
DEVRE : V CILD: 26 İÇTİMA : 3 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yetmiş yedinci inikad 

17-VI - 1938 Cuma 

Mündericat Sayrfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 186 
2 — Havale edilen evrak 186 
3 — Müzakere edilen maddeler 186 
1 — Fabrika meslekî kursları hakkında ka

nun lâyihası ve îktısad, Maarif, Millî Müdafaa, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/816) 186:187 

2 — Gümrük tarifesinin 552/B pozisyonun
dan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk 
munzam kontenjanların Türkiye - Yugoslavya 
anlaşmasına ilâvesine dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve îktısad encümenleri mazbataları 
(1/973) 187:188,198,201,202:204 

3 — Mühendis ve mimarlık hakkında kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/1041) 188:189 

4 — Müze ve rasadhane teşkilât kanununun 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/1056) 189:190 

5 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretile kurulan İktisadî teşekkül
lerin teşkilâtı ile idare ve. murakabeleri hak
kında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
(mazbatası (1/1037) 190:198 

6 — Türk - îsveç ticaret ve kliring anlaşma
larına merbut protokolde icra edilecek değişik
lik hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve îk-

Sayrfa 
tısad encümenleri mazbataları (1/1003) 198,200,201, 

205:207 
7 — Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 

15 nci maddesine mütedair Sovyet Hükümeti ile 
teati olunan notolann meriyete konulmasına dair 
îcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararm 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
îktısad encümenleri mazbataları (1/1021) 198,201, 

208:210 
8 — Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara 

ve fen memurlarına verilecek aidat, ücret ve 
yevmiyelere ve inşaat ve tamiratın mezuniyet-
derecelerine dair 1/855 ve Vakıflar umum mü
dürlüğü teşkilât ve vazaifi hakkında 1/858 sa
yılı kanun lâyihaları ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları 198:200 

9 — Gümrük tarifesi kanununun 281 nci 
pozisyonunun altına bir supozisyonu ilâvesi hak
kında kanun lâyihası ve tktısad, Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1012) 200:201,201,211:213 

10 — Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye an
laşmasına bağlı (1) numaralı listede 754 tarife 
pozisyonu karşısında gösterilen harfler arasmda 
yapılacak değişikliğe aid notanın tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Îktısad en
cümenleri mazbataları (1/1082) 201 



î : 77 17-6 1938 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Büyük Millet Meclisi 1938 yılı mart ayı hesabı 
hakkındaki mazbata okunduktan sonra 

Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen 
teşekküllere ve belediyelere aid mukataah binaların 
kıymetlerinin takdirine, 

Vilâyet idaresi kanununun 2 ve 71 nci maddelerini 
değiştiren kanunun birinci maddesinin tadiline, 

Türkiye ile Çekoslovakya arasında ticarî mübade
leleri tanzime mütedair anlaşmanın tasdikma, 

Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain muka
velesine munzam protokolün tasdikma, 

Emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihalarile 

Noter kanunu lâyihası ve 
Türk kanunu maddesinin 88 nci maddesinin tadiline 

dair kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 
tzmir vilâyeti turistik yolların inşası hakkındaki 

kanun lâyihası müzakere ve iki maddesi kabul, üçüncü 
maddesi! encümene tevdi kılındı. 

Mahrukat kanunu lâyihasının dahi birinci müza
keresi ikmal edilerek cuma günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
T. F. Sılay 

Kâtib 
Niğde 
C. Ural 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Çıldırm Çamdıra köyünden Bedeloğullarmdan 
Haydaroğlu Garib Demirkayaoğlunun ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/496) (Ruznameye) 

2 — Gazi Antebin Yahni mahallesinden Muharrem-
oğlu şöhretli Ahmedoğlu Bostancı Osman Eflâtunun 
Ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/479) (Ruzna
meye) 

3 — Idarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 
84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1100) (Ruz
nameye) 

4 — Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak

kmda 1/639, ceza muhakemeleri usulü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 1/1054 ve 

meşhud suçların muhakeme usulü kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkmda 1/1055 sayılı kanun 
lâyihaları ve Adliye encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

5 — Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile bunlara veri
lecek beyiye aidatı hakkında kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/986) (Ruz
nameye) 

6 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudud hâdise ve 
ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müteallik mu
kavelenamenin tasdikma dair kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 
(1/1081) (Ruznameye). 

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

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KÂTİBLER — Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

« • » 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

BAŞKAN — İzmir turistik yolları kanun 
lâyihası henüz encümenden gelmedi. Binaena
leyh diğer maddelere geçiyoruz. 

1 — Fabrika meslekî kurdan hakkında kanun 
lâyihası ve îktısad, Maarif, Millî Müdafaa, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet ve Adliye encümenleri maz

bataları (1/816) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir . 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 74 ncü inikad zabtın-
dadır. 

186 — 
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Smaî müesseselerde ve maden ocaklarında mes

lekî kurslar açılmasına dair kanun 
MADDE 1 — Bürolarında çalışan memur

lar hariç olmak üzere bir senede kullandığı işçi 
ve müstahdemin sayısmm gündelik vasatisi yüz
den daha fazla olan maden ocaklarile teşviki sa
nayi kanununda tarif edilen smaî müesseselerde 
çırak, kalfa ve ustalarm meslekî bilgilerini art
tırmak üzere kurslar açılacaktr. 

Kursa gireceklerin katedecekleri mesafe iki 
kilometreyi geçmemek üzere ayni sanayie men- i 
sub müesseseler müşterek kurs açabilirler. 

işçi sayısı bu maddede gösterilen mikdardan 
aşağı olsa bile yukarıki fıkrada yazılı mesafe 
dahilinde ayni sanayiden bir kaç müesseseye 
sahib olanlar kurs açmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun şümulü sahasma 
giren müesseseler, kanunun neşri senesine ta
kaddüm eden takvim senesi içindeki vaziyet
lerine göre tayin edilirler. 

İşçi sayısı itibarile kanunun tatbikından son
ra kanunun şümulü dışmda kalan müesseselerin 
vaziyeti bu halin tahaddüs ettiği seneden son
ra gelecek ilk takvim senesi nihayetindeki işçi 
sayışma göre tayin olunur. 

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

MADDE 3 — Açılacak kurslarda tedrisat, 
çalışma zamanı dışında olmak üzere haftada en 
çok altı saattir. 

Kursa devam edenler kurs nihayetinde imti
hana tâbi tutulur, imtihanda muvaffak olama
yanlar o müesseselerde çalışmağa devam ettik
leri takdirde müteakib kurslara devama mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeynlr.. Kabul dikiliştir. 

MADDE 4 — Kurs talim hyetlerinin vasıf ve 
şartları ve kursların nevi, ders programı, tedri
sat müddeti bu kanunun neşrinden itibaren altı 
ay içinde yapılacak nizamname ile tayin olu
nur. 

Kurslara alınacak öğretmenler müessese sahib-
leri tarafından intihab ve kültür direktörlüğü
nün mütaleası alındıktan sonra o yerin en bü
yük mülkiye âmirinin tasdiMle tayin edilir. 

Askerî fabrikalara ve Devlet demiryolları 
atelyelerine aid işler Millî Müdafaa ve Nafıa 
vekâletlerince tanzim olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir, 

MADDE 5 — Kursların tedris ve idare mas
rafları müessese sahihleri tarafından tediye 
olunur. 

Müşterek kurs tesisi halinde masraf her mü

essesenin işçi ve müstahdemininin adedi nisbe-
tinde olmak üzere taksim edilir. 

BAŞKAN -*- Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Kurslara devam mecburidir. 
Mazeretsiz olarak kursa gitmeyenler hakkmda 
her gelmediği gün için iş veren veya vekili ta
raf mdan gündeliğinin yarısmı geçmiyecek bir 
mikdarı kesilir. Bir ay içinde beş defa kursa 
devam etmiyenlerin hizmetlerine nihayet verilir. 

Bu maddeye göre gündeliklerden kesilecek 
paralar iş kanununun 30 ncu maddesi hükümle
rine göre sarfolunur. 

Askerî fabrikalarda çalışanların gündelikle
rinden kesilecek paralar hakkmda 895 sayılı 
kanun hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 7 — Kurs açmakla mükellef tutu
lan müesseseler bu kanuna göre tanzim edilecek 
nizamnamenin neşrinden itibaren üç ay içinde bu 
mükellefiyeti ifa etmedikleri takdirde 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasile cezalan
dırılır. 

Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak ter-
tib olunmakla beraber kurs açılıncaya kadar 
müessesenin kapatılmasına da hükmolunur. 

Bu maddeye göre verilecek cezaî hükümlere 
sulh mahkemelerince karar verilir. 

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

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun icrasma Millî Mü
dafaa, Adliye, Dahiliye, îktısad, Maarif, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumimiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

2 — Gümrük tarifesinin 552/B pozisyonun
dan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk mun
zam kontenjanların Türkiye -Yugoslavya anlaş
masına ilâvesine dair kanun lâyihası ve Harici
ye ve îktısad encümenleri mazbataları (1/97S) 
[1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 7A ncü inikad zaptın-
dadır. 

-^187 — 
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îcra Vekilleri Heyetinin 15 şubat 1087 tarih ve 
2/6037 numara ve 28 temmuz 1937 tarih ve 
2/7181 numaralı kararları ile 552/B tarife po
zisyondan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanların 28 birinci teşrin 
1936 tarihli Türk - Yugoslav anlaşmasına ilâve

sine dair kanun 
MADDE 1 — 552/B tarife pozisyonundan 

Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk mun
zam kontenjanlarm 28 birinci teşrin 1936 tarih
li Türk - Yugoslav ticaret anlaşmasına ilâvesi 
tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

ADLÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (îzmir) 
— Dahilîye vekâleti tarafından Meclise sevke-
dilmiş bir pasaport kanunu vardır. Bu kanun 
mühim ve müstacel mevaddı ihtiva ettiği için, 
eğer muvafakat buyurulursa bunun Muhtelit en
cümen tarafından tedkik edilerek süratle heyeti 
umumiyeye verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Lâyiha Dahiliye encümeninden 
çıkmıştır. Tensib buyurursanız muhavvel bu
lunduğu encümenlerden ikişer aza seçerek bir 
komisyon teşkil edilsin (Muvafık sesleri). 

Muvakkat encümen teşkilini kabul edenler.. 
Etmiyenler... Muvakkat encümen teşkili kabul 
edilmiştir. 

3 — Mühendis ve mimarlık hakkında kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/1041) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Mühendislik ve mimarlık hakkmda kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hudud-

ları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan 
ve salâhiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin 
aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları 
şarttır: 

a)Mühendislik veya mimarlık tahsilini gös
teren Türk yüksek mekteblerinden verilen dip
lomalar; 

[1] Birinci müzakeresi 74 ncü inikad zabtın-
dadır. 

b) Programlarının yüksek mühendis veya 
mimar mektebleri programlarma muadil olduğu 
kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya 
yüksek mimar mektebinden diploma almış olan
lara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler; 

c) Türk Teknik okulu mühendis kısmı ile 
programlarmm buna muadil olduğu kabul edi
len memleket dahilindeki diğer mühendis veya 
mimar mekteblerinden verilen diplomalar; 

d) programlarının Türk Teknik okulu mü
hendis kısmı programlarına muadil olduğu ka
bul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar 
mektebinden diploma almış olanlara usu
lüne tevfikan verilecek ruhsatnameler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddenin (b) ve 
(d) fıkralarında yazılı ecnebi mekteblerden 
mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için 
çıktıkları mektebin aslî talebesi olarak tahsil 
dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisa
tını muntazaman ve filen takib etmiş ve mek-
tebde cari usullere göre geçirilmesi lâzımgelen 
bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara 
(Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve 
(C) ve (D) fıkralarında yazılı vesikaları haiz 
bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) un
vanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsat
namelere de derç olunur. 

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

MADDE 4 — Mühendislik veya mimarlık 
tahsilini gösteren Türk veya ecnebi yüksek mü
hendis veya mimar mekteblerinde cari usullere 
göre doktora imtihanı vererek buna mahsus 
diplomayı almış olanlar doktor mühendis un 
vanmı taşırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Programları Türk yüksek mü
hendis veya yüksek mimar mektebi program
larından dun ve teknik okulu programların
dan yüksek olan ve fakat bulunduğu memle
ketçe yüksek mekteblerden savdan bir mühen
dis veya mimar mektebini 2 nci maddede ya
zılı şartlar dairesinde bitirmek suretile diplo
ma almış olanlara (mühendis) veya (mimar) 
şahadetnamesi verilir. 

Geçen fıkrada yazılı mekteblerden mezun 
olanlar yüksek mühendis veya yüksek mimar 
ruhsatnamesi almak istedikleri takdirde yük
sek mühendis veya yüksek mimar mektebinin 
alâkalı ihtisas şubeleri ders programlan muci-

- 1 8 8 — 
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bince okumadıkları derslerin imtihanlarını mu
vaffakiyetle geçirmiş olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunda yazılı ruhsatna
menin verilmesi ve mekteb programları muade
letlerinin tedkiki ve bu işlerle uğraşacak heyet
tin teşkili usulleri ve ruhsatnamelerden alına
cak harç mikdarları alâkalı vekâletlerin müta-

leaları almarak Nafıa vekâletince hazırlanacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddede zikrolunan 
diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz ol-
mryanlar Türkiyede mühendis veya mimar un-
vanile istihdam olunamazlar ve bu imzalarla 
sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak 
rey veremezler ve imza da koyamazalar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yukariki madde hükümlerine 
aykırı harekette bulunanlar 50 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü ha
linde para cezasile beraber ayrıca bir aydan üç 
aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsat
nameyi haiz olmayanları bu vesikaları haiz 
olanlara mahsus unvan ve salâhiyetle işlerinde 
kullanan kimselerle hükmî şahsiyetlerin mü
messilleri de aynî suretle cezaya mahkûm edi
lirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet daire ve müesseselerile 
belediye hizmetlerinde bulunan yüksek mühen
dis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen me
murları çalışma saatleri dışmda bile olsa ücretli 
veya ücretsiz hususî surette sanatlerini icra ede
mezler. Ancak serbest meslek erbabı bulunma
yan ve mahallin belediye veya nafıa idarelerinin 
müracaati ve en büyük mülkiye âmirinin mu-
vafakatile zaruret bulunduğu tahakkuk eden 
yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya 
mensub oldukları mahalli idarelere aid olmayan 
memleketin ümranile alâkalı hususî meslekî 
işleri devamlı olmamak ve hariçte bir yazıhane 
açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri 
dışmda yapmak şartile birinci fıkrada yazılı 
memurlar iş kabul edebilirler. 

Profesörlük, öğretmenlik, ve doçentlik bi
rinci fıkrada yazılı memnuiyet hükmünden müs
tesnadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1035 ve 3077 sayılı kanunlar 
ilga edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buy uranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 3077 saydı kanu
nun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre 
mühendis veya mimar unvanile verilmiş olan 
diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis 
veya yüksek mimarlık unvanile verilecek ruh
satnameler hükmünden olub bu kanunun neş
rinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühen
dis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerini 
yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiye
tindedirler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize sarze-
diyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Lâyiha kabul edilmiştir. 

4 — Müze ve rasadhane teşkilât kanununum 
10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırtması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/1056) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Müze ve rasadhane teşkilât kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Müze ve rasadhane teşkilâtı 
hakkındaki 23 haziran 1934 tarih ve 2530 saydı 
kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Bu kanuna bağlı (A) cetvelile derece ve ma
aş mikdarları tayin edilmiş olan ihtisas vazifele
rine tayin olunanlar kadroya göre değil kıdem 

ve smrflarma göre maaş alırlar ve bu kanuna 
göre terfi ederler. 

Bu terfilerin istilzam eylediği maaş farkları 
Maarif vekâleti bütçesinin maaş tertibi tasarru-
fatmdan karşılanır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

j » 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 74 ncü inikad zabtm-
dadır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — Sermayesinin tamama Devlet tarafından 
verilmek suretile kurulan İktisadî teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkında ka
nun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/İ037) [1] 

BAŞKAN Lâyihanın ikinci müzake
residir. Maddelere geçiyoruz. 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin 
teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Sermayesinin tamamı Devlet 

tarafından verilmek suretile kurulan ve bu ka
nun hükümlerine tâbi tutulması kendi kanun
larında yazılı bulunan iktisadî Devlet teşek
küllerinin teşkilâtile idare ve murakabeleri bu 
kanuna göre tanzim ve icra olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller, hükmî şahsiyeti haiz ve bu kanun
la kendi hususî kanunları dairesinde malî ve 
idarî muhtariyete malik olmak ve mesuliyetleri 
sermayelerile mahdud bulunmak üzere hususî 
hukuk hükümlerine göre idare olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile 26 ncı madde mucibince kurula
cak müesseseler Muhasebei umumiye, Arttırma 
ve eksiltme ve ihale kanunlarının hükümlerine 
Divanı muhasebatın murakabesine ve inşaat ba
kımından 2443 ve 2799 sayılı kanunların hüküm
lerine tâbi değildir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin salahiyetli idare ve murakabe 
uzuvları şunlardır: 

I) Umumî Heyet, 
II) Umumî murakabe heyeti, 
III) îdare meclisi, 
IV) Umum mdürlük. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 74 ncü inikad zab kın
dadır. 

Umumî heyet 
MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin umumî heyeti; Başvekilin veya 
vekillerden tevkil edeceği bir zatm reisliği al
tında Maliye, İktısad ve Ziraat vekillerile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Diva
nı muhasebat, Maliye, İktısad ve Ziraat encü
menleri reisi ve reis vekillerile mazbata muhar
rirleri ve kâtiblerinden ve bu encümenlerin her 
teşriî yıl için kendi azası arasından seçecekleri 
beşer zattan ve Divanı muhasebat birinci reisin
den ve umumî murakabe heyeti reisile bu kanun 
hükümlerine tâbi teşekküllerle sermayeleri bir 
milyon Türk lirasından fazla olan millî bankala
rın idare meclisi reisi ve umum müdürlerinden 
terekküb eder. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare meclisi reis ve umum müdürleri mensub 
oldukları teşekkülleri alâkalandıran işler de rey 
veremezler. 

Umumî heyet Başvekilin davetile toplanır. 
Toplanacak gün bir hafta evvel ilân olunur. 

Umumî heyetin içtima nisabı müretteb ade
din mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun 
ekseriyetile verilir. 

Bu heyet tarafından verilmiş olan kararlar 
esbabı mucibelerile birlikte bastırılarak Büyük 
Millet Meclisi azasma dağıtılır. 

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

BAŞKAN — 5 nci madde için bir tadilname 
var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve

rilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki ka~ 
nun lâyihasının 5, 28, 31, 34, 40 ve 45 nci madde-
lerile muvakkat (B) maddesinin (B) bendinin 
ilişik şekillerde tadilini ve muvakkat maddeye 
(E) bendi ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Aydm 
Nazmi Topçuoğlu 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) ~- Efendim, bu takrirle, lâyihada ilâvesi 
ve değiştirilmesi istenen şeyler hakkmda, Nazmi 
Topçuoğlu arkadaşımız hususî olarak encümeni 
haberdar etti. Encümen reisi tarafından vuku 
bulan davet üzerine encümen toplanarak tadil
name görüşüldü ve teklifler yerinde görüldü. 
Binaenaleyh aid olduğu maddelerde bu ilâvele
rin yapılmasını encümen de musib görüyor. 
Yüksek Heyetinizin tasvibine arzediyoruz. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKlN (Diyarbakır) — 
Meselenin mahiyeti nedir? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Beşinci maddedeki teklifleri, umumî he

yette bulunacak olanları sayan bu maddede umu
mî murakabe heyeti reisinin de dahil bulunduğu, 
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Umumî murakabe heyeti 
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birinci müzakeresi yapılan lâyihada yazılı idi. 
Bu arkadaşımız umumî heyetin vazifeleri arasın
da murakabe heyetinin mesaisinin de tedkik 
edilerek onlarm çalışma tarzlarının doğru olub 
olmadığı hakkmda umumî heyet bir karar ver
mek vazifesile mükellef olduğu için, murakabe 
heyeti mesaisine aid müzakerelerde bu heyet 
reisinin rey sahibi olmak üzere umumî heyette 
bulunmasmm muvafık olmadığını dermeyan 
ettiler. Encümen de bunu musib gördü. Beşinci 
maddeye dair olan teklif budur. Müsaade eder
seniz diğer maddeleri ister şimdi, ister sırası 
geldikçe arzedeyim (Sırası gelince olsun sesle
ri). 

BAŞKAN — Tadilname ile değiştirilen beşin
ci maddeyi aynen okutuyorum. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin umumî heyeti; Başvekilin veya 
vekillerden tevkil edeceği bir zatm reisliği al
tında Maliye, îktısad ve Ziraat vekillerile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Diva
nı muhasebat, Maliye, îktısad ve Ziraat encü
menleri reis ve reis vekillerile mazbata muharrir
leri ve kâtiblerinden ve bu encümenlerin her 
teşriî yıl için kendi azası arasından seçecekleri 
beşer zattan ve Divanı muhasebat birinci rei
sinden ve umumî murakabe heyeti reisile bu 
kanun hükümlerine tâbi teşekküllerle sermaye
leri bir milyon Türk lirasmdan fazla olan mil
lî bankaların idare meclisi reis ve umum mü
dürlerinden terekküb eder. 

Umumî murakabe heyeti reisi, murakabe he
yetini mesaisine taallûk eden ve bu kanun hü
kümlerine tâbi teşekküllerin idare meclisi reis 
ve umum müdürleri mensub oldukları teşekkül
leri alâkalandıran işlerde rey veremezler. 

Umumî heyet Başvekilin davetile toplanır. 
Toplanılacak gün bir hafta evvel ilân olunur. 

Umumî heyetin içtima nisabı müretteb ade
din mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun 
ekseriyetile verilir. 

BAŞKAN — Tadilname ile beşinci madde 
makamma kaim olmak üzere teklif edilen mad
de budur. Encümenin de bunda mutabık olduğu 
anlaşılıyor. Muaddel şekli reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Umumî heyet, bu kanun hü
kümlerine tâbi her teşekküle aid umumî faali
yeti tertib ve tanzim ve umumî murakabe he
yetinin mesaisini ve her teşekkülün blânçosile 
kâr ve zarar hesablarmı tedkik ve teşekküller 
tarafından kurulmuş müesseselerin Hükümetçe 
vukubulacak teklif üzerine şirket haline getiril
mesine dair mukarrerat ittihaz etmek ve bu 
hususlarda icab eden kararları vermek vazife ve 
salâhiyetini haizdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseseler idarî, malî ve teknik bakımından, 
umumî murakabe heyetinin daimî nezaret ve mu
rakabesi altmda bulunurlar. 

Umumî murakabe heyeti Başvekâlete bağlı 
dır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Umumî murakabe heyeti aza
sının adedini ve aylık ücretlerinin mikdarmı 
icra Velrilleri heyeti tesbit eder. 

Heyetin bir bürosu bulunur. Bu heyetle bü
ronun kadro ve bütçesi icra Vekilleri Heyeti 
tarafından tanzim olunur. 

Reis ve azasile diğer memurlarının ücretleri 
de dahil olmak üzere umumî murakabe hey
etine aid bütün masraflar bu kanun hükümle
rine tâbi teşekküller tarafmdan tediye edilmiş 
sermayelerile mütenasib olarak îktısad vekâ
letince mikdarı tesbit olunarak Maliye vekâleti 
emrine verilecek paradan tesviye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Umumî murakabe heyetinin 
reis ve azası yüksek tahsil görmüş sınaî veya 
ticarî işlerde veya banka tekniğinde mütehassıs 
ve bu kanunun kendilerine yüklediği vazifeleri 
hakkile başarmaya muktedir kimselerden ol
mak üzere Maliye ve îktısad vekâletlerinin gös
tereceği müsavi adedde namzedler arasından 
icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Umumî murakabe heyeti azalığma ecnebi ta
yin olunabilir. Ecnebilerin istihdam müddetleri 
ve kendilerine verilecek ücretler mukavelelerine 
tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... 

MADDE 10 — Umumî murakabe heyetinin 
vazifesi; bu kanun hükümlerine tâbi teşekkül
lerle 26 ncı madde mucibince kurulacak müesse-
lerin idare şekil ve tarzlarını ve gayelerine ve 
iktisadî, ticarî ve sınaî esas ve icablara uygun 
ve verimli ve rasyonel bir şekilde işleyib işle
mediklerini ve hususile mevcud şartlara göre 
emsali müesseselerle mukayeseli maliyet hesab
larmı her hesab yılı içinde en az bir defa ted
kik, tahlil ve murakabe etmek ve buna dair 
raporlarını îktısad vekâletile alâkalı vekâlete 
ve teşekküle vermektir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Umumî murakabe heyetinin 
vazife ve salâhiyetlerinin icrası sureti, bir ni
zamname ile tesbit olunur 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
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Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hrtısad vekâleti ile alâkadar 
vekâlet, bu kanun hükümlerine tâbi herhangi 
bir teşekkül ile yirmi altmcı madde mucibince 
kurulacak müesseselere aid muayyen işlere dair 
umumî murakabe heyetinden, mütalea sorabi
leceği gibi lüzum göreceği hususların tedkikını 
de her zaman isteyebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — îktısad vekâleti ile alâkadar 
vekâlet, lüzum gördükçe bu kanun hüküm
lerine tâbi teşekküllerle yirmi altmcı madde 
mucibince kurulacak müesseselerin muamele ve 
hesablarmı ve idare tarzları ile ekonomik vazi
yetlerini, tayin edeceği memurlar marifetile ted-
kik, teftiş ve murakabe edebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

îdare meclisi 
MADDE 14 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküller kendi hususî kanunlarına göre birer 
idare meclisi tarafından idare olunurlar. 

Umum müdürler, idare meclislerinin tabiî 
azasıdır. Reye iştirak ederler. 

îdare meclisleri reis ve azasmm adedlerile 
tayinleri suretleri ve müddetleri teşekküllerin 
hususî kanunlarında gösterilir. Ancak; hususî 
kanunlarında umumî heyet tarafından seçile
ceği gösterilen idare meclisleri azası Hükümet
çe tayin olunur. 

îdare meclisleri reis ve azalarına verilecek 
aylık ücret mikdarı îcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — îdare meclisleri reis ve azası
nın teşekküllerin hususî kanunlarında yazılı va
sıflarından başka yüksek tahsil görmüş ve va
zifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi meslekî, hukukî, malî, iktisadî ve teknik 
bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Rakib müesseselerde maddî menfaat rabıta
ları bulunanlar idare meclisi reisi ve azası ola
mazlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin imza salâhiyetini haiz memurlari-
le bu derecedeki diğer memurları idare meclisi 
tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Umumî müdürlük 
MADDE 17 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin bütün muameleleri, kendi hu
susî kanunlarındaki salâhiyet dairesinde idare 
meclisinin nezareti altmda umum müdürlük ta
rafından tedvir olunur. 

Her bir teşekkülü; adlî, kazaî ve idarî ma
kamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı 
umum müdür temsil eder. 

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

MADDE 18 — Umum müdürlük, umum mü
dürle teşekküllerin hususî kanunlarında muay
yen muavinlerinden terekküb eder. Bunlar bu 
kanun hükümlerine tâbi teşekkülün alâkalı ol
duğu vekâletin teklifi ve îcra Vekilleri Heyeti
nin kararile tayin ve azledilirler. 

Tayin kararnamelerinde kendilerine verile
cek aylık ücret mikdarı tesbit olunur. 

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

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin imza salâhiyetini haiz menıurlarile 
bu derecedeki memurları umum müdürlüğün 
teklifi üzerine idare meclislerince ve diğer me
murları umum müdürlükçe tayin olunur. 

Umum müdürlükçe yapılan tayin ve aziller
den idare meclisi haberdar edilir. 

Bir seneden fazla istihdamları hususunda 
kendilerile mukavele aktedilen şahıslar hakkın
da idare meclislerinin muvafakati almmak lâ
zımdır. 

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

MADDE 20 — Umum müdürlük başmda bu
lunduğu teşekkülün umumî faaliyetin neticeleri 
hakkında idare meclisine her üç ayda bir rapor 
vermeğe mecburdur. Bu raporun bir sureti 
umumî murakabe heyetine de verilir. 

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

Bütçe 
MADDE 21 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin idare ve işletme masraflarını ih
tiva eden bütçelerile kadroları umum müdürlük 
leri tarafından hazırlandıktan sonra idare mec
lislerinin tedkiMne arzolunur. 

Bütçenin idare masraflarına ve kadroya aid 
kısmı idare meclislerinin kabulü ve îktısad ve
kâletinin tasdikile tekemmül eder. 

îşletme masraflarına müteallik kısmı idare 
meclislerinin tasdiki ile tamamlanır. 

Bu suretle katği şeklini alan bütçe hesab se
nesi başmdan evvel umum müdürlüklere gönde
rilir. 

İhtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolarda 
sene içinde de ayni usullerle değişiklikler yapı
labilir. 

Bütçelerle yapılacak değişikliklerin katği 
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şeklini aldıktan sonra birer sureti İktısad vekâ-
letile alâkalı vekâlete ve umumî murakabe he
yetine gönderilir. 

İçtimaî tesis masrafları bütçenin idare mas
rafları kısmmda gösterilir. 

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

Bilanço ile kâr ve zarar hesabı 
MADDE 22 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin senelik bilânçolarile kâr ve zarar 
hesabları müteakib senenin ilk üç ayı içinde 
umum müdürlükleri tarafından tanzim ve idare 
meclislerince tedkik ve tasvib edildikten sonra 
umumî murakabe heyetine verilir 

26 ncı madde mucibince kurulacak müessese
lerin bilânçolarile kâr ve zarar hesabları da 
müdürleri ile idare komiteleri tarafından tanzim 
ve alâkalı teşekküllerin umum müdürlük ve ida
re meclislerince tedkik ve tasvib edildikten son
ra teşekküllerin kendi bilânçolarile kâr ve zarar 
hesablanna iliştirilerek umumî murakabe heye
tine verilmek şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Bilançolar kâr ve zarar he-
sablarmın İktısad vekâletince umumî murakabe 
heyeti ile alâkalıların mutaleaları alınmak sure-
tile hazırlanacak bir tipe göre tanzim edilmesi 
lâzımdır. 

İktisadî kaidelere göre amortisman payları, 
envanter kıymetleri ve normal işletme üzerinde 
müsbet veya menfî tesirler icra eden âmiller ra
porda ve cetvellerde izah edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Umumî murakabe heyeti, 
kendisine tevdi olunan bilançolarla kâr ve za
rar hesablarını teşekküllerle müesseselerin bü
tün muameleleri ve hesabları üzerinde yapmış 
olduğu tedkiklerin neticelerile karşılaştırılmak 
suretile bunlarm tahlilini ihtiva eden müdel
lel bir rapor hazırlar. Bu rapor ve bilançolarla 
kâr ve zarar hesabları her teşekkülü başlıca fa
aliyet safhalarını gösterecek şekilde kendi ida
re meclisi tarafından hazırlanacak diğer bir ra
porla birlikte İktısad vekâletine ve alâkalı ve
kâlete gönderilir. 

İktısad vekâleti veya alâkalı vekâlet bun
ları kendi mütaleasile birlikte Umumî heyete 
verilmek üzere Başvekâlete gönderir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesablarının ve bu 
husustaki bütün raporların en geç haziran ayı 
iptidasında Umumî Heyete verilmiş ve bu he
yetin azasına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumî heyet, en geç ikinci teşrin sonuna ka
dar toplanarak tedkikata başlar. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesablarının Umu
mî heyet tarafından tasdiki idare meclislerinin 

o sene için ibrasını tazammun eder. 
Bilançolar, Umumî heyet tarafından kabul 

ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilân olunur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 25 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin hesab senesi, takvim yılıdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekküller tarafından kurulacak müesseselere 

aid hükümler 
MADDE 26 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküller, ellerinde bulunan teşebbüsleri hu
susî hukuk hükümlerine göre idare edilmek ve 
kendilerine bağlı olmak ve hükmî şahsiyeti haiz 
bulunmak üzere kurulacak mahdud mesuliyetti 
müesseselere devretmeğe mecburdurlar. 

Ancak; lüzum ve zaruret halinde her hangi 
bir teşebbüsü İcra Vekilleri Heyeti bu hüküm
den istisna edebilir. 

Müessese haline getirilecek teşebbüslerden 
mahiyetleri veya bulundukları yer itibarile ida
relerinin birleştirilmesi faideli görülecek olan
ların bir müessese halinde toplanması caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Yirmi altmcı madde mucibin
ce müesseselere devir keyfiyeti, alâkalı teşek
külün idare meclisi tarafından ittihaz ve İktısad 
vekâleti tarafından tasdik edilecek kararlarla 
icra olunur. 

Bu kararlarda müesseselerin : 
a) İdare merkezi ile ticaret unvanlar^ 
b) Hahdud mesuliyetli oldukları, 
c) Meşgul olacakları mevzular, 
d) İtibarî ve tediye edilmiş sermayelerinin 

mikdarı, 
e) Tediye edilmiş sermayenin ne mikdarmm 

aym olduğu, tasrih edilir. 
Bu kararların ticaret sicillinde kayid ve ilânı 

ile hükmî şahsiyet vücud bulur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Biraz evelki tadilnamenin 28 nci maddeye 

taallûk eden kısmını okutuyorum. 
MADDE 28 — Yirmi altmcı madde mucibin

ce kurulan müesseselere aid kararlar mevzula
rında bilâhare yapılması icab eden tadil mua
meleleri de, alâkalı teşekkül idare meclisi tara
fından ittihaz, İktısad vekâleti tarafından tas
dik edilecek yeni kararlarla icra edilir. Bu ka
rarların da ticaret sicillinde kayid ve ilânı mec
buridir. 

Ancak sermayenin tenkisi hakkmda ittihaz 
ve tasdik edilen kararlar, ticaret sicillinde ka-
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yid ve ilândan itibaren bir sene sonra tatbik edi
lebilir. 

BAŞKAN — Encümen izahat verecek mi? 
NAZMÎ TOPÇUOĞLU (Aydın) — 27 nci mad

dede teşekküllerin elindeki teşebbüslerin mües
sese haline kalbedileceği yazılıdır. Bunlar mü
essese haline kalbedilirken, alâkalı teşekkülün 
idare meclisi tarafından ittihaz ve Iktısad vekâ
leti tarafından tasdik edilecek kararlarla icra 
olunur. 

«Bu kararlarda müesseselerin: a, b, c, d, e » 
diye tadad edilmiştir. Şayed bu kararlarda 
bir tadilât icab ederse yapılan bu kanunun tadil 
için Meclise gelmesi icab edecektir. Böyle bir 
külfete meydan vermemek için bu tadadda bir 
noksan olursa, teşekkülün idare meclisinin ka
rarı ve Iktısad vekâletinin tasdiki ile bu karar
lara ilâve ve tenkis yapılabilir. Binaenaleyh, 
ikinci bir tadil teklifini icab ettirmemek için bu 
tadil teklifini verdim. 

BAŞKAN — 28 nci maddeyi bu okunan şe
kilde kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29 — Yirmi altıncı madde mucibince 
kurulan müesseselerin idare uzuvları, müdür 
ile idare komitesinden ibarettir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Müdür, müessesenin bütün 
idare ve muamelelerinden mesul olub müessese
yi adlî, kazaî ve idarî makamlar nezdinde ve 
üçüncü şahıslara karşı temsil eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

31 nci maddenin muaddel şeklini okuyoruz. 
MADDE 31 — İdare komitesi, müessese mü

dürünün reisliğe altmda varsa muavinlerile mü
essesenin mensub olduğu teşekkülün idare mec
lisi tarafından müessesenin servis şefleri veya 
memurlar arasından seçilecek en az üç zattan 
terekküb eder. 

Müdürü ecnebi olan müesseselerde, komite 
reisliğine, müessesenin bağlı olduğu teşekkül ida
re meclisi tarafından, hariçten ayrıca bir zat ta
yin edilebilir. 

MUVAKKAT En. M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Lâyihanın. birinci kıraatinde ha
zırlanan şeklinde idare komitesinin müessese 
müdürünün riyasetinde ve servis şeflerinden 
müteşekkil olması yazılı idi. Bunların asgarî had
di kanunda gösterilmiştir. Üçten az olamaz. Fakat 
bazı teşkil edilecek müessesatta, şeflerden gayri 
diğer azanın da idare komitesine idhal edilebil
mesi için memurlar kaydi ilâve edildi. Son fık
ra ile de bu müesseselerin bazılarının müdürlük
leri ihtisaslarından istifade edilmek zaruretile 
ecnebilere verilmesi ihtimali varmış. Böyle 
bir halde idare komitesi riyasetine hariçten bi

rinin getirilmesi imküimı temin eden bir hüküm 
ilâve edilmiştir. Encümen de bunuu musib 
görmüştür, Tesvibinize arzediyoruz. 

BAŞKAN — 31 nci maddenin muaddel şekli
ni reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — İdare komitesinin vazifesi, 
müessesenin rasyonel faaliyetini iş programına 
ve alâkalı teşekkül tarafından tesbit edilmiş 
olan esaslara göre sevk ve idare etmektir. 

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

MADDE 33 — Her müessesenin müdürü ve 
muavinlerile servis şefleri alâkalı teşekkül 
umum müdürün inhası üzerine, teşekkülün 
idare meclisi tarafından, diğer memur ve müs
tahdemleri de, müessese müdürü tarafından ta
yin olunur. 

Müdür, tayin ettiği memur ve müstahdemler 
hakkmda alâkalı teşekkül umum müdürlüğüne 
malûmat verir. 

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

34 ncü maddenin muaddel şeklini okutuyo
rum. 

MADDE 34 — Her müessesenin idare komi
tesi, alâkalı teşekkül tarafından tayin edilen 
zamanda, ertesi seneye aid iş programını hazır-
layıb teşekkülün umum müdürlüğüne tevdi eder. 

İş programları, bütçe ve kadrolarla beraber 
bütün işletme, tesisatı tevsiat, inşaat ve ıslahat 
hususatmı ve müessesenin işbu program devre
sine aid malî ihtiyaçlarını ihtiva etmek lâzımdır. 

Umum müdürlük, mütaleasile beraber bu 
programı idare meclisine verir. İdare meclisi; 
programın tatbiki için geçecek hazırlık müdde
tini de göz önünde tutarak tedkikatını yapar ve 
kabul edilen şeklini umum müdürlüğe iade eder. 

Gerek teşekkül ve gerek müessese tarafından 
görülecek lüzum üzerine iş programı sene içinde 
de ayni suretle değiştirilebilir. 

Yukanki fıkralar mucibince teşekkül idare 
meclisi tarafından tasdik edilecek iş programla
rının birer sureti tasdiki müteakib Iktısad vekâ-
letile alâkalı vekâlete ve umumî murakabe heye
tine gönderilir. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Buraya ikinci fıkra olarak bir ilâ
ve yapılmaktadır. Maddedeki bu ilâve teşekkül
lerin vücude getirecekleri müesseselerin ertesi 
sene için iş programlarını hazırlayacakları mad
dede gösterilmektedir. İlâve edilen fıkrada iş-
programlarınm. ana hatlarını gösteriyor ki, bir 
nevi tarif mahiyetinde olub maksadı daha ko
laylıkla anlatmaktadır. Bu ilâveyi encümen de 
faydalı gördüğü için kabulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Muaddel bu maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 35 — Bu kanun hükümlsrino tâbi 

teşekküller kurdukları müesseseler üzerinde da
imî murakabe ve teftiş hakkını haizdirler. 

BAŞKAN —- Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — 26 ncı madde mucibince ku
rulacak müesseselerin hesab mizanları ve 
faaliyet neticelerini gösteren üçer aylık cetveller 
alâkalı teşekküller tarafından Iktısad vekâleti 
ile alâkadar vekâlete ve bir sureti umumî mura
kabe heyetine gönderilir. 

Bu cetvellerin formülleri ve gönderilme ta
rihleri teşekküllerin mütaleası alındıktan sonra 
Iktısad vekâleti ile alâkalı vekâlet tarafından 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — 26 ncı madde mucibince ku
rulacak müesseselerin borçlarından dolayı alâ
kalı teşekküller aleyhine ancak bu müessesele
rin acze düşmeleri halinde ve yalnız tediye edil
memiş sermayeleri haddi dahilinde takibat ya
pılabilir. 

Teşekküllerin müesseselere kefil olmaları gi
bi bir akidle bağlanmalarından doğan borçlar 
umumî hükümlere tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — 26 ncı madde mucibince kuru
lacak müesseselerin safi kârlarından % 10 nu 
muhtemel zararlar karşılığı olarak sermayeleri
nin dördde birine varıncaya kadar ihtiyat ser
mayelerini teşkil eylemek üzere ayrılır. Ayrılan 
bu karşılıklar bilançonun tasdikmdan itibaren 
en çok altı ay içinde her müessesenin alâkalı te
şekkül nezdindeki hesabı mahsusuna yatırılır. 
Bu karşılığın ne suretle kullanılacağı teşekkül 
idare meclisinin kararı ve alâkalı vekâletin tas-
vibile tesbit edilir. Geri kalan safi kârdan 42 
nci madde mucibince verilecek ikramiye çıka
rıldıktan sonra kalan kısmı alâkalı teşekkülün 
bilançosuna idhal edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — 26 ncı madde mucibince ku
rulan müesseseler Hükümetin teklifi ve Umumî 
Heyetin kararile hissedarlarmm Türk olması ve 
hisse senedlerinin nama muharrer bulunması 
şartile limited veya anonim şirketi haline konu
labilir. 

Ancak; lüzum ve zaruret halinde meydana 
gelecek anonim şirketlerinin hisselerinin bir 
kısmı veya tamamı icra Vekilleri Heyeti kara
rile hâmiline aid olabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

40 ncı maddenin muaddel şeklini okuyoruz: 
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MADDE 40 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerden müesseselere ve müesseselerden 
limited veya anonim şirketlerin vuku bulacak 
devir ve ferağ muamelelerile teessüsün istilzam 
edeceği her türlü muamelelr ve tesciller hiç bir 
vergi, resim ve harca tâbi değildir. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Bu maddeye bir « vergi » kelimesi ilâ
ve edilmiştir. Devir yapılırken muamele ver
gisine tâbimiş. Maksad bütün resim, harç ve 
vergiden istisna edilmesi olduğu için « vergi » 
nin de tasrih edilmesi muvafık görülmüştür. 

BAŞKAN — 40 ncı maddeyi muaddel şekil
de kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Madde 
bu şekilde kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 41 — Sermayesinin en az yarısı 

bu kanuna tâbi teşekküllere aid bulunan şirket
lerin bilançolarının tanzimi ve murakabesi bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

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

MADDE 42 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin safi kârlarından % 5 şi muhtemel 
zararlar karşılığı olarak sermayelerinin dörtte 
birine varmcaya kadar ihtiyat sermayelerini teş
kil etmek üzere ayrıldıktan sonra bakiyesinin 
% 5 sine kadarı umumî heyet kararile idare 
meclisleri reis ve azalarile umum müdür ve mua
vinlerine ve diğer memur ve müstahdemlerine 
maaş ve ücretleri nisbetinde ve bir aylık istih
kaklarını geçmemek üzere ikramiye olarak ve
rilir. 

26 ncı madde mucibince kurulacak müessese
lerin safi kârlarından 38 nci maddeye göre, ay
rılacak ihtiyat sermaye kısmı çıkarıldıktan 
sonra geri kalan kısmmdan yüzde beşe kadar 
alâkalı teşekkül idare meclisinin kararile mü
essesenin idare komitesi reis ve azasile diğer 
memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretleri 
nisbetinde ve bir aylık istihkaklarını geçmemek 
üzere ikramiye olarak verilir. 

Vazifelerinde kusuru tesbit edilenlere bu ik
ramiye verilemiyeceği gibi fevkalâde hizmeti 
görülenlere verilecek ikramiye de iki maaş mik-
darma kadar çıkarılablir. 

Teşekküllerin idare meclisleri reis ve aza
sile umum müdür ve muavinlerinin bu ikrami
yeleri, Iktısad vekilinin tensibile verilir. 

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

MADDE 43 — Umumî murakabe heyeti reis 
ve azasile teşekküllerin ve müesseselerin idare 
meclisi veya idare komitesi reis ve azası ve 
umum müdür ve muavinleri ve sair memur ve 
müstahdemleri vazifelerinin ifasında basiretli 
ve tedbirli bir tacir gibi harekete mecbur ve bu-

I na aykırı hareketlerinden hukukan mesuldürler, 
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Bu teşekküllerle müesseselerin paraları ve 

para hükmündeki evrak ve senedleri ve sair 
malları aleyhine ve bilanço, zabıtname, rapor 
ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesika
ları üzerinde suç işleyen umumî murakabe he
yeti; îdare meclisi veya idare komitesi reis ve 
azalarile umum müdür ve muavinleri ve sair 
memur ve müstahdemleri bu suçlardan dolayı 
Devlet memurları hakkmda tatbik edilen cezayı 
görürler. 

Bunlar, vazifeleri icabı ifşasında zarar mel
huz olan bir sırra vazifelerini yaptıkları sırada 
vakıf olupta makbul bir sebebe müstenid olmak
sızın bu sırrı ifşa ederlerse bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve iki yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. Haklarında 
ayrıca altı aydan iki seneye kadar bu kanun 
hükmüne tâbi teşekküllerle müesseselerde ve 
Devlet hizmetlerinde çalışmaktan mahrumiyet 
cezası da hükmolunur. 

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

MADDE 44 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile kurdukları müesseselerin memur
larında bulunması lâzım gelen vasıflar bunların 
kendi hususî kanunları ve dahilî mevzuatile ta
yin olunur. 

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

MADDE 45 — Umumî murakaba heyeti reis 
ve azasile bürosunda çalışanların ve teşekkül
lerle kurdukları müesseselerin umum müdür
leri ve muavinlerile idare komitesi reis ve azası 
ve diğer bütün memur ve müstahdemleri başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare meclisleri reis ve azası, sermayesinin ta
mamı Devlet tarafından verilmiş veya serma
yesine Devletçe iştirak edilmiş bütün teşek
kül ve müesseselerde ve mümasil serbest teşek
küllerde hiç bir vazife alamayacakları gibi idare 
meclisinde bulundukları teşekküllerin iştigal 
ettiği maddelrin imali ve ticareti işlerini de 
yapamazlar. 

Yüksek mekteblerde profesörlük ve teşek
küllerle müesseseler tarafından açılacak kurs
larda öğretmenlik bu maddede yazılı memuriyet 
hükmünden müstesnadır. 

BAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra ekleni
yor, onu okutuyorum : 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerle 
kurdukları müesseselerin umum müdür muavin
lerile idare komitesi reis ve azası ve diğer me
murları ,idare meclislerinin muvafakatile, aslî 
vazifelerinin bulundukları yerlerin bu teşekkül
lerin iştirak ettikleri şirketlerden yalnız birinin 
idare meclisinde veya mürakibliğinde veya tas
fiye memurluklarında bulunabilirler. Bu suret

le yapacakları vazifeye aid ücretlerle ikramiye
ler ve huzur hakları mensub oldukları teşek
küle irad kaydolunur. Ancak, bu munzam vazi
feden dolayı kendilerine, ayda yüz lirayı geçme
mek üzere mensub oldukları teşekkülün idare 
meclisi kararile munzam bir ücret verilebilir. 

MUVAKKAT En. M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu kanun hükümlerine tâbi tutu
lan teşekkül ve müesseselerin iştirak ettiği bazı 
hususî teşekküller, şirketler vardır. Bu teşekkül
lerde kendi menfaatlerinin lâyikile korunması 
için her halde kendi uzuvlarından birinin oraya 
memur edilmesinde, tecrübe ile de anlaşılmış ki, 
bir çok faydalar temin ediliyor. O itibarla idare 
meclisi reis ve azalarının ve umum müdürlerinin 
hiç bir işle iştigal etmemesi hakkında yukarda 
yazılan hüküm mahfuzdur. Yalnız muavinlerle 
idare komitesi reis ve azası ile diğer memula-
rmm, idare meclislerinin muvafakatile, böyle 
sermayesine iştirak ettikleri müesseselerde, şir
ketlerde, mensub oldukları teşekkül ve mües
seseleri temsilen, vazife almasma bu fıkra ce
vaz veriyor. Yalnız bulundukları bu vazifeler
den dolayı alacakları ikramiye, hakkı huzur ve 
her gûna ücret mensub oldukları teşekkül ve 
müesseselere irad kaydedilecektir. Şu kadar ki 
munzam vazife ifa eden ve şirketlere memur 
edilen bu zevata da ayda yüz lirayı geçmemek 
üzere ve idare meclisi kararile ücret verilmesi
ne salâhiyet veriliyor. Binaenaleyh ilâve edi
len fıkranın maksadı bundan ibarettir. Her 
halde faydalı olduğu bir çok misallerle izah 
edilmiştir, bu kanaatla tasvibinize arzedilmiş-
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi, ilâve edilmek istenen 
fıkrayla okuduk. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseseler kazanç vergisine aid beyanname
lerini ayrı, ayrı bulundukları yer varidat daire
lerine verirler. 

26 ncı maddede yazılı müesseseler haricinde 
kalan şubelerin hesabları teşekkülün merkezi 
tarafından verilecek beyannamede gösterilir. 

Teşekküllerin verecekleri kazanç beyanna
melerinde 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin kazanç ve masrafları idhal edil
mez. 

Teşekkül ve müesseseler beyannamelerini 
bilançonun Umumî Heyet tarafmdan tasdikini 
takib eden ay içinde verirler. 

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

MADDE 47 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin verecekleri kazanç vergileri bu 
vergiye tâbi kazançlarından Anonim şirketlerine 
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aid nisbet dahilinde tahakkuk ettirilir. I 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — 2395 sayln kazanç vergisi 
kanununun 8 nci maddesinin birinci bendile 
33 ncü maddesi ve 74 ncü maddesinin B fıkra
sı hükümleri bu kanun hükümlerine tâbi teşek
küllerle şubelerine ve 26 nci madde mucibince 
kurulacak müesseselere karşı taahhüdatta bulu
nan müteahhidlerle bu müteahhidlere karşı de
rece derece teahhüdatta bulunanlar hakkında 
cari değildir. 

Bu teahhüd işleri hakkmda kazanç vergisi 
kanununun umumî hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Bu kanunun tatbik sureti ile 
teşekküllerin kurdukları müesseselerle münase
betleri ve bu müesseselerin alâkalı teşekküller 
tarafından teftiş ve murakabeleri hakkmda 
nizamnameler yapılrr. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Denizbank ile 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Denizbank ka-
nunlarile Devlet Ziraat işletmeleri kurumu ka
nunundaki hükümlerden bu kanuna muhalif 
olanlar mülgadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI 
(Koceli) — Müsaade buyurululrsa bir nokta ar-
zedeceğim. Muvakkat madde, A, B, diye muhte
lif maddeler şeklinde yazılmıştır. Halbuki bu, 
A, B, diye muhtelif bendler halinde bir mad
de olacaktır. Bir yanlışlık olsa gerek. Bunun bu 
suretle okunmasını arzediyoruz. 

BAŞKAN — Yalnız bir madde oluyor. 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Evet bir mad

de olacak. 
BAŞKAN — Muvakkat maddeyi bu şekilde 

tashih ederek okutuyorum: 
MUVAKKAT MADDE — A) 50 nci maddede 

yazılı teşekküllerle bu teşekküllerin kurdukla-
ları müesseselerin salahiyetli idare ve muraka
be uzuvları, neşri tarihinden itibaren bir sene 
içinde bu kanun hükümlerine göre teşkil ve tan
zim olunur. 

Şu kadar ki; yukanki fıkra hükmü yerine 
getirilinceye kadar bu teşekküllerle müessese
lerin teşekkül, idare ve murakabesi mevcud ah-
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kâma göre devam eder. 

B) Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir sene içinde 50 nci maddede yazılı teşekkül
ler sermayesinin tamamı kendilerine aid şir
ketleri bu kanun hükümlerine intibak ettirmeğe 
mecburdurlar. Bu suretle müessese haline kalbi 
icab eden şirketlerin müessese şekline inkılâb-
larmda ticaret kanununun tasfiyeye aid hüküm
leri tatbik olunmaz. Yapılacak devir ve ferağ 
muameleleri ve tesciller her türlü vergi ve re
sim ve harçtan muaftır. 

C) Bu kanunun 48 nci maddesi hükmü, te
şekkül ve müesseselere karşı bu kanunun meri
yete girdiği tarihten evvel aktedilmiş olan taah-
hüdlere şamil değildir. 3111 sayılı kanun hük
mü mahfuzdur. 

D) Bu kanun hükümlerinin şümulü dairesi
ne giren teşekküllerde idare meclisi reisi ve aza-
lıklarında bulunmuş olanların bu teşekküllerde 
ayni vazifeye tayin edilmeleri halinde 15 nci 
maddede yazılı kayidlerden vareste tutulmala
rına İcra Vekilleri Heyeti karar verebilir. 

E - Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküller
den, kendi kanunları mucibince Tekaüd san
dığı tesis edilmiş olanlarda mezkûr kanun hü
kümlerinin tatbikine devam olunur. 

Diğer teşekküllerle kuracakları müesseselerin 
daimî ve müseccel memur ve müstahdemleri 
için dahi hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere, her 
bir teşekkül tarafından bir tekaüd sandığı ku
rulur. 

Bu sandıkların sermayeleri ve gelirleri şun
lardır : 

1 - Sandığa dahil memur ve müstahdemlerin 
aylıklarından her ay mecburî olarak kesilecek 
% 5 1er, 

2 - Bir numaralı benddeki paraların muadili 
olarak teşekkül ve müesseselerce kezalik her ay 
verilecek paralar, 

3 - Hizmete alman ve sandığa iştirak ettiri
lenlerin ilk aylıklarından kesilecek % 25 lerle 
aylıkları arttırılanların ilk aylık zamları, 

4 - Sandık sermayesinin bütün gelirlerile 
müteferrik diğer gelirler, 

5 - Bu memur ve müstahdemlerden kesilecek 
inzibatî para cezaları, 

6 — Bu kanunun meriyeti tarihine kadar bu 
teşekküllerin kendi mevzuatına göre bu mak-
sadla toplanmış paralar. 

Bu sandıkların mevcudları ile alacakları 
Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz
dir. Bu paralar ve alelûmum aidat ile faiz ve 
temettüleri, bir güna vergi ve resme tâbi olma
dığı gibi haciz ve temlik de edilemez. 

6u sandıklara dahil olanların sandıktan ne 
suretle istifade edecekleri bu kanuna tâbi bü
tün teşekküllere şamil bir tekaüd sandığı ka
nunu ile tesbit edilinceye kadar bu sandıklar 
mensub oldukları teşekküllerin idare meclisleri 
tarafından idare olunurlar. O zamana kadar 
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her ne suretb olursa zlrm vazifelerinden ayrı
lanlara maaşlarından kesilen paralar iade oluna
bilir. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeyi okunduğu 
şekilde reye arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmitşir. 

MADDE 53 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kanun ka
bul edilmitşir. 

Gümrük tarife kanununa rey vermeyen ar
kadaş var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6 — Türk - İsveç ticaret ve kliring anlaşmala
rına merbut protokolde icra edilecek değişiklik 
hakkında kanun lâyihamı ve Hariciye ve îktısad 
encümenleri mazbataları (1/1003) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz: 

Türkiye - îsveç ticaret ve klering anlaşmala
rına merbut protokolde icra edilecek değişik

lik hakkında kanun 

MADDE 1 — 31 birinci kânun 1937 tarihli 
Türkiye - İsveç ticaret ve klering anlaşmaları
nın meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 tari
hinden evvel Isveçden memleketimize mütevec
cihen yola çıkarılmış olan pamuk ve yün iplik 
ve mensucat ve jüt mensucat bedellerinin kle
ring yolile ödenmesini teminen anlaşmaya bağlı 
protokolde (Diğer emtia) plâfonundan 60 bin 
Türk liralık plâfona mütedair muvakkat hüküm 
kaldırılarak yerine, (31 birinci kânun 1937 ta
rihli Türkiye - İsveç ticaret ve klering anlaş
masının meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 
tarihinden önce İsveçten Türkiyeye mütevecci
hen sevkedilmis olan İsveç menşeli emtia, bu 
cihetin Gümrük ve inhisarlar vekâletine ibraz 
olunacak vesaikle tevsiki şartile, protokole bağ
lı listede tesbit edilen klering plâfonları haricin
de Türkiyeye idhal olunur) hükmünün ilâvesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

[1] Birinci müzakeresi 74 ncü inikad zabtın-
dadır. 

Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

7 — Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 15 
nci maddesine mütedair Sovyet Hükümeti ile te
ati olunan notaların meriyete konulmasına dair 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
Iktı&ad encümenleri mazbataları (1/1021) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Maddelere geçiyoruz: 

Türk - Sovyet muahedesinin 15 nci maddesine 
mütedair Sovyet Hükümeti ile teati olunan no
taların meriyete konulmasına mütedair İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararm tas

diki hakkmda kanun 

MADDE 1 — 8 ilk teşrin 1937 tarihli Türk -
Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci maddesine 
mütedair Sovyet Hükümeti ile teati olunan 31 
mart 1938 tarihli notalar hakkmda 2294 numa
ralı kanun hükümlerine istinaden ittihaz olunan 
21 - IV -1938 tarih ve 2/8612 numaralı İcra Ve
killeri Heyeti kararı kabul ve tasdik olunmuştur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 
tasvibinize arzediyorum. 

8 —• Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara 
ve fen memurlarına verilecek aidat, ücret ve 
yevmiyelere ve inşaat ve tamiratın mezuniyet de
recelerine dair 1/855 ve Vakıflar umum müdür
lüğü teşkilât ve vazaifi hakkında 1/858 sayılı 
kanun lâyihaları ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mutalea var mı? Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et

ti] Birinci müzakeresi 74 ncü inikad zabün-
dadır. 

[2] 262 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

— 198 — 



î : 77 17-6-1938 C : 1 
miyenler... Madde1 ere gerilmesi kabul edilmiştir. 

Encümen lâyihanın müstacelen müzakeresini 
teklif etmektedir. 

Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
Başvekâlete bağlı olub bu kanunda gösterilen 
teşkilât ve mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü 
merkez teşkilâtı, bir umum müdürün idaresi al
tında bir muavin ile aşağıda yazılı dairelerden 
terekküb eder: 

1 - Teftiş heyeti, 
2 - Hukuk müşavirliği, 
3 - inşaat müdürlüğü, 
4 - Muhasebe müdürlüğü, 
5 - Mülhak vakıflar ve muamelât müdürlüğü, 
6 - Varidat ve tahsilat müdürlüğü, 
7 - Vakıf paralar müdürlüğü, 
8 - Emlâk ve arazi müdürlüğü, 
9 - Ziraat ve maden ve orman işleri fen mü

dürlüğü, 
10 - Zat işleri müdürlüğü, 
11 - Vakıf kayıdlar müdürlüğü. 
Merkezde 2762 sayılı kanun mucibince teşek

kül eden bir idare meclisi bulunur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler teşkiâtı 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
vilâyetler teşkilâtı, mrntaka müdürlüklerile vi
lâyet ve kaza müdür veya memurluklarından 
mürekkebdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Umumî hükümler 
MADDE 4 — Umum müdürlüğün merkez ve 

vilâyetler teşkilâtına dahil memurlarmm aded 
ve teadül dereceleri bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 5 — Umum müdür Başvekilin in
hası ve Reisicumhurun tasdikile, Teftiş heyeti 
reisi, hukuk müşaviri, umum müdür muavini, 
müfettişler ve mmtaka müdürlerile merkez ve 
taşra müdürleri umum müdürün teklifi ve Baş

vekilin inhası üzerine Reisicumhurun tasdikile 
tayin olunurlar. 

Merkez kadrosuna dahil diğer memurlarla 
vilâyet merkezlerindeki Başkâtib, mümeyyiz ve 
muhasebeciler ve kazalarda müdürlüğü temsil 
eden memurlar, umum müdürlükçe tayin olu
nurlar. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren yedinci ve daha yukarı dereceler
deki memuriyetlere ve müfettişliklere hariçten 
almacak olanların Yüksek mekteblerden mezun 
bulunmaları şarttır. 

Ancak bu kanun meriyete girdiği tarihte va
kıflar teşkilâtında maaşla müstahdem olanların 
1452 numaralı kanunla mükteseb hakları mah
fuzdur. 

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

MADDE 7 — Gelirleri teşkilât icrasına mü-
said olmayan mahallerde tensib edilecek vakıf
lar idaresine bağlı olmak ve o müdür ve memur
luğa izafeten iş görmek üzere maktu aylık ücret
le ve tahsil edecekleri gelirlerden yüzde beşe ka
dar aidat verilmek suretile vakıflar memur ve
kili istihdam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Tahsildarlara - Vakıf paralar 
idarelerindeki tahsildarlar müstesna olmak kay-
dile - muhassas ücretlerinden maada tahsilatları 
nevile mikdar ve nisbetinde olmak üzere umum 
müdürlüğün takdirine göre yüzde beşe kadar 
aidat verilir. Orman, zeytinlik, incirlik gibi top
tan ihale veya emaneten idare tarzları tatbik 
edilen yerlerdeki ve icra dairelerindeki tahsilat
tan aidat verilmez. 

Atlı olmayan tahsildarlara mıntakası dahi
lindeki teşkilâta tâbi olmayan yerlerde yapacak
ları tahsilattan dolayı aidattan başka mutad ve
saite göre yalnız seyrüsefer masrafları verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Gerek merkezde ve gerek vilâ
yetlerde inşaat, tamirat ve tesisatın keşif dosya
larının vakıflar fen memurlarından gayrisine ve
ya mütehassıslarına ihzar ettirilmesi lüzumu hâ
sıl olduğu takdirde inşa, tamir ve tesisat keşif 
bedellerinin en çok yüzde ikisi keşif ücreti ve 
yüzde biri idare ve nezaret hakkı olarak verilir. 
idare ve nezareti deruhde edecek zat keşfi ya
pandan başkası olduğu takdirde yüzde ikisi ve-
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rilir. Bundan başka inşa ve tamir veya tesisat 
işleri tafsilât resimlerile mukavemet ve beton 
arme hesablarmm ve tesisat tatbik resimlerile 
hesablarmm yapılmasını iktiza ettirdiği takdir
de bunlar için de ayrıca en çok yüzde iki ve
rilir. Bu işler hangi tahsisattan yapılıyorsa ai
datı da o tahsisattan tesviye olunur. İnşaat ve-
tamirat, mebani ve arazi şubeleri için aidat ve 
rilmemek üzere lüzumu halinde yevmiye veya 
ücretle başkaca mütehassıslar istihdamına da 
umum müdürlük salahiyetlidir. Bu yevmiye ve
ya ücretler hangi işlere taallûk ediyorsa ona 
aid tahsisattan verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Vakıflar müdür ve memur
ları yirmi beş liraya kadar olan inşaat ve tami
rat için istihkak sahiblerinin senedlerinden baş
ka birinci ve ikinci keşif evrakı hazırlamakla 
mukayyed değildirler. Bundan fazlası için beş 
yüz liraya kadar olan işlerde birinci ve ikinci 
keşif evrakma ve mahallî idare heyeti kararına 
istinad ettirilmek şartile istisnasız inşaat ve ta
mirat yaptırılır. Beş yüz liradan fazla yapı ve 
tamir işleri hakkmda umum müdürlükten izin 
almması şarttır. 

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

MADDE 11 — Vakıflar umum müdürlüğü 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki 2221 sayılı kanunla bu kanuna bağlı 
cetvelin değiştirilmesine dair olan 2880 sayılı 
kanun, Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yı
lı bütçe kanununun 10 ncu maddesile meriyette 
bulundurulan 1330 bütçe kanununun 10, 1341 
bütçe kanununun 7 ve 1927 bütçe kanununun 
11 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu 11 nci maddenin 3 ncü satırında ufak 
bir tashih yapacağız: «2221 sayılı kanunla» 
denilmiş «2221 sayılı kanunun bu kanuna muha
lif hükümleri ile mezkûr kanuna bağlı» madde 
bu şekilde devam edecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reye arze-
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun tatbik sureti ve 
memurlarının vazife ve salâhiyetleri bir nizam
name ile tayin olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — 19 dan 14 ncü 
(14 dahil) dereceye kadar olan memuriyetler için 
almacak memurlar kadrodaki maaş ve emsal hâ
sılının tamamı veya bir kısmı ücret olarak ve
rilmek suretile istihdam olunabilir. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bu maddenin 
hükmü bana bir az daimî gibi geliyor. Niçin 
muvakkat yazılmıştır? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Mahiyeti itibarile kadroda gösterilen 
bu derecedeki memuriyetlere daimî maaşlı me
mur almak lâzımdır. Maksad ve asıl olan budur. 
Ücretli memur katiyen kullanılmıyacaktır. Bir 
devreye kadar, belki biz Devlet memuriyetlerin
de dahi bunu tatbik edeceğiz. Binaeenaleyh 
maddenin mahiyetinde bir muvakkatlik vardır. 
Mutlaka ücretli memur kullanmaktan idare 
artık kurtulacaktır. Maksad budur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — İşbu kanuna bağ
lı cetvelde gösterilen kadrolar bütçenin müsaa
desi nisbetinde tedricen tatbik olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BÜTÇE E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu maddenin de «neşri tarihinden mu
teberdir» diye tashihini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini 
Başvekil yürütür. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Lâyiha kabul edilmiştir. 

Kliring kanunlarına rey vermiyen arkadaş 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

9 — Gümrük tarifesi kanununun 281 nci 
pozisyonunun altına bir su pozisyonu ilâvesi hak
kında kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve in
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1012) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Encümen lâyihanın müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 281 
numarasına bir fıkra eklenmesi ve 327 numara

sının kaldırılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1499sayılı ve 1 haziran 1929 

[1] 264 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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tarihli Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât 
umumî tarifesinin 281 nci numarasına aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

E) Viskoz veya Asetat dö sellülozdan ince 
şeffaf yapraklar (sellofan, sellozit, sellit, helyo-
zel vesaire gibi) ve bunlardan örgüler veya do
kumalar ve çocuk oyuncaklarından maada sair 
eşya: 

Yüz kilosu 
L. K. 

1 - Şeffaf yapraklar a. S. 25 00 

2 - örgüler ve dokumalar (sa
fi yahud iplikler üzerine kaplan
mış olarak) vesair mamulât K. S. 100 00 

îhtar - Sinematograf ve fotoğraf filim ve 
pelikülleri 617 nci numaradadır. 

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

MADDE 2 — îdhalât umumî tarifesinin 
327 nci numarası kaldırılmıştır. Bu numarada 
yazılı (jeloz kâğıdı ve mukavvası) tarifenin 
271/B numarasında yazılı (ağar - ağar) tabirin
de dahildir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, îktısad ve Gümrük ve inhisar
lar vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 
tasvibinize arzediyorum. 

10 — Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaş
masına "bağlı (1) numaralı listede 754 tarife po
zisyonu harsısında gösterilen harfler arasında 
yapılacak değişikliğe aid notanın tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encü
menleri mazbataları (1/1082) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 265 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına 
bağlı 1 numaralı listede 754 tarife pozisyonu 
karşısında gösterilen harfler arasmda yapılacak 
değişikliğe aid notanm tasdiki hakkmda kanun 

MADDE 1 — 2294 numaralı kanunla Hü
kümete verilen salâhiyete istinaden, 8 ilk teşrin 
1937 tarihli Sovyet ticaret ve tediye anlaşması
na bağlı (1) numaralı listede, 754 tarife pozis
yonu karşısında gösterilen I. I. G. J. harflerinin 
yerine Z. T. Y. L. harflerinin ikamesi hakkmda 
Sovyet Hükûmetile teati edilen notalar kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Gümrük kanununa rey vermeyen arkadaş 

var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticelerini arzediyorum: 
Yugoslavyaya verilen munzam kontenjanla

ra dair kanuna muvafık olarak (283) arkadaş 
rey vermiştir. Nisab vardır, kanun (283) reyle 
kabul edilmiştir. 

Türkiye - İsveç ticaret ve klearing anlaşma
larına merbut protokolda icra edilecek değişik
lik hakkındaki kanun lâyihasına muvafık ola
rak (260) arkadaş rey vermiştir. Nisab vardır. 

Kanun (260) reyle kabul edilmiştir. 
Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci 

maddesine mütedair Sovyet Hükûmetile teati 
olunan notalarm meriyete konulmasına dair 
icra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararm 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına muvafık 
olarak (257) arkadaş rey vermiştir. Nisab var
dır, kanun (257) reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 
281 numarasma bir fıkra eklenmesi ve 327 nu
marasının kaldırılması hakkındaki kanun lâyi
hasına muvafık olarak (238) arkadaş rey ver
miştir. Nisab vardır, kanun (238) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka 
madde yoktur. Pazartesi günü saat 15 de topla
nılmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 
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Yugoslavyaya verilen munzam kontenjanlara dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıean 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 285 

Kabul edenler : 285 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 110 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler) 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir • 
Emin Sazak 
İstamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmer 
tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Ham di Ongun 

îstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
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Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Güntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 
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Kocaeli 

Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Ün er 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 

Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
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Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Çitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunatı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tannan 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay • 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
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Sungur 
îlft 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
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Hasan Karabacak Ragıb özdemiroğlu 

Receb Zühtü Soyak 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka G-ündiL 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Mtmed Emir 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Sadettin Perid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Ziya Eten 

Çoruh 
Hasan Cavid 

İhsan Kurtkan 
Çorum 

Eyub Sabri Akgöl 
İsmet Eker 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 

Oa§i Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

Ziya Karamursal 
İzmir 

Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Şerif İlden 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kocaeli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 

Ordu 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 

Siird 
Hulki Aydm 
ismail Müştak Mayako» 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursava 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 
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Türkiye - îsveç ticaret ve klering anlaşmalarına merbut protokolda icra edilecek değişiklik hak

kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 399 
Rey© iştirak edenler : 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 133 

Münhaller : 6 

Afyon Karahisar 
BerfTürker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail* Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Anean 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alatas 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
Vdı 
örgps Bvren 
Osman Niyazi Burcu 

{Kabul 
Rahmi Selçuk 
Sabiha GKikçül 

Bayatıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatiee özgener 

Çoruh 
Akif Akyüs 

edenler] 
I Ali Zırh 

Asnr. Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

i Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

I Zülfü Tiğrel 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

I Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
ŞüluTÜ Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazuk 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 

[ Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

içel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 

I Fakihe öymen 
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Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
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. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyf eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 

İ : 77 17-6 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 

1938 0 : 1 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 

Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Renizi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

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

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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ı etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüi 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 

î : 77 17-6 

[Reye iştirak 
ismet Ekeı 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya I 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer | 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem I 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer lrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) | 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Hal i l Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid Özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Receb Peker 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 

Fuad Kurdoğlu (Bakan) 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
(izinli) 

Niğde 
Cavid Oral 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu (izinli) 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
«enk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay * 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
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Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci maddesine mütedair Sovyet Hükümeti ile teati 
olunan notalarm meriyete konulmasma dair İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararm 

tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahüaı 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosmaıı 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Bsad Uras 
tsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmı Topcoğlu 
Nuri GÖktepe 

Bahk$sir 
Cemal Esener 
Dr. Hasarı Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 257 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 0 
Müstenikifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 136 
Münihaller : 6 

[Kabul edenler] 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

Çoruh 
Akif Akyüz 

Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edim» 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 

Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

îstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakta 
Şinasi Erel 
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Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

t»mir 
Benal Aranan 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
îbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled tzbudak 

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

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
îbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 

î : 77 17-6 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ* 
Ömer Dinç 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Faik Kurdoğlu 
Tahir Hitit 
Yaşar Özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
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Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avnİ Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırnn 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Smob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
îsmail Hakkı Veral 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabüıa Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raçid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sim Day 
Süleyman Sim Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Reeeb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınaej 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydtn 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Çeyad Emre 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh, 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 

[Beye iştira) 
tsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim AH Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

CHimüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif îlden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Mustafa Ulusan 
M a im Hazım Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Roceb Peker 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. A.) 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök 
(izinli) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğl» 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kescbir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Vrfa 
Ali Saib Ursav 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
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Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 281 numarasına bir fıkra eklenmesi ve 327 numa

rasının kaldırılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Ura» 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriç 

Antalya 
Celâl Mongilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
İsmail Hakkı Uzımçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Aza 
Reye iştirak 

ı adedi : 399 
edenler : 238 

Kabul edenler : 238 
* Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 155 
Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çanktn 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 

Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diayrbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 

Osman Işm 
Gazi Anteb 

Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Urae 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
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Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu-

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Ol. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

1938 0 : 1 
Maraş 

Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib^ Ergin 
Hilmi Çorak 
trfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
trrım 
Hamdi Yalman 
îsmail Çam aş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Mehmed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Ssyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

'Reye iştirak etmeyenler] 

Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 

Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Seniha Hrzal 
Süleyman Sırrı Gedik 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazfaar Germen 
Tahsin San 
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Balıkesir 

Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Örge Evren 

Bayasıd 
Dr. Hüsameddin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
öevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüe. 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmet Eker 

Denitli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Huriye önia 
Tevfik Bilge 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Agralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Ethem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 

Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Mustata Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Receb Peker 

Malatya 
ismet İnönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â) 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Mara% 
Hasan Re|id Tankud 
NuıriUral ' 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Hr-
can 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoglu 
Tevfik Tarman 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurdoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
genk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Br-
demgil 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

* Tokad 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Fuad Gökbudak 
Mehmed Emin Yurda
kul 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragrb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
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S. Sayısı: 262 
Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara ve fen memurlarına 
verilecek aidat, ücret ve yevmiyelere ve İnşaat ve tamiratın 
mezuniyet derecelerine dair 1/855 ve Vakıflar umum mü
dürlüğü teşkilât ve vazaifi hakkında 1/858 sayılı kanun lâyi

haları ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Kaza Vakıflar memurlarile tahsildarlara ve fen memurlarına yerilecek aidat ücret ve yevmiyelere 
ve inşaat ve tamiratın mezuniyet derecelerine dair kanun lâyihası (1/855) 

T. C. 
Başvekâlet 29 -V-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 611900 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kaza Vakıflar memurlarile tahsildarlara ve fen memurlarına verilecek aidat, ücret ve yevmiye
lere ve inşaat ve tamiratın mezuniyet derecelerine aid Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanan ve 
icra Vekilleri heyetince 28 - V - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
t. İnönü 

Esbabı mucibe 

1936 senesi vakıflar muvazene kanununun H cetvelinde dahil olub eski senelerdenberi gelmekte bulu
nan ve mahiyetleri itibarile daimî hükümlerden olan maddelerin çıkarılarak bunların yerine bir 
İramın yapılması muvazene! Maliye encümeninin eümlei mukarreratından bulunduğu cihetle mez
kûr H cetvelinde daimî hükmü ihtiva etmekle beraber bütçe tatbikatına aid bulunmayan 1330 senesi 
bütçe kanununun 10 ncu ve 1340 senesi bütçe kanununun 6 ncı ve 1341 senesi bütçe kanununun 7 nci 
ve 1927 senesi bütçe kanununun 11 nci maddeleri yerine kaim olmak *ve iktisabı katiyet ettikten 
sonra bu maddeler bütçe kanunumuzdan çıkarılmak üzere işbu lâyihai kanuniye tanzim ve takdim 
kılınmış ve bütçe tatbikatına aid olub her sene bütçesinin mevaddı mütekaddimesinde gösterilmek 
üzere 1340 senesi bütçe kanununun 7. nci ve 1341 senesi bütçe kanununun 9 ncu ve 1927 senesi bütçe 
kanununun 7 nci maddelerile teşkilât kanununa alınan 1332 senesi bütçe kanununun 7 nci maddesi 
hariç bırakılmıştır. 

Gelirleri teşkilât icrasına müsaid olmayan mahallerde maktu aylık ücretle ve tahsil edecekleri 
gelirden % 2 aidat verilmek suretile vakıflar memur vekili istihdamı, 1340 senesindenberi tatbik edil
mekte bulunmuş olmakla işbu kanuna geçirilmesi ve pek az görülen aidatlarının % 5 nisbetine iblâğı 
uygun görülerek 1 nci madde yazılmıştır. 

Bu maddelerden Evkaf tahsildarlarına nukudu mevkufe tahsildarları müstesna olmak üzere maaş
larından maada tahsilatları nisbetine göre kendilerine kontrato ve kefalete raptı muktazi bulunan 
varidatı vakfiyeden % 1 ve iearei müeccele ve mukataa gibi kontrato ve kefalete merbut olmayan 
varidatı vakfiyeden % 3 aidat verilmesi yukarıda yazılı 1330 senesi bütçesinin 10 ncu maddesi ik
tizasından ise de bu nisbet pek az bulunmasınabinaen her mahal tahsilatının nevile mikdâr ve 
nisbetlerine göre Umum müdürlüğün takdirile % 5 e kadar aidat verileceği ve ne gibi hasılattan 
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aidat verilmiyeceğini ve atı olmayan tahsildarlara da mmtakası dahilindeki teşkilâta tâbi olmayan 
yerler için yalnız seyrüsefer masrafı verileceği lâyihanın 2 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Abidatımızın ve diğer hayrat ve akarımızın onarılmalarında en ziyade maruz kaldığı müşkü
lât ihtisas noktasından bu işlerle ilgili fen merisublarını bulmaktan ibarettir. Bu mebaniye aid 
keşiflerin yapılması emrinde muhtelif ihtisaslara lüzum görüldüğünden bunlarm tamamen teşkilât 
kadrolarımız arasında istihdamlarına imkân yoktur. Bu itibarla ve 1927 bütçe kanununun 11 nci 
maddesi hükmünü lüzumu ihtiyaca göre ikmal suretile yazılmış olan 3 ncü maddede inşa ve ta

mirler için yapılacak keşif bedellerinden en çok % 2 keşif ücreti ve % 1 ri idare ve nezaret hak
kı olmak ve bu iki işi ayrı ayrı kimseler deruhde ettiği takdirde idare ve nezaret hakkı da % 2 nis-
betinde verilmek ve keşifnamelerle alâkadar tafsilât resimleri ve beton arme hesablan gibi husu-
sat için de ayrıca en çok % 2 tesviye ve bu işler hangi tahsisattan yapılıyorsa bu aidatın da bu 
tahsisattan tediye edilmesi ve yine bu inşaat ve tamiratı vakit ve zamanile başarabilmek ve mebani 
ve arazi şubeleri için de lüzumu tahakkukunda aimmak üzere yevmiye veya ücretli mütehassıs 
istihdam kılınması ve bu yevmiye ve ücretlerin de hangi işlere taallûk ediyorsa onlara aid tahsisat
tan verilmesi esasları konmuştur. 

1936 bütçe kanunumuzda 1341 senesindenberi gelerek yazılı bulunan 7 nci maddede (25) liraya 
kadar olan inşaat ve tamirattan başlayarak (500) liraya kadar olan ve bundan fazla bulunan mik-
darlar için tatbiki icab eden hükümler gösterilmiş olmasına ve memurlarımızın bu hususlardaki sa
lâhiyet derecelerine müteallik bulunmasına binaen 4 ncü madde buna göre kaleme alınmış ve 5 ve 
6 nci maddeler usul ve emsali veçhile tahrir kılınmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Ekm No. 1/855 

Karar No. 7 
Yüksek 

Kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara ve 
fen memurlarına verilecek aidat, ücret ve yevmi
yelere ve inşaat ve tamiratın mezuniyet derece
lerine aid Vakıflar umum müdürlüğünce hazır
lanan ve Başvekâletin 29 mayıs 1937 tarihli ve 
6/1900 numaralı tezkeresile gönderilib Encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası Evkaf 
umum müdürü hazır olduğu halde mütalea ve 
müzakere edildi. 

Lâyiha, 1937 senesi evkaf muvazene kanunu
na bağlı (H) cetvelinde gösterilib eski senelerden 
beri gelmekte bulunan ve mahiyetleri itibarile da
imî hükümleri ihtiva etmekte olan maddelerin 
bazı tadilât ile bir kanun halinde bir araya geti
rilmiş olmasından ibarettir. 

Encümenimiz bu maddelerin ayrıca bir kanun 
haline ifrağından ise hükümleri itibarile müna
sebeti olan kanunlara birer ek olarak dercini mu
vafık bulmuş ve bu hükümlerden birinci ve ikin
ci maddeleri alâkalı gördüğü Vakıflar umum 

17 - XII - 1937 

Reisliğe 

müdürlüğü teşkilât kanununa almıştır. Üçüncü 
ve dördüncü madde olarak gösterilen hükümle
rin ise mevcud kanunlardan hiç birine münase
beti görülememekle beraber her hangi bir suretle 
tadili de ihtiva etmemekte olmasına ve bu hü
kümler için mevkii meriyette bir kanun meveud 
bulunmasına mebni Encümenimiz bunlar için 
ayrıca bir kanun tedvinine lüzum olmadığı kara
rını vermiştir. 

Bütçe encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Çankırı Yozgad 
îhsan Tav M. önsay E. Draman 

Bursa Diyarbakır îçel 
Dr. Galib Kahramfm Huriye öniz E. İnankur 

Manisa Mardin Gümüşane 
Tahir Hitit O. Dinçer Ş. önderisev 

Konya Aydm 
K. Gürel A. Menderes 

.£S„ Sayışı ai:262:}. 
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HÜKÜMETÎN TEIÇLÎFÎ 

Kaza vakıflar memurlarile tahsildarla
ra ve fen memurlarına verilecek aidat, 
ücret ve yevmiyelere ve inşaat ve tami
ratın mezuniyet derecelerine aid kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Gelirleri teşkilât icrasına mü-

said olmayan mahallerde tensib edilecek Vakıf
lar idaresine bağlı olmak ve o müdür ve memeur-
luğa izafeten iş görmek üzere maktu aylık üc
retle ve tahsil edecekleri gelirlerden % 5 e ka
dar aidat verilmek suretile vakıflar memur ve
kili istihdam olunur. 

MADDE 2 — Tahsildarlara : Vakıf paralar 
idarelerindeki tahsildarlar müstesna olmak kay-
dile, muhassas ücretlerinden maada, tahsilatları 
nevilerile mikdar ve nisbetinde olmak üzere 
umum müdürlüğün takdirine göre % 5 e kadar 
aidat verilir. Orman, zeytinlik, incirlik gibi top
tan ihale veya emaneten idare tarzları tatbik 
edilen yerlerdeki ve icra dairelerindeki tahsilat

tan aidat verilmez. 
Atlı olmayan tahsildarlara mmtakası dahi

lindeki teşkilâta tâbi olmayan yerlerde yapa
cakları tahsilattan dolayı aidattan başka mutat 
vesaite göre yalnız seyrüsefer masrafları verilir. 

HADDE 3 — Gerek merkezde ve gerek vilâ
yetlerde inşaat, tamirat ve tesisatın keşif dos
yalarının vakıflar fen memurlarından gayrisine 
veya mütehassıslarına ihzar ettirilmesi lüzumu 
hâsıl olduğu takdirde inşa, tamir ve tesisat keşif 
bedellerinin en çok % 2 si keşif ücreti ve % 1 i 
idare ve nezaret hakkı olarak verilir, idare ve 
nezareti deruhde edecek zat keşfi yapandan baş
kası olduğu takdirde % 2 si verilir. Bundan 
başka inşa ve tamir veya tesisat işleri tafsilât 
resimlerile mukavemet ve betonarme hesablan-
nm ve tesisat tatbik resimlerile hesablarmm ya

pılmasını iktiza ettirdiği takdirde bunlar için de 
ayrıca en çok % 2 verilir. Bu işler hangi tahsi
sattan yapılıyorsa aidatı da o tahsisattan tesviye 
olunur. İnşaat ve tamirat, mebani ve arazi şu
beleri için aidat verilmemek üzere lüzumu halin
de yevmiye veya ücretle başkaca mütehassıslar 
istihdamına da Umum müdürlük salahiyetlidir. 
Bu yevmiye veya ücretler hangi işlere taallûk 
ediyorsa ona aid tahsisattan verilir. 

MADDE 4 — Evkaf müdür ve memurları 25 
liraya kadar olan inşaat ve tamirat için istih
kak sahihlerinin senedlerinden başka birinci ve 
ikinci keşif evrakı hazırlamakla mukayyed de
ğildirler. Bundan fazlası için 500 liraya kadar 
olan işlerde birinci ve ikinci keşif evrakına ye 
mahallî idare meclisi kararma istinad ettirilmek 
şartile istizansız inşaat ve tamirat yaptırırlar. 
500 liradan fazla yapı ve tamir işleri hakkında 
Umum müdürlükten izin almması şarttır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu -
teberdir. 

MADDE 6 -
vekil yürütür, 

Bş. V. ' 
/. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. î. M. V. 

Dr. R. Saydam 

— Bu kanunun hükümlerini Baş-

28-V-1937 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. V. Mal. V. 

S. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. îk. V. 

A. Çetinkaya C. Bayar 
G. î. V. Zr. V. 

Rana Tarkan Muhlis Erkmen 
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Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâ- ve vazaifi hakkmda kanun lâyihası (1/858) 

, T. G. 
Başvekâlet 29-V-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1901 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğünün teşkilât ve vazaifi hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 - V -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. tnönü 

Esbabı mucibe 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtına aid kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 
Bu kalnunun başlangıç kısmını ihtiva eden üç maddesinde umum müdürlük şahsiyeti hükmiye-

sinin Detlet teşkilâtına dahil diğer umum müdürlükler gibi bir Devlet müessesesi olduğu gösteril
diği gibi umum müdürlüğün ve idare meclisinin .vazifeleri de yazılmıştır. 

Merkeiz teşkilâtı kısmındaki 4 ncü maddede, Vakıflar umum müdürlüğü merkez teşkilâtının 
bir muavinlikle 11 şubeden terekküb eylediği gösterilmiş ve bu şubelerin de isimleri ayrı ayrı sa
yılmıştır. 

İstanbul teşkilâtının, muamelâtı umumiyesi iti bar ile doğrudan doğruya mümüdiyeti umumiyeye 
merbut olduğuna aid 1936 bütçesinin (H) cetvelinde de yazılı 1332 senesi bütçe kanununun 7 nci 
maddesi hükmü de, bu gibi daimî bir hükmü ihtiva eyleyen maddelerin bütçelerden çıkarılması 
kabul edilmiş olmakla lâyihanın bu kısmına ilâve edilmiştir. 

Vilâyetler teşkilâtı : 6, 7, 8 nci maddeleri ihtiva etmektedir. Şimdiye kadar vilâyetlerde tat
bik edilmiş olan teşkilât esasları bütün vilâyetlerdeki müdür ve memurlukların doğrudan doğruya 
umum müdürlüğe tâbi olmasından ye gereken istizanları buradan yapmasından ibarettir. Umum 
müdürlük şubelerinin işba haline getirilmesine binaen teşkilâtımızda mıntaka esaslarını tatbik 
etmek ve bu suretle mıntaka dahilindeki diğer vilâyetlerin muhabere ve muamelâtı itibarile bun
lara merci olmak üzere umum müdürlüğe bağlı mıntaka müdürlükleri teşkili zarurî görülerek 
yukarıda yazılı maddeler bu esasları ihtiva etmek üzere tanzim kılınmıştır. 

Umunİî hükümler : Umumî hükümleri ihtiva etmek üzere yazılan kısmın 9 ncu maddesi umum 
müdürlüğün merkez ve vilâyet teşkilâtına dahil memurların aded ve teadül derecelerini gösteren 
kadro cetveline aiddir. Kanunun meriyeti tarihinden itibaren 7 nçi ve daha yukarıki memuriyet
lere ve müfettişliklere mevcud memurlarımızın hakkı müktesebi baki olmak üzere hariçten alı
nacak olanların yüksek mektebden mezun olmaları esası diğer teşkilât kanunları gibi 10 ncu mad
dede de yazılmıştır. 

Vilâyet merkezlerindeki mümeyyiz ve başkâtib ve muhasebe memuru gibi talî memurlarımız
dan en çok mesuliyet deruhde edenlerin iyi seçilmeleri ve ayni zamanda kadro harici memur
larımızın tayini gözetilmekle beraber kadro dahilindeki sınıflar memurlarının da iktidar ve liya
katleri veçhile terfi ve terakki ettirmek imkânı elde edilmek için diğer vekâletlerde olduğu gibi 
bunların umum müdürlükçe tayin edilecekleri ve tek memurlu kazalarda ve 16, 17, 18, 19 ncu de
recelerden açılaeak yerlerde maaş karşılığından müstahdem alınabileceği 2880 numaralı kanunun 
hükmünün biraz daha tevsii suretile 11 nci maddede tasrih kılınmıştır. 

2880 numaralı kanuna ilişik cetvelin bu kanunla kaldırılmış olacağı 12 nci maddede ve Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunla zeyil ve tadilleri 
hükümlerinin Evkaf memurları hakkında da tatbik olunacağı ve Evkaf memur ve hademelerine 
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aid aylık, vazife zamları hakkındaki 25 kânunuevvel 1335 tarihli kararnamenin memurlara mü
teallik hükmünün kaldırıldığı 13 ncü maddede ve bu kanunun tatbik sureti ve memurların vazife 
ve salâhiyetleri hakkında bir nizamname yapılacağı 14 ncü ve bu kanuna bağlı cetvelle bu kere 
takdim kılınan teşkilât kanunu lâyihamıza ilişik cetvel arasında 83 016 lira kadar bir fazlalık 
olduğu cihetle bu kanunun derhal tatbikına imkân olamıyacağmdan bağlı cetvelde gösterilen kad
roların bütçeye konulacak tahsisat ile ilga edilecek hizmetlerden temin edilecek tasarruf karşılık
larından idare meclisi kararile tedricen tatbik edileceği de muvakkat maddede gösterilmiştir. 15 
ve 16 ncı maddeler de usul ve emsali veçhile tahrir kılınmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümem 17 - XII - 1937 
Esas No. 1/858 

Karar No. 8 
Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün teşkilâtına 
mütedair olan ve Başvekâletin 29 mayıs 1937 ta
rihli ve 6/1901 numaralı tezkeresile gönderilib 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Vakıflar umum müdürü hazır olduğu halde oku
narak düşünüldü ve konuşuldu. 

Vakıflar umum müdürlüğü işlerinin daha 
sıkı bir surette yapılmasını istihdaf eden mezkûr 
kanun lâyihası esas itibarile muvafık görüldü. 

Vakıflar müdürü umumisile idare meclisinin 
vazifeleri Vakıflar kanununda gösterilmiş oldu
ğuna ve diğer teşkilâtm vazife ve salâhiyetleri 
de bu kanunda zikredilen nizamname ile tesbit 
edileceğine binaen kanunun serlâvhasmdaki 
«vazifeleri» kelimesi kaldırılmıştır. 

Kanunun mevzuu yalnız teşkilâtı ihtiva etti
ğine ve teşkilâta dair memuriyetlere aid vazife
ler bu kanunun hükmüne tevfikan yapılacak ni
zamnamede gösterileceğine mebni bunların va<-
zife ve salâhiyetlerine taallûk ettiği anlaşılan 
ikinci, üçüncü ve yedinci maddeler lâyihadan çı
karılmıştır. 

İstanbul Vakıflar idarelerinin, umumî muame
leleri itibarile eskisi gibi doğrudan doğruya 
umum müdürlüğe bağlı olduğu hakkında kanun 
lâyihasına bir madde konulmuş ise de encümeni
miz bu maddeyi vilâyetler idaresi kanunile de 
alâkadar görmekle beraber îstanbulun vakıf iş
lerindeki hususiyetinin esasen bütçe kanunların
da tasrih edilmekte olduğunu anlamış olmasma 
mebni kanun lâyihasının' bu mesele hakkındaki 

beşinci maddesini tayyetmiştir." 
Devlet memurları maaşlarının tevhid ve te

adülüne dair olan 1452 numaralı kanun ve zeyil
leri hükümlerinin vakıflar idaresi memurlarına 
da şümulü olacağına dair olan lâyihanın 13 ncü 
maddesinin hükmü 2221 numaralı kanunda mev-
cud bulunmasına mebni burada tekrarına lüzum 
görülmiyerek bu madde dahi kaldırılmıştır. 

Vakıflar umum müdürlüğü memurlarının de
rece, aded ve maaş mikdarlarını gösteren ve lâyi
haya bağlanan cetvel mündericatı Encümenimizce 
tedkik edildikte bunlardan bazılarının görmekte 
oldukları işlere nazaran tayin edilen maaş mikdar-
larında nisbetzislik ve bazı memuriyetler lüzum
suz bulunmuş olduğu cihetle mikdarlarında nis-
betsizlik görülen bazı memuriyetlere emsali nazarı 
dikkate alınarak zam yapılmak ve lüzumsuz bu
lunan memuriyetler de kaldırılmak suretile mez
kûr cetvel tadil edilmiştir. 

Guraba hastanesi için tanzim edilen kad
roda gösterilen maaş mikdarları 3185 numaralı 
kanunla tayin edilmiş olan maaş mikdarlarma 
muvafık görülmediğinden bu kadro dahi mezkûr 
3185 numaralı kanuna bağlı cetvelde gösterilen 
mikdarlar aynen alınmak suretile tadil olunmuş
tur. 

2221 ve 2880 numaralı kanunların ve merbutu 
cetvelin kaldırıldığı lâyihanın 12 nci maddesinde 
gösterilmiş ise de 2221 numaralı kanunun bazı 
hükümlerinin merî olduğu anlaşılmasına ve 1937 
senesi vakıflar muvazene kanununun «H» cetve-
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line dahil olub mahiyetleri tibarile daimî hü
kümlerden olmasına mebni bu hükümler hakkında 
Hükümetçe ayrıca tanzim olunub Başvekâletin 
29 mayıs 1937 tarihli ve 6/1900 numaralı tezke-
resile Büyük Meclise takdim kılınıb Encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihasında teşkilât 
kanunu mevzuuna münasebeti görülen bazı hü
kümler bu kanuna dercedilmiş olduğundan bun
lara taallûk eden mezkûr «H» cetvelindeki mad
delerin dahi ilga maddesinde gösterilmesine lü
zum görülerek madde ona göre tasrih edilmiştir. 

«H» cetvelinden bu kanuna naklolunan 1330 
senesi bütçe kanununun 10 ncu maddesinde gös
terilen aidat nislbetleri birleştirilmek suretile 
yüzde beşe kadar verilebileceği Hükümetçe teklif 
olunan lâyihada gösterilmiş ve .filhakika eski aidat 
nisbetleri Eneümenimizce de pek az görüldüğü 
cihetle Hükümetin aidat mikdarı hakkındaki tek
lifi kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayadzıd Çankırı Yozgad 
îh$an,$av Jf. önsay E.Vramm 

Bursa îçel Aydın 
Dr. Gıalib Kahraman E. înankur A. Menderes 

Diyarbakır 
Huriye öniz 

Konya 
K. Gürel 

Gümüşane 
Ş. öndersev 

Manisa 
Tahir Hitit 

Meclisi idare bütün vakıflar idaresinin en 
yüksek heyeti ve merciidir. Umum müdürlüğün 
bütçesini yapar ve muhtelif işler hakkmda nihaî 
kararlar verir, umum müdürlüğün muamelâtını 
murakabe ve bütçesini tanzim eder. Müdürü 
umumî bu meclisin azasıdır. Hiç bir memur aza
sından bulunduğu heyetin, teşrifat ve salâhiyet 
itibarile, üstüne çıkamaz. Meclisi idarenin reisi 
müdürü umuminin dahil olduğu heyetin reisi ol
duğu gibi kendisi Devlet memuru olmak itibarile 
hususî şirketler meclisi idarelerinin reisleri gibi 
başka işlerle de meşgul olamazlar. Binaenaleyh 
riyaset ettikleri heyetin azasından olan umum mü
dürden az maaş alması doğru değildir. 

Mardin Tekirdağ 
O. Dinçer Fayik öztrdk 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 166 

Esas No, 1/855, 858 

13 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât ve vazife
lerine ve kaza vakıflar memurlarile tahsildarlara 
ve fen memurlarına verilecek aidat ve yevmiye
lere ve inşaat ve tamiratın mezuniyet derecele
rine dair olub Başvekâletin 29 mayıs 1937 tarih 
ve 6/1900j 1901 sayılı iki tezkeresile Yüksek Mec
lisin tasvibine arzolunan kanun lâyihaları, her 
iki lâyiha hakkında Maliye encümenince tanzim 
olunan mazbatalarla birlikte Encümenimize ve
rilmiş olmakla Vakıflar umum müdürü hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu: 

Hükümet tarafından teklif olunan lâyihalar
dan biri umum müdürlüğün merkez ve vilâyet
ler teşkilâtına ve bu teşkilta göre mevcud kadroda 
yapılması icab eden değişikliğe, diğeri ise 1330, 

1340, 1341 ve 1927 Evkaf bütçe kanunları hü
kümlerinden bu güne kadar meriyette bulundu
rulanlarının müstakil bir kanun halinde tedvini 
için bir arada toplanılmış şekline aiddir. 

Maliye Encümenince her iki lâyiha ile teklif 
olunan hükümler bazı değişikliklerle yeniden ha
zırlanan bir lâyihada toplanılmış olduğundan 
heyeti umumiyesi itibarile yerinde görülen bu 
lâyiha Encümenimizce müzakereye esas tutulmuş
tur. 

Maliye encümenince birinci madde olarak ay
nen kabul edilen madde, Hükümetin teşkilât 
lâyihasındaki birinci maddenin ayni olub Encü
menimizce bu madde üzerinde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Umumî müdürlüğün kanun ve ni-
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zâmnajnelerle kendisine verilen vazifeleri yap
makla mükellef »olması tabiî olduğu gibi gerek 
kendisinin idare ve temsil ettiği vakıfların 
ve gerek mülhak vakıfların hükmî şahsi-' 
yeti haiz bulundukları da 2762 sayılı vakıflar* 
kanununda tasrîh edilmiş olduğundan bu kayid-
lerin madde metninde tekrar edilmesine lüzum 
görülmemiş ve bu sebeble bu kayidler çıkarılmak 
suretile birinci madde yeniden yazılmıştır. İkin
ci maddede ise yazı noktasından bir değişiklik 

ı yapılmış ve bu sebeble madde yeniden yazılmıştır. 
Lâyihanın dördüncü maddesi umum müdürlü

ğün merkez ve vilâyetler teşkilâtında bulunduru
lacak memurların aded ve derecelerini gösteren 
bir cetveli ihtiva etmektedir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 1452 sayılı kanun hükümlerinin 
Vakıflar umum müdürlüğü memurları hakkında 
da tatbik edilmesine mezuniyet veren 2221 sa
yılı kanunla umum müdürlük memurlarının sa
yısı 593 olarak tesbit edilmiş ve bunun 115 i 
merkeze ve 478 i ise vilâyetlere ayrılmıştı. Bilâ
hare umum müdürlüğe aid varidattan bir kısmı 
üzerinde görülen azalmalar neticesi olarak büt
çenin maaş ve masraf tertiblerinden tasarruf 
yapılması zarureti hissedilmiş ve bu sebeble yu
karıda arzolunan kadrodan bir kısım memuriyet-
lerm çıkarılmasına lüzum görülerek 2280 sayılı 
kanunla yeni bir kadro tesbit-olunmuştur. 

Bu gün tatbik edilmekte olan bu kadrodaki 
memurların sayısı 526 ve kadronun senelik tahsi
satı ise 4Ö6 332 liradır. Yeni teklif olunan kad
roda memurların sayısı 63 fazlasile 589 dur. Bu 
fazlalığın tahsisat noktasından tutarı ise 83 508 
liradır. 

Bu kadroda Maliye encümenince yapılan de
ğişikliklerden maada gerek: dairesinin talebi üze
rine ve gerek müzakere neticesine göre Encüme
nimizee de bazı değişiklikler yapılmış olduğundan 
bu dairede tanzim olunan yeni kadrodaki memur
ların sayısı Hükümetin teklifine nazaran 9 nok
sandır. 

Yüksek Heyetin tasvibine arzolunan yeni kad
ronun senelik tahsisat 542 676 lira olub buna 
karşı umum müdürlüğün 1938 malî yılı bütçesi
ne maaş karşılığı olarak konulmuş olan tahsisa
tın mikdan 466 332 liradır. Bu tahsisat kadro
ya nazaran 76 344 lira noksandır. 

Bu balbda alınan izahattan ve lâyihada bulu

nan muvakkat madde hükmünden, yeni teşkilâ
tın ancak bütçelerde imkân hâsıl oldukça taibikma 
geçileceği cihetle şimdiden bütçeye bu teşkilâta 
aid tam tahsisat karşılığının konmasına lüzum 
olmadığı anlaşılmıştır. Encümenimizee kadroda 
yapılan değişiklikler şunlardır: 

Umum müdür muavini icabında umum müdü
re vekâlet ederek kendisinden daha yüksek maaş 
alan memurlara da emir verebileceğinden mua
vinliğe muhassas maaş 90 liraya çıkarılmıştır. 
Bundan başka muhasebe müdür muavinliği ile 
memuriyetinin unvanı kısım amirliğine tebdil 
edilen Hesabı katği bürosu mümeyyizinin maaş
larına da 5 er lira zam yapılmış, Mülhaka bü
rosundaki 25 lira aylıklı tedkik memurlarının 
sayısı üçe ve Vakıf kayıdlar müdürlüğüne aid 
maaşın da 55 liradan 70 liraya çıkarılması karâr-
laştırdatfıştır. 

Istanbulda mevcud vakıf paralar müdürlüğü 
gibi Ankarada da bir müdürlüğün teşkilinde 
fayda görüldüğünden teşkilât kadrosuna Ankara 
vakıf paralar müdürlüğü kadrosunun da ilâvesi 
hakkında Encümenimize havale buyuruian Baş
vekâletin 8 mart 1938 tarih ve 6/822 sayılı tez
keresine bağlı Vakıflar umum müdürlüğü tezke
resinde : (. i . . 2762 numaralı vakıflar kanununa 
müstenid 17 - 7 - 1936 tarihli Vakıflar nizamna
mesinin 18 nci maddesinde vakıf paralar ziyade-
leştikçe gereken tahsisat bütçeye konulmak sure
tile mühim vilâyet merkezlerinde şubeler açılır 
diye yazılı bulunmasına ve icareteynli ve muka-
taalı mahallerin vâkıflar kanunu mucibince tas
fiyeleri dolayısile bu güne kadar alman taviz 
bedellerinin bir şube açacak kadar bir yekûna ba
liğ olmasına mebni tenmiyeye meşrut olan bü 
bedellerin Istanbulda olduğu gibi ipotek mukabili 
istismarı için Ankara merkezinde de bir vakıf 
paralar müdürlüğünün açılması hem halka sühu-
letli, hem de vakfa menfaatli bir iş olacağı . . . .) 
yolundaki mütaleaya ve bu babda Umum müdü
rün Encümenimize verdiği izahata göre bu te
şebbüsün hem Ankaranın imarına yardım olaca
ğı ve hem de vakıf paralardan bir kısmının An
karada gayrimenkul ikrazatına tahsis edileceği 
anlaşıldığından vuku bulan teklif yerinde görül
müş ve ihtiyaç nisbetinde tatbik edlmek üzere 
İstanbul Vakıf paralar müdürlüğü kadrosuna 
mütenazır bir kadronun «Ankara Vakıf /paralar 
müdürlüğü» başlığı altında kadroya ilâvesine ka
rar verilmiştir. 

( S. Sayısı : 262 ) 



Vilâyetler kadrosuna gelince; kadronun bu 
kısmında yeniden ihdası teklif edilen mıntaka mü
dürlüklerinin vazife ve salâhiyetleri üzerinde du
rulmuştur. Müzakere neticesinde Umum müdür
lükçe Diyarbakır ve Trabzonda müfettişlere veri
len bazı;salâhiyetlerle yapılan mahdud bir tecrü
beden iyi neticeler alındığı izah edilmiş ise de 
istenilen kadroyu icab ettirecek derecede fay
da vereceği henüz belli olmadığından tecrübe ma

hiyetinde: olmak üzer şimdilik Umum müdürlüğün 
tensib eâeceği iki mahalde bir müdür, iki me
mur ve İki kâtibden ibaret bir- kadro ile işe baş
lanılması ve müsbet neticeler alındığı takdirde 
tevsii cihetine gidilmesi Encümenimizoe muvafık 
görülmüştür. Mıntaka müdürlüklerinin azaltıl
ması neticesi olarak vakıf işlerinin mütekâsif ol
duğu yerlerden birinde daha kuvvetli bir müdü
rün bulunmasına lüzum hâsıl olduğu beyan edi
lerek 45 lira maaşlı ıbir müdürün kaldırılarak 
70 lira maaşlı bir müdürlük ihdası hakkındaki 
teklif EİKcümencede kabul, edilmiştir. 

.- Son senelerde Umum müdürlükçe vakfa aid 
arazi üzerinde ziraî işlere de teşebbüs edildiğin
den iki giraat fen memurunun kadroya ilâvesi 
hakkında vuku bulan teklif de Encümenimizce. 
kabul edilmiştir. 

Bunlardan başka vuku bulan teklif üzerine 
Gureba hastanesinin cerrahî servisine 40 lira 
maaşlı bir başasistan ilâve olunmuş ve asabiye mu-
tahassısının maaşı 45 liradan 55 liraya çıkarılmış
tır. 

Ayni zamanda Ankara vilâyetine aid varidat 
ve masraf işleri ile uğraşmak üzere merkezde va
ridat müdürlüğü kadrosuna 35 lira maaşlı bir va
ridat tahakkuk memuru ve muhasebe müdürlüğü 
kadrosuna da 40 lira maaşlı bir muhasibi mesul 
ilâve oİTjmnuştur. 

Memurların tayin surelini gösteren lâyihanın 
beşinci maddesi emsallerine uygun bir şekilde 
yeniden yazılmıştır. 

Maliye encümeni lâyihasının 8, 9 ve 10 ucu 
maddeleri, yukarıda arzolunan kaza vakıflar me
murlarına ve saireye aid olan diğer lâyihanın bi
rinci ve ikinci maddelerinin muaddel şekilleridir., 

Bu babda Hükümetin teklif ettiği metinlerin 
• maksada daha uygun olduğu görüldüğünden bu 
metinlerin aynen muhafazasına karar verilmekle 
beraber mezkûr lâyihanın üçüncü ve dördüncü 
maddelerinin de teşkilât lâyihasına almması mu
vafık görülmüştür. 

Mevcud bazı hükümlerin kaldırılmasına dair 
olan 11 nci madde ile muvakkat maddede bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Arzedilen esaslar dairesinde yeniden hazırla
nan kanun lâyihası müstacelen müzakere edilmek 
dileğile Umumî heyetin (tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan MÜkerrem Unsal B. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan E. Sabri Akgol 

Gazi Anteb Kayseri Kayseri 
A. H. Ay erdem N. Kerven F. Baysal 

Malatya Malatya Maraş 
M. öker O. Taner A. Tiridoğlu 
Manisa Mardin Muş 

t. Türkoğlu B. Erten Ş. Çiloğlü 
Ordu Seyhan Tokad 

H. Yalman N. Eldeniz 8. Genca 
Yozgad 
S.îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum, müdürlüğünün teşkilât ve vaza-
ifi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü, 
kanun ve nizamlarla kendisine verilen vazifeleri 
görmekle mükellef ve Başvekâlete bağlı, hük
mî şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare olu
nan bir Devlet müessesesidir. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürü va
kıfları, vakıflar kanunu ile vakıflar nizamna
mesine ve diğer kanun ve nizamnameler hü
kümlerine göre idare ve temsil eder. 

MADDE 3 — idare Meclisi, vakıflar kanunu 
ve vakıflar nizamnamesi ve diğer kanun ve ni
zamnamelerle kendisine verilen vazifeleri ve 
murakabeyi yapar. 

Merkez teşkilâtı 

MADDE 4 — Vakıflar umum müdürlüğü 
merkez teşkilâtı bir muavinlikle aşağıda yazı
lı şubelerden terekküb eder. 

1 - Teftiş heyeti, 
2 - Hukuk müşavirliği, 
3 - İnşaat müdürlüğü, 
4 - Muhasebe müdürlüğü, 
5 - Mülhak vakıflar ve muamelât müdür-

6 - Varidad ve tahsilat müdürlüğü, 
7 - Vakıf paralar müdürlüğü, 
8 - Emlâk ve arazi müdürlüğü, 
9 - Toprak ve maden ve orman işleri fen 

müdürlüğü, 
10 - Zat ve yazı işleri müdürlüğü, 
11 - Vakıf kayidlar müdürlüğü, 

İstanbul teşkilâtı 

MADDE 5 — İstanbul vilâyetindeki vakıflar 
idaresi, umumî muameleleri itibarile eskisi 
gibi doğrudan doğruya Umum müdürlüğe bağ
lıdır. 

Vilâyetler teşkilâtı 

MADDE 6 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
vilâyetler teşkilâtı, Umum müdürlüğe bağlı 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Vakıflar umum müdürlüğünün teşküâtı hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü 
merkez teşkiltı, bir müdürü umumî ve bir 
muavin ile 2762 sayılı kanun mucibince teşekkül 
eden idare meclisinden ve : 

1 - Teftiş heyeti, 
2 - Hukuk müşavirliği, 
3 - İnşaat müdürlüğü, 
4 - Muhasebe müdürlüğü, 
5 - Mülhak vakıflar ve muamelt müdürlüğü, 
6 - Varidat ve tahsilt müdürlüğü, 
7 - Vakıf paralar müdürlüğü, 
6 - Varidat ve tahsilat müdürlüğü, 
9 - Ziraat ve maadin ve orman işleri fen 

müdürlüğü, 
10 - Zat işleri müdürlüğü, 
11 - Vakıf kayidler müdürlüğünden terekküb 

eder. 

Vilâyetler teşkilâtı 

MADDE 3 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün vilâyetler teşkilâtı, mmtaka müdürlüklerile 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü 
Başvekâlete bağlı olub bu kanunda gösterilen 
teşkilât ve mülhak bir bütçe ile idare olunur. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü 
merkez teşkilâtı, bir umum müdürün idaresi al
tında bir muavin ile aşağıda yazılı dairelerden 
terekküb eder: 

1 - Teftiş heyeti, 
2 - Hukuk müşavirliği, 
3 - inşaat müdürlüğü, 

N 4 - Muhasebe müdürlüğü, 
5 - Mülhak vakıf lar ve muamelât müdürlüğü, 
6 - Varidat ve tahsilat müdürlüğü, 
7 - Vakıf paralar müdürlüğü, 
8 - Emlâk ve arazi müdürlüğü, 
9 - Ziraat ve maden ve orman işleri fen mü

dürlüğü, 
10 - Zatişleri müdürlüğü 
11 - Vakıf kayıdlar müdürlüğü. 
Merkezde 2762 sayılı kanun mucibince teşek

kül eden bir idare meclisi bulunur. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen. 
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Hû. 

smıf ve adedi bu kanuna ilişik kadroda yazılı 
mmtaka müdürlüklerile bunlara bağlı vilâyet 
ve kazalarda vazife gören müdür ve memurlar
dan mürekkebdir. 

MADDE 7 — Mmtaka müdürleri, kendi
lerine ayrılan vilâyetlerdeM vakıflar idareleri
nin en büyük âmiri ve mürakibidir. 

MADDE 8 — Mmtaka merkezlerile bunlar
dan gayri vilâyet. merkezlerinde ve gelirleri 
müsaid olan kazalarda ehemmiyetlerine göre, 
müdür ve memurlar bulunur. 

Umumî hükümler 
MADDE 9 — Vakıflar umum müdürlüğünün 

merkez ve vilâyet teşkilâtına dahil memurların 
aded ve teadül dereceleri bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadroda yazılı me
muriyetlerden birinde daha küçük dereceden 
bir memurun da istihdamı caizdir. Bu takdirde 
bu memura 1452 sayılı kanunun müsaid olduğu 
dereceden maaşı verilir. 

MADDE 10 — Bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren 7 nci ve daha yukarı derecelerdeki 
memuriyetlere ve müfettişliklere hariçten alı
nacak olanlarm yüksek mekteblerden mezun 
bulunmaları şarttır. Ancak bu kanunun meri
yeti tarihinde maaşla müstahdem olanlarm 1452 

< numaralı kanunla mükteseb haklan mahfuz
d a 

MADDE 11 — Vilâyet merkezlerindeki mü
meyyiz ve Başkâtibin ve muhasebe ve tetkik ve 
varidat tahakkuk ve tahsil memurlarile kaza 

Mal E. 

vilâyet ve kaza müdür veya memurluklarından 
mürekkebdir. 

Umumî MJcümler 
MADDE 4 — Umum müdürlüğün merkez ve 

vilâyetler teşkilâtına dahil memurlarmm aded 
ve teadül dereceleri bu kanuna bağlı cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Mmtaka müdürlerile bunlarm 
kadrolarına dahil memurların ve vilâyet mer
kezlerindeki başkâtib, mümeyyiz ve muhasebeci
lerin ve kazalarda müdürlüğü temsil eden me
murların tayini umum müdürlüğe aiddir. 

MADDE 6 — Bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren yedinci ve daha yukarı dereceler
deki memuriyetlere ve müfettişliklere hariçten 
alınacak olanların Yüksek mekteblerden mezun 
bulunmaları şarttır. 

Ancak bu kanun meriyete girdiği tarihte va
kıflar teşkilâtında maaşla müstahdem olanlarm 
1452 numaralı kanunla mükteseb hakları mah
fuzdur. 

MADDE 7 — 19 dan 14 ncü (14 dahil) de
receye kadar olan memuriyetler için almacak 
memurlara kadrodaki maaş ve emsal hâsılının 
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B. E. 

MADDE 4 — Maliye 
maddesi aynen. 

encümeninin 4 ncü 

MADDE 5 — Umum müdür Başvekilin in-
hası ve Reisicumhurun tasdikile, Teftiş heyeti 
reisi, hukuk müşaviri, umum müdür muavini, 
müfettişler ve mmtaka müdürlerüe merkez 
ve taşra müdürleri umum müdürün teklifi ve 
Başvekilin inhası üzerine Reisicumhurun tasdi
kile tayin olunurlar 

Merkez kadrosuna dahil diğer memurlarla 
vilâyet merkezlerindeki Başkatib, 'mümeyyiz 
ve muhasebeciler ve kazalarda müdürlüğü 
temsil eden memurlar, umum müdürlükçe tayin 
olunurlar. 

MADDE 6 — Maliye encümeninin 6 ncı mad
desi aynen 

MADDE 7 — Gelirleri teşkilât icrasma mü-
said olmayan mahallerde tensib edilecek vakıf
lar idaresine bağlı olmak ve o müdür ve memur-
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memurları da Umum müdürlükçe tayin olunur. 
Tek memurlu kazalarda veya 16, 71, 18, 19 

ncu derecelerden açılacak yerlerde kadrolarmda-
ki maaş emsali hasılı kısmen veya tamamen 
ücret olarak verilmek üzere müstahdem alına
bilir. 

MADDE 12 — 28 mayıs 1933 ve 2221, 2 -1 -
1936 tarih ve 2880 numaralı kanunlarla 2880 nu
maralı kanuna ilişik cetvel kaldırılmıştır. 

MADDE 13 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı ka
nunla zeyil ve tadilleri, hükümleri, Evkaf umum 
müdürlüğü memurları hakkmda da tatbik olu
nur. Evkaf memur ve hademelerine aid aylık 
ve vazife zamları hakkındaki 25 kânunuevvel 335 
tarihli kararnamenin memurlara müteallik hük
mü kaldırılmıştır. 

Mal. E. 

tamamı veya bir kısmı ücret olarak verilebilir. 

MADDE 8 — Gelirleri teşkilât icrasma mü-
said olmayan mahallerden ayda yirmi'liraya ka
dar maktu ücretle beraber tahsil edilecek gelir
lerden yüzde beşe kadar aidat verilmek su-
retile vakıflar memur vekili istihdam olunabilir. 

MADDE 9 — Vakıf paralar tahsilatı ile 
emaneten idare veya ihale edilen vakıf mallar
dan vukubulan ve icra dairelerince yapılan tah
silat hariç olmak üzere diğer vakıf hâsılâtmı 
takib. eden tahsildarlara almakta oldukları 
maktu ücretten başka yüzde beşe kadar aidat 
verilir. 
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B. E. 

luğa izafeten iş görmek üzere maktu aylık ücret
le ve tahsil edecekleri gelirlerden yüzde beşe ka
dar aidat verilmek suretile vakrflar memur ve-

• kili istihdam olunur. 

HADDE 8 — Tahsildarlara - vakıf paralar 
idarelerindeki tahsildarlar müstesna olmak kay-
dile - muhassas ücretlerinden maada tahsilatla
rı nevile mikdar ve nisbetinde olmak üzere 
umum müdürlüğün takdirine göre yüzde beşe 
kadar aidat verilir. Orman, zeytinlik, incirlik 
gibi toptan ihale veya emaneten idare tarzlan 
tatbik edilen yerlerdeki ve icra dairelerindeki 
tahsilattan aidat verilmez. 

Atlı olmayan tahsildarlara mmtakası dahi
lindeki teşkilâta tâbi olmayan yerlerde yapacak
ları tahsilattan dolayı aidattan başka mutad ve
saite göre yalnız seyrüsefer masrafları verilir. 

MADDE 9 — Gerek merkezde ve gerek vilâ
yetlerde inşaat, tamirat ve tesisatın keşif dosya
larının vakıflar fen memurlarmdan gayrisine ve
ya mütehassıslarına ihzar ettirilmesi lüzumu hâ
sıl olduğu takdirde inşa, tamir ve tesisat keşif 
bedellerinin en çok yüzde ikisi keşif ücreti ve 
yüzde biri idare ve nezaret hakkı olarak verilir. 
îdare ve nezareti deruhde edecek zat keşfi ya
pandan başkası olduğu takdirde yüzde ikisi ve
rilir. Bundan başka inşa ve tamir veya tesisat 
işleri tafsilât resimlerile mukavemet ve beton 
arme hesablarmm ve tesisat tatbik resimlerile 
hesablarmm yapılmasını iktiza ettirdiği takdir
de bunlar için de ayrıca en çok yüzde İM ve
rilir. Bu işler hangi tahsisattan yapılıyorsa ai
datı da o tahsisattan tesviye olunur. İnşaat ve 
tamirat, mebani ve arazi şubeleri için aidat ve
rilmemek üzere lüzumu halinde yevmiye veya 
ücretle başkaca mütehassıslar istihdamına da 
umum müdürlüğ salahiyetlidir. Bu yevmiye ve
ya ücretler hangi işlere taallûk ediyorsa ona aid 
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MADDE 14 — Bu kanunun tatbik sureti ve 
memurların vazife ve salâhiyetleri bir nizamna
me ile tayin ve tesbit olunur. 

MUVÂKKAT MADDE — Bağlı etvelde gös
terilen kadrolar bütçeye konulacak veya ilga edi
lecek memuriyetlerden kalacak tahsisatlardan 
idare meclisi kararile tedricen yürütülür ve bu 
müddet zarfmda 2880 numaralı kanuna bağlı 
kadro cetveli tatbik olunur. 

MADDE 15 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini Baş
vekil yürütür. 

J»ş.V. 
î. İnönü 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Ankan 
S.Î.M.V. 

Dr. R. Saydam 

28-V-1937 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V,V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

A. Çetinkaya C. Bayar 
G. î. V. Zr. V. 

Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

Mal. E. 

MADDE 10 — Atlı olmayan tahsildarlar 
mıntakaları haricinde çalıştırıldıkları takdirde 
bunlara mutad yol masrafları da verilir. 

MADDE 11 — 2221 numaralı kanun ile 1937 
senesi evkaf bütçe kanununa bağlı «H» cetveli
nin işbu kanuna mugayir olan hükümleri ve 
2880 numaralı kanun ve merbutu cetvel ve 
evkaf memur ve hademesine aid aylık ve vazife 
zamları hakkındaki 25 kânunuevvel 1335 tarihli 
kararnamenin memurlara müteallik hükümleri 
mülgadır. 

MADDE 12 — Bu kanunun tatbik sureti ve 
memurların vazife ve salâhiyetleri bir nizam
name ile tayin olunur. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilen kadrolar, bütçeye konula
cak ve ilga edilecek memuriyetlerden kalacak 
tahsisatlar karşılık tutularak idare meclisi ka
rarile tedricen tatbik olunur. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini Baş
vekil yürütür. 
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tahsisattan verilir. 

MADDE 10 — Evkaf müdür ve memurları 
yirmi beş liraya kadar olan inşaat- v«vtamirat» 
için istihkak sahihlerinin senedlerinden başka bi
rinci ve ikinci*Keşif evrakı hazırlamakla inu-
kayyed değildirler. Bumdan fazlası için beş yüz 
liraya kadar olan işlerde birinci ve ikinci ke
şif evrakına ve mahallî idare, mecliesi karama^ 
istinad ettirilmek şartile istizansns inşaat ve ta
mirat yaptırılır.. Beş yjâz liradan fazla yapı ve 
tamir işleri hakkında umum müdürlükten izin 
almması şarttır* 

MADDE 11 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkın
daki 2221 sayılı kanunla bu kanuna bağlı cet*** 
lin değiştirilmesine dair olan 2880 sayılı kanun, 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çe kanununun lft ncu maddesile meriyette bu
lundurulan 133Q> bütçe kanununun 10,1341 büt
çe kanununun 7 «ve 1927 bütçe kanununun 11 nci 
maddeleri kaldnşâmıştnsr 

MADDE 12 '— Maliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 1 — 19 dan 14 nctt 
(14 dahil) dereceye kadar olan memriyetler için 
almacak memurlar kadrodaki maaş ve emsal ha
sılının tamamı veya bir kısmı ücret olarak veril
mek suretile istihdam olunabilir. 

MUVAKKAT.MADDE 2 — İşbu kanuna bağ
lı cetvelde gösterilen kadrolar bütçenin müsaa
desi nisbetinde tedricen tatbik olunur. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 19S8"ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 •— Bu kanunun hükümlerini 
Başvekil yürütürr 
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Mutemed 
Kâtib 

''•'ı 

: ' 

• V ' l 

Aded 

_ " 

1 
.',1.... • 

. . < " : • • 

ı 
3" 
1 
1 
1 

1 
İ 
1 

i 
1 

' 1 
2-
3 

1 
1 
1 

, . < 1 

l , i. 
. . . . - . . -

1 
ı ; : , , : l , 

1 
1 
1 
1 
1 

M a a ş 

125 
80 

• • " • ' ; 

100 
90 
35 
25 
20 

90 
'. 35 

25 
20 
70 
70 
55 
45 

80 
- 55 

30 
,35 
30 
25 
20 

80 
70 
55 
30 
30 
20 
17,5 

[1] Emsali hasılının bir misli fazlasına kadar ücretle istihdam oluna
bilir. Farkı, maaş tasaruf atından verilir. 

[2] Emsali hasılının bir misli fazlasına kadar ücretle de istihdam oluna
bilir. Farkı, maaş tasaruf atından verilir. 

ı_u {şmkjm^m^ j 



Derece 
— 19 — 

Memuriyetin nevi >/ Aded ,, JVÇaaş 

Mülhak vakıflar ve muamelât müdürlüğü 

6 
8 

, ' . • 

10 
12 
14 
15 

^ 
12 
14 

10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 
13 

Müdür 
» muavini 

Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtib 

» 

Kısım âmiri 
Tetkik memuru 
Kâtib 

Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtib 

Müdür 
» muavini 

Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtib 

% 

•vv-5 .-'V^-'v% >• , , - , . ^ s f 

Takib ve tetkik bürosu ^?[ 
'>'' 

Mülhaka bürosu 

Tevcih fetirosu 

Muhasebe müdürlüğü 
>'-

Bütfçe 6ürosw 

*•."' ' H«'' V ':' '^V.*'"', 

, 

. • ( • • " M ^ ' " ' " . • » * 

1 

, ••!. •:•• t . . y - , •• ' , 

•' " / 2 - " 

1 

î ' i V - J ^ 

1 

1 
<".^ 

rym,\^ 

70 
45 

jî' 

fa 
25 
20 
17,5 

40 
20 
20 

35 

I5 

17,5 

70 
45 

35 
25 
#2 

10 Mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 

Hesab% katı fyüroşu 

Takib ve tetkik bürosu 

10 
11 
12 
14 

Mümeyyiz 
Tetkik memuru t 

» » 
Kâtib 

,L^M*"* 

-TO^ ' ' ' - . 
• dfcA/i, 

1 
2 

35 
25 
20 

35 
30 
25 
2P 

Merkez masraf vpzne bürosu 

10 Mümeyyiz (Muhasib):^:--^^ ^ifeoiîta\i»'"^»^^ v*-iW ^ ' - v . l 
0.& Sayışa 2%Ş) 

^-•(85, 



Eterce Memuriy#rciisn©vâ 

12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 
12 Veznedar 

Levazım ve ayniyat bürosu 

10 Ayniyat muhasibi 
12 Tetkik memuru 
11 Mıltemed ve levazım memuru 
15 Kâtib 

Varidat müdürlüğü 

7 Müdür 
10 Mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib ve tahakkuk memuru 
15 Kâtib 

Vakıf parfflar rtiiİâürlüğü 

6 Müdür 
8 Mu'hasebeci 

11 Şef 
12 Ikrazut memuru 
12 Muhasebe memuru 
12 lovn ve takib memuru 
M Kâtib 
15 » 
16 » 
12 Veznedar 
14 Veznedar muavini ve tahsildar 
11 Muhammin 
16 Tahsildar 

*6 Müdür 
;7 Mütehassıs 
*& Fen mühendisi 
11 Mümeyyiz 
14 Kâtib 
15 » 

7 Müdür 
11 Mümeyyiz 

Toprak ve madem *ve omrmnMeri fen müdürlüğü 

LU 

Emlâk ve arazi müdürlüğü 

Aded 

2 
1 
.1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
^ -
*8 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
'2 
1 

ıı 

1 
;'2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

»Maaş 

25 
20 
25 

35 
25 
30, 
17,5 

55 
35 
25 
20 
17,5 

70 
*5 
30 
25 
25 
25 
20 . 
17,5 
16 
25 
20 
30 
16 

70 
55 
45 
30 
20 
17,5 

55 
30 

fi] Emsali hasılının hır misli'fazlasına "kadar ücretle istihdam olu-
nÜlfriir. Farkı, maaş t a sar ruf atından verilir. 

(S. Sayısı; 262,) 



- m. — 
Derece Memuriyetin, .nevi Aded 

12 Tetkik memuru <2 
14 Kâtib II 
15 » ' a 

Zat ve yazı işleri müdürlüğü 

7 Müdür 1 
8 » muavini 1 
9̂ Kısım âmiri • • 31 

12 Maaş memuru 1 
12 Sicil tetkik memuru r l 
12 Tahrirat başkâtibi *1 
14 Kâtib *1 
15 » f l 

Evrak bürosu 

H Mümeyyiz 1 
M Dagya memuru 1 
14 Kâtib £ 
15 » ,1 

Vakıf .kayıdlar müdürlüğü 

7 Müdür 1 
İÜ Mümeyyiz 1 
İÜ Mütercim ^ 1 
12 Tetkik memuru y2 
14 Kâtib N * ' %• 
15 » 1 

Guraba hastanesi 

7 Opsratör 1 
>7 Göz hastal ıklar ı mütehassısı , 1 
il Labora tua r şefi ve entani hastal ıklar mütehassısı 1 
s 7 İdrar yolları hastalıkları mütehassısı 1 
;7 Kontken, tedavi! elektrîkî mütehassısı '1 
-7 Dahilî pölikinik şeîi ' 1 
7 Haracı » » 1 
7 Asabı hastalıklar mütehassısı '1 
7 Teşrihi marazı hastalıklarT mütehassısı 1 
*9 Başeczacı f l 

10 Eczacı 1 
11 » A 
17 Hemşire 12 
11 İdare memuru . 1 
14 Depo ve ambar memuru (Ayniyat muhasibi) 1 

('S. Sayısı : 262} 



Derece 
— 22 — 

Memuriyetin nevi 

16 taşe ve mubayaa memuru 
16 Kâtib 
14 Makinist ve etüv memuru 

Aded Maaş 

1 16 
1 16 
1 20 

VİLÂYAT KADROLARI 

• F i 
1 
6 

,7. 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
11 
12 
12 
14 
12 
14 
14 
16 
12 
İ4 
15 
16 
18 
19 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
6 
7 
8 
6 

Mjntaka müdürü 
» » 

Başmüdür 
Müdür 
İstanbul başmüdür muavini 
Müdür 

> 
» 
» 

Memur 
» 

Mıntaka müdüriyetler 
» > 

' » » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

/ 
i muhasebe memurları 

> » 
tetkik memurları 

» » 

4 
4 
1 
2 
1 
6 
6 
8 
9 

10 
13 
2 
6 
2 
6 

tahakkuk ve tahsil memurları 2 
» » » 

kâtibleri 
» 

Kısım âmiri, mümeyyiz, tahsilat müfettişi, başkâ-
tib, esas kâtibi, tetkiki hesab memuru, tahakkuk ve 
tahsil memuru, veznedar, kâtib ve evznedar, am
bar memuru, mutemed, icra ve takib memuru, 
mesul muhasib, dosya memuru, ecrimisil memuru, 
hayrat murakıbı, imaret memuru, mubayaa me
muru ve kâtib 

Mimar 
» 
» 

Muhakemat şefi 

6 
2 
6 
5 

13 
5 

17 
24 
4 
2 
1 

15 
22 

f 21 
119 

5 
15 
2 
1 
1 

..;l';-
1 

70 
55 
70 
55 
45 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
25 
20 
25 
20 
20 
16 
25 
20 
17,5 
16 
12 
10 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
16 
14 
12 
10 
70 
55 
45 
70 

( S. Sayısı : 262 ) 
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Derece Memuriyetin nevi 

7 Avukat 
8 » 
9 » 
9 Orman mühendisi 

10 » » 
16 Orman ve zeytinlikler muamelât cibayet memuru 
19 » » » » 
11 Zeytinlikler fen memuru 

Maliye encümeninin değişiğine bağlı 

CETVEL 

MERKEZ TEŞKİLÂTI KADROLARI 

Aded 

1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
2 

Maaş 

55 
45 
40 
40 
35 
16 
10 
30 

2 Umum müdür 
5 Umum müdür muavini 

3 Reis 
4 Aza 

10 Başkâtib 
12 Zabıt kâtibi 

4 Reis 
10 , Mümeyyiz 
12 Tedkik memuru 
14 Kâtib 

6 Müfettiş 
6 » 
7 » 
8 » 

4 Müşavir 
6 Müşavir muavini 
8 » » 

11 Avukat [1] 
11 Tedkik memuru 
12 Kâtib 
14 » 

İdare meclisi 

• 

Teftiş heyeti 
-

Hukuk müşavirliği 

ve avukat 
» 

1 
1 

, ; 

1 
3 
1 
1 

ı 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 

. . . „ . - . . • , ı 

.,1 
1 
1 

125 
80 

100 
90 
35 
25 

90 
35 
25 
20 
70 
70 
55 
45 

90 
70 
45 
30 
30 
25 
20 

[1] Emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ücretle istihdam oluna
bilir. Farkı, maa§ tasarruf atından verüir. 

,(S. Sayısı : 262) 
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Dö$es» Memuriyetin: nevi Aded Maaş 

İnşaat müdürlüğü 

4 Müdür 
6, Mimar [1] 

11. MÜAsezzi 
İ l Ressam ve fotoğrafçı [1] 
12. Mutemed 
15 Kâtib 

5 Müdür 
8 Müdür muavini 

10. Mümeyiz 
12i Tedkik memuru 
13 Kâtib 

10 *<• Mümeyiz 
1*2.4, Tedkik memuru 
14» Kâtib 

10<> Mümeyyiz 
11«* Tedkik memuru 
12. » » 
14, Kâtib 

Muhasebe müdürlüğü 

BütQfc<büm&u 

Hesabı katği bürosu 

Tdkib >mJ£âkihbürosu 

Merkez masraf vezne bürosu 

l@tt Müüıeyyiz (Muhasib) 
12? Tec&ik memuru 
14 Kâtib 
11 Veznedar 

Levazım ve ayniyat bürosu 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
2 
1 

1 
2... 
3 
1 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

90 
70. 
30. 
30. 
25, 
17,5 

80 
45 

35 
25 
22 

35 
25, 
20, 

35 
3.0, 
25, 
20, 

35 
25 
20 
30 

35 
25, 
3Ö> 
17£ 

löi' Ayniyat muhasibi 
188 Tedkik memuru 
VB Mutemed ve levazım memuru 
im Kâtib 

[10-3M9cfâ^tâmw:biwmM*fmlumnu> kadaıvücmtlGİ»tiibdam. oluna
bilir. Farkı, maa§ tasarruf atındımmemlmr 

( S. Sayısı : 2Û2;) 



_ Ö 5 — 
Memuriyetin nevi 

Mülhak vakıflar ve muamelât müdürlüğü 

£6 Midür 
X8 MiÜdür muavini 

Takıb ve tedkik bürosu 

10 Mümeyyiz 
12 Tedkik memuru 
U KâKb 
15 Kâîib 

9 Kısmı âmiri 
12 Tedkik memuru 
14 Kâtib 

10 Miimeyiyz 
Î2 Teakik memuru 
$5 Kâtib 

Mülhaka bürosu 

Tevcih bürosu 

Varidat ve taEsilât müdürlüğü 

7 Müdür 
10 Mümeyiyz 
İ2 TeHkik memuru 
§4 Kâtib ve tahakkuk memuru 
15 Kâtib 

Aded 

rı 
"1 

.1 
1 
2 
1 

1 
1 

.1 

f i 
n 
il 

1 
.a 
<£ 

r 

70 
45 

35 
25 
20 
17,5 

40 
25 
20 

35 
S5 
İT,5 

55 
55 
15 

17,5 

$5 
*8 
İ l 
12 
m 
.12 
14 
15 
16 
11 
14 
11 
16 

Müdür 
Mihasebeeci 
Şef 
IkaJazat memuru 
Mîhasebe memuru 
Icfca ve takib memuru 
Kâtib 

» 
> 

Veznedar 
» muavini ve «tahsildar 

Mkhamımin 
Tahsildar 

fcl 
al 
n 
til 
fel 

80 
$5 
m 
35 
25 
S5 
20 
17,5 
16 
30 
20 
30 
16 

-Mnüâk v& arazi müdürlüğü 

7 Müdür 

|B.-SB3WL:--B«2-). 

ı m 



Derece 
— 26 — 

Memuriyetin nevi 

11 Mümeyyiz 
12 Tedkik memuru 
14 Kâtib 
15 » 

6 
7 
8 

11 
14 
15 

7 
9 

12 
12 
12 
14 
15 

Ziraat ve maden ve orman işleri fen müdürlüğü 

Müdür [1] 
Mütehassıs [1] 
Fen mühendisi [1] 
Mümeyyiz 
Kâtib 

Zat işleri müdürlüğü 

Müdür 
Başkâtib 
Maaş memuru 
Sicil tedkik memuru 
Kâtib 
Kâtib 

Evrak bürosu 

İ l Mümeyyiz 
11 Dosya memuru 
14 Kâtib 
15 » 

Vakıf kayidler müdürlüğü 

7 Müdür 
10 Mümeyyiz 
10 Mütercim 
12 Tedkik memuru 
14 Kâtib 
15 > 

Ouraoa hastanesi 

6 Operatör (2 nci smrf) 
6 Göz hastalıkları mütehassısı (2 nci sınıf) 
6 Laboratuar şefi ve entani hastalıklar 

SISI (2 nci sınıf) 

Aded 

1 
2 
1 ' 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
4 
1 

1 
1 

Maaş 

30 
25 
20 
17,5 

70 
55 
45 
30 
20 
17,5 

55 
40 
25 
25 
25 
20 
17,5 
» 7 

30 
30 
20 
17,5 

55 
35 
35 
25 
20 
17,5 

70 
70 

mütehas-
70 

[1] Emsali hâsılının bir misli fazlasına kadar ücretle istihdam oluna
bilir. Farkı, maaş tasarruf atından verilir. 

( S. Sayısı : 262 ) 
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Derece Memuriyetin nevi • Aded 

6 İdrar yolları hastalıkları mütehassısı (2 nci smıf) 
6 Eontken ve elektrik tedavisi mütehassısı (2 nci sınıf) 
6 Haricî polikinilik şefi (2 nci sınıf) 
8 Dahilî polikinilik şefi (4 ncü sınıf) 
8 Asabî hastalıklar mütehassısı (4 ncü sınıf) 
7 Teşrihi marazi mütehassısı (3 ncü smıf) 
9 Başeezacı (3 ncü sınıf) 

10 Eczacı (4 ncü sınıf) 
11 Eczacı (5 nci smıf) 
12 » (6 n6ı smıf) 
16 Hasta bakıcı hemşire (3 ncü smıf) İ2 
10 İdare memuru 
12 Deop memuru ve ayniyat muhasibi 
14 İaşe ve mubayaa memuru 
14 Kâtib 
12 Makinist ve etüv memuru 

VÎLÂYAT KADROLARI 

A 
7 
5 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
11 
12 
12 
14 
12 
14 
14 
16 
12 
14 
15 
16 
18 
19 

Mmtaka müdürü 
» » 

Müdür (İstanbul) 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

muavini (İstanbul) 

Mmtaka müdüriyetleri 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 

1 

muhasebe memurları 
» » 

tedkik memuru 
> » 

tahakkuk ve tahsil memurları 
» > » » 

kâtib 
» 

; 

4 
4 
1 
2 
1 
6 
6 
8 
9 

10 
13 
2 
6 
2 
6 
2 
6 
2 
6 
6 

18 
5 

17 
24 
4 

' • ( S. Sayısı : 262 ) 



Memuriyete İwı§\i Âded Mtââi 

9 
10, 
n 
12 
14 
15, 
10 
I I 
i l 
ir 
6 
7 
8. 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
16 

11 

lasını âıgigfenltafty^^,t$^^t(îm^^iş^,vb 
tib, esas kâtibi, tedkikı hjoaflJb .meraur», ,t 
v% tahsil memuru, vezneci? feâtffe>v#4WMn)Mft&l|; 
ambar memuru, njtt#em^ i^^^^U^^Mtmism^^ 
mtsul ımuhasib, dojjf&mfMHiPfc .MmmxSkm89&te 
ru| hayrat murakıbı, imaret memura m^bayaa^î 
mamuru ve kâtib 

ME&ar 
> 
» . 

M5ıjhakemat şefi 
Avukat 

> 
> 

Orman mühendisi 

Orman ve zeytinlikler muamelât cibâyet memuru 
» > » ' » • » , 

Zeytinlikler fen memuru 

2. 
1 
15 
2r 
40 
2t 
lir 
5 
15 
2 
1 
1, 
1 
1 
i; 
3: 
2 
1 
1 
2 
4, 
2 

40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
16 
H 
13 
19 
70 
50 
45 
70 
55 
45 
40 
40 
35 
16 
10 
30 

(Şiş Sajfts*,: 26!) 



Bütçe encümemm^teMifine ~bağlı 
OET¥EIt 

Derece Wmem#ükte 

MERKEZ 
2 Umum müdür 
4 Umum müdür muavini 

İdare meclisi 
3 Reis 
4 Aza 

10 Mümeyyiz (Başkâtib) 
İ t Zabıt kâtibi 

Teftiş heyeti 
4 Reis 

1Q Mümeyyiz 
1% Tedkik memuru 
II. Kffib 
& Müfettiş 
T » 
8 » 

Hukuk müşamrUği 
4 Mf^avir 
6* » muavini ve avukat 
& Avukat 

ı ı » i[i] 
11 Tedkik memuru^ 
12 Kâtib 
14 » 

înşmfr*mMdürlüğfc 
4 Müdür 
6 MinmirtJ.lj 

11 Mümeyyiz 
11 Ressam ve fotoğrafçı [1] 
İ t Mûtemed 
15 Kâtib 

Aded 

1 
1 

1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
V 
2 
2-
2 

i; 
i; ıı 
1 
1 
1 
1: 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

125 
90 

100 
90 
35 
55 

90 
35 
25 
20 
70 
55 
45 

90 
70 
45 
30 
30 
25 
20 

90 
70 
30 
30 
25 
17,5 

[l] Mnsal hasılının bir misli \fadamım^ kkddr-ücretle 
isiMâamiolımabilir, 

(Ş^Sajçsr: 262) 



Derece 

5 
7 

10 
12 
13 

9 
12 
14 

10 
11 
12 
14 

9 
10 
12 
14 
11 

10 
12 
11 
15 

6 
8 

10 
12 
14 
15 

- â ö -
s Memuriyetin nevi 

Muhasebe müdürlüğü 
Müdür 
Müdür muavini 

Bütçe bürosu 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 

Hesabı katği bürosu 
Kısım âmiri 
Tedkik memuru 
Kâtib 

Takib ve tedkik bürosu 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 

» » 
Kâtib 

Merkez masraf vezne bürosu 
Merkez mesul muhasibi 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 
Veznedar 

Levazım ve ayniyat bürosu 
Ayniyat muhasibi 
Tedkik memuru 
Mutemed ve levazım memuru 
Kâtib 

Aded 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
2 
1 

1 
2 
3 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Mülhak vakıflar ve muamelât müdürlüğü 
Müdür 
Müdür muavini 

Takib ve tedkik bürosu 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 

» 

1 
1 

1 
1 
2 
1 

Maaş 

80 
55 

35 
25 
22 

40 
25 
20 

35 
30 
25 
20 

40 
35 
25 
20 
30 

35 
25 
30 
17,5 

70 
45 

35 
25 
20 
17,5 

( S. Sayısı : 262 ) 



Derece 

9 
12 
14 

10 
12 
15 

7 
10 
10 
12 
14 
15 

5 
8 

11 
12 
12 
12 
14 
15 
16 
11 
14 
11 
16 

5 
8 

11 
12 
12 
12 
14 
15 
16 
11 

— 31 — 
Memuriyetin nevi 

Mülhaka bürosu 
Kısım âmiri 
Tedkik memuru 
Kâtib 

Tevcih bürosu • 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 

Varidat ve tahsilat müdürlüğü 
Müdür 
Merkez varidat tahakkuk memuru 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib ve tahakkuk memuru 
Kâtib 

İstanbul vakıflar müdürlüğü 
Müdür 
Muhasebeci 
Şef 
Ikrazat memuru 
Muhasebe memuru 
icra ve takib memuru 
Kâtib 

» 
» 

Veznedar 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Muhammin 
Tahsildar 

Ankara vakıf paralar müdürlüğü 
Müdür -
Muhasebeci 
Şef 
Ikrazat memuru 
Muhasebe memuru 
icra ve takib memuru 
Kâtib 

» 
-• >> ' 
Veznedar 

Aded 

1 
3 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

Maaş 

40 
25 
20 

35 
25 
17,5 

55 
35 
35 
25 
20 
17,5 

80 
45 
30 
25 
25 
25 
20 
17,5 
16 
30 
20 
30 
16 

80 
45 
30 
25 
25 
25 
20 
17,5 
16 
30 
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Derece Memuriyetin nevi 

14 Veznedar muavini ^Tt&fesitote 
11 Muhammin 
16 Tahsildar 

Emlâk ve arazi müdürlüğü 
7 Müdür 

11 Mümeyiz 
12 Tedkik memuru 
Î4 Kâtib 

Û5 » 

Aded 

1 
2 

Tl' 

1 
1 n 

Jl 
1 

Ziraat v&wmâ&n?m<<miûwfo işleri-fmmmdürlüğü 
"6 Müdür [1] 
"7 Mütehassıs [1] 
-8 Fen müdhendisi [1] 

11 Mümeyiz 
14 Kâtib 
,15 v 

î^M^erimıiMmMğü 
17 Müdür 
^9 Ba-şkâtib 
12 Maaş memuru 
12 Sİ6İ1 memuru 
12 Kâtib 
14 v> 
15 *» 

Evrak bürosu 
11 Mümeyyiz 
11 Dcrsya memuru 
14 Kâtib 
15 > 

WtiMf %afMkrv müdüMM 
'6 Müdür 

10 Mümeyyiz 
10 Mütercim 
12 Tetkik memuru 
14 Kâtib 
15 *s> 

[l] Emsal hâsılının bir misli fazlasına 
istihdam1 olunabilir. 

n 
M 
t i 
a . 
n u 

A 
n. 
1 

i l 
î l 
1 a 

1 
"a 
*2 
f l 

11 
VL 
1 

12 
i4 

kadnr i 

Maaş 

20 
30 m 

55 
30 
25 
20 
17,5 

70 
55 
İ5 
§0 
SO 
17,5 

55 
40 
25 
25 
25 
20 
17,5 

30 
m 
20 
17,5 

?o 
İ5 
85 
25 
20 
17,5 

IcvUle 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

7 
9 
9 

10 
11 
12 
16 
10 
12 
14 
14 
12 

Guraba hastanesi 
Operatör (ikinci smıf) 1 70 
Göz hastalıkları mütehassısı (ikinci smıf) 1 70 
Laboratuar şefi ve entani hastalıklar mü
tehassısı (ikinci smıf) 1 70 
idrar yolları hastalıkları mütehassısı 
(ikinci smıf) 1 70 
Kontken ve elektrik tedavisi mütehassısı 
(ikici sınıf) ^ 1 70 
Haricî polikilinik şefi (ikinci smıf) 1 70 
Dahilî polikilinik şefi (4 ncü smıf) 1 45 
Asabî hastalıklar mütehassısı ( 3 ncü 
sınıf) 1 55 
Teşrihi marazı mütehassısı (3 ncü smıf) 1 55 
Başasistan 1 40 
Başeczacı (3 ncü sınıf) 1 40 
Eczacı (4 ncü smıf) 1 .35 

» ( 5 nci smıf) 1 30 
» ( 6 ncı smıf) 1 25 

Hasta bakıcı hemşire (3 ncü smıf) 12 16 
idare memuru 1 35 
Depo memuru ve yaniyat muhasibi 1 25 
iaşe ve mubayaa memuru 1 20 
Kâtib 1 20 
Makinist ve etüv memuru 1 25 

Vilâyetler kadrosu 
6 Mmtaka müdürü 
7 » » 
5 istanbul başmüdürü 
6 Müdür 
7 Müdür f 
8 istanbul başmüdür muavini 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 Memur 
14 » 
12 Mmtaka müdüriyeti tedkik memuru 
14 » » kâtibi 
12 Memur 
14 » 
15 » 
16 » 
18 » 
19 » 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
8 
9 

10 
13 
2 
2 
5 

13 
5 

17 
24 
4 

70 
55 
80 
70 
55 
45 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
2ö 
20 
17,5 
16 
12 
10 
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Derece 

9 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
11 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
16 

19 

11 
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Memuriyetin nevi 

Kısım âmiri 
Muhasib, mümeyyiz, başkâtib ve ayniyat 
muhasibi 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Tahsilat müfettişi 
Memur ve kâtib 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

[ i ] 

Mimar 
» 
» 

Muhakemat şefi 
Avukat 

» 
» 

Orman mühendisi 
» » 

Orman ve zeytinlikler muamelât, ciba-
yet memuru 
Orman ve zeytinlikler muamelât, ciba-
yet memuru 
Zeytinlikler fen memuru 

A.ded 

1 

1 
1 

10 
8 

11 
5 
3 
2 

14 
29 
21 

114 
5 

15 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

2 

4 
4 

Maaş 

40 

40 
35 
30 
25 
20 
16 
30 
30 
25 
20 
17,5 
16 

^14 
12 
10 
70 
55 
45 
70 
55 
45 
40 
40 
35 

16 

10 
30 

[1] Unvanlarının tayini U-wmm müdürlüğe aiddir. 

\>*<{ 
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S. Sayısı: 264 
Gümrük tarifesi kanununun 281 nci pozisyonunun altına bir 
supozisyonu ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, 

Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (l/l012) 

T.C. 
BaşveHlet , ' 27 - IV'- 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1749 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı gümrük tarifesi kanunu ve idhalât umumî tarifesinin 281 po
zisyonunun altına bir supozisyon ilâvesi hakkında îktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 

' Heyetince 16 - IV - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucipe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil vekili 
Ş. Kaya 

' Esbabı mucibe 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti Gümrükler umum müdürlüğünün 13 mart 1937 tarihli kararile 
(Viscose) dan mamul şeffaf kağıdlar, gümrük tarifesinin 281 pozisyonuna göre 100 kiloda 105 lira 
resme tâbi olmakta, (Cellophane) kâğıdı ise 327 tarife numarasına nazaran ve daha dun olarak 
resimlendirilnıektedir. 

Bu hususta İtalya ve Almanya sefaretlerinin, halen gümrük tarifesinin 281 pozisyonuna göre 
resimlendirilen (Viscose),, (Transparit), (Helliosel), (Sellit) ve saire gibi bütün şeffaf kâğıdla-
rın, tarifenin 327 numarasında selofan kâğıdı namı altında zikredilen kâğıdın terkib ve mahiyet 
itibarile ayni olduğu ve binaenaleyh ayni tarifeye tâbi tutulmaları icab ettiği şeklinde vaki müra
caatlarının tedkiki neticesinde bahsi geçen kâğıdlann ayni maddelerden yapıldığı ve (La 
cellophane) tabirinin muayyen bir fabrikanın bu mevzudaki mamulâtının hususî ismi olduğu- görül-,' 
müştür. 

Diğer taraftan tarife kanununun, şeraitine tevafuk ettiği halde gümrük resminden muaf tu
tulacak eşyaya taallûk eden 5 nci maddesinin 16 nci bendinin (ihracatta sargılık olarak istimal 
edilecek jelatinden ve her nevi mensucat ve madenlerden ve selofan kâğıdlarmdan mevad ) 
kısmındaki (selofan kâğıdları) tabiri, (selofan tipi kağıdlar) gibi şamil bir mana ifade etmektedir. 
Ancak tarifenin 327 pozisyonunda (selofan kâğıdı) şeklinde hasr ve tahsis yapılmış olduğundan,-
tarife tatbikatında bu isim , haricindeki şeffaf kâğıdların, - açık yazılı bulundukları - 281 nci numa
ranın (B) fıkrası mucibince resimlendirilmeleri zarureti hâsıl olmaktadır. 

Tarife kanununun metninde bu tarzdaki yanjış bir tevsim dolayısile tatbikatta bariz haksızlığı 
mucib olan bu vaziyetin düzeltilmesi icab etmektedir. Bu itibarla, esasen incir, çikolata, bisküvi, 
sigara gibi ihracat mallarımız ambalajında zarf ve talaş olarak kullanılmakta olan ve selofan ismi 
lı arı cinde kalan şeffaf kağıdlar gümrük resimlerinin 327 tarife hadlerine indirilmesi zaruridir. Bu 
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maksadla 281 pazisyonunun altına : 

e) Selofan tipindeki ince yapraklar : 
a) Kâğıd ve mukavva 100 K. 25 lira 
b) Mamulâtı 100 K. 100 » 

K.S. 
şeklinde bir (e) su pozisyonu ilâvesi muvafık görülerek ilişik kanun lâyihası sunuldu. 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 

Esas No. 1/1012 
Karar No. 42 

4 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1 temmuz 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük 
tarifesi kanununa bağlı umumî idhalât tarifesinin 
281 pozisyonunun altına bir supozisyonu ilâvesi 
hakkında Iktısad vekilliğince hazırlansb icra Ve
killeri Heyetinin 16 - IV - 1938 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb Encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası ve bu
na bağlı mueib sebebleri Encümenimizce müza
kere ve tedkik olundu: 

Esas itibarile kabul edilen lâyihanın birinci 
maddesi 1 haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı Güm
rük tarifesi kanununa bağlı idhalât, tarifesinin 
281 nci numarasının altına aşağıdaki şekilde «e» 
pozisyonu ilâve edilmiştir: 

e) Sellofan tipindeki ince yapraklar: 
A) Kâğıd ve mukavva 100 kilo 25 lira 
B) mamulâtı'100 kilo 100 lira 

Şeklinde ve ikinci ve üçüncü maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reislik hu
zuruna sunulur. 

Iktısad E. Reisi 
izmir 

R. Köken 
Afyon K. 

B. Türker 
Gazi Anteb 
R. Güreş 

Gümüşane 
E. 8. Tör 

izmir 
B, Anman 

M. M. N. 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Seyhan 

E. Nayman 
Konya 

H. Dikmen 
Zonguldak 

R. özdemiroğlu 
Zonguldak 

H. Karabacak 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. F.Talay 
Afyon K. 

/ . Akosman 
Samsun 
Ali Tımalı 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
Giresun 

M. Kılıç 

Gümrük ve İnhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve 1. Encümeni 10-V -1938 

Esas No. 1/1012 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

1 haziran 1929 tarih ve 1499 sayılı gümrük icra Vekilleri Heyetinin 16 - IV -1938 tarihli 
tarifesi kanununa bağlı umumî idhalât tarifesinin toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb 
281. nci pozisyonunun altına bir su pozisyonu Eneümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
ilâvesi hakkında Iktısad vekilliğince hazırlanıb ve buna bağlı mucib sebebleri ve Iktısad en-
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eümeni mazbatası Iktısad, Maliye ve Gümrük 
ve İnhisarlar vekâletler mümessilleri hazır olduk
ları halde Encümenimizçe tedkik ve müzakere 
edildi: 

Hükümetin ve Iktısad encümeninin gösterdiği 
mucib sebebler yerinde görülerek kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine ve

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. ve 1. En. Rs. N. M, M. 

İstanbul 
8. üraz 
Amasya 

Nafiz Afytm 
Samsun 

M. Güneşdoğdu 

İstanbul 
8. TJraz 

Konya 
Bediz Morova 

Trabzon 
D. Eyüboğlu 

Kâ. 
Balıkesir 

Sabiha Gökçül 
Mardin 

A. Satana 
Sinob 

H. Oruvoğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No.' 1/1012 
Karar No. 47 

31 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Güm
rük tarife kanununa bağlı tarife cetvelinin 281 
numarasına bir bend ilâvesi hakkında olub İc
ra Vekilleri heyetinin 16 - IV - 1938 tarihli ka
rarma tevfikan Başvekâletin 27 -IV -1938 tarih 
ve 6/1749 numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe 
arzedilen kanun lâyihası ve mucib sebebleri Ik
tısad ve Gümrük ve İnhisarlar encümenleri maz-
batalarile birlikte encümenimize tevdi buyurul-
makla Gümrükler umum müdürü hazır olduğu 
halde encümenimizde okundu ve görüşüldü. 

Tarifenin, Hükümetçe bir bend ilâvesine lü
zum görülen 281 nci numarası (Selloloit, Ga
lalit ye emsali ve bunların mamulâtı) nı ihtiva 
eden numara olub bunlardan külçe, lâvha, yap
rak, çubuk ve boru halinde olanlar işbu numa
ranın A bendinde vesair maddelerle müretteb 
ve mamul bulunanlar dahi B ve C bendlerinde 
gösterilen resimlere tâbi tutulmuştur. 

Jelos ve seliofan kâğıdlan denilen ve tarife
nin 327 nci numarasında gösterilmiş olan kağıd-
larla mamulâtlarına gelince: Bunlar dahi haddi 
zatında gerek terkib ve mahiyetleri ve gerek ma
halli istimalleri itibarile yukarıda 281 nci nu
marada gösterilen selloloit ve emsali mev'addan 
iken ve hatta sellofan ismi dahi ahiren vaki şi
kâyet ve müracaatlardan anlaşıldığı üzere bir 
ticarethanenin kendi eşyayı ticariyesinde kul
lanmak üzere tescil ettirdiği bir ticaret kısmı oldu
ğu halde gümrük tarifesinin hini tanziminde bu 
cihetler her nasılsa gözden kaçarak ve biline-

miyerek tarife noktasından sellofan kâğıdlan 
başka bir hükme tâbi* tutulmuş ye böylece lüT. 
zumsuz bir ikilik ihdas edilmiştir. Bu itibarla 
işbu lüzumsuz ikilik ve~ müsavatsızlığın ortadan 
kaldırılmasına matuf olan lâyihai kanuniye, en
cümenimizçe esas itibarile muvafık görülmüştür.. 

Bundan başka şifahen alınan mütemmim 
izahata nazaran bahsi geçen 327 tarife numara-
sındaki (Jelos kâğıdı ve mukavvası) dahi-tari* 
fenin 271 B numarasında yazıli; (Ağar - Ağar) 
tabirine dahil bir madde olduğu halde vaktile: 
gözden kaçarak mahiyeti ayrı bir maddeymiş gi
bi tarifenin 327 numarasında yer almak suretile 
bunda dahi lüzumsuz bir ikilik ihdas edilmiş ve 
binaenaleyh bu hatanın dahi tashihi ieab ettiği 
anlaşılmıştır. . ; , , - , . . , 

Bu suretle tarifenin 327 numarasındaki mad
delerin bir kısmını 281 numaraya ve bir kısmım 
271 B numarasına idhal etmek ieab ettiğinden 
327 numaranın lüzumsuzluğu' anlaşılmış ve bi
naenaleyh hem bunu ve hem yukarıdaki tashih
leri gösterecek surette bazı maddelerin yeniden 
yazılması ieab etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Malatya 

Bu M. M. 
Yozgad 

Emin Draman 
Bursa 

M.NedimZabcı Dr. G. Kahraman 

Kâtib 
Yozgad ... 

E. Draman 
Gümüşane 

Ş. önder sev 
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îzmir 
Kâmil Dursun 

içel 
E. înankur 

— 4 
Diyarbakır 
Huriye öniz 

Van 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
8. Necati 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümem 
Mazbata No. 165 
Esas No. 1/1012 

U-VI - 1938 

füksek Reisliğe 

Gümrük tarifesi kanununa bağlı idhalât umu
mî tarifesinin 281 nci numarasına bir pozisyon 
daha ilâvesi hakkında olüb Başvekâletin 27 nisan 
1938 tarih ve 6/1749 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası îfctısad, Gümrük 
ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalari-
le birlikte encümenimize verilmiş olmakla Güm
rük ve inhisarlar vekâleti namma Güm
rükler umum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

Utmumî idhalât tarifesinin 327 nci numara
sına dahil bulunan ve ambalaj • için kullanılan 
(Sellofan) namındaki kâğıdın tarifenin 281 nci 
numarasında yazılı ve ayni işte kullanılan kâ-
ğıdlardan farkı olmadığı gerek vukubulan müra
caat ve gerekse yapılan kimyevî tahliller netice
sinde anlaşddığrndan 327 nci numarada daha az 
resme tâbi tutulan bu kâğıdın da 281 nci numara
ya idhalijni temin etmek maksadile işbu lâyiha
nın sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Bundan başka Hükümetçe verilen şifahî ma
lûmata ve Maliye encümeni mazbatasında verilen 
izahata göre gerek 281 nci numarada bulunan vre 
gerekse bu numaraya ilâve edilmesi istenen sallo-
fan tipindeki maddelerin şeffaf yapraklardan 
ibaret oltıb kâğıd ve mukavva mefhumuna gire-
miyeceği ve bu suretle ilâvesi istenen (E) pozis
yonunun; Maliye encümeni metnindeki şekilde ya
zılması maksadı daha iyi ifade edeceği ve iltibasa 
mahal kalmamak üzere fotoğraf, sinematograf fi
lim ve peliküllerinin 617 nci numarada bulundu
ğuna dair bir ihtarında bu pozisyona ilâvesinin 
muvafık olacağı ve keza 327 nci numaradaki 
(jeloz) kâğıdı ve mukavvasının tarifenin 271 B 
pozisyonunda yazılı (agaragar) tabirinde dahil 
bulunduğundan bu maddelerin mezkûr numara
ya dahil olduğuna dair lâyihaya bir madde ilâ
vesine tarifenin 327numarasınm kamilen kaldı

rılmasının doğru olacağı ve bu tadilâtın da Ma
liye encümenince yapıldığı anlaşıldığından Mali
ye encümeni metni encümenimizce de aynen ka
bul edilmiştir. 

Ancak yapılan tedkikattan tarifenin 327 nci 
numarasındaki maddeler ayrıca 2723 sayılı kanun 
mucibince istihlâk resmine tâbi ve 281 nci nu
maradaki maddeler ise istihlâk resmine tâbi ol
madığından bu tadil dolayısile sellofan kâğıd-
larının istihlâk resminden de kurtulmuş olacağı 
anlaşılmış ve bu nokta üzerinde yapılan mihr.-
kere neticesinde 327 nci numarada dahil mevad 
nevinden olan ve ayni işlerde kullanılan 281 nci 
numarada dahil maddeler esasen istihlâk resmine 
tâbi tutulmadığından ayni mahiyette bulunan 
ve ekseriya millî mahsulâtımızın ambalajında kul
lanılmakta olan bu maddelerin de bu suretle is
tihlâk resminden de kurtarılmış olmâsiilin mü-
nasib olacağı düşünülerek bu tadil dolayısile sel
lofan kâğıdlarmdan eskisi gibi istihlâk resmi alın
makta devam olunacağı yolunda ayrıca bir ka
nunî kayıd vazına lüzum görülmemiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

Kâ. 
İstanbul 
F. öy.::ıen 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 
• 8. İçöz 

R. V. 
İsparta 

Mükerrel Unsal 

Çorum 
E. 8abri Akgöl 

Mardin 
R: Erten 
Seyhan 

- N. Eldeniz 

M. M, 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Kayseri 
İV. Kerven 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
Renizi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1 haziran 1929 tarih, 1499 sayüı gümrük tari
fesi kanunu ve idhdlât umumî tarifesinin 281 
pozisyonunun altına tir supozisyon ü&uesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 haziran 1929 tarih, 1499 sa-
ydı gümrük tarifesi kanunu ve idhalât umumî 
tarifesinin 281 nci numarasmm altma aşağıdaki 
şekilde bir (e) supozisyonu ilâve edilmiştir : 

e) Sellofan tipindeki ince yapraklar : 
a) Kâğıd ve mukavva 100 K. 25 lira 

G. 
b) Mamulâtı 100 K. 100 » 

K.S. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 

16- IV-1938 
Bş.V. Ad.V. M.M. V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

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

S. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdpğlu 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTMŞÎ 

1499 sayılı Gümrük tarifesi kanununa bağlı tari
fenin 281 numarasına bir fıkra eklenmesi ve 327 
numarasının kaldırılması hakkında kamun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı ve 1 haziran 1929 
tarihli Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât 
umumî tarifesinin 281 nci numarasına aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

E) Viskoz veya Asetat dö sellozdan ince şef
faf yapraklar (sellofan, sellozit, sellit, helyozel 
vesaire gibi) ye bunlardan örgüler-veya dokuma
lar ve çocuk oyuncaklarından maada sair eşya : 

100 kilosu 
L. Kr. 

1 - Şeffaf yapraklar G. S. 25 00 
2 - Örgüler ve dokumalar 

(safi yahud 100 kils. iplikler 
üzerine kaplanmış olarak) 
vesair mamulât \ K. S, 100 00 

ihtar - Sinematograf ve fotoğraf filim ve 
pelikülleri 617 nci numaradadır. 

MADDE 2 — idhalât umumî tarifesinin 
327 nci numarası kaldırılmıştır. Bu numarada 
yazılı (jeloz kâğıdı ve mukavvası) tarifenin 
271/B numarasında yazılı (ağar - ağar) tâbirin
de dahildir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, tktısad ve Gümrük ve inhisar
lar vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı : 264) 





S. Sayısı: 265 
Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı (I) 
numaralı listede 754 tarife pozisyonu karşısında gösterilen 
harfler arasında yapılacak değişikliğe aid notanın tasdiki 

hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/1082) 

T.C. 
Başvekalet 31 -V -1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2294 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 teşrinievvel 1937 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı (1) numaralı 
listede 754 tarife pozisyonu kargısında gösterilen harfler arasında yapılacak değişikliğe aid notanın 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 28 - V -1938 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C Bay ar 

Esbabı mucibe lâyihası 

8 ilk teşrin 1937 tarihinde Ankarada akid ve imza olunan Türk - Sovyet ticaret ve tediye anlaşma
sına merbut 1 numaralı listede 754 numaralı tarife pozisyonu karşısında gösterilen I. I. G. J. harfleri, 
gümrük tarife kanunumuzun bu maddesinde mevcud olmadığından bunlarına yerine, Z. T. Y. L. 
harflerinin ikame edilmesi hususunda Hükümetimizle Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı 
arasmda mutabakat hâsıl olmakla mezkûr tadilât Sovyet sefareti, ile nota teatisi suretile tahakkuk 
ettirilmiştir. 

Gümrük ve tarife kanunumuza uygun olmak üzere icra olunan tadilâtın kanuniyet kesbetmesi 
için, Hükümet, bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabulünü, Büyük Millet Meclisinin tasvibine 
arzeyler. 

Hariciye encümeni mazbatası 

8-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

8 teşrinievvel 1937 tarihli Türkiye - Sovyet ti- îcra Vekilleri Heyetinin 28 - V - 1938 tarihli ka-
caret ve tediye anlaşmasına bağlı bir numaralı rarile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası 
listede 754 tarife pozisyonu karşısında gösterilen encümenimize havale buyurulmakla tedkik ve mü-
harfler arasında yapılacak değişikliğe aid notanın zakere edilmiş ve aynen kabul olunmuştur. Ha-
tasdikı hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanıb valesi mucibince iktısad encümenine tevdi buyu-

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/1082 

Karar No. 30 
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rulmak üzere Yüksek katınıza sunulur. 
Hariciye E. Reisi M, M. Na. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Şerif İlden Şerif İlden 

8 teşrinievvel 1937 tarihli Türkiye - Sovyet 
ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı (1) numa
ralı listede (754) tarife pozisyonu karşısında gös
terilen harfler arasında yapılacak tashihe aid 
notanın tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinden Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihasile Hariciye encü
meni mazbatası Encümenimize havale edilmekle 
tedkik ve müzakere olundu : 

8 teşrinievvel 1937 tarihli Türkiye - Sovyet ti
caret anlaşmastna bağlı (1) listesinde yazılı (754) 
tarife pozisyonu karşısında gösterilen I. I. G. J. 
harfleri esasen bizim tarifemizde mevcud olma-
yıb her halde bir tertib yanlışlığı olarak yazılmış 
olduğu bilâhare anlaşıldığından mezkûr harflerin 
Z. T. Y. L. şeklinde tashihi icab etmiştir. Arze-
dilen esbaba binaen yapılan işbu tashihin icrası-

îstanbul Antalya Manisa 
Salâh Cimcoz Dr. Cemal Tunca H. Bayur 

Tokad Kars Erzurum 
. N. Poroy M. Akyüz P. D0mrhan 

na aid teati edilen notanın tasdiki hakkındaki iş
bu kanun lâyihasının Eneümenimizee de kabulü 
muvafık görülmüştür. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Iktısad E. Reisi M. M. Kâtib 
îzmir Giresun Niğde 

R. Köken t. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 
Afyon K. Ankara Seyhan 

. Berç Türker A. Ulus $sma Nayman 
Samsun Zonguldak Gazi Anteb 

Ali Tunak H. Karabacak B. Kaleli 
Maraş Aydın Kocaeli 

K. Kusun N. Topcoğlu t. Dîblan 
Zonguldak Gümüşane 

Esad Çakmakkaya Edtb Tor 

Iktısad encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Iktısad encümeni 14 - VI - 1938 
Esas No. 1/1082 
Karar No. 68 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı r 265 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8 teşrinievvel 1937 tarihli Türkiye - Sovyet tica
ret ve tediye anlaşmasına bağlı 1 numaralı listede 
754 tarife pozisyonu karşısında gösterilen harf
ler arasında yapılacak değişikliğe aid notanın 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 numaralı kanunla Hü
kümete verilen salâhiyete istinaden, 8 ilk teşrin 
1937 tarihli Sovyet ticaret ve tediye anlaşması
na bağlı, (1) numaralı listede, 754 tarife pozis
yonu karşısında gösterilen 1.1. G. J. harflerinin 
yerine, Z. T. Y. L, harflerinin ikamesi hakkında 
Sovyet Hükûmetile teati edilen notalar kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve
killeri heyeti memurdur. 

28 - V -1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S.Arıkan 
S.Î.M.V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
$. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.Î.V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

(S . Sayısı : 265 ) 
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Bay Büyükelçi 

8 ilk teşrin 1937 tarihli Türk - Sovyet Ticaret; ve Tediye anlaşmasına merbut 1 numaralı listede 
münderiç 754 numaralı pozisyon karşısındaki I. I. Gr. J. harfleri yerine Z. T. Y. L. harflerinin ika
mesine, Hükümetimin muvafakat eylediğini ittilalanna arz ile şeref kazanırım. 

Yukarda arzolunan anlaşmanın aslî bir cüzünü teşkil edecek olan bu mektub muhteviyatı hakkmdı 
Hükümetinizin mutabakatinin teyidini rica ederim. 

Bilvesile yüksel: saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyükelçi. 
(imza) 

Dr. T. B. Araş 
Excellence 

Bay A.lexci Terentiev 
S. S. C. I. Büyükelçisi 

Ankara 

Bay Vekil, 

Aşağıda yazılı 18 mayıs 1938 tarihli notanızı aldığımı .bildirmekle şeref kazanırım: 
«8 ilkteşrin - 1937 tarihli Türk - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına merbut 1 numaralı listede 

münderiç 754 numaralı pozisyon karşısındaki I. I. Gr. J harfleri yerine Z. T. Y. L. harflerinin ikame
sine, Hükmetimin muvafakat eylediğini ittilâlarma arz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda arzolunan ve anlaşmanın aslî bir cüzünü teşkil edecek olan bu mektubun muhteviyatı 
• hakkında Hükümetinizin mutabakatının teyidini rica ederim. 

Bilvesile yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyükelçi.» 
Notanız mevzuu olan teklifin Hükümetimin tamamen tasvibine iktiran eylemiş olduğunu1 size 

iblâğ ile bahtiyarım. 
Bilvesile yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Vekil. 

(İmza) 
A. Terentiev. 

Excellence 
B. Dr. T. E. Araş 

T. C. Hariciye Vekili / 
Ankara , 

( S. Sayısı : 265 ) 


