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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
daki tezkere ile Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğünün 1934 malî yılma aid hesabı katî kanunu 
lâyihası kabul edildi. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 3 ncü maddesi
nin, 

Matbuat umum müdürlüğü teşkilât kadro cetve
linin değiştirilmesine, 

Türkiye ile isveç arasında akid ve imza edilmiş 

Lâyihalar 
1 — Muvazene vergisi kanununun bazı hükümle

rinin değiştirilmesine ve müddetinin uzatılmasına 
dair kanun lâyihası (1/985) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

2 — Pul ve kıymetli kâğıd bavjlerile bunlara veri
lecek beyiye aidatı hakkında kaç j j j t lâyihası (1/986) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine).?!» 

3 — Sıhhat ve içtimaî muavenet-vekâleti teşkilât 
ve memurin kanununa ek kanun lâyihası (1/987) (Sıh
hat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

Teklif 
4 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1937 

yılı bütçesinde 31 508 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/67) (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
5 — Denizli mebusu Yusuf Başkayanın Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler eklenmesine 

1 — Diyarbakır mebusu General Kâzım 8e-
vüktekin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçakın, 

Hava ve denizaltı subaylarına verilen zamaimin 
vergilerden istisnasına dair olan kanun teklifi
nin geri verilmesi hakkında takriri 

Yüksek Başkan l ığa 
Bazı askerî teşkilâtın vergilerden muafiyeti 

olan ticaret ye kliring itilâfnamelerile, 
Türkiye ile Çekoslovakya arasında aktedilmiş olan 

ticarî mübadele anlaşmasına ek olarak tanzim olunan 
protokolün tasdikına mütedair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri yapılarak cuma günü toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez İsparta Çoruh 

Kemal Ünal Ali Zırh 

dair olan 3028 numaralı kanuna ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/48) 
(Ruznameye) 

6 — Mülga seyrisefain idaresinin 1933 yılı haziran 
ayına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile mülga 
seyrisefain idaresinin 1933 yılı haziran ayı hesabı 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/391, 1/978) (Ruznameye) 

7 — Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı büt
çesine 277 275 lira munzam tahsisat konulmasına 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/980) (Ruznameye) 

8 — Ziraat Bankası kanununun 25 ve ziraî kredi 
kooperatifleri kanununun 10 ncu maddelerinin icra ve 
iflâs kanununun 47 nci maddesile ilga edilmiş olub 
olmadığının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye, Iktisad, Ziraat ve Bütçe encümenleri mazba
taları (3/119) (Ruznameye). 

hakkmda takdim edib Maliye encümenine hava
le buyurulan kanun teklifimizin geri verilmesini 
arz ve rica ederiz. 

Erzurum Diyarbakır 
Ş. Koçak K. Sevüktekin 

BAŞKAN — Teklif usulen geri verilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

• ^ • 

B Î R İ N O î C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTÎBLER — Cavid Ural (Niğde), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 28 — 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 26 
ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/231) [1] 
(Bütçe encümeninin birinci mazbatası okundu) 

BAŞKAN — Bu mazbatayı teyid eden ikin
ci bir mazbata daha vardır, onu da okutuyorum. 
(Bütçe encümeninin ikinci mazbatası okundu) 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa şurasmı 
arzedeyim ki bu mazbatanın gerek Hükümet ta
rafından yazılan, gerek bizim encümenlerden 
çıkan kısımlarım anlamak için kafamm yorgun
luğuna, başka mazbataların pek çetinlerinde 
pek az rast geldim. Fakat huzuru âlinize gelir
ken mazbatanın az çok ne demek istediğini an
lamış olarak geliyorum. 

Meselenin esasmı şu teşkil ediyor. Tekaüd 
kanununda bir madde var, vazife icabı olmaya
rak fakat, vazife esnasında bir memur malûl 
olursa bu adamcağız maluliyeti münasebetile 26 
ncı madde mucibince muamele görür. Hali ta
biide tekaüdlük değil, yani memuriyeti zama
nında memuriyetinden mütevellid olmayan bir 
maluliyet dolayısile malûl kalırsa bunun hak
kında 26 ncı madde mucibince muamele yapılır. 
26 ncı madde de bu şekilde malûl olanların ... 
(Hazırlanmamışsın, anlamryoruz sesleri). Müsa
ade buyurun, sözler kanun sözü olduğu için ay
nen ifade etmek mecburiyetinde kalıyorum. 26 
ncı madde : 

(65 yaşmı doldurub da tekaüd müddetini 
ikmal etmemiş ve fakat 20 sene ve daha ziyade 
hizmet etmiş olanlara 25 den noksan olan beher 
sene için 25 senelik tekaüd maaşmm 25 de biri 
tenzil edilmek suretile tekaüd maaşı tahsis 
olunur), 
demekle maluliyet maaşı bir ikram olmak üze
re esas ittihaz edilmiştir. Şimdi bu esas, kanu
nun sarahati dahilinde devam etmektedir. 

Bir memur var, bu memur istifa ettikten son
ra hali tabiide hayat sürmekte iken malûl kal
mıştır. Binaenaleyh, o memur diyor ki, ben her 
ne kadar müstafi isem de memurin kanununun 
bilmem hangi maddei muvakkatesi mucibince 
uhdemde memuriyet taleb etmek hakkı mahfuz 
ve mükteseb bulunduğuna göre benim her ne 
kadar tekaüdlük hakkım yok ise de memur ol
madığım bir zamanda malûl olmuş bulunmama 
binaen 26 ncı madde mucibince bana sene üze
rinden hesab ederek tekaüd muamelesi yapmanız 
lâzmıgelir diyor. 

İkinci mesele : Altmış beş yaşmı ikmal etmiş 
fakat tekaüd müddetini doldurmamış ve memur 
iken malûl kalmışsa bu kanun mucibince şu ve-

[1] 42 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda-
d\r. 

ya bu şekilde bir ikrama maruz kahyor. Fakat 
65 yaşmı ikmal etmeden istifa etmiş, hali tabii
de yaşayıb durmakta iken malûl olmuş, malulen 
65 yaşmı geçirmiş bir adam müracaat ederek 
diyor ki; ben malulen 65 yaşmı geçirdim. Bi
naenaleyh, bu 26 ncı madde mucibince bana lâ-
zımgelen tekaüd maaşını veriniz. Maliye vekâ
leti bu noktai nazarı kabul etmiyerek ona maaş 
tahsis etmemiş Divanı muhasebat heyeti umu-
miyesi ise Maliye vekâletinin bu nıütaleasmı 
bir takım esbabı kanuniye serdile muvafık bul
mamış ve tekaüd maaşmı tashih etmiş. Divanı 
muhasebatm bu noktai nazarmı kanuna uygun 
görmeyen Maliye vekâleti Meclise müracaat et
miş ve bizim encümenlerimiz bu meselo üzerin
de meşgul olmuşlar, hatta ehemmiyetine binaen 
iki defa meşgul olmuşlar. Ben, esas itibarile Mja-
liye vekâletinin noktai nazarmdaynn. Her ne 
kadar Fuad Ağralı son içtimada noktai nazarı
nı değiştirmişse de ben, Maliye vekâletinin ilk 
noktai nazarının tarafdarıymı. Divanı muhase
bat reisi ile Fuad Ağralınm huzurunda icra edi
len müzakerede meselenin tadili mucib bir şe
kilde olmadığı bildirilmiş olmakla beraber ben, 
ilk noktai nazardayım. Çünkü bütün işin can 
damarmı memurin kanununun muvakkat bir 
maddesi teşkil ediyor. Memurin kanununun nu
marası 788 olduğuna şöre meriyeti 10 - 12 sene 
kadar olacaktır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — 1926 dadır. 
REFİK İNCE (Devamla) — Mevzuubahs 

madde de muvakkattir. Muvakkat madde ne 
demektir. Muvakkat madde, iki devrei kanuni-
yenin yekdiğerine tedahülünden husule gelen 
hukukî vaziyeti tasfiye içindir. Yoksa daimî 
hükmü olan bir madde olsaydı ana kanuna gi
rerdi. Binaenaleyh 12 senelik bu muvakkat mad
de de diyormuş ki, istifa eden memurların tas
fiyesi dahi hizmette bulunan memurların teka
üd ahkâmma tâbidir. İşin mihveri aslisini bu 
teşkil edince ve bu kanunun muvakkat maddesi
nin neşri tarihinde veyahud daha eyi bir tabir
le meriyeti tarihinde mevcud müstafi memur
lara şamil bir hüküm vardır. Yoksa 788 numa
rasını taşıyan ve 10 - 12 senedenberi yaşayan 
bir vaziyeti daimî kanun hükmünde tanımağa 
imkân göremiyorum. Bu esasdan sarfı nazar, 
bence kendimi misal getiriyorum. Bugün yaşım 
53 dür. 3 sene Devlete hizmet ettim. Devletten 
3 sene maaş aldmı, ve memuriyetten çekildim. 
Hayatımı şu veya bu şekilde kazanmak yolunda 
iken bir otomobil bana çarptı. Kazaya uğradım. 
- Nitekim sol kolumdaki maluliyeti bundan te
lâkki ediyorum - 3 sene memuriyet hayatında 
bulunduğumdan dolayı bir şey alamıyan ben, 
bu sefer maaş için müracaat ettimmi, 65 yaşı
nı doldurmak şartile, 3 sene hizmetime taallûk 

— 29 — 
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eden kısmı alacağım. Bu demektir ki, malûl ol
muşum, mücerred maluliyet, evvelce vaki olan 
bir hakkm inikasına vesile oluyor. Bence kendi 
hesabıma, 43 ncü maddenin sarahati ki aynen 
şudur: (Vazife icabı olmayarak malûl mülkî 
memurlar) buradaki (memurlar) tabiri, üzerin
de memuriyet sıfatını daimî taşıyanlara aid ol
mak lâzrmgelir ki Devletin memuriyetini 3 gün, 
3 ay yapmış olmasından mütevellid bir hakkı, 
daimî olarak muhafaza etmek hiç bir zaman 
mantığa ve hikmeti hukuka ve zatı maslahata 
muvafık değildir. 

Bütün bu mütaleaları arzetmiş olmakla be
raber, işin Divanı anuhasebat kararından doğ
muş olmasına göre bir defa da meselenin Divanı 
muhasebat encümeninde müzakere edilmesi fa-
ideli olacağı kanaatindeyim. Bu cihet hem usu
le muvaiİK olur, hem üe Divanı muhasebatın 
ittihaz ettiği kararlarda alelitlâk Divanı mu
hasebat encümeninin de alâkadar olması ba
kımından bu babda yeni bir tefsir mevzuu ol
ması ihtimali vardır. Arkadaşların vereceği iza
hat dinlendikten sonra, bütün bu noktai na
zarlarımızın tekrar müzakere edilmesi nazarı 
dikkate almmak üzere, bu meselenin bir defa 
da Divanı muhasebat encümeninde görüşülmesi
ni teklif ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — [Meselenin, arkadaşımızın anlamak 
için çok yorulduğu ve kendisini yoracak ka
dar anlaşılması müşkül bir şey olmadığını zan
nediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Anlayış meselesi 
ne yapalım. (Gülüşmeler). 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Malûmu 
âliniz bir memur 65 yaşnı ikmal edince artık me
muriyet yapamaz ve tekaüd olur. 

İkincisi de, bir memur malûl olursa artık 
bir daha memuriyet yapamaz. Şimdi maluliyet 
ve 65 yaşı... malûl olmanın ve 65 yaşmı ikmal 
etmenin iki suretle tasavvuru kabildir. Birisi, 
vazife başında bilfiil memur iken 65 yaşmı 
doldurmuş olabilir. Bu takdirde kanun bu me
murun hizmetlerini nazarı itibare alarak, bu 
hizmetleri 25 seneyi doldurmamış olsa dahi, 20 
seneyi doldurduğundan, kendisine 25 seneyi 
dolduranlardan daha az mikdar maaş verilmek 
suretile tekaüd maaşı tahsis edilir. 20 seneden 
daha az hizmet etmişse onu da ikramiye veril
mek suretile bu vazifeden ayırır. 

Maluliyete gelince : Vazife başında malûl 
, olan, bir maluliyet maaşma müstehak olur. Bu 
şekilde vazife başmda bir memur malûl ola
bileceği gibi bir de i vazife haricinde yani va
zifeden mütevellid olmayarak, vazifenin icabı 
olmayarak alelade hususî bir işde iken maluli
yet hali vardır. Bu takdirde kanun kendisine 
vazife icabı maluliyet derecesi değil, vazife 
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icabı olmadan imalûl olduğundan dolayı, eta
min arzettiğim şekilde, 20 seneyi ikmal etmişde, 
25 seneyi ikmal etmemiş se yine tekaüd maaşı 
tahsis edilir. Hizmeti 20 seneden daha az olur
sa, müddeti hizmetine göre kendisine ikramiye 
verilir. Bu arzettiklerim kanun icabıdır. Şimdi 
teceddüdü mucib olan şudur: Bir m^mıır, DÜ iıi 
hizmet edememektedir yani vazifesi başında de
ğildir ya istifa ederek ayrılmış veyahud başka su
retle dışarıya çıkmıştır, her ne suretle olursa olsun 
açık tadnj. Bu memurun iarzedelim ki muayyen 
bir müddeti memuriyeti mesbuktur. Tam bu sı
rada, vazife icabı olmıyarak, açıkta olduğuna gö
re tabiî vazifeden dolayı olamaz, maluliyeti hali 
de kabili tasavvurdur. Şimdi bu memur bize 
müracaat ediyor : Ben zise 24 sene memuren 
hizmet ettim - bir, veya üç sene hizmetten son
ra malûl olanlar olabileceği gibi, 24 seneden 
sonra da malûl olabilecekler kabili tasavvur
dur - sonra şu sebebden dolayı mecburen isti
fa ettim, dışarıda malûl oldum. Bu maluliye
timden dolayı bana tekaüd maaşı tahsis edin, 
diyor. Kanunun 43 ncü maddesi mucibince 
20 seneyi doldurmuş olanlara bir mikdar ten
zil ile tekaüd maaşı tahsis edilmektedir. O 
zata bunu verecek miyiz, vermiyecek miyiz? 

İkinci bir zat vardır, 18 - 20 sene hizmet 
etmiştir farzedelim. Sonra istifa etmiştir. Me
muriyet için tekrar müracaat etmeğe imkân 
bulamamış, 65 yaşını doldurmuş olduğu için 
de artık memuriyet almasına imkân yoktur. 

O da, 18 sene hizmet ettim, bana tekaüd 
maaşı tahsis etmezseniz de buna mukabil son 
aldığım maaşın her seneliği için bir maaş ve
rilmesi lâzımdır, der. Biz Bütçe encümeni, bu
nu isafa mecburuz, diyoruz. Maliye vekâleti 
ise; hayır, 26 ve 43 ncü maddelerin saraha
tinden bu mana çıkmıyor; çünkü orada, va
zife başında olmayan memurlar deniyor, iş ba
şında olmayanlara memur denemez, diyor. Şim
di. biz kendi kanaatimize varırken istinad et
tiğimiz sebeb şu oldu : Kelimelerden katanna-
zar, kanunun ifade tarzından katannazar, ka
nunun ruhundan bu manayı çıkarmak lâzım
dır. 15 sene hizmeti olan bir memur vazife
sinden ayrılmıştır. Ayrıldıktan sonra vefat et
miştir. Bu adamın çocuklarına biz tekaüd ma
aşı bağlamıyacak mıyız? 25 sene bir adam bil
fiil hizmet etmiş, sonra istifa etmiş, fakat te-
kaüdlüğünü istememiştir. Belki yine gelirim, 
30 seneyi doldururum diye. Fakat ayrıldıktan 
sonra bir daha memuriyete dönmek istememiş
tir. Bilâhare müracaat etmiş, bana tekaüd 
maaşımı verin, demiştir. Tabiî bunu da vere
ceğiz. Çünkü memurun hakkıdır. Bu hakkı, 
yalnız memuriyet başında bulunmakla istihsal 
edilir bir hak diye kabul etmeğe imkân yok
tur. O halde kanunun esas prensibi, memur
luğu bir hak olarak kabul ediyor. Tekaüd ma
aşı da hizmete bağlı bir şeydir. Şu halde dışa-
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rıda bulunsun, vazife ba§mda bulunsun memur 
muayyen bir müddet hizmet etmişse o hizme
tine mukabil kanunun tayin etmiş olduğu ma
aş ve ikramiyeye müstahaktır. Kanunun bu 
ana hükmüne istinad ederek diyoruz ki, te-
kaüd maaşı veya memurun hizmetinden dolayı 
verilecek ikramiye behemehal hizmete bağlı
dır. Mademki hizmet etmiştir, hizmetini ölç
mek lâzımdır. Ya maaş veya ikramiye verilir. 
Bunun aksi mütalea, tekaüd kanununun ruhun
da mevcud olan bu asıl vasfı ihlâl eder mahiyet
tedir. Tekaüd maaşı nihayet bir atıfet değildir. 
Bunu bir atıfet olarak kabul ettiğimiz takdir
de, kanunun diğer ana hükümlerile tebarüz et
miş olan ruhdan, prensibden ayrılmak mecburi
yetinde bulunuruz. Arkadaşımız çok söz söy
lediler, fakat, anladığıma göre istinad ettikleri 
itiraz noktası sadece şundan ibarettir: Vazife 
icabı olmayarak malûl olan mülkî memurlar ta
birinden vazife başmda olanları manasmı çıkar
mak ve vazife başmda olmayanları manasmı çı
karmamak icab eder buyuruyorlar. Buradaki 
«memurlar» tabirinin manası, bir müddet me
muriyet yapmış sonra ayrılmış veya ayrılma
mış hem vazifede bulunmuş hem de bulunmamış 
olanlara matuftur, Bunlara «Vazife icabı olarak 
malûl olan şahıslar» denemezdi, buna bir isim 
takarak öyle zikretmek lâzımdı. Binaenaleyh 
buradaki «memurlar» tabirinden sadece vazife 
başında bulunanları anlamıma imkân yoktur. O 
şekilde mana çıkarmak bu, kanunun rırensibile, 
ana ruhile alâkadar olmadan bir ifade tarzıdır. 
Bize bu kanaate varırken kuvvet veren diğer 
bir sebeb de şu oldu: Tekaüd kanununun bu 
hükmü şimdiye kadar, bizim vardığımız bu neti
ce dahilinde tatbik edilmiş, Divanı muhasebat 
bunu daima bu şekilde tatbik etmiştir. Dahası 
var. Bu, tekaüd kanunu çıkmadan evvel 1325 
tarihli bir tekaüd kanunu meri idi. Onda da aşa
ğı yukarı bu hüküm mevcud idi. O kanunun 
meri bulunduğu devirlerde bile yine bizim var
mış olduğumuz netice tamamile tatbik edil
miş bulunmaktadır. Şu hale nazaran onun 
tatbikatından almış olduğumuz kuvvetle bu 
arzeylemiş olduğum esas ve prensibleri yıkma
mak gayretile bu kanaati hâsıl etmiş bulunu
yoruz. Bu kanunun ruh ve prensiblerini bozmı-
yarak, adalet noktai nazarından da iyi bir neti
ceye varmış olduğumuz kanaatinde bulunuyo
ruz. Bunu arzediyorum. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Vekâlet em
rine alman bir memurla istifa eden bir memuru 
ayırmak lâzımdır. Encümen, zannedersem, bu 
noktada hakkı tabiiye istinad ederek, istifa eden 
memura da tekaüd kanunundan hak veriyor. 
O vakit her vatandaşm, benim memur olmak 
hakkı tabiimdir, binaenaleyh 65 yaşıma var
dım, hakkı tabiime istinaden bana tekaüdlük ve
rin; yahud malûl olan bir adamm, memur ol
mak hakkı tabiimdir demesi mümkündür. Bu

rada esas olan vasıf, memurdur. Binaenaleyh is
tifa ile bu vasıf zail olur mu, olmaz mı? 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Olmaz, meslekidir. 
RASIH KAPLAN ( Devamla ) — Nasıl ol

maz? İstifa denilen şey, o şahsm kendi iradesi 
eseridir. Kendisi; istifasını vermekle o hakkı 
bertaraf ediyor. Onun için benim kanaatime gö
re, vekâlet emrine almanla istifa eden memurun 
ayrılması lâzımdır. Heyeti Celile bu noktayı 
ayırmalıdır. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Mesele mahiyeti 
itibarile müstafi memurların hukukî vaziyetle
rinin tayinine matuftur, istifa eden memur ka
nun nazarmda ne telâkki edilmek lâzımdır? 

Şimdi aramızdaki fark şudur: 
Mazbata muharriri diyor ki kelimelerden 

katı nazar kanunun ruhundan bu manayı çıkar
mak lâzımdır. Halbuki kanunun ruhuna keli
meler yolundan varılır. Onun içindir ki, ke
limelerden katı nazar etmek imkânı yoktur. 
Diyorlar ki, tekaüdlük bir memurun hakkıdır, 
yani tekaüdlük hakkmı taleb etmek bir memurun 
hakkıdır. Gayet tabii, istifa eden bir memurun 
ne zaman tekaüd olacağmı da kanun tasrih et
miştir. Tekaüd olmak için şu müddet, şu hiz
met, şu şerait lâzımdır. Binaenaleyh o şeraiti 
ikmal etmeden hiç kimse bu hakkı iddia ede
mez. Şimdi dava şu oluyor : İstifa etmiş, üze
rinden memuriyet sıfatı kalkmış olan bir adam 
mücerred maluliyet /dolayısile böyle bir hak id
dia edebilir mi? Ben mevzuatı kanuniyemi-
zin buna müsaid olmaclığı kanaatindeyim. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Orduda yok
tur. 

REFİK İNCE (Devamla) — Ha, tekaüd ka
nunu vazife esnasında tekaüdü 

1 - 65 yaşmı ikmal ederek, i 
2 - Tekaüd müddetini ikmalden sonra. 
Mevzuubahs etmiştir. Yalnız müstesna ola

rak esnayı memuriyette malûl olmuş ve fakat 
tekaüd müddetini doldurmamış olanlar doldur-
mamışsa gerek ikramiye şeklinde ve gerek 
müddeti hizmetlerine göre tekaüdlük müdde
tini artırmak şartile tekaüd maaşı verilmekte
dir. Bunlarm haricindeki muameleleri, artık 
memuriyetten çekilmiş adamlara yeniden böyle 
bir hak vermeğe esas teşkil eder mahiyette 
görmedim. Mazbata muharriri arkadaşımız iki 
kelime söyledi. Tatbikattan anladığımız kuvveti 
aynen muhafaza ettim ve tatbikatı bozmamak 
bakmamdan muvafık gördük dediler. Arkadaş
lar, B. M. M. kanunları kendisinin vazetmesi 
mahiyeti itibarile tatbikatmm nasıl olduğunu 
tedkik eden bir müessesedir. Yoksa mücerred 
tatbikat ona kuvvet bahşetmez. Onun taknin 
kuvvetini artırmaz. «Tatbikatı bozmamak ba
kımından» tabirini şiddetle reddederim. Tatbi
katı bozmamak nedemektir. Mücerred emri vakii 
muhafaza için mi bunu kabul edeceğiz?. Böyle 
bir mütalea dermeyanma, zannederim M, maz-
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bata muharriri, ne şahsı ve ne de temsil et
tiği encümen namma salâhiyettar değildir. Tat
bikatı bozmamak tabiri, üzerinde tevakkuf edil-
miyecek kadar çürük bir mütaleadrr. Onun 
için bu meselenin bir tefsir mevzuu olduğuna 
değil, İttihaz edilmiş kararlarla hak iktisab 
etmişlerin böyle bir vaziyet dahilinde istirdad 
vaziyeti asla mevzuubahs olamaz. Bu kanuna 
dayanarak Devlet namma yapılmış muamelâ
tın heyeti mecmuasından rücu için dahi mevzu
atımızda müddet vardır. O müddetler vatanda
şın lehine bitmiş ise nasıl rücu edilebilir?. Böyle 
bir şey olamaz. ; 

Hukuku idarede ve hukuku âmmede buna 
dair hükümler vardır. Ben sana 10 sene evvel 
maaş vermiştim, bunu geri alıyorum, böyle bir 
şey yoktur. Bu, vatandaşa emniyet telkini nok
tasından tamamen sakattır. Onun içindir ki bu 
endişe yoktur. Biz karar verirsek ve anlarsak 
bu esas kabili tefsir değildir. Fakat bu muame
leyi görmüş olanların vaziyeti gayri kanuni
dir. Mahiyeti itibarile usul noktasından bu işe 
yine Divanı muhasebat encümeninin bir defa 
göz gezdirmesi faydalıdır. Zaten bu. tefsir talebi 
1936 senesi nisanının 21 nde gelmiştir. Tedkiki, 
üzerinde tefehhusu mucib bir vaziyet olmadı
ğına göre arkadaşlardan tekrar bu ciheti rica 
edeceğim. 

MUSTAFA ÖNSAY (Çankırı)— Eaif karade-
niz arkadaşımız meseleyi pek güzel izah buyur
dular, fakat ben bu izahata bir iki kelime daha 
ilâve etmek isterim. Tekaüdlük bir lütuf değil
dir, bir haktır ve öyle bir haktır ki nihayet 
memur kendi hayatmı, bütün mevcudiyetini has
retmiş, onu beklemektedir. Bunun hak olduğu 
sununla da sabittir M, bugün yoksa daha evvel 
bir tekaüd aidatı kesiliyordu. 

Niçin? Onun o hakkı da vardı. Sonra yine 
kanun böyle istifaen ayrılmış açıkta bulunan 
kimselerin öldükten sonra da evlâdma maaş 
tahsis ediyor. Kanun sarihtir. Demek ki tekaüd 
maaşı bir haktır. Bundan başka tekaüd hakkı
nın ne suretle sukut edeceği yine o kanunda 
tasrih edilmiştir. Fakat tasrih edilen ahval 
meyanmda istif aen ayrılan memurun tekaüd hak
kının sakıt olacağı gösterilmemiştir. Binaen
aleyh Bütçe encümeninin mazbatası yerindedir. 
Kabulünü bendeniz de teklif ediyorum. 

EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Bendenizin 
anladığıma göre işin en can alacak noktası bir 
memurun vazifesinden istifa, veyahud azil sure-
tile çekilmiş olması, onun artık o zamana kadar 
hakketmiş olduğu tekaüdlük hakkının sukutu 
icabediyor mu, etmiyor mu? Veyahud tabiri di
ğerle, bu istifa kaziyesi o adamın şimdiye ka
dar sebketmiş tekaüdlük hukukunun dahi is-
katı manasma gelir mi, gelmez mi? meselesidir. 
Eğer geliyorsa tabiidir ki bu adamları memur 
saymryacağız. Şu halde benim kanaatime göre, 

bize birinci derecede rehberlik edecek olan şey, 
Memurin kanunudur. Memurin kanunu, kime 
memur denir, onu tarif etmiş ve o adamm ne 
vakit ve ne şerait altmda istifa edebileceğini 
kabul etmiş ve bunlara dair hükümler koymuş
tur ve nihayetinde de, bir kimsenin istifası 
halinde kendisinin halâ ve halâ memur sayılıb 
sayılmıyacağı hakkmda bir hüküm koymuştur. 

Biraz evvel bahsi geçen bir madde vardır, 
o madde ki, muvakkat maddedir. Aynen şudur: 

« Memurinden gerek vazife başmda bulun
sun, gerek müstafi veya mazul olsun, sicilleri 
itibarile kendilerinden istifade olunmayanlar 
ile acizleri tahakkuk edenler haklarında işbu 
kanunun neşri tarihinden itibaren üç sene zar
fında berveçhi âti muamele ifa olunur... ilâahi». 
Yani tasfiye olunur ve saire. Bundan sonraki 
fıkraların bahsimizle o kadar alâkası yoktur. 
Fakat buradaki tabirin sarahatine lütfen bakıl
sın. Memurinden gerek vazife başmda bulun
sun ve gerek müstafi veya mazul olsun. 

Şu halde bunlarm hepsi memurdur, müstafi 
memurdur, vazife başında memurdur. Bu iti
barla demek oluyor ki, memurin kanunu noktai 
nazarmdan bir memur istifa etmekle artık onu 
bütün memuriyet sıfatından tecerrüd etmiş ad-
dedemeyiz. Kanun bu şekilde telâkkiye mâni
dir. Bu bir. 

ikincisi; geçen sene Meclisi Âli bir kanun 
çıkardı, numarası 3028 dir. Bu kanun 1683 
numaralı ana tekaüd kanununun bir zeylidir. 
Vaktile maaşlı olarak devlet hizmetinde çalış
mış olub ta bilâhare oradan çekilen ve inhisar
lar idaresi hizmetine veyahud Devlet demiryol
larına geçmiş olan memurlarm tâbi olacağı te
kaüdlük hükümlerini gösterir. Orada diyor ki, 
bu gibi vaktile Devlet hizmetinde çalışmış olub-
da oradan çekilmiş ve bilâhare bu idarelere 
memur olmuş olan kimseler hakkında şu hük
mü koyuyorum. 

Bakacağız ki, memurun vaktile Devlet hiz
metinde sebketmiş olan müddeti hizmeti 15 se
neyi tecavüz ediyorsa bu gibi adamların oradaki 
müddeti hizmetleri, inhisarlar veya Devlet de-
miryolarmdaki hizmet müddetine eklenecektir 
ve orada bırakmış olduğu maaş üzerinden teka
üd, maaşı verilecek Devlette hizmet etmiş olan 
bir memur istifa etmiş veya azledilmiş se orada
ki sebketmiş olan hizmeti hebaen mansura ol
muş değildir. Bu seseble bu adamlara pek ta
biî olarak hak tanımak lâzımdır. 

Biraz evvel söz söylemiş olan arkadaşlarımız
dan Refik ince bir misal getirdi. Bendenizce 
o misali izah ettikleri şekilde değil, aksini al
mak lâzımdır. Ben 53 yaşmda bir adamım. 
Devlete iki sene hizmet etmişim, bana bir hal 
olmuş veyahud 65 yaşma gelmişim ve gelib fi 
tarihinde ben size iki sene hizmet etmiştim, bu
nun ikramiyesini verin demiş olsam ne olur de
diler. Böyle olmaz da meselâ»ben 64 yaşmda bir 
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memurum, mensub olduğum vekâlet veya vali 
beni azletmiştir. Yahud da kadro mülâhazasile 
vazifeden ayrılmışım. Yahud ailevî vaziyetim 
müsaid olmadığı için uzak bir yere gönderilmek 
teklifi karşısında istifaya mecbur olmuşum. Şu 
halde bu 64 yaşındaki adam, 24 senelik 
hizmetine rağmen, vaktü hali yetmediğinden 
dolayı uzak yere gidemeyipte istifa ederse va
ziyeti ne olacaktır? Vakıa 24 senelik hizmeti 
vardır, fakat yaşı 65 olmuştur, yaşı bu mik-
darı bulduktan sonra mecburen istifa etmiş
tir; ona sen 25 seneyi doldurmadın, binaen
aleyh 65 yaşmı doldurman tekaüd müddetin
den evvel istifan dolayısile sana tekaüdlük 
hakkım bahşetmez mi, denecektir. Bundaki 
hakkı tanımazsak kimin hakkını tanıyacağız? 
Binaenaleyh arkadaşımın aldığı misal onun ta-
mamile aksine olarak alındığı takdirde, ada
letin, nısfetin ve hakkaniyetin ne tarafta ol
duğunu siz takdir buyurunuz. Sonra tekaüd 
kanununun zannederim 57 nci maddesi, bir 
kimsenin, ne zaman ve ne gibi ahvalde teka
üdlük hakkmın sükut edeceğini tasrih etmiş
tir. Bu öyle bir şeydir ki bir adam ya dolan
dırıcılık edecek, ya yalan yere şahidlik yapa
cak veya yalan yere yemin edecek, şu veya 
bu olacaktır. Kanun bunları birer birer tasrih 
etmiştir. Tekaüd hakkmın tanınmaması hü
kümleri içinde istifa kaydi de olsaydı şüphe
siz o da sayılırdı. Memuru tekaüdlük hakkın
dan mahrum edecek hususatta kanun teyidi 
hükümler koymuştur. Bunun haricinde kalan 
hususat, memuru hakkından mahrum etmez. 
Binaenaleyh encümenlerin kabul ettiği karar 
gayet yerindedir, kabulünü rica ederim. 

REMZİ ÇlNER (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar, Emin Draman arkadaşımın son mü-
taleasmı dinlemeden evvel söz istemiştim. Bu 
son mütaleayı dinlemiş olsaydım söz almıya 
lüzum gormiyecektim. Çünkü tekaüd kanunu
nun hangi ahvalde tekaüdlük hakkmın kay
bolacağına dair olan maddesini izah ettiler. 
Bendeniz de mademki söz alıp buraya geldim, 
fikrimi muhtasaran arzedeceğim. 

İstifa eden bir memurun tekaüdlük hakkı
nı kaybedip etmediğini tayin meselesi haddi za
tında gayet basit bir meseledir. Bu hakkm de
vamı da, sükutu da ancak sarih bir kanunla 
olur. Tekaüd kanunu, istifa eden memurla
rın haklarını kaybedeceklerine dair hiç bir hük
mü ihtiva etmez. Sonra, hep vaki olmaktadır 
ki, bir memur 3 sene, beş sene hizmet ettikten 
sonra istifa edebilir ve gene 3 sene, 5 sene 
açıkta kaldıktan sonra tekrar memuriyete ge
çebilir. Onun tekaüdlük hakkı katiyen zail 
olmaz. Bunu. arzetmek istedim. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar, çok söz söylendi. 
Mesele biraz karıştı gibi geliyor. (Bilâkis, bilâ
kis sesleri). Fakat müsaade ederseniz bariz 

noktaları kısaca arzedeyim. 
Tereddüd edecek, mevzuata aykırı gelecek 

bir şey yoktur. Bir defa istifa eden memur, 
o memurluktan istifa etmiştir amma memu
riyet meslekinden istifa etmemiştir. Memur 
istifa eder; sadece saat 9 da iş basma gelmek
ten, hizmet etmekten kurtulur ve dolayısile ma
aş almaktan da mahrum kalır. Fakat yeniden 
memuriyet istemek hakkmı daima muhafaza 
eder. Bu itibarla tekaüd kanunu, iş başmda bu
lunan memurlarla dışarıdaki memurları ayırma-
mıştır. İşte bunun neticesi olarak bu günkü maz
bata hazırlanmıştır. 

Refik İnce arkadaşımız diyor ki; bir memur 
istifa etti mi artık tamamile tekaüdlük ve tekrar 
memuriyet istemek hakkı zayi olmuştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Asla, asla... Ben 
öyle bir şey söylemedim. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz. Zatı âliniz söz söylerken bendeniz 
sükût etmiştim. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Devam et, de
vam et. 

RAİF KARADENİZ ( Devamla ) — Değil 
yalnız böyle memurun istif asile bütün alâkası 
kesilmiştir, her şeyden mahrum kalmıştır, yanı
nızda bir ecir olsa, onu koğsanız sizinle alâka
sını keser amma mesbuk hizmetlerinden dolayı 
sizden bir şey istemek hakkma maliktir. Memur 
da böyle. Ayrılmıştır, kendi telâkkinize göre 
onu tekrar memur da yapmayabilirsiniz, fakat 
6 sene, 10 sene, 20 sene hizmet etmiştir, mev
zuata göre, bu şekilde hizmet edenlere ne verili
yorsa bunlara da vermek lâzımdır. Mevzu, bir 
hak meselesidir, hak noktasıdır. Yoksa memur 
ayrılmıştır, istifa etmiştir, alâkası kalmamıştır, 
binaenaleyh hepsinden mehrum kalmıştır gibi 
bir nokta ile meselevi halle imkân yoktur. İkin
cisi, eğer arkadaşımızın mütaleasmı kabul eder
sek şöyle tabiî olmayan bir garibeye vasıl ola
cağız : 

Bir memur 24 sene hizmetten sonra istifa et
miş yahud açığa çıkarılmıştır, bilâhare 65 yaşı
nı doldurmuş veya malûl olmuştur. Müracaat 
ediyor, diyoruz ki hayır hakkm yoktur. Fakat 
vefat edivor, çocuklarına diyoruz ki, gelin size 
maaş bağlayacağız. Adamm ne suçu var? İstifa 
etmek mi? Kendisine vermediğimiz hakkı çocuk
larına veriyoruz. Çocukları gelib maaş istiyebi-
lirler ve alırlar. O halde bu bir lütuf değil, bir 
haktır, kendisine de vermeliyiz. 

Bir arkadaşımız da istifa edenlerle vekâlet 
emrine alınanları ayıralım diyorlar. Tekaüd ol
mak bakımından, tekaüd maaşma istihkak sahi
bi olmak bakımından ne yapalım ki kanun böy
le bir tefrik yapmamıştır. Eğer yeni bir hüküm 
koymak vaziyetinde olsaydık bu düşünülebilir
di. Fakat mevzuümuz, kanunun hükümlerine 
mana vermek ve mevcud manayi izhar etmekten 
ibaret olduğu için buna imkân yoktur. Son. söz 
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olmak üzere şunu arzedeceğim; bu neticeye va
rırken tatbikattan da kuvvet aldık, tatbikatı da 
göz önünde bulundurduk demiştim. Bu sö
zümle sanki bir günah işlemişim gibi ar
kadaşım beni muaheze ettiler ve dediler 
ki, ne Bütçe encümeni böyle düşünür, hatta 
arkadaşımızın da böyle düşünmemesi lâzmı-
gelirdi. Tatbikatta bir kanun muayyen bir müd
det yaşamış ve devam etmişse, ondan bazı hak
kı müktesebler doğmuşsa, encümenin de bir hak
kı yokmudur ki bunlara bakarak bir mütalea 
istihraç etsin? Onları da düşünmek ve nazarı 
itibara almak icabetmez mi? Tatbikatta maaş 
alanlar vardır. Onlarm maaşı devam edecektir. 
Fakat birde yeni müracaat edenler vardır. Böy
le tatbikatta birbirlerile telifi kabil olmayan 
meseleleri göz önünde tutmak ve ona göre dü
şünmek bir günah mı olur? bilmiyorum. 

Sonra bazı vekaletlerde bu kabil müracaat
lar isaf ediliyor. Bazılarında edilmiyor. Bu mü
racaatlara çabuk cevab vermek iktiza etmekte
dir. Bundan dolayı lâyihanın bir an evvel çık
ması daha eyi bir şey olur. Bunu malûmat ka
bilinden arzediyorum. Takdir heyeti edilenin
dir. 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız söz istemiştir. 
Halbuki kifayeti müzakere takriri vardır, mü
saade buyurursanız kifayeti müzakere takriri
ni reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi iki takrir daha vardır. Birisi mazba
tanın Divanı muhasebat encümenine verilmesi 
içindir. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Bu takririn aley
hinde söyliyeceğim. Zaten Divanı muhasebat 
encümeninden geçmiş olan Divanı muhasebat ra
poruna itiraz yoktur. Binaenaleyh tekrar ayni 
encümene gitmeye hacet yoktur. 

BAŞKAN — Takrir verilmiştir. Alelûsul re
ye koyacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen meselenin bir 

defa da Divanı muhasebat encümenince müza
keresini teklif ederim. 

Manisa 
Refik înce 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Mazbatayı aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Türkiye - Lettonya ticaret mukavele
namesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye, Iktısad encümenleri mazbataları 
(1/952) [1], 

[1] Birinci müzakeresi 43 ncü inikad zabtın-
dadır. 
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Türkiye - Lettonya ticaret mukavelesinin 

tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Lettonya Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında gecen yılın sonunda, Ankarada akdedilib 
12 ikinci kânun 1938 de Rigada imzalanan tica
ret mukavelesi tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadibmme vok-
tur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddevi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

' BAŞKAN — Maddevi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — îtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya 
aid icra Vekilleri Heyetinin 28 - 7X -1937 ta
rihli kararnamesinin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Iktısad encümenleri maz
bataları (1/903) [ t] . . 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı?. 

Maddelere gerilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçil
miştir. 

İtalvadan idhal edilecek bazı esvaya aid tera 
Vekilleri Heyetinin 28 -IX -1937 tarih ve 
2/7443 sayılı kararnamesinin ftasdikı hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — İtalya hükümetinin Türkiyeye 

300 000 liretlik kuru üzüm, 700 000 liretlik 
yağlı tohum ve 3 000 000 liretlik pamuk mun
zam kontenjanı vermesi üzerine tstanbulda Ben-
nahmias firmasının İnhisarlar idaresi için mu
bayaa ettiği 197 352 dolarlık İtalya menşeli 
sigara kâğıdı ile yine tstanbulda Hacı Ahmed 
zade M. Kâzım ticarethanesine Gian Giacomo 
Yogno firması tarafından satılan bir diesel mo
torunun idhali için tera Vekilleri Heyeti ta
rafından alman 28-IX-1937 tarih ve 2/7443 
numaralı karar tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — jMadde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

[1] 135 sayılı bmmayazı zabtın sonundadır, 
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yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
A — Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihin

de akid ve imza olunan ticaret anlaşması ve bu
na müteferri mektuhlar ve anlaşmanın tathikma 
mütedair uzlaşmanın tasdiki hakkında, kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri maz
bataları (1/913) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid 
ve imza olunan ticaret anlaşması ve buna mü
teferri mektublar ve anlaşmanın tatbikma 
mütedair uzlaşmanın tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — Japonya ile 27 teşrinievvel 
1937 tarihinde akid ve imza olunan ticaret an
laşması ve buna müteferri mektublar ve anlaş
manın tatbikma mütedair uzlaşma, anlaşmanın 
6 ncı maddesi ile derpiş olunan tarihten itiba
ren muteber olmak üzere, tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kamın neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına mü

teallik olan tcra Vekilleri Heyetinin 2 - XI - 1937 
tarihli kararnamesinin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri maz
bataları (1/904) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

[1] 136 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 137 sayılı hasmayazı zaptın sonundadır. 

Türk - İtalyan ticaret anlaşmasına müteallik 
olan İcra Vekilleri Heyetinin 2 - XI -1937 ta
rih ve 2/7554 sayılı kararnamesinin tasdiki 

hakkında kanun , 
MADDE 1 — 29 kânunuevvel 1936 tarihli 

Türk - İtalyan ticaret anlaşmasına merbut (1) 
numaralı listede yazılı (148) tonluk kontenja
nın bir yekûn olarak (102) numaralı tarife po
zisyonuna tahsisi hakkındaki 2 - XI -1937 ta
rih ve 2/7554 numaralı İcra Vekilleri Heyeti 
karan tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
m? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye arzedilen lâyihaya rey vermeyen 

var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
6 — Ordu subayları heyetinin terfilerine aid 

2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (B) fık
rasına ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/979) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Maddelere geçil
mesini kabul edenler işaret buyursunlar... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

2162 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (B) 
fıkrasını değiştiren kanun 

MADDE 1 — 2162 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki gibi değişti
rilmiştir : 

B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene 
tahsil kıdemi verilir. Birinci ve ikinci zümre
ye seçilenler kıta ve kurmay stajına tâbi tu
tulurlar. Bunlardan iki sene içinde kıtada ve 
kurmay vazifelerinde ehliyet göstererek liya
katleri tasdik edilenlere iki sene daha kıdem 
zammı verilir. 

Bu zammın bir senesile «Bir evvelki rütbe
sinde dahi» terfi derecesine girenlerin bu kı
demleri yeni ve eski rütbelerinde birer sene 
olarak yürütülür. 

[1] 138 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Bu iki senelik kıdemi alacaklardan verile

cek tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri 
üst taraf âmirleri tarafından sırasile tasdik 
olunanlara tez talimatı şartlarına uygun olarak 
bîr sene daha kıdem zammı verilir. Üçüncü 
zümreyle (Kurmay yardımcı vazifelere seçilmiş 
olanlara) bir seneden başka kıdem zammı ve
rilmediği gibi bunlar kurmay stajına da tâbi 
tutulmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu tadilâttan tevellüd edecek 
vaziyetin netayicinden hâsıl olacak geçmiş za
mana aid nasıb tashihinden ötürü hiç bir suret
le muhassasat verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar . . . Etmeyenler . . . Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu iki sene tefriki işi 8 - VI -
1029 tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler işaret buyursun
lar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reyin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Lettonya ticaret mukavelenamesi

nin tasdiki hakkındaki kanuna (267) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (267) rey
le kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
yoktur. Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak 
üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,10 

DÜZELTME 

45 nci inikad zabtının 23 ncü sayfasının 1 nci sütununun 13 ncü satırını teşkil eden «lâyihanm 
birinci müzakeresi bitmiştir» cümlesi; iki satır aşağıya alınacaktır. 

Türkiye • Lettonya ticaret mukavelesinin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin 
neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Kafahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
îzzet AkoHftati 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhall er : 

[Kabul edenler] 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Üraa 

399 
267 
267 

0 
U 

128 
4 

ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kmacı 

— se — 
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Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tovfik Ancan 
Türkân örfi Â\ 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
thsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Üzkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şektbc însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
thsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Caııtekin 
ismail Kemal Alpsar 
Jsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
(îl. Şefik Tursan 
Haydar Rüştü* öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesıtd Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziğ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Arrkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgftn 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Remzi Güreş 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad Özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbadak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker* 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin 01 pak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan '» 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Naim Hazim Onat 
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Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Dr. Şakir Alımed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Pıeker 

Malatya 
Mıütalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkın 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Ksnan Örer 
Osman Brçin 
Refik înce ' 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
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Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 

Niğde 
Ahmed Vefik Uhıçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
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Kuşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim.Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Scviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Senilıa Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler) 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Eşref D emir el (izinli) 
Falilı Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 

Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bilecik 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Dr. Refik Güran (izinli) 

Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Refet Canıtez (R V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa önsay 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Eyub Sabri Akgöl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (izinli) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
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Dr. M. Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 

(İzinli) 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu (İzinli) 
Hamdi Ongun (İzinli) 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem (1-
zinli) 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
(İzinli) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldöğan 
(İzinli) 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Veli Yaşm (İzinli) 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 
(İzinli) 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
İsmet İnönü 
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Osman Taner (İzinli) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. 1.) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem (1-
zinli) 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tııncel 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 

İsmail Müştak Mayakon 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Stvas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Ragıb özdemiroğlu 
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S. Sayısı: 42 ye ek 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü madde
lerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 

Bütçe encümeni mazbataları (3/231) 

T. G. 
Başvekâlet 21-IV-1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1384 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tekaüd müddetini doldurmadan memuriyetten ayrılıb da bilâhare maluliyete duçar olan 
veyahud 65 yaşını dolduranların 1683 sayılı tekaüd kanununun 43 ve 26 ncı maddelerinden is
tifade edib edemiyeeeklerinin tayin ve tefsiri hakkındaki Maliye vekilliğinin 14 - IV -1936 ta
rih ve 1176 sayılı tezkeresinin sureti sunulmuştur. 

icabının yapılmasına müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
/ . înönü 

Maliye vekilliğinin 14 - IV -1936 tarih ve 13223/3/1176 sayılı tezkeresi sureti 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 43 ncü maddesinde (Vazife icabı olmayarak malûl 
olan mülkî memurlar yirmi altıncı madde hükmüne tevfikan tekaüde sevkedilirler) denilmiş ve 26 ncı 
maddesinde de (65 yaşını doldurub da tekaüd müddetini ikmal etmemiş ve fakat yirmi sene ve daha 
ziyade hizmet etmiş olanlara yirmi beşten noksan olan beher sene için beş senelik tekaüd maaşının 
yirmi beşte biri tenzil edilmek suretile tekaüd maaşı tahsis olunur. 

Hizmeti yirmi seneye baliğ olmayanlara, beher hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldıkları 
maaşın emsali hâsılı defaten verilerek alâkaları kesilir) diye yazılı bulunmuştur. 

Bu hükümlere göre, memur iken vazife icabı olmayarak malûl olan veyahud altmış beş yaşını dol
duranlara, 26 ncı madde mucibince tekaüd maaşı tahsis edilmesi veyahud hizmeti müddetlerine göre 
birer aylık hesabile son aldıkları maaşın emsali hâsılının defaten verilerek alâkalarının kesilmesi tabiî 
ise de, tekaüd müddetini doldurmadan memuriyetten her hangi bir sebeb ve suretle ayrıldıktan sonra 
malûl olan veyahud 65 yaşını dolduranlara hizmet müddetlerine göre 43 ve 26 ncı maddeler hüküm
lerine istinaden tekaüd maaşı tahsisinde veyahud muayyen nisbette bir para itasında, tereddüd edil
miştir. Tekaüdlüğü taleb hakkı 25 sene filî hizmet mukabili iktisab edilmekte olmasma binaen, bu 
müddeti ikmal eden bir memur velev istifa etmek suretile memuriyetinden ayrılmış olsa dahi iktisab 
eylemiş olduğu bu hakkı her zaman taleb edebilir. 

Şu kadar ki tekaüd müddetini ikmal etmeden istifa etmiş veya müstafi addedilmiş olan bir me
mur müstafi vaziyette iken maluliyete duçar olduğu takdirde, memuriyet meslekine intisab etmiş ol
duğu ve memurluk kendisi için hakkı mükteseb teşkil ettiği ve maluliyete duçar olması memuriyete 
avdeti imkânını münselib kıldığı cihetle bu memurun dahi 1683 sayılı kanunun 43 ve 26 ncı madde
lerinden istifade edeceği ve netekim memurin kanununun muvakkat birinci maddesi müstafi memur
ların da tasfiyeye tâbi tutulacağını kabul etmiş ve müstafi memurların memuriyetle olan alâkala
rının kesilmesi esasını vazeylemiş olmasının da Ibu noktai nazarı teyid ettiği Divanı muhasebat heyeti 
umumiyesince karar altına alınmıştır. 

Bu itibarla maluliyetin veyahud altmış beş yaşını doldurmanın zamanı memuriyette olub olma-



dığına b^lmaksızuı bu kabîl kimselere de hizmet müddetlerine göre 1683 saydı kanunun 43 ve 
26 ncı maddelerine tevfikan tekaüd maaşı tahsis veya ikramiye ita edilmektedir. 

Fakat 1683 sayılı tekaüd kanununun 43 ncü maddesinde (Memur) tâbiri mutlak surette kulla
nıldığından ve 788 sayılı memurin kanununun muvakkat birinci maddesi ile müstafi veya mazul 
memurların, tasfiyeye tâbi tutulmaları esasının kabul edilmesi de müstafi memurların memuriyetle 
alâkalarının kesilmesinde memurlar' gibi muameleye tâbi tutulmaları için mutlaka kanunla alınmış bir 
mezuniyete dayanılması ieab edeceğine açık bir delil olduğundan, memurin kanununda olduğu gibi 
müstafi memurların da 1683 saydı kanunun 43 ve 26 ncı maddelerinden istifade edebilmeleri için 
kanunî bir mezuniyetin alınması lüzumlu bulunmuştur. Halen böyle bir hüküm mevcud bulunmadığına 
göre tekaüd müddetini doldurmadan her hangi tbir sebeble memuriyetten ayrılanlardan bilâhare ma
luliyete duçar olanların, memur iken malûl olanlar için kabul edilen hükümlerden istifade edememe
leri icab edeceği mütalea olunmaktadır. 

Müstafi memurlardan 65 yaşını ikmal edenlere gelince, 1683 saydı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 26 ncı maddesinde yazdı (Altmış beş y aşını doldurubda tekaüd müddetini ikmal etmemiş) 
kaydi memur iken bu yaş haddine vasd olanlara aid bulunmaktadır. Çünkü mezkûr kanunun üçüncü 
maddesinin mülkî memurlar hakkındaki (A) fık rasile, altmış beş yaşını ikmal edenlerden iktidar 
ve ihtisasından istifade mümkün olanların her sene için istihsal olunacak îcra Vekilleri Heyeti 
kararile istihdamlarının temdidi tecviz olunmuştur. Bunların istihdamlarının temdidi ise, 65 yaşını 
ikmal ettikleri esnada ancak vazife başında bulunmuş olmalarile kabildir. 

Binaenaleyh memur iken malûl kalan veya 65 yaşını dolduranlar hakknıda tekaüd kanunu hüküm
lerinin tatbiki ve tekaüd müddetini doldurmadan memuriyetten ayrılıb da bilâhare maluliyete duçar 
olan ve yahud 65 yaşını dolduranların tekaüd kanu nunun 43 ve 26 ncı maddeleri hükümlerinden isti
fade edememeleri icab etmekte ise de Divanı muhasebat heyeti umumiyesinin kararına dayanan bu 
günkü tatbikat bu düşüncemizin aksine olduğundan, keyfiyetin tef siren halli için Büyük Millet Mecli
sine arzına yüksek müsaadelerinizi dilerim. 

Maliye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Maliye encümeni 12 - IV - 1937 
Karar No. 42 
Esas No. 3/231 

Yüksek Reislile 

Tekaüd müddetini doldurmadan memuriyet
ten ayrştabda bilahare maluliyete duçar olan ve-
yahud altmış beş yaşmı dolduranların 1683 nu
maralı kanunun 20 ve 43 ncü maddelerinden 
istifade edib edemeyeceklerinin tayin ve tefsiri 
talebini mutazammm Yüksek Reisliğe sunulub 
encümenimize havale buyurulan Başvekâletin 
21 nisan 1936 tarihli ve 1384 numaralı tezkere-
sile bu husus hakkındaki Maliye vekâletinin, tez
keresi Maliye vekâletinden gönderilen memur 
dahi hazır bulunduğu halde okundu ve icabı ko
nuşuldu. 

Mlaliye vekâleti 1683 numaralı tekaüd kanu
nunun 26 ve 43 ncü maddelerinde gösterilen ve 

maluliyet veya 65 yaşma vusul ile,iktisab edile
cek olan haklarm bu gibi memurlardan açıkta 
bulunanlara teşmil cihetine gidilemeyeceği mü-
taleasmda bulunmaktadır. Halbuki Divanı mu
hasebat heyeti umumiyesinin dahi karar ve içti
hadı ve şimdiye kadar diğer devairin dahi tatbi
katı veçhile memurin kanununun altmış ikinci 
maddesi her memura istifa hakkmı vermiş ve 
mezkûr kanunun muvakkat maddesi memurlar
dan istifade etmiş olan kimseleri de yine me
mur cümlesinden addetmiş ve hatta bunlardan 
tasfiyesi lâzrmgelenler varsa üç sene zarfında 
tasfiyelerini dahi emretmiştir. Diğer taraftan 
memurin kanunu bir memurun ne gibi ahvalde 
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hukuku müktesebesinden mahrum kalacağını ve 
1683 sayılı tekaüd kanunu dahi memurdan ne 
suretle tekaüd hakkı sakıt olacağını tasrih et
miştir. imdi malûl olan veyahud altmış beş ya
şını ikmal etmiş bulunan müstafi bir memurun 
mücerred açıkta bulunması sebebile tekaüd ka* 
nununun bahşettiği hukuktan mahrum edilece
ğine dair ne memurin kanununda ve ne de 
1683 sayılı tekaüd kanununda bir hüküm var
dır. 

Bundan maada, 1683 numaralı tekaüd kanu
nunun 26 ncı ve 43 ncü maddelerinde vazife ica
bı olmayarak malûl olan ve altmış beş yaşını 
doldurubda tekaüd müddetini ikmal etmemiş 
bulunan memurlar mutlak olarak zikredilmiş ve 
her hangi bir sebeble açıkta kalmış bulunan 
memurların mezkûr tekaüd kanununun verdiği 
haklardan mahrumiyeti istilzam edeceğine dair 
bir kaydi kanunî konulmamıştır. 

îmdi memuriyetten ayrılmış olanların hakkı 

tekaüdünü selbedecek bir hüküm mevcud olma
dığı gibi maluliyet veya altmış beş yaşma vu
sul keyfiyetlerinin esnayi vazifede, yani memu
rini muvazzafada bulunulduğu sırada olacağına 
dair dahi kanunda bir hüküm mevcud olmama
sına binaen encümenimiz Maliye vekâletinin te
reddüdünü yerinde bulmamış ve Divanı muha
sebat heyeti umumiye kararı veçhile tatbikat 
icrası hususunda kanun hükmünün sarih ve tef
sire gayrimuhtaç olduğuna ve bu babda malî 
noktadan mahzur mütalea edildiği takdirde ay
rıca bir tesis icab edeceğine karar vermiştir.-

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. R Na. M. M. Kâtib 

Malatya Çankırı Çankırı 
M. Nedim Zabcı M. Önsay M. Önsay 
Yozgad Bursa Gümüşane 

E. Draman Dr. Galıb Kahraman Ş. öndersev 
İzmir Aydın . Manisa 

Kâmil Dursun Adnan Menderes Tahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 29 
Esas No. 3/231 

23 - XII -1937 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüd müddetini doldurmadan memuriyet
ten ayrıldıktan sonra maluliyete duçar olan ve
yahud 65 yaşmı dolduranların 1683 saydı teka
üd kanununun 43 ve 26 ncı maddelerinden isti
fade edib edemeyeceklerinin tayini hakkındaki 
21 nisan 1936 tarih ve 6/1384 saydı Başvekâlet 
tezkeresi Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize verilmekle Divanı muhasebat reisi 
ile Maliye vekâleti namma Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu : 

Tefsiri istenen husus tekaüd müddetini dol
durmadan maluliyete uğrayan veya 65 yaşmı ik
mal eden memurların tekaüdlüklerinin nasıl 
yapılacağı hakkındaki 1683 sayılı tekaüd kanu
nunun 26 ve 43 ncü maddeleri hükümlerinin te
kaüd müddetini doldurmadan memuriyetten ay-
rlıb da bu sırada malûl olan veya 65 yaşmı ik
mal eden memurlara da tatbik edilib edilmeye

ceğinin tayininden ibarettir. 
Divanı muhasebatın, istifa eden bir memu

run tekrar memur olmak hakkrnı kaybetmeye
ceğine ve tekaüd kanununun 49 npu maddesi mu
cibince tekaüd müddetini doldurmadan istifa 
eden bir memurun vefatı halinde yetimlerine 
maaş tahsis edileceğine istinad ederek mezkûr 
26 ve 43 ncü maddelerdeki hükümlerin tekaüd 
müddetini doldurmadan memuriyetten ayrılıb da 
bu sırada malûl olan veya 65 yaşmı ikmal eden 
memurlar hakkmda da tatbikma karar verdiği 
ve 1683 sayılı kanundan evvel meri olan 1325 
tarihli tekaüd kanununda da ayni hükümler 
mevcud olub gerek o kanun zamannda ve gerek 
1683 sayılı kanun zamanında tatbikatm daima 
Divanı muhasebatça verilmiş olan bu karar dai
resinde cereyan eylediği anlaşılmıştır. 

Maliye vekâleti* istifa eden bir memurun 
memur olmak hakkrnı kaybetmemesile bu hâdi-
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senin alâkası olmadığını ve tekaüd müddetini 
ikmal etmeden istifa eden bir memurun yetimle
rine maaş tahsis edilmesi 49 ncu maddede bu 
hususun sarahatle ifade edilmiş olmasından ileri 
gelib bu itibarla mezkûr halin de bu hâdise 
ile kıyası mümkün olamayacağını ve Divanı 
muhasebatın kararı dairesinde muamele yapıl
dığı takdirde kısa bir müddet memuriyette 
bulunduktan sonra istifa ederek uzun müddet 
başka işlerde iştigal edib bu iştigali sırasında 
65 yaşını ikmal etmiş veya maluliyete duçar 
olmuş bir şahsın Hazineye müracaat ederek 
meselâ 30 : 40 sene evvel vukubulmuş 'bir me
muriyetten dolayı hak taleb etmesi gibi tabiî 
görülmeyen vaziyetler hadis olabileceğine is-
tinad ederek mezkûr maddelerin tekaüd müd
detini doldurmadan memuriyetten ayrılıb da 
bu sırada malûl olan veya 65 yaşmı ikmal 
eden memurlara tatbik edilemiyeceği mütale-* 
asında bulunmaktadır. 

Vaziyeti tedkik eden encümenimiz, teka
üd kanununun ana hükümlerine göre, teka-
üdlük bir memurun atî endişesinden azade ve 
vazifesinde endişesiz olarak çalışabilmesi için 
memura tanınmış bir hak olub memurların bu 
haktan mahrum edilmesi ancak bir ceza şek
linde tecelli edebileceğini, yoksa istifa suretile 
memuriyetten ayrılmış olmanın bu haktan mah
rumiyeti istilzam edemiyeceğini ve Maliya ve
kâletinin kırk sene evvel mesbuk bir memuri
yete istinad ederek o memuriyetinden dolayı 
Hazineden bir şey taleb etmek yolunda vuku-

bulan müracaatlerin tabiî görülmemesi mev
zuatımıza göre uzun zaman memuriyet meslekin
den ayrılan bir memurun memuriyet hakkın
dan mahrum edilmemesinden ileri geldiğini ve 
bu mevzuat değişmedikçe memuriyetten uzun 
müddet ayrıldığından dolayı tekaüdlük hak
kından bir memuru mahrum bırakmak müm
kün olamryacağmı düşünerek devam etmekte 
bulunan tatbikatın yolunda cereyan ettiği ve 
mezkûr 26 ve 43 ncü maddelerin memuriyet
ten istifa suretile ayrılarak malûl olanlarla 
65 yaşını doldurmuş bulunanlar hakkında da 
tatbiki lâzımgeleceği neticesine varmış ve bu 
netice kanunun hükümlerinden açık bir su
rette anlaşılmakta olub meselenin ayrıca bir 
tefsir fıkrasile tesbitine lüzum görmemiş tir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
' M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 
Gazi Anteb 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Ün«al 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Gümüşane 

A. H. Ay erdem D. Sakarya 
İzmir Kırklareli Marag 

K. tnanç S. ödül A. Tiridocjlü 
Muş Ordu 

S. Ataman H. Yalman, 
Sür d / Yozgad 

M. Mayakon S. Içöz 
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Bütçe encümeni mazbatası 

4». B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbuta No. 91 

Esas No. 3/231 

5 - IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimizce müzakeresi intaç edilerek 
Umumî heyetin tasvibine sunulmuş iken bir ke
re daha tedMk olunmak üzere tekrar encümene 
verilmesi istenilen askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 26 ve 43 ncü maddeleri hakkındaki tef
sir talebi Umumî heyetçe encümenimize iade 
edilmiş olub bu defa Maliye vekili Fuad Ağralı 
ve Divanı muhasebat reisi Seyfi Oran hazır 
oldukları halde okundu ve bir daha konuşuldu: 

Yapılan bu müzakere neticesinde evvelki 
mazbatamızı değiştirecek bir sebeb görülemedi
ğinden o mazbatamızın aynen Umumî heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su

nulmasına karar verilmiştir. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Trabzon 

Srrı Bay 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kayseri 

F. Baysal 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Yozgad 
S. îçöz 

Kâ. 
İstanbul 

F. Öymen 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Mardin 

R. Erten 
Srvas 

Remzi Çiner 

* • » 
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S. Sayısı: 135 
kalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid İcra vekilleri Hey
etinin 28- IX - 1937 tarihli kararnamesinin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (I 903) 

T. C. • • ' " " • 

Başvekâlet 10 - XI - 1937 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/3942 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarih ve 2/7443 
sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
3 - XI - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boeyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

italya sefaretinden vaki bir müracaatta Istanbulda Bennahmias firmasının inhisarlar idaresi 
için mubayaa ettiği 197 352 dolar kıymetindeki italyan sigara kâğıdı ile yine Istanbulda Hacı 
Ahmed zade M. Kâzım ticarethanesinin Italyadan satın aldığı bir Diesel motorunun kliring yolu 
ile Türkiyeye idhaline müsaade edildiği takdirde italya Hükümetinin Türkiyeye 300 000 liretlik 
kuru üzüm 700 000 liretlik yağlı tohumlar ve 3 000 000 liretlik pamuk munzam kontenjanı ver
meğe amade olduğu bildirilmiş olmakla iktisadî menafiimize uygun görülen bu talebin isafı cihe
tine gidilerek 2294 numaralı kanunla tcra Vekilleri heyetine verilen salâhiyete istinaden italya 
menşeli olan ve yukarıda anılan mevadın yine yukarıda yazılı munzam kontenjanların itası muka
bili olarak idhali 28 - IX - 937 tarih ve 2/7443 numaralı kararname ile onanmıştır. 

Türk - italya ticaret anlaşmasının tadili mahiyetinde olan bu hususun 2294 sayılı kanunun 
3 neü maddesine göre Yüksek Meclisin tasdikına arzı gerekli olduğundan bu maksadla hazırlanan 
kanun lâyihası sunulmuştur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T.&M.M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/903 
Kümr N&, 5 

30 - XII -1937 

Yüksek Reisliğe 

İtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra 
Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarih ve 2/7443 
sayılı kararnamesinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihası bizzat Hariciye vekili Doktor Tevfik Rüş
tü Araş hazır olduğu halde encümenimizin 17 kâ
nunuevvel 1937 tarihli toplantısında tedkik ve 
müzakere olundu: 

İtalya Hükümetinin Türkiyeye üç yüz bin li
rettik kuru üzüm ve yedi yüz bin liretlik yağlı to
hum ve üç milyon liretlik pamuk kontenjanı, ilâve

ten, vermesi üzerine îstanbulda Bennahmıas f irme
sinin infıisarlar idaresi için mubayaa ettiği italya 
menşeli^yüz doksan yedi bin üç yüz elli iki dolar
lık sigara kâğıdı ile yine îstanbulda Haeı Ahmed 
zade yL Kâzım ticarethanesinin italyadan aldığı 

bir dizel motorunun memleketimize idhali hususu
na müsaade edilmesi iktisadî menafi ve ihtiyacı
mızı karşılayacak bir keyfiyet telâkki edilmekle 
bu husustaki kanun lâyihası encümenimizee aynen 
kabul edilmiş ve havalesi mucibince Iktisad encü
menine tevdi buyurulmak üzere yüksek katınıza 
sunulmuştur. 

Harciye E. Reisi 
Trabzon 

H. Saka 

Niğde 
K. İrdelp 

izmir 
H. Menteşe 

Bu M. M. 
Kastamonu 

Ş. İlden 

Antalya 
Dr. G. Tunca 

Kars 
M. Akyüz 

Kâtib 
Kastamonu 

Ş. İlden 

istanbul 
S. Cimcoz 

Tokad 
N. Poroy 

tktısad encümeni mazbaası 

T.B.M.M. 
îktısad encümeni 
Esm No. 1/903 
Kamr No. 28 

Yüksek Reisliğe 

2 -IV - 1938 

italyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra 
Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarüı ve 2/7443 
sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti
nin 3 - XI - 1937 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve Ha
riciye encümeni mazbatası encümenimize havale 
edilmelüe tedkik ve müzakere olundu. 

italya ile aramızda mevcud ticaret mukavelele
rinin umumî esaslarına uygun olarak memleketi
mize idhali istenen muayyen bazı eşyaya mu
kabil mahsulâtımızdan kararnamede yazılı mikdar-
da ihracatın yapılmasına dair aktedilen bu itilâf-
aame iktisadî prensifolerimize uygun görüldüğün

den encümenimizce de tasdiki muvafık görülmüş 
ve Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verilmiştir. 
Iktisad E. Reisi 

izmir 
B. Köken 

izmir 
Benal Anman 

Konya 
JET. Dikmen 
Eskişehir 

Emin Sazak 
Seyhan 

M. M. Kâtib 
Giresun Niğde 

t. Sabuncu Dr, B. Ferid T alay 
Kocaeli 
1. Diblan 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Zonguldak 
Esad 

Gümüşane 

Ankara 
A. Ulus 
Samsun 

Ali Tunah 
Zonguldak 

H. Karabacok 

Esma Nayman Edtb Servet Tör 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îtalyadan idhal edilecek tazı eşyaya aid İcra 
Vekilleri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarih ve 
2/7443 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — italya hükümetinin Türkiyeye 
300 000 liretlik kuru üzüm, 700 000 liretlik 
yağlı tohum ve 3 000 000 liretlik pamuk mun
zam kontenjanı vermesi üzerine îstanbulda Ben-
nahmias firmasının inhisarlar idaresi için mu
bayaa ettiği 197 352 dolarlık italya menşeli 
sigara kâğıdı ile yine îstanbulda Hacı Ahmed 
zade M. Kâzım ticarethanesine Gian Giacomo 
Yogno firması tarafından satılan bir diesel mo
torunun idhali için icra Vekilleri Heyeti ta
raf mdaır alman 28 - IX -1937 tarih ve 2/7443 
numaralı karar tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
8. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr.. II. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. 'V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarkan 

3- I I -1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

8. K&sebir 
Zr. V. y . 

Ş. Kesebir 

T. a 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 2/7443 

Kararname 
Hariciye veskilliğinden yazdan 23 - IX - 1937 tarih ve 20568 sayılı'tezkerede; îstanbulda Ban-

nahmias firmasının İnhisarlar idaresi için mubayaa e ttiği 197 352 dolar kıymetindeki sigara kâğıdı ile 
yine îstanbulda Haci Ahmedzade M. Kâzım ticarethanesinin Îtalyadan satın aldığı 160 000 liret 
kıymetindeki dizel motorunun kliring yolu ile memlekete idhaline müsaade edildiği takdirde italya 
Hükümetinin de Türkiyeye 300 000 liretlik kuru üzüm, 700 000 liretlik yağlı tohumlar ve 3 000 000 li
retlik pamuk kontenjanı vermeğe amade olduğunun İtalya sefaretinden alınan notada bildirildiği ve 
İktısad vekâletince İtalya Hükümetinin bu teklifine muvafakat edilmiş olduğu cihetle işin bir karara 
bağlanması istenilmiştir. . ' . 

Bu iş İcra Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 tarihli toplantısında görüşülerek teklif edilen konten
janların verilmesi şartile yukarıda yazılı eşyanın kliring yolu ile Türkiyeye sokulmasına müsaade 
edilmesi onanmıştır. 

28 - IX -, 1937 Eeisicümhur 
K. Atatürk 

\>G<( 
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S. Sayısı: 136 
Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde a<id ve imza 
olunan ticaret anlaşması ve buna müteferri mektublar ve 
anlaşmanın tatbikına mütedair uzlaşmanın tasdiki hakkın

da kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (1/913) 

T. C. 
Başvekalet 16 - XII - 1937 * 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4466 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid ve imza olunan ticaret anlaşması ve buna müte
ferri mektublar ve anlaşmanın tatbikatına mütedair uzlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 1 - XI I -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizle Japonya arasındaki ticarî ve iktisadî münasebetleri yeni ihtiyaç ve şartlara göre 
tanzim gayesi ile Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid ve imza olunan ticaret anlaşmasını 
ve buna müteferri mektublar ile anlaşmanın tatbikına mütedair uzlaşmayı, Hükümet, Büyük Millet 
Meclisinin yüksek huzuruna arzoder. 

Esas itibarile mefsuh anlaşma hükümlerine müşabih bulunan işbu anlaşmanın ana hatları, Japonya-
dan Türkiyeye bir kısmı serbest diğer bir kısmı da tahsis olunan kontenjanlar dahilinde idhalât ya
pılması mukabilinde Türk emtiasının serbest olarak Japoyaya idhaliıım temin edilmiş bulunmasıdır. 

Memleketimizin Japonya ile ticarî münasebetlerini kuvvetlendirecek olan bu anlaşmanın kanun 
kuvveti kazanması için ilişik kanun projesinin kabul ve tasdikini, Hükümet, Büyük Millet Meclisin
den istirham eder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

11 - 7 - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde müteferri mektublar ve anlaşmanın tatbikine mü-
akid ve imza olunan ticaret anlaşması ve buna tedair uzlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye ve-

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/913 
Karar No. 8 
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killiğince hazırlanıb Başvekâletin 16 kânunuev
vel 1937 İıarih ve 6/4466 sayılı tezkeresile Yük-. 
sek Meclise sunulan ve encümenimize havale Du
yurulan kftnun lâyihası 6 - I - 1938 tarihli top
lantımızda £edkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizle Japonya arasında mevcud ti
carî ve iktisadî münasebetleri yeni ihtiyaç ve 
şartlara gpre kuracak olan ve eski anlaşma hü
kümlerine; müşabih olarak tanzim kılınan işbu 
yeni anlaşma heyeti .umumiyesi itibarile iktisadî 
meııafiimiM temin eder mahiyette görülmekle 
buna müteallik kanun lâyihası encümenimizce ay-

Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid 
ve imza olunan ticaret anlaşması ve buna 

müteferri mektublar ve anlaşmanın tatbikatına mü
tedair 'Uzlaşmanın tasdiki hakkında Hariciye ve
killiğince Jıazırlanıb icra Vekilleri Heyetinin 1 -
XI I - 1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası encümenimize havale edilmek
le tedkik ve müzkere olundu. 

Japonya ile aktedilen işbu ticaret mukavelesi 
ve merbutatı diğer Devletler ile aktettiğimiz mu
kavelelerde olduğu gibi takiıb ettiğimiz umumî 
iktısad prensiplerimize uygun ve beynelmilel 
ticaret münasebatımızı inkişafa' yarayacak esas
lar göz önünde tutularak aktedilmiş olduğundan 

nen kabul olunmuştur. 
Havalesi mucibince İktısad encümenine tev

di kılınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Na. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Ş. İlden Ş. tiden 
izmir Antalya Diyarbakır 

H. Menteşe Dr. C. Tunca Zeki M. Alsan 
Diyarbakır Niğde Kocaeli 

Dr. t. Ta. Öngören Kâmü Îrdelp Süreyya Yiğit 
Tokad Erzurum 

İV. Poroy P. Demirhan 

Encümenimizce de kabulü muvafık görülmüş ve 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulmusına karar verilmiştir. 

İktısad En. Rs. M. M. Kâ. 
îzmir Giresun Niğde 

R. Köken 1. Sabuncu Dr. R. F. Talay 
izmir Seyhan Eskişehir 

Benal Anman Esma Nayrman E. Sazak 
Gümüşane Gazi Anteb Samsun 

E. Servet Tör B. Kaleli Ali Tunalı 
Konya Ajnkara Kocaeli 

H. Dikmen A. Ulus 1. Diblan 
Zonguldak Zonguldak 

/ / . Karabacak Esad Çakmakkaya 

İktısad encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
İktısad mcümeni 2 -IV -1938 

Esas No. 1/913 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı ; 136 ) 



ÖÜKÛMETlN TEKLİFİ 

Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid 
ve imza olunan ticaret anlaşması ve buna müte-
ferri mektublar ve anlaşmanın tatbıkma müteda
ir uzlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Japonya ile 27 teşrinievvel 
1937 tarihinde akid ve imza olunan ticaret an
laşması ve buna müteferri mektublar ve anlaş
manın tatbikma mütedair uzlaşma, anlaşmanın 
6 ncı maddesi ile derpiş olunan tarihten itibaren 
muteber olmak üzere, tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 

1-XII-1937 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
' Ha. V. 

Dr. R. Araş 
Na. V. îk. 

A. Çetinkaya 
S. î. M. V. 

Dr. H. .Alataş 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal V. 

F. Ağralı 
V. ve Zr. V. V. 
Ş. Kesebri 
G. 1. V. 

Bana Tarhan 
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TÜRKİYE VE JAPONYA ARASINDA TİCARÎ MÜBADELÂTA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Japonya İmparatorluğu Hükümeti iki memleket arasındaki 
ticarî münasebetleri kolaylaştırmak arzusu ile aralarında anlaşma akdi hususunda mutabık kalmışlar ve 
bu babda mütekabil murahhaslarına aşağıdaki ahkâmı tesbit için mezuniyet vermişlerdir. 

Madde — 1 

Türkiye ve Japonya arasında ticarî mübadelât, bu mübadeleler takriben tevazün eyliyecek surette, 
takas esası üzerinden icra edilecektir. 

Madde — 2 

İki memleketten her birinin mevrid ve menşeli olub diğerinin ülkelerine idhal edilecek emtia ne
vileri, işbu itilâfnamenin 3 neü maddesinde derpiş edilen anlaşma ile tesbit edilecektir. Şurası mu
karrerdir ki mezkûr anlaşma ile nevileri tesbit edilmiyen emtia idhalâtı, iki memleketin her birinde 
carî kanunî mevzuata tevfikan vaki olacaktır. 

Madde — 3 

İki memleketin salâhiyettar makamları, işbu itilâfnamenin icrasına yarayacak olan usulleri, bilitilâf 
bir anlaşma ile kararlaştıracaklardır. 

Madde —4 

İşbu İtilâfnamenin hükümleri, iki memleketten biri veya diğerine aid olan veya onlar tarafından 
idare edilen ülke ve müstemlekelerin hepsine tatbik olunacaktır. 

Madde — 5 

İşbu İtilâfnamenin devamı esnasında iki Hükümetten biri, mevzübahs İtilâfnamenin icrasını güç
leştirecek mahiyette idhalât veya döviz hususunda yeni takyidi tedbirler vazettiği takdirde, iki Hü
kümet bunlardan birinin talebi üzerine, bu tedbirler yüzünden sektedar olmuş menfaatlerini koruya
cak çareleri müzakere edeceklerdir . 

'/' Madde — 6 

Bir sene için muteber olan işbu İtilâfname imzasından on gün sonra meriyete girecektir. Kendili
ğinden uzama ile bir senelik bir devre için temdid olunacaktır. Mer bir devrenin hitamından dörd ay 
evvel fesııedilebilecektir. 

Bin dokuz yüz otuz yedi senesinin onuncu ayının yirmi yedinci gününe tekabül tden Showanın on 
ikinci senesinin onuncu ayinin yirmi yedinci günü, Ankarada iki nüsha olarak tanz<m edilmiştir. 

İmzalar : 
'- " #*. Tdketomi N. Menemencioğlu 
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Ankara, 27 teşrinievvel 1937 
Bay Büyük elçi, 

Türkiye ve Japonya arasındaki ticarî mübadelelerin icrasına dair olan anlaşmayı imza ederken 
Japon menşeli emtianın Türk malları mukabilinde Türkiyeye idhal edilebilmesi için, Türk menşeli 
emtianın Japon ülkelerine bilfiil idhal edilmiş bulunmaları lâzımgeldiğini tasrih etmekle şeref kesbe-
derim. Bununla beraber mezkûr emtianın ihracı esnasında Türkiye ile bir muvazene veya takas re
jimi tesis eden veyahud tediyata dair döviz tahdidatı vazeden hiç bir anlaşması olmayan Uzak 
Şark memleketlerine Japon tacirleri marif etile idhal olunan Türk menşeli emtia, Japonyaya idhal 
edilmiş Türk emtiası gibi Japonya lehine kaydedilecektir. Bu suretle Japon tacirleri marifetile 
yukarıda mezkûr memleketlere idhal ed'ecek olan Türk emtiasına Türk ticaret odalarından verilecek 
menşe şahadetnameleri terfik edilecektir. Bununla beraber işbu emtianın gümrüklendiğini tasdik için 
menşe şahadetnamelerinin ikinci nüshaları malların idhal olunduğu memlekette mukim Japon Konso
losluk Ajanları ve Türkiyede Japon Büyük Elçiliği .taTafından vize edilecektir. Mevzubıhs ihracatın 
işbu notada derpiş olunan memleketlere müteveccihen bilfiil yapılmış olduğu, emtianın şevki anın
da Türk gümrükleri tarafından da ayni ikinci nüshaları üzerinde tasdik olunacaktır. 

Derin saygılarımın kabulünü dilerim Bay Büyük elçi. 

Ekselans Vr. T. B. Araş 
Bay Toshihiko Taketomi 
Japonya Büyük Elçisi 

Ankara * 

Ankara, 27 teşrinievvel 1937 
Bay Vekil, 

Aşağıdaki mealde bu günkü tarihli mektublarmı aldığımı Ekselansınıza bildirmekle mübahiyim. 
Türkiye ve Japonya arasındaki ticarî mübadelelerin icrasına dair olan anlaşmayı imza eder

ken Japon menşeli emtianın Türk malları mukabilin de Türkiyeye idhal edilebilmesi için, Türk menşeli 
emtianın Japon ülkelerine bilfiil idhal edilmiş bulunmaları lâzım geldiğini tasrih etmekle şeref 
kesbederim. 

Bununla beraber mezkûr emtianın ihracı esnasında, Türkiye ile bir muvazene veya takas rejimi 
tesis eden veyahud- tediyata dair döviz tahdidatı vazeden hiç bir anlaşması olmayan Uzak Şark > 
memleketlerine Japon tacirleri marif etile idhal olunan Türk menşeli emtia, Japonyaya idhal edil
miş Türk emtiası gibi Japonya lehine kaydedilecektir. 

Bu suretle Japon tacirleri marif etile yukarıda mezkûr memleketlere idhal edilecek olan Türk em
tiasına Türk ticaret odalarından verilecek menşe şehadetnameleri terfik edilecektir. Bununla beraber 
işbu emtianın gümrüklendiğini tasdik için menşe şahadetnamelerinin ikinci nüshaları malların idhal 
olunduğu memlekette mukim Japon konsolosluk ajanları ve Türkiyede Japon Büyük elçiliği tarafın
dan vize edilecektir. 

Mevzübahs ihracatın işbu notada derpiş olunan memleketlere müteveccihen bilfiil yapılmış oldu
ğu, emtianın şevki a-nında Türk gümrükleri tarafından da ayni ikinci nüshaları üzerinde tasdik olu
nacaktır. 

Yukarıda zikredilen hususatı sened ittihaz ederek Zati Devletlerinin mektüblarında derpiş olunan 
tedabirin tatbikına müteallik hususatı Japonya Hükümetinin temin eyleyeceğini size bildirmekle bah
tiyarım. 

Derin saygılarımın kabulünü dilerim, Bay Vekil!. 

Ekselans Bay Dr. Tevfik Rüştü Araş * T. Taketomi 
Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili 
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TÜRKİYE VE JAPONYA ARASINDA TİCARÎ MÜBADELELERE DAİR İTİLÂFNAME-

NİN TATBİKİ HAKKINDA ANLAŞMA 

Aşağıda imzaları bulunanlar 27 - X -1937 de Türkiye ve Japonya arasında Ankarada müna-
kid itilâf namenin 3 ncü maddesi mucibince bilitilâf aşağıdaki ahkâmı kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Melfuf liste (1) de tadad edilmiş olan Japon menşeli emtia Türkiyeye tahdidsiz ve tak-
yidsiz olarak girecektir. 

Melfuf liste (2) de tadad edilmiş olan Japon menşeli malların idhali her maddeye tahsis edi
len mikdarlarla tahdid edilecektir. 

(1) ve (2) numaralı listeler müşterek bir itilâf ile gözden geçirilecektir. 
Bundan maada Japonya idhalât esnasında Türkiyede meri genel idhalât rejiminden müstefid 

olacaktır. 

* Madde — 2 

Türk menşeli emtia Japonyada meri serbest idhalât rejiminden tamamen istifade edecektir. 
Japonyada idhalâta mikdai'en takyidat vazı halinde, Türk menşeli emtiaya munsifane bir 

muamele bahşedilecektir. 
Bununla beraber, Türk Hükümeti, . bu gibi tedbirler neticesinde ticarî menfaatlerinin halel

dar olduğu kanaatinde bulunursa, mevzubahs tedbirlerin tesiratına çare bulmak için müzakerat 
açılmasını taleb etmek hakkına malik olacaktır. Bu müzakerelerin taleb tarihinden itibaren bir 
ay içinde intaç edilmesi icab eyler. 

Madde — 3 

Japon menşeli emtia, mukabili Türk menşeli emtianın gümrüklendiği Türk menşeli emtiaya 
terfiki icab eden ve işbu itilâfın 6 ncı maddesine tevfikan tanzim edilecek olan Türk menşe 
şahadetnamelerinin ikinci nüshaları üzerinde Japon gümrük makamatı, ve Kıvantung icarlı ara
zisi için ise Kıvantung Hükümetinin salâhiyettar makamatı tarafından tasdik edildikten sonra Tür
kiyeye idhal olunacaktır. Maamafih müstaceliyet halinde yukarıda mezkûr şahadetnamelerin 
muvakkaten yerini tutmak üzere aşağıdaki vesaik Ankarada Îktısad vekâletine ibraz oluna
caktır : 

1) Türk menşeli emtianın Japon gümrük arazisine gönderildiğini tasdik ve menşe şahadet
namesi gibi bu mallara müteallik vesikaların dercile ilişik model (merbut 1) e uygun Türki-
yedeki Japon Büyük Elçiliğinin mektubu, 

2) Türk menşeli emtianın gümrüklendiğini tasdik zımnında, Tokyodaki Türkiye Büyük El
çiliğinin Ankarada îktısad vekâletine çektiği telgraf. 

Şurası mukarrerdir ki bu halde hak sahihleri işbu maddenin birinci fıkrasında zikrolunan 
menşe şahadetnameleri ikinci nüshalarını mümkün süratle ve en geç Türk emtiasının Japonya
da gümrüklenmesinden itibaren üç aylık bir müddet içinde Ankarada Îktısad vekâletine tevdi 
edeceklerdir. 

Madde — 4 

Türkiyeye ihraç edilecek Japon menşeli emtiaya işbu anlaşmanın 6 ncı maddesine tevfikan tan
zim edilecek bir menşe sehadetnamesi terfik edilecektir. Menşe şehadetnamelerinin ikinci nüshası 
Türk gümrük makamatı tarafından damgalanacak ve kendi vedaatile Türkiyedeki Japon Büyük El
çiliğine tevdi edilecektir. 

( S. Sayısı : 136 ) 
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Madde — 5 

Japonyaya ihraç edilecek Türk menşeli emtiaya işbu anlaşmanın altıncı maddesine tevfikan tan
zim edilecek bir menşe şehadetnamesi terfik edilecektir. 

Menşe şehadetnamelerinin ikinci nüshası, Japon gümrük makamatı tarafından, ve Kıvantung 
icarlı arazisi için ise Kıvantımg Hükümetinin salâhiyettar makamatı tarafından damgalanacak ve 
idhalâtçı tarafından mümkün süratle ihracatçıya gönderilecektir. 

Madde — 6 

Emtianın idhal limanlarında S. î. F kıymetini taşıyan iki memleketin menşe şehadetnameleri 
idhalâtçı memleketin siyasî teşekkülü tarafından muhteviyatının doğru olub olmadığı tedkik olun
duktan sonra tasdik edilecektir. 

İlişik numunelere (2-3) göre tanzim edilecek olan bu şehadetnameler her iki memleketin salâ
hiyettar makamatı tarafında'n bu hususta irae edilen Türk ve Japon ticaret ve sanayi odaları tara
fından mütekabilen iki nüsha olarak ita olunacaktır. 

Madde — 7 

Japonyaya ihraç edilen Türk menşeli emtianın ve mukabilinde Türkiyeye idhal edilen Japon me 
nşeli emtianın takası C. I. P. fiyatı esası üzerine yapılacaktır. 

Bununla beraber Türkiyeye idhal edilecek Japon menşeli emtia için C. I. F . kıymeti Japonyaya id
hal edilen Türk menşeli emtianın C. I. F. kıymetinin yüzde 95 sine müsavi olacaktır. 

Madde — 8 

Türk menşeli emtianın Japonyaya ihracı ve bunun mukabili Japon menşeli emtianın Türkiyeye 
idhali ayni tacir tarafından yapılacaktır. 

Bununla beraber mezkûr tacir idhalât hakkını top yekûn olarak ve bir defaya mahsus olmak 
üzere diğer bir tacire devretmek hakkını haiz olacaktır. 

Madde — 9 

İşbu anlaşmanın devamı zarfında ve hitamı bunun tarihinde ikmal edilmemiş olan takas muame
leleri, hitam tarihinden itibaren altı ay zarfında mezkûr anlaşmanın ahkâmına tevfikan itmam edile
cektir. 

Madde — 10 

İşbu anlaşma 12 teşrinievvel 1937 de imzalanan itilâfnamenin meriyete vazı gününden itibaren 
vacibülicra ve onunla ayni müddeti haiz olacaktır. 

Ankarada iki nüsha olarak 27 teşrinievvel 1937 (12 Showa) da tanzim olunmuştur. 

, . , , , ; • . • îmza 
İV. Menemcncioğlu 

( S. Sayısı : 136 ) 
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Liste : 1 

Türk gümrük Türk gümrük 
tarife No. tarife No. 

33 A 
54 A 2 
78 (Yalnız sunî meşin) 
102 
103 
105 
125 
130 
132 
133 
281 
299 
307 
315 
320 
321 
324 A 
327 
328 A (x) 
330 
335 
340 (x) 
346 
366 - 370 (x) 
371 
372 
373 
374 ' 
375 
376 
380 
383 
384 
390 
403 
442 
443 
444 
445 
446 
448 (Lâstik süngerler müstesna) 
449 
452 
453 
454 

455 
487 
488 
489 
490 
494 B 
495 
497 
498 A 
500 
501 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
510 
511 A R C 
512 
523 
526 
530 
531 
533 
539 
541 
544 
545 
552 A 
553 
556 
557 
558 
562 
567 
569 
582 
593 
595 
606 
607 
615 
616 
617 

( S. Sayısı ; 136 ) 
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Türk gümrük 

tarife No. 

624 
626 
627 
632 
653 A B 
667 
679 
702 
703ABCDH 
704 

Türk gümrük 
tarife No. 

706 
709 

.. 760 [*] 
858 A (Yalnız giydiriteemiş 
859 

[*] Haşiye : yukarıda yamü ve 338 A, 340, 
366, 367, 368, 369,37$ ve 7M pomymUrma giren 
Japon menşeli maMarm sokulmam alâkadar ve
kâletin önceden verilmiş iznim bağtedır. t 

Liste: 2 

Türk güm
rük tarife 
numarası 

42 
106 A.C. 
107 A.C. 
377 C. 4. 

D. 4-
E. 1,3,4 
F 
E 2. 

378 0 
D 
E 
F 

379 (1) e, 1,3,4 
D 1,3,4 
E 
F 

Senelik 
ton 

2 
10 
5 

850 

10 
ıo 
10 

250 

350 

Türk güm
rük tarife 
numarası 

C2 
D 2 

379 (2) C ' 
D 4 
E 
F 
B 4 
C 1,2,3 
D 1,2,3 

379 (3) C 
D 
E 
F 

400 
552 B 

Senelik 
ton 

10 
10 

200 

50 
25 
25 

700 

1 
' 20 

( S. Sayısı : 136 ) 
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tliçik : 1 

Türkjyedeki Japon Büyük Elçiliği aşağıda yazılı Türk mallarının Japonyadaki ticaret evlerinden 
satm alındığını ve Japon gümrük arazisine gönderildiğini, aşağıdaki ihracatçının talebi üzerine, tas
dik eder.: 

I. P.) 

1- — Emtianın cinsi 
2 — Emtianın mikdarı 
3 —--Emtianın mecmu kıymeti (S. 
4 — f Gönderenin isim ve adresi 
5 — Gönderilenin isim ve adresi 
6 —; Geminin isim ve tabiiyeti 
7 —i Geminin hareket tarihi 
8 — Sevk limanının ismi 
9 —; Mahreç limanının isini 

10 —rlürk menşe şahadetnamesinin numarası 

Türkiyedeki Japonya 
Büyük Elçiliği 

No.' \ 
Gönderen 

isim 
ikametgâh 
Sokak 
Emtianm cinsi 
Ambalaj tarzı 
Denk adedi 
Marka No. 

Siklet f G a y r İ S a f İ K g ' 
T. 1 Safi Kg. 

Emtijanm mecmu krymeti 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Gemihin hareket tarihi 
Sevkî limânmm ismi 
Mahreç limanının ismi 
Yukânda yazılı emtianın Türk 

İlişik : 2 

Menşe şahadetnamesi (Türk) 

(Aslî nüsha) 

Gönderilen 
îsim 
İkametgâh 
Sokak 

( S. î. F. ) 

menşe ve mevridli olduğu tasdik olunur. 
Ticaret ve sanayi odası 

193 

(.S; Sayısı ; 133 ) 
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lüşik : 3 

Menşe şahadetnamesi (Japonya) 

Aslî nüsha 

No. 
Gönderen 

İsim 
ikametgâh 
Sokak 

Emtianın cinsi 
Ambalajın neyi 
Denk adedi 
Marka numara 

siklet f f r s a f i *g-
( Safi Kg. 

Emtianın mecmu kıymeti (sif) 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Geminin hareket tarihi 
Sevk limanmm ismi 
Mahreç limanimm ismi 
Yukarıda gösterilen emtianın Japonya menşe 

Gönderilen 

İsim 
İkametgâh 
Sokak 

, 

ve mevridli olduğu tasdik olunur. 

. ; 193 

M&nşe şehacUtnantesi (Türk) 

(İkinci 

.No. 
Gönderen 

İsim 
İkametgâh 
Sokak 

nüsha) 

Gönderilen 

İsim 
İkametgâh 
Sokak 

Emtianın cinsi 
Ambalaj tarzı 
Denk adedi 
Marka numara 

Gayrisafi 
Safi 

Emtianın mecmu kıymeti 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Geminin hareket tarihi 

Siklet Kg. 
Kg. 

:sif) 

(-S. Sayuj,: 103) 
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Sevk limanının ismi 
Mahreç limanımın ismi 
Yukarıda yazılı emtianın Türk menşe ve mevridli olduğu tasdik olunur. 

Ticaret v« Sanayi Odası 
193 

şehadetnamesi (Japonya) 

(ikinci nüsha) 

No. 
Gönderen 

isim 
ikametgâh 
Sokak 

Gönderilen 

•ikâmetgâh 
Sokak 

Emtianın cinsi 
Ambalajın nevi 
Denk adedi 
Marka numara 

siki*t .{ Gaf!safi ? • 
| Safı Kg. 

Emtianın mecmu kıymeti (sif) 
Geminin isim ve tabiiyeti 
Geminin hareket tarihi 
Sevk limanının ismi 
Mahreç limanının ismi 
Yukarıda gösterilen emtianın Japonya menşe ve mevridli olduğu tasdik olunur. 

Ticaret ve Sanayi Odası 
193 

.t.S. Sayısı : 136) 



S. Sayısı: 137 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına müteallik olan İcra 
vekilleri Heyetinin 2 - XI -1937 tarihfî kararnamesinin tas

diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/904) 

T. C. 
Başvekâlet 12-XI - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt: 6/3964 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türk - italyan ticaret anlaşmasına müteallik olan icra Vekilleri heyetinin 2 - XI - 937 tarih 
ve 2/7554 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
heyetince 2 - XI - 937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ımıci-
besile birlikte sunulmuştur. 

, , Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

İtalya büyük elçiliği tarafından vaki bir müracaatta, 29 kânunuevvel 1936 tarihli Türk - italyan 
ticaret anlaşmasına bağlı (1) numaralı listede münderiç (102) tarife numarasile derpiş edilen a I, 
a 2, b I, b 2, c I, c 2 pozisyonlarına münkasim 148 tonluk kontenjanın, türk sanayii tarafmdan 
vaki taleblere gereği gibi uymadığı bildirilmiş ve Türkiye yün sanayiinin bugünkü ihtiyaç ve taileb-
lerini kolaylıkla karşılayabilmek üzere listedeki tevziatın ilgası ve 148 tonluk kontenjanın bir yekûn 
olarak 102 numaralı pozisyona tahsisi teklif edilmiş ve keyfiyet iktısad vekâletince millî menafiimize 
uygun görülerek tasvib edilmiş bulunduğundan, 2294 numaralı kanun ile icra Vekilleri heyetine 
verilen salâhiyete istinaden, bağlı karar ittihaz olunmuştur. 

Türk - italyan ticaret anlaşmasının tadili mahiyetinde olan bu hususun yüksek Meclisin tasdi
kine mu gerekli olduğundan ilişik kanun lâyihası sunulmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni . - 30 - XII -1937 

Esas No. 1/904 
Karar No. 6 ' ' 

Yüksek Reisliğe 

Türk - italyan ticaret anlaşmasına müteallik 1937 tarihli cuma günü toplantımızda, bizzat Ha-
olub icra Vekilleri Heyetinin 2 - XI - 1936 tarih riciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş hazır olduğu 
ve 2/7554 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkın- halde, encümenimizce tedkik edildi: 
daki kanun lâyihası ve merbutları 17 kânunuevvel Italyadan memleketimize idhal edilecek 148 



tonluk yün ipliklerinin gümrük tarifesinin 102 
numaralı pozisyomındaki A.l, A,2 B.l, B.2 ve C. 
1, C.2 fıkralarına tevzi edilmiş bulunması, Türk 
sanayiinin ihtiyacına tekabül etmemekle, bu ip
liğin kalınlığı ve boyası bahislerine şâmil olan 
bu tafsilâtın lüzumsuzluğu bittecrübe anlaşılmış
tır. Binaenaleyh yukarıda zikredilen 148 tonluk 
kontenjan altı muhtelif cins ipliğe tevzi edilecek 
yerde bu tevziattan vazgeçilerek kontenjan yekû
nunun bir kalem olarak ayni maddenin başı olan 
102 numaralı pozisyona hasredümesinden hiç bir 

Türk İtalyan ticaret anlaşmasına müteallik 
olan icra Vekilleri Heyetinin 2 - XI -1937 tarih ve 
2/7554 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkmda 
Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetinin 2 - XI -1937 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası ve Hariciye encümeni mazbatası Encü
menimize havale edilmekle tedkik ve müzakere 
olundu. 

29 kânunuevel 1936 tarihli Türk "italyan ti
caret mukavelesine bağlı bir numaralı listede 
yazılı 102 tarife numarası için tahsis edilen 148 
tonluk kontenjan mezkûr tarife numarasının 
muhtelif pozisyonlarına taksim suretile veril
miş olub tatbikatta işbu pozisyon taksimatının 
ihtiyaca tevafuk etmediği görüldüğünden italya 
tarafından vaki müracaat üzerine îktısad vekâ
letinin de mütaleası alınarak ayni mikdar konten
janın muhtelif pozisyonlara taksim edilmeden top 
yekûn olarak verilmesi muvafık görülmüş ve bağlı 

mahzur tevellüd eylemiyeceği bittedkik anlaşıl
makla kanun lâyihası aynen kabul olunmuş ve 
havalesi mucibince îktısad encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere yüksek katınıza sunulmuştur. 
Hariciye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
H. Saka Ş. Tiden Ş. İlden 
Niğde izmir Kars 

K. îrdelp H. Menteşe M. Akyüz 
İstanbul Antalya Tokad 

S, Cimcoz Dr, C, Tunca N, Poroy 

kanun ile tasdiki istenen kararname neşredilmiş
tir. 

Keyfiyeti tedkik eden encümenimiz esası 
evvelce tedkik ve tasdik edilen mezkûr konten
janın bu şekle ifrağında iktisadî bir mahzur gör
mediğinden bağlı kanunun kabulünü mu
vafık bulmuş ve Umumî Heyetin tasvibine âr-
zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunmaya karar 
vermiştir. 
îktısad En. Rs. M. M. Kâ. 

îzmir Giresun Niğde 
R. Köken î. Sabuncu Dr. R. F. T alay 

Gazi Anteb Samsun Eskişehir 
B. Kaleli Ali TunaU Emin Sazak 
Ankara izmir Seyhan 
A. Ulus Benal Artman Esma Nayman 
Konya Gümüşane Kocaeli 

il. Dikmen E. Servet Tor 1. Dıblan • 
Zonguldak 

Esad Çakmakkayu 

Îktısad encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
tktısad encümeni , 2 - IV -1938 

Esas No. 1/904 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 137 ) 



MADDE 1 — 29 kânunuevvel 1936 tarihli 
Türk - İtalyan ticaret anlaşmasına merbut (1) 
numaralı listede yazılı (148) tonluk kontenjanın 
bir yekûn olarak (102) numaralı tarife pozisyo
nuna tahsisi hakkındaki 2 . XI -1937 tarih ve 
2/7554 numaralı İcra Vekilleri Heyeti karan 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren muteberdir. 

— 3 — . 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk - İtalyan ticaret anlaşmasına müteallik 
olan İcra Vekilleri Heyetinim 2 - XI - 1937 ta
rih ve 2/7554 sayılı kararnamesinin tasdiki 

1 hakkında kanun lâyihası 

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

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
S. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr, H. Alataş 

2 - XI 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
' Ha. V. 

Dr. B. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. t. V. 

Bana Tarhan 

• 1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk.V. 

Ş. Kesebir 
ZT V. V. 
Ş. Kesebir 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Karar Sayısı : 2/7554 

Kararname 
29 kânunuevvel 1936 tarihli Türk - İtalyan ticaret anlaşmasına bağlı 1 numaralı listede der

piş edilen kontenjan tevziatının ilgasile bu tevziatın yekûnu olan 148 ton kontenjanın 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden nota teatisi suretile bir yekûn olarak 102 numaralı 
pozisyona tahsisi, Iktısad vekilliğinin muvafakatine atfen Hariciye vekilliğinin 22 - X -1937 tarih 
ve 22758/617 sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 2 - XI -1937 ta
rihinde onanmıştır. 

2-XI-1937 

Bş. V. 
C. Bayar 
Mf.V. 

S. Arıkan 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 

Îk. V. 
Ş. Kesebir 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S. 1. M. V. 
• Dr. H. Alataş 

Reisicumhur 
K. 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

G.Î.V. 
Bana Tarhan 

Atatürk 
Ma. V. 

-'¥. Ağralı 
Zr. V. V. 

Ş. Kesebir 

**m^ 
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S. Say ısı: 138 
Ordu subaylar heyetinin terlilerine aid 2162 sayılı kanunun 

3 üncü maddesinin (B) fıkrasına ek kanun lâyihası ve 
Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/979) 

T. G. 28-111- 1938 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1156 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu zabitan heyetinin terfilerine aid 2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (B) fıkrasına ek 
olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve tcrâ Vekilleri Heyetinin 21 - III - 1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

1) 2162 sayık kanunun 3 ncü maddesinin (G-) fıkrasının tatbik şeklini tayin eden; kıdem ve na-
sıblarda tevazün ve teadülü temin maksadını istihdaf eyleyen 197 sayılı tefsir hükümlerine müste
niden kıdem zammile alâkadar subayların tefsire tekaddüm eden tatbikat ile tahassül etmiş bulunan 
kıdem vaziyetleri yeniden tedkik, tashih ve tesbit edilmiş idi. 

Kanuna ve tefsir ahkâmına dayanılarak yapılan tatbikat bir kısım subayların kıdem zammı al
madan önceki nasıbları ile kıdem zammı aldıktan sonraki nasıbları arasında mevcud bulunan nasıb 
farkının büyümesini tevlid etmiş ve hiç bir sebebe müstenid olmaksızın tahaddüs eden işbu kıdem far
kı ise tefsirin ruhuna, hikmeti vücuduna ve maksadı vazına aykırı bir vaziyet ihdas eylemekte 
bulunmuştur. 

Güdülen maksad hilâfında ve sırf tatbik teferruatına aid olmak üzere doğduğu görülen bu nasıb 
farklarını ıslah ve bu yüzden çıkan mağduriyetleri izale ve binnetice kanun ve tefsirin aradığı ne

ticeyi temin etmek gayesile 2162 sayılı kanunun 3 neü maddesinin (B) fıkrasında yazılı iki sene 
kıdem zammının ayni ölçü muhafaza edilmek suretile parçalanarak tadili zarurî görülmüş ve mez
kûr maddeye bu maksadla aşağıda" yazılı olduğu üzere bir fıkrai kanuniye ilâve edilmiştir. 

2) 197 sayılı tefsir hükmünün 8 - VI - 1929 tarihinden şamil bulunmasına, nasıb farklarının meb-
deinin de bu tarihten tezahür eylemiş olmasına binaen mezkûr kanun teklifinin tefsirde yazılı tarih
ten muteber tutulması ayrı bir maddede tebarüz ettirilmiş ve bu tadilât neticesi muhassasat verilme
yeceği de ayrıca tasrih kılınmıştır. 



Milli Müdafaa encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
M. M. Encümeni 5 - IV - 1938 

Esas No. 1/979 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Ordu subaylar heyetinin terf ilerine aid 2162 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin (B) fıkrasına 
ek olarak M. M. Vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulduğuna dair olub encümenimize verilen 
Başvekâletin 28 mart 1938 tarihli ve 6/1156 sa
yılı tezkeresi ve bağlı evrak M. M. Vekâletinden 
gönderilen memuru huzurunda okundu ve gö
rüşüldü : 

Hükümetin esbabı mucibesinde yazıldığı gibi 
kurmay subayların hakikaten tahsile aid kıdem 
kazançlarını terfileri esnasında zayi ettikleri ci
hetle işbu teklif yerinde görülmüş ve lâyiha met
ninde bazı tabirler düzeltilerek kanun lâyihası 

encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 
Yüksek Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

sayın Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. Sevüktekin Ş. Koçak R. Barkın 
Antalya Balıkesir Çoruh 

C. Mengilibörü C. Esener ' A. Us 
Elâzığ Erzurum İstanbul 

A. S. Ohkay A. Akyürek Dr. H. Ş. Erel 
Kırşehir Manisa Muğla 

M. özdeş K. N. Buru N. Tuna 
Tekirdağ Tokad ürfa 
R. Apak H. Konay Gl. A. Yazgan 

İS. Sayan 138), 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin B fıkra
sına eklenen kanun lâyihası 

MADDE 1 — Her. üç zümreye seçilenlere bi
rer sene tahsil kıdemi verilir. Birinci ve ikinci 
zümreye seçilenler kıta ye erkânı harbiye stajı
na tâbi tutulurlar, Bunlardan iki sene içinde 
kıtada ve erkânı harb vazifelerinde ehliyet 
göstererek liyakatleri tasdik edilenlere iki sene 
daha kıdem zammı verilir. 

(Bu zamtmın bdr senesile «bir evvelki rütbe
sinde dahi» terfi derecesine girenlerin bu kı
demleri yeni ve eski rütbelerinde birer sene. ola
rak yürütülür.) 

Bu İM senelik kıdemi alacaklardan verilecek 
tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üst ta
raf âmirleri tarafından sırasile tasdik olunan
lara tez talimatı şartlarına uygun olarak bir 
sene daha kıdem zammı verilir. Üçüncü zümreye 
(erkânıharbiye yardımcı vazifelere seçilmiş 
olanlara) bir seneden başka kıdem zammı veril
mediği gibi bunlar arkâniharbiye stajma da 
tâbi tutulmazlar. 

MADDE 2 — Bu tadilâttan tevellüd edecek 
vaziyetin netayicinden hâsıl olacak geçmiş za
mana aid nasıp tashihinden ötürü hiç bir suret
le muhassasat verilmez. 

MADDE 3 — Bu kanun 8 - VI - 1929 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

21 - III - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Ba/yar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. • tk. V. ve ZT. V. V. 

S. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. Çk t. V. 

Dr. H. Alataş Rana TarJıan 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

2162 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (B) 
fıkrasını değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2162 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki gibi değiş
tirilmiştir : 

B fıkrası: Her üç zümreye seçilenlere birer 
sene tahsil kıdemi verilir. Birinci ve ikinci 
zümreye seçilenler kıta ve (Kurmay) stajına 
tâbi tutulurlar. Bunlardan iki sene içinde kıtada 
ve (Kurmay) vazifelerinde ehliyet göstererek 
liyakatleri tasdik edilenlere iki sene daha kı
dem zammı verilir. 

(Bu zammın bir senesile «Bir evvelki rüt
besinde dahbterfi derecesine girenlerin bu ki 
demleri yeni ve eski rütbelerinde birer sene 
olarak yürütülür.) 

Bu iki senelik kıdemi alacaklardan verile
cek tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri 
üst taraf âmirleri tarafından sırasile tasdik 
olunanlara tez talimatı şartlarına uygun olarak 
bir sene daha kıdem zammı verilir. Üçüncü 
zümreye (Kurmay) yardımcı vazifelere seçilmiş 
olanlara bir seneden başka kıdem zammı veril
mediği gibi bunlar (Kurmay) stajma da tâbi 
tutulmazlar. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Bu iki sene tefriki işi 8 - VI -
1929 tarihinden başlar. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

* * 
( S. Sayısı : 138 ) 




