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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Bolu mebusluğuna seçilen Fethi Okyarla izmir 
mebusluğuna seçilen Reşad Mimaroğlunun intihab 
mazbataları kabul edildi ve tahlifleri yapıldı. 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı 
muhasebat 1937 yılı hesabı katğileri hakkındaki maz
bata; 1937 hesabı katğilerile birleştirilmek üzere Hü
kümete tevdi ve Devlete aid matbaaların birleştiril
mesine dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Ordudan çıkarılacak hayvanların çiftçiye satılma
sına, 

Türkiye - Almanya arasındaki ticarî mübadelelere 
aid anlaşma ile ticarî mübadelelere ve tediyata müte
allik protokolün tasdikma, 

Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşmasına bağlı II 
numaralı listeye dahil pozisyonlarda tadilât yapılması 
için Finlandiya Hükümeti ile teati edilen mektublarm 
kabul ve tasdikma, 

Türkiye - isveç ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı protokoldeki listede münderiç bir tâbirin tadiline 
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıl
dıktan sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Faik Öztrak 

Kâtib 
İsparta 

Kemal Ünal 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu kanunun bazı 

hükümlerini değiştiren 3406 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/1176) (Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

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

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTÎBLER : Cavid oral (Niğde), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

SECİMLER 

1 — Devlet şûrası reisliği ile beşinci daire, 
reisliği ve on azalık için seçim yapılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/578) [1] 

BAŞKAN — Devlet şûras ı reis ve azal ıklar ı 

intihab mazbatası vardır. 
ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Namzet azalar hakkında bazı kanunî 
şartlarm tedkikine lüzum görüldüğünden maz
batanın geri verilmesini encümen namına rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mazbatayı geri veriyoruz. 

4 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — Ay dm mebusu Tahsin Sanın, Arzuhal 
encümeninin 15 - VI - 1938 tarihli haftalık karar 
cetvelindeki 1633 sayılı kararının Umumî He
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encü
meni mazbatası (4/85) [2] 

BAŞKAN — Mazbatayı okuyoruz. 
(Arzuhal encümeni mazbatası okundu) 

[1] 50 sayılı basynayazı zabtın sonundadır. 
[2] 47 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzetme-
den evvel bir noktayı encümenin nazarı dikka
tine arzetmek isterim. Askerî Temyiz mahkeme
sine gönderilmesi havale suretile olacaktır. Bir 
mahkeme ancak istidayi şahsî ile davaya baka
cağına göre bunu doğru bulmuyorum. 

TAHSÎN SAN (Aydın) — Bendeniz encüme
nin noktai nazarını kabul ediyorum. 

ARZUHAL En. M. M. ADNAN MENDERES 
(Aydın) — Bu evrakm 3410 numaralı kanun 
mucibince Aeskerî Temyiz mahkemesine gönde-
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rilmesi icabetmektedir. Heyeti umumiyeye ge
tirilmekten maksadımız, vaktile encümenimi
zin bir kararı üzerine Yozgad mebusu Emin 
Dramanm bir itirazı vardı, bu itiraza cevab ol
mak üzere, mazbata tanzim edilerek Heyeti 
umumiyeye sevkedilmiştir. 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — Bendenizin 
itirazımla bunun alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Şu halde mazbata, bu dosya
nın o mahkemeye tevdii mahiyetindedir. Bu su
retle reyinize arzediyorum. Mazbatayı kabul 
edenler... 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Re
ye nasıl koyarsınız? 

FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Malûmu âli
niz mahkemeler kendilerine vaki olan müracaat
lar üzerine vazifelerini ifa ederler. Her hangi 
bir yerden, bahusus Meclisi Âlinizden her hangi 
bir mahkemeye böyle bir evrakm havale şeklin
de gönderilmesi zannediyorum doğru olmaya
caktır. Tensib buyurursanız encümen bu nok
tayı bir defa daha tedkik etsin. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Askerî Temyiz 
mahkemesinin teşkili kanununda sarahat vardır. 
Arzuhal encümeninden buna müteallik evrak bu 
mahkemeye devredilir diye yazar. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Askerî muame
lât hakkında idarî davaya mevzu teşkil edebile
cek bazı hususlar Şûrayi devlette dava ikame 

suretile alâkalılar tarafından takib ediliyordu. Bu 
mesele hakkında askerlik mesailinin bazı husu
siyetleri nazarı dikkate almdı. Fakat askerî 
icra makamatmdan şikâyet edenlerin bir hak 
iddia etmesi kabul edildiğinden bu kanun ya
pıldı. Bu kanunla, Şûrayi devletin tıbkı idarî 
davalara bakmak hususundaki salâhiyetlerile 
mütecanis ve ahenkdar olarak, askerî Temyiz 
mahkemesine bu vazife verilmişti. Anlaşılıyor 
ki, evvelce Meclisi Âliye müracaat eden müste-
dilerin, bu kanunun neşrinden evvel müracaat
ları sebebile ve kanun neşredildikten işlerinin 
bu kanundan sonra Arzuhal encümeninde tedki-
kine mahal olmadığından alâkalı yer orasıdır 
diye evrak oraya gönderiliyor. 

Yoksa her hangi bir mahkemeye Meclisi Âli 
kararile iş tevdi ediliyor mahiyetinde telâkki 
edilmemelidir. Binaenaleyh mazbata doğrudur. 

ARZUHAL E. REİSİ Gl. İHSAN SÖKMEN 
(Giresun) — Arkadaşım Salâh Yargmm beyana
tı tamamile yerindedir. Encümenin reisi olmak 
sıfatile bazı maruzatta bulunacağım : 

3410 numaralı kanun ki, askerî şahısların zat 
işlerine taallûk eder, bu kanun mucibince bu 
kabil evrak Askerî Temyiz mahkemesine hava
le edilmek lâzımdır. Bu zat hakkındaki mua
mele dosyası, bu kanunun 23 ncü maddesine 
tevfikan makamı aidi tarafından Millî Müdafaa 
vekâletine gönderilmiştir. Amma bu sırada ar
kadaşım zatî mesele hakkında Heyeti aliyeleri 
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huzurunda müzakere istedi. Tabiî encümene 
verilince encümen tedkik etti ve şimdiki arzet-
tiğimiz mazbatayı yazdı. Yani bu iş Askerî 
Temyiz mahkemesinde teşekkül eden heyetin sa
lâhiyeti dahilinde olmak dolayısile encümence 
müzakeresi muvafık olamayacağı, meselenin ora
ca halledilmesi lâzımgeleceği yolunda mazbata
mızı yazdık. Mesele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Encümence tekrar tedkikine lü
zum görmüyor musunuz? 

ARZUHAL E. REİSİ Gl. İHSAN SÖKMEN 
(Giresun) — Hayır. 

BAŞKAN — Şu halde encümenin mazbatası
nı kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir- !. >\< İİIİL& 

2 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzu
hal encümeninin 30 - XI -1936 tarihli haftalık 
Itarar cetvelindeki 519 sayılı kararın Umumî He
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encü
meni mazbatası (4/36) [1] 

(Arzuhal encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda* 
faa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1045) [2] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (Kara, deniz, 
hava dahil) teşkilâtında çalışanlara verilecek 
tazminat ile bunlara veya bunların yetimlerine 
bağlanacak tekaüd aylıkları için (Askerî fab
rikalar tekaüd ve muavenet sandığı) namile bir 
sandık teşkil edilmiştir. Bu sandık (A) ve (B) 
kısımlarından teşekkül eder. 

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

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olub Millî Müdafaa vekilinin nezaret ve mura
kabesi altmda bir idare meclisi tarafından ida
re olunur. 

İdare meclisi; Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğünün reisliği altmda biri deniz ve diğe
ri hava müsteşarlığınca deniz ve hava mensub-
larmdan ve dördü Askerî fabrikalar umum mu

ti] 46 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 41 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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dürlüğünce merkez şube ve kısımlarile fabrika 
ve müesseselerinde çalışan memur ve işçilerden 
seçilerek Millî Müdafaa vekâletince tasdik edi
lecek altı azadan terekküb eder, Azalık için en 
az on sene filî hizmette bulunmuş olmak şarttır. 
Azalık müddeti bir sesedir. Müddeti hitam bu
lan azalana yeniden intihab ve tayinleri caizdir. 
idare meclisi reis ve azalarma sandığa aid hiz
metler için. her ne nam ile olursa olsun biç bir 
ücret verilmez. Sandık müdürü reyi istişarî ol
mak üzere idare meclisine iştirak eder. idare 
meclisi en az ayda bir defa olmak üzere reisin 
daveti üzeiine içtima eder. Müzakere nisabı 
beştir. Kararlar reylerin ekseriyetile verilir. 
reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu ta
raf ekseriyet kazanmış sayılır. 

Reisin bulunmadığı zamanlar da reis vazife
sini görmek üzere idare meclisi her senenin bi
rinci içtimamda, gizli reyle, içlerinden birini 
ikinci reis olarak seçerler. 

Sandık müdür tarafından temsil olunur. 
Sandık narama millî bankalara vuku bulan tev
diattan istirdadlar ve umumiyetle tediyeler reis, 
müdür ve muhasebecisinin müşterek imzalarile 
icra olunur. 

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

MADDE 3 — Sandık idare meclisinin ve me
murlarının başlıca vazife ve salâhiyetleri ve bu 
kanunun tatbikatına müteallik diğer hususat 
bir nizamname ile tayin olunur. 

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

MADDE 4 — Sandığm müdürü reisin tekli
fi ve idare {meclisinin inhası üzerine Millî Mü
dafaa vekilliğince ve diğer memurlarr idare 
meclisinin intihabı üzerine reislikçe tayin olu
nur. 

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

MADDE 5 — Sandığm bütçe ve kadroları 
sandık müdürlüğünce hazırlanarak idare mec
lisinin teklifi üzerine malî senenin girmesinden 
bir ay evvel Millî Müdafaa vekâletince tasdik 
omur. 

Sandığm yıllık hesabı Divanı muhasebatın 
tedkikine tâbidir. 

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

MADDE 6 — Sandığın müdürü, muhasebe
cisi ve diğer memurları bu kanunla verilen hak
lara maliktirler. 

Sandığa fabrikalara aid binaların birinde 
icarsız bir ySer verilir ve diğer masrafları san
dıkça temini olunur. Tediyatta sandık müdürü 
ita âmiri ve muhasebecisi mesul muhasibdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabuİ edilmiştir. 
MADDE 7 — Sandığm: 
(A) kısmı : Subaylar ve askerî memurlarla 

ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve iş
çilere, 

(B) kısmı : Ücretli veya yevmiyeli daimî 
memur ve işçilere mahsustur. 

(A) sınıf ma mensub olanların haklan sandı
ğm (A) kısmmdan ve (B) sınıfına mensub olan
ların hakları (B) kısmından verileceği gibi büt
çede (A) ve (B) kısımlarına aid masraf nisbet-
leri de gösterilir. 

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

MADDE 8 — Fabrikalar teşkilâtına alına
cak ücretli veya yevmiyeli memur ve işçiler ev
velâ (A) sınıf ma girerler. 

(A) smıfmdaki muvakkat ücretli veya yev
miyeli memur ve işçilerden lâakal beş sene hiz
met etmiş olubda müesseseye nafi olduktan 
sabit olanlar mensub bulundukları fabrika, şu
be veya müessese müdürlerinin inhası üzerine 
kara fabrikalarında Askerî fabrikalar umum 
müdürünün, deniz ve hava fabrikalarında Mil
lî Müdafaa vekilinin tasvibi ile (B) smıfma 
naklolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
M. M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) 

— Bu madde ile (A) kısmmdan (B) kısmına 
geçecek işçilerin muamelesinin tekemmülü ba
kımından alâkadar makamlar zikrohmmakta 
ve o makamların salâhiyetleri tayin edilmekte
dir. Dikkat edilecek olursa görülür ki, Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğünde (A) dan (B) 
ye geçenler kendi müesseselerinin veya fabri-
kalrmm müdürlerinin inhası üzerine ve As
kerî fabrikalr umum müdürünün tasvibile geçi
yorlar. Fakat Hava ve Deniz fabrikalrmdaki iş
çilerin (A) dan (B) ye geçmesi müesese ve 
fabrika müdürlerinin inhaaile Millî Müdafaa ve
kilinin tasvibine arzediliyor. 

Askerî fabrikalr da Milli Müdafaa vekâletine 
merbuttur, ayrı bütçe ile idare edilir, Hava ve 
Deniz müsteşarlıkları da Milli Müdafaa vekâleti
ne merbutturlar, ayrı bütçelerle idare olunurlar. 
Bu müsteşarlar ikmal bakımından vesair husu-
satta doğrudan doğruya fabrikalrile ve krtalarile 
meşğuldurlar. Binaenaleyh, gerek Hava, gerek 
Deniz fabrikalarmdaki işçilerin (A) kısmmdan 
(B) kısmına geçmesi için salâhiyettar makamla
rın inhası üzerine Deniz veya Hava müsteşarlığı
nın tasvibinin tesbit edilmesini rica edeceğim. 
Eğer Bütçe encümeni kabul buyurursa, takrire 
lüzum yok, Millî Müdafaa vekilinin yerine Hava 
veya Deniz müsteşarlığının denir. 

BÜTÇE En. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Müsteşar esasen vekil namına ifayı vazifeye sa
lahiyetlidir. Bu itibarla zaten filen tasdik mu
amelesini Vekil namma müsteşar yapacaktır. 
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fabrikalar umum müdürlüğü bütün fabrika
lara şamil salâhiyet ve vezaif i haiz bir makam 
olduğu için vekalete kadar amtmeğe lüzum 
yoktur. Maddeyi olduğu gibi kabul etmek lâ
zımdım Tatbikatta aynıdır. 

ZİYA aEVHER ETİLİ (Çanakkale) — iki 
kişi arasındaki muhavere çok güzel amma biz 
de işitsefe. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKEÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Tatbikatta ayni olabilir. 
Fakat lüzumsuz yere ufak tefek muamelelerle 
Vekâlet makamı meşgul edilmiş olur. Vekalet, 
doğrudan doğruya fabrikalardaki işçilerle 
meşgul değildir. Fakat Hava ve Deniz müste
şarlıkları bu i ş le r le bizzat meşguldür. O iti-
barle (A) dan (B) ye terfi işi ile de kendile
rinin meşgul olması daha muvafık ve seri olur. 
îcabederse bir takrir de takdim ederim. 

BÜTÇE En. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Encüminde de bunun üzerinde duruldu. Ev
vela^ buyurdukları gibi, biz de bu işi müsteşar
lık makarnana verelim dedik. Yalnız müste
şarlar vekil namma ifayı vazife etmektedir
ler. Ru itibarla zaten vekil namma bu gibi kâ-
ğıdlarr imza edeceklerdir. Tatbikatta müste
şar da desek vekil de desek filen olacak olan 
vekil namma müsteşarın imza etmesidir. Müs
teşarlık vekâletten ayrı, müstakil bir müdürü 
umumilik değildir. Halbuki kara kısmmda 
fabrikalar müdürü umumilik kanalıyla vekâlete 
merbuttur. 

Bu itibarla tekrar vekâlet makamma git
mesin, kırtasiyecilik olmasın diye bunu bırak
tık. Hava ve denizde de böyle müdüriyeti umu-
miyeler olsaydı onu da bırakacaktık. Heyeti 
umumiye nasıl takdir buyurum öyle olsun. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bütçe encümenindeki arka
daşımın bunda ısrar etmemesini ve muvafakat 
ederlerse bunu takrirsiz olarak kabul etmele
rini rica etmiştim. Israr ediyorlar ve o da mü
düriyeti umumiye olsaydı, buraya koyardık, di
yorlar. Hava ve Deniz müsteşarlarının vazife 
ve salâhiyetleri herhalde bir müdürü umumi
den daha yukarıdır. Esas itibarile Heyeti âli-
yede bunların bütçelerini Hava ve Deniz müs
teşarlığı bütçesi olarak müzakere ve kabul ediyo
ruz. Bu işin ikmali iki makamm, Millî Müdafaa 
vekâletine aid iki makamm tasvib ve muvafa-
katile yapılmaktadır. Bu işçilerin (A) dan (B) 
ye geçebilmeleri işini yine müsteşarlar tedkik 
edecek, kendileri tasvib edecek, vekile arze-
decek. Vekile arzettikten sonra da vekâlet 
Fabrikalar umum müdürlüğüne bir tezkere ya
zacak. işte bu gibi uzun bir silsile ve bir çok 
kırtasî işlerle ancak merciine kadar gidecek. 
Halbuki fabrika müdürleri doğrudan doğruya 
fabrika ile temas ve alâkalan olduğundan işçi
lerin vaziyetini bilirler. Bunlar müsteşara ya
zarlar. Müsteşar da sandık riyasetine yazar. 

Bu şekilde bu babdaki muamele de ikmal edil
miş olur. Eğer arkadaşım ısrar ediyorlarsa bir 
takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Encümen mütalaanıza iştirak 
etmiyor. Takrir yazacaksanız bu maddeyi tehir 
edelim ve öteki maddenin müzakeresine geçe
lim. 

ŞÜKRÜ KOÇAK — Yazıyorum. 
MADDE 9 — Sandığm (A) kısmma aid ser

maye ve gelirleri şunlardır: 
1) Fabrikalarda çalışan subay ve askerî me

murların aylıkları tutan ile fabrikalardan üc
ret veya yevmiye alan memur ve işçilerin ücret 
veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay 
mecburî olarak tevkif edilen yüzde dörtler, 

2) Sermayesinin husule getireceği temettü, 
3) Memur ve işçilerden kesilecek inzibatî pa

ra cezalan, 
4) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı 

harbiye teavün ve sigorta sandığından devre
dilecek mebaliğ. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO

ÇAK (Erzurum) — Bu madde ile (A) kısmı
na aid sermaye ve gelir tayin ediliyor. Mad
dedeki sarahate nazaran bu kısmı sandığm ser
maye ve geliri, işçilerin yalmz % 4 ünden 
ibarettir. Halbuki Millî Müdafaa ve Maliye en
cümenleri bu sandığa ayrıca % 5, yani işçi
lerin maaş ve ücretleri tutarının % 5 i kadar 
Devletin yardım etmesini bir fıkra ile kabul 
etmiş ve buraya koymuşlardır. Bunu Bütçe 
encümeni çıkarıyor. Bunu Millî Müdafaa en
cümeninin kabul etmesinin sebebi, zaten Hü-. 
kûmetin teklif inde de vardır, bu sandığa mer
but olan işçilerin, 11 nci madde ile yapacağı 
yardımın kâfi gelmemesinden ileri geliyordu. 
On birinci maddide bu işçilerin hastalığa, va
zifeden doğan kazaya, hizmete karşı sigorta
larına, cenaze masarifi vesaireye bu sermaye 
ve gelir kâfi gelmediği için bir madde ile Dev
letin de bu fabrikadaki (A) sınıfına yardım et
mesi bir fıkra ile rica edilmişti. Bütçe encü
meni de bunun kâfi gelmediğini görmüş ve 23 
ncü madde ile her sene Millî Müdafaa vekili 
bu sandığm muvazenesini gözden geçirerek nok
san olduğunu görürse yine işçilere % 5, 6 ka
dar bir külfet tahmil ediliyor. Halbuki Dev
let, 895 sayılı kanun ile İmalâtı harbiye fabri-
kasmdaki işçilere yardım ve sigorta olmak üze
re senevi 20 bin lira kabul etmiştir. Bunu da 
Bütçe encümeni (A) kısmından çıkarıyor. Ay
ni zamanda Heyeti celilenin çıkarmış olduğu 
iş kanunu ile hususî fabrikalar patronlarma 
bir külfet tahmil ediliyor, kendi amelelerini 
hastalıklara, vefatlara karşı sigorta etmekte
dir. Fakat Devlet fabrikaları kendi işçilerine 
bir muavenet ve yardanda bulunmuyor. (A) kıs
mındaki işçiler, mevaddı infüâkiye ve müşta-
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ile gibi en ağır işlere sevkedilen işçilerdir. 
Ricamı, encümen de kabul ederse, Millî Mü
dafaa ve Maliye encümenlerinin 11 nci madde
sinin (E) fıkrasını bu maddeye ek yapalım. 
O fıkra şudur: 

«Askerî fabrikalar (kara, deniz, hava) büt
çelerine alâkadarlardan kesilen % 5 1er tutarı 
kadar her sene Hazinece konulacak taksitten» 
bu % 5̂  %4 - 3 olabilir. Nasıl tensib ederseniz. 
Fakat iş kanunu ile hususî fabrika patronları
na külfet tahmil ettiğimiz halde, Dsviet fab
rikaları işçilerine Devlet bütçesinden bir şay 
tahsis etmemek doğru değildir ve adalete uy
gun düşmez. Bütçe encümeninin kabulünü rica 
ederim. (Doğru sesleri). 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Bu 
madde, kanunun hakikaten çok mühim bir mad
desidir. Bütçe encümenince de üzerinde bir çok 
tevakkuf edilmiş olan bir maddedir. Müsaade 
buyurursanız evvelâ şimdiye kadar olan vaziye
ti arzedeyim ve niçin maddenin bu şekilde ya
zıldığını söyliyeyim. 

926 senesinde kabul buyurulan 895 numaralı 
kanunla bir sigorta sandığı tesisine müsaade 
edilmişti. Bunun için bu sandığa mensub olan
lardan % 4 alınacak, Devlet de her sene bir mik-
dar yardım yapacaktı. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. REÎSÎ KÎAZIM SE-
VÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 20 000 liradır. 

SIRRI DAY (Devamla) — Kanunda bir mik-
dar tesbit edilmemişti. Amele, oradaki işçiler, 
hatta kanunda, zabitanm da dahil olduğuna da
ir hüküm vardır. Bunlardan % 4 kesilmesine 
başlandı ve bir nizamname ile onların ne şekil
de istifade edecekleri tesbit edildi. Bütçeden 
de her sene 20 000 lira yardımda bulunuldu. Şim
diye kadar bu sandık iyi işlemiş bir vaziyette ça
lıştı ve nizamnamenin kendisine tahmil ettiği 
vazifeleri hüsnü suretle ifaya devam etti. 

Sandığm bu günkü mevcudu 700 000 liradır. 
Eğer orada zabitan da sandığm azası meyanmda 
bulunmasaydı belki prensib olarak % 1 - 2 nis-
betinde yardım etmek mevzubahs olurdu. Fakat 
malûmu âliniz diğer teşekküllerde çalışan ve bü
tün kısımlara mensub olan zabitan tedavilerin
de, tekaütlüklerinde ayrıca kendi kanunî mevzu
atları dahilinde bir hak sahibidirler. Burada 
Devletin para vermek suretile iştirak ettiği bir 
sandıktan bunlara bir sigorta hakkı, tedavi hak
kı, vefatı halinde ailesine bir tazminat temin 
etmek her halde orduda ayrılık vücude getire
bilecek bir şey olur. Biz bu müşkülâta maruz 
kalmamak için ve ordunun muhtelif kısımların
da çalışan mensubini askeriye arasında Devletin 
yapacağı yardımlarda muhtelif nisbetler ve şe
killer kurmak istemedik. Bunun âm ve şamil 
bir şekilde olmasını istedik. 926 senesinde çıkan 
895 numaralı kanunda zabitanm da bu sandığa iş
tiraki kaydi mevcuddur. Bu itibarla bunlar 
şimdiye kadar olduğu gibi % 4 vermeğe devam ı 

etsinler, müstahdeminin ve kendilerinin verdiği 
paralarla teşekkül eden bir sigorta sandığından 
istifadeye devam etsinler diye düşündük. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Ustalar için? 
SIRRI DAY (Devamla) — Bu, şimdiye ka

dar muvakkat müstahdemin için teşkil edilen 
bir sandıktır. Yani tekaüd hakkını haiz olan, 
yahud oraya gelmiş, kıdem sahibi olmamış, beş 
sene daimî hizmet smıfma alınmamış olan kim
selerden alman % 4 1er ve Devletin verdiği 20 
bin lira ile teşekkül eden bu sandık, mensubla-
rına bir çok hizmetler ettiği gibi bu gün serma
yesi 700 bin liraya baliğ olmuştur. Biz bu pa
rayı doğrudan doğruya bu sandığa mal ediyo
ruz. Binaenaleyh bu paranın nemasmdan bu 
sandık istifade edecektir. 

Şimdiye kadar Millî Müdafaanın yalnız ka
ra kısmında çalışanlar için yaptığı yardım sene
de 20 bin liradan ibarettir. Halbuki şimdi ve
recekleri % 5 e mukabil 100 bin küsur liradır. 
Binaenaleyh yardım azalmıyor, bilâkis bir kaç 
misli artıyor. Yalnız daimî sınıf için, tıbkı Dev
let demiryollarında ve inhisarlarda olduğu gibi, 
bir tekaüd hakkı da temin edilmiş oluyor. Bu 
itibarla maddenin yerinde olduğu kanaatinde
yim. 

Arzettiğim gibi şimdiye kadar 10 sene zar
fında sandığın tedvir masrafı 300 bin liradan 
ibarettir. Buna nazaran alacağımız % 4 belâ-
gan mabelâğ ihtiyacı temin edecektir. Evvelâ 
% 5 teklif etmişlerdi. Kendileri aralarmda ko
nuştuktan sonra bu % 4 ün pek âlâ kâfi gele
ceğini kabul ettiler. Biz diyoruz M, sandığm 
yapacağı bütün hizmetleri tesbit ve izah edelim 
ve kanunun müeyyidesi altmda bulunduralım. 
Sonra beş senede bir reviziyona tâbi tutmağı san
dığm selâmeti noktasında bir teminat olarak 
muvafık gördük. 

M. M. En. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzu
rum) — Sırrı Day arkadaşım (A) ile (B) kısım
larındaki işçileri karıştırıyor. (A) da tekaüd 
yoktur. Tekaüd muamelesi (B) kısmmdadır. 
(A) kısmında da zabitler vardır, fakat bunlar 
işçilerin ancak % 1 i kadardır. Bu, istatistikler
le sabittir. Şimdi müsaadenizle bir de yardımı 
gözden geçirelim. Henüz gelmediğimiz 11 nci 
maddede diyor ki: 

Hastalığa karşı sigorta; doktor gönderecek, 
bakacak vesaire. Zabit zaten sigorta edilmşitir. 
Bunlarm sigortası kıtaattaki hekimlerin bakı
mıdır. Onlar hastalara bakarlar. 

Kazaya karşı sigorta; tabiidir ki bir zabit 
orada bir kazaya maruz kain* ölürse, nasıl ki 
kazaya maruz kalıb ölen işçinin ailesine bir ik
ramiye veriliyorsa bu zabitin de eytam ve era-
miline bir ikramiye verilmesi adalete, hakka ve 
kanuna muvafıktır. Devlet fabrikasmdaki işçi
lerden ve zabitandan bunun esirgenmesi herhal
de doğru değildir.. Netekim tayyarede bir zabit 
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düşüb öldüğü zaman elde mevcud bir kanuna 
istinaden Meclisi ali ailesine umumî bütçeden 
2500 lira ikramiye veriyor. Tayyare cemiyeti de 
ayrıca yetimlerine 2500 lira veriyor. O halde 
mevadcLr müştaile ve infilâkiye fabrikasında 
herhangi bir kazadan dolayı bir zabit ölecek 
olursa onun yetimlerine bir şey verilmemesini 
doğru bulmuyorum. Sonra Srrn Day arkadaşı
mız, elde mevcud sermayenin kâfi geleceğini 
söylüyor. (A) dan (B) ye geçmiş olan işçiler 
kendi sermayelerile beraber (A) kısmından (B) 
kısmına geçerler. Binaenaleyh (B) kısmrna geç
tikten sonra (A) kısmında kalan işçilerin vere
cekleri % 4 tür. Binaenaleyh Devletin, Meclisi 
âlinin çıkarmış olduğu bir kanunla, hususî fab
rikalara tahmil ettiği bir vazifeyi, kendi idare
sinde bulunan, kendi işçilerine de Devlet büt
çesinden bir şey tahsis etmesi adalete muvafık 
olur, bunun için de bir takrir veriyorum kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebler dolayisile 8 nci madde

nin son fıkrasındaki (Millî Müdafaa vekâleti
nin) kelimesi yerine (Hava ve Deniz müsteşar
larının) kelimelerinin konmasını teklif ederim. 

Erzurum 
Şükrü Koçak 

BAŞKAN — Bu takrir müzakeresini tehir 
ettiğiniz 8nci maddeye aittir. Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Şu halde 8 nci maddeyi aynen reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi dokuzuncu maddedeye aid takriri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebebe binaen (A) sandığı ser

mayesi için Millî Müdafaa encümeninin 11 nci 
maddesinin (E) fıkrasının ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

Erzurum 
Şükrü Koçak 

(Kabul kabul sesleri). 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
SIRRI DAY — Encümene istiyoruz. 
BAŞKAN — Maddeyi takrirle encümene ve

riyoruz. 
MADDE 10 — Sandığm (B) kısmına aid ser

maye ve gelirleri şunlardır : 
1) (B) sınıfı memur ve işçilerinin ücret ve 

ya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay 
mecburî olarak kesilecek yüzde beşler, 

2) Alâkalılardan kesilen yüzde beşler tutarı 

kadar her sene Hazinece bütçelere konulacak 
tahsisat, 

3) (B) sınıfına tefrik edilenlerin bu smıfa 
ilk olarak alacakları aylıkları tutarile yevmiye
lerinin bir aylık tutarının dörtte biri ve terfi 
eden veya zam görenlerin ilk aylık zamları, 

4) (B) sınıfma ayr ı l ı ş olanlara verilecek 
ikramiyelerin yüzde beşleri, 

5) (B) smıfma ayrılmış olanlardan inzibatî 
mahiyette tevkif edilecek para cezaları, 

6) Bu paraların işletilmesinden elde edilecek 
faizler ve sair sandık hasılatı ile vukubulacak 
teberrular, 

7) (B) smıfına geçenlerin (A) sınıfındaki te
raküm etmiş ve (B) hesabma nakledilen mev
duatları, 

8) Fabrikalarda varidat getirmek üzere tesis 
edilecek müesseseler hasılatı. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzediyo-
urm. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — (A) smıfmda bulunanlara 
sandıkça yapılacak yardım ve muavenet şunlar
dır : 

1) Hastalığa karşı sigorta : 
Vazifeden mütevellid olsun veya olmasm has

talıklarda tedaviye aid bilûmum masraflar san
dıkça tesviye edilmekle beraber 90 günü geçme
mek üzere vazifeden mütevellid hastalıklar da al
makta oldukları yevmiyenin tamamı, vazifeden 
olmayanlar da nısfı kezalik sandıkça verilir. 
Bu müddet idare meclisi kararile bir misli uza
tılabilir. 

Subaylarla askerî memurlara ve hastalığı za
manında ücretini almakta olanlara bu ücretleri 
verildikçe yevmiye verilmez. 

2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta : 
Bu sigorta üç derecedir : 
Birinci derece - Tam maluliyettir ki, âha-

rm muavenetine muhtaç bir hale gelmektir. 
Bunlara yapılacak muavenet; 

Mevduatın iki misli 4- bir günlük yevmiye
nin 700 misli. 

ikinci derece - Küllî malûluiyettir ki fabrika
larda çalışamayacak derecede maluliyete uğra
mak veya kaza neticesi ölmektir. 
Bunlara yapılacak muavenet; 

Mevduatın İM misli + Bir günlük yevmiye
nin 600 misli. 

Üçüncü derece - Fabrikalarda çalışacak de
recede cüzî maluliyete duçar olmaktır. 

Bunlara yapılacak maavenet; 
Yalnız kaza tazminatı olan (Bir günlük yev

miyenin 600 misli) nin bağlı cetvelde gösteri
len maluliyet derecelerine göre verilecek yüzde
lerinden ibarettir. 

3X Hizmete karşı sigorta : 
Bu sigorta sandıktaki mevduatım istirdad 

etmeksizin en az otuz sene hizmet etmiş olanlar-
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dan hizmeti terketmek isteyenlere veya 
ölenlere mevduatının faizsiz olarak iadesinden 
ve bir mislinin de ikramiye olarak tesviyesin
den ibarettir. 

4) Cenaze masrafı : 
Hicmeti ne olursa olsun her hangi bir suret

le ölenlerin bir aylık istihkaklarının yüzde dok
sanı oenaze masrafı olarak tediye edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Hizmete kar
şı sigorta. Burada güzel bir hüküm konuyor. 
İşçilerin mensub oldukları fabrikaya sadakatle 
hizmet etmelerine ve bağlılıklarını temin etmek 
işin Hlâ inkita 30 sene çalışanlara bu sigorta
nın muavenetine mazhar olacaklar. Ayni hasle
te sahib fakat 30 sene değil de 20 seneden fazla 
hizmet ettikten sonra ya 60 yaşmı doldurmak 
veya malûl olmak suretile hizmetinden ayrılmak 
meoburiyetinde kalan vatandaşları büsbütün bu 
mükâfattan mahrum etmeli mi? Buna benim 
vicdanımca verilecek cevab, etmemektir. 
Onları; da müstefid edecek bîr hüküm konmalı
dır. Hem bu yalnız benim fikrim değildir. Bu, 
hepimizin vicdanlarının kanuna aksetmiş hü
kümleridir. Yani tekaüd kanununda tekaüd 
olabilmek için 25 seneyi doldurmak şarttır. 
Halbuki, 60 yaşmı dolduran veya malûl olan
lara, 30 seneyi doldurdukları takdirde, bir te
kaüd hakkı kabul edilmiştir. Böyle 20 sene bilâ 
inkita hizmet ettikten sonra eğer bu iki akıbe
tin btrisile çalışamayanlara münasib bir ik
ramiyenin verilmesi yerinde olur zannederim. 

Zaten onların alacakları, verdikleri mevduat 
mikdatfmm bir azıdır, Ya onun bir mislini ve ya
hud da üçte ikisini vermek suretile bu işin âdil 
bir şekilde halline imkân vardır kanaatindeyim. 

ALÎ RIZA TtTREL (Konya) — Mazbata mu
harriri arkadaşımdan bir sual soracağım. Doku
zuncu maddede hu sandığm gelirlerinin neler
den ibaret olduğunu gördük. Bu maddede de 
çıkarlarını, görüyoruz. Sandık bir taraftan 
alıyor, ftnr taraftan veriyor. Acaba bunun hesab-
ları yapümiş mıdır, bu gelirlerle bu masraflar 
karşılaşacaklar mıdır? Malûmu âliniz bu bir 
sigorta »andığıdır, ihtisas işidir. Eğer karşılaş
mayacak olursa, lüzumsuz yere fazla para birik
miş olur ve yahud da bu sandık bir iki sene 
içinde sermayesini yiyip bitirecek ve yeni imkân
lar aramağa çalışacaktır. Bu hususta izahat lüt
federlerse mütefekkir kalırım. 

B. E. N. SIRRI PAY (Traibzan) — Evvelâ 
Kitabcı arkadaşımız buyurdular ki, 20 sene hiz
met ettikten sonra malûl olmak ve yahud ihti
yarlamak suretile ifayi vazife edemeyecek bir 
hale gelenlere (A) kısmında olduğu gibi (B) 
kısmında da bu yardımı yapalım. Bu ne şimdiye 
kadar cari olan noktai nazarda ne de encümen

ler tarafından yapılan tadilatta yoktu. Halbuki 
eğer bu sandık eski halinde kalsaydı belki buna 

da lüzum ve zaruret vardı denilebilir. Burada 
(A) sınıfında bulunacak olanlar, 25 - 30 sene 
orada hizmet edecek öten hademe, bekçi ve saire 
gibi küçük ve sanatkâr olmıyan sınıflarla esasen 
tekaüd hakkını haiz olan zabitandan ibarettir. 
Çünkü şimdi kabul buyurduğunuza nazaran bir 
sanatkâr oraya girdiği zaman lâakal orada beş 
sene hizmet edecek ve sonra da (B) sınıfma 
nakledilmiş olacaktır. Tekaüd hakkı yalnız (B) 
sınıfma nakledildiği günden itibaren değil, işe 
alındığı günden itibaren nazarı itibare alınacak
tır. Nakledilmeseler bile 20 senelik hizmetten 
sonra tekaüdlük hakkını zaten haiz olacaktır. 
Bu itibarla (A) sınıfındaki vaziyet için tadil 
yapmak, bu sandık hizmetlerine yeniden külfet
ler tahmil eder. Bu suretle sınıflara münhasır 
kalmasile, muhtelif şerait altmda (A) smrfma 
bırakılmış olanları arttırmış olacağız. Halbuki 
bunlar yukarıda zikredilen maluliyet derecele
rine göre müstefid olacaklardır, ikramiyesinden 
ba.şka maluliyet tazminatları da vardır. Bu taz
minattan da istifade edeceklerdir. 

Arkadaşımızın buyurduklarına gelince; bu 
sandık varidatı şimdiye kadar % 4 idi Devlet te 
20 000 lira vermekte idi. Bu maddede tasrih 
edilen hizmetleri ifa etmekte, 10, 11 seneden 
beri çalışmakta ve faaliyet göstermekte olan 
bu sandık bu günkü vazifelerini ve hizmetlerini 
ifa edecek vaziyettedir. Yalnız bu hususta katği 
hesablara istinad olunmadığı nazarı itibara alı
narak, diğer sandıklarda olduğu gibi, her beş 
senede bir gelirinin tezyidi mi hizmetlerinin ten
kisi mi, yoksa sandığm vaziyeti müsaid değilse 
icab edecek aidatm azadan ne şekilde toplana
cağı hakkında muktazi muamele tabiatile yapılır. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Müsaadenizle 
bir sual soracağım. Şu halde benim teklifimin ma
halli tatbiki yoktur. Beş sene (A) sınıfmda kalan 
beş sene sonra (B) sınıfma geçecektir. Şu halde 
20 seneyi nasıl dolduracaktır?. Eğer dedikleri 
gibi 20 sene imkânı hizmet yoksa ikramiye için 
30 seneyi ikame etmenin hikmeti nedir?. 
SIRRI DAY (Devamla) — Arzettiğim gibi esa

sen (B) sınıfma geçirilmesine lüzum olmayan 
kimseler vardır. Bunlar için tekaüdlük tanın
mamıştır. İşte bunlar için bir tazminat veril
mesi uygun görülmüştür. 

Bir sınıf da vardır ki, askerî memurlar ve 
zabitan, nihayet bunlar bu müesesede 30 sene 
hizmet etmiş ve tekatidlükleri sırasmda buradaki 
sigorta paralarını alacaklardır. Binaenaleyh, 
maddenin bu şekilde kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Sandığm bütün mevcudlan 
ile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve 
rüçhaıüarı haizdir. Mevcud paralar ile aidatı 
ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettü-

— 62 — 
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ler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Me
mur ve müstahdemlerin her hangi bir borçların
dan dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve 
hiç bir sandık mensubu sandıktaki haklarını 
başkasına devir ve havale edemez. 

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

MADDE 13 — B. hesabından bağlanacak ay
lıklarla verilecek tazminat evrakı Divanı muha
sebatın tesciline ve vizesine tâbidir. Hak sahib-
lerile Sandık idaresi arasmda tahsise tekaddüm 
eden muamelâttan ve sair sebeblerden mütevel-
lid ihtilâflar Devlet şûrasmca hallolunur. Tah
sis ve tescile aid itirazlar Divanı muhasebat he
yeti umumiyesince tedkik ve bir karara bağla
nır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği ve
ya aylık cüzdanların tevdii tarihinden itibaren 
iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahallin 
en büyük mülkiye memuru vasıtasile Divanı 
muhasebat reisliğine yapdır. İtirazlar sandığm 
vereceği tazminat veya aylığm verilmesine mâni 
değildir. 

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

MADDE 14 — (B) hesabının parası hakikî 
veya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz 
edilemez. Millî bankalardan birine uzun vade ile 
tevdi edilir. Ancak masraflarına karşılık gelebi
lecek bir mikdar idare meclisi kararile hesabı 
cari suretinde millî bankalardan birinde mu
hafaza edilir. Bu hesab sermayesinin azamî % 
25 e kadarı idare meclisi kararile ve Millî Müda
faa vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve 
Devlet teminatı altmda bulunan diğer millî tah
vilâta yatırılabilir. 

(A) hesabındaki paralar millî bankalarda 
kısa veya uzun vadelerle muhafaza edilir. 

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

MADDE 15 — Sandığa aile vaziyetlerini 
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual
lere doğru cevab vermeyenler yanlış malûmat 
yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen 
ödemeye mecbur olmakla beraber Türk ceza 
kanununun 528 nci maddesi mucibince cezalan
dırılırlar. Bu gibilerin idaredeki vazifelerine 
de nihayet verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — (A) ve (B) sınıflarında ça
lışanlardan hizmet müddeti sekiz seneyi dol-
durmaksızm ölüm veya maluliyetten başka her 
hangi bir sebeble ayrılanlara hiç bir şey veril
mez. Bu müddeti doldurduktan sonra hizmeti 
terkedenlere mevduatları temettüsüz olarak ve-
rilib sandıkla alâkaları kesilir. Ancak hiç bir 
sunu taksiri yok iken hizmetten çıkarılmasına 
mecburiyet hâsıl olanlara hizmet müddeti ne 

olursa olsun mevduatı aynen iade olunur. İdare
den ayrılarak sandıkla alâkası kesilenler tekrar 
hizmete alındıkta hukuk ve vecaib itibarile san
dığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Şu kadar ki, 
ayrıldıklarında almış oldukları paraları yüzde 
beş f aizile birlikte tekrar hizmete girdiklerinde 
defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiz
met müddetleri tekaüd hesabma idhal olunur. 

Subay ve askerî memurlar için sekiz sene
lik müddet kaydi aranmaz. 

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

MADDE 17 — (A) ve (B) sınıflarına dahil 
bulunanlardan alelıtlak ağır hapis veya beş se
neden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, .dolandırıcılık, yalan yere 
şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, 
irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarmm birinden do
layı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile ve
ya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üze
re mükerrer hapis cezalarını müstelzim suçlarla 
mahkûm olanların istihkaklarından sandıklar 
için tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz ia
de edilerek sandıkla alâkaları kesilir. Şu ka
dar ki, bunlardan hizmet müddetleri on beş se
ne ve daha ziyade olanların maaşa müstahak ye
timleri bulunduğu takdirde paraları iade edil
meyerek cezalarının devamı müddetince yetim
lerine aylık bağlanır. 

Cezalarının hitanımda bu aylıklar kesilib ve
fatlarında yine yetimlerine aylık tahsis olunur. 

Bunlardan Türk vatandaşlığını terkeden ve
ya vatandaşlıktan ıskat edilenlerin istihkakla
rından sandık için kesilmiş olan paralar temet
tüsüz iade edilerek sandıkla alâkalan kesilir. 

Yukarıda yazılı suçlardan birile mahkûm 
olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. An
cak bunların aylık alması icab eden yetimlerine 
cezalarmm devamı müddetince tekaüd aylığı 
tahsis olunur. Cezalarmm hitanımda bu aylık
lar kesilib vefatlarında yetimleri hakkında bu 
kanunun yetimler hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. Mütekaidlerden Türk vatandaşlığını 
terk veya Türk vatandaşlığından ıskat edilen
lerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu kadar ki, 
bunların bu kanun mucibince maaşa müstahak 
yetimlerinin haklan mahfuzdur. Ancak yetim
lerin maaş alabilmeleri için Türkiyede ikamet 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza etmeleri şart
tır. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Maddede bir 
kaç noktanm vuzuh kesbetmesi lâzımdır. Bun
lardan birincisi; görülüyor ki, A ve B sınıfları
na şamil hükümleri ihtiva etmektedir. Buna na
zaran hatıra gelebilir ki, ikinci fıkrada « bun
lardan hizmet müddetleri 15 sene ve daha ziya
de olanların maaşa müstahak yetimlerine » 
Halbuki A smrfı içinde yetim yoktur. Binaen
aleyh şu kadar var ki; « bunlar dedikten sonra » 
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B smıfmdan olanlar için diye tasrih etmek lâ
zımdır. 

îkinoiai; « 8 seneyi doldurmadıkça paralar 
geriye verilemez » diyoruz. Acaba bunlardan 
mahkûm olanlar bulunursa bu paralarım almak 
için gen0 8 seneyi bekleyecekler mi? Yani mad
denin ilk fıkrasında deniyor <M « A ve B sınıfla
ma dahil olanlardan şu şu cezalarla mahkûm 
olanlara ietihkaklarndan sandklar için tevkif 
edilmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek 
sandıkla alâkaları kesilir ». Halbuki bundan ev
velki maddelerde 8 seneyi doldurmadıkça para
lan iade edilemez kaydi vardı, şu hâlde mah
kûmiyetleri, paralarmm iadesi için bir sebeb teş
kil edecek midir, etmiyecek midir? Bunların tav
zihi lâzımdır. 

Üçüncü olarak benim de aklımın ermediği 
bir nokta? vardır. 

Şimdi bir adam terki tabiiyet ediyor, veya-
hud tabiiyetten iskat ediliyor. Parası varsa ve
riyoruz, fakat bu adam tekaüd edilmişse teka-
üdiyesini kesiyoruz, yetimlerinin hakkmı hıfze
diyoruz. ! Şayed öldükten sonra yetimleri mem
leketimizde bulunuyorsa kendilerine Verilecek
tir. Lâyİc değil midir ki, bu kadar ifayi hiz
met etmeden evvel terki tabiiyet eden adamla
rın da parası iade edilmesin ve ileride yetim
lerine verilmek üzere hıfzedilsin. Yani kendi
lerinin işlemiş olduğu harekete mukabil tekaüde 
istihkak kesbetmişlerse bir ceza tertib ediyoruz, 
bu cezayi tekaüd müddetini doldurmayanlara da 
teşmil etmek doğru değil midir Bunların ikisi
nin işlediği suç birdir, hatta ötekisinin hizmeti 
bile fazladır. Binaenaleyh bendenizin bu nok
taya aklmt ermedi, bence ikisini birleştirmen, 

BÜTÇB E. N. SHtRI DAY (Trabzon) — Bu 
madde şimdiye kadar kabul buyurulan diğer ka
nunlardaki maddelere mütenazır olarak yazıl
mıştır. M&ahaza bir adam mütekaitken tabii
yetten iskat edildiği takdirde maaşı kesildiği 
halde bu müddeti doldurmamda parasmm ve
rilmesi hakikaten doğru görülmüyor. Bu itibar
la müsaade buyurursanız bu maddenin de mü
zakeresinin tehirini rica edeceğim, esasen bir 
takrirle encümene gelmiş bir madde daha var, 
tedkik edeljim. 

ALÎ RÎ$A TÜREL (Konya) — Mademki bu 
maddenin müzakeresinin tehirini arzu buyuru
yorlar, bir noktanın daha nazan dikkate alın
masını rica ediyorum. Birinci fıkradaki « asgarî 
haddi bir seneden aşağı olmamak üzere müker
rer hapis cezalarını müstelzim suçlar »tabiri
nin izahını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Taleb veçhile maddeyi encüme
ne veriyoruje. 

MADDE 18 — Sandığm (B) kısmından ken
di mensublarma yapılacak yardımlar şunlardır: 

1) Tekaüd ve yetim maaşı tahsisi, 
2) Tazminat verilmesi. 

3) Hastalık halinde yardım, 
4) Ölüm halinde yardım. 
Bunlardan maaş ve tazminat itasına müte

allik yardımlar aşağıdaki maddeler hükümleri
ne göre yapılır. 

Hastalık halindeki yardım (A) sınıfı men
sublarma yapılacak tedavi masrafları ile yevmi
yelerinin itasından; ölüm halindeki yardım ise 
yine (A) sınıfı mensubları gibi cenaze masrafı 
tediyesinden ibarettir. 

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

MADDE 19 — Tekaüd maaşı: 
A) Fili hizmeti otuz seneyi doldurmuş olan

lara, 
B) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 

şartile idarede vazife ifa edemeyecek derecede 
maluliyete uğrayanlara, 

C) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 
şartile yaşı altmışı bulanlardan idarece tekaüde 
sevkedüen veya kendi arzularile tekaüdlüğünü 
isteyenlere tahsis olunur. Şukadar ki ağa* ve 
hayat yıpratıcı hizmetlerde (çelik, demir, pirinç 
dökümhanelerinde döküm işlerinde ve haddeha
nelerde ve zehirli ve boğucu gaz kısmında, asit 
fabrikalarmdaki asit işlerinde, barut ve mevad-
dı infilâkiye ve bomba fabrikalarmdaki me-
vadı infilâkiye işlerinde ve tayyare fabrikaların
da emayit işlerinde, gemilerde kazanların içle
rinin tamir ve temizliği işlerinde, gemilerin sin
tinelerinde ve dablbotum gibi kapalı sarnıçlar 
dahilinde raspa ve boya işlerinde, deniz fabri
kasının zehirli boya imalinde) çalışan işçilerle 
dalgıç işçilerinin bu hizmetlerde geçen müd
detleri bir buçuk misil hesab edilir. Ancak altı 
aydan noksan olan hizmetler için zam yapılmaz. 

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

MADDE 20 — Tekaüd aylıkları tekaüde 
sevk tarihinde alınmakta olan aylık veya yev
miyelerin aylık tutarının (yevmiyeliler için bir 
&y (25) gün hesab edilir) üzerinden hesab olu
nur. Ancak kendi talebleri üzerine tekaüdü 
icra olunanların bu aylığı iki sene almış olma
ları şarttır. Aksi takdirde aylık mikdan ve hiz
met müddeti her ne olursa olsun bu aylıktan bir 
evvelki aylık tahsise esas olur. 

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

MADDE 21 — Bu kanunda yazılı yaşlar için 
memur ve müstahdemlerin idareye girdikleri 
zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında yazdı olan 
yaşları esastır. Hüviyet cüzdanlarında doğduğu 
ay yazılı olmayanlar içim 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüd kanununun 62 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 
6 ay ve ondan fazla kesirler 1 sene saydır ve 
6 aydan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 22 — Tahsis olunacak tekaüd ay

lıklarının nisbetieri aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir: 
Memur ve işçilerin te- Tekaüd edilecek me-
kaüde hak kazandığı mur ve işçilerin son 
tarihe kadar sandığa aylıklarının % nisbetr 

iştirak seneleri leri verilecek para 

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

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 

35 ve daha fazlası 60 
Şu kadar ki bu kanunun hükümleri içinde 

hesab edilecek müddete göre tahsis edilecek ma
aşlar Devlet demiryolları idaresinden ayni aylı
ğı alan bir memura kendi kanunu hükümleri da
iresinde ayni müddet için hesab edilecek tekaüd 
maaşını geçemez. 

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

MADDE 23 — B. hesabından bağlanacak ay
lıklar her ay peşin olarak verilir. Peşin verilen 
aylık ölüm halinde geri alınmaz. 

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

MADDE 24 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin yetim
lerine tahsis edilecek aylığm % ellisi tahsis mu
amelesi tekemmül edinceye kadar avans olarak 
verilir. 

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

MADDE 25 — (B) hesabından bağlanacak 
maluliyet tekaüd ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıktan verilen aylığm taalluk ettiği ayı 
taİrib eden ay başmdan başlar. 

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

MADDE 26 — Filî hizmeti 15 seneyi doldur
duktan sonra ölen mensublarm ve sandıktan ay
lık tahsis edildikten sonra ölen mütekaidlerin 
birinci derecede zevcesine ve evlâdlarma, bunlar 
bulunmadığı takdirde ikinci derecede dul ana
sına muhtaç veya malûl zevç veya babasma ye
tim aylığı tahsis olunur ve bunlara yetim denir. 
Vefat tarihinde müstahak olmayanlara bilâhare 
maaş tahsis olunmaz. Ancak hamile olan zevce 
doğurduğunda evvelce yetimlere tahsis edilmiş 
olan maaş son efrad adedine göre tadil ve tas
hih olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27 — 26 ncı madde mucibince hiz
mette iken veya tekaüd aylığı almakta iken ö-
lenlerin dul kalan karı veya muhtaç kocalarına 
tekaüd ayhğmm % 50 si hayatları müddetince 
dul aylığı olarak verilir. 60 yaşı doldurduktan 
veya tekaüd edildikten sonra evlenen mensub
larm dul kalan karı veya muhtaç kocalarına dul 
aylığı verilmez. Malûller bu kayidden müstes
nadır. 

Dul kalan kan, kocasından yirmi yaş daha 
genç ise kendisine dul maaşmm yansı verilir. 
Şu kadar ki, evlilik hayatı on seneden fazla te
madi etmiş olanlar bu kayidden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. 

HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Burada 60 
yaşmı dolduran bir vatandaş evlenirse karısı
na yetim maaşı verilmez. Malûl ise bakılmağa 
muhtaç olduğunu nazarı dikkate alan Hükü
met veya teklifi tedkik eden encümenler bu
nu kabul etmişlerdir. Eğer malûl ise onun ye
timlerine ve dul karışma maaş verilir. Muh
terem encümen arkadaşlarımdan şunu sormak 
isterim : 60 yaşmı dolduran bir adam bakılma
ğa muhtaç değil midir? 60 yaşma vardıktan 
sonra bir muhabbet izdivacı mevzubahs ola
maz. Elbetteki bu yaştaki bir adam bakılmak 
için evlenir. Binaenaleyh ben diyorum ki, 60 
yaşmı dolduran bir adam dahi bakılmağa muh
taçtır ve bunu alacak olan kadm da hiç ol
mazsa bir ümid beslemelidir. Eğer 60 yaşmda 
olan bir erkek aldığı kadınla 10 sene geçinir
se, nasıl ki kendinden 20 yaş küçük olan zev
celere on sene beraber bulundukları takdirde 
bir şey kabul ediyorsunuz, bunlar için de bu
na benzer bir hüküm koymalı. Zaten bizim 
tekaüd kanununda bu vaziyet yoktur. Olsa, 
olsa bu, bazı ihtiyar vatandaşların bir kadına 
parasını kaçırması için yapmış oldukları teşeb
büsleri önlemek maksadile konulmuş olan bir 
kayiddir. Fakat bunun da ifratma gitmemeli, 
ortasını bulmalı. Bunlar da bakılmağa muh
taçtır. Bunlara da talib çıkabilmesi için arzet-
tiğim şekilde bir fıkra eklenmesile işi tevsi 
etmek yerindedir kanaatindeyim. 
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BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab

zon) —E. Bu hükümlerin çoğu şimdiye kadar 
kabul buyurduğunuz diğer müessesat tekaüd 
sandıklarından aynen alınmış hükümlerdir. Bi
naenaleyh ayni vazn kanunun filân daire için 
böyle vie falan daire için de şöyle diye bir se
ne içinde muhtelif şekillerde kararlar alması 
bence doğru olmaz. Belki bu tekaüd kanunları
nın hepsi birleşecektir, o zaman iyice tedkik 
ederiz. Belki buyurduklarında faydalı nokta
lar vardır, onun yanmda mahzurları da vardır. 
Bu itibârla müsaade buyurulursa bu eski hü
kümler aynen kalsm, bir gün bu kanunların 
hepsini birden toplayıpta tedvin etmek mev-
zubahs olursa o zaman bunları nazarı itibare 
alırız. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize ajrzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Ölen mensublarm veya mü
tekaidini muhtaç ana ve babası işbu kanun ah
kâmına göre dul veya yetimlere bağlanacak ay
lıklardan veya verilecek tazminattan dul karı
ya veya muhtaç kocaya isabet eden mikdarm 
% 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları 
için muhtaç ana veya babanm dul veya yetim
lerle birleşmesi şarttır. Ana veya babadan her 
ikisi de muhtaç bulunurlarsa tahsis edilecek 
mikdarı yarı yarıya alırlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize ajrzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MAIJDE 29 — (B) sınıfı mensublarmm ve
ya mütekaid iken ölenlerin 18 yaşmı henüz dol
durmamış öz evlâdlarmdan her birine ölenin ölü
mü zamanında almakta olduğu hizmet aylığmm 
ve mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan hiz
met aylıfmm % 10 u nisbetinde yetim aylığı ve
rilir. Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyor
larsa yelim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olu
nur. % 10 nisbetinde aylık bağlanmış olan ço
cuklar sonradan ana ve babadan yetim kalır
larsa buı tarihten itibaren aylıkları % 15 e çı
karılır. Yetim maaşı alan çocuklardan lise ve
ya yüksek tahsilde bulunanlar hakkmda 31 nci 
madde mucibince muamele olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize a^zediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Mailde kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Dul veyahud yetim bırakma
dan ölen|erin B hesabındaki mevduatı temettü 
ile birlikte kanunî mirasçılarına verilir. Bun
ların hig biri yoksa mevduatı sandığa kalır. 
Ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfmda 
aranmayan haklar B hesabı lehine müruru za
mana u|rar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize aıizediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 31 — Yetim aylığı çocukların on 

sekiz yaşını doldurduklarında kesilir. Ancak 
çocuklar lisenin son srnıfmda bulunuyorlarsa 
on dokuz yaşmı dolduruncaya kadar, bunlardan 
yüksek tahsile geçen veya yüksek tahsilde bu
lunanların bu tahsillerinin devamı şartile (25) 
yaşmı ikmale kadar aylıkları verilir. 

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

MADDE 32 — (B) sınıf ma ayrılmış olupta 
her hangi bir suretle gaib olan memur ve müs
tahdemlerin yetimleri hakkmda bu kanun hü
kümlerinin tatbiki gaiblik kararmm verilmesine 
mütevakkrftır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Vazife başmda vukua gelen 
kazalardan malûl kalan (B) smıfı mensubları-
na hizmet müddetlerine bakılmaksızın son al
dıkları aylığm % 70 ini geçmemek üzere nizam
name ile tayin edilecek dereceler üzerinden ma
luliyet maaşı tahsis olunur. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır : 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığmm % 30 u, 

B) Öz evlâdlarmdan her birine 18 yaşmı dol
duruncaya kadar bu aylığm % 15 i, çocuklar 
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis
betinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetim
lik sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık 
o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıkarılır. 
Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunuyor
larsa 31 nci madde mucibince muamele olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Dul ve yetimlere verilecek ay
lıkların yekûnu ölenin alması icab eden tekaüd 
aylığını geçemez. Vazife başmda vukua gelen 
kazalardan dolayı ölenlerin dul ve yetimlerine 
tahsis edilecek aylıkların yekûnu ise esas olan 
aylığm % 60 nı geçemez. Her iki halde de faz
lası mütenasiben azalarak bu hadlere indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir mütalea 
var mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — (B) sınıfında bulunanlara bir 
defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde ve
rilir : 

A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurma
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara, 

B) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşmı ik
mal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacaklara, 

C) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenle-
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rin kan veya muhtaç kocasına ve çocuklarına. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 36 — Yukarıdaki madde mucibince 

verilecek tazminat (B) hesabındaki paraların 
iadesinden ve ayni zamanda her filî hizmet se
nesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden 
bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibaret
tir. Bir defaya mahsus tazminata istihkak kes-
beden dul karıya veya muhtaç kocaya tazmi
nattan yarısı ve 18 yaşmı geçmeyen her öz ev
lâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri 
verilir. Ancak çocukların hep birden alacak
ları tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. 

Ölen, dul bırakmamışsa yukarıdaki fıkra 
mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten 
çocuklara tahsis olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir mütalea 
var mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Dul karı yeniden evlenirse 
dul aylığmm 2,5 senelik tutan tazminat olarak 
verilib sandıkla alâkası kesilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir mütalea 
var mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Maluliyet için Millî Müdafaa 
vekaleti sıhhat işleri dairesince tasdik edilmek 
şartile en az resmî üç hekimden mürekkeb bir 
heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâ
zımdır. İhtisasa taallûk eden hastalıkların tam 
teşekküllü hastanelerce muayeneleri yapılarak 
maluliyet derecelerinin tesbiti lâzımdır. Bu ma
luliyetleri her üç senede bir ayni şerait dahi
linde yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit 
olunur. Maluliyetleri zail olanlar hakkmda 
1683 sayılı tekaüd kanununun hükümleri tat
bik olunur. 

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

MADDE 39 — Vazifesini veya vazifesine 
mukabil bir işi daimî surette yapamryacak de
recede malûl olupta idarece daha az aylıklı bir 
vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin 
aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni 
aylık arasındaki fark mikdarmı ve hizmet müd
detine göre 35 nci madde mucibince hesab edi
lecek tazminat veya 20 nci madde mucibince 
tekaüd aylığmı da birlikte alırlar. Her iki ay
lığın tahsisi esnasındaki yekûn maluliyetten 
önceki aylık mikdarmı geçemez. Bu tarihten 
itibaren (B) hesabı aidatı yeni vazifesinin aylı
ğı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sevkedi-
lecek olursa o vaziyette devam eden hizmet 
senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden 
hesab edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski te
kaüd aylığma ilâve edilir. 

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

MADDE 40 — Sandığm (B) smıfma dahil 
bulunan memur ve müstahdemlerden tekaüd 
maaşı alanların tekaüd aylıkları bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren kesilir. Peşin 
verilen aylıklar geri alınmaz. Sandıktan alâka
lan kesildiği zaman hizmet müddetlerine göre 
bu kanundaki hakları verilmekle beraber eski 
tekaüd aylıkları da yeniden işlemeğe başlar. 

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

MADDE 41 — Aylıklar verildiği sırada san
dık aidatını tevkif etmiyen veya tevkif edip de 
bir ay içinde sandığa teslim etmiyen ita âmir
leri ile mesul muhasibler bu paraları % 10 faz-
lasile ödemeye mecburdurlar. Onuncu madde
nin ikinci fıkrasında yazılı paralar her sene 
alâkalı dairelerin bütçelerine konur. 

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

MADDE 42 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 
askerî ve müUri tekaüd kanununun tarifleri da
iresinde tesbit ve tevsik olunur. 

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

MADDE 43 — Millî Müdafaa vekili, her beş 
senede bir defa mecburen ve lüzum görürse da
ha evvel sandığm malî vaziyeti ile tahsis for
müllerini mütehassıslarına tedMk ve teftiş et
tirerek hâsıl olacak neticeye göre sandığm malî 
vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görürse 
keyfiyeti Başvekâlete bildirir. Bu takdirde işbu 
kanunla Hükümetçe sandığa yaplıması lâzrmge-
len yardım nisbeti arttrnlmaksızm sandık men-
sublarmm aylık, ücret ve yevmiyelerinlen yapı
lacak tevMfatm arttırılması veyahud aylık ve 
tazminata aid nisbetlerin eksiltilmesî • suretile 
sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak 
tedbirleri almağa îcra Vekilleri Heyeti salahi
yetlidir. 

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

MADDE 44 — Yaşı altmışı dolduran (B) sı
nıfı mensüblarmm hizmetlerine idarece nihayet 
verilir. Şu kadar M, bunlardan ihtisaslan dola-
yısile bir müddet daha çalışmalarında idarece 
fayda görülenlerin ancak 70 yaşma kadar istih
damlarına Millî Müdafaa vekili salahiyetlidir. 

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

MADDE 45 — Bu kanun hükümlerine göre 
(A) sınıfı için muteber olan hizmet müddeti fi
len (A) kısmma almarak % 4 aidat vermek su
retile başlar. 

(B) smrfı için muteber olan müddet ise (A) 
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smıfı ile bu kanunun neşri tarihinde tesis edile
cek olan (B) sınıfında geçirilecek olan müddet
lerin mecmuudur. 

(A) sınıfından (B) sınıfına nakledilenlerin 
(A) sınıfmda geçirdikleri müddete aid aldıkları 
maaş ve ücretin % 10 nu hesablanna borç kay
dedilerek sandığın (A) kısmındaki mevduatı 
borçlarda mahsub edilir. Bakryesi her ay ma
aşlarından kesilecek % 5 aidata ilâveten ve ay
ni şartlarla tevkif edilmek suretile tahsil edilir. 

Borçlarını bu suretle ödemeden idareden ay
rılan ve tckaüd aylığına hak kazanmamış olan
lara bu kanun hükümlerine göre aidatmı istir
dada hakkı olduğu takdirde kesilen bütün pa
raları temettüsüz olarak iade ve bunlardan taz
minata hakkı olanlara ayrıca tazminatı tediye 
olunur. 

Borçlarını tamamen Ödemeden tekaüd maaşı 
tahsis edilenlerin borçlan bakiyesi bu maaşla
rından kezalik % 5 kesilmek suretile tahsil 
edilir. 

Gerek yetimlerine maaş tahsis edilsin ve ge
rek edilmesin ölenlerin borçları terkin edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Müsaade buyurur musunuz. Burada üçüncü fık
ranın 7 nci satırında (ayni şartlarla) deniyor. 
(... ayni şartlarla ayrıca % 5) olacak, yani (ay
rıca % 5) ibaresi ilâve olunacaktır. 

EMÎN PRAMAN (Yozgad) — Demin kabul 
edilen tadil hakknıdaİri takrir; eğer encümen
den tasviben buraya gelecek olursa bu madde
nin değişmesi icab edecektir. Binaenaleyh bu
nun da o güne kadar tehir edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Encümen lüzum görüyor mu? 
BÜTÇI E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Bizce lüzujm yoktur. 
BAŞKAN — « Aynca % 5 » ibaresi ilâve 

edildikten sonra maddeyi reye koyuyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDJI 46 — 2 haziran 1926 tarih ve 895 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

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

MUVAÇKAT MADDE 1 — (A) smıfı için : 
1) Kara mensublarmm (Teavün ve sigorta 

sandığı memurları dahil) bu kanun hükümleri
ne göre muteber olan hizmet mebdei 895 sayılı 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren % 4 aidat 
vermeğe başladıkları tarihtir. 

2) Denil mensubları için bu kanun hükümle
rine göre ijuzmet mebdei bu kanunun meriyeti 
tarihidir. Şu kadar ki, bunların Temini istikbal 
sandığına aidat vermek suretile deniz fabrika
larında geçirdikleri 895 sayılı kanunun meriye
tinden sonraki müddet (A) sınıfında geçmiş sa
yılır ve bulların mezkûr Temini istikbal sandı-
ğındaki mevduatı faizsiz olarak (A) kısmına 

nakil ve bu müddet için vermeleri lâzımgelen 
aidata mahsub edilir. 

3) Hava kısmı mensubları için bu kanunun 
meriyeti tarihi hizmet müddetlerine esas tutu
lur. Şu kadar ki, şimdiye kadar bu müessese
lerde geçirdikleri hizmet müddeti (B) sınıfına 
geçmeleri için icab eden beş senelik müddete 
mahsub edilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. NAMINA ŞÜKRÜ 
KOÇAK (Erzurum) — Bu madde ile deniz, ha
va fabrikaları işçileri mağdur ve kara fabri
kaları işçileri daha ziyade mazharı himaye 
edilmiş oluyor. Sebebine gelince : Mebdei hiz
met olarak kara fabrikaları için 926 gösteril
miş, diğer hava ve deniz fabrikaları için meb
dei hizmet olarak bu kanunun kabul tarihi 
muteber addedilmiştir. Malûmu âliniz 926 da 
her ne kadar kara fabrikaları teessüs etmiş ise 
de 1291 senesinde de deniz fabrikaları yardım 
sandığı teessüs etmiştir. Yalnız sandıkların te
essüsü dolayısile onları bir himayeye mazhar 
kılıyorlar. Deniz fabrikası daha evvel teessüs 
etmiş bulunuyor. Binaenaleyh onlarm da o hi
mayeye mazhar olması lâzımdır. Havaya gelin
ce; her ne kadar hava işçileri bir sandık tesis 
etmemişlerse de fakat hava işçileri de İstiklâl 
muharebesinde bu gün fahrile, gurur ile söy
lüyoruz, kanadlara mayıs sürmek suretile iş
tirak etmiş bulunuyorlar. Demektir ki, onlar 
da o günden beri çalışıyorlar. Fakat maattees
süf sandıkları ancak bu gün tesis ediliyor. Bu 
vaziyete nazaran arada bir ikilik olmaması için 
bu muvakkat maddenin Millî Müdafaa encü
menine verilmesini encümen namına rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri). 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. Rs. Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bu suretle ta
dil edilmek üzere maddeyi encümene veriniz. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Vaziyet şu : Kara için esasen bir san
dık tesis edilmiş, 1926 senesinden beri, % 4 
alınmaktadır. Denizcilerin (Temini istikbal 
sandığı) çok daha eskidir. % 5 almıyor. Bu 
paralar nemalanmıştır. Hava fabrikaları yeni 
olmak itibarile bunlar henüz bir sandık kur
mamışlar. Binaenaleyh bu tekaüd sandığı on
lara da teşmil edilmiş oluyor. Fakat geçmiş 
zaman için ayrıca bir yüzde versinler ve bu za
manı da kazansınlar diye düşünmedik. Maa-
haza tensib buyurursanız maddeyi Bütçe en
cümenine alalım, kendileri de teşrif buyursun
lar yeniden tedkik edelim. Havacılara büyük 
bir külfet tahmil etmezsek mahzur yoktur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Mebdei hizmet tekaüdlük 
hesabında mühim bir rol oynar. Deniz sandığı 
1291 de yani altmış sene evvel teessüs etmiştir. 
Onlar da % 4 - 5 vermişler. Hava smıfmm san
dığı teessüs etmemiştir. Fakat edecektir. Bi
naenaleyh üç sandık arasmda bir ikilik yap-
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mamak ve üçünü de bir mebdeden tutmak üze
re tadil etmek istiyoruz. Biz evvelâ maddeyi 
kendi encümenimize istedik. Fakat mademki 
Bütçe encümeni istiyor, biz almaktan sarfına
zar ettik. Bütçe encümenine verilmesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Zaten Bütçe encümeni de is
tiyor. Veriyoruz. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Evvelce teka
üde tâbi ve umumî muvazeneye dahil Devlet 
hizmetinde bulunmuş olub da tekaüdü icra edil
meksizin bu kanunun şümulüne dahil müessese
lere ücretle geçmiş olanlardan bu kanunun neş
ri tarihinde hizmette bulunanların yukarıda 
zikri geçen hizmet müddetleri bu kanunun hü
kümlerine göre tekaüdlüklerinde filî hizmetle
rine zammolunur ve bunlarm Devlet hizmetin
de geçirdikleri müddetlerin her senesi için hiz
metten ayrıldıkları zaman aldıkları aslî maaş
ların iki misli sandık aidatı mukabili olmak üze
re umumî bütçenin tekaüd tahsisatından bu 
sandığa tediye olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 10 sene zarfında 60 yaşı
nı doldurmuş olmak veya maluliyet sebebile 
vazifeden çıkarılacak (B) kısmı mensublarma 
diledikleri takdirde hizmet müddetleri (25) se
neyi doldurmamış olsalar dahi tazminat yerine 
25 senede almaları lâzımgelen tekaüd maaşmın 
her hizmet senesine aid kısmı için 25 te bir he-
sabile tekaüd maaşı tahsis edilir. 

B. En. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — Bura
da beşinci satırda «25 seneyi doldurmamış...» 
demektedir. 25 değil, 20 olacaktır. 

BAŞKAN — Beşinci satırdaki (25) i (20) 
yapryoruz. Bu tashihle maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kakbul 
edilmiştir. 

MIUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanların mülga is
tanbul kara kısmı Temini istikbal sandığına iş
tirak müddetleri için mezkûr sandığa yatır
dıkları para hizmetten her ne suretle olursa 
olsun ayrılışlarında üç misli olarak sandığın 
(A) kısmından aynca kendilerine tediye olu
nur. 

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

MUVAKKAT MADDE 5 — Deniz Temini 
istikbal sandığından tahsis edilen maaşlara bu 
sandığm sahibli mevduat haricindeki paraları 
karşılık tutulur ve bu paralar ile haklar ayrı
ca bir hesabda idare edilmek üzere tekaüd san
dığına devredilir. Bu maaşlar müstehiklerine 

üç senelik maaşları tutan nisbetinde tazminat 
verilmek suretile tasfiye edilir. Ancak bu kar
şılık kifayet etmediği takdirde noksan kalan 
kısmı Millî Müdafaa vekâleti Deniz kısmı 1939 
yılı bütçesine konulacak tahsisattan ödenir. 

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

Encümene gönderilen maddeler geldikten 
sonra lâyihanın müzakeresine devam edeceğiz. 

Türkiye - Almanya arasmda ticaret mu
kavelesine müzeyyel itilâf name ile mübadelat 
ve tediyata müteallik anlaşmanın tasdiklerine 
dair ilki lâyiha vardır. Vekili aidleri burada bu
lunmadıkları için bunları geçiyoruz. 

A — Arttırma, eksiltme ve iHale kanununa 
ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/1166) [1] 

MİLLÎ MÜDAFAA V. KÂZIM ÖZALP 
(Balıkesir) — Bu lâyihanın müstacelen müza
keresi Maliye encümeni mazbatasında zikredil
mektedir. Nazarı dikkate alınmasını rica ede
rim. 

MALİYE E. REİSÎ İHSAN TAV (Bayazıd) 
— Bu layiha hakkında Maliye encümeni mazba
tasında müstaceliyet teklifi vardır. 

BAŞKAİN — Encümen lâyihanın müstace
len müzakeresini teklif etmektedir. Kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Kabul edilmiştir. 

Arttırma, eksiltme ve ihale kanunundaki 2490 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesi 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 

sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa aşa
ğıdaki muvakkat madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — 28 - VI - 1938 ta
rih ve 3525 sayılı kanunla tasdik edilen kredi 
anlaşma mukavelesi mucibince mubayaası icab 
eden eşya ve levazım, 2490 saydı arttTma, ek
siltme ve ihale kanunu hükümlerinin tatbiki 
(kabil olmayan hallerde aid olduğu vekâletlerin 
teklifi üzerine Maliye vekâletinin mütaleası alı
narak İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
esaslara göre mubayaa edilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyo-

[1] 45 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir 

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

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

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

îktısad vekili gelmiştir. Türkiye ile Aalman-
ya arasındaki anlaşmaların müzakerelerine geçi
yoruz. 

5 — TürkİAje - Ahnanya ticaret mukavelena
mesine müzeyyel itilâfın tasdikına dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encümenleri maz
bataları (1/586) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea Var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmiş
tir. 

Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine 
müzeyyel olarak Ankarada 19 mayıs 1936 tari
hinde tanzim ve imza edilen 3 ncü itilâfın tasdi

ki hakkmda kanun 
MADDE 1 — 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye -

Almanya ticaret mukavelenamesine müzeyyel 
olarak Ankarada 19 mayıs 1936 tarihinde tan
zim ve imza edilen 3 ncü itilâf 20 mayıs 1936 ta
rihinden muteber olmak üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddey reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Türkiye ile Almanya arasındaki mübade

lata ve tediyata müteallik olub 30 ağustos 1937 
tarihinde imzalanmış cilan anlaşmanın tasdikına 
dair kanım lâyihası ve Hariciye ve Îktısad encü
menleri mazbataları (1/894) [2]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Madelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

[1] 42 sayılı basmayazu zaptın sonundadır. 
[2] 43 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelata ve 
tediyata müteallik olub 30 ağustos 1937 tarihin
de Berlinde imzalanmış olan anlaşmanm tasdi

kına aid kanun 
MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasın

daki mübadelata ve tediyata müteallik olub 30 
ağustos 1937 tarihinde Berlinde imzalanmış olan 
anlaşma ve merbutları 15 eyul 1937 tarihinde 
meriyete girmek üzere tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşr tarihinden mu
teberdi*. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı 

kanunun 5 nci maddesile zeylinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesi
ne dair olan 3128 sayılı kanunun muvakkat bi
rinci maddesinde yazılı (memur ve askerî men-
subları) tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Muti Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/531) [1] 

BAŞKAN — Bu; kanun şekline kalbolmuş-
tur. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî memurlar hakkındaki kanunda değişik
lik yapan 3128 sayılı kanuna ek kanun 

MtADDE 1 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 
sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı as
kerî memurlar hakkındaki kanuna eklenen bi
rinci muvakkat maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî 
memurluğa geşmiş olanlar bu madde hükmün
den istifade edemezler. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MİADDE 2 — Bu kanun 11 şubat 1937 tarih 
ve 3128 saydı kanunun meriyete girdiği tarih
ten muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic-

[1] 44 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — 1940 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir 

(,E) fıkrası ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1134) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sa
ydı kanunun 2 nci maddesine bir fdcra ilâvesi 

hakkında kanun 
MİADDE 1 — 7 - IV - 1932 tarih ve 1940 sa

yılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki (E) 
fıkrası eklenmiştir. 

E - Tarifede sarahaten yerleri belli olma
yan eşya ve emsali çeşidlerinin pozisyonlarını 
tayin eden Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
umumî kararlan, Resmî gazete ile neşri tarihin
den pnce yapılmış ve gümrük ve tarife kanun
larına göre katğileşmiş bulunan tahakkuklara 
tatbik olunmaz. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MjADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur dairesi 

teşkilâtı hakkındaki 2180 ve 3011 sayılı kanunla
rın bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Bülçe encümeni mazbatası (2/83) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi 'hakkında bir 
mütalea var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 16 mayıs 1933 tarih ve 2180 sa
yılı Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununun 

[1] 48 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 49 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Riyaseti Cumhur dairesi: Umumî Kâtiblik, 
Başyaverlik, Hususî kalem müdürlüğü, Yazı iş
leri müdürlüğü ile Daire müdürlüğünden ve Baş-
tabiblikten teşekkül eder. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 6 nci madde
sini değiştiren 9 haziran 1936 tarih ve 3011 sa
yılı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A - Hususî kalem müdürlüğü: bir müdür ile 
dört kâtibden mürekkebdir. 

Bu kalem, Reisicumhurun mahrem ve hususî 
muhaberelerini temin ve ifa eder. Müdür bu ka
lemin âmiridir. Reisicumhurun resmî ve hususî 
mahiyeti haiz emirlerini yerine getirir. 

B - Yazı işleri müdürlüğü: bir müdür ile dört 
kâtibden mürekkebdir. 

Müdür bu kalemin âmiridir. Bu kalem, Reisi
cumhurun Büyük Millet Meclisi ve Hükümet da-
irelerile olan resmî muhaberatmı ve diğer yazı 
işlerini temin ve Riyaseti Cumhura gelen ve gi
den evrakm kayid ve dosyalarını tanzim eder. 
Reisicumhur dairesi memurlarının sicil işlerini 
görür. 

BAŞKAN — Bir mütalea var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 11 nci madde
sini değiştiren 9 haziran 1936 tarih ve 3011 sa
yılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Riyaseti Cumhur dairesi memurları aşağıda
ki şekilde tayin ve terfi edilirler: 

A - Umumî kâtib, icra Vekilleri Heyeti ka
rarı ve Reisicumhurun tasdikile, 

B - Başyaver ve yaverler, Millî Müdafaa ve
kilinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile, 

C - Hususî kalem, Yazı işleri, Daire müdür-
lerile Baştabib Umumî kâtibin inhası ve Reisi
cumhurun tasdikile, 

D - Kâtibler mensub oldukları daire müdü
rünün teklifi üzerine Umumî kâtibin inhası ve 
Reisicumhurun tasdiki ile, diğer memurlar men
sub oldukları daire müdürünün inhisaı ve umu
mî kâtibin tasdikile tayin olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir mütalea 
var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 12 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Başyaver ve yaverlere rütbelerinin maaşın
dan başka (yaver tahsisatı) ve baştabibe kadro
daki maaşından başka (ihtisas tahsisatı) nam-
larile muayyen bir ücret verilir. Bu tahsisatla-
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rm mijaian bağlı (1) sayılı 
mistir, f 

Cetvel [1] 

i Memuriyetin nevi 

cetvelde gösteril-

Aded Ücret 
Lira 

Başyaver tahsisatı 1 200 
Yaverler tahsisatı 4 50 
Bastabib tahsisatı 1 400 

BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle bir
likte reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5 — Mezkûr kanuna bağlı ve 3011 
sayılı kjanunla değiştirilen cetvel yerine bu ka
nuna bîğlı (2) sayılı cetvel konulmuştur. 

D. 

1 

3 
4 
5 
6 

4 
6 
7 

5 
6 
7 
7 

4 

CETVEL [II] 
F Memuriyetin nevi 

llmumî kâtib 
Hususî kalem 

Müdür 
Kâtib 

» 
]:» 

Yazı işleri müdürlüğü 
Bİüdür 
Kİtib ı» 

Daire müdürlüğü 
Müdür 
Kâtib 
Dpre memuru 
Mutemed ve hesab memuru 

Baştabiblik 
Baştabib 

Aded 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

Maaş 

150 

100 
90 
80 
70 

90 
70 
55 

80 
70 
55 
55 

90 

BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle bir
li1.ite reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Riyaseti Cumhur memurlarının 
vazife ve salâhiyetleri yapılacak bir nizamname 
ile tesbit edilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — 1938 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa haşrlı (D) cetve
linin Riyaseti Cumhur kısmından Başyaver ve 
yaverler tahsisatı kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Riyaseti Cumhur 
baştabibine aid (ihtisas tahsisatı) 1938 malî yılı 
iıçin mezkûr yıl muvazenei umumiye kanunu
nun 36 ncı (masarifi umumiye ve müstahdem
ler iaşesi) faslından tediye olunur. 

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

MADDE 7 
teberdir. 

BAŞKAN 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

ıc-MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini 
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresi, müddeti içinde 
yapılacaktır. 

Müzakere edilecek başka madde olmadığın
dan pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,50 

>>©-« 

T. li. M. M. Mutlunu* 



S. Sayısı :41 
Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı hakkında 
kanun lâyihası ve M.llî müdafaa, Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (I/I045) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2078 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 14 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil vekili 
Ş, Kaya 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü teşkilatına dahil bilcümle memurlarla müstahdem usta ve 
işçilerin tekaüd ve temini istikbal sandığı kanununun esbabı mucibesi 

Memleket müdafaası vazifesini üzerine almış olan Büyük ve şanlı ordumuzun silâh ve mühimmatını 
imal ve ikmal ile vazifedar olan askerî fabrikaların istiklâl harbinden sonra Cumhuriyet Hükümeti
mizin büyük himmet ve fedakârlıklarile Anadolııda tesis etmiş olduğu silâh, mühimmat ve malzeme 
fabrikalarile program mucibince peyderpey yapılmakta ve yapılacak olan fabrikaların işletilmesi 
ve her gün terakki ve inkişaf eden harb sanayiinin takib ve tatbiki gibi askerî fabrikalara büyük 
ve kudsî ve ayni zamanda tehlikeli bir vazife tahmil edilmiştir. 

Askerî fabrikalar memleketimizde muhtelif namlar altında asırlarca evvel tesis edilmiş ve o za-
manlardanberi vuku bulan muharebelerde bir çok hizmetler görmüş ve ezcümle istiklâl harbinde 
evvelce yetişmiş mütehassıslarla büyük tehlikeler ve mahrumiyteler içinde orduya silâh ve mühim
mat hazırlayarak yokluk içinde varlıklar yaratmıştır. 

Bu gün şükranla arzederiz ki, Türk dimağı ve Türk kolları ile bu fen ve sanat eserinin en ince ve 
hassas cihetlerile ' en ağır ve tehlikeli işlerini hiç kimseye muhtaç olmaksızın keşfinde, inşasında, 
işletmesinde, imalinde ve muhasebesinde meleke ve ihtisas sahihleri yetiştirilmiş ve harb sanayii 
işlerini de bir meslek çerçivesi dahiline almıştır. 

Bu meslek ve ihtisasın idame ve daha ziyade terakki ve inkişafı ve meslek erbabının bu hizmete 
canla başla bağlanması için ihtiyarlayarak çalışamayacak bir yaşa geldikleri ve ömrü tabiilerini ikmal 
veya meslekin hususiyeti ve tehlikelerine göre kazalara maruz kaldıkları hallerde Devlet memurlarının 
hak ve ve menfaatlarmdan istifade etmeleri ve bunların da istikbal endişelerinden vareste kılacak 
ve kendilerine bir hak ve istikbal verilmesi; zamanı artık hulul etmiştir. 

Son zamanlarda her Devletin harb sanayiine ne derece ehemmiyet verdikleri ve bu hulusun te
mini için ne büyük malî fedakârlıklarda bulundukları malûmdur. Esasen Büyük önderimizin Meclis 
heyeti umumiyesinde irad buyurdukları nutuklarından harb sanayiinin tevsi, terakki, ve inkişaflarına 
işaret buyurulmuştur. 

Her sahada eleman yetiştirmek bir sefer vukuunda askerî fabrikalardan azamî istifade etmek 
için şimdiden ehemmiyetli tedbirler alarak elemanların müesseseye sıkı sıkı bağlanmalarını ve is
tikbal endişesinden azade olarak çalışmalarını temin için evvelce bu gibi düşüncelerle 2 haziran 1926 



tarih ve 8»5 numaiîajir kanı«ıl^ teşkii edilen sandık bu günikû ihtiyarlan karşılayamadığından bu 
sandığın A ve B smrflaBHia ayırmak suretile memur ve müstahdem usta ve işçilerin ayni zamanda 
tekaüd haklarına malik olmaları ve ölümleri halinde dul ve yetimlerine aylık tahsisi suretile istik-
baüerinia i t ^ m ^ için? fievM dgmiış^agj, îpfrifiaalfi* mmMmk W*ÛBS$bm ve, J&&F ^tfmtim 
Fabrika ve havuzlar ve Kılavuzluk, memurları te£a%i sandıklara»*»» umumî hükiimleri, 895 numaralı 
kanunla telif edilmek suretMe hasrtaaa» 4 * m*d"*9Mte* kımun layihası* bağ&olarak sunulmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Millî Müdafaa encümeni $ğ*-Xli-X99Q*-

Kamr No. 67 . 
Esas No. 1/1045 

Yüksek Başkanlığa 

Asileri fabrikalar t e ^ a ^ ve, njuajrajjefcf &J$», 
dığı hakkmda M. M. vekilliğince hazırlanan ve 
Yüksek J^eclise arz^, kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mçibeşile birlikte gönderildiğine dair 
olub encümenimize verilen Başvekâletin 16 ma
yıs 1938 I tarihli ve 8/2078 sayılı tezkeresi ve 
bağk evrak enç^iimenjnı^^ ¥/., ¥ t v^yjjy^njn^ 
(kara, deitıiz, hayaj; as£e$:faM&*te, njejaj^aj& 
huzuru ile okundu ve görüşüldü: 

Eski zamanlaiHİanberi orduya silâh ve mü
himmat yîapan ve memlekete harb sanayii yapa
cak usta yetiştiren ve istiklâl harbi esnasında da 

ve harbdeö sonra da Cumhuriyet ordusunun eşleha-
sını ve mühimmatı ile harb malzemesini yapan, ve 
her gün terakki ve inkişaf eden harb sanayiini 
takib ve tatbik işlerini başaran askerî fabrikalar
dan (kara, deniz, hava) bir seferberlikte çok-isü-
fade etmek için şimdiden bu sanat* teşvik- edici 
ve rağbeti artırıcı ehemmiyetli tedbir alınması 
çok lâzım olduğu. pek* tabiî bubon<kığandftû- bu-
nun için düşünülen tedbiri ihtiva edea- bu- ka
nun lâyiüası esas itibarile eneümeöimizce bem< 
değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Askeri fabrikalar (kara, deniz? havar) fabri
kalardan, ibaret bulunduğu ve her-biri ay» bir-
teşekkülden ibaret olduğu cihetle* askeri fabri
ka kelimeci geçea ber maddede* bu husus- teba
rüz ettirilmek münasib görlümü*/ ve iabfrikalftrın-
her birinia ajT?ısandığrbulunması;ve id&re mee* 
lisi azalarının da kendi aralarındaki iatihttbî lâ
zım geleceği ve henüz teşekkül edeeekolan hava 
sandığı için hava müsteşarının intihab edeceği 
bir müdüfün emrinde bulunacağı keyfiyetinin 

i§P8l; e<|ijmasi yerinde ^rüjmüg, vav a&ı, aj*d&_ 
yapılması 14yj&8td& zJtaİüsRş nizamname merir 
yete girinceye kadar kara ve deniz, hava sandık
ları muamelâtının ellerindeki talimat hükümleri-
rinin tatbiki maksadı temin edeceği ve askerî f abri-
kalarda(Kjara, deniz, hava) işlerinin iki sınıfa ay-
r j & ^ i $ p a 4 8 ^ l f y ^ ^ 
İSM^ fcftfo^ fabrikaların 
(Kara, deniz, hava) âmiri itası, hava için hava 
müsteşarı- olduğumu* tebarüz ettirilmesi' v-e bu 
fabrikaların- (Kara, deniz; hava) sermayesi için 
diğer* mülhak bütçelerle idare edilen teşekkülle* 
rin 24Ö4 ve 2S81> sayîlî- kanunlar hükümleri veç» 
hp& işçi; memur-ve ı&iiBtahdeminden yevmiye ve 
ücretlerinden v© maaşlarından % 5 kesilmesi* ve 
yineı İB«M ; gaçea^ kanuııjard* olduğa gibi i bu san-
dgklara dfe HaaJaedea yabalan yardımın asker» 
fâteitedar^iftitdtkl>nnfttd>hi (Hara, d«ni2, hava) 
gwek, (AO v& g*rek. (#) sMafhrma m*nsttb âş^i 
üfr m««w^ v« mü^tabdeı»k^ yev^ye ve ü«re4l^ 
rmden* kesilen* %*«& ler tu*ar«öin Haameee mm* 
kür^fiaftdTklar^ vaÜMte üaege- (Kura, de»izı ba
va)^ bötçeierifi§-T*a ve - denil fabrikalarmın de» 
nijc* aıpele* temini iatttftal • nammdaki saodiğin-
dan^da* d*wedâe«ate patanı» da* deniz tekaüd' 
••iMİı|ıı>H> sermayeei nttyaiMna yaaılteası ve aa* 
toerî fâbnkakrda (Mara^ d*niı, hava) bütün î çi 
v^mraKHy ı*ü8tateĞteı*leı>in bu taanunu» bütün 
hak? veüıâWiıü*rind«» istifad« etmeleri için (B) 
sınıf ma geçiritecekterin tahakkuk edecek borç
larını, verdikleri * aidatın bir mislini geçmemek 
üzere sandığa tediyede bulunmaları münasip gö
rülerek 16 ncı maddenin yeniden yazılması ve 

(J^Şayp-^y, 
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aaketi &*ri&aiar (K«a, *«a*ẑ  &av*) 4jçilör4»m 
bir kttöıöaa hfcınet&rifckı çok * $ * v^ tfcjsa; y*f>-
Ffctttı «lifca* veyabsd bir ÜÜt *«ai83ii Wt- %zvu-
ftu üayi mmâ # » 'vtfcifBİe M*ûf»m y*fti çfefik, 
demir, pirinç <&Mist*^«fcı4e ' « ! M b a ^ -
de ve ha^de^nelerde begtten «âz tes»»(^ asit 
f*brikalarrada a&d IşlerMe ve barut re «ev*d-
*fe ittfilâkiye iflertede V* mmtÂ ptfc $atK&ÜlA-
<ie çalışan ikilerin 20 #»**& v« #§&• fc&gŞüe-
ritodfcn iftifttâe Milm i ^ ^ i H 25 t e ftfcf-ifcater-
dA {K*m, «tenis, fedva) M * ves*4r fei«öı«tleP4e 
bulunanların 30 senede tekaüde hak k**üd«ttft&rı 
müafciip g$tâk*f£t 122 »M mtâ&&k <*döifte ve 
2S i*si «Mi&fenik tfctı MtfM* Miüfcüî h f̂cüîftfefe 
*^tıtt çörtldfttünd«ı k i a ^ < ^ *iliîıSrt*fri4 ve 
idinin İHtimttıd&tı «fcfcffc &ktpmmt& 79 ş*Ş&a 

kadar tıı»tılm«i8öm «afcar Vefüerek kânum lâyi-
&Ü& m&faet&tinte tadil<m kabul edilmiş ve ha
valesi veçhile Maliye encümenine verilmek üzere 
Yüksek bfŞkâftlığa sunulmuştur. 

Mfi ft. fen. ft. fö. M. Kâtıb 
Br^arba&r ÎSrzurum Samsun 

j£. BeyüfeeMn Ş. Köçâk R. Barkın 
Kars Erzurum Antalya 

Ü. î&zıldoğaa A. Akyürek C. Mengilibörü 
İstanbul Balıkesir Tekirdağ 

Dr. H. §. Brel C. Esener R. Apak 
Balıkesir Manisa Urfa 

Hacim Qtrddı E. N. Duru Ahmed Yazgân 
Tt&fed Mufla Ybzğad 

H» K&my N, Tim Ö, Arat 

ÜU^fc Encümeni ffia$fca&Si 

T. 5 . M: M. 
Maliye encümem 
Esas No. 1/iÖİS 
Karar No. §3 

u - vı - ms 

Yüksek 

Askeri fabrikalar tekâüd ve muaveaöt «aödığı 
hakkında Millî Müdafaa vekaletince hatfrla&ıb 
14 - V * 1938 tarihli icra Vekilleri Hey*fei kara
rına tevfikan Başvekâletin 16 - V * 1838 tarih ve 
6/2073 numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe arze-
dilen kanun lâyiha ve esbabı mucibesi Millî Mü
dafaa encümeninin buna dair mazbatasile birlikte 
Encümenimize tevdi buyurulmuş olmakla Askerî 
fabrikalar umum müdürü hazır olduğu halde En
cümenimizde okundu ve müzakere edildi: 

Verilen izahata nazaran 2 haziran 1926 tarih 
ve S95 numaralı kanun mucibince tesis edilmiş 
(İmalâtı harbiye teavün ve sigorta sandığı) na-
mile bir sandık mevcud ise de bununla temia edi
len faide kazaya karşı sigortadan ibaret olub ihti
yarlık veya maHÖryet gibi «gâhş^ayacaik hale ge-
tan ücretli dahnî memur, mütehassıs ve işçileri 
ve T«fatlannda yetimlerini bu gibi halle?© kar^ı 
dato sefalet re «atttrettefi fcöfttya^ak kfili&ttiâr 
hcntİK! mevcud oln*adığı ve 8ened«R §eft*ye $$iş-
rn^te ol*n mımyü harbiyi fsbrtkaktönî2!m mM-
is&taaa dahi tabiatile mmtöfa olufc Devlet de-
«fi^olIaf»*la ve saif *fttBi«i»eler3e öM#a gibi 

ReMİğe 

*bu fabrikalar measublarcnın dahi âtilerinin te
mimle bunları fabrikalara bağlı tutmak ve ehem
miyeti gittikle artmakta bulunan sanayii har
biye i§in, elimizde her zaman sanatta mahir ve 
mütehassıs işçiler bulundurabilmek maksadının 
temini için bu hususta yeni bir tesise lüzum gö-

. rüldüğü anlaşılmakta olub Encümenimiz yuka
rıda beyan ve Millî Müdafaa encümeni mazbata
sında dâhi ifade edilen sebeblere binaen lâyihayı 
şayanı kabul görmüş ve Millî Müdafaa encüme
nince tesbit edilen maddeleri müzakereye esas 
tutmuştur. 

Maddelere gelince: kara, deniz ve hava fabri
kaları mensubları için ayrı ayrı birer tekaüd san
dığı kurulacağına göre, üç sandığm isimlerinin de 
«««tinâe «y*s ayrı ifâde edilmesi münasib görüle
rek biriüei Üiaide yeniden yapılmıştır. 

î^firiısi ifiaÖdede dâhi sandıklar mensublârı-
M Â fösminfc aîd haltların müntkün mertebe gös-
Ü ^ t e s i ÖtÜaM «#ilâiğinden madde bu maksada 

Bö tat*fcââu dvtel sasdMâra intisab etmiş 
Maö«âla*î& tekaüde $m& ©laeak hizmet başlan-

( S Sayısı : 41 ) 
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gıçlannaı sureti tayini muvakkat maddeye alın
dığından 16 inci maddenin ikinci fıkrası çıka-
nlmıştıri 

Diğer tekaüd kanunlarında olduğu üzere bu 
müesseselerde dahi yaşı altmışı ve müddeti hiz
meti yirmi seneyi dolduran memur ve işçilere da
hi tekaüâ maaşı bağlanması diğer müesseseler te
kaüd kanunlarında kabul edilmiş olduğundan bu 
kanuna dahi ayni hükmü koymak üzere yirmi 
ikinci maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeninin 22 nci maddesin
de memur ve işçilerin bir kısmı için yirmi beş 
sene kabili edilmiş ise de tatbikatta bu maddenin 
A ve B fıkralarında yazılan memur ve işçilerin 
tefrik ve «tayini ihtilâfı ve müşkülâtı mueib olaca
ğı gibi Devlet demiryollarında da olduğu gibi 
yalnız ağtr ve yıpratıcı işlerde bir istisnaiyet ka
bul edilmesi ve binaenaleyh, yirmi beş sene 
müddete Htâbi üçüncü ve mütevassıt bir istisnaî 
sınıf kabul edilmemesi müraccah görüldüğünden 
madde buna göre yeniden yazılmıştır. 

Yirmi; beşinci maddede tekaüd maaşları tesbit 
olunmuş ise de bu müesseselerin ücretli ve memur 
ve işçileri için henüz bir barem kanunu olmadı
ğından vş ayni barem derecesindeki Devlet me
murlarından daha fazla tekaüd maaşı verilmeme
si keyfiyeti ötedenberi kabul edilmiş bir prensip 
olduğundan bu prensibi muhafaza ile beraber mu
kayesesi de mümkün kılmak için verilecek te
kaüd maaipı mikdarmın, ayni aylığı alan Devlet 
demiryolları memurlarının alabileceği maaştan 

fazla olamayacağı suretinde maksadın ifadesi ter
cih edilmiş ve madde buna göre yazılmıştır. 

Kırk birinci maddenin son fıkrası zaten diğer 
kanunlarda mevcud. bir hükmü tekrardan ibaret 
olmakla lüzumsuz görülerek çıkarılmıştır. 

60 yaş, bir memur ve işçinin hizmetine niha
yet vermek için bir esas olarak kabul edilmekle 
beraber vücudça çalışmaya muktedir ve ayni za
manda işinde mütehassıs ve mahir işçilerin indel-
hace hizmette alıkonulmasını temin için bunla
rın 70 yaşa kadar istihdamı 45 nci maddede kabul 
edilmiştir. 

895 numaralı kanunla bahşedilen haklar ve 
vecibeler Askerî kara fabrikaları sandığına inti
kal ettiğine göre artık hükmü kalmayacak olan 
mezkûr kanunun kaldırıldığına dair bir madde 
ilâve edilmiştir. 

Diğer madedlerde yapılan tadilât bazı kelime 
değişikliklerinden ibarettir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. N. ' Kâtib 
Bayazıd Yozgâd Yozgad 

ihsan Tav Emin Draman 
Malatya Bursa istanbul 

M. Nedim Zabcı Dr. G. Kahraman A. Bayındır. 
Mardin izmir Diyarbakır 

• O. Dinçer Kâmil Dursun Huriye öniz 
Manisa Tekirdağ 

• Tahir Hitit Faik öztrak 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 32 
Esas NtK 1/1045 

Yüksek Reisliğe 

7 - I - 1939 

Askerî .fabrikalar tekaüd ve muavenet san
dığı teşkili hakkında olup Başvekâletin 16 - V -
1938 t a r i h l e 6/2078 sayılı tezkereşile -Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Millî ]\Çüdafaa 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile • birlikte 
Encümenimize yerilmiş olmakla Askerîmi fabri
kalar umum müdürü ye Maliye vekâleti namına 
JMtşe yş Malî kontrol umum müdürü hazır ol

dukları halde okunda ve konuşuldu. 
Askerî fabrikalarda çalışmakta olan subay, 

memur ve işçilere muavenet maksadile ve 895 
sayılı kanuna tevfikan kurulmuş olan Askerî 
fabrikalar teavün ve sigorta sandığı esas tutula
rak bir tekaüd ve teavün sandığı vücude getiril-

,;mek, ye. menşublarının mümasili tekaüd sandık
larında mevcud " haklardan istifadeleri temin 

( S . Sayısı : 41 ) 
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edilmek üzere işbu lâyihanm sevkedildiği mucib 
sebeblerin tedkikmdan ve alınan izahattan an
laşılmış ve lâyiha esas itibarile Eneümenimizce 
de kabul edilmiştir. 

Yalnız kara fabrikaları mensubları için tan
zim edilmiş olan lâyihanın encümenlerde müza
keresi sırasında deniz ve hava fabrikaları men-
sublarmın da ayni esasları ihtiva etmek üzere 
birer tekaüd sandığına malik olmaları ve kanu
nun o yolda tadili Hükümetçe teklif edilmiş ve 
lâyiha bu teşekküllere de şamil olacak surette 
encümenleree tanzim ve kabul edilmiş ise de bu 
kabil sandıkların hayatiyet kazanıb zindelikle
rini muhafaza edebilmeleri mensublannm çok
luğu ile mümkün olduğundan hemen yekdiğe
rine benzer işler yapmakla ve her biri ayrı ayrı 
Millî Müdafaa vekâletine bağlı bulunmakta olan 
kara, deniz ve hava fabrikaları müntesiblerinin 
teavün ve tekaüd noktasından birleştirilmelerini 
Encümenimiz f aideli bulmuş ve bu hususta mü-
taleası alınan Millî Müdafaa vekili de bu birleş
meyi muvafık mütalea etmiş olduğundan lâyiha 
hükümleri bu esasa irca edilmiştir. 

Sandık (A) ve (B) kısımlarından terekküb 
etmektedir. (A) kısmı bu günkü kara fabrika
larının teavün ve sigorta sandığına müşabih ve 
yalnız sigorta mahiyetini haiz olub bu kısım
da fabrikalarda çalışan subay ve askerî memur
larla muvakkat ücretli memur ve işçiler bulun
makta ve (B) kısmı ise beş seneyi ikmal eden 
ve metinde tesbit edilen şartları haiz olmaları 
hasebile bu sınıfa terfik edilen daimî ücretli me
mur ve işçileri ihtiva etmektedir. Yalnız bu kıs
ma dahil olanlar için tekaüdlük hakkı tanınmış 
olup tekaüd hükümleri de diğer Devlet teşekkül
leri için kabul edilen mümasil sandıklardaki hü
kümlere mütenazır bulunmaktadır. 

Umumî muvazeneden muayyen nisbetler dahi
linde yardım yapılacağı göz önüne alınarak ka
nunun 1 haziran 1939 tarihinden itibaren meriye
te vazı muvafık görülmüş ve ancak kara fabrika
larında 995 sayılı kanunla kurulmuş bir sandık 
mevcud olduğundan ve bu sandığın sermayesi de 
yeni teşekkül edecek sandığa devredileceğinden 
mezkûr kanunun neşri tarihindenberi kendilerine 
bir hak temin edilmiş olanların bu haklarının 

ziyaa uğramamasını teminen bunların 895 numa
ralı kanunun neşrinden sonraki hizmetlerinin de 
hesaba idhal edilmesi eneümenimizce muvafık gö
rülerek bunu temine yeter bir hüküm lâyihaya 
ilâve edilmiştir. 

Deniz fabrikaları mensublarmın da kanunî bir 
vasfı haiz olmamakla beraber temini istikbal na-

mile bir sandıkları mevcud olup bu sandıktaki 
hesabların da yeni sandığa devri ve noksanının 

borçlandırılarak tahsili ve bu suretle bu sandık 
mensublarmm 895 sayılı kanunun neşrinden son
raki müddete aid hizmetlerinin kezalik sayılması 
eneümenimizce muhik görülmüş ve lâyiha ona gö
re hazırlanmıştır. Encümenimiz yine deniz temi
ni istikbal sandığından maaş almakta olan mü-
tekaid ve yetimlerin 895 numaralı kanundan ev
vel kara fabrikaları mensublarmın tâbi tutuldu
ğu esasa uygun bir şekilde tasfiyesini de düşün
müş ve bunlarm aylıklarına karşılık teşkil eden 
para Deniz temini istikbal sandığının sahibli mev
duat haricindeki mikdardan ibaret bulunmasına 
binaen bu paranm da sandığa devri ve sandıkça 
bunlara üçer senelik aylıkları tutarı nisbetinde 

bir para verilmesi ve ancak karşılık kifayet etmedi
ği takdirde noksanının Millî Müdafaa vekâleti de
niz kısmı bütçesine konacak tahsisat ile temin 
edilmesi muvafık görülmüş ve lâyihaya bu yolda 
muvakkat bir madde ilâve edilmiştir. 

Bu esasları ihtiva etmek ve bazı tertibe ve ya
zma aid değişiklikler yapılmak suretile yeniden 
hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvi
bine konulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis R. V. Bu M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrer», Unsal F. Baysal Sırrı Bay 
Kâtib 

istanbul Balıkesir Diyarbakır 
F. oyman E. Adakan Rüştü Bekit 

Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
Ş. ödül M. 8eyfeli A. Said Akbaytuğan 
Malatya Manisa Maraş 
M. öker. T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Muş Ordu Sivas 

Ş. Ataman H. Yalman Remzi Çiner 
Tokad Trabzon Yozgad 

S. Genca R. Karadeniz S. îçöz 

( S Sayısı : 41 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet 
sandığı kanunu 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar teşkilâtında 
çalışan -ücretli memur (Mühendis, kimyager, ta-
bib, mutıasib, memur, lâbrant ve sair ücretliler) 
ve müstahdemlerle (Muhtelif derecedeki yevmi
yeli isçilerle ücretli müstahdemler) bunlarm dul 
ve yetünlerine bağlanacak aylık veya verilecek 
tazminat ile her hangi bir kazaya karşı sigorta 
edilmesi ve maluliyet ve ihtiyarlıklarında kendi
lerine muavenet icrası için Askerî fabrikalar te
kaüd ve muavenet sandığı namile bir sandık teş
kil edilmiştir. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olub MÜH Müdafaa vekilinin nezaret ve mura
kabesi altmda bir idare meclisi tarafından ida
re olunur. İdare meclisi; Askerî fabrikalar 

umum müdürlüğünün reisliği altmda en az on 
sene fiil hizmeti mesbuk merkez şuabat ve ki-
sımlarile fabrika ve müesseselerden seçilecek 
sekiz aladan terekküb eder. İdare meclisine 

girecek azalar umum müdürlüğün inhası ve Mil
lî Müdafaa vekâletinin tasvibile tayin olunur. 
Azalık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bu
lan azaların yeniden intihab ve tayinleri caiz
dir. İdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid 
hizmetler için her ne nam ile olursa olsun hiç 
bit ücret verilmez. Sandık muhasebecisi idare 
meclisin» iştirak eder. Bey istişaridir. İdare 

meclisi ayda bir defa ve ledelicab reisin daveti 
üzerine içtima eder. Reis hariç olmak üzere 
azanm nısfrndan bir fazlası mevcud bulunma
dıkça idare heyetince hiç bir karar ittihaz olu
namaz. Kararlar ekseriyeti ara ile verilir. Te-
savii ara vukuunda reisin bulunduğu taraf m 
reyi ile liş bitirilir. Her senenin birinci içtima-
mda azayı mevcudenin aralarından hafi rey ile 
intihab edecekleri en çok rey alan aza reis mu
avini tayin olunur. Reis muavini reisin vere
ceği salâhiyet hududu dahilinde icrayi vazife 
eder. Bir muavinin dört seneden ziyade intiha
bı caiz değildir. Sandık mahkemelerde ve üçün
cü şahıslara karşı umum müdür tarafından tem
sil olunur. Sandık namma millî bankalara vuku 
bulacak tevdiat ve istirdadat ve alelûmum tedi-

( S. Sa; 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞtŞTİRİŞl 

Askerî fabrikalar (Kara, Deniz, Hava) tekaüd 
ve muavenet sandığı kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sandıklar hükmî şahsiyeti haiz 
olub Millî Müdafaa vekilinin nezaret ve mura
kabesi altmda birer idare meclisleri kara, de
niz fabrikaları için her birinin umum müdürlü

ğü ve hava fabrikaları için de hava müsteşarlı
ğının tayin edeceği bir müdürün reisliği altm
da en az 10 sene filî hizmeti mesbuk merkez şu
abat ve kısımlarile fabrika ve müesseselerden 
seçilecek sekiz azadan terekküb eder. İdare 
meclislerine girecek azalar kara ve deniz fabri
kalarında umum müdürlerin ve hava fabrikaları 
için dahi hava müsteşarının inhası ve Millî Mü
dafaa vekâletinin tasvibile tayin olunur. Aza-
lık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bu
lan azalarm yeniden intihab ve tayinleri caizdir. 
İdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid hiz
metler için her ne nam ile olursa olsun hiç bir 
ücret verilmez. Sandık muhasebecisi idare 
meclisine iştirak eder. Rey istişaridir. İdare 
meclisi ayda bir defa ledelicab reisin daveti 
üzerine içtima eder. Reis hariç olmak üzere 
azanm nısfından bir fazlası mevcud bulunma
dıkça idare heyetince hiç bir karar ittihaz olu
namaz. Kararlar ekseriyeti ara ile verilir. Te-
savii âra vukuunda reisin bulunduğu tarafın 
reyi ile ig bitirilir. Her senenin birinci içtima-
mda azayi mevcudenin aralarından hafi rey ile 
intihab edecekleri en çok rey alan aza reis mua
vini tayin olunur. Reis muavini reisin vereceği 
salâhiyet hududu dahilinde acrayi vazife eder. 
Bir muavinin dört seneden ziyade intihabı caiz 
değildir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRlŞİ 

Askerî fabrikalar (Kara, deni&, Kava) 
tekaüd ve muavenet sandıkları ka

nunu lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz,, hava) teşkilâtında^ çalışan subay askerî 
memur ve ücretli memurlarla müstahdemlere 
verilecek tazminat ile bunlardan ücretli memur 
ve müstahdemlere veya bunlarm dul ve yetim
lerine bağlanacak tekaüd aylıkları için (As
kerî fabrikalar kara kısmı tekaüd ve muavenet 
sandığı), (Askerî fabrikalar deniz kısmı tekaüd 
ve1 muavenet sandığı), (Askerî fabrikalar hava 
kısmı tekaüd ve muavenet sandığı) namlârile 
birer sandık teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Sandıklar hükmî şahsiyeti haiz 
oİub Millî müdafaa vekilinin nezaret ve mura
kabesi altında birer idare meclisleri kara, deniz 
fabrikaları için her birinin umum müdürlüğü 
ve hava fabrikaları içinde Hava müsteşarlığının 
tayin edeceği bir müdürün reisliği altmda enaz 
on sene filî hizmeti mesbuk merkez şuabat ve 
kısımlarile fabrika ve müesseselerden seçilecek 
sekizer azadan terekküb eder. tdare meclislerine 
girecek azalar kara ve deniz fabrikalarında 
umum müdürlerin ve hava fabrikaları için dahi 
hava müsteşarmm inhası ve Millî müdafaa ve
kâletinin tasvibi ile tayin olunur. Azalık müd
deti bir senedir. Müddeti hitam bulan azalarm 
yeniden intihab ve tayinleri caizdir, tdare mec
lisi reis ve azalarına sandığa aid hizmetler için 
her ne nam ile olursa olsun hiç bir ücret veril-
maz. Sandık muhasebecileri idare meclisine iş
tirak ederler. Rey istişaridir. idare meclisleri 
ayda bir defa ve ledelicab reisin daveti üzerine 
daha fazla içtima eder. Reis hariç olmak üzere 
azanın nısfından bir fazlası mevcud bulunma
dıkça idare heyetince hiç bir karar ittihaz olu
namaz. Kararlar ekseriyeti ara ile verilir. Tesa-
vii ara vukuunda reisin bulunduğu taraf m reyi 
ile iş bitirilir. Her senenin birinci içtimamda 
azayı mevcudenin aralarından hafi rey ile inti
hab edecekleri en çok rey alan aza reis muavini 
tayin olunur. Reis muavini reisin vereceği sa
lâhiyet hududu dahilinde icrayı vazife eder. Bir 
muavinin dört seneden ziyade intihabı caiz de
ğildir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRlŞl 

Askerî fabrikalar tekaüd ve muavenet sandığı 
hakkmda kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (kara, deniz, 
hava dahil) teşkilâtmda çalışanlara verilecek 
tazminat ile bunlara veya bunlarm yetimlerine 
bağlanacak tekaüd aylıkları için (askerî fab

rikalar tekaüd ve muavenet sandığı) namile bir 
sandık teşkil edilmiştir. Bu sandık (A) ve (B) 
kısımlarından teşekkül eder. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olub Millî Müdafaa vekilinin nezaret ve mura
kabesi altmda bir idare meclisi tarafından ida
re olunur. 

İdare meclisi; Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğünün reisliği altmda biri deniz ve diğe
ri hava müsteşarlığınca deniz ve hava mensub-
larmdan ve dördü askerî fabrikalar umum mü
dürlüğünce merkez şube ve kısımlarile fabrika 
ve müesseselerinde çalışan memur ve işçilerden 
seçilerek Millî Müdafaa vekâletince tasdik edi
lecek altı azadan terekküp eder. Azalık için en 
az on sene filî hizmette bulunmuş olmak şarttır. 
Azalık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bu
lan azalarm yeniden intihab ve tayinleri caizdir. 
tdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid hiz
metler için her ne nam ile olursa olsun hiç bir 
ücret verilmez. Sandık müdürü reyi istişarî ol
mak üzere idare meclisine iştirak eder. tdare 
meclisi en az ayda bir defa olmak üzere reisin 
daveti üzerine içtima eder. Müzakere nisabı 
beştir. Kararlar reylerin ekseriyetile verilir. 
Reylerde müsavat halinde reisin bulunduğu ta
raf ekseriyet kazanmış sayılır. 

Reisin bulunmadığı zamanlarda reis vazife
sini görmek üzere idare meclisi her senenin bi
rinci içtimamda, gizli reyle, içlerinden birini 
ikinci reis olarak seçerler. 

Sandık, müdür tarafmdan temsil olunur. 
Sandık namma millî bankalara vuku bulan tev
diattan istirdadlar ve umumiyetle tediyeler reis, 
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yatta reis ve muavin ile muhasibin müşterek 
imzalarile icra olunur. 

MADDE 3 — Sandık idare heyetinin ve me
murlarının başlıca vazife ve salâhiyet ve mesu
liyetleri sandık muamelâtının kontrol ve mura
kabesi sermayenin numalandırılması aylıkların 
tahsis ve tasdik muameleleri bir nizamname ile 
tayin olunur. 

MADDE 4 — Sandığın muhasib ve diğer me
murları heyeti idarece intihab ve ücretleri tak
dir olunarak riyasetin tasvibi ile tayin olunur
lar. 

MADDE 5 — Askerî fabrikalar teşkilâtında 
çalışan ücretli memur ve müstahdemler iki sını
fa ayrılmıştır: 

a) Sınıfı : Muvakkat memur ve müstahdem
ler. 

b) sınıfı : Daimî memur ve müstahdemler. 

M, M. E. 

Sandık mahkemelerde ve üçüncü şahıslara 
karşı umum müdürlerle hava müsteşarı tarafın

dan temsil olunur. Sandık namına millî banka
lara vukubulacak tevdiat ve istirdadat ve alel-
umum tediyatta reis ve muavin ile muhasibin 
müşterek imzalan ile icra olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) teşkilâtında çalışan ücretli memur ve 
müstahdemler iki smıfa ayrılmıştır. 

A) smıfı : Muvakkat memur ve müstahdem
ler, subaylar ve askerî memurlar, 

B) smıfı : Daimî memur ve müstahdemler. 
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Sandıklar mahkemelerde ve üçüncü şahısla
ra karşı umum müdürlerle hava müsteşarı tara
fından temsil olunur. Sandık namma millî ban
kalara vuku bulacak tevdiat ve istirdadat ve 
alelûmum tediyat reis ve muavin ile muhasibin 
müşterek imzaları ile icra olunur. 

MADDE 3 — Sandıklar idare heyetinin ve 
memurlarmm başlıca vazife ve salâhiyet ve mes
uliyetleri sandık muamelâtmm kontrol ve mura
kabesi, sermayenin nemalandırılması, aylıkların 
tahsis ve tasdik muameleleri bir nizamname ile 
tayin olunur. 

MADDE 4 — Sandıkların muhasib ve diğer 
memurları heyeti idarece intihab ve ücretleri 
takdir olunarak riyasetin tasvibi üe tayin olu
nurlar. 

MADDE 5 — Askerî fabrikalar (Kara, deniz, 
hava) teşkilâtında çalışan ücretli memur ve müs
tahdemler iki smıf a ayrılmıştır: 

, A - Smıfi : muvakkat memur ve müstahdem
ler, subaylar ve askerî memurlar, 

B -Smıfi : daimî memur ve müstahdemler. 
A Smıf i mensubları hakkında sandığm kendi

lerine yapacağı yardım ve muavenet şunlardır: 
A - Hastalığa karşı sigorta: 
Gerek vazifeden mütevelüd olan ve gerekse 

vazifeden mütevellid olmayan hastalıklarda te
davisine aid bilûmum masarifi sandıkça tediye 
edilmekle beraber birinci halde tam yevmiye, 

ikinci halde nısıf yevmiye de verilir. Her iki halde 
de müddet doksan (90) gündür, idare heyeti, 
karaıile bu müddet bir misli temdid edilebilir. 
Subay, askerî memur ve maaşlılara yevmiye ve
rilmez. 

B - Kazaya karşı sigorta: 
Bu sigorta üç kısımdan mürekkebdir. 
Birinci derece: maluliyeti tammedir ki âha-

rm muavenetine muhtaç bir hale gelmesidir. 
Bunlara yapılacak muavenet: 

2M;+ 700 X yevmiyesi. 
ikinci derece: maluliyeti külliyedir ki askerî 

fabrikalarda çalışamayacak derecede maluliyete 
düçarolmak veya kaza neticesi vefat etmektir. 
Bunlara yapılacak muavenet: 

2M + 600 X yevmiyesi. 
Üçüncü derece: askerî fabrikalarda çalışacak 

B. E. 

müdür ve muhasebecisinin müşterek imzalarile 
icra olunur. 

MADDE 3 — Sandık idare meclisinin ve me
murlarmm başlıca vazife ve salâhiyetleri ve bu 
kanunun tatbikatına müteallik diğer hususat 
bir nizamname üe tayin olunur. 

MADDE 4 — Sandığm müdürü reisin tekli
fi ve idare meclisinin inhası üzerine Millî Mü
dafaa vekilliğince ve diğer memurları idare 
meclisinin intihabı üzerine reislikçe tayin olu
nur. 

MADDE 5 — Sandığm bütçe ve kadroları 
sandık müdürlüğünce hazırlanarak idare mec
lisinin teklifi üzerine malî senenin girmesinden 
bir ay evvel Millî Müdafaa vekâletince tasdik 
olunur. 

Sandığm yıllık hesabı Divanı muhasebatın 
tedkikine tâbidir. 
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HADDE 6 — Askerî fabrikalar umum mü-
teşkilâtı için almacak ücretli ve yev-

ti memur ve müstahdemler evvelâ (a) smı-
.jÜn, muvakkat olarak almır ve (a) sııırfma da-
£0 olan memur ve müstahdemlerin istifade ede-
-|M î hastalık, kaza ve hizmet sigorta hakları iş
bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 
altı ay zarfmda yapılacak nizamname ile tayin 
olunur. Nizamname yapılıncaya kadar 
20 -IV -1927 ve 5052 numaralı talimatname tat-
bfit «lunur. 

VApDE 7 — Muvakkat ücretli ve yevmiyeli 
ve müstahdemler aşağıda zikredilecek 

a tevfikan ehliyet ve kabiliyet gösteren-
dainıî olmak üzere (b) smrfma tefrik olu-
•w**, 

i ) Lâakal 5 sene müesseseye hizmet etmiş 

b) Bu müddet zarfmda müesseseye nafi ol-
dtdüannı hizmet ve eserlerüe isbat etmiş olma-
lan lâzımdır. Bunun için mensub oldukları şu
be veya fabrika ve müessese müdürünün daimî 
memur ve müstahdem olmağa lâyık olduuğuna 
dair inhası ve idare meclisince yapılacak tahki
kat ve karan ve Umum müdürün tasvibi ile 
tamamlanarak (b) smıfma naklolunur. (B) sı
nıfına ayrılmış olanlar (A) sınıfı haklarından 
yalnız hastalık ve ölüm vukuunda cenaze teçhiz 
ve tekfin hususlarından istifade ederler. 

M. M. E. 

MADDE 6 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) umum müdürlükleri teşkilâtı için alı
nacak ücretli ve yevmiyeli memur ve müstah
demler evvelâ A smıfma muvakkat olarak alı
nır ve A smıfma dahil olan memur ve müstah
demlerin istifade edeceği hastalık kaza ve hiz
met sigosta haklan işbu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren altı ay zarfmda yapıla
cak nizamname ile tayin olunur. Nizamname ya
pılıncaya kadar her fabrikanın muamelâtı mev-
cud ahkâma göre icra olunur. 

MADDE 7 — Muvakkat ücretli ve yevmi
yeli memur ve müstahdemlerden aşağıda zikre
dilecek şartlara tevfikan ehliyet ve kabiliyet gös
terenler daimî olmak üzere B smıfma tefrik 
olunurlar. 

a) Lâakal müesseseye beş sene hizmet etmiş 
olmak, 

b) Bu müddet zarfmda müesseseye nafi ol
duklarını hizmet ve eserlerüe ispat etmiş olma
ları lâzımdır. Bunun için mensub oldukları şu
be veya fabrika ve müessese müdürünün daimî 
memur ve müstahdem olmağa lâyik olduğuna 
dair inhası ve idare meclisince yapılacak tahki
kat ve karan kara, deniz fabrikaları umum mü-
dürlerile hava müsteşarının tasvibile B sınıf ma 
naklolunur. B smıfma ayrılmş olanlar A smfı 
haklarından yalnız hastalk ve ölüm vukuunda 
cenaze teçhiz ve tekfin hususlarndan istifade 
ederler. 
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derecede mmalûliyeti cüziyeye duçar olmaktır. 
Bunlara yapılacak muavenet bağlı cetvelde gös
terilmiştir. 

C - Hizmete karşı sigorta : 
Sandıktaki mevduatım istirdad etmeksizin 

(30) otuz sene hizmet etmiş olmak şarttır. îşbu 
müddeti ikmal ettikten sonra terM hizmet et
mek isteyenlerle eceli mevudile vefat edenlere 
mevduatı bilâf aiz tamamen ve bir misli de ikra
miye olarak tesviye olunur. 

D - Gerek vazifeden mütevellid ve gerekse 
beşerî bir hastalıktan vefat edenlere son aldığı 
bir aylık istihkakının tutamım % 90 i cenaze 
masrafı olarak aile reisine tediye edilir. Bu 
maddeler hakkmda bu kanunun neşri tarihin
den itibaren altı ay zarfmda ayrıca bir nizam
name yapılacaktır. 

MADDE 6 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) müdürlükleri teşkilâtı iğin alınacak 
ücretli ve yevmiyeli memur ve müstahdemler 
evvelâ A smıfma muvakkat olarak alnnr. 

MADDE 7 — Muvakkat ücretli ve yevmiye
li memur ve müstahdemlerden aşağıda zikredi
lecek şartlara tevfikan ehliyet ve kabiliyet gös
terenler daimî olmak üzere B smıfma tefrik olu
nurlar. j 

a) Lâakal müesseseye beş sene hizmet etmiş 
olmak, 

b) Bu müddet zarfmda müesseseye nafi ol
duklarını hizmet ve eserlerile ispat etmiş olma
ları lâzımdır. Bunun için mensub oldukları şu
be veya fabrika ve müessese müdürünün daimî 
memur ve müstahdem olmağa lâyik olduğuna 
dair inhası ve idare meclisince yapılacak tahki
kat kararmm, kara, deniz fabrikaları umum 
müdürlerile hava müsteşarının tasvibi ile B sı-
mfna naklolunur. 

MİADDE 6 — Sandığm müdürü, muhasebe
cisi ve diğer memurları bu kanunla verilen hak
lara maliktirler. 

Sandığa fabrikalara aid binaların birinde 
icarszz bir yer verilir ve diğer masrafları 
sandıkça temin olunur. Tediyatta san-
dik müdürü ita âmiri ve muhasebecisi 
mesul muhasibdir. 

MADDE 7 — Sandığm : 
(A) kısmı : Subaylar ve askerî memurlarla 

ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve işçi
lere, 

(B) kısmı : Ücretli veya yevmiyeli daimî me
mur ve işçilere mahsustur. 

(A) smıfma mensub olanlarm haklan sandı
ğm (A) kısmından ve (B) smıfma mensub olan
larm hakları (B) kzsmmdan verileceği gibi büt
çede (A) ve (B) kısımlarına aid masraf nisbetle-
ri de gösterilir. 
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MADDE 8 — B smıfma ayrılmış daimî me
mur ve müstahdem usta ve işçilerle bunların 
dul ve yetimlerine bağlanacak aylık veya verile
cek tazminat aşağıda yazılı maddeler hüküm
lerine göre hesab olunarak tahsis ve ita olunur. 

MADDE 9 — Sandık muhasebeci ve memur
ları da bu kanunla verilen haklara maliktirler. 
Sandığa idareye aid binaların birinde icarsız 
bir yer tahsis olunur. Sandığm diğer masrafları 
sandıkça temin olunur. Tediyatta âmiri ita as
kerî fabrikalar umum müdürüdür. Sandığm mes
ul muhasibi muhasebecisidir. 

MADDE 10 — Sandığm bütçe ve kadroları 
sandık muhasebeciliğince hazırlanarak idare 
meclisince kabul edildikten sonra malî senenin 
girmesinden bir ay evvel Millî Müdafaa vekilinin 
tasdikma verilir. Sandığm B smıfma aid mu
amelâtı ve yıllık hesabı katğisi Divanı muhase
batın tedkikma tâbidir. 

Sandığm varidatı: 

MADDE 8 
aynen 

M. M. E. 

Hükümetin sekizinci maddesi 

MADDE 9 — Sandık muhasebeci ve memur
ları da bu kanunla verilen haklara maliktirler. 
Sandığa, idareye aid binalarm birinde icarsız 
bir yer tahsis olunur. Sandığm diğer masrafları 
sandıkça temin olunur. Tediyatta âmiri ita 
kara, deniz fabrikalarmda umum müdürler ha
va fabrikasında hava müsteşarıdır. Sandığm 
mesul muhasibi muhasebecisidir. 

MADDE 10 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen 
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MADDE 8 —- B smıfzna ayrılmış daimî me
mur ve müstahdem ve işçilerle bunlarm dul ve 
yetimlerine bağlanacak aylık veya verilecek taz
minat aşağıda yazılı maddeler hükümlerine gö
re hesab olunarak tahsis ve ita olunur. 

MADDE 9 — Sandıklar muhasebeci ve me
murları da bu kanunla verilen haklara malik
tirler. Sandığa idereye aid binaların birinde 
icarsız bir yer tahsis olunur. Sandığm diğer 
masrafları sandıkça temin olunur. Tediyatta 
âmiri ita kara, deniz fabrikalarmda umum mü
dürler, hava fabrikalarında hava müsteşarıdır. 
Sandıkların mesul muhasibi muhasebecisidir. 

MADDE 10 — Sandıkların bütçe ve kadro
ları sandık muhasebeciliğince hazırlanarak idare 
meclisince kabul edildikten sonra malî senenin 
girmesinden bir ay evvel Millî Müdafaa vekili
nin tasdikine verilir. Sandıkların B snııfrna aid 
muamelâtı ve yıllık hesabı katğisi Divanı mu
hasebatın tedkikine tâbidir. 

£. fi. 

MADDE 8 — Fabrikalar teşkilâtına alına
cak ücretli veya yevmiyeli memur ve işçiler ev
velâ (A) sınıfına girerler. 

(A) sınıfındaki muvakkat ücretli veya yev
miyeli memur ve işçilerden lâakal beş sene hiz
met etmiş olub da müesseseye nafi oldukları 
sabit olanlar mensub bulundukları fabrika, şu- * 
be veya müessese müdürlerinin inhası üzerine 
kara fabrikalarında Askerî fabrikalar umum mü
dürünün, deniz ve hava fabrikalarmda Millî 
Müdafaa vekilinin tasvibi ile (B) smrfma nak
lolunur. 

MADDE 9 — Sandığın (A) kısmma aid ser
maye ve gelirleri şunlardır : 

1) Fabrikalarda çalışan subay ve askerî me
murların aylıkları tutarı ile fabrikalardan üc
ret veya yevmiye alan memur ve işçilerin ücret 
veya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay 
mecburî olarak tevkif edilen yüzde dörtler, 

2) Sermayesinin husule getireceği temettü, 
3) Memur ve işçilerden kesilecek inzibatî pa

ra cezaları, 
4) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı 

harbiye teavün ve sigorta sandığından devredi
lecek mebaliğ. 

MADDE 10 — Sandığm (B) kısmma aid ser
maye ve gelirleri şunlardır: 

1) (B) smıfı memur ve işçilerinin ücret ve
ya yevmiyelerinin bir aylık tutarından her ay 
mecburî olarak kesilecek yüzde beşler, 

2) Alâkalılardan kesilen yüzde beşler tutarı 
kadar her sene Hazinece bütçelere konulacak 
tahsisat, 

3) (B) smıfma tefrik edilenlerin bu smıfa 
ilk olarak alacakları aylıkları tutarile yevmiye
lerinin bir aylık tutarmm dörtte biri ve terfi 
eden veya zam görenlerin ilk aylık zamları, 

4) (B) smıfma ayrılmış olanlara verilecek 
ikramiyelerin yüzde beşleri, 

5) (B) smıfma ayrılmış olanlardan inzibatî 
mahiyette tevkif edilecek para cezaları, 

6) Bu paralarm işletilmesinden elde edilecek 
faizler ve sair sandık hasılatı ile vukubulacak 
teberrüler, 

7) (B) smıfma geçenlerin (A) smıfmdaki 
teraküm etmiş ve (B) hesabma nakledilen mev
duatları, 

.( S. Sayısı : 41) 
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MADDE 11 — Sandık A smrfmm sermaye 
ve gelirleri şunlardır : 

a) Fspbrikalar bütçesinden ücret ve yevmiye 
alan memur ve müstahdemlerin aylık ve yevmi
yelerinden her ay tevkif edilecek % 4 lerden 
(Askerî fabrikalar teşkilâtında müstahdem su
bay ve askerî memurların da aylıkları tutarmdan 
her ay % 4 kesilerek hastalık, kaza ve hizmet 
sigortalarından istifade ederler.) 

b) Sermayenin hâsıl olacak temettüünden. 
c) Memur ve müstahdemlerden kesilecek in

zibatı paşa cezalarından. 
d) 895 numaralı kanunla teşekkül eden ima

lâtı harb|ye taavün ve sigorta sandığından dev
redecek meblâğdan. 

e) Askerî fabrikalar bütçesine bu maksadla 
mevzu olib her sene sandığa tediye edilecek olan 
tahsisattan. 

MADDE 11 — Sandık A. sınıf mm sermaye 
ve gelirleri şunlardır: 

a) Fabrikalar bütçesinden ücret ve yevmiye 
alan memur ve müstahdemlerin aylık ve yevmi
yelerinden her ay tevkif edilecek % 5 lerden, 
(Askerî fabrikalar kara, deniz, hava teşkilâtın
da müstahdem subay ve askerî memurların da 
aylıkları tuturlarmdan her ay yüzde beş kesilir. 
Bunlar da A. smıfı haklarından istifade eder
ler). 

b) Sermayenin hâsıl olacak temettüünden. 
c) Memur ve müstahdemlerden kesilecek in

zibatî para cezalarından, 
d) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı 

harbiye teavün ve sigorta sandığından devredi
lecek meblâğdan, denizde deniz amele temini is
tikbal sandığından devrolunacak paradan, ha
vada, hava teavün ve sigorta sandığı talimatı 
mucibince alâkadarlardan kesilecek paradan, 

e) Askerî fabrikalar (kara, deniz, hava) büt
çelerine, alâkadarlardan kesilen % 5 1er tutarı 
kadar her sene Hazinece konulacak taksitten. 
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MADDE 11 — Sandıklar A. sınıfnım serma
ye ve gelirleri şunlardır: 

a) Fabrikalar bütçesinden ücret ve yevmiye 
alan memur ve müstahdemlerin aylık ve yevmi
yelerinden her ay tevkif edilecek % 5 terden, 
(Askerî fabrikalar kara, deniz hava teşkilâtın
da müstahdem subay ve askerî memurların da 
aylıkları tutarlarından her ay % 5 kesilir. 

b) Sermayesinin hâsıl olacak temettüünden, 
c) Memur ve müstahdemlerden kesilecek in

zibatî para cezalarından, 
d) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İmalâtı 

harbiye teavün ve sigorta sandığından Askerî 
fabrikalar kara kısmı tekaüd ve muavenet san
dığına devredilecek meblâğdan, denizde deniz 
amele temini istikbal sandığından devir oluna
cak paradan, havada, hava teavün ve sigorta 
sandığı talimatı mucibince alâkadarlardan kesi
lecek paradan, 

e) Askerî fabrikalar (Kara, deniz, hava) büt
çelerine alâkadarlardan kesilen % 5 1er tutarı 
kadar her sene Hazinece konulacak taksitten. 

16 — 
B. E. 

8) Fabrikalarda varidat getirmek üzere tesis 
edilecek müesseseler hasılatı. 

MADDE 11 — (A) smıfmda bulunanlara 
sandıkça yapılacak yardım ve muavenet şunlar
dır: 

1) Hastalığa karşı sigorta: 
Vazifeden mütevellid olsun veya olmasm has

talıklarda tedaviye aid bilûmum masraflar san
dıkça tesviye edilmekle beraber 90 günü geçme
mek üzere vazifeden mütevellid hastalıklarda al
makta oldukları yevmiyenin tamamı, vazifeden 
olmryanlara da nısfı kezalik sandıkça verilir. 
Bu müddet idare meclisi kararile bir misli uzatı
labilir. 

Subaylarla askerî memurlara ve hastalığı za
manında ücretini almakta olanlara bu ücretleri 
verildikçe yevmiye verilmez. 

2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta: 
Bu sigorta üç derecedir: 
Birinci derece - Tam maluliyettir ki aharın 

muavenetine muhtaç bir hale gelmektir. 
Bunlara yapılacak muavenet; 
Mevduatın iki misli + Bir günlük yevmiye

nin 700 misli. 
İkinci derece - Küllî maluliyettir ki fabrika

larda çalışamıyacak derecede ıııııîjflljftiı liftin 
mak veya kaza neticesi ölmektir. 

Bunlara yapılacak muavenet; 
Mevduatın iki misli + Bir günlük yevmiye

nin 600 misli. 
Üçüncü derece - Fabrikalarda çalışacak de

recede cüzî maluliyete duçar olmaktır. 
Bunlara yapılacak muavenet; 
Yalnız kaza tazminatı olan (Bir günlük yev

miyenin 600 misli) nin bağlı cetvelde gösteri
len maluliyet derecelerine göre verilecek yüzde
lerinden ibarettir. 

3) Hizmete karşı sigorta: <-
Bu sigorta sandıktaki mevduatını istirdad et

meksizin en az otuz sene hizmet etmiş olanlardan 
hizmeti terketmek isteyenlere veya ölenlere mev
duatının faizsiz olarak iadesinden ve bir misli
nin de ikramiye olarak tesviyesinden ibarettir. 

4) Cenaze masrafı: 
Hizmeti ne olursa olsun her hangi bir suret

le ölenlerin bir aylık istihkaklarının yüzde dok
sanı cenaze masrafı olarak tediye edilir. 
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MADDE 12 —Sandık B smıfmm sermaye ve 
gelirleri şunlardır: 

A) B smıfı memur ve müstahdemlerinin ay
lıklarından her ay mecburî olarak kesilecek 
% 7'ler (Yüzde yedinin 5/7 si B hesabma ve 
2/7 A hesabına aiddir.) Bunlar A hesabma has- I 
talik yardımlarile Ölüm vukuunda cenaze ve 
tekfin hususlarmdan istifade ederler, tekaüd ve- ] 
ya suveri saire ile ayrıldığı veya vefat ettiği j 
vakit bu para ya kendisine veya kanunî mirasçı- I 
larma iade olunur. 

B) Yukarıdaki A fıkrası mucibince kesilecek 
% 7 lerin 5/7 sine tekabül edecek ve her sene 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçesinden I 
verilecek mebaliğ. j 

G) B sınıf ma tefrik edilenlerin bu smıfta ilk | 
olarak alacakları tam aylıklarmm 1/4 ile terfi 
eden veya zam görenlerin ilk aylık zamları, 

D) B smıfma ayrılmış olanlara verilecek ik
ramiyelerin % 4 ü, 

E) B smıfma ayrılmış olanlardan inzibatî 
mahiyette tevkif edilecek para cezaları, , 

F) Bu paralarm işletilmesinden elde edilecek I 
faizler ve sair sandık hasılatı ile yardımlardan 
hâsıl olacak paralar, ı 

H) B smrfma geçenlerin A sınıfındaki te
raküm eden mevduatlarnm B hesabma naklin
den, 

V) B ̂ nıfma ayrılmış memur ve müstahdem
lere verilen aylık ve yevmiyeler her hangi bir 
sebeble eksik verilse dahi sandık tevkifatı ay
lık ve yevmiyelerin tamamı üzerinden yapılır. 

MADDE 13 —• Sandığm bütün mevcudları I 
ile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve 
rüçhanları haizdir. Mevcud paralar ile aidatı 
ve bu paralarm kazandıracağı faiz ve temettü
ler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Me
mur ve müstahdemlerin her hangi bir borçların
dan dolayı sandlk sermayesi haczedilemez ve 
hiç bir sandık mensubu sandıktald haklarım 
başkasına devir ve havale edemez. 

MADDE 14 — B hesabından bağlanacak ay
lıklarla verilecek tazminat evrakı Divanı muha
sebatın tesciline ve vizesine tâbidir. Hak âahib-
leri ile samdık idaresi arasında tahsise takaddüm 
eden muamelâttan ve sair sebeblerden mütevel-
lid ihtilâflar Devlet şûrasmca hallolunur. Tah- j 

,(S. Sayn 

M. M. E. 

MADDE 12 — a) B. sınıfı memur ve müs
tahdemlerinin yevmiye ve aylıklarından her ay 
mecburî olarak kesilecek % 5 lerden, 

b) Askerî fabrikalar (kara, deniz, hava) alâ
kadarlardan kesilen % 5 leri tutarı kadar her 
sene Hazinece bütçelerine konulacak tahsisat
tan, 

c) B. smıfma tefrik edilenlerin bu sınıfta 
ilk olarak alacakları tam aylıklarının 1/4 ile 
terfi eden veya zam görenlerin ilk aylık zamla-
rmdan. 

d) B. smıfma ayrılmış olanlara verilecek 
ikramiyelerin % 5 inden. 

e) B. smıfma ayrılmış olanlardan inzibatî 
mahiyette tevkif edilecek para cezalarmdan. 

f) Bu paralarm işletilmesinden elde edilecek 
faizler ve sair sandık hasılatı ile yardımlardan 
hâsıl olacak paralardan. 

g) B. srnıfma geçenlerin A. sınıfmdaki teraküm 
eden mevduatlarının B. hesabına naklinden. 

h) Askerî fabrikalarda (Kara, deniz, hava) va
ridat getirmek üzere tesis edilecek müesseseler
den. 

Kesilen % 5 ler daima yevmiye ve ücretin ta
mamı üzerinden kesilecektir. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen. 

: 4 1 ) 
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JfllADDE 12 — Sandıkların B. smıflarmm 
sermaye ve gelirleri şunlardır: 

a) B. smrfı memur ve müstahdemlerinin 
yevmiye ve aylıklarından her ay mecburî ola
rak kesilecek % 5 lerden, 

b) Askerî fabrikalar (Kara, deniz, hava) 
alâkadarlardan kesilen % 5 1er tutarı kadar 
her sene Hazinece bütçelerine konulacak tahsi

sattan, 
c) B. smıfma tefrik edilenlerin bu sınıfta 

ilk olarak alacakları tam aylıklarının 1/4 ile 
terfi eden veya zam görenlerin ilk aylık zam-
larmdan, 

d) B. smıfma ayrılmış olanlara verilecek ik
ramiyelerin % 5 inden, 

e) B. smıfma ayrılmış olanlardan inzibatî 
mahiyette tevkif edilecek para cezalarından, 

f) Bu paraların işletilmesinden elde edile
cek faizler ve sair sandık hâsılatı ile yardımlar
dan hâsıl olacak paralardan, 

g)B. smıfma geçenlerin A. sınıfındaki tera
küm eden mevduatlarmm B. hesabma naklin
den. 

h) Askerî fabrikalarda (kara, deniz, hava) 
varidat getirmek üzere tesis edilecek müessese
lerden. 

Kesilen % 5 1er daima yevmiye ve ücretin 
tamamı üzerinden kesilecektir. 

MADDE 13 — Sandıkların bütün mevcud-
lan ile alacakları Devlet emvaline mahsus hak 
ve rüçhanlan haizdir. Mevcud paralar ile aidatı 
ve bu paralarm kazandıracağı faiz ve temettü
ler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Me
mur ve müstahdemlerin her hangi bir borçların
dan dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve 
hiç bir sandık mensubu sandıktaki haklarmı 
başkasına devir ve havale edemez. 

MADDE 14 — B. hesabmdan bağlanacak ay
lıklarla verilecek tazminat evrakı Divanı muha
sebatın tesciline ve vizesine tâbidir. Hak sahib-
lerile Sandık idaresi arasmda tahsise tekaddüm 
eden muamelâttan ve sair sebeblerden mütevel-
lid ihtilâflar Devlet şûrasmca hallolunur. Tah-

B. E. 

MADDE 12 
aynen 

Hükûmetain 13 ncü maddesi 

MADDE 13 
maddesi aynen 

— Maliye encümeninin 14 ncü 

(S. Sayısı';• 41) 
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sis ve tescile aid itirazlar Divanı muhasebat he
yeti umulniyesince tedkik ve bir karara bağla
nır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği 
veya aylik cüzdanların tevdii tarihinden itiba
ren iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahal
lin en büyük mülkiye memuru vasrtasile Divanı 
muhasebat reisliğine yapılır. İtirazlar sandığın 
vereceği tazminat veya aylığın verilmesine mâni 
değildir. 

MADDE 15 — B hesabının papras hakikî ve
ya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz 
edilemez ve millî bankalardan birine uzun va
de ile tediye edilir. Ancak masarifini karşılık 
gelebilecek bir mikdar meclisi idare kararile 
hesabı cari suretinde milli bankalardan birin
de muhafaza edilir. Ve bu hesab sermayesinin 
azamî % 25 şe kadar mikdarı idare heyeti ka
rarile ve Millî Müdafaa vekilinin müsaadesile 
Devlet tahvilâtına ve Devlet teminatı altında 
bulunan i diğer millî tahvilâta yatırılabilir. A 
hesabındaki paralar millî bankalarda kısa veya 
uzun vadelerle muhafaza edilir. 

MADDE 16 — Memur ve müstahdemler için 
tekaüdlüjk müddetinin hesabına mebde 895 nu
maralı kanun mucibince teşekkül eden sandığa 
intisab tarihi olup B smrfına nakledilenlerin 
12 nci maddenin H fıkrası mucibince bu sınıf 
hesabına; geçecek mevduatlarından noksan ka
lan % 1 lerin kendilerine zimmet kaydile her 
ay aylıklarından % 1 fazla tevkifat yapılarak 
ödettirilir. 

MADİPE 17 — Sandığa aile vaziyetlerini 
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual-

M. M. E. 

MADDE 15 
aynen. 

Hükümetin 15 nci maddesi 

MADDE 16 — Bu kanunun bahşettiği bütün 
hukuka malik olmak için mebde, mensublarm 
askerî fabrikalara (Kara, deniz, hava) duhul 
tarihidir. Ancak bu kanunun neşrinden evvel 
fabrikalara girmiş olanların vermemiş oldukları 
aidat, idare meclislerince hesabedilerek mensub-
lar borçlandırılırlar. Bu borçlar her ay vermeğe 
tâbi olduğu aidatm bir mislini geçmemek üzere 
ödettirilir. Ölüm vukuunda borç iskat olunur. 
(Denizde bu memur ve müstahdemler için teka-
üdlük müddetinin hesabına mebde deniz amele 
temini istikbal sandığma dahil oldukları tarih-
dir. Şukadarki beş seneyi doldurmamış olan
larla hizmete yeni dahil olacaklar hakkmda 
yedinci maddenin (b) fıkrası ahkâmma göre 
muamele yapılır). Havada ise, hava fabrikaları 
ve teşekküllerinde hava müsteşarlığının teşkil 
edildiği tarihten evvel intisab etmiş olanlar için 
bu müsteşarlığın teşekkül tarihi olan 1 - VI -1928 
den, bu teşekkülden sonra intisab edenlerin de 
hizmete giriş tarihinden itibaren). 

MADDE 17 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen. 
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sis ve tescile aid itirazlar Divani muhasebat he
yeti umumiyesince tedkik ve bir karara bağla
nır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği ve
ya aylık cüzdanların tevdii tarihinden itibaren 
iki ay içinde doğrudan doğruya veya mahallin 
en büyük mülkiye memuru vasıtasile Divanı 
muhasebat reisliğine yapılır. İtirazlar sandığm 
vereceği tazminat veya aylığın verilmesine mâni 
değildir. 

MADDE 15 — B. hesabının parası hakikî ve
ya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz 
edilemez. Millî bankalardan birine uzun vade 
ile tevdi edilir. Ancak masarifine karşılık gele
bilecek bir mikdar meclisi idare kararile hesabı 
cari suretinde millî bankalardan birinde muha
faza edilir ve bu hesab sermayesinin azamî % 
25 e kadar mikdarı idare heyeti kararile ve 
Millî Müdafaa vekilinin müsaadesi ile Devlet 
tahvilâtına ve Devlet teminatı altında bulunan 
diğer millî tahvilâta yatırılabilir. A. Hesabın
daki paralar millî bankalarda kısa veya uzun 
vadelerle muhafaza edilir. A. smıfı sermayesinin 
sureti idare ve tenmiyesi nizamname ile tayin 
edilecektir. 

MADDE 16 — Bu kanunun bahşettiği hak-
lara malik olabilmek için mebde, fabrikalara 
duhul tarihidir. 

MADDE İ7 — Sandıklara aile vaziyetlerini 
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual-

B. B. 

MADDE 14 — (B) hesabının parası hakikî 
veya hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz 
edilemez. Millî bankalardan birine uzun vade ile 
tevdi edilir. Ancak masraflarına karşılık gelebi
lecek bir mikdar idare meclisi kararile hesabı 
cari suretinde millî bankalardan birinde mu
hafaza edilir. Bu hesab sermayesinin azamî (< 

25 e kadarı idare meclisi kararile ve Millî Müda 
faa vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve 
Devlet teminatı altmda bulunan diğer millî tah
vilâta yatırılabilir. 

(A) hesabındaki paralar millî bankalarda 
kısa veya uzun vadelerle muhafaza edilir, 

MADDE 15 
aynen 

— Hükümetin 17 nci maddesi 
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İere doğru cevab vermeyenler yanlış malûmat 
yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen 
ödemeye mecbur olmakla beraber Türk ceza 
kanununun 528 nci maddesi mucibince cezalan
dırılırlara Bu gibilerin idaredeki vazifelerine de 
nihayet terüir. 

MADDE 18 — B smıfına ayrılmış olanların 
bu smrfta hizmeti filen üç seneyi doldurmaksı-
zm ölümj veya maluliyetten başka her hangi 
bir sebeble ayrılanlara B hesabından hiç bir şey 
verilemez. Uç, seneyi doldurduktan sonra terki 
hizmet edenlere mevduatları temettüsüz olarak 
verilip sandıkla alâkaları kesilir. Bu üç sene 
zarfında memur asta ve işçilerin kendilerinin 
hiç bir sunu taksiri yokken Askerî fabrikalarca 
idareten çıkarılmasına mecburiyet hâsıl olursa 
mevduatı! aynen iade olunur. İdareden ayrıla
rak B hefabmdan alâkası kesilenler tekrar hiz
mete almdıkta hukuk ve vecaib itibarile sandı
ğa yeni o âhil olmuş sayılırlar. Ancak idareden 
aynldıkla|rmda sandıktan almrş oldukları para
ları % 5 faizile birlikte tekrar hizmete girdik
lerinde difaten ve tamamen iade edenlerin ev
velki hizmet müddetleri de tekaüd hesabma id-
hal olunur. B hesabından para almaksızın ay
rılmış olanlar tekrar idareye alındıkları tak
dirde kendilerinden ayrıca para almmakszzm 
eski hizmetleri tekaüd hesabma idhal olunur. 

MADDE 19 — A) B smzfma dahil bulunan
lardan alelıtlak ağır hapis ve ya beş seneden zi
yade hapis veya hırsızlık, emniyeti suiistimal, 
sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şehadet, 
yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâb, 
rüşvet, ve ihtilas suçlarının birinden dolayı 
6 ay veya daha ziyade hapis cezası ile veya as
garî haddi) bir seneden aşağı olmamak üzere mü
kerrer hapis cezalarını müstelzim suçlarla mah
kûm olanların istihkaklarından sandık için tev
kif edilmiş olan paralar temettüsüz iade edile
rek sandıkla alâkalan kesilir. Şu kadar ki, 
bunlardan hizmet müddetleri 15 sene ve daha 
ziyade olanların maaşa müstahak dul ve yetim
leri bulunduğu takdirde paraları iade edilmeye
rek cezalarının devamı müddetince yetimlerine 
aylık bağlanır. Cezalarının hitamında bu aylık
lar kesiübf vefatlarında yine yetimlerine aylık 
tahsis olunur. 

I M. M. E. 

MADDE 18 — B. srnrfma ayrılmış olanlarm 
bu smrfda hizmeti filen üç seneyi doldurmaksızm 
ölüm veya maluliyetten başka her hangi bir se
beble ayrılanlara B. hesabından hiç bir şey veril
mez. Üç seneyi dolurduktan sonra terki hizmet 
edenlere mevduatları temettüsüz olarak verilib 
sandıkla alâkaları kesilir. Bu üç sene zframda 
memur, usta ve işçilerin kendilerinin hiç bir sunu 
taksiri yokken askerî fabrikalarca idareten çı
karılmasına mecburiyet hâsıl olursa mevduatı 
aynen iade olunur. 

İdareden ayrılarak B. hesabından alâkası ke
silenler tekrar hizmete almdıkta hukuk ve ve
caib itibarile sandığa yeni dahil olmuş sayılırlar. 
Ancak idareden ayrıldıklarında sandıktan almış 
oldukları paraları % 5 faizi ile birlikte tekrar 
hizmete girdiklerinde defaten ve tamamen iade 
edenlerin ve yahud 16 nci madde mucibince borç
lanarak borcunu tediye edenlerin evvelki hiz
met müddetleri de tekaüd hesabma idhal ol?mur. 

MADDE 19 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen. 
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lere doğru cevab vermeyenler yanlış malûmat 
yüzünden sandıkların uğradığı zararları hük
men ödemeğe mecbur olmakla beraber Türk ce
za kanununun (528) nci maddesi mucibince ce
zalandırılırlar. Bu gibilerin idaredeki vazifeleri
ne de nihayet verilir. 

MADDE 18 — B. smıfma ayrılmış olanla
rm bu sıfata hizmeti filen üç seneyi doldurmak-
sızm ölüm vya maluliyetten başka her hangi bir 
sebeble ayrılanlara B. hesabında hiç bir şey ve
rilmez. Üç seneyi doldurduktan sonra terki 
hizmet edenlere mevduatları temettüsüz olarak 
verilib sandıklarla alâkaları kesilir. Bu üç se
ne zarfında memur ve işçilerin kendilerinin hiç 
bir sunu taksiri yokken askerî fabrikalarca ida-
reten çıkarılmasına mecburiyet hâsıl olursa mev
duatı aynen iade olunur, idareden ayrılarak 
B hesabından alâkası kesilenler tekrar hizme
te alındıkta hukuk ve vecaib itibarile sandığa 
yeni dahil olmuş sayılırlar. Ancak idareden 
kendi sunu taksiri olmaksızın ayrıldıklarında 
sandıklardan almış oldukları paraları % 50 faiz
le birlikte tekrar hizmete girdiklerinde defaten 
ve tamamen iade edenlerin veyahud 16 nci mad
de mucibince borçlanarak borcunu tediye eden
lerin evvelki hizmet müddetleri de tekaüd hesa
bına idhal olunur. 

MADDE 19 — A) B. smıfma dahil bulu
nanlardan alelıtlak ağır hapis veya beş seneden 
ziyade hapis veya hırsızlık, emniyetit suiistimal, 
sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şehadet, 
yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâb, 
rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı altı 
ay veya daha ziyade hapis cezasile veya asgarî 
haddi bir seneden aşağı olmamak üzere müker
rer hapis cezalarını müstelzim suçlarla mah
kûm olanlarm istihkaklarmdan sandıklar için 
tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz iade edi
lerek sandıklarla alâkalan kesilir. Şu kadar ki, 
bunlardan hizmet müddetleri on beş sene ve da
ha ziyade olanlarm maaşa müstahak dul ve ye
timleri bulunduğu takdirde paralan iade edil
meyerek cezalarının devamı müddetince yetim
lerine aylık bağlanır. 

Cezalarının hitanımda hu aylıklar kesilib 
vefatlarında yine yetimlerine aylık tahsis olu-

„ (S. Saj 

MADDE 16 — (A) ve (B) sınıflarında ça
lışanlardan hizmet müddeti sekiz seneyi dol-
durmaksızm ölüm veya maluliyetten başka her 
hangi bir sebeble ayrılanlara hiç bir şey veril
mez. Bu müddeti doldurduktan sonra hizmeti 
terk edenlere mevduatları temettüsüz olarak ve
rilib sandıkla alâkalan kesilir. Ancak hiç bir 
sunu taksiri yok iken hizmetten çıkarılmasına 
mecburiyet hâsıl olanlara hizmet müddeti ne 
olursa olsun mevduatı aynen iade olunur, idare
den ayrılarak sandıkla alâkası kesilenler tekrar 
hizmete almdıkda hukuk ve vecaib itibarile san
dığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Şu kadar ki, 
ayrıldıklarında almış oldukları paraları yüzde 
beş faizile birlikte tekrar hizmete girdüşjerinde 
defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiz
met müddetleri tekaüd hesabma idhal olunur. 

Subay ve askerî memurlar için sekiz sene
lik müddet kaydi aranmaz. 

MADDE 17 — (A) ve (B) smıflarma dahil 
bulunanlardan alelitlak ağır hapis veya beş se
neden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere 
şahadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, 
irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarinm birinden do
layı altı ay veya daha ziyade hapis cezasile ve
ya asgarî haddi bir seneden aşağı olmamak üze
re mükerrer hapis ceazlarmı müstelzim suçlarla 
mahkûm olanlarm istihkaklarmdan sandıklar 
için tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz ia
de edilerek sandıkla alâkalan kesilir. Şu ka
dar ki, bunlardan hizmet müddetleri on beş se
ne ve daha ziyade olanlarm maaş* müstahak ye
timleri bulunduğu takdirde paralan iade edil
meyerek cezalarmm devamı müddetince yetim
lerine aylık bağlanır. 

Cezalarmm hitamında hu aylıklar kesilib ve
fatlarında yine yetimlerine aylık tahsis olunur. 

i : 41) 
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B) B sınıfma dahil bulunanlardan Türk va
tandaşlığını terkeden veya vatandaşlıktan is-

kat edilenlerin istihkaklarından sandık için ke
silmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek san
dıkla alakaları kesilir. 

C) A. Fıkrasında yazılı suçlardan birile mah
kûm olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. 
Ancak bunlarm aylık alması icab eden yetimle
rine cezalarının devamı müddetince tekaüd ay
lığı tahsis olunur. Oezalarmm hitanımda bu ay
lıklar kesilib vefatlarında yettimleri hak
kında bu kanunun yetimler hakkındaki hü
kümleri tatbik olunur. Mütekaidlerden Türk va
tandaşlığını terk veya Türk vatandaşlığından 
ıskat edilenlerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu 
kadar ki, bunlarm bu kanun mucibince maaşa 
müstahak dul ve yetimlerin haklan mahfuzdur. 
Ancak dul ve yetimlerin maaş alabilmeleri için 
Türkiyede ikamet etmeleri ve Türk vatandaşlı
ğını muhafaza etmeleri şarttır. 

MADDE 20 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin dul ve 
yetimlerine tahsis edilecek aylığın % 50 si tah
sis muamelesi tekemül edinceye kadar avans 
olarak verilir. 

MÂÖDE 21 — B hesabından bağlanacak 
maluliyet tekaüd dul ve yetim aylıkları ida
reden veya sandıktan verilen ayiığm taallûk et
tiği ayı takib eden ay başmdan başlar. 

M. M. 1. 

MADDE 20 — Hükümetin 20 nci madde: 
aynen. 

MADDE 21 — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 41) 
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nur. 
B) B smıfma dahil bulunanlardan Türk va

tandaşlığını terkeden veya vatandaşlıktan iskat 
edilenlerin istihkaklarından sandıklar için ke
silmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek san
dıklarla alâkaları kesilir. 

C) A fıkrasında yazılı suçlardan birile mah
kûm olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesi
lir. Ancak bunlarm aylık alması icab eden ye
timlerine cezalarının devamı müddetince teka
üd aylığı tahsis olunur. Cezalarının hitamında 
bu aylıklar kesilib vefatlarında yetimleri hak
kmda bu kanunun yetimler hakkındaki hüküm
leri tatbik olunur. Mütekaidlerden Türk va
tandaşlığını terk veya Türk vatandaşlığından 
iskat edilenlerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu 
kadar ki, bunlarm bu kanun mucibince maaşa 
müstahak dul ve yetimlerinin haklan mahfuz
dur. Ancak dul ve yetimlerin maaş alabilmeleri 
için TürMyede ikamet etmeleri ve Türk vatan
daşlığını muhafaza etmeleri şarttır. 

MADDE 20 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin dul ve 
yetimlerine tahsis edilecek aylığm % 50 si tah
sis muamelesi tekemmül edinceye kadar avans 
olarak verilir. 

MADDE 21 — B hesabından bağlanacak ma
luliyet tekaüd dul ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıklardan verilen aylığm taallûk ettiği 
ayı takib eden ay başmdan başlar. 

( S. Say] 

Bunlardan Türk vatandaşlığını terkeden ve
ya vatandaşlıktan iskat edilenlerin istihkakla
rından sandık için kesilmiş olan paralar temet
tüsüz iade edilerek sandıkla alâkalan kesilir. 

Yukarıda yazln suçlardan birile mahkûm 
olan mütekaidlerin tekaüd aylıkları kesilir. An
cak bunlarm aylık alması icab eden yetimlerine 
cezalarının devamı müddetince tekaüd aylığı 
tahsis olunur. Cezalarının hitamında bu aylık
lar kesilib vefatlarında yetimleri hakkmda bu 
kanunun yetimler hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. Mütekaidlerden Türk vatandaşlığını 
terk veya Türk vatandaşlığından ıskat edilen
lerin de tekaüd aylıkları kesilir. Şu kadar ki, 
bunlarm bu kanun mucibince maaşa müstahak 
yetimlerinin hakları mahfuzdur. Ancak yetim
lerin maaş alabilmeleri için Türkiyede ikamet 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza etmeleri şart
tır 

MADDE 18 —Sandığm (B) kısmından ken
di mensüblarma yapılacak yardımlar şunlardır: 

1) Tekaüd ve yetim maaşı tahsisi, 
2) Tazminat verilmesi, 
3) Hastalık halinde yardım, 
4) ölüm halinde yardım. 
Bunlardan maaş ve tazminat itasına müteal

lik yardımlar aşağıdaki maddeler hükümlerine 
göre yapılır. 

Hastalık halindeki yardım (A) sınıfı men
süblarma yapılacak tedavi masraf lan ile yevmi
yelerinin itasından; ölüm halindeki yardım ise 
yine (A) smıfı mensublan gibi cenaze masrafı 
tediyesinden ibarettir. 

MAIDDE 19 —- Tekaüd maaşı : 
A) Filî hizmeti otuz seneyi doldurmuş olan

lara, 
B) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 

şartile idarede vazife ifa edemeyecek derecede 
maluliyete uğrayanlara, 

0) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 
şartile yaşı altmışı bulanlardan idarece tekaüde 
sevkedilen veya kendi arzularile tekaüdlüğünü 

isteyenlere tahsis olunur. Şukadar M ağır ve 
hayat yıpratıcı hizmetlerde (çelik, demir, pirinç, 
dökümhanelerinde döküm işlerinde ve haddeha-

ısı : 41) 
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MADDE 22 — B hesabından bağlanacak ay
lıklar ve verilecek tazminat. B hesabı mensub-
larına tekaüd aylığı tahsis olunabilmek için. 

A) Filî hizmetleri: 30 seneyi doldurmuş ol
mak, 

B) Filî hizmeti 20 seneyi doldurarak idarede 
vazife ifa edemiyecek derecede maluliyete uğra
mak, 

B fıkrasında yazdı vaziyette tekaüde sevk key
fiyeti idjarece resen yapılır. 

A fıkrasında yazdı vaziyetlerde bulunanlar, 
kendi arjsularile tekaüdlüklerini isteyebilecekleri 
gibi idarece de resen tekaüde sevkolunabilir. 

MADDE 23 — Tekaüd aylıkları tekaüde 
sevk tarihinde almmkta olan aylık veya yevmi
yelerinin ayldc tutarmm (yevmiyeliler için 1 ay 
25 gün hesab olunur.) üzerinden hesab olunur. 
Ancak kendi talebleri üzerine tekaüdü icra olu
nanların bu aylığı iki sene almış olmaları şarttır. 
Aksi takdirde aylık mikdarı ve hizmet müddeti 
her ne olursa olsun bu ay aylıktan bir evvelki 
aylık tahsise esas olur, 

M. M. E. 

MADDE 22 — B hesabından bağlanacak ay 
lıklar ve verilecek tazminat: 

B. hesabı mensublarına tekaüd aylığı tahsis 
olunabilmek için: 

a) Filî hizmetleri askerî fabrikalar (Kara, 
deniz, hava) da idarî kısımlarda ve fabrika için
den hariç hizmetlerde 30 seneyi doldurmuş ol
mak. 

•b) Askerî fabrikaların (Kara, deniz, hava) 
diğer fabrika işlerinde çalışırsak 25 seneyi dol
durmuş olmak. 

c) Ağır ve hayat yıpratıcı hizmetlerde (Çe
lik, demir, pirinç, dökümhanelerinde döküm iş
lerinde ve hddehanelerde, boğucu gaz kısmında, 
asid fabrikalarında asid işlerinde, barut ve me-
vaddı infilakiye işleri gibi hususatta) 20 seneyi 
doldurmuş olmak. 

d) Filî hizmeti 20 seneyi doldurarak idarede 
vazife ifa edemiyecek derecede maluliyete uğ
ramak. 

e) a, b, c, d fıkralarında yazılı vaziyetlerde 
bulunanlar, kendi arzuları ile tekaüdlüklerini iş
eyebilecekleri gibi idarece de resen tekaüde 
sevkolunabilirler. 

MADDE 23 — Hükümetin 23 ncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı 
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HADDE 22 — B hesabından bağlanacak ay
lıklar ve verilecek tazminat : B hesabı mensub-
larma tekaüd aylığı tahsis olunabilmek iğin : 

A. Filî hizmetleri otuz seneyi doldurmuş ol
maktır. Şu kadar ki : 

Ağır ve hayat yıpratıcı hizmetlerde : (Çelik, 
demir, pirinç dökümhanelerinde döküm işlerin
de ve haddahanelerde ve boğucu gaz kısmında, 
asit f abrikalarmdaki asit işlerinde, barut ve me-
vaddı infilâkiye fabrikalarmdaki mevaddı infi-
lâkiye işlerinde) çalışanların bir senesi bir buçuk 
sene olarak hesab edilir. 

B. Hizmet müddeti (20) seneyi doldurmak 
şartile idarede vazife ifa edemeyecek derecede 
maluliyete uğramak, 

C - Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurmak 
şartile yaşı (60) i bulmak lâzımdır. 

Yukarıdaki her üç fıkrada yazılı vaziyetler
de bulunanlar kendi arzularile tekaüdlüklerini 
isteyebilecekleri gibi idarece de resen tekaüde 
sevkolunabilir. 

MADDE 23 — Tekaüd aylıkları tekaüde 
sevk tarihinde alınmakta olan aylık veya yev
miyelerin aylık tutarmm (yevmiyeliler için 
bir ay (25) gün hesab edilir) üzerinden hesab 
olunur. Ancak kendi talebleri üzerine tekaüdü 
icra olunanların bu aylığı iki sene almış olma
ları şarttır. Aksi takdirde aylık mikdarı ve hiz
met müddeti her ne olursa olsun bu aylıktan bir 
evvelki aylık tahsise esas olur. 

B;:E. 

nelerde ve se&rli ve boğucu gaz tamuda, asit 
labrikaiarmd^ki asit işlerinde, barut ve mevad
dı iırfilakiye ve bomba fabrikalarrndaki mevad
dı infilâkiye i^lerüıde ve tayyare fabrikaların
da emapt işlerinde, gemilerde kasanların içle
rimin tamir ve temizliği işlerinde, gemilerin «a-
tanelermde v« dablbotum gibi k&f&k aarmçter 
dahilinde raspa ve boya. işlerinde, d«niz fefcci-
kasmm zehirli boya imalinde) -çalışan işçüejie 
dalgıç işçilerinin, bu hizmetlerde geçen müd
detleri bir buçuk misil hesab «dilk. Ancak altı 
aydan noksan olan hizmetler için zam yapılaaaz. 

MADENE 20 
maddesi »ynen 

— Maliye encümeninin 23 ncü 

(:S. Sayısı -.41) 



26 — 
Hü. 

MADDE 24 — Bu kanunda yazılı yaşlar için 
memur ve müstahdemlerin idareye girdikler; 
zaman nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı olan 
yaşları esastır. Hüviyet cüzdanlarında doğduğu 
ay yazılı olmayanlar için 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüd kanununun 62 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 
6 ay ve ondan fazla kesirler 1 sene sayılır ve altı 
aydan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz. 

MADDE 25 — Tahsis olunacak tekaüd aylık
larının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
tir. 

Memur ve müstahdem- Tekaüd edilecek me
lerin tekaüde hak kazan- mur ve müstahdem-
dığı tarihe kadar san- lerin son aylıklarının 

dığı iştirak seneleri % de nisbetleri 
Sene Verilecek para 

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

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 
60 

36 ve daha fazla 
Şu kadar ki, memur ve müstahdemlerin kad

roları mucibince almakta oldukları aylıklara ve 
hizmet müddetlerine 
zili nisbetlere göre 

ve yukarıdaki cetvelde ya-
tahsis edilecek tekaüd ay-

lık mikdan ayni derecede bulunan ve ayni müd
dette hizmet etmiş olan Devlet memurlarına 1683 
numaralı kanunun 4 ncü maddesine bağlı cetve-

MADDE 24 
aynen. 

M. M. E. 

Hükümetin 24 ncü maddesi 

MADDE 25 — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen. 

( S . Sayısı : 41) 
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MADDE 24 — Bu kanunda yazılı yaşlar için 
memur ve müstahdemlerin idareye girdikleri 
zaman nüfus hüviyet cüzdanlarmda yazılı olan 
yaşları esastır. Hüviyet cüzdanlarmda doğduğu 
ay yazılı olmayanlar için 1683 numaralı askerî 
ve mülkî tekaüd kanununun 62 nci maddesi hük
mü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 6 ay 
ve ondan fazla kesirler 1 sene sayılır ve 6 aydan 
eksik müddetler nazarı itibare almmaz. 

MADDE 25 — Tahsis olunacak tekaüd aylık
larının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
tir: 
Meur ve müstahdemle
rin tekaüde hak kazan Tekaüd edilecek me-
dığı tarihe kadar san- mur ve müstahdemlerin 
dıklara iştirak senele- son aylıklarmm % nis-

ri betleri 
Sene Verilecek para 

15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 
31 52,5 
32 54 
33 56 
34 58 
35 ve daha fazlası 60 

Şu kadar ki bu kanunun hükümleri içinde 
hesab edilecek müddete göre tahsis edilecek ma
aşlar Devlet demiryolları idaresinden ayni ay
lığı alan bir memura kendi kanunu hükümleri 
dairesinde ayni müddet için hesab edilecek teka
üd maaşmı geçemez. 

B. E. 

MADDE 21 — Maliye encümeninin 24 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 22 — Tahsis olunacak tekaüd ay
lıklarının nisbetleri aşağdıaki cetvelde gösteril
miştir: 
Memur ve işçilerin teka
üde hak kazandığı tarihe 

kadar sandığa iştirak 
seneleri 

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

Tekaüd edilecek me
mur ve işçilerin son 
aylıklarının % nis

betleri verilecek para 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 T 

56 
i 58 

35 ve daha fazlası 60 
'Şu kadar ki bu kanunun hükümleri içinde 

hesab edilecek müddete göre tahsis edilecek ma
aşlar Devlet demiryolları idaresinden ayni aylı
ğı alan bir memura kendi kanunu hükümleri da
iresinde ayni müddet için 
maaşını geçemez. 

hesab edilecek tekaüd 

(S. Sayısı: 41 \ 
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lnr biffnof dedeye* aid suttun ir mtıcibHİce Bağla
nacak tekaüd maaşı mikdarmı geçemm v© bu
nu temin için ücretli memur ve yevmiyeli müs
tahdemlerin alacakları ücret ve yevmiyelerinin 
en aşağı ve en yukarı alacakları paraları göste
ren cetvel işbu kanuna bağlanmıştır. 1683 nu
maralı kanunun 4 ncü maddesine bağlı cetvelin 
2 nci veya 3 ncü devresine aid sütunların Dev
let memurları hakkında tatbikma geçileceği za-
nüft 4MW#$n£ mevcudu üfc geürl«finia kitoyeti 
şctftti» Askeri fatorflttöe*imamımmüstahdem-
leri haklsnda da o sütunlarda yazılı mikdarlftrr 
geçmemejt üzere işbu kanunun hükümlerine gö
re tekaüt aylığı bağlanır, ölenlerin dul ve ye
timlerine aylık tahsisinde nazarı itibare alınacak 
olan tekaüd aylığı da bu madde mucibince he-
sab clunjfr. i 

MADpE 26 — B hesabından bağlanacak ay
lıklar her ay peşin olarak verilir. Fesin veri
len aylık ölüm halinde geri aimmaz. 

MAD*» 27 — Filî hizmeti 15 seaeyi doldur-
duktan sûaea ölen mensublarm ve atadıktan ay
lık tahsii edildikten sonra ölen mütekaidlerin 
birinci derecede zevcesine ve evlâdlarma, bunlar 
bulunmadığı' takdirde ikinci derecede dul ana
sına mühtşg veya malûl zevç veya babasına ye
tim aylığj iahsis oluaıur ve bunlara yetim denir. 
Vefat tarihinde müstahak olmayanlara bilâhare 
maaş tahmis olunmaz. Ancak hamile olan zevce 
doğurduğunda evvelce yetimlere tahsis edilmiş 
olan maaf son efrad adedine göre tadıl ve tas-
hih olunup. 

MADDE 28 — 27 nci madd# BSttciMnce hiz
mette iken, veya tekaüd aylığı almakta iken 
ölenlerin dul kalan kan veya muhtaç kocaları
na tekaüd aylığının % 50 si hayatları müdde-

M.-M.1L 

MADDE 2& — Hükümetin 26 net maddesi 
aynen. 

MADDE 27 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 2$— 27 n<i madde mucibince hiz
mette iken veya tekaüd aylığı almakta iken 
ölenlerin dul kalan kan veya muhtaç kocaları
na tekaüd aylığmm % 50 si hayatları müdde-
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MADDE 26 — B. hesabından bağlanacak ay
lıklar her ay peşin olarak verilir. Peşin verilen 
aylık ölüm halinde geri alınmaz. 

MADDE 27 — Filî hizmet (15) seneyi dol
durduktan sonra ölen mensublarm ve sandıklar
dan aylık tahsis edildikten sonra ölen müteka-
idlerin birinci derecede zevcesine ve evlâdlarma 
bunlar bulunmadığı takdirde ikinci derecede dul 
anasına, muhtaç, veya malûl zevç veya babasma 
yetim aylığı tahsis olunur. Ve bunlara yetim de
nir. Vefat tarihinde müstahak olmayanlara bil-
âhara maaş tahsis olunmaz. Ancak hâmile olan 
zevce doğurduğunda evvelce yetimlere tahsis 
edilmiş olan maaş son efrad adedine göre tadil 
ve tashih olunur. 

MADDE 28 — 27 nci madde mucibince hiz
mette iken veya tekaüd aylığı almakta iken 
ölenlerin dul kalan kart veya muhtag kocalarına 
tekaüd aylığmın % 50 si hayatları müddetince 

B. £. 

MADDE 23 — Maliye encümeninin 26 net 
maddesi aynen 

MADDE 24 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüd olanlarla hizmette iken ölenlerin yetim
lerine tahsis edilecek ayhğm % ellisi tahsis mu
amelesi tekemmül edinceye kadar avans olarak 
verffir. 

MADDE 25 — (B.) hesabından bağlanacak 
maluliyet tekaüd ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıktan verilen aylığın taallûk ettiği ayt 
takib eden ay başından başlar. 

MADDE 26 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen 

MADDE 27 — 26 nci madde mucibince hiz
mette iken veya tekaüd aylığı almakta 
iken ölenlerin dul kalan kart veya muhtaç 
kocalarına tekaüd aylığmın % 50 si hayatları 
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tince dul aylığı olarak verilir. 60 yaşı doldur
duktan veya tekaüd edildikten sonra evlenen 
mensublann dul kalan kan veya muhtaç gocuk
larına dul aylığı verilmez. Malûller bu kayıd-
dan müstesnadır. Dul kalan karı kocasından 20 
yaş daha genç ise kendisine dul maaşmm yarı
sı verilir. Şu kadar ki evlilik hayatı 10 seneden 
fazla temadi etmiş olanlar bu kayıddan müstes
nadır. 

MADDE 29 — Ölen mensublann veya müte
kaidin muhtaç ana ve babası işbu kanun ahkâ
mına göre dul veya yetimlere bağlanacak ay
lıklardan veya verilecek tazminattan dul karı
ya veya muhtaç kocaya isabet eden mikdarm 
% 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmaları 
için muhtaç ana veya babanm dul veya yetim
lerle birleşmesi şarttır. Ana veya babadan her 
ikisi de muhtaç bulunurlarsa tahsis edilecek 
mikdarı yarı yarıya alırlar. 

MADDE 30 — B sınıfı mensublarınm veya 
mütekaitken ölenlerin 18 yaşını henüz doldur
mamış öz evlâtlarından her birine ölenin ölümü 
zamanında almakta olduğu hizmet aylığmm ve 
mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan hizmet 
aylığmm % 10 u nisbetinde yetim aylığı veri
lir. Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlar
sa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur. 
% 10 nisbetinde aylık bağlanmış olan çocuk
lar sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa 
bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. 
Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yükstk 
tahsilde bulunanlar hakkında 32 nci madde mu
cibince muamele olunur. 

MADDE 31 — Dul veyahud yetim bırakma
dan ölenlerin B hesabmdaki mevduatı temettü 
ile birlikte kanunî mirasçılarına verilir. Bun
ların hiç biri yoksa mevduatı sandığa kalır. 
ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfmda 
aranmayan haklar B hesabı lehine müruru za
mana uğrar. 

MADDE 32 — Yetim aylığı çocukların 18 
yaşmı doldurduklarında kesilir ancak çocuklar 
lisenin son smıfmda bulunıyorlarsa 19 yaşmı 
dolduruncaya kadar bunlardan yüksek tahsile 
geçen veya yüksek tahsilde bulunanların bu tah
sillerinin devamı şartile 25 yaşını ikmale kadar 
aylıkları verilir. 

M. M. E. 
tince dul aylığı olarak verilir. 60 yaşı doldur
duktan veya tekaüd edildikten sonra evlenen 
mensublarm dul kalan karı veya muhtaç koca
larına dul aylığı verilmez. Malûller bu kayıd
dan müstesnadır. 

MADDE 29 
aynen 

Hükümetin 29 ncu maddesi 

MADDE 30 — Hükümetin 30 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 31 — Hükümetin 31 nci maddesi 
aynen 

MADDE 32.— Yetim aylığı çocukların 18 
şmı doldurduklarında kesilir. Ancak çocuklar 
lisenin son sınıfında bulunuyorlarsa 19 yaşmı 
dolduruncaya kadar, Bunlardan yüksek tahsile 
geçen veya yüksek tahsilde bulunanların bu 
tahsillerinin devamı şartile 25 yaşmı ikmale ka
dar aylıkları verilir, 
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dul aylığı olarak verilir. 60 yaşı doldurduktan 
veya tekaüd edildikten sonra evlenen mensub-
larm dul kalan karı veya muhtaç çocuklarına 
dul aylığı verilmez. Malûller bu kayıddan müs
tesnadır. 

Dul kalan karı, kocasından 20 yaş daha genç 
ise kendisine dul maaşmm yansı verilir. Şu ka
dar ki evlilik hayatı 10 seneden fazla temadi 
etmiş olanlar bu kayitten müstesnadır. 

MADDE 29 — Ölen mensublarm veya mü
tekaidin muhtaç, ana ve babası işbu kanun ah
kâmına göre dul veya yetimlere bağlanacak ay
lıklardan veya verilecek tazminattan dul karı
ya veya muhtaç kocaya isabet eden mikdarm 
u/o 20 sini alır. Ancak buna hak kazanmalan 
için muhtaç ana veya babanm dul veya yetim
lerle birleşmesi şarttır. Ana veya babadan her 
ikisi de muhtaç bulunurlarsa tahsis edilecek 
mikdarı yan yarıya alırlar. 

MADDE 30 — B. Smıfı mensublarmm veya 
mütekaid iken ölenlerin on sekiz yaşını henüz 
duldurmamış öz evladlarmdan her birine öle
nin ölümü zamanında almakta olduğu hizmet 
aylığmm ve mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tu
tulan hizmet aylığmm % 10 u nisbetinde yetim 
aylığı verilir. Çocuklar ana ve babadan yetim 
kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 nisbetinde tah
sis olunur. % 10 nisbetinde aylık bağlanmış 
olan çocuklar sonradan ana ve babadan yetim 
kalırlarsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e 
çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuklardan lise ve
ya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 32 nci 
madde mucibince muamele olunur. 

MADDE 31 — Dul veyahud yetim birakma-
dazı ölenlerin B. hesabındaki mevduatı temet-
tüü üe birlikte kanunî mirasçılarına verilir. 
Bunlarm hiç biri yoksa mevduatı sandıklara ka
in*. Ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfmda 
aranmayan haklar B. hesabı lehine müruru za
mana uğrar. 

MADDE 32 — Yetim aylığı çocukların on 
sekiz yaşmı durdurduklarında kesilir. Ancak 
çocuklar lisenin son smrfmda bulunuyorlarsa 
on dokuz yaşmı dolduruncaya kadar, bunlardan 
yüksek tahsile geçen veya yüksek tahsilde bu
lunanların bu tahsillerinin devamı şartile (25) 
yaşmı ikmale kadar aylıkları verilir. 

B. E. 
müddetince dul aylığı olarak verilir. 60 yaşı dol
durduktan veya tekaüd edildikten sonra evle
nen mensublarm dul kalan kan veya muhtaç 
kocalarma dul aylığı verilmez. Malûller bu ka-
yidden müstesnadır. 

Dul kalan karı, kocasından yirmi yaş daha 
genç ise kendisine dul maaşmm yansı verilir. 
Şu kadar ki, evlilik hayatı on seneden fazla te
madi etmiş olanlar bu kayidden müstesnadır. 

MADDE 28 — Maliye encümeninin 29 ncu 
maddesi aynen 

MADDE 29 — (B) smıfı mensublarmm ve
ya mütekaid iken ölenlerin 18 yaşmı henüz dol
durmamış öz evladlarmdan her birine ölenin ölü
mü zamannıda almakta olduğu hizmet aylığmm 
ve mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan hiz
met aylığmm % 10 u nisbetinde yetim aylığı ve
rilir. Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyor
larsa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olu
nur. % 10 nisbetinde aylık bağlanmış olan ço
cuklar sonradan ana ve babadan yetim kalır
larsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e çı
kardır. Yetim maaşı alan çocuklardan lise ve
ya yüksek tahsilde bulunanlar hakkmda 31 nci 
madde mucibince muamele olunur. 

MADDE 30 — Hükümetin 31 nci maddesi 
aynen 

MADDE 31 — Maliye encümeninin 32 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 33 T - B smıfma ayrılmış o-lubda 

her haşgi bir suretle kaybolan memur ve müs
tahdemlerin yetimleri hakkında bu kanan hü
kümlerinin tatbiki gaiblik kararmm verilmesi
ne mütevakkıftır. 

MADDE Sİ — Vazife başmda vukua gelen 
kazalardan malûl kalan B smrfı menstıblarma 
hisanet ^müddetlerine bakılmaksızın son aldık
ları aylsğm % 70 sini geçmemek üaere nizam
name ile tayin edilecek dereceler üzerinden ma
luliyet maaşı tahsis olunur. Kaza neticesi ölen
lerin bırakacakları dul ve yetimlerine aşağıda
ki hükümlere göre aylık bağlanır. 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığmm % 30 zu, 

B) Öz evlâdlarmdan her birine 18 yaşmı dol
duruncaya kadar bu aylığın % 15 çocuklar 
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis-
betinde aylft: bağlanır. Ana ve babadan yetim
lik sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık 
a tarihten başlayarak *% *25 nisbetine çıkarılır. 
gocuklar Mse veya yüksek tahsilde bulunuyor
larsa madde 32 mucibince muamele olunur. 

MADDE 35 — Dul ve yetimlere verilecek ay-' 
hklarm yekûnu ölenin alması icab eden tekaüd 
aylığını geçemez. Vazife başmda vukua gelen 
kazalarftan dolayı ölenlerin dul ve yetimlerine 
tahsis edilecek aylıklarm yekûnu ise esas olan 
aylzğm % 60 m geçemez. Her iki halde de faz
lam mütenasiben azalarak bu hadlere indirilir. 

MADDE 36 — B smrfmda bulunanlara bir 
defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde ve
rilir : 

A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldur
madan vazife yüzünden olmaksızın malûl olan
lara, 

B) 30 sene filî hizmeti bitirmeksizin âO yaşı-
lara, 
m ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarıla
caklara^ 

C) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenlerin 
kan veya muhtaç çocuklarına ve yetimlerine. 

MADDE 33 
aynen 

MADDE 34 
aynen 

M. AL E. 

Hükümetin 33 ncü maddesi 

Hükümetin 34 neü maddesi 

MADDE 35 — Hükümetin 35 nci maddesi 
aynen 

MADDE 36 — B smrfmda bulunanlara bir 
defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde ve
rilir: 

a) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurma
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlar, 

b) 25 sene filî hizmeti bitirmekBİzin 60 ya
şım ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarıla
caklara, 

c) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenle
rin karı veya muhtaç kocalarına ve yetimlerine. 

(S. Sayısı : 41) 



iVhıl. E . 

MADDE 33 — B. sınıfına ayrılmış olupta 
her hangi bir suretle gaib olan memur ve müs
tahdemlerin yetimleri hakkmda bu kanun hü-
hümlerinin tatbiki gaiblik kararının verilmesi
ne mütevakkıftır. 

MADDE 34 — Vazife başmda vukua gelen 
kazalardan malûl kalan B, sınıfı mensublarma 
hizmet müddetlerine bakılmaksızın son aldık
ları aylrğm % 70 ini geçmemek üzere nizamna
me ile tayin edilecek dereceler üzerinden ma
luliyet maaşı tahsis olunur. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
'yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır : 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığmm % 30 u, 

B) Öz evlâdlarmdan her birine on sekiz ya
şını dolduruncaya kadar bu aylığm % 15 i ço
cuklar ana ve babadan yetim ise her birine % 
25 nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan 
yetimlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan 
aylık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çı
karılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bu
lunuyorlarsa madde 32 mucibince muamele olu
nur. 

MADDE 35 — Dııî ve yetimlere verilecek 
aylıkların yekûnu ölenin alması icab eden teka-
üd aylığını geçemez. Vazife başmda vukuagelen 
kazalardan dolayı ölenlerin dul ve yetimlerine 
tahsis edilecek aylıkların yekûnu ise esas olan 
aylığm % 60 mı geçemez. Her iki halde de faz
lası mütenasiben azalarak bu hadlere indirilir. 

MADDE 36 — B. sınıfında bulunanlara bir 
defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde ve
rilir : 

A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurma
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanla
ra, 

B) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşını 
ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacak
lara. 

O) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenle
rin kan veya muhtaç çocuklarına ve yetimle
rine. 

B. TU. 

MADDE 32 — Maliye encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 33 — Vazife başında vukua gelen 
kazalardan malûl kalan (B) sınıfı mensubları-
na hizmet müddetlerine bakılmaksızın son al
dıkları aylığm % 70 ini geçmemek üzere nizam
name ile tayin edilecek dereceler üzerinden ma
luliyet maaşı tahsis olunur. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır : 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığmm % 30 u, 

B) Öz evlâdlarmdan her birine 18 yaşını dol
duruncaya kadar bu aylrğm % 15 i, çocuklar 
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis
betinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetim
lik sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık 
o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıkarılır. 
Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunuyor
larsa 31 nci madde mucibince muamele olunur. 

MADDE 34 — Maliye encümeninin 35 nci 
maddesi aynen 

MADDE 35 — (B) smıfında bulunanlara bir 
defaya mahsus tazminat aşağıdaki ahvalde ve
rilir : 

A) Filî hizmet müddeti 20 seneyi doldurma
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara, 

B) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşını ik
mal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacaklara, 

O) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenle
rin karı veya muhtaç kocasma ve çocuklarına. 
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MADDE 37 — Yukarıdaki madde mucibince 
verilecek tazminat B hesabındaki paraların ia
desinden ve ayni zamanda her filî hizmet sene
sine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden 
bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibaret
tir. Bir defaya mahsus tazminata istihkak kes-
beden dul karıya veya muhtaç kocaya tazminat
tan yangı ve 18 yağını geçmeyen her öz evlâda 
ayrıca diula isabet eden paranm beşde biri ve
rilir. Ancak çocukların hep birden alacakları 

tazminat yekûnunun % 50 sini geçemes. Ölen dul 
bırakmış ise yukarıdaki fıkra mucibince dulun 
hakkı olan tazminat ilâveten yetimlere tahsis ve 
tediye olpnur. 

MADDE 38 — Dul kan yeniden evlenirse 
dul aylıjınm 2,5 senelik tutan tazminat olarak 
verilib sandıkla alâkası kesilir. 

MADDE 39 — Maluliyet için Millî Müdafaa 
vekâleti sıhhat işleri dairesince tasdik edilmek 
şartile es az resmî üç hekimden mürekkeb bir 
heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâzım
dır. İhtisasa taallûk eden hastalıkların tam te
şekküllü ! hastanelerce muayeneleri yapılarak 
maluliyet derecelerinin tesbiti lâzımdır. Bu ma
luliyetleri her üç senede bir ayni şerait dahilinr 
de yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit olu
nur. Maluliyetleri zail olanlar hakkında 1683 sa
yılı tekaüd kanununun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 40 — Vazifesini veya vazifesine mu
kabil bir işi daimî surette yapamıyacak surette 
malûl olub da idarece daha az aylıklı bir vazi
feye tayin edilenlerin bu yeni vazifelerinin ay
lıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni ay
lık arasındaki fark mikdarmı ve hizmet müdde
tine göre i 36 ncı madde mucibince hesab edile
cek tazminat veya 23 ncü madde mucibince te
kaüd aylığmı da birlikte alırlar. Her iki aylığın 
tahsisi esâasmdaki yekûnu mulûliyetten önceki 
aylık mikdarmı geçemez. Bu tarihten itibaren 
B hesabı aidatı yeni vazifesinin aylığı üzerinden 
kesilir. Bilâhare tekaüde sevkedilecek olursa o 
vaziyette iievam eden hizmet senelerine göre son 
aldığı aylık esas üzerinden hesab edilecek ikin
ci bir tekaüd maaşı eski tekaüd aylığma ilâve 
edilir. 

MADDE 37 
aynen 

M. M. E. 

Hükümetin 37 nci maddesi 

MADDE 38 
aynen 

MADDE 39 
aynen 

Hükümetin 38 nci maddesi 

Hükümetin 39 ncu maddesi 

MADDE 40 
aynen 

Hükümetin 40 nci maddesi 
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MADDE 37 — Yukarıdaki madde mucibince 
verilecek tazminat B. hesabındaki paraların ia
desinden ve ayni zamanda her filî hizmet sene
sine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden 
bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibarettir. 
Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden 
dul karıya veya muhtaç kocaya tazminattan 
yarısı ve on sekiz yaşmı geçmeyen her öz evlâ
da ayrıca dula isabet eden paraftın 5 de biri ve
rilir. Ancak çocukların hep birden alacakları, 
tazminat yekûnunun % 50 siüi geçemez, ölen, 
dul brrakmışsa yukarıdaki fıkra mucibince du
lun hakkı olan tazminat ilâveten yetimlere tah
sis ve tediye olunur. 

MADDE 88 — Dul karı yeniden evlenirse 
dul aylığının 2,5 senelik tutarı tazminat olarak 

verilib sandıklarla olan alâkası kesilir. 

MADDE 39 — Maluliyet için Millî Müdafaa 
vekâleti sıhhat işleri dairesince tasdik edilmek 
şartile en az resmî üç hekimden mürekkeb bir 
heyeti sıhhiye tarafından rapor verilmesi lâ

zımdır. İhtisasa taallûk eden hastalıkların tam 
teşekküllü hastanelerce muayeneleri yapılarak 
maluliyet derecelerinin tesbîtî lâzımdır. Bu ma
luliyetleri her üç senede bir ayni şerait dahi
linde yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit 
olunur. Maluliyetleri zail olanlar hakkmda 
1683 sayılı tekaüd kanununun hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 40 — Vazifesini veya vazifesine 
mukabil bir işi daimî surette yapamayacak de
recede malûl olub da idarece daha az aylıklı bir 
vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin 
aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni 
aylık arasmdaki fark mikdarmı ve hizmet müd
detine göre 36 ncı madde mucibince hesab edi
lecek tazminat veya 23 ncü madde mucibince te
kaüd aylığını da birlikte alırlar. Her iki aylı
ğın tahsisi esnasındaki yekûnu malû -
liyetten önceki aylık mikdarmı geçemez. Bu ta
rihten itibaren B hesabı aidatı yeni vazifesinin 
aylığı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sev-
kedilecek olursa o vaziyette devam eden hizmet 
senelerine göre son aldığı aylık esas üzerinden 
hesab edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski te
kaüd aylığma ilâve edilir. 

35 — 
B. E. 

MADDE 36 — Yukarıdaki madde mucibince 
verilecek tazminat (B) hesabındaki paralarm 
iadesinden ve ayni zamanda her filî hizmet se
nesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden 
bir aylık nisbetinde para verilmesinden ibaret
tir. Bir defaya mahsus tazminata istihkak kes
beden dul kanya veya muhtaç kocaya tazmi
nattan yarısı ve 18 yaşmı geçmeyen her öz ev
lâda ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri 
verilir. Ancak çocukların hep birden alacak
ları tazminat yekûnunun % 50 sini geçemez. 

Ölen, dul bırakmamışsa yukarıdaki fıkra 
mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten 
çocuklara tahsis olunur. 

MADDE 37 — Hükümetin 38 nui maddesi 
aynen, 

MADDE 38 — Maliye encümeninin 39 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 39 — Vazifesini veya vazifesine 
mukabil bir işi daimî surette yapamıyacak de
recede malûl olupta idarece daha az aylıklı bir 
vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin 
aylıklarını almakla beraber eski aylık ile yeni 
aylık arasındaki fark mikdarmı ve hizmet müd
detine göre 35 nci madde mucibince hesab edi
lecek tazminat veya 20 nci madde mucibince 
tekaüd aylığını da birlikte alırlar. Her iki ay
lığın tahsisi esnasındaki yekûn maluliyetten 
önceki aylık mikdarmı geçemez. Bu tarihten 
itibaren (B) hesabı aidatı yeni vazifesinin aylı
ğı üzerinden kesilir. Bilâhare tekaüde sevkedi-
lecek olursa o vaziyette devam eden hizmet 
senelerine göre son aldığı aylık esası üzerinden 
hesab edilecek ikinci bir tekaüd maaşı eski 
tekaüd aylığma ilâve edilir. 
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MADDE 41 — Sandığa dahil bulunan me
mur ve müstahdemlerden tekaüd maaş alanların 
tekaüd aylıkları bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren kesilir. Peşin verilen aylıklar 
geri alınmaz. Sandıktan alâkaları kesildiği za
man hizmet müddetlerine göre bu kanundaki 
haklan verilmekle beraber eski tekaüd aylıkları 
da yeniden işlemeğe başlar. (Bu hüküm Devle
tin aidat vermek suretile iştirak ettiği sandık
lara dahil bulunan diğer müesseseler memur ve 
müstahdemini hakkmda da tatbik olunour). 

MADDE 42 — Aylıklar verildiği sırada (B) 
smıfı memurlarının aidatmı tevkif etmeyen ve
ya tevkif edibde bir ay içinde sandığa teslim 
etmeyen ita âmirleri ile mesul muhasibler bu 
paraları % 10 fazlasile ödemeye mecburdurlar. 
11 nci maddenin (E) fıkrası ve 12 nci maddenin 
(B) fıkrasında yazılı paralar her sene idarenin 
bütçelerine konur. 

MADDE 43 — Bu kanunda geçen muhtaç
lık askerî ve mülkî tekaüd kanununun tarifeleri 
dairesinde tesbit ve tevsik olunur. 

MADDE 44 — Millî müdafaa vekâleti her 
beş senede bir defa ve lüzum görürse daha evvel 
(B) hesabmm malî vaziyetile formüllerini mü
tehassıslarına tedkik ve teftiş ettirerek hâsıl ola
cak neticeye göre (B) hesabmm malî vaziyetin
de darlık ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti 
Başvekâlete bildirir. Bu takdirde gerek (B) sı
nıfı mensblarmın vermekte oldukları % de nis-
betleri ve gerekse bu artış ve azalış nisbetleri da-
hinlinde Hükümet yardımı tezyid veya tenkisi 
suretile (B) hesabı daima muvazeneli bir şekilde 
tutacak tedbirleri almağa İcra Vekilleri Heyeti 
salâhiyettardır. 

MADDE 45 — Fili hizmeti 30 seneyi ve yaşı 
60 şı dolduran (B) mensublarınm hizmetlerine 
idarece nihayet verilir. Şu kadarki, bunlardan 
ihtisasları dolayısile bir müddet daha çalışma
larına da idarece faide görülenlerin ancak 65 
yaşına kadar istihdamlarına Askerî fabrikalar 
umum müdürlüğü salâhiyettardır. 

M. M. E. 
MADDE 41 — Sandığa dahil bulunan me

mur ve müstahdemlerden tekaüd maaşı alanla
rın tekaüd aylıkları bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren kesilir. (Sanayii harbiye 
ve makine sınıfından tekaüd edilen subaylar bu 
hükümden müstesnadır). Peşin verilen aylıklar 
geri alınmaz. Sandıktan alâkaları kesildiği za
man hizmet müddetlerine göre bu kanundaki 
hakları verilmekle beraber eski tekaüd aylıkları 
de yeniden işlemeğe başlar. Bu hüküm Devle
tin aidat vermek suretile iştirak ettiği sandık
lara dahil bulunan diğer müesseseler memur ve 
müstahdemini hakkmda da tatbik olunur. 

MADDE 42 — Aylıklar verildiği sırada B sı
nıfı mensublarınm aidatnı tevkif etmeyen veya 
tevkif edib de ay içinde sandığa teslim etmeyen 
ita amirleri ile mesul muhasibler bu paraları 
% 5 fazlasile ödemeğe mecburdurlar. 11 nci 
maddenin (e) fıkrası ile 12 nci maddenin (b) 
fıkrasında yazılı paralar her sene idarenin büt
çelerine konur. 

MADDE 43 — Hükümetin 43 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 44 — Millî Müdafaa vekâleti her 
beş senede bir defa ve lüzum görürse daha evvel 
B hesabmm malî vaziyetile formüllerini müte
hassıslarına tedkik ve teftiş ettirerek hâsıl ola
cak neticeye göre B hesabmm malî vaziyetinde 
darlık ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti Baş
vekâlete bildirir. Bu takdirde gerek B smıfı 
mensublarmm vermekte oldukları % nisbetleri 
ve gerekse bu artış ve azalış nisbetleri dahilin
de Hükümet yadımı tezyid suretile B hesabı 
daima muvazeneli bir şekilde tutacak tedbirleri 
almağa icra Vekilleri Heyeti salâhiyettardır. 

MADDE 45 — Filî hizmeti 25 seneyi ve yaşı 
60 şı dolduran B mensublarınm hizmetlerine 
idarece nihayet verilir. Şu kadar ki, bunlardan 
ihtisasları dolayısile bir müddet daha çalışma
larında idarece faide görülenlerin ancak 70 ya
şına kadar istihdamlarına kara, deniz, askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü ve havada hava 
müsteşarı salâhiyettardır. 
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MADDE 41 — Sandıklara dahil bulunan me
mur ve müstahdemlerden tekaüd maaşı alanla
rın tekaüd aylıkları bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren kesilir. Peşin verilen ay
lıklar geri almmaz. Sandıklardan alâkaları ke
sildiği zaman hizmet müddetlerine göre bu ka
nundaki hakları verilmekle beraber eski tekaüd 
aylıkları da yeniden işlemeğe başlar. 

MADDE 42 — Aylıklar verildiği sırada B. 
sınıfı mensublarmm aidatını tevkif etmeyen ve
ya tevkif edipte bir ay içinde sandıklara teslim 
etmeyen ita âmirlerile mesul muhasibler bu pa
raları % 10 fazlasile ödemeğe mecburdurlar. 11 
inci maddenin (E) fıkrası ve 12 nci maddenin 
(B) fıkrasında yazılı paralar her sene idarenin 
bütçelerine konur. 

MADDE 43 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 
askerî ve mülkî tekaüd kanununun tarifeleri dai
resinde tesbit ve tevsik olunur. 

MADDE 44 — Millî Müdafaa vekâleti her 
beş senede bir defa ve lüzum görürse daha ev
vel B. hesabmm malî vaziyeti ile formüllerini 
mütehassıslarına tedkik ve teftiş ettirerek hâsıl 
olacak neticeye göre B. hesabmm malî vaziyetin
de darlık ve muvazenesizlik görürse keyfiyeti 
Başvekâlete bildirir. Bu takdirde gerek B. sını
fı mensublarmm vermekte oldukları % nisbet-
lerini ve gerekse bu artış ve azalış nisbetleri 
dahilinde Hükümet yardımnı tezyid veya tenkis 
suretile B. hesabmı daima muvazeneli bir şekil
de tutacak tedbirleri almağa îcra Vekilleri He
yeti salâhiyettardrr. 

MADDE 45 — Yaşı 60 i dolduran B. sınıfı 
mensublarmm hizmetlerine idarece nihayet ve
rilir. Şu kadar ki bunlardan ihtisasları dolayı-
sile bir müddet daha çalışmalarında idarece f ai
de görülenlerin ancak 70 yaşma kadar istihdam
larına Askerî fabrikalar umum müdürlüğü salâ
hiyettardrr, 

B. E. 
MADDE 40 -— Sandığın (B) sınıfına dahil 

bulunan memur ve müstahdemlerden tekaüd 
maaşı alanların tekaüd aylıkları bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren kesilir. Pe
şin verilen aylıklar geri alınmaz. Sandıktan 
alâkaları kesildiği zaman hizmet müddetlerine 
göre bu kanundaki hakları verilmekle beraber 
eski tekaüd aylıkları da yeniden işlemeğe baş
lar. 

MADDE 41 — Aylıklar verildiği sırada sar^ 
dik aidatmı tevkif etmiyen veya tevkif edip de 
bir ay içinde sandığa teslim etmiyen ita âmirleri 
ile mesul muhasibler bu paraları % 10 fazlasile 
ödemeye mecburdurlar. Onuncu maddenin ikin
ci fıkrasında yazılı paralar her sene alâkalı dai
relerin bütçelerine konur. 

MADDE 42 — Maliye encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 43 — Millî Müdafaa vekili, her beş 
senede bir defa mecburen ve lüzum görürse da 
ha evvel sandığm malî vaziyeti ile tahsis for
müllerini mütehassıslarına tedkik ve teftiş et
tirerek hâsıl olacak neticeye göre sandığm malî 
vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görürse 
keyfiyeti Başvekâlete bildirir. B utakdirde işbu 
kanunla Hükümetçe sandığa yapılması lâzımge-
len yardım nisbeti arttırılmaksızm sandık men
sublarmm aylık, ücret ve yevmiyelerinden yapı
lacak tevkifatm arttnlması veyahud aylık ve 
tazminata aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile 
sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak 
tedbirleri almağa icra Vekilleri Heyeti salahi
yetlidir. 

MADDE 44 — Yaşı altmışı dolduran (B) sı
nıfı mensublarmm hizmetlerine idarece nihayet 
verilir. Şu kadar ki, bunlardan ihtisasları dola-
yısile bir müddet daha çalışmalarında idarece 
fayda görülenlerin ancak 70 yaşma kadar istih
damlarına Millî Müdafaa vekili salahiyetlidir. 
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MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun 
neşri tarihinden evvel askerî fabrikalarda 
vazife görenler idareye intisab tarihinden 
ve evvelce maaşlı olarak Devlet hizmetin
de çalışlmış olanların evvelki hizmet müd
detleri aşağıda yazılı şartlar- dahilinde nazarı 
itibare alınır. Şu kadar varki askerî fabrikalara 
intisab etmiş veya Devlet hizmetinde maaşlı ola
rak çalışmış olanlar bu kanun hükümlerince 
tekaüd olduktan sonra artık başkaca Devletten 
ve sandıktan bir mntalebede bulunamazlar. 

A) bımlarm filî hizmet müddetlerine aid al
dıkları aylıklardan tevkif edilen % 5 sandık 
aidatından başka evvelki hizmetlerinin muadili 
% 5 leriı» badiği sandıkça hesablarma borç kay
dedilir. Aldığı aylık bu kanunun meriyetinden 
evvelki mikdardan fazla olanların borçları bu 
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MADDE 46 — Deniz amele temini istikbal 
sandığından şimdiye kadar tekaüd maaşı almak
ta olanlar bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
maaşlarını Askerî fabrikalar deniz kısmı.tekaüd 
ve muavenet sandığından alırlar. 

MADDE 47 — 895 sayılı ve 2 haziran 1926 ta
rihli kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden evvel askerî fabrikalara (kara, deniz, 
hava) ve deniz amele temini istikbal sandığına 
intisab etmiş olanlarşn geçmiş hizmetleri; ve 
evvelce maaşlı olarak Devlet hizmetinde çalış
mış olanlardan askerî fabrikalara intisab eden
lerin Devlet hizmetindeki maaşlı müddetleri 
aşağıdaki şartlar dahilinde nazarı itibare alınır. 
Ve bu takdirde Devlet hizmetinde maaşlı olarak 
çalışmış olanlarm 1683 numaralı kanun muci
bince tekaüd haklan sakıt olur: 

A) Bunlarm halen almakta oldukları aylık
tan kesilecek % 5 lerden gayri evvelki hizmet 
müddetlerine aid vermedikleri % 5 lerin baliği 
sandıkça hesablarma borç kaydedilir. 

Şu kadar ki bunlarm evvelce almış oldukları 
aylık halen almakta oldukları aylıktan fâzla ise 

B. E. 

MADDE 45 — Bu kanun hükümlerine göre 
(A) smrfı için muteber olan hizmet müddeti fi
len (A) kısmma almarak % 4 aidat vermek su-
retile başlar. 

(B) sınıfı için muteber olan müddet ise (A) 
smıfı ile bu kanunun neşri tarihinde tesis edile
cek olan (B). smıfrnda geçirilecek olan müddet
lerin mecmuudur. 

(A) «sınıfından (B) smıfma nakledilenlerin 
(A) sınıfında geçirdikleri müddete aid aldıkları 
maaş ve ücretin % 10 nu hesablarma borç kay
dedilerek sandığm (A) kısmındaki mevduatı 
borçlarma mahsub edilir. Bakiyesi her ay ma
aşlarından kesilecek % 5 aidata ilâveten ve ay
ni şartlarla tevkif edilmek suretile tahsil edilir. 

Borçlarmı bu suretle ödemeden idareden ay
rılan ve tekaüd aylığma hak kazanmamış olan
lara bu kanun hükümlerine göre aidatmı istir
dada hakkı olduğu takdirde kesilen bütün pa
raları temettüsüz olarak iade ve bunlardan taz
minata hakkı olanlara ayrıca tazminatı tediye 
olunur. 

Borçlarmı tamamen ödemeden tekaüd maaşı 
tahsis edilenlerin borçları bakiyesi bu maaşla
rından kezalik % 5 kesilmek suretile tahsil 
edilir. 

Gerek yetimlerine maaş tahsis edilsin ve ge
rek edilmesin ölenlerin borçları terkin edilir. 

MADDE 46 — 2 haziran 1926 tarih ve 895 
saydı kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — A smıfı için: 
1) Kara mensublarmm (Teavün ve sigorta 

sandığı memurları dahil) bu kanun hükümleri
ne göre muteber olan hizmet mebdei 895 sayılı 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren % 4 aidat 
vermeğe başladıkları tarihdir. 

2) Deniz mensublan için bu kanun hükümleri
ne göre hizmet mebdei bu kanunun meriyeti 
tarihidir. Şu kadar ki, bunlarm Temini istikbal 
sandığma aidat vermek suretile deniz fabrika
larında geçirdikleri 895 sayılı kanunun meriye
tinden sonraki müddet (A) sınıfında geçmiş sa
ydır ve bunlarm mezkûr Temini istikbal sandı-
ğmdaM mevduatı faizsiz olarak (A) kısmma 
nakil ye bu müddet için vermeleri lâznngelen 
aidata mahsub edilir. 

3) Hava kısmı mensublan için bu kanunun 
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son aylığa göre hesab edilir. 
B) Bu borçlar bu kanunun meriyeti tarihin

den itibaren üç ay sonra başlamak üzere aylık
lardan ve B hesabı aidatına ilâveten ve aynı i 
şartlar dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil ! 
olunur. 

O) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitir- i 
meden idareden ayrılan ve fakat tazminata ve
ya tekaüd aylığma hak kazanmamış * olanlara | 
kendilerinden kesilen bütün paralar temettüsüz j 
olarak iade olunur. j 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat | 
almak suretile bu kanunun umumî hükümleri i 

j 

dairesinde B hesabı ile alâkası kesilenlerin mü- i 
tebaki borçları alacaklarından mahsub edilir. ! 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne veya dul ve yetimlerine B hesabından aylık 
tahsisi halinde evvelce aylıklarından tevkif 
olunmayan mikdarlar bu aylıklardan kesilmek 
suretile borçları tahsil olunur. Bunların her 
hangi bir sebeble aylıkları kesilirse geri kalan 
borçları aranmaz. 

F) Bu kanunun meriyet tarihinden itibaren i 
üç ay zarfında sandığa yazı ile müracaat ede- ' 
rek bu madde hükmüne tâbi tutulmamasmı is- ; 
teyen memur ve müstahdemler hakkında bu 
madde hükmü tatbik olunmaz. 
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bu günkü aylıkları esas kabul edilir. 
B) Bu borçlar bu kanunun meriyeti tarihin

den itibaren üç ay sonra başlamak üzere aylık
lardan ve B. hesabı aidatma ilâveten ve ayni 
şartlar dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil 
olunur. 

0) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitir
meden idareden ayrılan ve fakat tazminata veya 
tekaüd aylığına hak kazanmamış olanlara ken
dilerinden kesilen bütün paralar temettüsüz ola
rak iade olunur. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat 
almak suretile bu kanunun umumî hükümleri 
dairesinde B. hesabı ile alâkası kesilenlerin mü
tebaki borçları alacaklarından mahsub edilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne veya dul ve yetimlerine B. hesabından aylık 
tahsisi halinde evvelce aylıklarından tevkif 
olunmayan mikdarlar bu aylıklardan kesilmek 
suretile borçları tahsil olunur. Bunların her 
hangi bir sebeble aylıkları kesilirse geri kalan 
borçları aranmaz. 

F) Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
üç ay zarfmda sandıklara yazı ile müracaat 
ederek bu madde hükmüne tâbi tutıılmamasmı 
isteyen memur ve müstahdemler hakkında bu 
madde hükmü tatbik olunmaz. 

B. E. 

meriyeti tarihi hizmet müddetlerine esas tutu
lur. Şu kadar ki, şimdiye kadar bu müessese
lerde geçirdikleri hizmet müddeti (B) sınıfına 
geçmeleri için icab eden beş senelik müddete 
mahsub edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Evvelce teka
üde tâbi ve Umumî muvazeneye dahil Devlet 
hizmetinde bulunmuş olub da tekaüdü icra edil
meksizin bu kanunun şümulüne dahil müessese
lere ücretle geçmiş olanlardan bu kanunun neş
ri tarihinde hizmette bulunanların yukarıda 
zikri geçen hizmet müddetleri bu kanunun hü
kümlerine göre tekaüdlüklerinde filî hizmetle
rine zammolunur. ve bunların Devlet hizmetin
de geçirdikleri müddetlerin her senesi için hiz
metten ayrıldıkları zaman aldıkları aslî maaş
ların iki misli sandık aidatı mukabili olmak üze 
re Umumî bütçenin tekaüd tahsisatından bu 
sandığa tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren 10 sene zarfmda 60 yaşı
nı doldurmuş olmak veya maluliyet sebebile 
vazifeden çıkarılacak (B) kısmı mensublarma 
diledikleri takdirde hizmet müddetleri (25) sene
yi doldurmamış olsalar dahi tazminat yerine 
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M. M. E. 

MADDE 46 — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 46 — Hükümetin 46 ncı maddesi 
mutebeıftir. aynen 

MAÖDE 47 — Bu kanunun tatbikma Millî MADDE 47 — Hükümetin 47 nci maddesi 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. aynen 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Kaka Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 
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Mal. E. 

MADDE 48 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 49 — Bu kanunun tatbikma Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

B. E. 

25 senede almaları lâzımgelen tekaüd maaşının 
her hizmet senesine aid kısmı için 25 te bir he-
sabile tekaüd maaşı tahsis edilir. 

MUVAKKAT MADDE »4 — Bu kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanların mülga İs
tanbul kara kısmı Temini istikbal sandığına iş
tirak müddetleri için mezkûr sandığa yatır
dıkları para hizmetten her ne suretle olursa 
olsun ayrılışlarında üç misli olarak sandığın 
(A) kısmından ayrıca kendilerine tediye olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Deniz Temini 
istikbal sandığından tahsis edilen maaşlara bu 
sandığın sahibli mevduat haricindeki paraları 
karşılık tutulur ve bu paralar ile haklar ay
rıca bir hesabda idare edilmek üzere tekaüd 
sandığına devredilir. Bu maaşlar müstehikle-
rine üç senelik maaşları tutarı nisbetinde taz
minat verilmek suretile tasfiye edilir. Ancak 
bu karşılık kifayet etmediği takdirde noksan 
kalan kısım Millî Müdafaa vekâleti Deniz kıs
mı 1939 yılı bütçesine konulacak tahsisattan 
ödenir. 

MADDE 47 — Bu kanun 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 48 
maddesi aynen. 

Maliye encümeninin 49 ncu 
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Hükümetin teklifine bağh 

CETVEL 

Yüksek mühendis, ve kimyagerlerle doktor mühen
dis ve doktor kimyager 
Mühendis ve kimyagerler 
Tabibier 
Eczacılar 
Birinci srnff rmıhasibler ve memurlar 
îkinci sınıf muhasMer ve memurlar 
Birinci smıf işçiler ve diğer müstahdemler 
îkinci sınıf işçiler ve diğer müstahdemler 
Üçüncü sınıf işçiler ve diğer müstahdemler 

1 - Memur ve müstahdemlerim aldıkları ücret ve yevmiyeleri hangi derece dahilinde ise o derece 
memur ve miüstademi ad ve telâkki ©lıımır. 

2 - Bunların aded ve mifedarları ihtiyaca göre her sene kadrolarla tayin ve tesbit olunur. 

Ü c r e t 
En aşağı 

200 
125 
125 
108 
126 
60 

En yukarı 
600 
500 
300 
200 
256 
126 

En 
Y e v m i y e 

aşağı 

328 
248 
152 

En yukarı 

664 
296 
224 

MıMye enmmeninin değişiğine bağlı 

Maluliyet cins ve derecelerini gösterir 

«ETVEL 

Maluliyetin cinsi 

Maluliyet derecesi 
Kazanca tesir Kazanca tesir 

etmezse ederse 

Rüyetin tamamen ziyaı (iki gözün birden ziyaı) 
Şekli ne olursa olsun (iki tarafın birden ziyaı) 

1 - Tarafı ulvî : 
A) Sağ yahud fail tarafı ulvî (tekmil tarafın 
ziyaı) 
Mirfakın altından bütün tarafm ziyaı 
Elin ziyaı 
Baş parmağın ziyaı 
İşaret parmağının ziyaı 
Orta parmağın ziyaı 
Yüzük parmağm ziyaı 
Serçe parmağın ziyaı 
Mafsalı ketfînin tam iltisakı 
Mafsalı ketfînin gayri tam iltisakı 
(Derecesine göre) 
Mirf akın tam iltisakı 
Misemülyedin gayri tam iltisakı (Derecesine göre) 
Misemülyedin tam iltisakı 
Misemülyedin gayri tam iltisakı (Derecesine göre) 

100 
100 

70 - 80 
70 - 80 
60 - 75 
25 - 35 
10 - 15 
1 0 - 1 5 
5 - 10' 
5 - 10 

40 - 55 

10 - 40 
30 - 40 
10 - 30 
20 - 35 
5 - 20 

100 
100 

70 - 90 
70 - 90 
70 - 90 
40 - 55 
25 - 35 
15 - 25 
15 - 20 
15 -20 
40 - 65 

30 - 40 
35 - 45 
25 - 35 
30 - 45 
10 - 30 
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Maluliyetin cinsi 

B) Sol yahüd münfail tarafı ulvî 
Bütün uzvun ziyaı 
Mirf ak altından' ziyaı 
Elin » 
Başparmağın » 
işaret parmağının » 
Orta parmağm » 
Yüzük parmağrnin » 
Serçe parmağın ' » 
Mafsalı ketfinin tam iltisakı 
Mafsalı ketfinin gayri tam iltisakı (Derecesine 
göre) 
Mafsalı mirfakın tam iltisakı 
Mafsalr kitfinin gayri tam iltisakı (Derecesine 
göre) 
Mafsalı mirfakın tam iltisakı 
Mafsalımirfakın gayri tam iltisakı (Derecesine 

Mafsalı misemülyedin tam iltisakı 
Mafsalı misemülyedin gayri tam iltisakı (Dere
cesine göre) 

2 - Tarafı süflî : 
Bir tarafın tam ziyaı 
Rikbenin altmdan ziyaı 
Ayağın ziyaı : 
Bütün ayak parmaklarının betri 
Ayak baş parmağının ziyaı 
Bir tarafı süflinin 5 cm. den fazla takassuru 
Bir tarafı süflinin 5 cm. den az takassuru 
Mafsalı harkafii fahzinin tam iltisakı 
Mafsalı harkafi fahzinin gayri tam iltisakı (De
recesine göre) 
Mafsalı rikbenin tam iltisakı 
Mafsalı rikbenin gayri tam iltisakı (Derecesi
ne göre) 
Mafsali unkulkademin tam iltisakı 
Mafsalı unkulkademin gayri tam iltisakı (Dere
cesine göre) 
Bir gözün ziyaı (diğer göz salim) 
Bir gözün ziyaı (Diğer göz de afetzede) 

Bütün dişlerin ziyaı 
Bir sayvanî üznün ziyaı 
İki sayvanî üznün ziyaı 
Kubbetülhanekin ziyaı 
Dilin ziyaı (lâkırdıda teşevvüş) 

Maluliyet 
Kazanca tesir 

etmezse 

GO - 70 
6 0 - 7 0 
55 - 65 
15 - 25 
5 - 1 5 
5 - 1 5 
5 - 10 
0 - 1 0 

40 - 50 

10 - 30 
25 - 35 

10 - 30 
25 - 35 

5 - 1 5 
15 - 20 

derecesi 
Kazanca tesir 

ederse 

7 0 - 8 0 
70 - 80 
70 - 80 
25 - 40 
15 - 25 
15 - 20 
10 - 15 
5 - 10 

3 5 - 5 5 

1 0 - 4 0 
2 5 - 4 0 

10 - 40 
25 - 40 

1 0 - 2 5 
2 0 - 3 0 

5 - 15 

40 - 60 
40 - 60 

20 - 30 
15 - 20 
25 - 35 
0 - 25 
30 - 45 

10 - 30 
20 - 30 

10 - 20 
10 - 25 

5 - 20 

50 - 50 
50 - 70 

30 - 35 
20 - 30 
25 - 40 
0 - 30 
45 - 50 

30 - 40 
30 - 40 

20 - 30 
25 - 35 

0 - 1 0 1 0 - 1 5 
2 0 - 4 0 40 - 50 

Bir gözün ziyaı hukukile afetzede gözün hal 
derecesi zammolunur. 

20 20 
10 10 
20 2C 
20 30 
30 30 - 40 
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Maluliyetin cinsi 

Maluliyetin 
Kazanca tesir 

etmezse 

30 
40 
50 

20 - 50 
30 
30 
20 
30 

derecesi 
Kazanca tesir 

«derse 

m - m 
*0 -£0 
5 0 - 7 0 

50 ,im 
*ö 
m 

m* m 
50 ••< m 

Bir çeneAin veya 2 - 3 kısmının ziyaı 
Nısıf bini (Merkezî afat) 
Hançerenim ziyaı 
Müşterek; çalışmayı güçleştirecek mertebede yüz
deki tegayyürat 
iki husyesin yani azayi tenasüliyenin ziyaı 
Eahmin üyaı 
Haz'i kilye 
Muhalifi tabiat şerç, nasuri miaî, y&hud îfeevlî 

3 - Afeti asabiye : 
Afatı asabiyeden mütevellid avarız vahidi kiyasileri cetvelde muharrer avam ile mukayese ulanarak 
tevlid ettiği tatili uzuv derecesine göre raporla tesbit ve takdir olunur. 

Haşiye : 
A) Bir parmağın ziyar, üç boğumunun ziyaı demek oldıtgancian. paraaağaı beher İK)#afflaMauîi riyaj 
için sülüsjfi ve ifei boğum olursa üçte ikisi verilir. 
B) Amudjtt fikari : 
Amudu fikari afatmda vahidi kiyasî af atin reis, cezi, etrafı ulviye ve ve aâfliyede töviîd tettâgi b&sâ 
veya külli uzvî veya vazifevî tegayyürat etibba raporile tesbit edilerek işbu cetveldeki hanei mahiiHk 
1 arma tatMkan takdir, edilir. . 

<+mm 
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S. Sayısı: 42 
Türkiye - Almanya ticaret mukavelenamesine müzeyyel 

itilâfın tasdikma dair kanun lâyihası ve Haricîye 
ve İktısd encümenleri mazbataları (I 586) 

T. C. 
Başvekâlet • 2-VI-1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1853 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beşliğine 

Alman Hükûmetile 19 mayıs 1936 tarihinde imza edilmiş olan 3 ncü müzeyyel itilâfın tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 27 - V - 1936 da Yüksek Meclise 
arzı kaarrlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve Hariciye vekilliğinin 23 - V - 1936 tarih ve 
9677/275 sayılı tezkeresi suretile birlikte sunulmuştur. 

Bıı itilâf ile merbutlarının, 2967 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 20 mayıs 1936 tarihin
den itibaren meriyete girmek üzere tasdiki İcra Vekilleri Heyetince ayrıca kararlaştırılmış olduğunu 
arzeylerim. 

Başvekil 
/. tnönü 

Esbabı mucibe mazbatası 

Ankarada, 19 mayıs 1936 tarihinde, Türk - Alman ve Fransız lisanlarile, tanzim edilen 27 mayıs 
1930 tarihli Türkiye - Almanya mukavelenamesine 3 ncü müzeyyel itilâf metnile melfuflannm birer 
Örnekleri bitişik olarak sunulmuştur. 

Eski anlaşmalarla Almanlara idhalât resimleri üzerinden tenzilât yapılmış olan maddelerden, hâlen 
teessüs eden millî sanayiimiz tarafından istihsal edilen mümasil maddelere aid tenzilât için işbu anlaş
ma ile geri alınmış ve rüsum tenzilâtı münhasıran hariçden tedarik ve idhal mecburiyetinde bulundu
ğumuz mallara tahsis edilmiştir. Eski anlaşmada kuru üzümlerimiz için derpiş edilen 8 reich marklık 
gümrük resmi iş/bu anlaşma ile 5 marka tenzil ve konsolide ettirilmiş ve 403 tarife pozisyonuna mü
teallik eski anlaşma hükmü yerine 402 tarife pozisyonuna giren muayyen evsafdaki halılarımız için 600 
reich marklık gümrük resmi konsolide ettirilmiş ve bu halılar için senevi 25 kental metrik idhal hakkı 
istihsal olunmuştur. 

Diğer kısımları başka Devletlerle yaptığımız ticaret anlaşmalarının umum hükümlerine uygun 
bulunan, müstaihsallarımızı haricî rekabetten koruyan ve ziraî müstahsallarımızın sürümünü arttıran 
işbu anlaşma Yüksek Meclisinizin tasvib nazarlarına arzedilmiştir. 

• 

Hariciye vekilliğinin 9677/275 sayılı ve 23 - V - 1936 tarihli tezkeresi sureti 

Yüksek Başvekâlete 

Almanlarla bir buçuk aydianfoeri Ankarada cereyan edegelen çetin müzakerat neticesinde 27 ma
yıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesine ek olarak 15 nisan, 1935 tarihinde Berlinde imza edilmiş 
olan ikinci Türk - Alman müzeyyel ticaret itilâfile ayni tarihli kliring itilâfı yerine kaim olmak 
üzere, mezkûr esas mukaveleye üçüncü müzeyyel itilâf ve kliring anlaşması akdedilerek 19 mayıs 1936 



tarihinde Ankarada imza ve parafe olunmuştur, 
Bu sonuncu müzeyyel itilâfla inkişaf etmekte olan sanayiimizin himayesi temin edilmiş ve evvelce 

Almanlara verdiğimiz tenzilâtlı pozisyonlar geri alınmıştır. Buna mukabil Almanyaya bir hayli aktif 
olduğumuz nazan itibare alınarak sanayiimizi ve millî mahsullerimizi müteessir etmeyecek şekilde 
Almanlara yeniden bazı tarife tenzilâtı verilmiştir. 

Almanca, Fransızca ve Türkçe olarak imza edilmiş olan mezkûr üçüncü müzeyyel itilâfın bu li
sanlar üzerine yazılmış nüshalarından altı tanesi bitişik olarak yüksek makamların sunuldu. 

20 mayıs 1936 tarihinden itibaren mevkii meriyete girmesi meşrut olduğundan bu babda icab 
eden Heyeti Vekile kararının acilen istihsaline ve 2967 numaralı kanunun şümulü dairesine giren 
müzeyyel itilâfın Kamutayın tasdikine iktiran etmesi lâzımgeldiğinden bu babda hazırlanan esbabı 
mucibe mazbatası ve kanun lâyihasının Yüksek Kamutaya arzına müsaadelerini dilerim. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Karar No. 31 
Esas No. 1/586 

9 -VI - 1936 

Yüksek Beisliğe 

Alman Hükûmetile aramızda 19 mayıs 1936 
tarihinde imza edilmiş olan, ticaret mukavelena
mesine müzeyyel, itilâfın tasdiki hakkında Ha
riciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 27 - V - 1936 tarihli kararile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
havale olunmakla tedkik ve müzakere edildi. 

Millî istihsalâtımızı harici rekabetten koruyan 
ayni zamanda sürümünü artıran işbu anlaşma 
encümenimizce de muvafık görülmüş ve kanun 

lâyihası aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi mucibince îktısad encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Na. 

Trabzon Kastamonu 
Hasan Saka 

Niğde 
Kâmil îrdelp 

Tokad 
N. Poroy 

Ş. İlden 
Elâzığ 

F. A. Aykaç 
Kocaeli 
S. Yiğit 

Kâtib 
Kastamonu 

Ş. İlden 
Kars 

M. Akyüz 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Îktısad encümeni 

Esas No. 1/586 
Karar No. 12 

Yüksek Beisliğe 

6 - I - 1939 

27 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Almanya tica
ret mukavelenamesine müzeyyel olarak 19 mayıs 
1936 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan 
üçüncü müzeyyel itilâfın tasdiki hakkında Hari
ciye vekilliğince hazırlanıb îcra Vekilleri Heyeti
nin 27 - V - 1936 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası en

cümenimize havale edilmekle îktısad vekili hazır 
olduğu halde tedkik ve müzakere olundu: 

îtilâfnamenin ve bağlı esbabı mucibenin ted-
kikinden anlaşıldığına göre uzun ve çetin bir 
müzakere mevzuu olan işbu müzeyyel mukavele
name ile memleketimizde teessüs etmeye başla
yan sanayiimizin inkişafı nazarı dikkate alınarak 
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Almanlara evvelce verilen bazı gümrük tenzilâtı 
geri almdığı gibi halı ve üzüm gibi yerli mahsul 
ve mamulâtımızdan bazılarının ihracını teshil ede
cek mahiyette Alman gümrük tarifesinde mühim 
tenzilât yaptırılmış olduğundan Bncümenimizce-
de işbu müzeyyel mukavelenin kabulünde ikti
sadî bir mahzur görülmemiştir. 

Bu gibi itilâfnameler hemen ekseriyetle bir 
iki lisanda yazılarak izma edildiği gibi ihtilâf ha
linde hangi nüshanın muteber olacağı da itilâf -
name metninde musarrah olduğundan lâyihanın 
birinci maddesinde (Türkçe, almanca, fransızca 
olarak imza edilen) ibaresinin kanun metninde 
yer almasını encümenimiz muvafık bulmamış ve 
mezkûr madedyi buna göre tashih ederek lâyiha-

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

27 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Almanya ticaret 
mukavelenamesine müzeyyel olarak Ankarada 
19 mayıs 1936 tarihinde Türkçe, Almanca ve 
Fransızca olarak tanzim ve imza edilen üçüncü 

itilâfın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye -
Almanya ticaret mukavelenamesine müzeyyel 
olarak Ankarada 19 mayıs 1936 tarihinde Türk
çe, Almanca ve Fransızca olarak tanzim ve im
za edilen üçüncü itilâf 20 mayıs 1936 tarihinden 
muteber olmak üzere kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. I 

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

27 - V - 1Ö36 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. özlap 
Da. V. Ha. V. Mf. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Âra$ F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya G. Bayar 
S. 1. M. V. G. t. V. Zr, V. 

Dr, R. Saydam Bana Tarhan Muhlis Erkmşn 

â -
yi aynen kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek reisliğe sunulur. 

îktısad E. Reisi M; M. Kâtib 
îzmir Giresun Niğde 

R. Köken 1. Sabuncu Dr. R. F.erid Talay 
Gümüşane Konya Gazi Amteb 

Edib Servet Tör Us. Dikmen B. Kaleli 
Kocaeli Ankara Konya 

1. Diblân A\. Ulus Kâzım, Okay 
îzmir İstanbul Çorum 

Benal Anman T. Tazıcı Ali Tunalı 
Eskişehir 

Emin Sazak 

İKTİSAt) ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

27 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Alpnanya ticaret 
mukavelenamesine müzeyyel olarak Ankarada 
19 mayıs 1936 tarihinde tanzim ve imza edilen 
3 ncü itilâf m tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye -
Almanya ticaret mukavelenamesine müzeyyel 
olarak Ankarada 19 mayıs 1936 tarihinde tan
zim ve imza edilen 3 ncü itilâf 20 mayıs 1936 ta
rihinden muteber olmak üzere kabul ve tasdik 
edilmiştir. < 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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27 MAYIS 1930 TARİHLÎ TÜRKİYE VE ALMANYA ARASINDAKİ TİCARET MUKAVELE

SİNE ÜÇÜNCÜ MÜZEYYEL İTlLÂF 

Usulen salâhiyeddar zirde vaziulinaza murahhaslar, 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye ve Almanya ara
sındaki tiıparet mukavelesinde aşağıdaki tadilât ve tetümmatı yapmak hususunda mutabık kalmışlar
dı r : 

Madde — 1 

a) 27 toayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesinin 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası âtideki metinde 
olacaktır: 

Menşe şahadetnameleri dahilde veya hududdaki sevk mahalli gümrük makamları ve yahud salâhi
yeddar ticaret, sanayi veya ziraat odaları, Almanyada da ziraî korporasyonlar II . departımanı tara
fından (Haüptabteilung I I der Landesbaernschften), haricî ticaret makamları ve yahud esnaf oda
ları (Handwerkskammern) taraflarından ita edilebilecektir. Gerek yukarıda zikredilen devairden 
gayri diğer daireleri, gerekse iki memleketten birinin iktisad korporasyonlarını menşe şahadetnamesi 
itasına salâhiyeddar kılmak için iki Hükümet mutabık kalabileceklerdir. Bu halde işbu menşe şaha
detnameleri diğer memleket gümrük makamları tarafından kabul edilecektir. 

b) 9 ncu madde birinci fıkrası nihayetine şu mealde ikinci bir kısım ilâve edilecektir: 
e) Sipariş veya mahsus numuneliğe yanyan maddeler. 

1 :;.' Madde — 2 

27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesinin A melfufuna 19 nisan 1934 ve 15 nisan 1935 ta
rihli müzeyyel itilâflarla yapılan tadilâta aşağıdaki tadilât ilâve edilecektir: 

a) KUTU üzümler için 52 den tarife pozisyonundaki (53 tarife pozisyonuna dahil olanlar müstesna) 
beher kental metrik için tekarrür eden 8 Rm. tarife resmi 5 Rm. olarak tesbit edilmiştir. 

b) Düğümlü halılar için 403 den tarife pozisyonuna müteallik anlaşma ahkâmı yerine aşağıdaki 
hükümler kaim olmuştur: 

402 den uçları düğümlü halılar, tüyü tamamile tabiî ipekden, parçası 4 kilogram safi sıkletten fazla 
olmayan ve uzunluğu 1,75 metre, genişliği 1,25 metreyi tecavüz etmiyen ebaddan olan 600 RM. 

Not: Hakların uzunluğunun ve genişliğinin ölçülmesinde mevcud bulunması muhtemel 
saçaklar hesaba girmeyecektir. 

Uçları düğümlü halılar, tabiî ve sunî ipek tüylü, beher takvim senesi için azamî 25 
kental metrik mifedarına kadar 600 RM. 

Not: 600 RM. resme tâbi bu tabiî ve sunî ipek tüylü hakların gümrüklenmesi, Âkid 
Taraflarca müşterek bir itilâfla tayin edilecek tek bir gümrük idaresince yapılacaktır. 

Yukarıdaki 1 nci ve 2 nci fıkralara Not: 
Umumî tarifenin 401 ve 402 pozisyonlarındaki nota göre kısmen veya tamamen ipekten, desen

li, hareli veya nakışlı kumaşlar için meri gümrük resimlerindeki tezayüd ucu düğümlü haklar 
için 600 RM. lik tenzilli resme tatbik edilmiyecektir. 

c) 563 pozisyona (tamamen veya kısmen debağlanmış, boyanmış veya boyanmamış kürklük 
derilere) müteallik anlaşma hükmü mülgadır. 

Madde — 3 

1 - 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesine merbut (B) listesi ilişik metinde olacaktır. 
2 - Şurası mukarrerdir ki 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya arasındaki 

ticaret mukavelenamesine merbut zabıtnamedeki (B) melfufuna müteallik 1 nci müteferri madde
de münderiç aşağıdaki beyanat ipka edilmiştir: 

«Şurası mukarrerdir ki, tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen bilcümle kimyevî - sınaî müs-

( S. Sayısı : 42 ). 
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taksallar tarife kanununun 1 nci maddesine göre değil, 853 C numarası mucibince gümrüklene-
çektir. 

işbu zabıtnameye merbut listede münderiç müstahsallar, gümrük makamatmm numuneleri 
yeniden muayene ve idhal edilen müstahsalların gümrük idaresine mevdu numunelere mutabaka
tını tahkik ve tesbit hususundaki haklarına halel gelmeksizin, bu listede işaret ve tavzih mahi
yetinde olmak üzere tadad edilen pozisyonlara göre tarifelenecektir. 

Madde — 4 

iki Hükümet, 27 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesinin 20 nci madde ikinci fıkrasının 
üçüncü cümlesinde derpiş edilen fesih hakkını, mukaveleyi 30 nisan 1937 den evvel hitama erdir
mek suretinde, istimal etmekten sakınacaklardır. _ 

Madde — -5 

îşbu müzeyyel itilâf, 27 mayıs 1930 tarihli Türkiye - Almanya arasındaki ticaret mukavelena
mesinin mütemmim bir cüzünü teşkil eder. Bu müzeyyel itilâf tasdik edilecektir. Tasdiknamele
rin teatisi Berlinde yapılacaktır. Müzeyyel itilâf tasdiknamelerin teatisinden on gün sonra meri
yete girecektir, iki Hükümet bunun 20 mayıs 19 36 tarihinden itibaren muvakkat surette tatbiki 
için mutabık kalmışlardır. 

Türkçe, almanca ve fransızca lisanlarile üç nüsha olarak tanzim edilmiştir, ihtilâf vukuunda 
fransızca metin muteber olacaktır. 

Yukarıdaki hükümleri tasdikan murahhaslar işbu müzeyyel itilâfı imzalamışlar ve buna mühür
lerini basmışlarda1. 

Ankara, 19 mayıs 1936 

Ş. Saraoğlu Keller 

B - Melfufu 

Türk tarife 
No. Eşyanın tavsifi 

75 B/2 ye Parlatılmış fakat ruganlı ve lake olmayan dana ve inek derileri 
No. 75 B 2 mucibince tarifelenir. 
Lüstre derilerden, boyanmış biraz parlak olub fakat ruganlı 
ve lake ve selloloid ve emsali maddelerle cilâlı ve lâkeli olmayan 
deriler anlaşılır. 

75 den işlenmiş deriler: 
c) Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan derilerile sair bil

cümle derilerden, ruganlı veya kabartmalı, lâkeli, glase, kumlu, 

( S . Sayısı : 42 ). 
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Türk tarife 
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75 C. 
78 A. 
87 

resimli, yaldızlı, kadife taklidi (podösued) maroken, tüylü ve 
sair surette müzeyyen olanlar (eldiven için kesilmiş olan
lar da dahildir). 

den Sunî kösele (Pantazot veya pegamoit) 
dan Sunî kösele 

Deri ve kösele mamulâti: 
a) Para cüzdanları, kadın çantası, sigara ve tütün çantaları, dür

bün, fotoğraf ve sair emsali alât kılıfları, saat, tuvalet takımları 
mahfazaları, evrak ve dosya çantaları, deriden saat kösteği: 
1 - Sade veya adi maddelerle müretteb olanlar 

Not. 
87 A 1 re 

89 

102 

103 

105 

106 

B. den 

107 

Fildigi, bağa ve sedef taklidleri, trokar, galalit, selloloid, boy
nuz, kemik, cam, porselen, zikıymet olmıyan madenler, hattâ ni
kel veyahud tunç yaldızlıları adı mevad addolunur. 
Makine kayışı, hortum ve makinelerde müstamel sair deri ve 
kösele mamulâti (mevaddı saire ile müretteb veya gayri müret
teb) 
Her nevi yünden ve kıldan iplik: (örme ve dokuma makineleri 
için masuraya sarılı iplikler de dahildir) : 

a) Tek veya çift telli: 
Boyasız 1 - bir kilosu on bin metreye kadar olanlar 
2 - Bir kilosu on bin metreden ziyade olanlar 
Müfredat üzerine satılabilecek hale getirilmiş her nevi yün ve 
kıl ipliği (küçük çile, yumak, makara zıvana ve sair şekiller
de) (makara kâğıd ve zivana sıkletleri dahildir.) 
Safi veya mahlut yünden kadife pelüş, astıragan, lutr ve sair 
kürkler taklidi olan mensucat ve bunların kurdelâları (me
vaddı saire ile müretteb olsun olmasın) 

a) Safi veya yüzde elliden fazlası yün olanlar 
b) % 50 ye kadar gayri lifî mevad ve mahlut olanlar 

Safi yünden mamul başka yerde zikrolunmayan sair mensucat 
(örme kumaşlar da dahildir) (sair maddelerle müretteb olsun 
olmasın) 

a) Metre murabbamm sıkleti 200 grama kadar 
b) Metre murabbamm sıkleti 201 gramdan 600 grama kadar 

Türk tarife kanununun 9 ncu maddesine tevfikan bu pozisyona 
giren kıl ve tüy karışık astarlık mensucat 

c) Metre murabbamm sıkleti 600 gramdan fazla olanlar 
Arişi kamilen pamuktan yün mensucat 

a) Metre murabbaın sıkleti 200 grama kadar 
b) Metre murabbaın sıkleti 201 gramdan 600 grama kadar 

000 
000 
100 

880 

60 

115 
124 

162,50 

400 
290 

30 
30 
30 

20 

18 

15 
20 

30 

30 
30 

540 
400 

400 
320 

315 
245 

30 
5 

20 
5 

30 
5 
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Türk tarife 
No. Eşyanın tavsifi 
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B. den Türk tarife kanununun 9 neu maddesine tevfikan bu pozisyona 
giren tüy ve kıl karışık astarlık mensucat 

131 den Büret ve şap 
132 İplik, ibrişim. 

b) Sunî ipekden boyalı ve boyasız (müfredat üzere satılabilecek 
şekildekiler de dahildir) 400 20 

133 Tül, gaz ve eleklik ipek veya sunî ipekden veya diğer me-
vaddı lif iye ile karışık (madenî teller vesaire ile mahlut olan
larda dahildir) 

a) Düz tül ve gaz (benekli ve resimli olanlar da dahildir. 4200 20 
b) Perdelik tül (babine) 3600 20 

136 Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlu kumaşlar ve kurdeleler 
a) Safi ipekden veya sunî ipekden 2400 20 
b) Sair lifi maddelerle karışık ipekden (% 70 den ziyade ipeği ha

vi olanlar (A) fıkrasına dahildir) 880 20 
137 ipek veya sunî ipekden dantela ve dantela örgüleri bulunan 

harçlar ve kumaşlar (safi veya ımhlut) madenî teller vesair 
mevad ile mahlut veya müretteb (lanlarda dahildir. 4200 20 

216 Şarab 
b) Şişe, testi, damacana içinde (kapların sıkleti dahildir) 150 25 

281 Selliloit ve kazeyin, jelatin veyahud nişasta, fenol, üre asitfita
lik. . . . ilâ. esaslarından yapma sair lâstik maddeler 

D den Elektrik tesisatı malzemesi, mutbak takımları, kahve ve çay ta
kımları (bakalitten) * 540,50 50 

D den Bu pazisyona giren sair bütün mevad 540,50 20 
307 Fırça, süpürge, resim fırçası 

b) Her nevi resim fırçaları (saplı veya sapsız) 100 15 
c) Hayvanat kıllarından veyahud krlarla nebatî elyaf ve mevad-

dan karışık veya madenî telden veyahud mensucattan sanayie 
mahsus fırça ve süpürge (saplı veya sapsız) 50 15 

311 Ağaç tavla, satranç, domino, dama ve bunların ağaçdan pul ve 
taşları bilardo istekası ve hesap levhası ve emsali mamulât (me-
vaddı saire ile müretteb ve gayri müretteb) 

a) Cilâlı, cilâsız, boyalı, boyasız 150 20 
320 den a) Baston, şemsiye, deynek ve sapları taslak veya boyalı veya ci

lâlı veya lake 200 10 
324 Sargıhk kâğıd 

a) Metre murabbaın sıkleti 30 grama kadar 13,50 20 

( S. Sayısı : 42 ) 



Eşyanın tavsifi 

Kesilmiş yazı kâğıdı, mektubluk kâğıd ve zarf (iç sargı ve zarf
ların sikleti dahildir). 

b) Matbu resimli veya sair maddelerle müretteb veya müzeyyan 
Kopya kâğıdları ve kopya teksir kâğıdlan ve karbonlu kopya 
kâğıdlan 330 tarife numarası pozisyonların göre tarifelendiri-
lecektir. 
Mahsusen reçine ile masnu olan kâğıdlar ancak reçineü kâğıd 
addolunur. 
Hassas kâğıd (her kalınlıkta) (iç kapların sikletidahildie). 

a) Hassas fotoğraf kâğıdı (hassas kartpostallar da dahildir') 
b) Hendese ve sairede müstamel hassas kâğıdlar, şeffaf saman kâ

ğıdlan 
Divar tcâğîdı ve mukavvaları ve şeridi ve sair kaplamaiık kâ
ğıdlar 

a) Yaldızlı kabartmalı yun tozu vs saireden havlı ve deri tak-
îidleri 

b) Sairleri 
Mukavva : 

d) Katranlı, asfaltlı, kumlu Ve emsali dam ve sargı için mukav
valar 
Cilâlı âlâ mukavvalar (beyaz veya bir renkli) : 

b) Metre murabbamm sikleti (300) gram ve ondan yukarı 
Besimler : 
(İpekten gayri) kâğıd mukavva, muşamba veya bez üzerine 
(cildli ve çerçeveli olanlar dahildir) : 

b) Fotoğrafı, fotofravür, fotokolografi, foto tipi, litoğrafi, foto
litografi, kroma litoğrafi, çinko gravür, grafe tipi, tifduruk 
ve sair sanatlarla yapılmış resimler (çıkartma, oyma resimler 
de dahildir) 
Kâğıd veya mukavvadan mamul eşya (mevaddı saire ile müret
teb ve gayri müretteb) ezcümle : elbise, yakalık, kolluk, eüz-
dan çanta, dantelâ mensucat, sieim, kanfeti, serpentin, maske 
abajur, yaprak çiçek, yelpaze, mendil, bayrak, fener, makara 
şeklinde zamklı kâğıd ve emsali 
Müfredat üzere satılabilecek hale getirilmiş pamuk iplikler: 

a) Ağaç makaraya sarılmış 
b) Sair şekillerde 

îpliği boyalı, yollu, kareli pamuk mensucat: 
a) Metro murabbaı, sıkleti 300 gram ve ondan yukarı ve 1 santi

metre murabbaında çözgü ve atkı olarak: 
1 - 15 ipliğe kadar olanlar 
2 - 1 6 dan 30 ipliğe kadar olanlar 
3 - 30 dan yukarı olanlar 

ib) Metre murabbamm sıkleti 
200 (dahil) gramdan 300 grama kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı olarak: 

Verilen 
Gümrük tenzilât 
resimleri % 

90 40 

62.50 

30 

25 

25 

36 
15 

4,50 

14 

30 
30 

10 

15 

300 30 

112,50 

65 
125 

20 

25 
25 

10 
10 
10 

15 
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Verilen 

Tiü&tiarife 
Eşyanm tavsifi 

1 - 30 ipliğe kadar olanlar 
2 - 31 den 42 ye kadar olanlar 
3 - 4 3 den 55 e kadar olanlar 
4 - 55 den yakarı olanlar 

c) Metre murabbamın sıkleti 
150 (dahil) gramdan 200 grama kadar »lan re bur santkeetre 
murabbamda çözgü ve atkı olarak: 
1 - 33 ipliğe kadar olanlar 
2 - 34 den 50 ye kadar olanlar 
3 - 51 diea 6& ya kadar olanlar 
4 - 66 dan yukarı olanlar 

e) Metre murabbaının sıkleti 70 (dahil) gramdan İ£K) gjsamalkadar 
olan ve bir santimetre murabbamda çözgü ve atifcı cdasak : 
1 -40 ipliğe kadar olanlar 
2 - 41 dön 55 e kadar olanlar 
3 - 56 dan 75 e kadar olanlar 
4 - 75 den yukarı olanlar 

f) Metre niurabbaın sıkleti 70 gramdan aşağı olan ve bir san
timetre murabbamda çözgü ve atkı olarak: 
1 - 50 ipliğe kadar olanlar 
2 - 51 den 65 e kadar olanlar 
3 - 66 dan 80 e kadar olanlar 
4 - 80 den yukarı olanlar 

(X) 379/S Her nevi boya ile basma haline getirilmiş bir veya mütead-
did renkli mensucatla merserize edilmiş olan mensucattan 
(ipliği meyseme halde olanlar buraya dahildir): 

iî) Metre murabbam sıkleti 300 gram ve ondan yukarı ve bir 
santimetre murabbamda çözgü ve atkı etoak:* 
1-15 ipliğe kadar olanlar 
2 - 16 dan 30 a kadar olanlar 
3 - 3 0 dan yukarı olanlar 

b) Metre murabbam sıkleti 200 (dahil) gramdan 300 grama ka
dar olan ve bir santimetre murabbamda ç/özgü ve atkr olarak: 
1 - 30 ipliğe kadar olanlar 
2 - 31 den* 42 ye kadar olanlar 
3 - 43 deh 55 e kadar olanlar 
4 - 5 5 den yukarı olanlar 

o.) Metre murabbam sıkleti 150 (dahil) gramdan 20O grama ka
dar olan ve bir santimetre murabbamdan çözgü ve atkr olarak: 
1 - 33 ipliğe kadar olanlar 
2 - 34 den 50 ye kadar olanlar 
3 - 51 den $S ya kadar olanlar 
4 - 66 dan yukarı olanlar 

d1)1 Metre murabbam sıkleti 1ÖÖ (dahil) gramdan 150 grama ka
dar olast ve bir santimetre murabbansda çözg'ü ve atfet olarak: 
1 - 36 ipliğe kadar olanlar 

Gümrük 
resimleri 

* 

tenzilât 

15 
15 
15 

25 
25 
25 
25 

20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 

10 
10 
10 

15 
15 
15 
15 

20 
20 
20 
20 

20 
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Gümrük 
Eşyanın Ük&M -~^-:'2. resimleri 

2 - 37 d e n 50 y e k a d a r o l a n l a r . £ . : . . : •.:•,':: . _ 
3 - 5 1 d e n 70 e k a d a r o l a n l a r •.:...-;.'-;.•:- •;;..: A:. .:-.; ^_ :.::.: ..:• 
4 - 7 0 d e n y u k a r ı o l a n l a r : . : : : :£- : ::*•.:•:.:•. ;• :'o ;/.. -...:• 

e) Metre murabbaın sıkleti 70 (dahil) gramd&n^İOG'-ğr-âma'-kâ-
dar olan ve bir santimetre murabbamda cözgü ve atkı "olarak: 
1 - 40 ipliğe kadar olanlar 
2 - 41 den 55 şe kadar olanlar 
3 - 5 6 dan 75 şe kadar olanlar 
4 - 75 den yukarı olanlar ••'•'•'•'• *•• : 

f) Metre murabbaın sikleti 70 gramdan aşagı olan ve bir santi
metre murabbaından çözgü ve atkı olarak : 
1 - 50 ipliğe kadar olanlar 
2 - 51 den 65 şe kadar olanlar 
3 - 6 6 dan 80 e kadar olanlar 
4 - 8 0 den yukarı olanlar 
Tüller ve muslinler : 

a) Düz tül ve muslin, benekli ve madenî tellerle mahlut veya 
müretteb olanlar da dahildir. 
1 - Kasarsız r 210 
2 - Kaşarlı, boyalı veya istampalı, 300 

ib) Tül - bobino (perdelik tül ve sair suretle fasone tüller) 
1 - Kasarsız 216 
2 - Kaşarlı veya boyalı . 315 
Pamuk, fisto (kenar ve ara) 577,50 
Pamuk fitiller : > 

a) Lâmba, mum, çakmak ve ocak fitilleri (mevaddı saire ile mü- : 

retteb ve gayri müretteb) i ' | -] ' ' * ; • • ; ; - . 5 0 
b) Beyaz alevli yanan "fitiler ^gömlek)., (ınevâddı saireden ma^ " 

mul olanlar veyahud mevaddı saire ile müretteb veya 'gayri- ' ' 
müretteb olanlar) (yapılmış, yapılmamış1 niahüdir)i ' ? ^A^ 112,50 
Pamuktan kuşak (şal taklidi olanlar dahildir)/;" r ;:' •••:.". c 

Bohça, <ûmuzî ve/;ba$ masa? ve yatafeiIörtüleTİ, perdeler^ çocuk 
kundağr, bayrak ve emsali hüzır şeyler, ipek ve saire ile işlemeli 
veya işlemesiz veya sair maddelerle mürettez olsun, olmasın 180 
Her nevi keten mensucat (örme kumaşlar dahildir madenî tel
ler ve pullar ve saire ile müretteb olanlar da dahildir) : 

b) Kadife, pelüş 
2 - Sair nebatî liflerle karışık 225 

, Makine kolanı ye sair kolanlar ve emsali (balatalar da da
hildir) (mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb) 62,50 
Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye tekerlekleri-' 
ne mahsus iç ve dış lâstikleri ve şeridleri (mevaddı saire ile 
müretteb veya gayrimüretteb) . . • r ' - -

a 2) Bisiklet için ..,•:. . ;• ' 100 
Elestikî mensucatla lâstiğe batırılmış.; veya bir tarafına -veya-; 

(.Si-SayH»:? 4 2 ) ; 



Eşyanın itavsifj. 

hud arasına lâstik sürülmüş veyahud lâstik, yapıştırılma men-
;: ' 1 SUCat: — \" ;.:V::. '::ı:.--, •, . . . . " . . ' ' / . 

a) Safî veya mahlut ve şttiıî ipek mensucat - - . < - ••. 
b) LıSafi veya ipekten gayri elyaf ile mahlut'yün -mensucat .- " 

'&)[ Sair mensucat { ; r , - , . - \- w.. '-" ' 
Kavçuktan dop, gömlek, göğüslük, eldiven,' baiıyo baslıkları, 

vij.kasık bağı, idrar torbaları, buz keseleri, her nevi p*e^erfajb$'•;• 
emzik^halk&v ,-y pülyerizatör, lâstikleri, korna;(iâjstifcleri^ aşırın-; 
galar^puyörMr,-./SÜnger, hamam kesesi,gördekjlâvabö, yasfefk^ya*-, 
tak, tababete mahsus alât ezcümle.'.": Mide,̂  idra'r-veşaiî'ş^ılda-' 
lan, misma (foı^Uroskop) ve emsali' (mevaddı ^saire ile mü- / 
retteb veya gayrimüretteb) ••.-.-- ~ - - - , "_• 
Yere seKırî ğe* mahsus linoleum kaptalikan muşam.balarjj(#$$•••' 
qa veya -tppj halinde) : ".,-."•.. . :: ^ . h ; ' ^;;: : ' ' 

a) Mantı l ı ; ;^eya nıüteaddid renkli. ~ - , •• - , , ird? ^ :/-.'.-
b) Mantarcı;yek renk" , •".--.' . - : ,ûı.zîh,\.A h-.,::, 
c) Maııtarsîz'^ir feya: ziyade renkli :^--n?ia .r.l:'.i;u;d:ri 

Duvar, raf sofra ve mobilya örtmeğe ve kaplamaya mahsup mu~ 
o; sambalar (parça veya top halinde) . - , •..;.: 

Muşamba mamulâtı ezcümle : -. ,̂  •:.',J'i..Mdb h?r: 
El çantaları, eüzdanlar, mahfazalar, glâflar, bel : ikemerleriji; 

'! mobilya şeridleri, üzeri muşamba kaplı düğmeler, tokalar:, ve, 
şabka kenarları ve şeridleri, ve tarifenin başka yerinde zik

redilmeyen sair muşamba mamulâtı :. .:.; ; ; :
; 

a) Ağaç, mlıkavva, cam ve eınsali mevaddı.adiye ile msıhlûten 
mamul: veya^müretteb olanlar 
Fildişi; boğaf ve sedef taklitleri, trokar, galalit, seltiloit, böy-
nuz, kemik, cam, porselen, zikıymet olmayan madenler, hatta-
nikel veyahud tunç yaldızlılara aid mevad addolumur. -: 
Çini ve porselenden döşemelik tuğla : - -

b ) S a i r l e r i :-.;..'; . " . - r ; " - . ; , - - •; ;•'•.'.-.:.: -
•': Çiniden ve porselenden sofra, tuvalet takımları, heykeller • 

a) Bir renkli (mevaddı saire ile gayrî müretteb) '.. 
c) îki ve daha ziyade: renkli, markalı, yaldızlı, ":• resimli (; mevaddı 

- sa i re ile gayri müretteb) •••'••';-:•'•:. :: r; v 
d) îki ve daha ziyade renkli, markalı yaldızlı ve resimli (mevaddı 

v: adiye ile müreteb) .•,"': 
"-. I Çiniden, porselenden alâtı elektirikiye- ve aksami,.' ezcümle : "T 

îzalâtör (mücerrid), duy, sigorta, kup sirküi, enterüptör, pil, 
rozas ve saire : 

a) Mevaddı saire ile müretteb 
b) Mevaddı saire ile gayri müretteb : -. 
"-Şişe, küçük şişe, damacana, kavanoz;ve emsali (rengi tabiiçk r 

" rveya boyalı) : ; ? '".'"-" '-'•'• •""'"•' 
a) Adileri • : --

2 - Mevaddı saire üe müretteb (Sebet örgüsü olanlar dahil) j f. 

Gümrük 
resimleri 

1050 
• 240 

135 

Verilen 
: tenzilât 

;î% 

20 
20 

i 20 

aoo 

-42 

120 

120 

50 
20 

:i2.-:. 

15 

, 
21,25 

,. 13,75 
f*20 

30 
30 
30 

10 

10 

10 

7,50 

15 

30 

45 

20 

55 

50 

15 

40 
40 

20 
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- lâ -
feii'fctaî'iie Gümrük 

Mö. Eşyanın tavsifi resimleri 

b) Kesme, mahkûk ve müzeyyen : 
1 - Mevaddı adiye ile müretteb veya gayri müretteb 57,50 
2 - Zikrymet maadin veya mevaddı nefise ile müretteb ölan-
lar (altın yaldızMar dahildir) 240 

505 Müteşehhib lâmbalar( (elektrik ampulleri) 100 
510 A3dan Som -camdan bocuMar, hamuru boyalı yuvarlak veya &eyzî 

ve haJEk« ksâm&Ğ 100 
520 Fontdan demir ¥eya çelikten küak, boru iter nevi raptiyele-

rin ve bunların kapaklan (sırlı veya katranlı bez ve »ak» ile 
tecrid edilmiş alanlar da dahildir) -

d) Soba boruları ve elektrik tellerine mahsus borular 
2 - Galvanizli veya boyalı 8,75 

531 Demirden kaba mamuîSt ezcümle : çanak, pota, direk, deflin-
miş ve delinmemiş levhalar, demiryol makaslan ve işanstleri, 
inşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamış afcsam, betonlarda 
müstamel kesilmiş zımbalanmış saç levhaları, tekemmül etmiş 
alâtı mihanikiye aksamından maada gemi, demiryol, ebniye 
vesaire için zikredilmeyen sair feaba mamulât 

a) Fonttan, demirden kaba mamulât, cilâsız, beyasrz 10 
538 Her nevi demirden el alâtı 

(Saplı veya «apsız} 
a) Her nevi testere, difM, dişsk (Mzarlar dahil) 18 
b) Eye 

1 - Uzunluğu 16 santimetreye kadar 16 
2 - U»nniN|«a 16 santimetre ve ©ndan yukarı 10 

c) Kürek, kazına, balta, yalba, çapa, bel, örs, "290 'graîodfaaı Jatzla 
sıkleti olan çekiçler, tınnrk, aoafea, küskü, taşeı makkata ve 
kaşıkları 3,60 

d) Her nevi ziraatta mwM;««iteil makas, bağ bıçağı, ve <«rak, tır
pan, koyunkırpma ve tenekeci makasları, mengene, kı#kaç, 
keser, rende ve başka yerlerde zikredilmeyen dülger ve doğ
ramacı alâtı. 8 

h) Burgu, cetvel, pergel, çap »ölçüsü, yiv açan aletler, tronavafta, 
: kerpeten, $50 grama kadar sıkleti olan çekiçler, hâk ve $r$ma, 

kalemleri, her nevi biz ve el makkabları 27 
ve zikredilmeyen sair alât 
1 - ıBeherinin sıkleti 150 grama kadar 30 
2 - Beherinin sıkleti 150 gram ve ondan yukarı. 18 

539 Bıçakçılık: eşyası ezeümle: 
Biçak, kâğıd biçağı, kılıç, çakı, çatal, kaşık, makas, meldaıeH 
saç makası, ustura, makineli ustura, tuvalet edevatı, tfaMbk kı
ran, tirbişon ve emsali: 

d) Nikel, feeyaz madeîı (ffiafcfen) gaiâiit ile mâretteb 120 
h) Sair mevad ile müretteb veya gayri müretteb 54 

550 Demir mensucat: ' ^ 
a) Toji halde " ' ]* 

(& Sapta Î 42 ) 



~iâ 

Tfektea-ife 
Mo. 

552 

C.den 
Not. 552 ye 

553 

A. dan 
558 

563 

564 

565 

Eşyanın tavsifi 

Verilen 
Gümrük tenzilât 
resimleri % 

2 - Boyalı, oksitli veya galvanizli. 
Tarifenin başka mahallerinde zikredilmeyen demirden hırda
vatçılık eşyası ezcümle: mutbak takımı, sofra takımı, kahve 
ve çay takımları, lâmba ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, et 
makinesi, musluk, kova, banyo, abdesane levazımatı, ateş kü
rek ve maşaları, hayvan çanları, özengi, şişe kapsülleri ve 
emsali mamuiât. 

b) Boyalı, efââk,sırlı yahud sair madenlerle galvanizli, emaye 
demir banyolar müstesna 

c) Elektrik tertibatını havi olanlar 
Elektrik ütüleri 
Beyaz alevli petrol lâmbaları bu numaraya göre resme tâbidir. 
Tarifenin başka mahallerinden zikredilmiyen demirden sa
ir ince eşya ez cümle: Yüzük, küpe ve emsali müzeyyenat, zil, 
çmgirak, düğaıe, yüksük, gem,, mı hmuz, kâğid ve deri rap
tiyeleri,- yazı hokkaları ve kalemleri, mürekkebi! kalemler 
ve sair yazıhane levazımatı, taraklar ve emsali ince mamulât 
ve tezyi&at egyası 
Galalitle müretteb yahud gümüş yaldızlı 
Bakır tel (yuvarlak) müteaddid tellerin bükülmüşü dahildk\ 

b) Oüâüı, nikel, aliminyüm ve sair adi maadinle galvanizli ve
ya oksitli 

h) Bakırdan eeryanı elektrikide müstamel tel ve kaMotaı* {diğe* 
»adenî tellerle mahlut olanlar da dahildir) 

il - Lâstik, güteperka, kâğid, aspestos ve sair ile Ü&&İÂ edil
miş 

3 - Tecrid edildikten sonra ayrıca kurşun veya demir feo-
rularla veya sair suretle mücehhez 

Heykel, bakır mutbak ve sofra takımları, "kazan, inbik, fitilli 
veya tazyikli ocaklar, sobalar, ütüler, dirhemler ve emsali (elek
trikli ve mevaddı saire ile müretteb olanlar da dahildir) 
Bakır semaver, kahve değirmeni, çay ve kahve talandan, çatal 
ve kaşık, lâmbalar, edevatı beytiyej heykelcikler ve sair salon 
tezyinat eşyası ve aksamı (sair adi mevad ile müretteb veya 
gayri müretteb) 

b) Nikel veya sair yaldızlı veya oksitli 
d) Evvelce a ve b ye dahil olanlardan elektrikle işleyenler 

Bakırdan eilisgir ve terdavatçıkk eşyası ezcümle : Mobilya, 
kapı ve pencere edevatı, gem, mahmuz, zil ve çıngırak, mus
luk, yorgancı çivileri, el âletleri, mobilya ve karyola ve sair 
emsali (mevaddı saire ile müretteb veya gayrimüretteb) 

a) Adî veya boyalı 
b) Cilâlı veya oâkel ya l te l ı veyahud oksidli 

15 

250 

36 

54 

12 

100 

105 
262,50 

94,50 
180 

30 

24 
60 
60 

55 
20 
50 

10 

10 

20 

10 

15 

15 
60 

10 
30 
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îürkt&rife; 
No. 

. 569 c 
b) 
e) 
d) 

14 

Eşyanın tavsifi 

Verileri 
Gümrük tenzilât 
resimleri % 

576 

582 

587 

Aleminyum ve halitası: 
Külçe veya diğer şekilde 
Levha, horu ve aksamı, teller 
Toz ve varak halinde .(yaldızcılıkta müstamel) 
Tutya halitasından mamulât (mevaddı saire ile müretteb ve
ya gayrimüretteb) 
Sair adi maadinle galvanizli veya vernikli veya boyalı 
Nikel veya halitasından sair mamulât (mevaddı saire ile mü
retteb veya gayrimüretteb) 
Altın yaldızlı 
Kuyumcu eşyası (zikıymet taşlar ve incilerle gayrimüzeyyen)..:' 

b) 

e) 

23,60 
66 
90 

45,50 

750 

b) Altından 
e) Gümüşten _ 

595 den Masa ye duyar saatleri ( yalnız çerçeve veya kutu içinde ve-
yahud heykel üzerinde ) münebbihliler dahildir 

c) Makineden gayrisi diğer mevadd an 
Not 598 e Bekçi ve gece bekçilerine mahsus saatler bu numaraya göre ta-

V rif elenir. 
601 . Tuşlu alât : 

b) Kuyruklu piyano Beher adedi 
;••;• 1 - Rubu kuyruklu 200 

2 - Yarım kuyruklu < - i 275 . 
3 - Üç çeyrek kuyruklu 337,50 
4 - Tam kuyruklu 400 

e) Kuyruksuz piyanolar : 
1 - Küçük boy 80 
2 - Büyük boy 140 

h) Armonik (el ile çalman) 12,50 
Not. 601H. ya El ile tahrik olunan ve 12 den az perdeli armonikler ağaç 

oyuncakları gibi tarif elenir. 100 kilosundan 
613 Teleskop, mikroskop 1 5 ° 
615 Fotoğraf cihazı ve cihaza müteallik aksam Kilosundan 

• V V y :•"' ' 6 

616 Sinema projeksiyon cihazları ve inikas fenerleri ve bunlarm 
aksamı fenniyesi Kilosundan 

619 dan 

619 dan 
625 

Radiyo ahize cihazları, tamam veya 
oparlörler dahil 

natamarrç. lâmbalar ve 

Radiyo için birleştirilmemiş müteferrik parçalar 
.Başka yerde zikredilmeyen fenne, mesahai araziye, riyaziye, 
hikmeti tahliyeye ve ahvali ceviyeye müteallik alât 

Beher 100 
kilosundan 

500 
500 

300 

20 
20 
20 

10 

20 

Kilosundan 
90 
12 

Kilosundan 
1 

10 
10 

25 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 

10 

10 

30 

60 
80 

20 
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Türk tarife 
No. 

Not. 625 şe 

632 

Eşyanın tavsifi 

a) 

h) 

633 den 
634 

667 

700 

702 

Not. 702 A ya 

702 B den 
703 

- a) 
I h ) 

Not. 703 D ye 

706 

Not. 710 H ya 
716 H. dan 
723 D. den 

Not 774 de 

792 A. dan 

El işlerinde edevat .olarak kullanılan demir veyahudçelikten 
mamul cetvel̂ ; pergel, çap ölçüsü, gibi basitalâtı fenniye 538 
h ya göre tarif dendirilir. Bu neviden tarifede zikrblunmayân 
diğer alât 538 v ye dahildir. 
Alâtı vezniye : 
Hassas teraziler (eczane ve tahlilhaııelerde ve sairede müs
tamel) mahfaza ve dirhemler dahildir. 
Demiryolu mevkilerinde ve fabrikalarda müstamel sabit bü
yük basküller 
Elektirikli süpürgeler 
Tarifenin başka yerinde sarahaten veya temsilen zikredilmi-
yen sair alât 
Zatülhareke arabalar 
Binek otomobilleri 
1 - sıkleti 900 kiloya kadar 
Toprak boyalar (kolkotar, humzû hadit nevileri, okralar ve em
sali) öğüdülmüş, yıkanmış vesair şekillerde hazırlanmış 
Huy katranı müştaklarından bir mülevvin madde ile % 5 nis-
betinde boyanmış olanlar 
Madenî boyalar 
Kibritiyeti hadit 
Kibritiyeti hadit (kara boya) ve tutya sarısı bu numara mu 
cibince resme tâbidir 

Litopon 
Matbaa, ve yazı mürekkebleri ve resim boyaları 

.Matbaa mürekkebi (her nevi) . 
İstampa boyası, yazı makinesi şeridi, çini mürekkebi, kopya mü
rekkebi ve emsali mürekkebler 
Kapsüller içinde idhal edilen yazı makinesi şeritleri 703 D. 
mucibince resme tâbidir. • 
Uzvî, sunî boyalar (kömür katranı yağından müstahsal) ani
linler, alizalinler, sunî çivitler ve tasfiye edilmiş tabiî çivitler 
(her şekilde) ve zikredilmiyen saireleri 
Nitrat dö potas 710 H. mucibince resme tâbidir 
Klörür dö magnezyum 
Kromozal, kromlu debagat tozu, fornıozal gibi oksit kromun 
bir banyoda debagate mahsus olup yapılmış müstahzaratı 
Debagate mahsus kimyevî müstahzarattan olduğu takdirde 
276 H. pozisyonuna göre tarifelendirilecektir. 
îhtiyol (müseecel ticarî isim) numara 66 D. ye değil 774 e na
zaran resme tâbidir. 
Aspirin, toz halinde 

a) 

b) 

a) 

Verilen 
Gümrük tenzilât 
resimleri % 

İP 
100 

200 

75 

15 
40 

25 

10 

U-— 

ü-

3,75 

3,75 

9 

10 

45 

10 

10 

10 

10 

10 

40 

4,50 

33,75 

20 

10 

10 

200 20 
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'Eöa&tafife 

853 den 

— Î6 

Eşyanın tav*rifi 

859 dan 

tdhalin© HüMatâtin müsaade etmiş olduğu müstahzarat 
b) MüstahSâttatr tobMye, seromlar ve aşılar 

1 - Birinci sınıf 
2 - îkinci smıf 
3 - Üçüncü sınıf 

a) Ağız armonyumları (Mundlrarmunikas) 
b) Ağaz armonyumleri (Mundharmıanlkas) 
c) Ağız armonymmleri (MHrtdharrnıiînifeBs) 

Gümrük 
resimleri 

it. 
kcymetiııdeıı 

% m 
% 25 
% 05 

56,25 
130 
140 

Verilen 
tenzilat 

f& 

50 
25 
25 
30 
30 
30 

[X] 379 2 ve 3 e Not: 
Türk gümrük tarifesinin 379 ncu numarasının 2 ve 3 ncü pozisyonlarının su pozisyonlarına giren 

mallar için verilmiş olan tenzilât, 377 nci numaranın muadil su pozisyonlarının esas resimlerine, 379 
ncu numarasının 2 ve 3 ncü pozisyonları için derpiş edilmiş yüzdelerin zammile hâsıl olacak meblâğ 

üzerinden hesab edilir. 

3 ncü müzeyyel itilâfın 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası merbutu 

Zabıtname merbutu 

Bazı kimyevî ınüstahsallarm tarif elenmesi hakkında cetvel 

Türk tarife No. Müstahsalların isimleri, 

161 B. ye müteferrian 
276 ya müteferrian 

281 A. ya müteferrian 

697 ye müteferrian 

70ü E. ye müteferrian 

707 ye müteferrian 

709 A. ya müteferrian 

Amylase tarifenin 161 B. numarası mucibince tarif elenir. 
Ordoval, neradol, tamal N N O, gerbstaff, (Tannant) P C, T, N, RL, 
ilâh. gibi"*kuru ve mayi halinde, bitterkib imal olunmuş mevaddı dibagiye, 
tarifenin 276 E, fıkrası mucibince tarifelenir. 
Bakelit,' ilâh., gibi tornada işlenebilir, katılaştınlmıs, kalıba dökülmüş ve
ya tazyik edilmiş sunî reçineler 281 A. numarası mucibince tarifelenir. 
Coripol intrasol monopol'brillantöl [*']', tannopol, monopolspinnol [*], (hu-
iledefilage monopole), praestabitöl, monopolserfe [*], (Savon monopole) 
baykolicker, baykoehromlicker, melange d'Aİeâîi, tarifenin 697 numarası 
mucibince tarifelenir. 
Blance de titane, bioxyde de titane tarifenin 702 E. numarası mucibince 
tarif elenir. 
Naphtols, bases de colorants, Naphtol B, alphanaphtylamin, betanap-
htylamia, katanol [*], tarifenin 707 numarası mucibince tarifelenir. 
Sellüloz esası üzerine yapılmış renkli leklar «cilalar», şu renkler gibi: 
EeMdeek, ka^ranpaltfarben f*], kasarakofferfarben [*], egalan [*], 
etonal [*], baykanol [*] tarifenin 709 A. fıkrası mueifeiraee tarifelenir. 

[*] Tescil edilmiş ticaret isimleridir. 

( S . Sayısı : 42) 



Türk tarife No. 

709 B. ye müteferrian 

710 E. ye müteferrian 
711 F . ye müteferrian 

718 D. ye müteferrian 
720 D. ye müteferrian 
760 A. ya müteferrian 

853 A. ya müteferrian 

853 O. ye müteferrian 

— 17 — 
Müstahsallann isimleri 

Sellüloz esası üzerine b oyasız laklar «cilalar» şunlar gibi : Kasaralack-
glanz [*], kasarakşafferglanz [*], boyasız yeni, teksif edilmiş, muhafaza 
edici cila, etonolsohutlack [*] boyasız, etonalchutzlack [*] boyasız, tek
sif olunmuş, eukesolappretur [*], baykanolglanzappretur [*], tarifenin 
709 B. numarası mucibince tarif elenir. 
Bichromate de potasse tarifenin 710 E. numarası mucibince tarifelenir. 
Bichromate de soude, ne kal [*], le nü [*], rengalit [*], protectol [*], 
eunaphtol, ludigol, blankit [*], setamol, ortoxin [*], feltran [*], dekol, 
burmol [*], bu numara mucibince tarifelenir. 
Le leukotrop [*], tarifenin 718 D. numarası mucibince tarifelenir. 
Le decrolin [*] tarifenin 720 D. numarası mucibince tarifelenir. 
Bu numarada haşarat öldürücü müstahzarattan maada : Nebat öldürücü, 
mantar öldürücü, tufeyli öldürücü müstahzarat ta dahildir. 
Anetin, pareniteanilinr nitrazol, parazol, diamin, paraphenylendiamkiy 
entwiokler B, H, eukesalöl [*] tarifenin 653 A. numarası mucibince tari
felenir. 
Atideki müstahsallar tarifenin 853 C. fıkrası mucibince tarifelenir : Levan-
tin [*], eulysin A [*], tetralix [*], tetrapol, verapol, verapolserfe, ter-
pinopol, tetrolol, stoko = sohli hattabletten, metaohrombeize [*], cel-
Ioxan [*], lizarol D conc, auxsanin, serikosol [*], cellappret [*], se-
rikose, ramasit [*]. 

NIHAI PROTOKOL 

27 mayıs 1930 tarihli Türkiye Cumhuriyeti veAlmanya arasındaki ticaret mukavelenamesinin 
3 ncü müzeyel itilâfnamesinin bu günkü tarihte imzası sırasında aşağıdaki hususat tekarrür eylemiş
tir : 

2 nci maded (A) fıkrasına müteferrian : 
402 den tarife numarasına müteferrian : Her takvim senesinde 600 RM. lık tenzilli tarife ile 

azamî 25 kental metrike kadar idhal edilebilecek olan tabiî ve sunî ipek tüylü düğümlü halılar mik-
darırıdan bu gün imza edilen müzeyyel itilâfın muvakkat tatbiki tarihinden evvel, sene başındanberi 
Alman gümrük arazisine 600 RM. lik tenzilli resimle idhal edilmiş olan Türk halıları mikdarı 1936 
takvim senesi için tenzil edilecektir. 

İşbu nihaî protokol bu günkü tarihte imza edilen müzeyyel itilâf namenin mütemmim bir cüzünü 
teşkil edecek ve onunla ayni tarihte münkazi olacaktır. 

Türk, alman ve fransız lisanlarile üç nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
İhtilâf vukuunda fransızca metin muteberdir. 

Ankara 19 mayıs 1936. 
Ş. Saraçoğlu Keller 

MVucher 

[*] Tescil edilmiş ticaret isimleridir. 

( S . Sayıs ı : 42) 



— 18 — 
TÜRKİYE VE ALMANYA ARA]SINDA EMTÎA MÜBADELÂTI VE. TEDİYAT MUAME
LÂTINA MÜTEALLİK MESAÎL HAKKINDAKİ 15 - IV - 1935 TARİHLİ PROTOKOLE 

MUNZAM PROTOKOL 

Türiye ve Almanya emtia mübadelâtı ve tediyat muamelâtını tanzim için Türk Hükümeti ve Al
man Hükümeti aşağıdaki hususatı kararlaştırmışlardır : 

Madde — İ 

Türkiye ve Almanya arasında emtia mübadelâtı ve tediyat muamelâtına müteallik mesail hak
kındaki 15 - IV - 1935 tarihli protokol aşağıda 2 nci maddede irae edilen tadilât ile işbu müzeyyel 

protokol merî bulunduğu müddetçe meri kalacak ve onunla ayni tarihte munkazi olacaktır. 

Madde — 2 

15 -IV -1935 tarihli protokolün birinci maddeninin 1 ve 2 nci melfufları yerine 1 mayıs 1936 
dan itibaren işbu munzam protokolün 1 ve 2 merbutları konulmuştur. 

Madde — 3 

îşbu munzam Protokol makabline şamil olmak üzere 1 mayıs 1936 tarihinde meriyete girecek ve 30 ni
san 1937 tarihine kadar muteber kalacaktır. Bu müddet zarfında Âkidlerden biri tarafından iki ay
lık ihbarla feshedilmedikçe gayri muayyen müddet için meri kalacak, Âkidlerden her biri iki aylık ih
bar ile onu her an feshedebilecektir. Fesih prensib itibarile ay bidayetinde yapılmalıdır. Eğer son
ra yapılırsa müteakib ayın ilk gününden itibaren tesirini gösterecetktir. 

Türkçe, Almanca ve Fransızca lisanlarile üç nüsha olarak yapılmıştır. İhtilâf vukuunda fransız-
ea metin muteber olacaktır. 

Ankara, 19 mayıs 1936 

Türk tarife 
No. 

65 H 
66 
78 A'dan 
89 
91 
99 
102 
103 
105 
108 
110 

(Fransızcada 65 E) 
Bütün pozisyon 
Yalnız sunî kösele 
Bütün pozisyon 

Türk Hükümeti 
Ş. Saraçoğlu 

Melfuf : I 

Serbest liste 

Türk tarife 
No. 

122 A 
125 A 1 

B 2 
126 
132 
133 
136 
149 
150 
278 

için Alman 

Bütün pozisyon 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Hükümeti: için 
Keller 

Wucher 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Türk tarife 

No. 

281 A 
0 

281 D'den 

297 A 
298 
305 
307 A 2. 3 

B 
0 
D 

311 A 
B 

312 A 
B 

315 
321 
323 B 

C 
324 A 

B 
D 

325 
328 A dan 
329 A 

B 
330 
331 

332 
333 
334 
335 
337 
338 
341 A 

B 
D 

342 B 
345 A 

B 
346 D 
359 A 
363 
366 B 

C 

Yalnız elektrik tesisatı 
me, mutbak takımları, 

için malze-
çay ve kah-

ve takımları (Bakalitten) 

Bütün pozisyon 
» » 

» » 
» » 

Bütün ıpozisyon 

, 

Yalnız rulo halinde gazete kâğıdı 

Bütün pozisyon 
Sünger kâğıdı hariç bütün 
yon 
Bütün pozisyon 

» » 
» » 
> » 
» » 
» » 

. 
Bütün pozisyon 

pozis-

Türk tarife 
No. 

367 
368 
369 
370 
371 
377 C 4 

D 4 
E 1,3,4 
F 

378 E 
F 

Bütün 
» 
» 
» 
» 

379/1 C 1,3,4 
D 1,3,4 
E 
F 

379/2 B 4 
C 4 
D 4 
E 
F 

379/3 
380 
382 
384 
386 
390 
399 
413 
421 
441 
444 
445 
446 
448 
449 
451 
452 
453 
454 
467 C 
477 A 

B 
D 
H 
V 

483 
485 

Bütün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

pozisyon 
» 
» 
» 
» 

pozisyon 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

* 

(Fransızeada 477 E) 
(Fransızcada 477 F ) 
Bütün 

» 
pozisyon 

» 
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Türk tarife 

No. 

487 
488 
490 
492 
494 A 2 

B 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
503 
505 
510 
511 A 

B 
C 

512 
514 
515 
520 
523 
524 A 

B 
C 

526 
528 
529 A 

529 B 

Bütün pozisyon 

Bütün pozisyon 

Bütün pozisyon 
» » 

Vantuz hari,ç bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 

» » 
Siparişinden evvel îktısad vekâle
tinden müsaade alınmak şartile 

Bütün pozisyon 
». » 

îç kutru 14 santimetreden aşağı 
ve kalınlığı (eti) 6 milimetreyi 
geçmeyen mecra ve rabtiyeleri ha
riç 
îç kutru 10 milimetre ve bundan 
yukarı 80 milimetreye (80 dahil) 
kadar olanlar siparişinden evvel 
îktısad vekâletinin müsaadesi 
alınmak şartile mütebakisi, tama
men serbest 

c 
530 
531 
532 B 
533 
534 
535 A 

Bütün pozisyon 
» » 

» » 
» » 

Türk tarife 
No. 

536 
537 
538 
539 
544 -
545 
546 
548 
549 
550-
551 
552 
553 
557 A 

B 
558 B 

H 1,3 
559 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
573 
582 
587 
588 
593 
594 
595 
597 
598 
606 
607 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
622 
624 
625 

Bütün 
» 
» 
» 
». 
» 
» 
» 

Bütün 
» 
» 
» 
• » 

pozisyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

pozisyon 
» -
•» 
» 
» 

(Fransızca'da 558 E 1,3) 
Bütün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bütün 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

pozisyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

pozisyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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f ürk tarife 
No. 

632 
633 den -

634 
648 
649 
650 
651 den 

652 
653 A 

B 
C 

654 
656 
657 
658 
659 
660 

660 dan 

661 
662 
663 
664 
665 
ms 

— M — 

Bütün pozisyon 
Yalnız elektrik teçhizatını havi-
olanlar 
Bütün pozisyon 

» » 
> » 

Bütün pozisyon X) 
Yalnız outboard (yani tekne hari
cinde takılmaya mahsus olan mo-
törler) 
Bütün pozisyon 

50 bin kilogramlık kontenjanın hi
tamından sonra başlamak ve sipa
rişinden evvel Îktısad vekâletinin 
müsaadesi alınmak şartile 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon X) 
Bütün pozisyon X) 
Bütün pozisyon X) 
Bütün pozisyon X) 
Dikiş makineleri hariç bütün po
zisyon ( X ) 
Yalnız dikiş makineleri (Elektrik
le müteharrik olanlar dahil) bun
ların mihaniki aksamı ve mütefer
rik parçaları (iğneler hariç) 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon ( X ) 

Türk tarife 
No. 

667 A 
B 
0 
H 

v 
668 A 
669 A 
676 
679 
680 
699 dan 
700 den 

702 
703 A 

C 
D 
H 

703 Y den 

704 
709 
710 Z 
756 C. den 
760 
782 

787 
£17 
853 A 
858 
859 

(Fransızcada 667 E) 
(Fransızcada 667 F) 

Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
Yâlnız «î, 0,-"Wachs» 
Yalnız oxyde de fer esaslı syntheti-
ques boyayıcı maddeler 
Bütün pozisyon 

(Fransızcada 703 E) 
(Fransızcada 703 F), 

Yâlnız cam, porselen, maden ve 
deri üzerine yazan hususî kalem
lerle karbon kalemleri 
Bütün pozisyon 
Bütün pozisyon 
(Fransızcada 710 Gt) 
Yalnız amonyak 
Bütün pozisyon 
Siparişinden evvel îktısad vekâleti
nin müsaadesi alınmak şartile 
Bütün pozisyon 

» » 

Bütün pozisyon 
» •» 

Bu listedet tadad olunan pozisyonlar 1499 ve 2255 numaralı, 8 haziran 1929 ve 31 mayıs 1933 ta
rihli kanunlarla tesbit edilen gümrük: cetvelinde yazılı olanlardır. 

îhtar: 
X) Memleketin sanayileşmesine yarayan makinelerden madud oldukça, yukarıda sayılı 656, 657, 658, 

659, 660 ve 666 pozisyonlarına dahil olan eşyanın idhali Türkiye îktısad vekâletinin mukaddem mü
saadesine tâbidir, 650 pozisyonuna giren eşyanm idhali Türkiye Ziraat vekâletinin mukaddem mü
saadesine tâbidir. Memleketin sanayileşmesine yaramayan ve ayni pozisyonlara dahil olan diğer mad
deler merbut B listesine alınmıştır. 

îşbu B listesinde gösterilen eşyanın idhali bilcümle tahdidden muaf tutulacaktır j B listesi, Alman
ya Hükümetinin talebi üzerine Türkiye îktısad vekâletinin muvafakatile genişletüebilecektir. 

(S. Sayısı : 42) 
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(B) - Listesi 

Mübadelâtı ticariye ve tediyata müteallik Türk - Alman protokolünün serbest listesindeki 
ihtarda derpiş olunduğu üzere salâhiyettar Türk vekâletinin evvelce müsaadesine tâbi olma
dan idhal edilebilen maddeler: 

Türk tarife 
No. 

657 

658 

Maddelerin cinsi 

Bobin makineleri, kumaş parlatma 
silindirleri, cave lisse, atkı muha
faza tertibatı, ordissoirs, mensucat 
boyama makineleri 
inşaat için taş kırma makineleri, 
torna tezgâhları, destere maki
neleri, rende makineleri, freze 
makineleri, planya makineleri, 
zımba makineleri, moutons (son-
nettes), karıştırma makineleri, 
katranlama makineleri, muzayyak 
hava çekiçleri, muzayyak hava 
makkabları, muzayyak hava bi-
çakları, yol ve maden inşaatı için 

Türk tarife 
No. 

659 
660 

666 

Maddelerin cinsi 

Dabağat için boyama makineleri 
Platin tâbir edilen trikotaj maki
neleri aksamı, çorab formaları 
Taktir makineleri, pastörize maki
neleri, vinçler, eşya kaldırma 
makineleri, ve tarama makineleri 
(Bager) her nevi bilyalı yataklar, 
et kesme makineleri, buz dolab-
ları, asansörler, kâğıd kesme ma
kineleri, yoğurma makineleri, şişe 
yıkama makineleri, şişe doldurma 
makineleri, çamaşır yıkama maki
neleri. 

Türk 
tarife 
No. 

75 
75 

87 
90 
96 

106 

106 

106 
107 

C 
Ö d e n yalnız sunî kösele (panta-
zot yahud pegamoit) 

B 4 
A 
B 
B den türk tarife kanununun 9 
ncu maddesine tevfikan bu po
zisyona giren kıl ve tüy karışık 
yalnız astarlık mensucat 
C 
A 
B 

107 Bden türk tarife kanununun 9 
ncu maddesine tevfikan bu po
zisyona giren kıl ve tüy karışık 
yalnız astarlık mensucat 

Melfuf - 2 

Kontenja 

Senelik 
kontenjan 

kg. 

1000 

30Ü0 
3000 

100 
300 

25000 
5000 

1000 
5000 
4000 
5000 

1000 

n listesi 

Türk 
tarife 
No. 

107 
109 
118 
122 
125 
137 
139 
143 
234 

234 
263 
281 

306 
324 
328 

328 

C 

B 
A. 2. 

B den yalnız çamaşır için toz 
veya mayi halinde müstahzarat 
H (Fransızcada 234 E.) 

D den serbest listede zikredil-
miyen maddeler 
A 
C 
A den gazetelik kâğıdlarden gay
ri alelade matbaa kâğıdı 
B 

Senelik 
kontenjan 

kg. 

5000 
10000 
3000 

15000 
1500 
2000 

600 
500 

50000 
26000 
1000 

259 
30000 

1500000 

1000000 
100000 
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Türk Senelik I Türk Senelik 
tarife kontenjan tarife kontenjan 
No. kg. I No. kg. 

341 C 
342 A 
346 C 
356 
359 B 
362 
372 E. 2. 
378 A. B. 

C 
D 

379/1A 
B 
C 2 
D 2 

379/2 A 2, 3 
B 1, 2, 3 
C 1, 2, 3 
D 1,2, 3 

383 
385 
387 
394 
395 A 3,4 den yalnız havlandırılmış 
400 
401 den yalnız perdeler 
401 den perdeler gayri 
418 
427 B 
438 A 
438 B 
447 A 

300000 
30000 
2000 

300 
600 

30000 
30000 
5000 
2000 

10000 
3500 

10000 
15000 
15000 
20000 
20000 

100000 
50000 
15000 
2000 

10000 
1000 
750 

5000 
26000 
4000 

30000 ' 
5000 
2000 
2000 

24000 

447 
455 
467 
469 

473 

529 

529 

532 

535 

541 
571 

den yalnız banyo ayakkabları 

D 
dan yalnız çini ve mozayik sana
yiinde kullanılan manyezyüm çi
mento su ve beyaz çimento 
B den yalnız vitrin için heykeller 
(makineler) 
A iç kutru 14 santimetreden aşa
ğıdan ve kalınlığı (eni) 6 mm. yi 
geçmiyen mecra boruları ve rap
tiyeleri 
D 1 

2 
3 

A l 
D 
B 1 

2 

6000 çift 
4000 
1000 

50000 

10000 

250000 
10000 

1000000 
12000 

140000 
200000 

60000 
50 000 

1 000 000 

576 B. 
653 C. 

3 000 
1 000 

50 000 
694 B. 5 000 ton 
703 B den yalnız istilografi mürekkebi 
703 

761 

V den (Fransızcada 703 F. den) 
serbest listede zikre
dilmeyen maddeler 

857 C 
861 

5 000 

5 000 
30 000 

500 
30 000 T. lirası 

Bu listeye alınan pozisyonlar 1499 ve 2255 numaralı ve 8 haziran 929 ve 31 mayıs 933 ta
rihli kanunlarla tesbit edilen gümrük cetvelinde olanlardır. 
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S. Sayısı: 43 
Türkiye ile Almanya arasındaki mûbadelfita ve tediyata 
müteallik olub 30 ağustos 1937 tarihinde imzalanmış olan 

anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
ve İktısad encümenleri mazbataları (1/894) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - X - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3588 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî mübadelâta ve tediyata müteallik olub 30 ağustos 1937 
tarihinde Berlinde imzalanmış olan anlaşmanın tasdikine dair Hariciye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden bu anlaşmanın meriyete konulmasının îcra Ve
killeri Heyetinin 28 - IX - 1937 tarihili toplantısında kabul edilmiş olduğunu da arzederim. 

Başvekil vekili 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Almanya ile aramızda mevcud 15 nisan 1935 tarihli anlaşma ile merbutları lahikaları ve bütün 
bu vesaike merbut mektublar metinlerinde iktisadî, malî ve ticarî şeraitin değişmesile yapılması ik
tiza eden tadilât ve ilâveleri muhtevi ve gene ayni esbaba mebni Türkiye ile Almanya arasın
daki emtia mübadelâtına ve tediye muamelâtına aid 15 nisan 1935 tarihli protokolün 19 mayıs 
1936 tarihli munzam protokolün ve 27 mayıs 1930 tarihli ticaret ve seyrisefain mukavelenamesi
nin 9 ncu maddesine müteferri 19 mayıs 1936 tarihli nıektub müstesna olmak üzere ayni günlerde 
imza edilen mektubların yerine kaim olub suretleri ilişik olarak sunulan Türkiye ile Almanya ara
sındaki ticarî mübadelât ve tediyata mütedair anlaşma ve merbutları 2294 numaralı kanun hüküm-
lerile icra Vekilleri Heyetine verilen salâhiyete istinaden bir ay zarfında Büyük Millet Meclisi
nin huzuruna sevkedilmek üzere 28 - IX - 1937 tarih ve 2/7450 numaralı îcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile meriyete konulmuştur. 

îşbu anlaşma ve merbutlarının kesbi kanuniyet etmeleri için ilişik kanun projesinin Yüksek 
Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedil meşini dilerim. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye, encümeni 
Esas No. 1/894 

Kamr No. 3 

22-XI-1937 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî mü-
badelâta ve tediyata müteallik olup 30 ağustos 
1937 tarihinde Berlinde imzalanmış olan anlaş
manın taşdikma dair Hariciye vekilliğince ha
zırlanan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ted-
kik ve mütalea edildi: 

Esasen 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetinin 28-IX-1937 
tarihli toplantısında kabul edilerek icra mevkiine 
konulmuş olan işbu anlaşma heyeti umumiyesi 
itibarile iktisadî menafiimizi temin eder mahi

yette görülmekle buna, müteallik kanun lâyihası 
encümenimizce aynen kabul ve havalesi muci
bince İktısad encümenine tevdi edilmek üzere 
Yüksek katınıza takdim edilmiştir. 
Hariciye E. R. 

Trabzon 
Hasan Saka 

İzmir 
H. Âli Yücel 

Kars 
M. Akyüz 

M. M. N. 
Kastamonu 

Ş. İlden 
Antalya 

l)r. C. Tunca 
Erzurum 

Kâtib 
Kastamonu 

Ş. tiden 
Bolu 

H. Cemil Çambel 
Diyarbakır 

P. Damirhan Dr. Tali öngören 

İktısad encümeni mazbatası 

T.#. M. M. 
İktısad encümeni 
Esas No. 1/894 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

6-1-1939 

Türkiye ile Almanya arasındaki ticarî müba-
delâta vel tediyata müteallik olup 30 ağustos 
1937 tarihinde Berlinde imzalanmış olan anlaşma
nın ta,sd|k!Pft dair Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve Ier§ Vekilleri Heyetinin 28 - IX -1937 ta-

rhli tapia,ntpjn^a Yüksek Meclise sunulmasına 
karar verile^ kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmekle İMışad vekili hazır olduğu halde ted-
kik ve müjakere olundu. 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre tasdiki is
tenen bu anlaşma iktisadî ve malî şeraitin değiş-
mesile yapılması zaruret kesbeden tadilât ve ilâ
velerden ibaret ahkâmı ihtiva etmekte olup umu
mî hükümleri itibarile haricî anlaşmalarda öte-
denberi takib edilmekte olan esasları muhafaza 

etmekte olduğundan encümenimizce de kabulü 
muvafık görülmüş ve Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Ik. E. Reisi 
îzmir 

R. Köker 
Ankara 

A. Ulus 
Kocaeli 

/ . Dıblan 
İzmir 

Benal Anman 
Samsun 

Ali Tunah 

M. M. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Kcşnya 

K. Olcay 
İstanbul 

Y. Yazm 
Gazi Anteb 

R. Güreş 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Konya 

H. Dikmen 
Gazi Anteh 
B, Kaleli 

Eskişehir 
Emin Sazak 

öümüşane 
Edib Servet T ör 

( Ö. Sayısı : 43 ) 
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HjÜKtİMÖTÎN TBKİbîH 

Türkiye ile Almanya arasındaki mübadelâta 
ve tedîyata müteallik olub 30 ağustos 1937 ta
rihinde Berlinde imzalanmış olan anlaşmanın 

tasdikına aid kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasın
daki anübadelâta ve tediyata müteallik olub 30 
ağustos İ937 târihinde İerfinde imzalanmış olan 
anlaşma ve merbutları 15 eylül 1937 tarihinde 
meriyete girmek üzere tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunim hükümlerini icra

ya lera Vekilleri Heyeti memurdur. 
28-IX-1937 

Bş.V.V.veîk.V 
C. Boyar 
Da.Y. 

Ş. Kaya 
Mî. V. 

S. Ankan 
s. î. M. v. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
İV. Menemencioğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana Harkan 

M. m v. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Zr. V. 
Ş. Kesedir 

( S. Sayısı : 43 ) 
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TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ TİCARÎ MÜBADELÂTA VE TEDİYATA MÜTEAL

LİK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Hükümeti, iki memleket arasındaki mübadelâtm 
kolaylaştırılması arzusile mütehassıs olarak aşağıdaki hususları kararlaşdırmışlardır: 

Madde — 1 

İki memleket arasındaki emtia mübadelesinden mütevellid alacaklar, Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez bankaşile Raysbank arasında münakid 15 nisan 1935 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan tes
viye olunacaktır. Mezkûr 15 nisan 1935 tarihli anlaşma ile merbutları ve lahikaları ve bütün bu 
vesaike merbut mektublar işbu anlaşmada derpiş olunan tadilât ile ve anlaşmanın meriyeti müd-
detince meri kalacaktır. 

Madde — 2 

Türk ve Alman -menşeli eşyaların diğer memlekete idhali, idhal anında o memlektte cari umumî 
idhal rejimi hükümlerine tâbidir. 

Madde — 3 

Türkiyeye vaki Alman idhalâtmm 31 temmuz 1937 tarihli protokol esasına göre vukubulacak 
idhalât hariç - hali hazır konjonktürü dolayısile anlaşmanın devamı müddetince 40 milyon Türk 
lirasına baliğ olacağı hesab edilmekte olduğundan 15 nisan 1935 tarihli Türk - Alman kliring muka
velesinde derpiş edilmiş olan hesablarındaki muvazeneyi temin etmek için, yukarıdaki maddenin 
hilâfına olarak aşağıdaki hükümler kabul edilmiştir. 

1 - Salâhiyettar Alman makamatı taleb üzerine ilişik bir numaralı listede tadad edilen Türkiye 
mahsulâtının ayni listede yazılı mebaliğ hadleri dahilinde Almanyaya bilfiil idhali için zarurî 
bütün döviz vesikaları ve muhtemel diğer müsaadeleri hiç bir tahdide tâbi tutmaksızm vereceklerdir. 

2 - İlişik bir numaralı listede yazılı olmayan mahsulâtın idhali için muktazi döviz vesikaları ve 
muhtemel diğer permiler hiç bir tahdid ve takyide tâbi tutulmaksızın verilecektir. 

3 - Türkiyeye vaki Alman ihracatının 31 temmuz 1937 tarihli Protokol esası dahilinde vuku bu
lacak ihracat dahil değildir - seyri yukarıda zikrolunan muvazenenin tehdid edildiğini gösterecek 
olursa iki Hükümet, ilişik listenin hazırlanmasında esas teşkil etmiş olan % 40 tenzilât nisbetini 
yeni vaziyetin icabatına göre değiştirmek ve bütün Türk mahsulâtına hiç bir fark gözetilmeksizin 
mütesaviyen tatbik edilecek yeni bir nisbet tesbit etmek için anlaşacaklardır. 

Bununla beraber şurası mukarrerdir ki, ticaret mübadelâtma taallûk eden tahsilat ve tediyat 
arasındaki - 31 temmuz 1937 tarihli protokol esası dahilinde vuku bulacak olanlar dahil değildir -
farklar iki numaralı listede gösterilmiş olan mebaliği tecavüz etmedikçe bu muvazeneyi tehdid edici 
addedilmeyecektir. 

4 - 3 1 temmuz 1937 tarihli protokolün hükümleri tatminkâr netice vermezse, kliring bakiyesi
nin tasfiyesini tacil maksadile tenzilât pourcentage 'nm yeniden gözden geçirilmesi zarurî olacak
tır. Bu hüküm mevzubahs protokol hükümlerini ihlâl etmez. 

5 - İki Hükümet, ticaret mübadelelerinin inkişafı hamlesini idame etmek samimî arzusunda ol
duklarından ve Alman malları Türkiyeye hali hazırda meri bulunan umumî idhalât rejimi ka
rarnamesine göre serbest olarak idhal edilmekte bulunduğundan Alman Hükümeti Türkiyenin 
1936 senesindeki mübayaatını - bu malların Alman yadan diğer memleketlere ihracına devam edil
dikçe - teshil edici tedbirler ittihaz ederek Almanyadan Türkiyeye ihracatı tezyid için 
mümkün olan her şeyi yapacaktır. 

6 — İki Hükümet geçen 1 ilâ 5 numaralardaki hükümlerin icrasına nezaret ve itina edecektir. 

(S.-Sayısı.: 43) 
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Madde — 4 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ile Raysbank arasındaki 15 nisan 1935 tarihli anlaşmanın 
IV ve IX uncu maddeleri hükümleri ve mezkûr anlaşmaya ekli mahrem protokolün 1 numaralı lahika
sı mucibince A, B, ve C hesablarimdaki Türk alacaklarının diğer bir ecnebi parasına tahvili husu
sunda deruhde edilmiş olan taahhüd Ibu anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği tarihten itibaren 14 mil
yon Türk lirası ile tahdid edilmiş olacaktır. Bu madde işbu anlaşmanın meriyete girdiği tarihte 

15 nisan 1935 tarihli anlaşmanın yukarıda zikredilen maddeleri mucibince mevcud olan matlûbatın 
tahviline aid taahhüde halel iras etmeyecektir. 

Madde — 5 

Türkiye ve Almanya Hükümetleri kendi memleketlerinde bloke kalmış matlûbatmın serbest bıra
kılması için alakadarlar tarafından vukubulacak taleblerini hüsnü niyetle tedkik edeceklerdir. Şu 
kadar ki, serbest bırakılan paraların iki tarafça tutulan hesablarma geçirilmesi şartına, talebte bulu
nanlar, riayetle mükelleftirler. ' 

Madde — 6 

Her iki memleketten biri menşeli olub, işbu anlaşmanın meriyete girmesinden sonra sevkedilecek 
olan emtiaya, her iki memleketin salâhiyettar makamları tarafından iki nüsha ve ilişik numuneye 
uygun olarak verilmiş bir menşe şahadetnamesi terfik edilecektir. 

îşbu menşe şahadetnamelerinin nüshai saniyeleri (B nüshaları) idhalâtçıları tarafından, gümrük 
idaresinin tasdikmı müteakib bilâteahhür, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına ve Deutsche Ver-
rechnungskasse ye tevdi olunacaktır. 

tdhalâtçı memleket gümrük idaresince tasdikli menşe şahadetnameleri B nüshaları idhalâtçı 
tarafından emtia bedellerinin hini tediyesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına veya Deut
sche Verrechnungskasse ye ibraz edilemediği takdirde, her iki müessese, tediye emirlerini, mez
kûr nüshalar merbut olmaksızın mütekabilen birbirlerine göndereceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ve Deutsche Verrechnungskasse malların tamamen güm-
rüklenmesinden sonra, işbu şahadetnamelerin idhalatcı tarafından alâkadar müesseseye tevdi edil
mesi için mnktazi tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

Madde — 7 

İşbu anlaşma, Türkiye ile Almanya arasında emtia mübadelâtına ve tediye muamelâtına aid 
15 nisan 1935 tarihli protokolün, 19 mayıs 1936 tarihli munzam protokolün ve 27 mayıs 1930 ta
rihli ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin 9 ncu maddesine müteferri 19 mayıs 1936 tarihli 
mektub müstesna olmak üzere ayni günlerde imza edilen mektubların yerine kaim olmaktadır. 

Madde — 8 

îşbu anlaşma 15 eylül 1937 tarihinde meriyete girecek ve 31 ağustos 1938 tarihine kadar me
riyette kalacaktır. İki Hükümet işbu anlaşmayı bir senelik yeni bir müddet için uzatmak husu
sunda mutabık olup olmadıklarını 1938 senesi mayıs ayı zarfmda birbirlerine bildireceklerdir. 

Berlinde, türkçe, almanca ve fransızca ikişer aslî nüsha olarak 30 ağustos 1937 tarihinde imza 
edilmiştir. 

İmzalar 
M. Mackensen M. H. Arpağ 
Cari Clous F. Kurdoglu 

( S. Sayısı : 43 ) 
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1 Kumalı liste 

İstatistik Meblağ 
numarası Maddenin adı 1000 mark 

29 
52 c 
52 a 
46 a 
54 a 
46 b 
28 a ' 

144 a/f 
145 a/2 

28 e 
157 a 
141 

94 b 
2 a 
3 a/b 
6 

12 c 
19 b 

428 a 
155 
195 a I 
166 f 
11 b 
48 e '. 

192 a 
227 b 
237 a 
237 d 

Tütün 
Üzüm 
İncir 
Fındık 
Badem 
Ceviz 
Pamuk 
Yün 
Tiftik 
Kendir 
Bağırsak ve saire 
Balmumu 
Palamut ve saire 
Buğday 
Arpa 
Dan 
Fiy «Wicken» 
Kuş yemi 
Yün halı 
Kürklük deriler 
Küspe pamuk tohumundan 
Zeytin yağı 
Nohud ; . 
Kuru kayısı 
Kepek 
Magnezit 
Antimuan 
Krom 

11.005,2 
8.611,8 
1.611,6 

12.685,8 
106,2 

.1.208,4 
4.954,2 
3.604,0 
4.848,0 

79,8 
982,8 
106,8 
998,4 

4.840,8 
2.179,8 

286,2 
732,6 
298,2 
541,8 
105,0 
361,8 
334,8 
303,6 

91,8 
700,2 

5,4 
53,4 

1.812,6 

( 8. Sy-yıjsı : U ) 
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2 umarak Este 

1000 EM. olarak fark 
Fark 

Türkiye lehine Almanya lehine 

Eylül 
1. teşrin 
2. teşrin 
1. kânun 
2. kânun 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 

1& 
» 
» 
» 

19E 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 000 
2 000 
1 500 
1 500 

400 
300 
300 
—' 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
—. 
— . 
— 

1 500 
1 500 
2 000 
1 500 
1 500 



ğımu tasdik eder. 
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Menşe şahadetnamesi numunesi 

Mense şahadetnamesi 

Gönderen 

tsim . . . . 
İkametgâh 
Sokak . . . 

Gönderilen 

îsim . . . . 
İkametgâh 
Sokak . . . 

Malın cinsi . . . 
Ambalajın nevi 
Parça adedi . . 
Marka 

QrlrW f G a y ™ a f İ K g-
b l k l e l ( Safi Kg. 

Kıymet / Fob 
{ Cif 

Sevk yolu 

Ticaret odası, yukarıda tasrih edilen emtianın / Türk 
( Alman j menşeli oldu-

Türk ] 
Alman J 

ke arzedilmis olduğunu tasdik ederler. 

gümrüğü memurları, yukarıda tasrih edilen emtianın istihlâ-

Tarih imza Mühür 

»e*« 

( S. Sayısı : 43 ) 



S. Saytsı: 44 
Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 5 nci 
maddesile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki mu
vakkat madde eklenmesine dair olan 3128 sayılı kanunun 
muvakkat birinci maddesinde yazılı (Memur ve Askerî 
mensubiar) tabirinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/531) 

T. C. 
Başvekâlet 15 - X - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4231 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3128 numaralı kanunun 2 nci maddesile 1455 numaralı kanuna eklenen muvakkat birinci mad
dede yazılı (memur ve askerî mensubiar) tabirinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden 
yazılan 3 - X - 1938 tarih ve 111567 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine müsaade byurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 

• • C. Bayar 

Millî Müdafaa vekilliği zat işleri dairesi sözlü 111567 sayılı ve 3 - X - 1938 tarihli tezkere 
suretidir. 

Başvekâlet Yüksek makamma 

3128 numaralı kanunun ikinci maddesile 1455 numaralı kanuna eklenen muvakkat birinci mad
dede (1455 sayılı askerî memurlar kanununun neşrinden önce (memurlar ve askerî mensubiar) na
mı altında müstahdem olub halen orduda muvazzaf olarak kullanılan askerî memurların bulun
dukları sınıflarmdaki nasıbları bir defaya mahsus olmak üzere dörder sene ilerletilir) denilmek
tedir. 

Bu kanunun esbabı mucibesinde; terfileri bu günkü gibi bütün haklarmı lâyiki veçhile temin 
eden kanunlara göre değil, eski ahkâmı ihtiva eden ve hükümleri zaman ile telif edilemeyen ve 
yekdiğerine mütebayin bir takım kaideleri cami bulunan düstur, nizamname ve talimatnamelere 
göre yapılmış ve harblerin temadisi ve kıtaların hududlarda ve seyyar bir vaziyette bulunma
ları neticesi olarak mezkûr nizamname ve talimatnamelerin aradığı aşrtlarm bizzarur vaktinde 
tahakkuk ettirilememiş olmasından dolayı; hak kazandıkları zamanlarda bile; terfileri yapılama
mış ve 1929 yılında meriyet mevkiine konan 1455 sayılı kanun ve talimatnamesi de bunların kıs
men olsun mağduriyetlerini telâfi edememiş ve bu yüzden hizmet müddetlerinin çokluğuna göre 
küçük rütbelerde kalmış olan eski emektar memurların kısmen olsun terfihlerini temin etmek 
maksadile kanunun tanzim edildiği sarahaten gösterilmiştir. 

Halbuki kanunun mutlak ve kapalı ibaresinden böyle bir mağduriyete maruz kalmamış olan ve 
fakat askerî memurlar meyanında bulunan askerî adlî hâkimlerin de istifade edebileceği gibi umu
mî bir mana çıkabilmekte ve bu yolda müracaatlar ve davalar vaki olmaktadır. Halbuki hâkimler 
memurlar kanununun tatbikatında; cetveline göre; tamamen haklarmı almışlardır. Hâkimlere 



f 
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de dörder sene kıdem verilmesi bunların muharib sınıf subaylarına tekaddüm etmesi gibi gayri 
caiz olan bir teşevvüşe meydan vereceği gibi kanun vaziinin maksadına da külliyen muhalif ola
cağı şübhesiz bulunduğundan mezkûr muvakkat maddede yazılı (memurlar ve askerî mensublar) 
tabirinin hâkimlere şamil olmadığına dair Büyük Millet Meclisinden bir tefsir fıkrasının istihsa
line müsaade byurulmasını arzeylerim. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni . 29 - XI - 1938 

Esas No. 3/531 
Kaçar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

3128 numaralı kanunun ikinci maddesile 1455 
numaralı kanuna eklenen muvakkat birinci mad
dede yazılı (memur ve askerî mensublar) tabiri
nin tefsiti hakkında Millî Müdafaa vekilliğinden 
yazılan tjezkere sureti sunulduğuna ve işin tefsir 
yolile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine dair 
olub encümenimize havale edilen Başvekâletin 
15 - X -1938 tarihli ve 6/4231 sayılı tezkeresi 
Millî Müjdafaa vekilliğinden gönderilen memuru 
ile okundu ve görüşüldü : 

Millî i; Müdafaa vekilliğinin tezkeresinde de 
yazıldığı veçhile Askerî adlî hâkimler 1455 sayılı 
kanun ile tamamen haklarını almış olduklarından 
ve esasen kıdem zammı kanunu, evvelce aldıkları 
maaşata göre dereceleri aşağı indirilerek mağdur 
olmuş ve senelerce Millî Müdafaa vekilliğinde ça
lışmış olan memurlar kasdedilmiş olub askerî 
hâkimler jibu meyanda bulunmadığı cihetle hâkim
lerin böyle bir hak talebinde bulunmaları doğru 

Bütçe «ncümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe enmmeni 9 -1 - 1939 
Mazbata No. 33 
Esas Nd. 3/531 

Yüksek Reisliğe 

3128 sayılı kanunun ikinci maddesHe 1455 
sayılı kanuna eklenen muvakkat birinci madde
de yazılı «memur ve askerî mensublar» tâbirinin 

(S. Sayısı : 44) 

olmadığına Encümenimizce karar verilmiş ve tef
sir sureti aşağıda yazılmış olmakla havalesi veç
hile Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Tefsir sureti 
Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî me

murluğa geçmiş olanların 3128 sayılı kanunun 
muvakkat birinci maddesi hükmünden istifade 
edemezler. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Balıkesir 

C. Ejsener 
Malatya 

0. Koptagel 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Erzurum 
A. Akyürek 

Tekirdağ 
B. Apak 

Maraş 
H. R. Tamkut 

Kâtib 
Samsun 

B. Barkın 
Kırşehir 

L. M. Özdeş 
Tokad 
H. Konay 

Çoruh 
Asım Us 

tefsiri hakkındaki 15.- X - 1938 tarih ve 6/4231 
sayılı Başvekâlet tezkeresi Millî Müdafaa encü
meni mazbatasile birlikte Encümenimize havale 
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edilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâletinden gön
derilen memur hazır olduğu halde okundu ve ko-
nuşudu. 

Mesele yukarıda adı geçen birinci muvakkat 
maddede yazılı memur ve askerî mensublar tâbi
ri içinde askerî adlî hâkimlerin de dahil olub ol
madığını tayinden ibarettir. 

1455 sayılı kanuna eklenen muvakkat birinci 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında aynen 
(1455 sayılı askerî memurlar kanununun neşrin
den önce «memurlar ve askerî mensublar» namı 
altında müstahdem olub hâlen orduda muvazzaf 
olarak kullanılan askerî memurların bulunduk-
arı sınıflarmdaki nasıbları bir defaya mahsus ol
mak üzere dörder sene ilerletilir. 1455 sayılı ka
nunun tatbikından sonra bir evvelki nasıbları-
na göre terfileri yapılanlar bundan istifade ede
mezler) denilmektedir. 

1455 sayılı kanunun ikinci maddesi de askerî 
memurları «askerî memurlar; adliye memurları, 
hesab memurları, muamele memurları, haritacı
lar, imamlar, makinistler, sanatkârlar, muzika 
muallimleri kısımlarından teşekkül eder» diye 
tarif etmiştir. 

Grörülüyorki ikinci madde adliye memurla
rını sarahaten askerî memur sınıfı içinde say
maktadır. Gerçi bu sarih tarif karşısmda 1455 
sayılı kanunun neşri tarihinden evvel orduda 
hizmet görmekte bulunan askerî adlî hâkimlerin 
de adı geçen muvakkat maddenin şümulüne gi
rerek bu madde ile temin edilen dört sene kıdem
den istifade etmelerinin tabiî olduğu düşünüle-
bilirse de askerî adlî hâkimlerin hakları 1455 
sayılı kanunla diğer ordu mensubini gibi tama-
mile gözetilmiş olduğundan muvakkat maddenin 
şümulü askerî adlî hâkimler haricinde bulunan
lara münhasır kalmış ve bu kıdemden istifade 
edeceklerin 1455 sayılı kanunun neşrinde ken
dilerine hiç bir hak temin edilmeyen askerî me
mur ve mensublar olduğu mezkûr muvakkat 
maddenin esbabı mucibe lâyihasile encümenler 
mazbatalarında da zikir ve izah edilmiştir. 

Bundan başka yine muvakkat maddenin ikin
ci fıkrasında kendilerine dört sene kıdem hakkı 
tanınan askerî memur ve mensublardan 1455 sa
yılı kanunun tatbikından sonra bir evvelki nasıb-
larına göre terfileri yapılanların bile bu haktan 
istifade edemiyeceklerini vazn kanun saraha
ten ifade etmiş iken hakları 1455 sayılı kanunla 
temin edilmiş olanların evleviyetle bu muvakkat 
madde haricinde kalacakları encümenimizce tabiî 
görülmüştür. Ancak 1455 sayılı kanunun ikinci 
maddesinin sarahati karşısında askerî adlî hâkim
lerin askerî memur sınıfı haricinde bulunduğuna 
dair bir tefsir yapmak imkânı da mevcud değildir. 
Binaenaleyh gerek ibarenin bu sarahatini ve ge
rek bir kanun ibaresinin ıtlakmdan istifade edi
lerek ordunun disiplini ile telifi kabil olmayan 
sebebsiz ilerlemeler yapılmasının da önüne geç
mek zarurtini göz önünde bulunduran encümeni
miz meseleyi bir tesis ile tesbit etmeği ve bunu 
ifadeye yeter bir fıkranın mezkûr muvakkat mad
deye ilâvesini muvafık görmüş ve tabiati itiba-
rile mezkûr maddeye ilâve edilen bu fıkra hükmü 
muvakkat maddenin meriyeti tarihinden itibaren 
hüküm ifade edeceğinden bu cihet ikinci madde
de açıkça yazılmıştır. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan kanun lâyiha
sı Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrerin, Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul . Diyarbakır Gümüşaie 
F. öymen Rüştü Bekit D. Sakarya 

Kırklareli Kırşehir * Kocaeli 
Ş. Ödül M. Seyfeli A. Said Akbaytuğan 
Malatya Maraş Muş 
M. öker A. Tiridoğlu Ş. Ataman 

Ordu Tokad Yozgad 
H. Yalman S. Genca S. îçöz 

Yozgad 
Sungur 

( S. Sayısı : 44 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Askerî memurlar hakkındaki kanunda dağişiklik 
yapan 3128 sayth kanuna ek kanun lâyihası 

MAÖDE 1 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 
sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı as
kerî memurlar hakkmdaki kanuna eklenen bi
rinci muvakkat maddeye aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

(Askerî adlî hâkimlerle subaylardan askerî 
memurluğa geçmiş olanlar bu madde hükmün

den istifade edemezler.) 
MADDE 2 — Bu kanun 11 şubat 1937 tarih 

ve 3128 sayılı kanunun meriyete girdiği tarih
ten muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

ı>&<t 

( S. Sayısı : 44 ) 



S. Sayısı: 45 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa ek kanun lâyihası 

ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (İ/1166). 

28 - XII -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariçten yapılacak harb malzemesi mubayaalarına müteallik olarak 2490 sayılı Arttırma, eksiltme 
ve ihale kanununa zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - XII - 1938 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa ek olarak hazırlanan kanun lâyihasının 
mucib sebebleri 

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanunu, Devlet daireleri için yapılacak alım ve satım 
muamelâtının tâbi olacağı esasları tesbit etmiş ve bilûmum muamelât bu kanun hükümleri dairesinde 
cereyan etmekte bulunmuştur. Halbuki son zamanlarda 3525 sayılı kanun ile tasdik edilen ingiliz 
kredi anlaşması mucibince Devlet daireleri için îngiltereden ehemmiyetli mikdarda mubayaatta bulu
nulmak icab etmektedir. Bundan başka yakında müzakeresine başlanacak olan Alman kredi anlaşma
sı da ayni mahiyette yani Almanyadan bir kısım eşya ve levazım mubayaası için hükümleri. ihtiva 
edecektir. * 

Bu anlaşmalara müsteniden gerek îngiltereden ve gerekse Almanyadan yapılacak olan mubayaa
larda yukarıda sözü geçen 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun vazetmiş olduğu esas 
larm tamamen tatbikına imkân görülemediğinden bu vaziyet kredi anlaşmalarının arzu edilen şekil
de tatbikına engel olacaktır. Esasen arttırma, eksiltme ve ihale kanununun erzedilen hükümleri daha 
fazla mubayaanın muayyen bir yerden icrasında zaruret olmayan ve muhtelif talihlerden en müsaid 

fiat ve şart teklif edenin tercihi icab eden hususlara kabili tatbik olub halbuki kredi anlaşmalarında 
anlaşmanın yapıldığı memleketten mubayaa zarureti mevcud bulunduğu cihetle bu gibi mubayaala

rın hususî ve ayrı bir esasa istinad ettirilmesinde zaruret görülmüş ve bu zaruretin umumî şekilde bir 
kanunla tesbiti icab etmiş olduğundan ilişik kanun lâyihası bu maksadla tanzim edilmiştir. 

Gerçi lâyihanın 1. nci maddesine muayyen ecnebi memleketlerden satm alınması lâzrmgelen eşya ve 
levazımın 2490 sayılı kanun hükümlerine tâbi olmaksızın mubayaa edileceği kaydi konulmuş ise de 
icra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği talimatnamenin tanziminde mezkûr kanunun ihtiva ettiği 
esaslardan kredi anlaşmaları hükümlerine muhalif bulunmayanların da aynca göz önünde tutulacağı 
tabiidir. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5184 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MaMy e encümeni 
Esas Na. 1/M66 

Karar No. 12 

6 - I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Hariçten yapılacak harb malzemesi ve saire 
Devlet mubayaaları için, 2490 sayılı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanununa zeylen hazırlanan 
ve îcra Tekilleri Heyetinin 23 - XI I . 1938 ta
rihli kararı üzerine Başvekâletin 28 - XII -1938 
tarih ve 6/5184 numaralı tezkeresile Yüksek 
huzurunuza sunulan kanun lâyiha ve mueib se-
bebleri Encümenimize havale edilmiş oldğun-
dan Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri hazır 
oldukları halde okundu ve görüşüldü : 

Verilen izahata ve yazılı mucib sebeblere na
zaran : 3525 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan 
tngiliz kredi anlaşması ahkâmınca Devlet daire
leri için îngiltereden yapılacak olan ehemmiyet
li mife&ardald mtibayaatın, 24#0 sayılı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanununun çerçevesi dahilin
de icrasr müşkülâtı mucib olduğu ve yapılacak 
mübayaatm matlub süratle icrasına bu yüzden 
imkân görülemediği cihetle işbu müşkülâtı yen
mek için lâyihanın sevkedildiği anlaşılmakta 
olub mezkûr sebebler encümenimizce dahi varid 
görüldüğünden lâyiha esas itibarile şayanı ka
bul görülmüştür. Şu kadar ki, işbu kanunla 
istenilen istisnaî hükümlere halen yalnız İngiliz 

kredisinin istimali münasebetile lüzum hâsıl ol
masına ve henüz müzakere halinde olan Alman 
kredisi hakkında dahi şimdiden ahkâm vazedil
mesi zarurî bulunmamasına ve İngiliz kredisi
nin istimalinde dahi işbu istisnaî hükümlere 
müracaata Hükümeti mecbur etmemek ve imkân 
ve faide gördükçe 2490 sayılı ana kanuna göre 
dahi hareket serbestisini muhafaza edebilmek 
üzere birinci maddede icab eden tadil yapılmış 
ve diğer maddeleri aynen kabul olunarak kanun 
lâyihasının müstacelen müzakeresinin talebine 
de karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Malatya 

M. M. 
Yozgad 

Emin Dmman 
Bursa 

M. Nedim Zabcı Dr. G. Kahmmtan 
İzmir Diyarbakır 

Kâmil Dursun H. öniz 
îçel Zonguldak 

E, tnankur 8. Necati 

Kâtib 
- Seyhan 

Esma Nayman 
İstanbul 

A. Bayındır 
Diyarbakır 
Zülfü Tigrel 

Manisa 
TaJıir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 34 
Esas No. 1/1166 

Yüksek Reisliğe 

9-1 -1939 

Hariçten yapılacak harb malzemesi mubayaa
larına müteallik olmak üzere 424^0 sayılı arttır
ma, eksiltme ve ihale kanununa ek olarak hazırla
nan ve Başvekâletin 28 - XI I -1938 tarih ve 
6/5184 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni maz-
batasile birlikte encümenimize havale edilmiş 

olmakla Millî Müdafaa, Maliye ve Ziraat vekil-
lerile Nafıa vekâleti namına gönderilen memur
lar hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Hükümet bu lâyiha ile 3525 sayılı kanunla tas
dik edilen ingiliz kredi anlaşması mııcibinco 
yapılacak mubayaatta arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunu hükümlerinin tatbikinde müşkülât çık-

( S. Sayısı : 45 ) 
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tığından bahsederek bu hükümlere istisna teşkil 
eder şekilde bir müsaade istemekte ve müzakeresi 
yapılmakta olan Alman kredi anlaşması dahi in
taç ve Yüksek Meclisçe kabul Duyurulduğu tak
dirde bu krediye müsteniden yapılacak mubaya-
atta da bu şekilde güçlükler çıkacağı melhuz bu
lunmasına ve bu kredilere mümasil mukaveleler 
yapıldıkça ayni müşküller tahaddüs edeceğine bi
naen istenilen bu istisnaî hükmün umumî şekilde 
vaz ve kabulünü teklif etmektedir. 

Maliye encümeni bu istisnaî hükmün şimdilik 
sadece ingiliz kredisine hasrmı münasib görerek 
lâyihayı o şekilde yeniden yazmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde 
alınan izahata göre muayyen bir ecnebi memle
ketten Devlet namına yapılacak mubayaaların 
arttırma, eksiltme ve ihale kanununa tevfikindc 
müşkülât çıktığı ve bilhassa bu krediden harb 
malzemesi için istimal edilecek kısmın istimalinde 
hususî bir esas kabul etmek zarureti bulunduğu 
ve bu kredinin mühim bir kısmı Devlet sermaye-
sile kurulan teşekküller namına vukubulacak mu-
bayaata tahsis edileceği ifade edilmiş olup bu 
müesseselerin ise yapacağı mubayaatta esasen art
tırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine 
riayet mecburiyeti bulunmadıkları ve maahaza 
bu lâyiha bunların dahi mubayaatını Vekiller 
Heyetince tesbit edilecek şekilde yapılmasını te
min eylediğinden mezkûr müesseselerin esas ka
nunlarındaki hükümlere nazaran daha emniyet 

bahşolacağı. anlaşılmakla lâyiha Maliye encüme
nince tesbit edilen şekilde yalnız ingiliz kredisine 
mahsus olmak üzere esas itibarile kabul edilmiş
tir. 

Ancak bu istisnaî müsaadeye arttırma, eksilt
me ve ihale Jcaıcommun tatbiki kabil olmayan hal 
lerde müracaat edümesini temkı için bu eihetiıi 
metinde tasrihi lüzumlu ve mahiyeti itibarile lâ
yiha hükmü muvakkat bir zaman içfaı tatbik edi
leceğinden arttırma, eksiltme ve ihale kanunana 
muvakkat Mr madde halinde eklenmesi münasib 
görülerek bu şekilde yeniden yazılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

İsparta Kayseri Trabzon 
Reis R. V. M. M. 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Balıkesir Diyarbakır 
F. öymen E. Adakan R. Bekit 

Kastamonu Kırklareli Kocaeli 
T. Coskan Ş. ödül A. Baid Akbwy4uğmı 
Malatya Manisa Maraş 
M. Öker T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 

Muş Muş Gtodu 
Ş. Çüoğlu Ş. Ataman H. Ytibman 

Srvas Tokad Yozgad 
Remzi Çiner S. Genoa S< Içöz . 

Yozgad 
Sungıtr 

* • 

( S. Sayısı : 4S ) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFt 

2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale kanunu
na ek kanun layihası 

MADDE 1 — Hususî kanunlarına müsteni
den ancak muayyen ecnebi memleketlerden mu
bayaası ltzımgelen eşya ve levazım 2490 sayılı 
kanun bükümlerine tâbi olmaksızın aid olduğu 
dairenin teklifi üzerine Maliye vekâletinin mu-
taleası alınarak îcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek esaslara göre mubayaa olunur. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

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

2 2 - X n - 1 9 3 8 
Bş. V. 

C. Boyar 
Da. V. 

Dr. B. Saydam 
,Mî. V, 
8. Ankan 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Hilmi Uran 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MALİYE-ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 - VI -1938 tarih ve 3525 sa
yılı kanunla tasdik edilen kredi anlaşma muka
velesi mucibince mubayaası icab eden eşya ve 
levazım, 2490 sayılı kanun hükümlerine tâbi ol
maksızın aid olduğu dairenin teklifi üzerine Ma
liye vekâletinin mütaleası alınarak İcra Vekil
leri Heyetince tesbit edilecek esaslara göre mu
bayaa olunabilir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 45 ), 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

Arttırma, eksiltme ve İhale hakkındaki 2490 sayılı 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2 haziran 1934 tarih ve 2490 
sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa aşa
ğıdaki muvakkat madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — 28 - VI - 1938 ta
rih ve 3525 sayılı kanunla tasdik edilen kredi 
anlaşma mukavelesi mucibince mubayaası icab 
eden eşya ve levazım, 2490 sayılı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hükümlerinin tatbiki ka
bil olmayan hallerde aid olduğu vekâletlerin 
teklifi üzerine Maliye vekâletinin mütaleası alı
narak İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
esaslara göre mubayaa edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. kayısı 





S. Sayısı: 46 
Yozgad mebusu Emin Dramanın, Arzuhal encümeninin 
30 - XI- 1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 519 sayılı 

kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encümeni mazbatasi (4/36) 

28 - XII - 1936 
Yüksek Reisliğe 

Arzuhal encümeninin 30 - XI - 1936 tarihinde tevzi edilen kararlar cetvelinde yazılı ve Edre-
midin Hekimzade mahallesinde sakin eski sandık emini Osman Fevzinin istidasına mütedair 519 nu
maralı kararın, nizamnamei dahilinin 57 nci maddesine tevfikan Heyeti umumiyede müzakere
sini, hürmetlerimi sunarak dilerim. 

Yozgad mebusu ' 
Emin Draman 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Arzuhal encümeni 9 - I -1939 

Karar No. 519 
Esas No. 4/36 

Yüksek Reisliğe 

Edremitte eski düyunu mumiye idaresi 
sandık emini iken istifa etmiş olan Osman Fev
zinin arzuhali hakkmda Encümenimizin vermiş 
olduğu 11 - XI -1936 tarih ve 519 numaralı ka
rara Yozgad mebusu Emin Dramanın 28 - XII -
1936 tarihli itirazı okundu, icabı konuşuldu : 

Her ne kadar arzuhal sahibinin 65 yaşmı 
açıkta iken ikmal etmiş olmasından dolayı ta
lebinin yerine getirilemeyeceğine dair Encüme
nimizin 11 - XI -1936 tarih ve 519 numaralı ka
rarı mevcud ise de ahiren kabul olunan 1041 
numaralı tefsir kararında, istifa ve sair suretle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra açıkta iken 65 ya
şmı doldurmuş olan memurların da 1683 numaralı 
yeni tekaüd kanununun 23 ncü maddesi hükmün
den istifadeleri tasrih edilmiş olduğundan ve 
dairesince de işbu tefsir hükmü nazarı dikkate 
almarak bütün tatbikatın ıslahı cihetine gidil
diği ve bu meyanda dilek sahibinin de dosyası 
tekrar ele alınarak evvelce müstedinin geri al

dığı hizmet cetvelinin 14 - VI - 1938 tarihli ve 
94587/18295 saydı tahriratla Edremid malmü--
dürlüğünden istenildiği bu cetvelin gelmesi üze
rine Fevzinin zikri geçen 23 ncü madde hükmün
den istifadesi için lâzmıgelen muamelenin ikmal 
edileceği salâhiyettar müdürün Encümenimize 
verdiği izahattan anlaşılmış olduğundan keyfi
yetin bu suretle arzuhal sahibine bildirilmesi
ne karar verildi. 

Bu mazbatamız Umumî Heyete arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Arzuhal E. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Aydın , Samsun 
1. Sökmen A. Menderes • M. Ulaş 

Gazi Anteb İstanbul Van 
M. Şahin Ali Barlas M. Boya 

Gümüşane Siird Kars 
Ş. Erdoğan Ş. Süsoy Ö. Küntay 

Ordu 
İsmail Çamaş 





S. Sayısı: 47 
Aydın mebusu Tahsin Sanın,Arzuha! encümeninin I5-VI-1938 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1633 sayılı kararının 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve 

Arzuhal encümeni mazbatası (4/85) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Arzuhal encümeninin haftalık karar cetvelinin 15 - VI - 1938 tarihine aid 43 ncü sayıfasmda ya* 
zili îzmir müstahdem mevki askerî adlî hâkimi Sami Dağlı hakkmda 9 - V . 1938 tarih ve 1633 
sayılı Arzuhal encümeni kararının mevzuatı kanuniyeye ve 14453 sayılı beden kabiliyeti talima
tına muhalif olduğunu ve dilek sahibinin mağduriyetini mueib bulunduğunu gördüm. 

Dilek sahibi - askerî adlî hâkim Sami Dağlının mağduriyetini mucib olan tekaüdlük muame
lesinin kanunsuzluğunu ve isabetsizliğini ispat sadedinde dileğinde ileri sürdüğü esbabı muci-
beli itirazları ve gösterdiği kanun ve talimatname maddeleri tamamen doğru ve isabetli ol
duğu gibi isteğinin dahi kıta başı ve komutanlık mevkii olan muharib sınıf olmayıb üç muhtelif 
heyeti sıhhiyenin tesbit ettiği sıhhî durumile mütenasib olan hali hazırda bulunduğu askerî memur 
sınıfında askerî adlî hâkim olarak istihdamı ve bu suretle emsalile birlikte terfi edememek yü
zünden zayi ettiği terfi haklarının iadesi olduğuna göre bu isteğinde tamamen haklı bulun
duğu ve bu itibarla encümence istidasının reddini istilzam eden sebebler arasında gösterilen 
(gözlerinden kaybettiği rüyet derecesi muvazzaflığının hususiyetinin icab ettirdiği faal bir kıta 
idare etmek hizmetine mâni ve engel olduğu) mütaleasının gayri varid olduğu ve bilâkis dilek sa
hibi hâkim Sami Dağlmm mevcud göz arızası 14453 sayılı beden kabiliyeti talimatnamesine tat
bik edildiği takdirde değil, bulunduğu memur sınıfında hatta kıta komutanlığı olan muharib sı
nıfta dahi istihdamına engel teşkil etmeyeceği görülür tarzda bariz bir hakikat olduğu gibi bu 
hâkimin göz arızasının sıhhat işleri dairesinin yanlış yaptığı tatbikata göre 14453 sayılı be
den kabiliyeti talimatnamesinin göz kısmına aid olan hastalıklar cetvelinin yedinci maddesinin * (B) 
sütununa uygun bulunduğu kabul edilse dahi yine tekaüd edilmemesi ve bulunduğu askerî memur 
sınıfında muvazzaf askerî adlî hâkim olarak istihdam edilmesi icab etmektedir. Çünkü : 

14453 sayılı beden kabiliyeti talimatnamesinin 2 numaralı cetveline müstenid askerî memurlar 
hakkında beden kabiliyeti faslmın ikinci maddesi aynen (hizmet esnasında hastalampta hastalık
ları eyileşebilecekse zabitan gibi hava tebdili ve sair sıhhî muamelelere tâbi tutulurlar. İllet
leri (B) hanesini geçemeyenler mensub oldukları sınıftaki vazifelerini yapabildikçe ihraç ve teka-
üdlüklerine gidilmez) mealindedir. Talimatnamenin bu sarih ve katği hükmüne göre dilek sahibi 
hâkim Sami Dağlıya tatbik edilen tekaüdlük muamelesi haksız ve kanunsuzdur. Bu itibarla 
hakkmın iadesi ve mağduriyetinin devamına meydan verilmemesi lâzımdır. 

Yine Arzuhal encümeninin istidasının reddi sadedinde dermeyan ettiği sebeblerden (hususile 
muayeneden sonra bu hususa kendisi de kani olarak talimatı mucibince ordunun adlî işlerinde 
çalışacağına dair sened vererek hukuk mektebine devamma müsaid sabit vazifelere naklettirilmiş 
olmasına göre yapılan muamelenin ve son tedkik mercii encümeni kararı beden kabiliyeti tali
matnamesi ahkâmma uygun görülmüş olduğu) mütaleası da yukarıda zikredilen beden kabiliyeti tali
matnamesinin hükümlerine tamamen aykırı ve bilâkis memur sınıfında istihdam edilmek üzere 
tahsile gönderilen bu subaym bu smıfta çalışabilecek ve bu tahsili yapabilecek kabiliyette ol
duğu raporla tesbit edildiğine nazaran tekaüd edilmeyerek istihdam edilmesi icab ederdi. 

Kendisinin kani olması keyfiyetine gelince •. Burada mevzubahs olan kanaat, tesbit edilen göz 



arizasile muharib sınıfta çalışamayacağını anlayarak ordudan ayrılmamak ve ordunun adlî işle
rinde terfi ve tefeyyüz hakları verilmek suretile çalışmağa muvafakattan ibarettir. Yoksa 
senelerce terfi ve tefeyyüzden mahrum kalarak çalışmak değildir. Beden kabiliyeti talimatname
si de bunu bu suretle kabul etmiş ve memur sınıfında istihdam edileceklerin tekaüd edilmemele
rini emretmiştir. 

Binaenaleyh Arzuhal encümeninin beden kabiliyeti talimatnamesine uygun gördüğü bu mütaleasr 
da gayri varid ve talimatnamenin sarih hükümlerine muhaliftir. 

Yukarıda yazılı sebeblerden dolayı dilek sahibi askerî adlî hâkim Sami Dağlının zayi ettiği 
haklarının tamamen iadesi ve hakkında tatbik edilen tekaüdlük muamelesinin kaldırılması 
icab etmekte bulunduğundan yeniden tedkik edilmek üzere idarî dava mahiyetinde bulunan bu 
işin 15 - V - 1938 tarhi ye 3410 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince salahiyetli 
merci olan Askerî temyiz mahkemesine tevdiini ve bu suretle bir vatandaşın mağduriyetinin de
vamına meydan verilmemesini ve Umumî Heyette müzakeresini arz ve istirham ederim. 

11 . XI - 1938 Aydın saylavı 
Tahsin San 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. %. M. M. 
Arzuhal encümeni 

Karar No, 1633 
Esas No. 4/85 

9 - I - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Arzuhal eneümeainin 15 - VI - 1938 tarihli sek Reisliğe sunulur. 
haftahfc ikarar cetvelindeld 1633 numaralı ka- Arzuhal En. A. 
rarma A^dm saylavı Tahsin Sanın itirazının 
'Encümenimize havalesi üzerine mesele incelen
di. 

341© numaralı kanun mucibince bu işin As
kerî Temyiz mahkemesine gönderilmesi icab 
etmekte olduğuna ve keyfiyetin bu mazbata üe 
Umumî Heyete arzına karar verilmiştir. Yük-

M. M. 
Giresun 

1. Sökmen 
istanbul 

Ali Barlas 
Siird 

Ş. Süsoy 
Ordu 

İsmail Çamaş 

Aydın 
Adnan Mendres 

Kars 
Ö. Kunt ay 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kâtib 
Samsun 
M. Ulaş 
Van 

M. Boya 
Gazi Anteb 
M. Şahin 

» « « 
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S.Sayısı: 48 
1.940 sayılı-kanunun 2 nci maddesine bir (E) fıkrası ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası ve gümrük ve inhisarlar, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (l/l 134) 

T.C. 
Başvekâlet 5 - VII - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2907 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ! 

1940 numaralı ve 7 - IV - 1932 tarihli kanunun ikinci maddesine bir (E) fıkrası ilâvesi hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21 . VI - 1938 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 'kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

1940 numaralı ve 7 - "İV - 1932 tarihli kanunun 2 nci maddesine (E) fıkrası ilâvesine dair 
kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

îdhalât umumî tarifelerinde- bilhassa spesifik tarifelerde tabiattan istihsal olunan ve muhtelif 
sanayi yolu ile bunlardan imal edilen eşya ve maddeleri ayrı ayrı isimlerile saymak imkânsızlığı 
karşısında, bunlar tabiî ilimlere ve ibtidaî madde olarak kullanılan sanayi şubelerine taallukuna ve 
mahiyetlerine göre tertib ve tasnif edilmekte ve hiç bir maddenin teklif harici kalmamasını temi-
nen eşya sınıflarının bariz vasıfları ile tarifinden sonra (emsali ve saire) tabirleri altında mü
masillerinin resim mükellefiyeti şümulü içine alınmasına çalışmaktadırlar. 

Tekniğin, terakki kanunî icablan, durmadan ilerlemesi neticesi olarak her gün yeni çeşidlerin 
ticarete çıkarılması sebebile birbirine yakınlık gösteren yüzlerce eşyanın tarifedeki pozisyonlarını 
doğru tayin ve takdir hususunda bir çok güçlükler doğmaktadır. 

Her memlekette böyle tarifedeki yeri alâkalı memurların takdirlerine göre değişebilecek mahi
yet arzeden eşyanın muhtelif gümrüklerde yapılan tarife tatbiklerinde birliği temin için, gerek 
sahihlerinin müracaatı gerek merkezce yapılan kontrol neticesinde tesadüf edilen ıttıratsızlıklar idarî 
kararlar ile ortadan kaldırılmaktadır. 

Bizde de tarifede yeri açıkça belli edilmemiş eşyanın tatbik edilmesi lâzımgeldiği tarife numa
rası Gümrük ve inhisarlar vekilliğince karara bağlanarak gümrüklere tebliğ edilir. 

îdare bu türlü kararları daima, karar tarihinden sonraki muameleler için memsek tutmakta, 
lehde veya aleyhde olduğuna bakmaksızın katğileşmiş eski muamele ve tahakkuklara dokunmamak
tadır. 

Ancak son zamanlarda Devlet şûrası ittihaz eylediği kararlar ile bu görüşe muhalif olarak, eğer 
idarece en son yapılan tebliğ ile bir eşyanın daha az resme tâbi bir tarife numarasına tatbiki cihe
tine gidilmiş ise bundan önce tahakkuk ettirilib irad kaydedilmiş resim farklarının mükelleflere ia
desine hükmeylemektedir. 

Bu suretle alâkalıları tarafından bidayeten tarife kanununun 30 ncu maddesinde yazılı şekilde 
itiraz yoluna gidilmeyerek katğileşımiş bulunan vergi tahakkukları yıllarca sonra bozulmakta, mu
amelelerde meveud olması lâzımgelen istikrar ortadan kalkmakta ve bu yüzden önceden tahmini im
kânsız reddiyata yol açılmaktadır. 



Diğer taraftan gümrük resmi idhalâtçılar tarafından ödendikten sonra müstehliklere devrolunan 
bir vergi olduğundan ödenmesi üzerinden pek çok zaman geçerek müstehliklere devredilmiş bir 
verginin kısmen olsun idhalâtçıya geri verilmesi haksız bir iktisaba da yol vermektedir. 

Nitekim Devlet şûrası, gümrük memurlarının hatası yüzünden eksik alınmış resimlerin sonradan 
idarece mükelleflerden takib edilmesi hallerinde bu prensibe müsteniden ve idhalâtçrnın malı elden 
çıkarmış olması mülâhazasına binaen mükellefe rücu imkânı kalmamış bulunduğunu itibare alarak 
bu türlü istekleri reddetmektedir. 

Bu sebeblerden dolayı idarî bir karar ile tarifedeki yeri tayin olunan bir eşyanrn bilâhare ayni 
suretle tatbik edileceği tarifesi değiştirildiği takdirde son karar ve emrin geçmişteki katğileşmiş 
tahakkuklara tesiri olmayacağı hususunun kanun yolu ile temini gerekli görülmüş ve 1940 sayılı ka
nunun 2 nci mdadesine bir (E) fıkrası ilâve olunmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve în. encümeni 2 - XII -1938 

Esas No. 1/1134 
Karar No. 4 

Yüksek Eeisliğe 

1940 numaralı ve 7- IV-1932 tarihli kanu
nun ikinci maddesine bir (E) fıkrası ilâvesine 
dair Başvekâletin 5 temmuz 1938 tarih ve 6/2907 
numaralı tezkeresile Büyük Meclise sunulup encü
menimize havale edilen kanun lâyihası Gümrük 
ve inhisarlar ve Maliye vekâletleri mümessilleri 
hazır bulundukları halde müzakere ve tedkik 
edildi: 

Hükümetin gösterdiği mucib sebebler yerinde 
görülerek birinci madde tavzihan değiştirilmek 
ve muvakkat madde Hükümet mümessillerinin 
mutabakatı ile kaldırılmak ve diğer maddeler ay-

1940 numaralı kanunun 2 nci maddesine bir 
«E» fıkrası ilâvesine dair Başvekâletin 5-VII-1938 
tarih ve 6/2907 numaralı tezkeresile Yüksek 
katınıza sunulan kanun lâyihası ile Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin buna dair mazbatası en
cümenimize havale buyurulduğundan Gümrük ve 

nen olmak üzere kanun lâyihası encümenimizce 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Gümrük ve in. E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum istanbul Balıkesir 

/ . Eker S. Vraz S. Gökçül 

Kütahya Samsun Kocaeli 
ö. Dinç M. Günesdoğdu Ali Dikmen 

Sinob Yozgad Bolu 
H. Orucoğlu E. Pekel Dr, E, Cemal Suda 

inhisarlar vekâleti müsteşarı hazır olduğu halde 
encümenimizde okundu ve görüşüldü. 

Bu hususta Hükümetin göstermiş olduğu mu
cib sebebler encümenimizce dahi yerinde görül
düğünden lâyiha esas itibarile kabul edildiği gibi 
müzakere edilen maddelerden birinci madde 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 14 - XII - 1938 
Esas No. 1/1134 

Karar No. 10 
Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 48 ) 
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Gümrük ve inhisarlar encümeninin tadili ve diğer 
maddeler Hükümetin teklifi veçhile kabul edil
miş olduğundan havalesi veçhile Bütçe encüme
nine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maliye En. R. M. M. Kâtib 
Bayazıd Yazgad Seyhan 

îhsan Tav E. Dr aman 

Bütçe encümeni 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 35 
Esas No. 1/1134 

Yüksek 

1940 sayılı kanunun ikinci maddesine bir (E) 
fıkrası eklenmesi hakkında olub Başvekâletin 5 -
VII - 1938 tarih ve 6/2907 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Gümrük ve 
inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Gümrük 
ve inhiiıarlar vekâleti müsteşarı hazır olduğu hal
de okundu ve konuşuldu : 

Alınan izahat ve yapılan tedkikata göre güm
rüklere gelen eşyanın nevileri pek çok olduğu 
gibi sanayi tekniği ilerledikçe günden güne de bu 
neviler teadül etmekte olduğundan gümrük ta

rife cetveli pozisyonlarında bütün bu nevileri tadad 
etmek imkânı bulunmamakta ve bir pozisyona da
hil olan eşyanın başlıcaları sayıldıktan sonra ve 
saire veya emsali gibi tabirler ilâve edilerek ta
rife tatbikatını kolaylaştırmak zarureti hâsıl ol
makta ve bu suretle memlekete giren malların 
hangi pozisyonda yer alması iktiza ediyorsa güm
rük idarelerince usulü veçhile takdir ve tayin edi
lerek dahil olacakları pozisyonlar üzerinden re
simleri tahakkuk ettirilmektedir. Bazan bu ka
bil eşyanın hakikî mahiyetlerinin tayin edileme
mesi yüzünden yanlış bir pozisyonda yer alma
ları da mümkün bulunduğundan, tatbikat ilerle-
yib yapılan tahlilâtın verdiği neticeler ve diğer 
memleketlerdeki tatbikat da tedkik edildikçe bun
ların tarifedeki hakikî yerlerini bulmak imkânı 
hâsıl olmakta ve bundan sonra bu eşyanın tayin 
edilen pozisyon üzerinden muamele görmesi güm
rük idarelerine tamim edilmektedir. Ancak son 

( S. Sayısı 

Diyarbakır Çoruh İstanbul 
H. Öniz î. S. Muş A. Bayındır 

İzmir Gümüşane Bursa 
KâmilDursun Ş. Öndersev Dr. G. Kahraman 

Malatya Manisa Zongoldak 
M. Nedim zahcı Tahir Hitit Necati Güneri 

mazbatası 

10 . 1 - 1939 

Reisliğe 

olarak tayin edilen pozisyona göre alınan resmin 
bazı kere evvelki pozisyona nisbetle daha az veya 
fazla olması evvelce bu eşyayı getirmiş bulunan 
tüccarın veya Hazinenin aradaki resim farkını is
temeleri gibi bir netice de husule getirmektedir. 
Böyle bir neticenin olduğu gibi kabulü halinde 
üzerinden yıllar geçmiş bir çok muamelelerin ye
niden ele alınarak gözden geçirilmesini mucib 
olacak ve bu suretle bir çok karışıklıklar vücude 
getirecek ve alâkalıların, da bazan haksız iktisab-
larına sebebiyet verilmiş olacaktır. Gerçi kanu
nun yanlış tatbiki neticesi fazla alınmış olan bir 
resmin iadesi veya istirdadı lâzımgeleceği düşü-
nülebilirse de gümrük resimlerinin müşteriye in
tikal eden* vergilerden bulunması hasebile tücar-
ların bu resim farkını müşteriden tahsil etmiş 
olmaları tabiî bulunduğundan ziyaa uğramış 
bir hakları mevzuıbahs olmayacağı gibi 
Hazinenin de evvelce ödenen resimden ayrı ola
rak tüccardan fazla bir şey taleb etmesi de ge
tirdiği eşyayı satmış olan tüccarın fuzulî bir pa
ra tediyesi gibi haksız bir vaziyete maruz bıraka
cağından bu tarzı hareket hakkaniyet bakımın
dan doğru olmayacaktır. 

Binaenaleyh bu kabil mütalebelere mâni ol
mak üzere Gümrük ve inhisarlar vekâletince it
tihaz olunan bu nevi kararların Resmî Gazete ile 
ilânı tarihinden önce resmi verilerek katğileşmiş 
muamelelere şamil olmaması ve bu suretle haksız 
iktisabl arın önüne geçilmesi işbu lâyiha ile teklif 
edilmekte olup encümenimizce de bu mütajea. mu-

48) 



4 
hik görlüihüş ve lâyiha Gümrük ve inhisarlar en
cümeninin hazırladığı metin dairesinde esas itiba-
rile kabul edilmiştir. 

Ancak tatbikatta tahakkukun hangi noktada 
katğileşeceği bilhassa şekil noksanından dolayı 

Şûrayi devlete müracaat müddeti olan 90 günlük 
müddetin de katğileşme safhasına idhal edilip 
edilmiyeceği gibi tereddüdler hâsıl olabileceğin
den encümenimiz yalnız gümrük ve tarife kanun
larına göre katğileşmiş tahakkuklara bu karar
ların tatbik edilemiyeeeğini metinde tasrih et
meyi faideli ve şekil noksanından dolayı Şûrayi 
devlete müracaat hakkının mahfuziyetini de ta
biî bulmuş ve lâyiha metnini bu esası açıkça 
ifade eder şekilde değiştirmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük

sek Reisliğe sunulmuştu?. 
Reis 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kâtib 
İstanbul 
F. Öymen 

Kırklareli 
Ş. Ödül A. 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Tokad 

S. Genca 

R. V. 
Kayseri 
F. Baysal 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kocaeli 
Said Akbaytuğan 

Mardin 
R. Erten 

• Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. Içö» 
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- 6 -
ÖÜKÛMETİN TEKLİFİ 

1940 numaralı ve 7 - IV - 1932 tarihli kanunun 
2 nci maddesine bvr «E» fıkrası ilâvesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — U nisan 1334 tarihli aümrük 
kanununun 7 haziran 1926 tarihli ve 906 numa
ralı kamun ile değiştirilen 107 nci maddesinin 
tadiline ve mezkûr kanunu muaddil 1723 numa
ralı kamunun birinci maddesine bazı f ıkralar ilâ
vesine 4air olan 1940 numaralı ve 7 - IV -1932 
tarihli kanunun 2 nci maddesine (E) işaretli aşa
ğıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

E - İdarenin tarife tatbikatına müteallik ka
rarlan gümrüklere tebliğinden sonraki muame
lelerde esas tutulub daha önceki katğileşmiş ta
rife tatbiklerine teşmil edilemez ve bu yeni ka
rarlara müsteniden ne idare ne de mükellefler 
tarafından katğileşmiş olan tahakkuklardan ötü
rü resim farkı istenemez. 

MUVAKKAT MADDE — Yukarıki fıkra 
hükmü, kanunun neşrinden evvelki muamelelere 
de şamildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdik 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

21 - VI - İ938 
Bş. V. 

C. Bayat 
Da, V, 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Artkan 
S. î . M. V. 

Dr. H. Âlataj 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î . V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kürdoğlu 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
NİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1940 numaralı ve 7 - IV -1932 tarihli kanunun 
ikinci maddesine bir (E) fıkrası ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 sayılı ve 7 - IV -1932 ta
rihli kanunun ikinci maddesine aşağıdaki (E) 
fıkrası ilâve edilmiştir: 

E - Tarifede yerleri sarahaten belli olmayan 
eşya ve emsal çeşidlerinin pozisyonlarını tayin 
eden Gümrük ve inhisarlar vekâletinin umumî 
kararlan Resmî gazete ile neşri tarihinden ön
ce resimleri verilerek katğileşmiş muamelelere 
tatbik olunmaz. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 48 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENtNÎN DEĞİŞTİR t$ t 

Gümrük kanununda değişiklik yapan 1940 sa
yılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 7 - IV -1932 tarih ve 1940 sa
yılı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki (E) 
fıkrası eklenmiştir. 

( E - Tarifede sarahaten yerleri belli olma
yan eşya ve emsali çeşidlerinin pozisyonlarını 
tayin eden Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
umumî kararlan, Resmî gazete ile neşri tari
hinden önce yapılmış ve gümrük ve tarife ka
nunlarına göre katğileşmiş bulunan tahakkuk
lara tatbik olunmaz ). 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 48 ) 





S. Sayısı: 49 
İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkın

daki 2180 ve 3011 sayılı kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Bütçe 

encümeni mazbtası (2/83) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 38/19345 

6-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkındaki 2180 ve 3011 sayılı kanun lâyihalarının bazı madde
lerinin değiştirilmesine lüzum hâsıl olduğundan bağlı olarak sunulan kanun lâyihasının kabulünü arz 
ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
/ . F. Alpaya Dr. 8. Uzel 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkındaki 2180 sayılı kanun ile 3011 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtının hali hazır ihtiyacı temine kâfi gelmediği anlaşıldığından 
muamelâtın selâmetle cereyanını temin için 2180 ve 3011 sayılı kanunların bazı madde ve fıkrala 
rmm ihtiyaca göre tadiline ve (A) işaretli kadro cetvelinin tebdiline lüzum görülerek bunu teminoıı 
işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 36 

Esas No. 2/83 

10-I -1939 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur daire teşkilâtı hakkındaki 
2180 ve 3011 sayılı kanunlarda bazı değişiklik
ler yapılması hakkında Büyük Millet Meclisi 
İdare Heyetince yapılan kanun teklifi encüme
nimize havale edilmiş olmakla okundu ve konu
şuldu : 

îşbu teklif lâyihasile şimdiye kadar Hususî 
kalem tarafından idare edilmekte olan Umumî 
yazı işlerinin ayrı bir müdür tarafından görül
mesi ve Hususî kalemin yalnız Reisicumhurun 

mahrem ve hususî muhaberat ve emirlerini ifa 
etmesi mâksadile teşkilâtta- bu şekilde değişik
lik yapılması ve yeniden bir baştabiblik vücude 
getirilmesi istenilmekte olup alınan izahata na
zaran yapılan bu değişikliğin Riyaseti Cumhur 
dairesi * teşkilâtını ihtiyaca uygun bir hale ge
tireceği anlaşıldığından teklif lâyihası esas iti-
barile encümenimizce kabul edilmiştir. 

Lâyihada baştabiblik makamı için yaverlere 
müşabih olarak bir ihtisas tahsisatı derpiş edil-
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miş ise de lâyihada mikdarı gösterilmemiş olup 
müzakerede hazır bulunan Umumî kâtib tara
fından bu tahsisatın ayda dört yüz lira olarak 
tesbiti Aıünasib olacağı ifade edilmiş \e yalnız 
Reisicumhurun sıhhatlerde alâkadar olarak baş
ka yerde munzam iş alamıyacak olan bir müte
hassıs için istenen bu mikdar encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. Ancak, baştabiblik tahsi-
satile şimdiye kadar (D) cetvelinde gösterilen 
yaverler tahsisatının bu cetvelden çıkarılarak 
mikdarları lâyihaya bağlı bir cetvelde gösteril
mesi münasib olacağından 5 nci maddede bu yol
da bir tadil yapılmıştır. 

Keza ihtisas tahsisatının 1938 yılı için Riya
seti Cumhur bütçesinin tertibi müsaid olan 36 
nci masarifi umumiye ve müstahdemler iaşesi 
faslından verilmesi de muvakkat bir madde ile 
tesbit edilmiştir. 

Bunlardan başka yazıya ve tertibe aid bazr 

İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ I 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilâtı hakkındaki 2180 i 
sayılı kanun ile 3011 sayılı kanunun bazı madde- \ 
Terinin değiştirilmesi hakkında kanun layihası ı 

MADDE 1 — Riyaseti Cumhur dairesi teşki
lâtı hakkındaki 2180 sayılı kanunun birinci mad- I 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : | 

Riyaseti Cumhur dairesi : Umumî kâtiblik, j 
başyaverlik, hususî kalem müdürlüğü, yazı işleri I 
müdürlüğü ile daire müdürlüğünden ve baştabib- ı 
likten teşekkül eder. I 

MADDE 2 — 3011 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekle konulmuştur : | 

A - Hususî kalem müdürlüğü : Bir müdür 
ile baremin dördüncü derecesinden bir, beşinci 
derecesinden bir ve altıncı derecesinde iki ki, 
ceman d$rt kâtibden mürekkebdir. 

Bu kalem, Reisicumhurun mahrem ve hususî 
muhaberelerini temin ve ifa eder. Müdür bu , 
kalemin âmiridir. Reisicumhurun resmî ve hu- I 
susî mah|yeti haiz emirlerini yerine getirir. 

B - Yazı işleri müdürlüğü : Bir müdür ile I 
baremin altmcı derecesinden iki ve yedinci de- I 
recesinden iki ki, ceman dört kâtibden mürek
kebdir, I 

değişiklik yapılmak *suretile yeniden hazırlanan 
lâyiha Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F, Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Diyarbakır 
F. öymen E. Adakan R. Bekit 

Kastamonu Kırklareli Kocaeli 
T. Coşkan Ş. ödül A. Said Akbaytugan 
Malatya Manisa Maraş 
M. Öker T. Türkoğlu A. Tiritoğlu 

Muş Muş Ordu 
Ş. Çiloğlu Ş. Ataman H. Yalman 

Sivas . Tokad Yozgad 
Remzi Çiner S. Genca S. îçöz 

Yozgad 
Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununda de
ğişiklik yayılmam hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mayıs 1983 tarih ve 2180 sa
yılı Riyaseti Cumhur dairesi teşkilât kanununun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Riyaseti Cumhur dairesi: Umumî Kâtiblik, 
Başyaverlik, Hususî kalem müdürlüğü, Yazı iş
leri müdürlüğü ile Daire müdürlüğünden ve 
Baştabibliteten teşekkül eder. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 6 nci madde
sini değiştiren 9 haziran 1936 tarih ve 3011 sa
ydı kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmşitir: 

A - Hususî kalem müdürlüğü: bir müdür ile 
dört kâtibten mürekkebtir. 

Bu kalem, Reisicumhurun mahrem ve hususî 
muhaberelerini temin ve ifa eder. Müdür bu ka
lemin âmiridir. Reisicumhurun resmî ve hususî 
mahiyeti haiz emirlerini yerine getirir. 

B - Yazı işleri müdürlüğü: bir müdür ile dört 
kâtibten mürekkebtir. 

Müdür bu kalemin âmiridir. Bu kalem, Reisi
cumhurun Büyük Millet Meclisi ve Hükümet 

( S. Sayısı : 49 ) 
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Müdür bu kalemin âmiridir. Bu kalem, Rei- i 

sicümhurun Büyük Millet Meclisi ve Hükümet | 
dairelerile olan resmî muhaberatını ve diğer ya- l 
zı işlerini temin ve Riyaseti Cumhura gelen ve 
giden evrakm kayid ve dosyalarını tanzim eder. j 
Riyaseti Cumhur dairesi memurlarının sicil işle- i 
rini görür. 

MADDE 3 — 3011 saydı kanunun ikinci mad
desinin (C) fıkrası aşağıdaki şekle konulmuş
tur : 

Hususî kalem, yazı işleri daire müdürlerile 
baştabib umumî kâtibin inhası ve Reisicumhurun 
tasdikile. 

MADDE 4 — 3011 sayılı kanunun ikinci mad
desinin (D) ve (E) fıkraları aşağıdaki şekle ko
nulmuştur : 
Kâtibler mensub oldukları daire müdürünün 

teklifi üzerine umumî kâtibin inhası ve Reisi
cumhurun tasdiki ile, diğer memurlar mensub 
oldukları daire müdürünün inhası ve umumî kâ
tibin tasdiki ile tayin olunurlar. 

MADDE 5 — 2180 sayılı kanunun on ikinci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Başyaver ve yaverlere rütbelerinin maaş ve 
tahsisatından başka (yaver tahsisatı) ve başta
bibe kadrodaki maaşından başka (ihtisas tahsi
satı) namlarile muayyen bir ücret verilir. 

MADDE 6 — 3011 sayılı kanunun dördüncü 
maddesinde zikredilen (A) cetveli yerine ilişik 
cetvel konulmuştur. 

MADDE 7 — Riyaseti Cumhur memurlarının 
vazife ve salâhiyetleri yapılacak bir nizamname 
ile tesbit edilir. 

dairolerile olan resmî muhaberatını ve diğer 
yazı işlerini temin ve Riyaseti Cumhura gelen ve 
giden evrakm kayid ve dosyalarını tanzim eder. 
Reisicumhur dairesi memurlarmm sicil işlerini 
görür. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 11 nci madde
sini değiştiren 9 haziran 1936 tarih ve 3011 sa
ydı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Riyaseti Cumhur dairesi memurları aşağıda
ki şekilde tayin ve terfi edilirler : 

A - Umumî kâtib, icra Vekilleri Heyeti ka
rarı ve Reisicumhurun tasdikile, 

B - Başyaver ve yaverler, Millî Müdafaa ve
kilinin inhası ve Reisicumhurun tasdiki ile, 

C - Hususî kalem, Yazı işleri, Daire müdürle
rile Baştabib Umumî kâtibin inhası ve Reisicum
hurun tasdikile, 

D - Kâtibler mensub oldukları daire müdü
rünün teklifi üzerine Umumî kâtibin inhası ve 
Reisicumhurun tasdiki ile, diğer memurlar men
sub oldukları daire müdürünün inhası ve umu
mî kâtibin tasdikile tayin olunurlar. 

MADDE 4 — Mezkur kanunun 12 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Başyaver ve yaverlere rütbelerinin maaşın
dan başka (yaver tahsisatı) ve baştabibe kadro
daki maaşından başka (ihtisas tahsisatı) nam
larile muayyen bir ücret verilir. Bu tahsisatla
rın mikdarı bağlı (1) saydı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanuna bağlı ve 3011 
sayılı kanunla değiştirilen cetvel yerine bu ka

nuna bağlı (2) saydı cetvel konulmuştur. 

MADDE 6 — Teklifin 7 nci maddesi aynen 
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MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1938 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetve
linin Riyaseti Cumhur kısmından Başyaver ve 
yaverler tahsisatı kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — 2 Riyaseti Cumhur 
baştabibine aid (ihtisas tahsisat) 1938 malî yılı 
için mezkûr yıl muvazenei umumiye kanunu
nun 36 ncı (masarifi umumiye ve müstahdem
ler iaşesi) faslından tediye olunur. 

MADDE 7 — Teklifin 8 nci maddesi aynen 

MADDE 8 — Teklifin 9 ncu maddesi aynen 

İdare Heyetinin teklifine bağlı 

CETVEL 

Derece 

1 Umumî kâtib 

3 
4 
5 
6 

4 
6 
7 

Müdür 
Kâtib 

» 
» 

Müdür 
Kâtib 

» 

Memuriyetin nevi 

Hususî kalem 

Yazı işleri müdürlüğü 

Daire müdürlüğü 
5 Müdür 
6 Kâtib 
7 Daire memuru 
7 Mutemed ve hesab memuru 

Tabiblik 

Aslî 
Aded maaş 

150 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
70 

90 
70 
55 

80 
70 
55 
55 

4 Bastabib 90 
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Bütçe encümeninin değistirisine bağlı 

CETVEL [1] 

Memuriyetin nevi 

Başyaver tahsisatı 
Yaverler tahsisatı 
Baştabib tahsisatı 

Aded Ücret 
Lira 

1 200 
4 50 
1 400 

Bütçe encümeninin değistirisine bağlı 

CETVEL [II] 

Derece Memuriyetin nevi 

1 Umumî kâtib 

Aded Maaş 

150 

Hususî kalem 

3 Müdür 
4 Kâtib 
5 »' 
6 » 

4 Müdür 
6 Kâtib 
7 » 

Yazı işleri müdürlüğü 

Daire müdürlüğü 

5 Müdür 
6 Kâtib 
7 Daire memuru 
7 Mutemed ve hesab memuru 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 

1 
1 

r-t 

.1 

100 
90 
80 
70 

90 
70 
55 

80 
70 
55 
55 

Baştabiblik 

4 Baştabib 90 
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S. Sayısı: 50 
Devlet şûrası Reisliği ile beşinci daire Reisliği ve on azalık 
için seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/S78) 

T. G, 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/57 

31 - XII - 1938 
4 - I - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Reşad Mlimaroğlunun tekaüdlüğünü istida etmesi hasebile açılan Şûrayi devlet reisliği ve 3546 
sayılı kanunla yeniden teşkili ieabeden beşinci daire için bir reislik ve bu kanunda kadroya ilâve 
edilen sekiz ve muhtelif tarihlerde açılan iki ki ceman on azalık için mezkûr kanunun üçüncü 
maddesi mucibince tertib edilen namzedler listesinin, gereğin yapılmasına müsaade buyurulmak 
üzere bilece sunulduğunu arzederim. 

Başvekil 
[ • • . C. Boyar 

Şûrayı devlet reisliği için 

1 
2 
3 
4 
5 

— İsmail Hakkı Göreli 
—r Refet Canıtez 
— Faik öztrak 
— Mitat Kalabalık 
— Saffet Tuncay 

Şûrayı devlet Tanzimat dairesi reisliği 
Bursa mebusu 
Tekirdağ mebusu 
Şûrayı devlet Mülkiye dairesi reisi 
Şûrayı devlet Deavi dairesi reisi 

1 — M. Nuri Kayaalp 
2 — Nusret Doğruer 
3 — M. Süreyya özek 
4 — Cevdet Baydura 
5 — Şemsettin Temlizer 

Şrayı devlet Daire reisliği için 

Şûrayı devlet azasından 

Temyiz mahkemesi azasından 

1 — Talât Balkır 
2 — Memduh özoran 
3 — Zihni înceoğlu 
4 — îhsan Attürel 

Şûrayi devlet azahMan için 

Şûrayi devlet başmuavinlerinden 
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Hakkı Haydar Berksun 
ismail Hakkı Yücel 
İsmet Berkil 
Naili Tezgören 

Ramazan Onat 
İbrahim Âli Balkar 
Yahya Sezai Uzay 
Naci Akbay 
Fazıl özelçi 
Fazlı Güleç 
Talât Hıtay 
A. Durmuş Evrendilek 
Ali Riza Çevik 
Faik Türel 
Muhtar Akman 
Faik Üstün 
Mitat Şayiam 
Ali Rıza Oskay 
Abdülhak Savaş 
Naci Kıcıman 
Rüknettin Nasuhoğlu 
Fevzi Toker 
Halid Aksoy 
Sedad Aziz Erim 
Nuri Türkkan 
Ali Server 
Nedim Nazmi Gürmen 
Süreyya Kip 
Salim Gündoğdu 
Adil 
Celal 
İsmail Hakkı 
Kâzım Sargın 
Rüştü Kuray 
Besim Kadırgan 
Avni Yukarraç 
Şefik örüm 
Avni Türel 
Rifat 
İbrahim Besen 

Edib Cemil Oyhun 

Enis Behiç Koryürek 
Kemal Galib Balkar 
Dr. Ekrem Tok 
A. Esad Abayt 
Bekir Şaşa 
Fahri Bük 

Vakıflar idare heyeti azasından eski valilerden 
» » » » » 

Vakıflar umum müdür muavini 
Ankara Hukuk mahkemesi reisi (Temiz azalığı 
evsafını haizdir). 
İzmir ceza hâkimi (Temyiz azalığma namzeddir). 
Siyasal bilgiler okulu profesörlerinden 
Eskişehir valisi 
Eski valilerden C. Merkez bankası murakibi 
Dahiliye vekâleti vilâyetler idaresi U. Müdürü 
İzmir valisi 
Dahiliye vekâleti teftiş heyeti reisi 
Afyon valisi 
Gaiz Anteb valisi 
Dahiliye vekâleti mahallî idareler umum müdürü 
Dahiliye vekâleti nüfus idareler umum müdürü 
Niğde valisi 
Kırşehir valisi 
Bilecik valisi 
Burdur valisi 
Dahiliye vekâleti Matbuat U. müdürü 
İçel valisi 
Eski Aydın valisi mütekaid 
Zonguldak valisi 
Tunceli vali muavini 
Rize valisi 
Mülkiye başmüfettişi 
Mülkiye başmüfettişi 
Mülkiye başmüfettişi eski hukuk müşaviri 
Bolu valisi 
Eski valilerden iskân müfettişi 
Hariciye vekâleti birinci daire şefi 
Maliye V. Varidat umum müdürü 

» » Millî emlâk müdürü 
» » Teftiş heyeti reisi 

Maarif vekâleti umumî müfettişlerinden 
, » » Orta tedrisat umum müdürü 

Nafıa vekâleti teftiş heyeti reisi 
» » Hukuk müşaviri 

Eski Devlet demiryolları umum müdürü 
Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğü posta iş
leri reisi 
Posta, telgraf, telefon umum müdürlüğünden mü
tekaid 
İktısad vekâleti iş dairesi reisi 
İktısad vekâleti maadin umum müdürü 
Sıhhat vekâleti içtimaî muavenet umum müdürü 
Sümerbank teftiş heyeti müdürü 
Ziraat vekâleti teftiş heyeti reisi 
Orman fen heyeti reisi 
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52 — Halid Ziya Türkkan Tapu ve kadastro fen heyeti reisi 
53 — Kenan Yılmaz Maliye vekâleti tedkik heyeti azasından 
54 —- Eefet Kutbay îş dairesi Diyarbakır bölgesi âmiri eski valilerden 
55 — İhsan Eski Ankara mebusu 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M, 
Adliye ve Dahiliye 10 - I - 1939 
Muhtelit encümeni 

Esas No. 3/578 
Karar No. 1 

Yüksek Reisliğe 

Devlet şûrası reisi Reşad Mimaroğlunun tekaüdlüğünü istida etmesinden dolayı açılan Dev
let Şûrası reisliğile 3546 sayılı kanunla yeniden teşkili icabeden 5 nci daire Reisliği ve bu kanun
la kadroya ilâve edilen sekiz ve vefat ve tekaüdlük suretile açılan iki ki, ceman on azalık için 
tertib edilen namzedler listesinin gönderildiğine ve gereğinin yaprimasma dair Büyük Millet Mec
lisine sunulan Başvekâletin 4 -1 -1939 tarih ve 6/57 saydı tezkere Devlet şûrası kanununun üçüncü 
maddesi mucibince teşekkül eden Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb encümene havale 
olunmakla Adliye ve Dahiliye vekilleri hazır oldukları halde encümende tedkik ve müzakereye 
iptidar olundu. 

Hükümetçe tanzim edilen Devlet şûrası reislik namzedleri arasmda adları yazdı Refet Canrtez 
(Bursa) ve Faik Öztrak (Tekirdağ) encümene gelerek Büyük Mecliste çalışmalarına devamı ter

cih ettiklerini ve Reisliği kabul edemeyeceklerini ve seçimde bunu nazarı dikkate alınmasını beyan 
eylediler. 

Bunun üzerine Encümen adı geçen maddeye göre Devlet şûrası reisliğile beşinci daire reisliğine 
ve on azalığa namzed olarak üçer zat seçmiştir. Mezkûr madde mucibince müteakib muamele 
Umumî Heyetçe ifa buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Şûrayi devlet reisliği için 

1 — İsmail Hakkı Görekli Şûrayi devlet Tanzimat dairesi reisi 
2 — Mitat Kalabalık » Mülkiye dairesi reisi 
3 — SaffetTuncay » Deavi dairesi reisi 

Şûrayi devlet daire reisliği için 

1 — Salâhattin Odabaşı Şûrayi devlet azasından 
2 — Nusret Dbğruer » » 
3 — M. Nuri Kayaalp » > 

Şûrayi devlet azalıkları için 

1 — Talât Balkır Şûrayi devlet başmuavinlerinden 
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2 — Naei Akbay 
3 — Naili Tezgören 
4 — Ali Riza Oskay 
5 — Talât Hrtay 
6 — Rüştü Kuray 
7 — Kâzım Sargm 
8 — Avni Yukarıuç 
9 — Şefik örüm 

10 — Fahri Bük 
11 — Kemal Arar 
12 — Fevzi Dal 
13 — Memduh Özoran 
14 — Zihni înceoğlu 
15 — îhsan Attürel 
16 — Hakkı Haydar Berksun 
17 — İsmail Hakkı Yücel 
18 — ismet Berkil 
19 — Ramazan Oant 
20 — A. Durmuş Evrendilek 
21 — Abdülhak Savaş 
22 — Fevzi Toker 
23 — Sedad Aziz Erim 
24 — Ali Server 
25 — Âdil 
26 — ismail Hakkı 
27 — ibrahim Besen 
28 — Edib Cemil Oyhun 
29 — ihsan 
30 — A. Esad Abyat 

Muhtelit En. Reisi M. M. 
Çorum Kocaeli 

Münir Çağıl Salâh Yargı 

Çoruh Çorum 
Ahf Tüzün 1. Kemal Alpsar 

Balıkesir Ankara 
Ö. Evren M. ökmen \ 

Mardin Sivas 
Edib Ergin Milat Ş. Bleda 

Bursa Samsun 
S. F. T alay Z. Durukan 

Kars Konya 
E. özoguz R. Türel 

Kâtib 
Erzurum 
F. Sirmen 

Kayseri 
Reşid Özsoy 

Antalya 
kurnan Altsoy 

İstanbul 
8. Â. Öğel 

Kütahya 
M. Somer 

Urfa 
M. Dinçsoy 

Eski valilerden C. Merkez bankası murakibi 
Ankara hukuk mahkemesi reisi 
Bilecik valisi 
Dahiliye vekâleti teftiş heyeti reisi 
Maliye vekâleti teftiş heyeti reisi 
Maliye vekâleti millî emlâk müdürü 
Maarif vekleti orta tedrisat umum 
Nafia vekâleti teftiş heyeti reisi 
Orman fen heyeti reisi 
Maliye vekâleti hukuk müşaviri 
İsparta valisi 
Şûrayı devlet başmuavinlerinden 

» » » 
» » •» 

müdürü 

Vakıflar idaresi azasından eski valilerden 
» » » » 

Vakıflar umum müdür muavini 
İzmir ceza hâkimi 
Afyon valisi 
Burdur valisi 

' Esk i Aydın valisi mütekaid 
Tunceli vali muavini 
Mülkiye başmüfettişi 
Eski valilerden iskân müfettişi 

» 

Maliye vekâleti Varidat umum müdürü 
P. T. T. U. Md. Posta işleri müdürü 
P. T. T. II. M£. den mütekaid 
Eski Ankara mebusu 
Sümerbank teftiş heyeti müdürü 

Zonnguldak Tekirdağ 
Rifat Var dar C. Uy badın 

Samsun Çanakkale 
M. Ali Yürüker Ş. Yaşın 

Zonguldak Balıkesir 
/ / . Türkmen 0. Niyazi Burcu 

Malatya Çanakkale 
E. Barkan IIt Ergeneli 

Kayseri Tokad 
77. F. Perker > Galib Pekel F. 

Sivas Antalya 
S. Görkey R, Kaplan 

Bursa 
Atıf Akgüc 

Ordu 
M, B. Fars 

Burdur 
77. Onaran 

Erzurum 
N. Elgün 

Bursa 
Güvendiren 

Erzincan 
A. Fırat 
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