür. Amma 70 yaşında 
bir zat çıkabilir ki albaylık vazifesini de yapa
bilir. Böyle dinç, kuvvetli insanlar yok de
ğildir. Bunlar umumî kaide ve vasati bir şek
le göre hesab edilmiş sinlerdir. Bu sebeble böy
lece kabul buyurmanızı rica ederim. Burada 
bir sene, iki sene üzerinde oynamak, bizim, 
terfi için tuttuğumuz esasları bağlayabilir. 
Bu gün orduyu daha gençleştirmek ihtiyacı 
yoktur, çok gençliğe o kadar heves edilmeme
lidir. Tecrübenin bu gibi işlerde ehemmiyeti 
derkârdır. Onun için biz, ne ço^ genç ve ne 
de çok ihtiyar olmamasını ve mütevassrt bir va
ziyette bulunmak için bu seneleri böyle hesab 
ettik. 

Gelelim jandarma meselesine : Jandarma, 
Büyük Meclisin kabul ettiği bir kanunla, es
ki şeklinden çıkmıştır. Onu, Meclisi Âli, or
dunun bir parçası addetmiştir. Jandarma bil
hassa seferde orduda da vazife alacaktır. Burada 
belki bazı jandarma zabitanı daha fazla hiz
met edebilecek kabiliyette olabilir. Fakat umu
mî çerçeve içinde mütalea edilecek olursa ve 
iki sene daha fazla hizmet etmesi kabul edilirse 
bunu ordu zabitanından ayırmış olacağız ve bu 
suretle Meclisi Âlinin, birliği temin için koy
muş olduğu esaslar bozulur. Bir jandarma za
biti bir iki sene daha fazla hizmet edebilir mü-
lâhazasile bu esaslı kaideleri bozmamak bence 
daha iyidir. Onun için bu manzume içindeki 
vaziyeti muhafaza etmeği memleket için daha 
faydalı buluyorum. 

TAHSİN SAN (Aydın) — Bir sual soraca
ğım. Bu derecelerin hepsi muvafıktır. Tabiî bun
lar bir çok tecrübeler neticesinde tesbit edilmiş- ' 
tir. Fakat meselâ bir kumandan olur iki gerek 

bedenî kabiliyeti itibarile, gerek yüksek zekası 
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itibarile kendisinden istifade edilebilir. Esasen 
uzun süren hayatı askeriyesinde bir çok tecrü
beler de geçirmiştir. Bu; yaşı geldi diye tekaüd 
mü edilecektir, kendisinden istifade edilemeye
cek midir? Malûmu devletiniz Hindetnburg mü-
tekaid bir askerdi. Fakat bütün dünyayı şaşırttı. 
Keza Molteke 1870 harbini kazandığı zaman, 80 
yaşında idi. Bu vaziyettekilerden istifade için 
ne düşünülüyor? 

M.' M. V. KÂZIM ÖZALP (Balıkesir) — 
Bu cihet yine Âlî Meclisin kanunları ile tesbit 
edilmiştir. Böyle fevkalâde ehliyet ve kudrete 
sahib olupta sinlerine göre tekaüd edilmesi lâ
zım gelenlerin vazifede devamları, mevcud ka
nunlara göre imkân tahtında bulunmaktadır. 
Bir defa için esbabı muoibesi ile Vekiller Hey
etine arzedilir. ikinci defa için daha kademeli 
saf aha vardır. Buyurduğunuz cihet kanunlar
la temin edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta-
lea yoktur. Bir takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Arezettiğim sebeblerden dolayı « Tümgene

ral» yaş haddinin 62 olmasmı teklif ederim. 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî memurlar™ hizmet 
edecekleri azamî yaş (altmış) tır. Yalnız altın
cı, yedinci, sekizinci sınıflar ile memur mu
avinlerinin azamî yaşları (elli beştir). 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var-
mı? Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. -

MADDE 4 — 12 haziran 1933 tarih ve 2272 
sayılı kanun mülgadır. 

SIIRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bay Kemalin ifa
desine göre bu madde zaittir. Çünki evvelce 
bir kanun varmış. Eğer yoksa kanunun serlev
hası yanlış yazılmış demektir. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icra-
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
. Kabul edilmiştir. 

Müddetinden sonra ikinci müzakeresi ya
pılacaktır. 

; — Teknik olivin teşkili 'hakkında kanun 
lâı/ihası re Nafıa re Bütçe encümenleri mazba
taları | 1 | 

NAFIA VEKİLİ ALİ ÇETİN KAYA (Afyon 
Karahisar) — Arkadaşlar müsaade ederlerse 
müstacelen müzakere edelim. 

BAŞKAN — Hükümet müstacelen müzakere
sini teklif ediyor. Müstaceliyet teklifini reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 2443 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı Nafıa fen mektebi, sureti ida
resi bir nizamname ile tayin edilmek üzere tek
nik okuluna kalbedilmiştir. 

Bu okul mühendis ve fen memurları yetiştir
mek üzere iki kısmı havi olub her kısımda Na
fıa vekâletince lüzum görülecek ihtisas şubeleri 
açılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu okulda icabı halinde yabancı 
mütehassıs ve profesörler istihdamına ve bun
larla müddeti beş seneyi geçmemek üzere muka
vele yapmağa Nafıa vekili salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nafıa fen mektebinden mezun 
olub da halen Nafıa vekâleti teşkilâtında ve 
Devlet demiryolları idaresinde maaş veya ücret
le müstahdem bulunan ve bu kanunun neşri ta
rihinde kırk yaşını geçmeyenler arasmda mü
hendislik tahsil etmeğe kabiliyetli görülenler as
lî vazifeleri müsaid bulunduğu takdirde mekte
be başladıkları tarihten itibaren bir sene için 
maaş veya ücretleri tam olarak verilmek ve bu 
müddetçe memuriyetlerine aid bütün haklan 
mahfuz kalmak şartile Teknik okulunda açıla
cak kurslara Nafıa vekâletince gönderilebilir. 

Bu evsafı haiz olub da Devletin diğer teş
kilâtında ve belediyelerde veya bunlara bağlı 
müesseselerde istihdam edilenler de bu kurs
lara kabul olunabilirler. 

Kursta muvaffak olanlar Teknik okulu me
zunlarına verilecek haklardan istifade ederler. 
Muvaffak olmıyanlar bir daha kursa iştirak 
edemezler. 

[1] 20 sayılı haamayazı zaptın sonnndadır. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden

ler.. Etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Teknik okulunda leylî ve mec

cani tahsil görenlerle maaş veya ücreti veril
mek suretile kurslara devam edenler 2919 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi hükümleri daire
sinde mecburî hizmete tâbidir. Bunlardan Tek
nik okulunda tahsil görenlerin mecburî hizmet 
müddeti altı ve kursa devam edenlerin de üç 
senedir. Ayrıca mecburi hizmeti olanların bu 
mecburiyetleri bakidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Nafıa vekâletine bağlı okul
ların muamelâtile meşgul olmak üzere Zat işle
ri ve Sicil müdürlüğüne bağlı (Okullar bürosu) 
tesis edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Teknik okulu ile Okullar bü
rosu kadrosu bu kanuna bağlı cetvelde gösteril
miş ve 2443 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı 
cetvelden Nafıa fen mektebine aid kadro kal
dırılmıştır. 

D. 
CETVEL 

Memuriyetin nevi 

4 Müdür 
7 » muavini 

10 Hesab memuru 
12 » » muavini 
14 Kâtib 
11 Kütüpane memuru 
9 Dahiliye başmemuru 

11 Dahiliye memuru 
12 » » 

Aded 

T-l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Maaş 

90 
55 
35 
25 
20 
30 
40 
30 
25 

D. 

12 
12 

4 
5 
6 
7 
7 
8 

Memuriyetin nevi 

Ambar memuru 
Levazım memuru 

Muallim 
» 
» 
» 

Tedris heyeti 

[ i ] 

» muavini 
» 

7 Şef 
12 Kâtib 

BAŞKAN — 
talea var mı? 

» 
Okullar bürosu 

Aded Maaş 

1 25 
1 25 

2 90 
6 80 
6 70 
2 55 
8 55 
8 45 

1 55 
1 25 

Madde ve cetvel hakkmda mü-
Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir 
MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta

rihinden muteberdir. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kanun 
kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka müzakere edecek mad
de kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 te top
lanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,20 

| 1 | Emsali hâsılının yüzde elli fazlasına ka
dar ücret dahi verilebilir. Bu fark, ecnebi müte
hassıslar için, yüzde yüze kadar çıkarılabilir. 



S. Sayısı: 13 
Denizli mebusu Haydar Rüştü Öktemin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit 

encümen mazbatası (3/235) 

T.B.M.M. _ 
Başvekâlet 

Yaz\ İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 6/1476 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Izmirde çıkan Anadolu gazetesinin 1 - IV - 1936 tarihli nüshasında Menemen kaymakamı ile *?•:;--
darma komutanı haklarında isim gösterilmeyerek mütecavizane yazı yazan Orhan Rahmi ve ark" un
larından Denizli mebusu olan Haydar Rüştü hakkında da takibat yapılabilmesi teşriî masuniyetinin 
kaldırılmasına bağlı bulunduğundan gereğinin yapılması îzmir Cumhuriyet müddeiumumiliğinin 
talebi üzerine Adliye vekilliğinden 24 - IV -1936 tariMi tezkere ile bildirilmiş ve bu işe aid evrak 
ve gazete aynen bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerin. 
Başvekil 
/, inönü 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teş. esasiye Muh. encümeni 30 -XI-1936 

Esas No. 3/235 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat kanununun 30 ncu maddesine mu
halif olarak gazetesinde isim zikretmeksizin 
jandarma kumandanını istihdaf eder yazı neş
retmesinden suçlu Denizli mebusu Haydar Rüş
tü öktemin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
Başvekâletin 27 - IV -1936 tarih ve 6/1476 sayı
lı tezkeremle taleb edilmiş olduğundan bu iş 
haklımdafei dosya Muhtelit encümene tevdi kı
lınmış ve dahilî nizamnamenin 173 nci maddesi 
hükmüne tevfikan bu baptaki evrak tetkik edil
mek üzere İhzarı encümene verilmişti. 

İhzari encümenin incelemesi neticesinde 
Haydar Rüştü ökteme isnad edilen suçun teş* 

kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı bulunan cürümler dışmda olduğu 
görüldüğünden dahilî nizamnamenin 180 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takib ve mu
hakemesinin devre bitirimine bırakılmasına en-
cümeninüzce oybirliğile karar verilmiştir. 

Ad. Ee§. E. Muh. E. Reisi M. M. 
Sivas Manisa 

Şemseddin Günaltay K. Örer 

Eâtib Aza Aza 
Tokad Kocaeli Aydın 

Resai Erişken H. Hayrı Tan Tahsin San 



Aza Aza 
Erzincan Balıkesir 
A i Fırat Osman Niyazi Burcu 

Aza Aza 
Konya Denizli 

Ali Fuad Üebesoy N. A. Küçüka 

Aza 
Balıkesir 

örge Evren 
Aza 

Kayseri 
H. F. Perker 

Aza 
Çorum 

Münir Çağıl 
Aza 

Kocaeli 
Eagib Akça 

Aza 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Aza 

Kastamonu 
Dr. T. Aslan 

mm M 

(8. Sayı*; 13) 



S. Sayısı: 15 
Konya mebusu Cemal Tekinin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki
lâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb muhtelit encümen 

mazbatası (3/176) 

2\ 0. 
Başvekâlet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 6/3406 

5 - XII - 1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi olarak îsmailin mecruhiyetine sebebiyet verdiği iddia olunan 
Saylav Cemal hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırılması istanbul Cumhu
riyet müddeiumumiliğince istenildiğinden teşkilâtı esasiye kanunu mucibince Büyük Millet Meclisin
ce gereğinin yapılması Adliye vekilliğinden yazılan 3 - XII - 1935 tarihli ve 31/448 numaralı tezke
rede bildirilmiş ve bu işe aid evrak hilece sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . ; nonu 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve T. E. Muh. Encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 3/176 

30-XI-1936 

Yüksek Reisliğe 

Tedbirsiklik, dikkatsizlik ile başkasmm mec
ruhiyetine sebeb olduğu bildirilen Konya say
lavı Cemal Tekinin hakkmda bu suçtan dolayı 
adlî takibat yapılabilmek için teşriî masuniyeti
nin kaldırılması Başvekâletin 5 - XII -1935 ta
rih ve 6/3406 sayılı tezekeresile taleb edilmiş ol
duğundan Jbu iş hakkındaki dosya dahilî nizam
namenin 178 nci maddesi hükmüne tevfikan tet
kik edilmek üzere thzarî encümene verilmiştir. 

İhzarı encümenin incelemesi neticesinde Ce
mal Tekine isnad edilmiş olan suçun teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı suçlar içinde olmadığı görüldüğünden 
dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmüne uyarak takib ve muhakemesi
nin devre sonuna bırakılmasına Muhtelit encü-

menimizce dahi oybirliğile karar verilmiştir. 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ad. ve T. E. Muh. E. Reisi 
Sivas 

Şemseddin Günaltay 
Kâtib 
Tokat 

Remi Erişken 
Balrkesir 

O. Niyazi Burcu 
Balrkesir 
ö. Evren 
Erzincan 
A. Fırat 
Konya 

Ali Fuad Cebesoy 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
N. A. Küçüka 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Bursa 
Atıf Akgüç 

M. M. 
Manisa 

K. Örer 

Aydın 
Talisin San 

Kayseri 
H. Ferid Perker 

Kocaeli 
Ragib Akça 
Kastamonu 

Dr. T. Aslan 





S. Sayısı: 16 
Binbaşılık ve yarbaylık nasıb tarihlerinin tashih edilmesini 
isteyen Topçu yarbay Sami hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (â/285) 

T. C. - ' . . . " 
Başvekâlet 17-IX -1936 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı: 6/3230 

:, Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5 -VIII -1936 tarihli ve Kanunlar Md: 2087/1582. sayılı tezkerelerine karşılıktır. 
Binbaşılık ve yarbaylık nasıb tarihlerinin tashih edilmesini isteyen Topçu yarbayı Sami hak

kında Zat işleri son tetkik mercii encümenince ittihaz edilen kararda işin B. M. Meclisince tetkiki
ne lüzum gösterilmiş olduğu beyanile M. M. vekilliğinden 15 - IX -1936 tarihli ve 93566 sayılı tez
kere ile Başvekâlete gönderilen buna aid evrak aynen sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına müsa
adelerini rica ederim. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Karar No. 259 
Topçu atış okulu öğretmeni Yb. Memed Sami 326 - 13 

istiklâl savaşında ve son taarruzda fedakârlığı görülenlerin terfileri için II. Orduca asgarî müd
detin bitirilmesi şart koşulduğundan ve kendisi bu tarihte 5 sene 6 aylık yüzbaşı bulunduğundan 
yaptığı fedakârlık semeresiz kalır diye emrinde bulunduğu Tümen komutanlığınca takdirname ile 
taltif edilmek üzere inha edildiğini, halbuki, I. Orduca fedakârlıkları görülen ve rütbelerinde bir 
seneyi bitirenlerin terfi edildikleri anlaşılınca kendisinin de Tümence hizmetinin derecesi ile mü-
tenasib olarak terfian taltifinin teklif edildiğini ve fakat bu teklifin muayyen zaman geçtiği ci
hetle ordudan iade edildiğini iddia ile emsali gibi bir derece terfi edilmesini ve binbaşılık nasbınm 
31 - VIII - 1338 e ve yarbaylık nasbinin da 30 - VIII - 1931 tarihine düzeltilmesini isteyen Memed 

Saminin bu dileği ve dosyası araştırıldı . 
Başkumandanlık meydan muharebesinde fedakârlıkları görülüb bulunduğu rütbede bir seneyi 

bitirenlerin birer derece terfileri hakkındaki Başkumandanlık emrinin II. Orduya mensub tümenlere 
vaktinde tebliğ edilmemesi dolayısile bu gibi terfilerde rütbelerinde asgarî müddetin bitirilmesi şar
tı aranmış olduğundan yüzbaşılık nasbi 1 mart 1333 olan dilek sahibinin bu nasbma göre henüz 
asgarî müddeti ikmal etmediği cihetle yalnız takdirname ile taltif edildiği ve bilâhare emir münde-
ricatı iyice anlaşıldıktan onra VI. Korca vaki taleb üzerine 16. Tümence de müstahak bulunan 
ve rütbelerinde yalnız bir seneyi bitiren subayların teklif varakalarının Kora gönderildiği ve fakat 
bu defa da vaktin geç olması vesilesile teklif varakalarının II. Ordudan iade edildiği anlaşılmıştır. 

Filvaki Tümen, bu ikinci teklifinde evvelce ayni hizmetten dolayı takdirname ile taltif edilen
lerin de bulunduğunu ve buna, diğer ordudaki emsallerine nazaran yalnız takdirname ile taltif işinin 
subayları tatmin ve haksızlığı tamir edememiş olmasının, saik olduğunu ve emrin vaktinde tebliğ edi
lememesi yüzünden fedakârlıklarının semeresini iktitafa muvaffak olamayanların bu ikinci teklif 
ile kesbi liyakat ettikleri terfi taltifinin kendilerine temininin istihdaf edildiğini tasrih etmektedir. 

Dilek sahibi Saminin de evvelce takdirname ilo taltif edildiği halde hizmetinin derecesine göre 
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fian taltifi icab edenler arasında olduğu tesbit edilmektedir. 
Dosyalar üzerinde yapılan tetkikata nazaran vakti zamanile ifa edilemeyen taltif muamelâtının 

,aeı için tayin edilen müddetin II . teşrin 1339 tarihine kadar devam ettiği de kayden meydana çı
kılmış olmasına ve terfian taltifi inha eden teklif varakasının 21 birinci teşrin 1338 tarihli bu
lmasına ve o zaman bu gibi terfiler Kamutayın takdirile tesbit edilmekte bulunduğuna göre dilek 
tıibi Memed Saminin de işbu durumunun Yüksek Kamutaya sevkedilmek üzere dosyasının Millî 
'idafaa vekâletine gönderilmesine müttefikan karar verilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
'illi Müdafaa encümeni 

Esas No. 3/285 
Karar No. 7 

1 - XII -1936 

Yüksek Reisliğe 

Topçu yarbayı Saminin binbaşılık ve yarbay-
ık nasıp tarihlerinin tashih edilmsi dileği üze
nine Millî Müdafaa zat işleri son tetkik mercii 
mcümenince ittihaz edilen 259 • sayılı kararda 
mumaileyhin durumunun Yüksek Kamutaya şev
ki bildirilmiş olmasına mebni Millî Müdafaa ve
killiğinin tezkeresile gönderilen evrakın aynen 
•unulduğuna ve gereğinin yapılmasına, dair 
Dİub encümenimize havale edilen Başvekâletin 
31 - VII - 1936 tarihli ve 6/2786 sayılı tezke
resi ve bağlı evrakı, Millî Müdafaa vekilliğinden 
gönderilen memuru ile okundu ve görüşüldü. 

Gerek Millî Müdafaa vekilliğinin ve gerekse 
zat işleri son tetkik mercii encümeninin müta-
lea ve kararı veçhile, topçu yarbayı (326 - 13) 
Saminin Başkomutanlık savaşında görülen feda
kârlığı, rütbesinin terfi edilerek taltifi icab 
ederken, bir emrin tebliğ edilmemiş olması ve 
yapılacak muamelenin anlaşılmamasından Ötürü, 

kendi suni taksiri olmayarak akran ve emsalin
den geri kaldığı encümenimizce de incelenerek 
anlaşılmış olmakla adı geçen Saminin binbaşılık 
ve yarbaylık nasıbları tarihlerinin tashihi ve tas
hihten sonra da kanunî şeraiti haiz olduğu hal
de hakkında ayni nasıblı emsali gibi muamele 
ifasının kabulüne karar verilmiştir. 

Yüce Heyetin tasvib nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Müdafaa En. R. 

Na. M. M. 
Diyarbekir 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
Kocaeli 

İV. Bozahk 
Samsun 

R. Barkın 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Sevüktekin 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Manisa 

K. N. Duru 
Tokad 

Kâtib 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Elâziz 
A. S. Ohkay 

Muğla 
İV. Tuna 
Uufa 

H. Konay Ahmed Yazgan 

{ S. Sayısı : İB ) 



S. Sayısı: 17 
Harbiye oku'u istihkâm öğretmeni Binbaşı Şükrü Över 
hakkında zat işleri son tetkik mercii encümeninin vermiş 
olduğu kararın 2515 sayılı kanunun 4 ncü maddesine tev
fikan tetkikine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa 

encümeni mazbatası (3/287) 

T. G. '"" 
Başvekâlet 17-IX-1936 

Yazı işleri müdürlüğü -
Sayı : 6/3232 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Keisliğine 

5-VIII-1936 tarihli ve Kanunlar Md. 2050/1583 sayılı tezkerelerine karşılıktır. 
Yüzbaşılık ve binbaşılık terfi tarihlerinin daha ileri götürülmesini isteyen Harbiye okulu is

tihkâm öğretmeni Şükrü över hakkında ve lehinde olarak Zat işleri son tetkik mercii encü
menince ittihaz edilmiş olan kararı uygun göremediğinden dolayı 2515 numaralı kanunun 4.ncü 
maddesine tevfikan bu kararın son olarak Büyük Millet Meclisince tetkik edilmesi dileğine 
dair Millî Müdafaa vekilliğinden cevaben alınan 15 - IX -1936 tarih ve 93692 sayılı tezkerenin 
sureti 11 parça ilişiklerile birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim, 
Başvekil 

î, İnönü 

15-IX-1936 

Yüksek Başkanlığa 

11 ağustos 1936 tarih ve Kararlar Md. 6/2872 sayılı yazıları karşılığıdır: 
Harbiye okulu öğretmenlerinden İstihkâm binbaşısı Şükrü över (330 - C - 36) hakkında Zat 

işleri son tetkik mercii encümeninin vermiş olduğu 342 sayılı kararı adı geçenin lehinde olub 
kendisinin bu karara bir itirazı yoktur. Vekâletçe her hangi bir tefsir talebinde bulunulmuş de
ğildir. Ancak vekâlet* encümenin Binbaşı Şükrü hakkında verdiği kararını kanun ve kararla
ra uygun görmediğinden evraka bağlı esbabı mucibeye binaen ve 2515 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi sarahatine tevfikan keyfiyetin bir defa da Kamutay müzakeresine konularak işbu en
cümen kararının tetkikini istemektedir. Keyfiyetin tekrar Kamutaya sunulmasına Yüksek buyru
ğunuzu arzederim. 

M. M. Vekili 
K. Özalp 

Esbabı mucibe 

Harbiye okulu istihkâm öğretmeni İs. Bnb. Şükrü överin (330 C - 36) yüzbaşılık ve Binbaşılık 
terfi tarihlerinin daha ileri götürülmesi hakkmda 2515 sayılı kanuna dayanarak zat işlerinin son 
tetkik mercii encümenine başvurmuş ve encümenin bağlı 342 sayılı kararı ile yüzbaşılık nasbinin 



bir yıl ve bu tashihe göre binbaşılık nasibinin da bir yıl ileri götürülmesi hakkı verildiği görül-
mütştür. Adı geçen aldığı altı ay mekteb zammı ve bir yıl seferi zammı ile asteğmenlik itibari 
nasbi 25 haziran 1329 olmuş ve bu nasbma göre emsali erile birlikte 1 eylül 1332 tarihinde teğ
menliğe terfi edilmiştir. Adı geçen büyük harhte Kopun bahıtlı dağında 24 nisan 1332 tarihinde 
yaralanarak tedavi ve sabit hizmete alınmış fakat maluliyeti tebeyyün etmeden evvel 1 eylül 1332 
tarihinden mnteberen icra kılman terfiinin mevcud sicili üzerine kıdemen vaki olduğu anlaşılmış 
ve 1 1. Teşrin 1332 tarihli sıhhiye raporu ile sabit hizmete ayrılmıştır. Teğmenlik nasbma göre 
Anadoludaki emsallerine 1 mart 1337 tarihinde terfi sırası gelmiş isede kendisi o tarihte ve onu 
takib eden tarihlerde Istanbulda idi. Ancak îstanbulun idarei milliyeye geçince diğer subaylar gibi 
Anadolu subayı olarak tanmmış ve 341 yılı nihayetine kadar askerî okullarda öğretmenlik yapmıştır. 
Sonradan bu yaralanma yüzünden yarasının ağır olduğu sıhhat işleri dairesinin 9 şubat 1341 tarihli 
yazısı üzerine sabit olmuş ve bunun üzerine bir daha orduya avdet edemeyeceği zannile harbte 
mecruhiyet neticesi malûl kalanların bir defaya mahsus olmak üzere maluliyetinin tesbit edil
diği 9" şubat 1341 tarihini takib eden ve emsali umumiyesîne tatbik edilen muamele misillû 1 ha
ziran 1341 tarihinden muteberen yüzbaşılığa terfi edilmiştir. Ancak 17 haziran 1926 da meriyet 
mevkiine konulan 863 sayılı terfi kanununun 2162 sayılı kanunla tadil görmeden evvel 14. madde
sine tevfikan muamele yapılabilmesi için evvel emirde ameliyat yaptırılması 16 mart 1927 tarih ve 
4563 sayı ile kolordusuna yazılmış ise de amelivata razı olmadığı yine dosyasında mevcud 12 2. 
kânun 1928 tarih ve 1551 savılı senedinden anlaşılmış ve bunun üzerine bir daha Gülhane hasta
nesinde muayeneye sevkedilmiş mezkûr hastanenin 10 mart 1928 tarih ve 143 sayılı muayene ra
poru mündericatına göre sıhhat isleri dairesince (Mevcud arizası faal olarak istihdama mâni de
ğildir.) şeklinde 14 nisan 1928 tarihli tasdiki üzerine faal hizmete alınmıştır. îşbu vazîyete goro 
harbte mecburiyet dolayısile malûl kalan ve emsali umumiyesîne yapılan muamele gibi kendisine 
tatbik edilen ve 1 haziran 1341 tarihinden itibaren yüzbaşılığa terfi muamelesinin sonradan ta
hakkuk eden vaziyetine göre uygun yapılmadığı anlaşılmış ise de terfiinin geri almması harbte 
bir yara almış olması ve bu rütbeyi bir kaç yıltaşımrş v e hizmetini görmüş bulunması yüzünden 
uygun görüîmeyerk 1 haziran 1341 tarihli yüzbaşı olarak bırakılmıştı. Bu defa zat islerinin son 
tetkik mercii encümenin vermiş olduğu kararla nasbmrn bir yıl daha evveline götürülmesi bu 
suretle yüzbaşılığa terfi şartını haiz olmadıkı bir tarihe nasbınm düzeltilmesi kanun ve emsali 
umumiyesîne yapılan muameleye aykırı düşeceği mütalea edilmekte olduğundan işbu kararm bir defa da 
2515 sayılı kanunun 4. maddesi saralıatma tevfikan Kamutayca müzakere edilerek bir karara bağlan
masını arz eylerim, 

Mîllî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Millî Müdafaa Encümeni i - XII-1936 

Esas No. 3/287 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Haafeiye o&alu istihkâm öğretmeni Şükrü över 
(330 C - 36) hakkmda Millî Müdafaa vekilliğin
den yazılan tezkere altı parça ilişiği olduğu hal
de sunulduğuna ve gereğinin yapılmasına» ve so
nunun bildirilmesine dair olub encümenimize ha
vale edilen Başvekâletin 2730 sayılı ve 29 temmuz 

1936 tarihli tezkeresi ve bağlı evrakı Millî Müda
faa vekilliğinden gönderilen memuru ile okundu 
ve görüşüldü: 

Gereği düşünüldükte: 
Genel savaşta göksünden aldığı yaradan do

layı sabit hizmete ayrılan ve kararına binaen bir 

(S. Sayısı : 17) 



defaya mahsus olarak terfi ettirilen Binbaşı Şük
rü överin (330 C - 36) hakkında 17 haziran 1926 
tarihli ve 863 numaralı kanunun 14 ncü maddesi 
tatbik olunmak üzere tekrar muayene ettirilmiş 
ve alınan rapor üzerine faal hizmete ayrılmış ol
duğu anlaşılmıştır. Bu subayın aldığı yaranın, 
mağduriyetini mueib olacak vaziyet hâsıl etme
mesi ve faal hizmette bulunan emsalinden geri 
kalmaması için Zat işleri tetkik mercii encüme
ninin kararı, encümenimizce de muvafık görüle
rek yüzbaşı nasibinin tashihine ve bulunduğu rüt
be içinde, kanunî şeraite uygun olduğu halde 
hakkında emsali veçhile muamele ifası kabul edil-

3 — 
mistir. 

Yüce Heyetin tasvib nazarına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. R. N. M. M. M. M. Kâtib 
Diyarbekir Diyarbekir Erzurum 

K, Sevüktekin K. Sevüktekin Ş. Koçak 
Antalya Balıkesir Elâziz 

C. Mengilibörü Hacim Çarıklı A. S. Ohkay 
Kocaeli Manisa Muğla 

N. Bozatık K. N. Duru N. Tuna 
Samsun Tokad Urfa 

R. Barkın H. Konay Akmed V. Yazgcm 

( S, Sayısı : 17 ) 
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S. Sayısı: 18 
V 

Mühendislik ve mimarlık kakkındaki kanuna ek kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/599) 

T. C. 
Başvekalet 8-V-1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt:/1963 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1035 sayılı kanuna ek olarak Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
19 - V -1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
î. înönü 

1035 sayılı kanuna ek kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Teknik okulu mezunlarına mühendis unvanı verileceği cihetle 1035 sayılı kanunun, birinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı mühendis ve mimar kelimesinden evvel (Diploma) kelimesinin ilâvesi 
lüzumlu görülmüş olduğundan bunun için teklif edilen 1035 sayılı kanuna ek kanunun esbabı muci
be lâyihası tanzim kılındı» 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Karar No. 18 
Esas No. 1/599 

9-YI-İ936 

Yüksek Reisliğe 

1035 numaralı kanuna ek olarak Nafıa vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
19 -V-1936 içtimamda Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibe 
mazbatası davet olunan hususî memuru hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Teknik okulu tesis edildikten sonra bu mü
essese mezunlarına mühendis unvanı verilece
ğinden Yüksek mühendis mektebi mezunları
nın bunlardan tefriki için 1035 numaralı kanu
nun birinci ve üçüncü maddelerinde yazılı mü
hendis ve mimar kelimesinden evvel (diploma) 
kelimesinin ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

nazaran hazırlanan lâyiha encümeni-
mizce de muvafık görülmüş olmakla Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 
Nafıa E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Kayseri Manisa 
A. Samih îlter A. H. Kalaç Osman 

Aza , Aza Aza 
Afyon İL Afyon K. Elâziz 

Cemal Akçtn M. Gönenç F. Z. Çiyiltepe 
Aza Aza 

îçel îçaî 
F. Mtulu A. Saydam 

Eskişehir 
Ahmed Ğzdemir 



ÂM 
îzmir 

S. Epihmen 

Aza 
İsparta 

H. Ozdamar 

Aza 
Kars 

B. T, Öngören 

Aza 
Kastamonu 

Sami Erkman 

Aza 
Kastamonu 
V. îzbudah 

Aza 
Samsun 

Vr. A. Sir 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 10 
Esas No. 1/599 

1- XII -1936 

Yüksek Reisliğe 

Mühendislik ve mimarlık hakkındaki 1035 
sayılı kanuna ek olub Umumî heyetin 13-XI-936 
tarihli rüznamesinde iken encümenimizde bu
lunan Teknik okulu teşkili hakkındaki lâyiha 
ile birlikte tetkik edilmek üzere encümenimize 
alınmış olan kanun lâyihası Nafıa vekili Ali 
Çetinkaya hazır bulunduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

Bu lâyiha ile 1035 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince mühendis ve mimar olmak 
hakkını haiz olanlara (Diplom mühendis ve dip-
lom mimar) unvanı verilmekte ve ayrıca Umu
mî heyetin tasvibine arz olunan Teknik okulu 
•teşkili hakkındaki lâyiha ise mevcud Fen mek
tebinin mühendis ve fen memuru yetiştiril
mek üzere Teknik okuluna kalbediîmesi hak
kında olduğundan bu lâyihanın Teknik okulu 
teşkili hakkındaki lâyihadan îmşka maksadla-
rı ihtiva etmesi itibarile müstakil olarak mü-
taleası muvafık görülmüş ve ancak birinci, ikin

ci ve üçüncü maddelerinin birleştirilerek bir 
madde halinde yazılması daha fazla vuzuhu te
min edebileceğinden ona göre yeniden hazır
lanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis Vekili M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırrı Bay 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 
Gümüşane 

B. Sakarya K. İnanç 
Malatya 

Balıkesir Çorum 
E.Adakan M. C ant ekin 

îzmir Malatya 
M. Öker 

Muş Muş 
O. Taner Ş. Ataman Şevki Çiloğlıı 

Seysan Sivas 
Naci Eldeniz R. Basara 

Sivas Yozgad 
Remsi Çiner S, lçö& 

/ (S . Sayısı; 18) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1035 numaralı kanıma ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebin
den diploma alan mühendislere (Diplom mü
hendis) ve Teknik okulundan diploma alan mü
hendislere sadece mühendis unvanı verilir. 

MADDE 2 — 1035 numaralı kanunun birin
ci maddesindeki mühendis ve mimarlık kelime
lerinden evvel (Diplom) kelimesi ilâve edilmiş
tir. 

MADDE 3 — 1035 numaralı kanunun üçün
cü maddesindeki mühendis veya mimar kelime
lerinden evvel (Diplom) kelimesi ilâve edilmiş 
tir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
/• înönü 
Da. V. 
Ş- Kaya 
m. v. 

S. Arıkan 
S. t N. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad, V. 
Ş. Saraçoğlu 

H. V. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Rana Tarhan 

10-V-1936 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mİ. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

M. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎEÎŞÎ 
Mühendislik've mimarlık hakkındaki 1035 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 
MADDE 1 — Mühendislik ve mimarlık hak

kındaki 19 mayıs 1927 tarih ve 1035 sayılı ka-
aunun birinci maddesinde yazılı diploma ve 
ruhsatnameyi haiz olan mühendis ve mimarlara 
(Diplom mühendis) ve (Diplom mimar) ve tek
nik okulu ile buna muadeleti salahiyetli ma
kamlarca kabul olunan ecnebi teknik okulların
dan mezun olan mühendislere de sadece (Mü
hendis) unvanı verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

~m •"«&*•*'*' 

( S. Sayısı ı 18) 



Sayısı: 19 
Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve sınıf
larına göre tayin olunan yaşları bildiren 2272 sayılı kanu
nun değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa 

encümeni mazbatası (1/593) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1887 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisîiğiııe 

Subay ve askerî memurların tekaüdü için rücbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildi
ren 2272 sayılı kanunun değiştirilmesine dair millî Müdafaa veküliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri heyetince 1 - VI - 1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunuîıauştıır. Başvekil 

t. înönü 

Esbabı mucibe 

Subay ve askerî memurların tekaüdü için rütbe ve smıflarma göre tayin olunan yaşları biîri-
ren 2272 sayılı kanunda yazılı rütbe isimleri dahilî hizmet kanunu mucibince değişmiş ve mir
liva rütbesi tuğgeneral, tümgeneral olarak iki rütbeye ayrılmış olduğundan kanunun yeniden tan
zimi lâzraıgelmiş, tuğgeneral ve tümgeneral rütbesinin her ikisine aid yaş haddi bü olarak tesbit 
edilmiş ve diğerleri olduğu gibi bırakılmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. î/593 

Yüksek Başkanlığı 

Tuğgeneral ve tümgeneral namile ikiye ay
rılan bir rütbenin yaş haddi tekrar incelenmek 
üzere encümenimize alınan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa vekilliğinden gönderilen memuru ile ye
niden tetkik edildi Î 

îsmi geçen iki rütbenin yaş haddinin değişti
rilmesini icab eden bir sebeb ve lüzum görüleme
miş olduğundan evvelce takdim eylediğimin maz
batamız veçhile kanun lâyihası maddelerin numa
ralan değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

kanlığa sunulur. 
M. M. E. E. N. M. 

Diyarbekir 
K. Sevüktekin 

Antalya 
€. Mengilibörü 

Elâziz 
A. 8. Ohkay 

Kırşehir 
L. Müfid özdeş 

:. M. M, 
Diyarbekir Erzurum 

K. Sevüktekin Ş. Koçak 
Balıkesir 

Cemal Esener 
Erzurum 

A. Akyürek 
Manisa 

K. N. Duru 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 

N. Bosatik 

N, Tuna 

R. Apak 
Sinob 

ö, K, înce&syt 

Konay Ahmçd V. Yrngan 



MîCÖMETtN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların tekaüdü- çın rütb* 
ve sınıflarına göre tayin olunan yaşlan bildiren 

2272 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2272 numaralı kanun aşağıda 
olduğu gibi değiştirilmiştir; 

Bütün subay ve askerî memurlardan aşağı
daki maddelerde gösterilen yaşlan bitirenler hiz
mete muktedir olsalar dahi rızalarına bakılmak-
sizin tekaüd edilirler. Bu suretle tekaüd edi
lenler 1076 sayılı ihtiyat subay ve askerî memur
lar kanunu hükümlerine tâbidir. Mezkûr ka
nuna tevfikan hizmete alındıkları zaman kendi 
rütbe ve smıflarmdaki muvazzaf subay ve aske
rî memurların almakta oldukları muhassasatı 
alırlar. 

MADDE 2 — Yarsubaylar, asteğmen ve teğ
menler için hizmet edecekleri azamî yaş (kırk 
bir), yüzbaşı ve önyüzbaşılar için (kırk altı), 
binbaşılar için (elli iki), yarbaylar için (elli 
beş), albaylar için <elli sekiz), tuğgeneral, tüm
general, tuğamiral, tümamiraller için (altmış), 
korgeneral, orgeneral; koramiral, oramiraller 
için (altmış beş), mareşal ve büyükamiraller 
için (altmış sekiz) dir. 

MADDE 3 — Askerî memurların hizmet ede
cekleri azamî yaş (altmış) dır. Yalnız altnıcr, 
yedinci, sekizinci smıflar ile memur muavinleri
nin azamî yaşlan (elli beştir. 

MADDE 4 — 12 haziran 1933 tarih ve 2272 
sayılı kanun mülgadır. 

MADDE 5 —- Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 1 - VI - 1936 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
î. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F, Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Ankan A. Çetinkaya O. Bayar 
S. t. M. V. G.I.V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

i MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİBÎŞİ 

Subay ve askerî*memurlarm tekaüdü için rütbe 
ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren 

2272 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 
kanun 

BÎKİNCÎ MADDE — 2272 numaralı kanun 
aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir: 

MADDE 1 — Bütün subay ve askerî memur
lardan aşağıdaki maddelerde gösterilen yaşları 
bitirenler hizmete muktedir olsalar dahi rıza
larına bakılmaksızın tekaüd edilirler. Bu su
retle tekaüd edilenler 1076 sayılı ihtiyat subay 
ve askerî memurlar kanunu hükümlerine tâbi
dir. Mezkûr kanuna tevfikan hizmete alındık
ları zaman kendi rütbe ve sınıflanndaki mu
vazzaf subay ve askerî memurların almakta ol
dukları muhassasatı alırlar. 

MADDE 2 — Yarsubaylar, asteğmen ve teğ
menler için hizmet edecekleri azamî yaş (kırk, 
bir), yüzbaşı ve önyüzbaşılar için (kırk altı), 
binbaşılar için (Elli iki), yarbaylar için (elli 
beş), albaylar için (elli sekiz), tuğgeneral, 

! tümgeneral, tuğamiral, tümamirallar için (alt-
! mış), korgeneral, orgeneral, koramiral, oramiral-
I 1ar için (altmış beş), mareşal ve büyük amiral-

lar için (altmış sekiz) dir. 

MADDE 3 — Askerî memurların hizmet ede-
| çekleri azamî yaş (altmış) tır. Yalnız altıncı, 
I yedinci, sekizinci sınıflar ile memur muavinleri-
, nin azamî yaşları (elli beştir). 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümle
rini icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

(S. Sayısı : 19) 
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Bütçe encümenleri mazbataları (1/64 

T. a. 
Başvekâlet 8 - VI 

Kararlar müdürlüğü 
Say%; 6/1965 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Teknik okulu teşkili hakkında Nafıa vekilliğince.hazırlanan ve Jcra Vekilleri heyetince 19-V-1936 

da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmutşur. 
Başvekil 
î. İnönü 

Nafıa vekilliğinin 8 - VI - 1936 tarihli ve zat işleri müdürlüğü 3950/6733 sayılı tezkeresi 
sureti 

Yüksek Başkanlığa 

27 nisan 1936 günlemeçli ve 1408/6 sayılı tezkereleri K. 
Ecnebi teknikumlarmdan mezun olanların vaziyetlerini ve buna müteallik işleri tetkik için teş

kil edilen heyet tarafından yazıîıb Kültür bakanlığından yüce katınıza sunularak incelenmek üze
re bakanlığımıza gönderilen rapor gözden geçirildi. 

Bu rapor muhteviyatına nazaran bizde sanat mekteblerinin kurulabilmesi için 15 035 906 tek
nik okulu için 1 317 000 yüksek teknik okulu için de 6 500 000 İd ceman 22 852 908 liraya ihti
yaç, hasıl olduğu ve bunlardan başka sanat mekteblerinin masarifi daimesi olarak senede 3 241 160 
teknik okulu için 278 360 ve yüksek teknik okulu için 1 250 000 ki ceman 4 769 500 lira sarfı 
lâzım geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu masarif temin edilerek arzu edilen mekteb lerin inşaatına başlandığı ve ikmallerine de mu
vaffakiyet hasıl olduğu, takdirde tahsil için ecnebi memleketlere akın eden masarif den kısmen kurtulmak 
kabil olacağı gibi şimdiye kadar bu uğurda yabancı illere gönderdiğimiz ve elan göndermekte bu
lunduğumuz mebaliğin tedricen telâfisine de imkân hâsıl olması pek muhtemeldir. Bu gönül çekici 
manzara karşısında sevinç duymamak kabil değildir. 

Ancak bu güzel hedefe erişebilmek için yalnız masarifi tesisiye olarak takriben yirmi üç milyon 
kadar bir masraf ihtiyar etmek icab etmektedir. İçinde bulunduğumuz malî sene zarfında bu bü
yük teşebbüs için Devlet bütçesinden tahsisat ifrazına imkân olmadığı gibi şu bir kaç sene içinde 
de bu kadar büyük bir paranın temin edileceğine ihtimal veremiyoruz. Binaenaleyh bu mahzur 
karşısında sanat ve teknik mektebleri inşası meselesinin müsaid bir zamana tehiri ihtimal dahilin
dedir. Bu ihtimal tahakkuk ettiği takdirde .nafıa işleri için elzem olan ikinci derece mühendisle
rini bir an evvel yetiştirmek kabil oîmıyacaktır. 

Halbuki bu yüzden husule gelen zararların büyüklüğü bir çok aeı tecrübelerle tahakkuk etmiş
tir. Bu mahzuru ortadan kaldırmak ve demiryollarla, vilâyetler ve belediyeler için istenilen bu 
kabîl fen adamlarını yetiştirmek üzere hali hazırda mevcud fen mektebi teşkilâtını tadil etmek 
tasavvurunda bulunuyorum. 

Esasen teknik okulu teşkili hakkındaki esbabı mucibe lâyihasında da arzedildiği veçhile hali ha
zırda mevcud fen mektebinin programları inşaat ve makine mühendisi ve fen memurları yetiştir-
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inek üzere tadil edileceğinden ve bu da yukarıda serdedilen mahazir ve fevaide binaen şimdilik 
maksadı temine kâfi görülebileceğinden 18 mayıs 1936 tarih ve 3480/5912 numaralı ariza ile yük
sek huzurunuza sunulan kanun lâyihasının tasdiki hakkındaki muamelenin teşriine yüce müsaa
delerini dilerim. 

Teknik okulu tesisi hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Mevcud mühendis ve fen memurlarının memleketin bayındırlık işlerindeki ihtiyacına tam 
tekabül edemediği, bu yüzden Yüksek mühendis mektebi mezunlarının gördükleri uzun tahsile 
ve yüksek ehliyetlerine rağmen alelade işlerde kullanıldığı, fen memurlarına da vilâyet ve 
belediyelerde mühendislik vazifesi gördürüldü ğü göz önünde bulundurularak Yüksek mühen
dis mektebi mezunu ile fen memuru arasında bir sınıf mühendise şiddetle ihtiyaç görüldüğü 
tahakkuk etmektedir. 

Hâlen Fen mektebinin tahsili bir fen memurunda aranacak bilgiye göre yüksektir. Bir yo
lun, bir köprünün, bir inşaatın muhtelif kısımlarında nezaret edecek fen memuru, mühendisin 
vereceği direktifle hareket edeceğine nazaran inşaat işlerinde umumî bilgilere sahib olması mak
sadı temine kifayet eder. 

Ekseri ahvalde mühendis yerinde kullanılan mevcud fen memurlarının da tahsillerinin kâfi 
olmadığı bir çok acı tecrübelerle sabit olmuştur. Yukarıda arzedilen sebeblerden dolayı fen 
mektebine yabancı memleketlerdeki benzerlerine uygun bir şekil verilmesi düşünülmüş, orta 
mekteb mezunlarından imtihanla alınacak talebenin iki senede fen memuru, dörd senede mü
hendis yetiştirilmesi muvafık görülmüştür. Ayni zamanda Devlet demiryollarının cer kadrosu 
boşluklarını doldurmak ve günden güne inkişaf eden sanayi işlerinin istediği elemanları yetişti
rebilmek için de teşkili düşünülen mektebde bir de makine kısmr kurulması ve makine mühen
dis ve fen memuru yetiştirilmesi düşünülmüştür. 

Mektebe her sene inşaat ve makine mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere en az orta 
mekteb tahsili görmüş olanlardan müsabaka ile her şube ve kısım için lüzumu kadar talebe 
alınacaktır. Giriş imtihanında talihler gösterecekleri muvaffakiyet derecesine göre seçtikleri şu
benin mühendis ve fen memurları kısmına ayrılacaklardır. Birinci sene nihayetinde yapılacak 
imtihan neticesinde ikinci bir seçmeye de tâbi tutulacaklar ve liyakati görülmeyen mühendis 
kısmına ayrılmış olanlar fen memuru kısınma geçirileceklerdir. Birinci okuma yrlr inşaat mühen
dis ve fen memurları için tamamen müşterek, makine mühendis ve fen memurları bir kaç dersi 
müstesna diğer dersleri birbirlerile ve inşaat- kısmile müşterektir, ikinci sınıfta ise fen memurla
rının okuyacakları dersler mühendislerin ikinci ve üçüncü sınıflarile kısmen müşterektir. Bu su
retle dershane ve muallim adedinden iktısad edilebilecektir, ikinci sene nihayetinde talebe mesle
ğine göre bir sene müddetle ameliyata gönderilerek okudukları ve okuyacakları derslerin tatbika
tını görmeleri temin olunacaktır. 

Avrupada uzun senelerdenberi tecrübe edilen bu usulün bizde de tatbiki çok faideli olacağı ve 
talebeyi mektebten çıktıktan sonra m eşeleğe yabancılığın düşüreceği hatalardan koruyacağı şüp
hesizdir. Bu suretle ameliyata gönderilecek talebeye hakikî yol masraflarından başka ayda bir 
miktar geçim parası verilecektir. Fen memurlarına bu ameliyat nihayetinde çalıştıkları yerlerden, 
getirecekleri bonservislere göre diplomaları verilir. 

Fen mektebinin eski mezunlarından vekâletçe ehliyetleri görülenlerden yaşı 35 i geçmeyenler 
neşet senesi itibarile sıraya konularak beş sene zarfında birer senelik kursa tâbi tutulur ve 
kurs nihayetinde yapılacak yoklamada muvaffak oldukları takdirde inşaat mühendisi diploması 
alırlar. 

Bunlar mensub oldukları dairelerce kurs müddetince mezun addolunurlar ve maaş ve ücret
lerinin tamamını alırlar. 

intikal devresinde mektebte mevcud talebelerin ne suretle mühendis ve fen memuru yetiştiri-
( S. Sayısı : 20 ) 



İecekleri yapılacak nizamnamede tasrih edilecektir . 
Teknik okulun kadrosu da ihtiyaca göre (1) numaralı cetvelde gösterildiği şekilde tesbit olun

muştur. Yapılması tasavvur olunan mekteb binasında mektebvkısmile pansiyon kısmının tamamen 
ayrılması muvafık görüldüğünden kadro da bu nokta da nazarı dikkate alınmış, müdürün mura
kabesi altında ayrıca pansiyon amirliği ihdas olunmuştur. Mektebin yeni teşkil edilecek makine 
kısmı için ecnebi mütehassıs muallimler celbi ve Türk muallimleri yetişinceye kadar kullanılma
ları lüzumlu görülmektedir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Nafıa encüm&ni 
Karar No. 19 

Esas No. 1/600 

9-VI-1936 

Yüksek Reisliğe 

Teknik okulu teşkili hakkında Nafıa vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
19 -V-1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası encümene davet edi
len mamuru mahsusu hazır olduğu halde esbabı 
mueibesile birlikte tetkik ve müzakere olundu. 

Mevcud mühendis ve fen memurlarının ba
yındırlık işlerindeki üıtiyaçlara tamamen teka
bül etmediği ve Yükseli mühendis mektebinin 
makdud miktarda olan mezunlarının uzun tahsil 
ve yüksek ehliyetlerine- rağmen alelade işlerde 
kullanıldığı görülmektedir. Vilâyet ve beledi
yelerin mühendislik işleri de fen memurları ve 
bazan amelî yetişmiş kalfalar tarafından idare 
edilmektedir. Memleketin bu vaziyet ve ihtiyacı
na nazaran fen memurile Yüksek mühendis sınıfı 
arasında bir sınıf mühendise ihtiyacı olduğu na
zarı teemmüle alınarak ibu sınıf mühendisleri ye
tiştirmek üzere (Teknik okulu) tesisi gayesini is
tihdaf eden kanun lâyihası encümenimizce de mu
vafık ve yerinde görülmüştür. 

Ancak memlekette elektrik tesisatı günden gü

ne çoğalmakta ve bir çok kasabalarımız elektrikle 
tenvir edilmektedir. Hali hazırda montör olarak 
ecnebilerin istihdamına ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 
Teknik okulu müessesesinde bu ihtiyacı da karşı
layacak bir şubenin açılması lüzumunu encüme
nimiz yerinde bulmaktadır. 

Lâyiha heyeti umumiyesi itibarile muvafık 
görüldüğünden havalesi mucibince Bütçe encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Nafıa E. Reisi 
Erzincan 

A, Şamili îlter 
Afyon K. 

Cemal Akçm 
Eskişehir 

Âhmed özdemir 
İzmir 

S. Epikmen 
Kastamonu 

Sami Erkman 

M. M. 
Kayseri 

A. Hilmi Kalaç 
Afyon K 

M. Gönenç 
îçel 

B. Mutlu 
İsparta 

H. özdamar 
Kastamonu 
V. îzbudak 

Kâtib 
Manisa 
Osman 
Elâziz 

F. Z. Çiyütepe 
içel 

H. Saydam 
Kars 

B. Öngören 
Samsun 

Dr. A. Sirel 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 11 
Esas No. 1/600 

İ - Kil - 1936 

Yüksek Reisliğe 

Teknik oktüu teşkili hakkında" olup Başvekâ
letin 8 haziran 1936 tarih ve 8/1965 sayılı tea-
keresile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyi
hası Nafıa encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize havai edilmiş olmakla Nafıa vekili 
Ali Çetinkaya hazır bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

Yüksek mühendis mektebinden mezun olan
ların aded itibarile mahdut bulunması ve ikinci 
derecede fennî işler için mühendislik yapabi
lecek evsafta fazla fen memurlarına ihtiyaç bu
lunması sebebile teknikon muadili bir mektebe 
ihtiyaç görüldüğü cihetle mevcud Nafıa fen 
mektebinin bu hale kalbi düşüncesile lâyihanın 
hazırlandığı esbabı mucibe lâyihasının tetkikin
den ve Ali Çetinkaya tarafından encümenimize 
verilen izahattan anlaşılmakla lâyiha esas iti
barile kabul edilmiştir. 

Ancak Nafıa fen mektebi teşkili hakkında 
ayrı bir kanun mevcut olmayıp 2443 sayılı Na
fıa vekâleti teşkilâtı kanununda bu mektebe de 
bir yer verilmiş olmasına mebni lâyihanın mez
kûr kanuna ek mahiyetinde olması muvafık gö
rülmüş ve o itibarla lâyiha unvanı değiştiril
miştir, 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri birleş
tirilmek suretile yeniden yazılmış ve Nafıa 
vekâletine bağlı okulların zat işlerine merbut 
bir büro tarafından tedviri muvafık olacağı dü
şünülerek lâyihanrn beşinci maddesi bu esas da
iresinde hazırlanmış ve buna aid kadro da tadi-
len kabul edilmiştir. 

Okulun maaşlı kısmı hakkmda hazırlanan 
kadro cetvelinde icabında profesör olarak ücret
le de türk ve ecnebi zevatın istihdam edilebi
leceği hakkındaki kayid esas itibarile kabul edil
miş ise de bunlardan mütehassıs ecnebilerin ha
riçten celbine imkân hâsıl olmak üzere zaruret 
halinde bu gibilere kadro maaşı tu tamım bir 
misli kadar zam edilebilmesine salâhiyet veril
mesi muvafık görülerek cetveldeki meşruhat bu 
esasa göre değiştirilmiştir; 

Teknik okulunda kullanılacak yabancı mü
tehassıs ve profesörlerle mukavele aktine aid 
olan lâyihanın üçüncü maddesi mukavele müd
detinin beş seneye çıkarılması suretile değiştiril
miştir. 

Evvelce fen mektebinden mezun olup ta Na
fıa teşkilâtında bir vazifede kullanılanların 
staja tâbi tutulması hakkındaki muvakkat mad
de üzerinde durulmuş ve bunlardan Nafıa ve
kâleti teşkilâtında müstahdem bulunanlardan 
bir kısmının geçen büyük harbin verdiği zaru
retlerle yaş itibarile tahsilleri geç kalmış olması 
nazarı itibara alınarak staja sevkedileceklerin 
yaş haddinin 35 yerine 40 a iblâğı muvafık ola
cağı neticesine varılmıştır. Bundan başka bu 
evsafı haiz olup ta Devletin diğer teşkilâtında 
ve belediyelerde veya bunlara bağlı müessese
lerde istihdam edilenlerin de Hükümetçe Nafıa 
vekâleti mensubları gibi ayrı bir külfet tahmil 
edilmemek şartile kurslara kabulünün tecvizi 
malûmatlarının tevsii ve kendilerinden bulunduk
ları işlerde daha fazla istifade edilmesinin te
mini noktasından faydalı olacağı neticesine 
varılmış ve bu esaslar dairesinde muvakkat 
maddeler yerine yeniden bir madde yazılmıştır. 

2919 sayılı kamın; Devlet, idare! hususiye 
ve belediyeler hesabına okutulanların mecburî 
hizmet şekillerini tayin etmekte olması itiba
rile teknik okulundan mezun olanların beş se
ne mecburî hizmete tâbi olmalarını mezkûr 
kanun tahtı temine almış ise de münhasıran 
nafıanın mühendis ve fen memuru ihtiyacını te
min maksadile tesis edilecek bu mekteb me
zunlarından esaslı surette istifade edilmek ve 
bunların tahsili için diğer mekteblerden farklı 
surette fazla masraf ihtiyar edileceği de göz 
önüne alınmak »suretile bunlar hakkında mec
burî hizmet müddetinin altı sene olarak tes-
biti ve maaş ve ücretleri verilmek ve memuri
yet hakları mahfuz tutulmak suretile staja 
gönderilenler hakkında mezkûr 2919 sayılı ka
nım sakit olduğundan bunların, da bu stajdan 
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dolayı ayrıca üçer sene mecburî hizmete tâbi 
tutulmaları encümenimizee muvafık görülerek 
bu esas dairesinde hazırlanan metin lâyihaya 
eklenmiştir. 

Teknik okulunun bu ders senesi sonundan 
itibaren açılmasının muvafık olacağı hakkın
da Nafıa vekili tarafından verilen izahat mu
vafık görülerek lâyihanın meriyete dair olan 
maddesi yeniden yazılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis vekili M. M. 
İsparta Trabzon 

Mükerrem Unsal Sırrı Bay 

Kâtib 
İstanbul v Balıkesir Çorum 

F. Öymen E. Adakan M. Cant ekin 
Gümüşane İzmir Malatya 

D. Sakarya K. inanç M. öker 

Malatya 
O. Taner 

Muş 
Şevki Çüoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Sivas Sivas Yozgad 
B. Basara E emsi Çiner S. I eöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Teknik okulu teşkili hakkında kanun lâyihası 

1 — Nafıa vekâleti teşkilâtına da
hil fen mektebi (Teknik okulu) na kalbedil-
miştir. 

Bi!. okulda mühendis ve fen memurları ye
tiştirmek üzere iki kısmı havi olub lüzumu ka
dar ihtisas şubeleri açmağa Nafıa vekili me
zundur. 

MADDE 2 — Teknik okulunun sureti ida
resi bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 3 — Teknik okulunda kullanıla
cak ecnebi mütehassıs ve profesörlerle dört 
yıldan fazla olmamak şartile müteaddid senele
re sari mukaveleler akdine Nafıa vekili me
zundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt 

Nafıa vekaletinin teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 2443 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

(S. Sayısı : 20 ) 

1 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı Nafıa fen mektebi, sureti ida
resi bir nizamname ile tayin edilmek üzere tek-
nik okuluna kaîbedilmiştir. 

Bu okul mühendis ve fen memurları yetiştir
mek üzere iki kısmı havi olub her kısımda Na
fıa vekâletince lüzum görülecek ihtisas şubeleri 
aşılabilir. 

MADDE 2 - Bu okulda icabı halinde ya
bancı mütehassıs ve profesörler istihdamına ve 
bunlarla müddeti beş seneyi geçmemek üzere 
mukavele yapmağa Nafıa, vekili salahiyetlidir. 

MADDE 3 _ Nafıa fen mektebinden mezun 
olub da halen Nafıa vekâleti teşkilâtında ve 
Devlet demiryolları idaresinde maaş veya ücret 
le müstahdem bulunan ve bu kanunun nesri ta 
nbmde kırk yaşını geçmeyenler arasında mü
hendislik tahsil etmeğe kabiliyeti görülenler as
lı vazifeleri müsaid bulunduğu takdirde mekte
be başladıkta tarihten itibaren bir sene için 
maaş veya ücretleri tam olarak verilmek ve bu 
müddetçe memuriyetlerine aid bütün haklan 
mahfuz kalmak şartüe Teknik okulunda acda 
cak kurslara Nafıa vekâletince gönderilebiiü 

Bu evsafı haiz olub da Devletin d i f e tes 
küatmda ve belediyelerde veya b u n l a ^ b j 



MADDE 4 — 2443 sayılı Nafıa vekâleti teş
kilât kanunundaki' Fen mektebi unvanı Teknik 
okulu olarak değiştirilmiştir. Ve Fen mektebine 
aid kadro kaldırılarak yerine bu kanuna bağlı 

(1) numaralı cetvel ikame olunmuştur. 

MADDE 5 — 2443 sayılı Nafıa teşkilât ve 
vazifelerine aid kanunun 14 ncü maddesi sonu
na «Nafıa vekâletine bağlı okulların bilcümle 
işlerine bakar» fıkrası ve yeniden ihdas edilen 
mektebler bürosu kadrosu aynı teşkilât kanu
nuna bağlı (3) numaralı cetvelde muhabere ve 
mürasele müşavirliği kadrosuna ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Nafıa fen mek
tebinden mezun olub ta halen Nafıa teşkilâtın
da maaş veya ücretle müstahdem bulunanlar
dan bu kanunun neşri tarihinde 35 yaşmı geç
meyenlerden mühendislik tahsil etmeğe kabili
yeti bulundukları görülenler, aslî vazifeleri 
müsaid bulunduğu takdirde mektebe başladık
ları tarihten itibaren bir sene için maaş veya 
ücretlerinin tam olarak verilmek ve bu müd
detçe memuriyet hukuk ve menafiile alâkaları 
baki kalmak şartile Teknik okulunda açılacak 
kurslarda tahsil ettirmeğe Nafıa vekili mezun-
dur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Kursta tahsil 
görüp muvaffak olan fen memurları Teknik 
okulundan mezun olacaklara verilecek haklar
dan istifade ederler. Muvaffak olamayanlar bir 
daha kursa iştirak edemezler. 

müesseselerde istihdam edilenler de bu kurs
lara kabul olunabilirler. 

Kursta muvaffak olanlar Teknik okulu me-
zunlarına verilecek haklardan istifade ederler. 
Muvaffak olamıyanlar bir daha kursa iştirak 
edemezler. 

MADDE 4 — Teknik okulunda leylî ve mec
cani tahsil görenlerle maaş veya ücreti veril
mek suretile kurslara devam edenler 2919 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesi hükümleri daire
sinde mecburî hizmete tâbidir. Bunlardan Tek
nik okulunda tahsil görenlerin mecburî hizmet 
müddeti altı ve kursa devam edenlerin de üç 
senedir. Ayrıca mecburî hizmeti olanların bu 
mecburiyetleri bakidir. 

MADDE 5 — Nafıa vekâletine bağlı okul
ların muamelâtile meşgul olmak üzere Zat işle
ri ve Sicil müdürlüğüne bağlı (Okullar bürosu) 
tesis edilmiştir. 

MADDE 6 — Teknik okulu ile Okullar bü
rosu kadrosu bu kanuna bağlı cetvelde gös
terilmiş ve 2443 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı 
cetvelden Nafıa fen mektebine aid kadro kal
dırılmıştır. 

MADDE 8 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden MADDE 7 — Bu kamın 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir, 
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MADDE 7 — Bu kanunun 

vekili memurdur. 

Bş. V. 
î. înönü 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. î. M. V. 

Dr. E, Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş, Saraçoğlu 

_ Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î . V. 
Rana Tarkan 

icrasına Nafıa 

• V - 1936 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

M. Erkmen 

Hükümetin teklifine bağh (1) numaralı cetvel 

P3 J D. 

5 
7 

10 
12 
14 
Tl 
9 

11 
12 
12 
12 

i 
5 
6 
7 
7 
8 

Unvanı memuriyet 

Müdür 
Muavin 
Hesab memuru 

» 
Kâtib 
Kütüpane 

» 

memuru 
Dahiliye başmemuru 

» 
» 

memuru 
s» 

Ambar memuru 
Levazım memuru 

Muallim 
s 
» 
'» 
-» 
» 

Tedris heyeti 

[ i ] 

n3 5 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

ı 

2 
6 
6 
2 
8 
S 

v3 
•S 

80 
55 
35 
25 
20 
30 
40 
30 
25 
25 
25 

90 
80 
70 
55 
55 
45 

256 
165 
98 
75 
60 
84 
108 
84 
75 
75 
75 

256 
210 
165 
165 
126 

[1] Emsali hâsılının % 50 fazlasına- kadar 
Türk, bulunmadığı takdirde ecnebi kullanılabi
lir. 
Beyanı: 

Lira 

88 128 
5 316 

22 212 
10 920 

Maaş 
Mekteblçr bürosu 
% 50 
Ücretler 

126 576 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 

D. 

4 
T 

10 
12 
14 
11 
0 

11 
12 
12 
12 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Tedris heyeti 

4 Muallim 
5 » 
6 » 
7 » 
7 » 
8 » 

7 Şef 
12 Kâtib 

muavini 

Okullar bürosu 

Aded Maaş 

Müdür 
» muavini 

Hesab memuru 
» » muavini 

Kâtib 
Kütüpane memuru 
Dahiliye başmemuru 
Dahiliye memuru 

> » 
Ambar memuru 
Levazım memuru 

90 
55 
H5 
25 
20 
30 
40 
30 
25 
25 
25 

80 
70 
55 
55 
45 

55 
25 

[1] Emsali hâsılının yüzde elli fazlasına ka
dar ücret dahi verilebilir. Bu fark, ecnebi müte
hassıslar için, yüzde yüze kadar çıkarılabilir. 
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Üoretlüer 

Unvanı memuriyet 

Doktor 
Hademe 
Hasta bakıcı 
Aşçı ve yamakları . 
Alelyeeî 
Kapıcı 

Aded 

1 
20 
1 
1 
1 
1 

Ücreti 

60 
30 
40 

120 
60 
30 

1>. 

MektebUr bürosu 

Unvanı memuriyet 

6 Müdür 
10 Şef 
12 Memur 
14 Kâtîb 

-

1 70 
1 35 
1 25 
1 20 

3 ^ 

75 

-weE&>®~« 
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