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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Ankara şehri imar müdürlüğü teşkilât ve vazife
sine dair kanunun 9 ncu maddesinde yazılı (evkaf) 
tâbirinin mülhak vakıflara şamil olmadığına dair tef* 
air fıkrasile I 

Dört kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına dair 
Adliye encümeni mazbataları, 

Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hay
vaniye (mücadelesine memur edilecek memurini fen-
niyeye verilecek yevmiyeler hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair 

Lâyihalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/182) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

2 — Türkiye - Estonya arasında imza edilen Tica
ret ve kliring Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/183) (Hâriciye ve îktısad encümenlerine) 

3 — Türkiye - Estonya Ticaret ve kliring Anlaş
malarına müzeyyel protokolün tasdiki hakkında kanun 

1 — Bodrumun Karakaya köyünden Salih kı
zı, Hasan Imrısı Fatma S atılının ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/18) [1] . 

(Mazbata o k u n d u ) . 
BAŞKAN — Müta lea va r mı . Mazba tay ı 

reyinize a rzed iyorum: Kabu l edenler... E tme
yenler.. . Kabu l edilmiştir . 

2 — JErzincanın Başköy nahiyesine bağlı Ve-
ringâh köyünde mukim Yunanoğlu Beros diğer 
adı Yaşar Özdemirİn ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/43) [2 ] . 

[1] 79 sayılı basmayazı zabtın '[sonundadır. 
[2] 80 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mazbata kabul olunduktan sonra 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 

hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine devamla 
birinci maddesi kabul, ikinci maddesi encümene tevdi 
edildi ve üçüncü maddesi üzerinde müzakere cereyan 
ettikten sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez İsparta Çanakkale 

K. Ünal Z. G. Etili 

lâyihası (1/184) (Hariciye ve tktısad encümenlerine). 
Mazbatalar 

4 — Türkiye - Yunanistan arasında akid ve imza 
edilen kliring Anlaşmasına müzeyyel protokol 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden meriyete 
konulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresile Türkiye - Yunanistan arasında akid ve 
imza edilen kliring Anlaşmasına müzeyyel protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve îktı
sad encümenleri mazbataları (3/100) (Ruznameye). 

(Mazbata o k u n d u ) . 
BAŞKAN — Mazbata h a k k m d a müta lea va r 

mı?. Reyinize a rzed iyorum: Kabul edenler... E t 
meyenler.. . Kabu l edilmitşir . 

3 — Li'deburgazın Çeşmekoğlu köyünden Veli-
oğlu Hasan Altınırmak ve Memedoğlu Receb Çi-
mirin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/44) [1 ] . 

(Mazbata o k u n d u ) . 

BAŞKAN — Mazba ta hakk ında müta lea v a r 
mı? . Reyinize a rzed iyorum: Kabu l edenler... 
Etmeyenler . . . Kabu l edilmitşir . 

[1] 81 \şayilı basmayazı zabtın sonundadır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

B A K A Ş N — Dr. Mazhar Germen 

K Â T t B L E R — Dr. Sadi Konuk (Bursa ) , Ziya Gevher Et i l i (Çanakkale) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır . 

3 — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M A D D E L E R 
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4 — Türkiye - Estonya ticaret ve kliring an

laşmasına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole 
ili§ik (B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı 
pozisyonlarının tadiline mütedair teati olunanı 
mektubların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve îktisad encümenleri mazbataları 
(1/146) [1] 

5 — Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve 
kliring anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 
2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring anlaşma
sına bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
îktisad encümenleri mazbataları (1/96) [2] 

ÎKTÎSAD E. M. M. NAZMİ TOPÇOĞLU (Ay-
dm) — Ruznamenin 4 ncü maddesinde Türkiye -
Estonya ticaret anlaşmasile 5 nci maddesindeki 
Türkiye - İngiltere müezyyel ticaret ve kliring 
anlaşmasının, ayni mahiyette iki anlaşma daha 
geldiğinden bunlarla beraber müzakere edilmek 
üzere, encümenimize iadesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümenin iade talebini reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

6 — 312 numaralı hudud taşından Payasa 
kadar inen sahada hudud muamelelerinin kaldırıl
masına dair kanun lâyihası ve Bütçe, Gümrük 
ve inhisarlar, îktisad ve Maliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (1/159) [3] 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM ( İstan
bul ) — Arkadaşlarım; ruznamenin birinci mü
zakeresi yapılacak maddelerinden altı numara
da mevcud kanun lâyihasının tercihan ve müs-
tacelen müzakeresini Heyeti Celilenizden rica 
ediyorum (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasmm tercihan 
müzakeresini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi de taleb edilmiş
tir. Müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

312 numaralı hudud taşmdan Payasa kadar inen 
sahada hudud muamelelerinin kaldırılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Meydaniekbez İstasyonunun 

bir kilometre şimali garbisinde bulunan 312 nu
maralı hudud taşmdan Payasta denize kadar 
inen sahada hududa müteallik olarak elyevm 
meri bilcümle idarî, malî, iktisadî ahkâm ve mu
amelât kaldırılmıştır t 

[1] 119 sayılı basmayazi zabtın sonundadır. 
[2] 121 sayılı büsmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 114 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

1939 Ö : İ 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra Ve

killeri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umunıiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir (Sürekli alkışlar). 

7 — İstanbul Elektrik işleri umum müdür' 
lüğü ile Tramvay ve Tünel idaresi teşkilât ve 
tesisatının İstanbul belediyesine devredilmesine 
dair kanun lâyihası ve Nafia, Dahiliye, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/117) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın ikinci müzakere
sidir. Maddeleri okutuyorum: 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri 
teşkilât ve tesisatının İstanbul belediyesine 

devrine dair kanun 
MADDE 1 —- İstanbul Elektrik, Tramvay ve 

Tünel şirketlerinin satm alınmasına dair muka
velenamelerin tasdiki hakkındaki kanunlarla 
bu kanunlara bağlı mukavelenameler mucibince 
Hükümete intikal eden imtiyaz haklar ve vecibe
ler ve bilcümle tesisat ve mezkûr kanunlarla vü-
cude getirilmiş olan teşekküller bütün hak, sa
lâhiyet ve vecibelerile İstanbul belediyesine dev
redilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunla İstanbul belediye
sine devrolunan idareler « İstanbul Elektrik, 
Tramvay ve Tünel işletmeleri umum müdürlü
ğü » adı ile kurulacak hükmî şahsiyeti haiz ve 
İstanbul belediye reisliğine bağlı bir umum mü
dürlük tarafından idare olunur. 

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

MADDE 3 — Umum müdürlüğün vazifeleri: 
A) Kendisine intikal eden menfaatleri istifa 

ve tahmil edilen vecibeleri ifa etmek, 
B) Istanbulun Rumeli ve Anadolu yakalan 

ile civarmda ve Adalarda elektrik kudreti tev
zi etmek üzere elektrik tesisatım ve elektrikli 
tramvay şebekesini ve tünel tesisatını ihtiyaca 

[1] Birinci müzakeresi 24 ncü iaıikad zaptınr 
dadır> 
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göre tanzim, ıslâh, tadil ve tevsi etmek ve bu 
işler için muktazi gayrimenkulleri istimlâk et
mek ve işletmelerine hadim bütün muameleler 
ve teşebbüslerde bulunmak ve lüzum görülürse 
troleyıbüs ve otobüs servisleri ihdas etmek su-
retile münakalâtı temdid ve takviye etmektir. 

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

MADDE 4 — Halen tatbik edilmekte olan 
tarifelerin ve idare ve işletme ve tesise müteal
lik usul ve esasların icabma göre usulü dairesin
de tadil ve tebdiline Nafıa vekili salahiyetlidir. 

Bu tarifeler haricinde ücretli veya meccani 
olarak hiç bir şahıs ve müesseseye elektrik ce
reyanı verilemez. 

iş veya mukavele icabı meccanen verilecek 
elektrik cereyanı tarife cedvellerinde gösterilir. 

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

MADDE 5 — Umum müdürlük, bu kanunda 
yazılı esaslara ve hususî hukuk hükümlerine gö
re idare olunur. Muameleleri; arttırma, eksilt
me ve ihale ve muhasebei umumiye kanunlarına 
ve belediye muhasebe nizamnamesi hükümlerine 
tâbi değildir. 

Alım ve satmı işleri, Dahiliye .ve Nafia vekâ-
letlerince konulacak usullere göre idare edilir. 

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

MADDE 6 — Umum müdürlüğün idare ve 
işletme masraflarını ihtiva eden bütçelerile 
kadroları Umum müdürlükçe hazırlanarak bele
diye meclisince tasdik olunur. Bunlardaki deği
şiklikler hakkında da ayni muamele yapılır. 

Bütçelere mütenazır katği hesablarla birlikte 
bilançolar,, tedkik ve tasdik edilmek üzere sene 
sonundan itibaren altı ay içinde belediye mecli
sine verilir. Belediye meclisinin tasdiki Umum 
müdürlüğün ibrasını da tazammun eder. Tram
vay için meccanen verilecek paso mikdarı icab 
ve zarurete göre ve mikdarı 300 zü geçmemek 
şartile her sene bütçesile birlikte belediye mec
lisince tesbit edilir. 

Belediye meclisi, Umum müdürlüğün bilcüm
le muamelât ve hesabatmı tedkik ile mükellef ol
mak ve uhdelerinde başka hiç bir vazife bulun
mamak üzere mütehassıs iki zatı her sene Umum 
müdürlük murakibliğine tayin eder. Bunların 
aylıkları Umum müdürlük bütçesinden ödenmek 
üzere bu meclisçe tesbit edilir. Murakibler mua
melâta müdahale edemezler ve icra işlerile meş
gul olamazlar. 

Umum müdürlükçe hazırlanacak bütçe lâyi
haları ve tadilleri evvel emirde murakiblere tev
di edilir. Bu hususta murakibler tarafından veri
lecek raporlar bu lâyihalara bağlıdır. 

Murakibler bilûmum varidat ve sarfiyatın 
İgrasmdan sonra evrakı müsbitesini senesi zar

fında ve zamanında tedkik ve bunlarm mües
sesenin mevzuatına ve cari usullerine uygun olub 
olmadıklarını tesbit ve icabmda muamelâtı tef
tiş ile mükellef olub bilanço ve hesabı katğiler 
senenin hitamından itibaren üç ay zarfmda 
umum müdürlükçe kendilerine tevdi olunur. 

Bunlar üzerinde yapılacak tedkikat hulâ
sasını müşir raporlar sene zarfmda yapılan ted
kik ve teftiş neticelerini de ihtiva etmek üzere 
Meclise sevkedilecek katği hesaba ve bilançoya 
bağlanır. 

Bilançoların birer sureti, bu hususta belediye 
meclisinin ittihaz ettiği kararlarla birlikte Da
hiliye ve Nafia vekâletlerine gönderilir. 

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

MADDE 7 — İstanbul İElektrik, tramvay 
ve tünel şirketlerinden ve bu işleri devir alan 
idarelerden alman menkul ve gayrimenkul emval 
ve eşya, alât ve edevat ve sair kıymetlerin müf
redatı itibarile ayrı ayrı birer defterleri tan
zim olunur. Bu emvalin kıymetleri yekûnları 
ve mevcud mütedavil sermayeleri bu müessese
lerin sermayelerini ve bütün yekûnda umum 
müdürlüğün sermayesini teşkil eder. 

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

MADDE 8 — Umum müdürlüğün istifa ede
ceği her türlü varidattan: 

A) îdare ve işletme vesair bilûmum masraf
lar; 

B) Belediye hissesi; 
O) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Ha

zineye tevdi edilecek mebaliğ; 
D) 9 ncu maddede yazılı hisseler; 
E) Tecdid akçeleri; 
Çıkarıldıktan sonra geri kalan safî hasıa-

tm % 10 u fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar 
hesabında vukuu melhuz açığı karşılamak üze
re ihtiyat akçesi olarak indirilir ve mütebakisi 
tesisatın ıslah ve tevsine sarfolunur. Islah ve 
tevsiat işleri tamamen bittikten sonra kalan 
mebaliğ istanbul Belediyesi bütçesinde açılacak 
fasla irad kaydolunur. 

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

MADDE 9 — Tramvay ve tünel satın alma 
mukavele ve kanunnlarr mucbince satm alma 
bedellerinden mahsubu yapılan sandıklar ser
mayeleri ile hususî sermayelerin 31-XII-1938 
tarihindeki matlub bakiyeleri % 5 faizle bir
likte her sene elli bin liradan aşağı olmamak 
üzere umum müdürlük hasılatından ödenir. 

Umum müdürlük; ıbu kabil Devlet mües
seseleri memurları tekaüd sandıklarına dair olan 
hususî kanunlarla müessese ve memurlar için 
kabul edilen vecibe, hak ve menfaatleri geçme
mek üzere kendi memurları için bir tekaüd 
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sandığı teşkiline mezundur. Bu husus bir nizam
name ile tesbit olunur. Yukarıda yazdı san
dık sermayelerile hususî sermayelerin de bu 
işte sureti istimali bu nizamnamede gösterilir. 

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

MADDE 10 — Umum müdür, belediye rei
sinin inhası üzerine Dahiliye vekili tarafından 
tayin edilir. 

Aylık tutarı yüz lira ve daha yukarı olan 
daimî aylıklı memur ve müstahdemler umum mü
dürün teklifi ve belediye reisinin inhasile Dahili
ye vekili tarafından ve aylık tutarı bu mikdar-
dan aşağı olan daimî aylıklı memur ve müstah
demler umum müdürün inhasile belediye reisi 
tarafından tayin olunurlar. 

Mühendis, mimar ve fen memurları hakkında 
3611 sayılı kanunun 28 nci maddesi hükmü tat
bik olunur. 

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

MADDE 11 — İstanbul belediye reisliği, 
umum müdürlüğün fennî ve idarî işlerinde çalış
tırılmak ve hizmet müddetleri beş yılı geçmemek 
üzere lüzum görülecek yabancı mütehassısların 
celbine ve bunlarla mukaveleler akdine Dahiliye 
vekilinin muvaf akatile salahiyetlidir. 

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

MADDE 12 — Elektrik cereyanmm açıl
ması, kesilmesi veya arıza hakkmda aboneler 
tarafından Umum müdürlüğe yapüacak müra-
saatlar yazı ile olduğu takdirde de damga res
minden muaftır. 

Umum müdürlüğün kazanç vergisi bu vergi
ye tâbi kârınm yüzde on ikisi nisbetinde alınır. 

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

MDÖDE 13 — Umum müdürlüğün deruhde 
ettiği hizmetlerin ifasına muktazi arazi ve arsa
larla binalar, belediyelerce yapılacak istimlak 
hakkmda kanun hükümlerine göre istimlâk olu
nur. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 —1-1-1944 tarihi
ne kadar tesisatını ıslah ve tevsii için celbedile-
cek her türlü malzeme, makine, alât ve edevat 
ve kablolar gümrük resminden muaftır. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Umum müdür
lüğün devren alacağı gayri menkullerin devir 
ve tesciline aid muameleler ve evrak damga res
mine ve diğer resim ve harçlara tâbi değildir. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — 3481 numaralı 
kanunla tesis edilen İstanbul Elektrik işleri 
umum müdürlüğü ve buna bağlı tramvay ve tü
nel muvakkat idareleri için mevcud kanunlarla 
Nafia vekâletine verilen vazife ve salâhiyetlerin 
devir neticesine kadar Münakalât vekâletince 
istimaline devam edilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — İstanbul Elek
trik, tramvay ve tünel idarelerine aid ve devir 
tarihinde mevcud bilûmum tesisat, nukud, ve 
evrak Münakalt vekâletince teşkil edilecek bir 
tasfiye heyeti tarafından yeni idareye devir ve 
o tarihe kadar olan hesabat neticesi 3481 numa
ralı kanunda yazılı şekiller dairesinde tedkik 
olunur. Devre müteallik bilûmum sarfiyat bu 
kanunla teşkil edilen umum müdürlükçe ödenir. 

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

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya ahiliye, Maliye, Nafia, Gümrük ve inhi
sarlar ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BADŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

8 — Türkiye - Amerika Ticaret anlasmasî-
nm tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye 
ve îküsad encümenleri mazbataları (-1/122) [1] 

BAŞKAN 
geçiyoruz. 

İkinci müzakeresidir. Maddelere 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında 1 nisan 1939 tarihinde Ankarada 
imzalanan ticaret anlaşmasının tasdikma dair 

kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Ame

rika Birleşik Devletleri arasında 1 nisan 1939 
tarihinde Ankarada imzalanan Ticaret anlaşma
sı 5 mayıs 1939 tarihinden itibaren meri olmak 
üzere kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 24 ncü inikad zabtın-
dadtr. , , 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun ahkâmının icrasına 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize arze-

diyorum. 
9 — Türkiye - Belçika arasında imza edilen 

iadei mücrimin muahedesinin tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/93) [1] 

BAŞKAN -
re geçiyoruz: 

ikinci müzakeresidir. Maddele-

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı ara
sında 9 şubat 1938 tarihinde Bürükselde imza 
edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel

çika Kırallığı arasında 9 şubat 1938 tarihinde 
Bürükselde imza edilen iadei mücrimin muahe
desi kabul ve tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize arze
diyorum. 

10 —• Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası, (1/45) 

BAŞKAN — Lâyihanın müzakeresine devam 
ediyoruz. 

İkinci maddenin tadili hakkında encümenin 
mazbatası var, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea

dülü hakknıdaki lâyihanm ikinci maddesinin 
14 - VI - 1939 tarihinde Umumî Heyette müza-

[1] Birinci inikad müzakeresi 24 ncü inikad 
zapttndadır. 

keresi srrasmda; yabancı dil bilen yetişmiş genç
lerin idarî makamlarda yer alabilmesine mâni 
olan zararlı nokta düzeltilmek üzere mezkûr 
maddenin encümene verilmesi hakkmda Kütah
ya mebusu Receb Peker tarafından verilen tak
rir Umumî Heyetçe nazarı itibare alınarak en
cümenimize tevdi edilmiş ve bu meyanda diğer 
bazı mebusların gene mezkûr madde ile alâkalı 
beş aded takriri de encümenimize tevdi buyu-
rulmuştu. Başvekil Refik Saydam ile Maliye, 
Dahiliye, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilleri ve davet edilen takrir sahihlerinden bir 
kısmı hazır oldukları halde encümenimizce bu 
mevzular konuşuldu: 

Encümenimizce ikinci maddeye bağlanan ced-
velin esas itibarile terfih ve teadülü temin ede
cek bir maksadla ihzar edilmediği ve birinci 
madde mucibince bazı derecelerin ilga veya tadil 
edilmiş olmasmm, muhtelif teşkilât kanunların
da ve eklerinde mevcud cedvelleri toplıyarak 
ve üzerinde çok zarurî hallere münhasır bazı ta
dilât yapılarak ihzar ve lâyihaya bağlanması 
zaruretini hâsıl ettiği ve bu cedvelin ihtiyaçlara 
ve malî imkânlara göre her zaman tadil edilebi
leceği noktasında mutabık kaimmiş ve Başvekil 
bütçenin tevzin ve kabulünden sonra yeni malî 
külfetler tahmil edecek tekliflerin kabulü bütçe 
muvazenesini ihlâl edebileceğinin encümence 
nazarı itibare alınması icab edeceğini ifade 
eyledi. Bu sebeble Receb Peker takririnde izah 
edilen ve diğer bazı takrirlerde de ifade edilen 
sebeb ve zaruretler göz önüne almarak bir nu
maralı cedveldeki memuriyetlerden yalnız kay
makamlık, nahiye müdürlüğü ve maiyet memur
luklarına yabancı dil bilen yüksek mekteb me
zunlarının da rağbetini temin etmek ve ilk inti-
sablarmda bu memurların ve diğer memuriyet
ler ve mesleklerdeki arkadaşlarile ahengini tesis 
eylemek ve bunlardan kaymakamlığa geçecek 
olanlara da umumî hükümler dairesinde iktisab 
edecekleri hakkı verebilmek için: 

1 - Mezkûr cedveldeki yüz maiyet memurun
dan yetmişinin 30 ve otuzunun da 35 olarak tas
hihi, 

2 - Gene mezkûr cedvelde yazılı 35 lira ma
aşlı 26 kaymakamın da 40 lira aylıklı kaymakam 
adedine ilâvesi suretile 35 lira maaşlı kayma
kamlık kademesinin ilgası ve bu suretle şimdiki 
vaziyetin muhafazası, 

3 - Mezkûr cedveldeki 20 lira aylıklı nahiye 
müdürlüklerinden yedi adedinin tenzili ile 35 
liralık yedi nahiye müdürünün ihdası, 

Kararlaştırılmıştır. 
Bunun haricindeki taleblerin derhal temin 

edilmesi mübrem bir zaruret arzetmediğine ve 
malî külfetleri arttıracağına ve yukarıdaki se-
beblere binaen en yakm atideki imkânlara bıra
kılması ve bunlarm Hükümetçe nazarı itibare 
aimacak temenni mahiyetinde telâkki edilmesi 
zarurî görülmüştür. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis R. V. M. M. 

İsparta Kayseri Trabzon 
Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Day 

Kâtib 
İstanbul Bolu Çanakkale 
F. Öymen Dr. Zihni Ülgen R. Bulayırlı 
Diyarbakır Elâzığ Gümüşane 
Rüştü Bekit M. F. Altay D. Sakarya 

İstanbul Kastamonu Kayseri 
G. B. Göker T. Coşkan S. Serim 
Kırklareli Kocaeli Kütahya 
B. Denker A. S. Akbaytuğan A. Tiridoğlu 

Muğla Muş Ordu 
H. Kitabcı Ş. Ataman H. Yalman 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur Sırrı îçöz 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu ikinci madde
nin müzakeresi esnasında « .... merbut cedvelde 
gösterildiği şekilde değiştirilmitşir » sözünün 
manası üzerinde tevakkuf ettim ve encümenden 
sordum. Sorduğum suale müsbet olarak aldığım 
cevab şu oldu ; Bu baremin birinci maddesinde 
gösterilen şekilleri mevcud teşkilât kanunlarına 
uydurduk. Binaenaleyh değişmenin birinci se
bebi bu oldu. İkincisi de; teşkilât kadroların
da mevcud memur adedine ve bu memurların 
maaşlarının tutarmm yekûnuna dokunulmamak 
üzere vekâletlerden yapılan sualler ve istişare
ler neticesinde bazı indirmeler ve çıkarmalar 
yaptık amma bunların heyeti mecmuası o memu
riyetlerin heyeti umumiyesine tahsis edilen ne 
adedi geçti, ne de yekûnu geçti, dediler. Ben, 
bu şekilde bir hareketin mevcud teşkilât kanun
larının değiştirilmesi olduğunu ve her teşkilât 
kanununun ayrı ayrı birer mevzu halinde müza
kere edilerek o tadilâtın yaplıması lâzım mı, de
ğil mi keyfiyetinin müzakereye esas olması için 
hangi vekâletlerde, ne şekilde tadilât ve tashi-
hat yapıldığını sordum, maalesef bu sualime ce
vab alamadım. Yani Dahiliye vekâletinde nahi
ye müdürlerinin adedi şu idi, şimdi şu oldu, 
şunun maaşını şu nisbette yaptık, kaymakam 
adedi şu idi, bunda şöyle bir tenzilât veya ilâ
ve yaptık, Adliye vekâletinde şunu yaptık, Ik-
tısad vekâletinde bunu yaptık, Başvekâlette, 
Hariciye vekâletinde şöyle yaptık diye bize tadil 
ettikleri mevzu üzerinde fikir veremediler. Şu 
takdirde bizim üzerimize bir vazife terettüb edi
yor : Bu cedveli alacağız, her vekâletin teşkilât 
kadrolarını da alacağız; karşı karşrya koyaca
ğız ve bunların içerisinden hangileri eksik veya 
fazla ve kimlerin maaşlarının artırılıb eksildiği
ni tedkik edeceğiz ve ondan sonra buraya gelib 
müzakere edeceğiz. Buna asla imkân yoktur. 
Bu nihayet sureti mahsusada mütehassıs heyet
lerin üzerinde tevakkuf edecekleri bir iştir. Yok
sa mebusların karşı karşrya getirerek bunların 

hakkmdan geleceği bir iş değildir Bu takdirde 
şimdi Receb Peker, Galib Pekel ve diğer arka
daşlarımızın bir an içinde hâsıl ettikleri ve göz
lerine çarptığını görmekten mütevellid bir it
minanla arzettikleri mevzular Bütçe encümenin
ce mevkii müzakereye konacak bir karara ikti
ran etti amma diğerlerini de toptan kabul et
mek vaziyeti de bizi miçin tecelli etti. İşte ben
deniz muhterem Meclisi bu tecelliiyattan kur
tarmak için bir teklifte bulunacağım Bir defa 
yine burada Bütçe encümeninin mazbatasında 
söylediklerine ilâveten tekrar ettikleri bir şey 
vardır Biz terfi ve teadül yapmryoruz, bu kısım 
teşkilât kanunlarile muayyen ve müemmendir, 
diyorlar. Binaenaleyh bir memurun, ve memu
riyetin hukuku teşkilât kanunlarile müemmen 
ise, aslolan teşkilât kanunları olduğuna göre, 
teşkilâtı feri olarak yaptığımız bu baremle, tea
dül kanunile bu teşkilâtın ruhu üzerinde oy
namak doğru değildir. Bu bakımdan yapılan 
değişiklikler bizim murakabemize imkân verme
yecek şekilde toptan ve çoktur. Teşriî bakım
dan da eksiktir. 2 ncisi : yalnız yapılan tashi-
hat ve tadilât şimdi Dahiliye vekâletinden vu
ku bulan teklif üzerine yalnız ikisine münha
sır kalmıştır. Kim temin edebilir ki ayni yol
suzluklar, ayni tadilât ve tashihatı mucib hal, 
diğer vekâletlerde de olmuş olmasm O halde 
bendeniz muhterem heyetten rica ediyorum: 
Mevcud teşkilât kanunlarmdaki tadilât ancak 
bu kabul ettiğimiz birinci maddeye göre yapı
lan tadilâttır. Bu tadilâta göre 35 lira maaş 
alanlar 40 lira oluyorsa bunu bu teşkilât kanu
nunda da 40 olarak göstermek mecburiyetinde
yiz. Yahud 16, 17 yi kaldırmışız, onları 15 e 
irca etmişiz. Buna binaen teşkilât kanunlarmda
ki bu fazlalık kaldırılarak İ6, 17, 18, 19 dere
ceyi kaldırıb onları 15 e irca etmek yolundaki 
tadilât doğrudur. 

Fakat bundan ileri gidip te kaymakamların, 
bütçe kanunu, teşkilât kanunu mucibince maaş
ları asgarî 40 dan başlarken 35 lira yapmak yo
lundaki keyfiyeti bugün nasıl tashih ediyorlarsa, 
buna mümasil olanların dahi ayni prensip ola
rak kabul edilmesi lâzımdır. Bu gibi tadilât bu 
baremin, bu kanunun böyle bir maddesi içine sı-
kıştırrvererek heyeti umumisini halletmekte 
isabet yoktur. Bütçe encümeni arkadaşlarımdan 
işittiğime göre bu kanunun müzakeresi esnasın
da vekillere hususî mahiyette bir direktif veril
miş, biz bunu yapıyoruz, siz teşkilât kanununu
zun ihtiva ettiği bütçe yekûnunu geçmemek üze
re yapacağınız tertibat varsa bunları bildirin, 
denmiş. Hakikaten kendi noktai nazarlarına gö
re, yapılması lâzım gelenleri yapmışlar. 

Bir defa- Bütçe encümeninin bu kanun mü-
nasebetile böyle bir teklifde bulunması doğru 
değildir. Vekil arkadaşlarımızın da teşkilât ka
nunları gibi hak temin eden esaslı bir kanunu 
bırakarak teşkilât kanununa müteferri olmak 
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vaziyetinde bulunan bu kanunda tadilât yapıl
ması da doğru değildir. Onun için ikinci madde
nin bir numaralı cedvelinde gösterilerek değiş
tirilmiştir tâbiri, bu kanunun birinci maddesinde 
gösterilen şekilde değiştirilmiş, şeklinde olsun 
aksi takdirde nahiye müdürlerinin maaşları art
sın, kaymakam maaşları 40 liradan başlasm, 
hariciyede falan müdürü umumî muavininin de
recesi 15 iken 10 olsun gibi haddizatında teşki
lât kanunlarının tadilini istilzam eder mahiyette 
bir kanunun burada yapılması bence prensip 
itibarile gayet sakattır, ve yine içinden çıkılmaz 
bir şey olacaktır. Arkadaşlar, barem kanunu
nun tadili niçin konuşuluyor, biliyormusunuz? 
içinden çıkılamıyacak kadar tadilât yaptık da 
onun için. Görüyoruz ki biz bu cedveli kabul et
tiğimiz zaman arkasından hatta başta Maliye ve
kâleti olmak üzere bütün vekâletlerden buraya 
mütemadiyen tadilât gelecek. Tadilâtta harabı 
türab olan bu kanunun artık bundan sonra ayni 
akibete uğramaması için muhterem heyetiniz
den ricam şudur: Tadilât ancak bu kanunun bi
rinci maddesi mucibince yapılması lâzım gelen
lere münhasırdır, yoksa teşkilât kanunlarını mü
teessir edecek şekillerde asla değildir. Bu bakım
dan ona göre teşkilât kanunlarına dokunan kı
sımların tayymı teklif ediyorum. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Müta-
leanızm neticesi nedir, iyice anlryamadık, izah 
edin? 

REFİK İNCE (Devamla) — Başmızı ağırt-
mazsam, neticesini arzetmistim, tekrar edeyim. 
Teşkilât kanunlarını bu kanunla tadil edemeyiz. 
Bu kanun teşkilât kanunlarına tearuz etmiştir. 
Bu kanun teşkilât kanunlarını muhafaza edecek, 
veya teşkilât kanunlarile maaş alanların huku
kunu muhafaza edecek, yoksa teşkilât kanunla
rını tadil edecek değildir. Bu bakımdan sakat 
bir yola gidilmiştir. Bu cedvel üzerinde tedkikat 
yapmak imkânı da yoktur. Binaenaleyh tadilât 
ancak ve ancak tayyettiğimiz maaşların derece
leri münasebetile 19 dan 15 e inmesi bir de bazı 
maaşların üste ve alta kalbinden mütevellid olan 
vaziyeti telâfi etmek için konulduğuna göre 
yeniden bir teşkilât kanununun tadilâtına giriş
mek katiyen doğru değildir. Muhterem heyetin 
bilhassa prensib noktasından bu cihete ehemmi
yet vermesini rica ederim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Mükteseb 
haklar mahfuz mu kalacak? 

REFİK İNCE (Devamla) — Tabiî, gayet ta
biî. Tıbkı kaymakamlar misalinde olduğu gibi. 
Teşkilâtta 40 dan aşağı kaymakam yoktur. Onu 
bu kanunla tadil etmek doğru olmaz. 35 lik kay
makam mı istiyoruz; buna aid teşkilât kanu
nu gelecek, esbabı mucibesini orada okuyacağız. 
Binaenaleyh, Hariciyede, îktısadda, Dahiliyede, 
Nafiada, İnhisarlarda daha bir iki vekâlette bir 
çok tadilât olduğu anlaşılıyor. Ben bunu; En
cümen reis vekilinden sorduğum zaman; biz şun

ları yaptık, ve yaptığımız tadilâtın hututu umu-
miyesinin mahdud bulunması ve her vekâletin 
bütçesi, dairesinde yaptık, demesinden istihraç 
ediyorum. Eğer Bütçe encümeni; Dahiliyede şu 
tadilâtı yaptık, Îktısadda şunu yaptık derse o 
vakit bu tadilâtın her vekâlet üzerinde, tıbkı 
kaymakamlarda olduğu gibi müzakeresinde mü
nakaşaya girmeğe imkân vardır. Halbuki, bu 
müzakereye girmeğe; esasın takati yoktur. Doğ
rudan doğruya tadilâta ihtiyaç vardır. Çünkü 
dereceler değişmiştir, bunlara göre maaşlar de
ğişmiştir. Binaenaleyh, bendeniz prensib nok
tasından bu meselenin doğru olmadığını ve an
cak tadilâtın, teşkilât kanunlarına müessir ol
mamak üzere ve barem noktasından tadilâta 
münhasır olduğunun tesbitini muhterem Heye
tinizden rica ederim. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Refik İnce arkadaşımızın temas ettikleri de
ğişikliklere dair izahat arzetmezden evvel 1452 
numaralı kanunun şekli hakkında bir kaç söz 
söylememe müsaadenizi rica edeceğim. 

1452 numaralı kanun dahi aynen bu şekilde bü
tün. dairelerin teşkilâtını bir cedvelde göstermek 
suretile metne bağlamıştır. Orada teşkilât ka
nunları yapılıncaya kadar bu cedvele bağlı olan 
kadrolar dairelerin teşkilât kanunları hükmün
dedir. Fakat o cedveîin her hangi bir teşkilât 
kanunu ile hiç bir zaman değişmeyeceğini kabul 
etmişizdir. Biz o esasa ittibaen böyle bir ced
veli bağlamakta fayda gördük. Geçenlerde de 
arzetmistim ki, bu kanun dereceler üzerinde bir 
tadil yapmakla beraber bazı esaslarında da ta
dilât yapmıştır. Nitekim Receb Peker arkada
şımızın takriri de bu kanunun metninde gördüğü 
bazı noktaların tashihini mutazammmdı. Şim
diye kadar nahiye müdürleri 20, 22, 25 olmak 
üzere üç smıftır. 

Sonra kanunlarımız nahiye müdürlüklerine 
Yüksek mekteb mezunlarının tayini esasmı da 
kabul etmiştir. Binaenaleyh, yine bu kanunla 
yüksek mekteb mezunları 30 lira ile başlarlar. 
bir lisan bilen yüksek mekteb mezununa 35 lira 
maaşlı dereceye geçmek imkânmı vermektedir. 
Eğer bu kanundaki esas tamamen ihmal edile
cek olursa, yalnız 20 ile 25 arasındaki derecele
rin intibakı düşünülecek olursa o vakit Dahiliye 
vekâleti, 22 liralık nahiye müdürlüklerine, kıs
men 20, kısmen 25 liralığa intibak ettirmek su
retile bunu yapacaktır, bununla kanunun 
koyduğu esas ihmal edilmiş olacaktır 

İşte Receb Peker arkadaşımız, hatta biz, 
Dahiliye vekâletinin tanzim ettiği teşkilât 
kadrosunda, yani teşkilât kanununa istinaden 
bize verdiği kadroda bunu 20, 25, 30 lira olmak 
üzere ve ecnebi lisanı bileni nazarı itibara al-
mıyarak, fakat bu kanunun icabı olan yüksek 
mekteb mezunlarına bahşedeceği derecenin za
ruret ve icabını nazarı dikkate alarak 30 lirayı 
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kabul etmişti. Biz dahi bunu bu kanunun koy
duğu hükme istinaden ve umumî hatları dahi 
linde telâkki ederek kabul etmiştik. Kayma
kamlıklarda da ayn mülâhazayı nazarı itibare 
almıştık ve orada 35 liralık küçük bir derece 
ihdas etmekle beraber 70 liralık bir kaymakam
lık derecesi de yaratmıştık. Çünkü teşkilât ka
nununda 40, 45, 55 liralık olmak üzere üç smrf 
kaymakamlık vardır. Fakat bu kanun teselsül 
derecesi takib etmeyen terfi imkânlarını verme
mektedir. Teşkilâtın icabı olarak yukarı dere
celerle irtibat temin lüzumuna kani olmuştur. 
Bu sebeble doğrudan doğruya maaşı 30 lira olan 
maiyet memurluğundan 35 liraya geçmek üzere 
bir kaymakamlık ihdas ettik. Bu, yeni kanunun 
emri1 icabını mütalea etmek suretile yapılmıştır. 
Gene arzetmiştim ki, teşkilât kanunlarının hu-
tutu esasiyesi dahilinde vekâletlerin, bu ka
nunun icabları dairesinde yapılmış olan tadi
lâtı, tahsisatı kontrol etmek suretile, encümen 
kabul etmiştir. Bu itibarla zannediyorum ki, bu 
gün yapılan cedvellerin heyeti mecmuası veka
letler tarafından tanzim edilmiş ve bu suretle 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu gün dahi 
konuştuğumuz sırada, tıbkz Refik İnce arkada
şımızın mütaleası gibi bu cedveli kaldıralım, 
hatta ayni zamanda intibak cedvelini de rap
tetmiş olmayalım. Vekâletler şu bu kanundaki 
esasa göre intibakı yapsınlar ve bir teşrine ka
dar bize getirsinler diye mütalealar oldu. Bu 
mülâhaza üzerinde encümende tevakkuf edil
miştir. Buna karşı orada hazar bulunan vekiller 
teşkilâtımızda mühim bir salahı ayni zaman
da bu kanunun kadrolarda yapmakta olduğu 
bazı ıslâhatı tazammun etmesi itibarile bu ced
velin yine kanuna merbut olarak kalmasmı 

arzu etmişlerdir. Buna binaen Encümeniniz bu 
cedveli ibka ederek huzurunuza getirmiş olu
yor. Yine tekrar ediyorum, bütün teşkilât 
dahilinde teşkilât kanunlarını rencide edecek bir 
tadilât yapılmış değildir. Tamamile tahsisatları 
dahilinde olmalarına çalıştık. Fakat arzetmiş 
olduğum gibi aded itibarile yekûnu umumilerde 
hatta tenakus vardır, tezayüt yoktur. Bu iti
barla bütün teşkilât kanunlarının ruhlarının 
mahfuz olduğuna kaniiz. Ayni zamanda bu ka
nunu bir teşkilât kanunu olarak addetmemekte-
yiz. Nitekim şimdi okunan mazbatamızda da, 
bütün dairelerin teşkilât kanunlarının tamam
lanmasını ve noksanlarının ikmalini temen
niye lâyik görüyoruz. Diğer arkadaşlarımızın 
takrirlerini de bu mealde telakki ederek maz
batamızı tasvibi âlinize arzetmiş bulunuyoruz. 
Her daire teşkilât kanunu getirecektir, ihti
sas encümenlerinden geçtikten sonra huzuru
nuza gelecektir. Bu cedvelin bağlanmasında şu 
fayda vardır. Heyeti Âliyenin malûmudur ki, 
her vekâlet yaptığı teşkilât kanununu muha
faza etmiş değildir. Lâakal 2, 3, 5 tadil vardır 

bir daire teşkilâtı için muhtelif kanunlar mev
cuttur. 

Bu teşkilât kanunları bu gün içinden kolay
ca çıkılamayacak bir manzara arzetmektedir. Bu 
itibarla burada bütün teşkilât kanunlarının ne-
tayicitoplanmış ve huzurunuza arzedilmiş olu
yor. Maahaza encümen namma arzedeyim ki, 
bu hususta böyle bir teklif ve diğer her hangi 
bir şekil mevzubahs ve encümeniniz ona muarız 
değildir. Yalnız cedveli kaldırdığımız takdirde 
bu lâyihanın bu mevzuda yarttığı salâhı kay
betmiş olacağız. Takdir Heyeti Celilenindir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Her vekâlet 
kendi teşkilât kanununu yaptı ve kadrosunu tat-
ibik etti. Her kes te bundan memnun. Fakat 
bu yeni baremle hâsıl olan 2 - 3 milyon lira fark 
nereye verildi? Acaba baremin bu tesirleri her 
vekâlette ayrı ayrı hesab edildi mi? Aradaki bu 
fazlalık nereye verildi, bunun izahını rica edi
yorum. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Evvelâ şunu arzedeyim ki bu fark 
üç milyon lira değildir. Bütün sivil dairelerin 
teşkilâtında 800 000 lira kadar bir fark vardır. 
Bunun da 40 - 50 bin lirası ücret tertibinden kar
şılanmak vaziyetindedir. Daireler itibarile mev-
cud olan fark bu cedvelde görülmektedir. 3624 
lira Büyük Millet Meclisinde, 1248 lira Riyaseti 
Cumhurda, 2868 lira Divanı muhasebatta, 2124 
lira Başvekâlette, 2712 lira Şûrayi devlette, 2740 
lira İstatistikte, 2052 lira Diyanet işlerinde, üc
retle karşılanmak suretile bir kısmmı telâfi et
tikten sonra 22 000 lira Maliyede, 18 000 lira Ta
puda, 13 000 lira Gümrük ve inhisarlarda, 65 000 
lira Dahiliye vekâletinde, 228 lira Matbuatta, 
100 000 lira Emniyet işlerinde, 19 000 lira Hari
ciyede, 191 000 lira Adliyede, 28 000 lira Tica
rette (Kâfi, kâfi sesleri). İşte böyle tevzi edil
miştir, işte kanun esası bu farkları yaratmıştır. 
Bir defa 55 liralık derecede bulunan bir memur 
60 a çıkarılması veya 50 ye indirilmesi lâzımdır. 
Vekâletlerin bir ksımı 50 ye indirmiştir, ve teş
kilâtlarında bir madde ile derece hakkını mah
fuz tutmuştur. Fakat bir kısım vekâletler in
dirmek imkânmı bulamamışlardır. Meselâ Em
niyette 100 bin lira bir fark görülüyor. Çünkü 
burada polislerin ve komiserlerin vaziyeti orta
ya çıkmıştır. Bunlarm dereceleri muayyendir. 
Bunlan 20 liraya indirmek diğer bir sınıfla teda
hülü icab ettirmektedir. Onun için yukarı alın
mışlardır. İşte gördüğünüz bu farklar bu suret
le olmuştur. Bundan başka emsal farkları da 
vardır. Meselâ 8 nci dereceye evvelce verdiğimiz 
paraya nazaran 12 lira kadar bir fazla vermiş 
oluyoruz. 4 ncü derecede kezalik 12 liralık bir 
farkımız vardır. Diğer derecelerde de 2, 3 lira
lık bir farkımız vardır. Bütün bu farklarla bera
ber derecei intibaklarmm yarattığı fark 800 000 
dir, fakat elli bin lirası ücretle karşılanacak bir 
vaziyettedir. Üst tarafı kendi tasarrufları ile 
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karşılanacağnıa emniyet ettiğimiz rakamlardır. 
Orduda bir tasarruf mevzubahs değildir. Bu 
900 000 liralık bir fark yaratmıştır. 

EMlN SAZAK (Eskişehir) — Orduyu sor
madık. 

BÜTÇE E. REÎS VEKİLÎ FAİK BAYSAL 
(Devamla) — Siviller bundan ibarettir. Yeni 
bir teşkilât manzarası bu cedvelde yoktur. 

YÛSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Kay
makamlıkları 40 liraya çıkarmış olmakla yüksek 
tahsil mezunlarının üçüncü madde mucibince 
ihraz edebilecekleri memuriyet derecesinde bir 
tenakuz hâsıl oluyor mu? Olmuyor mu? 

FAtK BAYSAL (Kayseri) — Olmuyor. 
YUSUF ZÎYA ÖZER (Eskişehir) — Bence 

oluyor. Bütçe encümeni zannediyorum ki mai
yet memurluğunu doğrudan doğruya memuriyet 
sayıyor. Halbuki bu stajiyerliktir. Buna 35 lira 
veriyorsunuz, ondan sonra 40 liraya çıkarıyor
sunuz gibi geliyor bana.. 

İkinci sual ;bazı vekâletlerin hakkı mükte
sebi kabul ettiklerinden, bazılarının da kiymet 
vermediklerinden bahsediyorlar. Bu suretle te
adül olur mu? Bu, usule tevafuk eder bir vazi
yet midir? Bazıları 55 liraya geçirilmesini hakkı 
mükteseb olarak kabul ediyorlar, bazıları da 
kıymet vermiyorlar. Anladığım böyledir. Belki 
iyi anlamamışım, bilmiyorum. 

B. !E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bir defa namzedlik müddeti memurin kanunu
muz mucibince 6 aydır, staj iyerlikte memuriyet
ten sayılmaktadır. Mektebi mülkiyeden çıkan 
bir talebe dört senelik bir tahsil gördükten sonra 
stajiyerliğini bitirdikten sonra üç derece terfi 
eder. Çünkü o müddet, memuriyette geçmiş gi
bidir. Bir de tahsilinin hususiyeti dolayısile bir 
senelik kıdemi vardır. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — İstanbul 
Üniversitesi de öyledir. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Devamla) — 
Buradaki Mülkiye mektebi mezunları için de 
ayni esaslar caridir. 

YUSUF ZÎYA ÖZER (Eskişehir) — Binaen
aleyh maiyet memuru 35 lira maaşla ilk senesin
de doğrudan doğruya kaymakam olabilir. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Mevzuatımız stajiyerliği memuriyetten saymış
tır. 

YUSUF ZÎYA ÖZER (Eskişehir) — Bazı 
devairde stajiyerler 25 lira ile tayin ediliyor. 
Bunlar da 35 lira ile tayin olunur mu? 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Adliye dahi 
onu memuriyet saymıştır. Terfide nazarı itibare 
almrr. 

YUSUF ZİYA ÖZER (Eskişehir) — Staji-
yerler ayni seviyeyi takib etmelidir, birisi 35, 
diğeri 25 olmaz, bu teadül değil tefavüttür. 

BAŞKAN — Rica ederim hatip sözünü bitir
sin, 

B. E. Rs. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) — 
Hakkı mükteseb keyfiyetine gelince: bazı vekâ
letler hakkı müktesebi kabul etmiştir. Bunu ken
di cedveline intibak ettirerek bazı memurlarını 
elliye, bir kısmını da altmışa almıştır. Bazı vekâ
letler bu şekilde bir tevzine imkân bulamamıştır. 
Hakkı mükteseb noktasından hiç bir vekâlette 
ayrı bir fikir, ayrı bir telâkki yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümeni 
Reis vekili arkadaşımla tevafuku efkâr hâsıl 
ettiğimizi görmekle memnuniyetimizi izhar et
meği sözüme mukaddemine olarak arzedeceğim. 
Bu mesele evvelâ kendi aralarında görüşülmüş. 

B. E. REİSİ MÜKERREM UNSAL (İsparta) 
— Bidayeten. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet bidayeten 
onu dahi bir kâr telâkki ederim. Bir madde ile 
vekâletlerin bu işi teşrinisaniye kadar, bu kanun 
dairesinde kendi teşkilât kanunlarını tanzim 
ederek ona göre Meclise gelsinler demişler; ne 
iyi düşünmüşler. Fakat sonradan bir kaç müta-
leaya sapmışlar. O mütalealan da şöyle ifade 
ediyorlar: teşkilâtta mühim salâh ve bir de bu 
kanunun istilzam ettirdiği bazı ıslâhat, bundan 
maada yapılan bu kanunda esası rencide edecek 
bir tadilât vukuu ... denmektedir? Demek ki 
mühim salâh ve bazı ıslâhat üzerinde tevakkuf 
etmişler ve bir de esası rencide etmemek üzerin
de durmuşlar. Şimdi arkadaşlar, mahiyeti itiba-
rile bu gün içinde bulunduğumuz haziranı say
mazsak 4 ay sonraya bırakılacak olan bu iş; her 
vekâleti kendilerine vermiş olduğumuz bu tea
dül kanunu çerçevesi içerisinde sakin bir şekilde 
teemmüle sevkedecek. Biz mühim salâhı o kadar 
müstacel vaziyete getiriyoruz ki esasen teşkilât 
kanunları ile yapılması lâzım gelen bir şeyi biz 
bu bareme koyuyoruz. Sonra esaslı bir mesele 
hakkmda yine Faik arkadaş diyor ki, teşkilât 
kanunları, içinden çıkılamryacak bir manzara 
arzediyor. İşte en sakat cihet. Teşkilât kanunları 
içinden çıkılamryacak bir manzara teşkil ettiğini 
söyleyen İhtisas encümeni, güya bu madde ile 
içinden çıkılacak bir hale koymuş. Ben daha ber
bat bir hale getirdiklerine kaniim. Çünkü karı
şacaktır. Bu bakımdan ben en doğruyu ilk defa 
düşündükleri noktada görüyor ve İsrar ediyo
rum. Nasıl ki kanunun bir maddesinde henüz 
teşkilât kanunlarını yapmryan vekâletlerin teş
rinisaniye kadar kadrolarını ikmal ve bu kanuna 
ittiba etmeleri mecburî ise bu kanun diğer amme 
hizmetleri yapan belediye ve saire gibi müesse
selere de şamilse, neden bu teşkilâtı yapan 3 - 5 
vekâletinki hususî vaziyete sokuluyor. Bu ba
kımdan yalnız teşkilâtını yapanlara mün
hasır olub teşkilâtını yapmamış olanlara 
hususî bir vaziyet ihdas etmenin sakatlığı karşı
sında Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini celbe-
derim. Onun için takririmin neticesi şu oluyor: 
bu ikinci maddede düşündükleri gibi ve diğer bir 
maddede de mevzubahs olduğu gibi nasıl ki teş-
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kilâtı oİmryan vekâletlerin ıslâha ihtiyaçları 
vardır ve bu ıslâhata binaen talik ediyorlarsa, 
olanları dahi talik edib esaslı olarak yapmaları 
için ayni şekilde muamele yapmak ve bunu tea
dül kanununa sokmak suretile teşriî vaziyette 
bir intizamı muhafa etmiş olalım. Artık takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, bu 
kanunun faydasını ve lüzumunu takdir etmiyen 
içimizde hiç bir arkadaş yoktur. Fakat sakat çık
tığı takdirde de zararmm mikdarmı tahmin et
mek gayet güçtür. Şimdi bu işi keyfe bırak
mayıp da Devletin alâkadar olduğu işlerin böyle 
tedkik edilmiş bir istikamette gitmesi mutlaka 
hayırlıdır ve hatadan beridir. Bendeniz biraz 
meşgul oldum da bir şeye muttali oldum. Orasmı 
çok sakat gördüm. Eğer bu mikdar benim gör
düğüm gibi ise 40 para dahi olsa çok acıdır. 

Dün çok hürmet ettiğim Çorum mebusu İs
met Bey; okumadan konuşuyorsun, diye ihtar 
etti. Ben de kanunun beni alâkadar eden nok
talarını iyice okudum. Okuduktan sonra bir de 
madde üzerinde tahlil edeyim, dedim. Bu bende 
bir şey yaptı. Gerek İsmet Beyefendi, gerek 
Mümtaz Beyefendi birer silsile yürüttükleri hal
de beni tatmin edemediler. Kendi kendime; man
tıkta müsbet vahidi kiyasî olmadığı için insanı 
istediği yere sevkediyor dedim. Bir küçük mües
sesede şöyle bir şey karşınıza çıkryor. Kabiliye-
tile gayet güzde olan ve mühim bir maaş alan 
memur, bizim yeni yaptığımız baremde çok aşağı 
dereceye iniyor. Muhtelif tesirlerle tahsil gördü
ğü ve bir iki lisan bildiği için, hayatta maddî hiç 
bir kıymeti olmıyan bir memur da 400 liraya 
çıkıyor. Oturdum, bu müessesenin vaziyetini 
etüd ettim, bir mukayese yaptım. Bir müessese 
ki kendi hacmindeki işe göre masrafmm bir mis
li daha masrafa giriyor. 

Faik Beyefendiye rica ettim, acaba fazla ver
diğimiz para yok mu, dedim. Bmm verdiğimiz 
para mikdan ne olursa olsun böyle ehliyeti ol
madığı halde baremin tesirile yükseliyorsa aki-
beti çok fecidir. Sonra Matbuat U. müdürlüğü
nün 200 000 lirası nedir? Bu teşkilât nedir ki 
200 000 lira birden yükseliyor? (Yanlış duymuş
sun, 228 lira sesleri). 

Bir de, bu hususî müesseselerde bunun yapa
cağı aksi tesir ne olacaktır? Acaba vekâletlerde 
de yeni şekle göre hesab edilmiş bir şey var mı? 
Yoksa arkadan böyle hesablar çıkacak mı? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hususî mü
esseselerdeki aksi tesiri değil, biraz da köyler
deki aksi tesiri düşünelim. Bu gün köylü vergi 
veremiyor. Siz hep hususî müesseseleri düşünü
yorsunuz, orada ne var bilmem ki... 

REFİK İNCE (Manisa) — Her şey orada.. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Hususî müesse

seler de Devletin müesseseleridir, ayrı değildir; 
merak etmeyin. 

Efendim; ben de tedkik ettim de acaba Dev

letin kül halindeki büyük teşkilâtında böyle bir 
sakatlık olmasm dedim. Maksad, hususî mües
seseler şu ve bu şey değildir. 

Emin olunuz ki zatı âliniz kadar bendeniz de 
kanaatimden dışarı çıkmayan ve memleketini 
çok seven bir adamım. Ben sana hürmet edersem, 
sen de bana hürmete mecbursun. Emsalile sabit
tir ki, kanaatim haricinde hiç bir kuvvet bana 
söz söyletemez. Benim ricam bilhassa budur. 
Yani böyle lâyık olmadıkları halde tahsilleri var, 
lisan bilirler diye bunlar baremden istifade ede
cekler. Şurada burada hattâ maliyede bazı me
murlarımız vardır, tenbeldirler, şudur, budur. Bu 
adamlar için arzediyorum. 

İSMET EKER (Çorum) — Usul hakkmda 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
İSMET EKER (Çorum) —- Emin Sazak ar

kadaşımız bilmem neden benim ismimi karıştır
dılar. Hakikaten böyle şeyler hususî olarak görü
şülebilir. Nitekim ben kendilerine söylediğim 
zaman müessesat baremini okumamış olduklarını 
bana itiraf ettiler. Halbuki bu mevzu üzerinde 
bir çok da söz söylemişlerdi, bunların takdiri ve 
bu mevzula ne kadar alâkadar olacağı.... 

MAZHAR MÜFİD KANSÜ (Çoruh) — Zekâ 
oradadır. 

İSMET EKER (Devamla) — Ona şüphe yok. 
Şimdi yine konuştukları noktalar müesseseat 

baremine taallûk ediyor. 
RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Bizim ko

nuştuğumuz nedir? 
İSMET EKER (Devamla) — Bizim konuştu

ğumuz ; Devlet memurlarının maaş ve ücretlerine 
taallûk eden teadül kanununun ikinci maddesi
dir. Binaenaleyh, müessesat baremi geldiği za
man kendileri ellerinde bulunan lâyihadan anla
dıkları şeyi salâhiyetlerine binaen pek güzel izah 
edebilirler, buna şüphe yok. 

Refik İnce arkadaşımız, barem kanunu teşki
lât kanunlarını tadil edemez davasmı ileri sür
düler. Bu davayı uzun uzadrya müzakere edip.... 

REFİK İNCE (Manisa) — Usul mü, esas mı? 
İSMET EKER (Çorum) — Ususlü müzake

reye taallûk ediyor, esas hakkmda da söyliyece-
ğim. 

BAŞKAN — Evvelâ usul hakkmda söyleyiniz. 
İSMET EKER (Çorum) — Benden evvel söz 

alan yalnız Rasih arkadaşımız vardır, zannede
rim sırayı bana bıraktılar. 

RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Bırakıyo
rum. 

İSMET EKER (Devamla) — Şu halde esas 
hakkmda da konuşacağım arkadaşlar. Teşkilât 
kanunları, baremle tadil edilemez davası ileri 
sürüldü. Halbuki bu davayı uzun uzadrya 
müzakere ettiğimiz birinci madde halletti. Birin
ci madde meri olan baremin derecelerini değiş
tirdi. Teşkilât kanunları da meri olan bareme 
göre yapılmıştır. Binaenaleyh o derecelerde 
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İ2,5, 17,5 ve 22,5 liralık dereceler de kaldırıldı. 
Şu halde birinci madde bu tadili yaptı. Diğer 
gelecek maddeler de, memurların bu derecelere 
girişleri ve bu derecelerde farzedilen derecele
rin yukarısına veya aşağısmdaki derecelere in
tibakları hakkında da bir çok esaslı hükümler 
vazediyor. Binaenaleyh bu kanun dereceleri ta
dil ettikten sonra eski derecelerde yapılan tadil
lerle onlarm bu yeni derecelere intibakı için 
de esaslı hükümleri vazediyor. Demek ki bu ka
nun teşkilât kanunlarmm prensiblerini vazeden 
bir kanundur. Binaenaleyh teşkilât kanunlarını 
tadil eder. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümen aksini 
söylüyor. 

İSMET EKER (Devamla) — Ben kanaatimi 
söylüyorum. Gelecek maddelerdeki esaslı hüküm
leri kabul etmekle dahi buraya raptedilen bir 
cedvel olduğuna nazaran bu kanunun bütün 
ahkâm ve esaslarına göre yapılmış olduğunu ar-
zetmek isterim. Fakat bu cedvel daimî bir ced
vel değildir, nas da değildir (Tabiî sesleri). Bi
naenaleyh bu cedveli kabul etmelde kaldırdığımız 
ufak derecelerdeki az maaşlı memurların istifa
desini talik edeceğiz. Niçin istifadele
rini talik edeceğiz. Devlet; bütçesinde 
fedakârlığı tahammül etmiştir, kabul ede
ceğiz. Binaenaleyh bu küçük, 12,5 22,5 dere
celi memurların vaziyetlerini niçin idame etti
receğiz kabul edeceğiz. Bu kanundaki esaslara 
göre noksanlık görülen teşkilât kanunlarını ve
killer her vakit ikmal ve teklif edebilirler. Yap
tığımız bir nas değildir. Bir kanundur. Bunun 
noksanı da olabilir. Bunu tekâmmül ettirmek 
için kanun da teklif edilebilir, herşey yapıla
bilir. 

İkinci maddeyi böyle bir prensib davası ile 
bırakmağa imkân yoktur. Çünkü birinci madde
nin kabulü bunu halletmiştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Encü
mene havale edilen takrirlerden yalnız Receb 
Pekerin takriri nazarı dikkate alınmış oluyor. 
Dieğr takrirleri teker teker reyinize arzede-
ceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen intibak keyfi

yetinin vekaletlerce teşrinisaniye kadar ikmal 
edilmesinin esas olarak kabulü ile ikinci mad
denin o suretle tanzimini teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almayanlar... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
14- VI -1939 

Şimdi arzettiğim mucib sebebler gözönünde 
tutularak (62) vilâyetteki tahrirat birinci kâ
tiblerinin maaşlarmm yirmi ve ikinci kâtibleri-
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nin on beşer ve evrak memurlarile idare heyeti 
kâtiblerinin keza 20 şer ve evrak kâtiblerinin 15 
şer ve nüfus başkâtiblerinin de 20 ve kâtibleri
nin gine 15 şer lira üzerine kadrolarının kabul 
ve tashih buyurulmasını ve kaymakamların ma
aşlarının da 4 derece olarak 40 liradan başla
masını Yüksek Meclisin tasvibine arzeylerim. 

Ankara mebusu 
Fevzi Daldal 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum: Na
zarı itibara alanlar... Almayanlar... Nazarı iti
bara alınmamıştır. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
14 - VI -1939 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair kanun lâyihasmm ikinci madde
sinde yazdı bir sayılı kadro cedvelinin Dahiliye 
vekâleti kısmmda beş derece olarak gösterilen 
kaza kaymakamlarının aslî maaşları: 

40, 50, 60, 70 lira olmak üzere dört dereceye 
indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bursa Balıkesir 
Fazlı Güleç Yahya Sezai Uzay 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Receb Pekerin takririnin ma
hiyetindedir. Encümence zaten kabul edilmişti. 

Yüksek Reisliğe 
14 - VI -1939 

Barem lâyihasına bağlı 1 numaralı cedvelin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine aid kıs
mında ve vilâyetler teşkilâtı kısmındaki hemşi
reler faslını aşağıdaki şekilde teklif ediyorum: 

Birinci sınıf hemşire 30 
İkinci » » 25 
Üçüncü» » 20 
Mektebsiz 10 

Kütahya mebusu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almayanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
14 - VI - 1939 

Barem lâyihasına bağlı 1 numaralı cedvelin 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine aid kıs

mında ve vilâyetler teşkilâtı kısmındaki küçük 
sıhhat memurları faslmın aşağıdaki şekilde tadi
lini teklif ederim: 
D. Aded Maaş 

11 Birinci smıf küçük sühhat memuru 43 30 
12 İkinci » » » » 60 25 
13 Üçüncü » » » » 200 20 
14 Dördüncü sınıf sıhhat memuru 325 15 
15 Diplomasız küçük sıhhat memuru 134 10 

Kütahya mebusu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

- m 



İ : m 16-64939 Ö : İ 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na- i 

zan itibar e alanlar ... Almayanlar ... Nazarı iti-
bare alınmamıştır. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müzakeresi yapılmakta olan Devlet memur

larının aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
bu kanuna aşağıdaki muvakkat maddenin ilâve
sini Heyeti umumiyeye arzeylerim: 

Bilecik mebusu 
Dr. Muhlis Suner 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşrinden ev
vel kaymakam olmak üzere Dahiliye meslekine 
giren ve halen stajiyerlik yapmakta olan mül
kiye ve hukuk mektebi mezunları hizmeti mec-
buriyelerinin hitamında 40 lira maaşla kayma
kam tayin edilirler. 

BAŞKAN — Encümenin yeni getirdiğinde bu 
teklif de nazarı itibare alındığından, kaymakam 
ve nahiye müdürleri de dahildir. Maddenin aslı
nı reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin müzakeresine geçiyoruz. 
Bu maddenin muhtelif fıkraları vardı, verilmiş 
bir çok tadil teklifleri de mevcuddur. Bu tadiİ 
teklifleri maddenin ayrı ayrı fıkralarına taal
lûk etmektedir. Müsaade buyurursanız fıkrala
rı ayrı ayrı okuyarak her fıkra hakkında veril
miş olan tadil tekliflerini de okur reyinize ar-
zederim. Tadil teklifi kabul edilmeyen fıkralar 
aynen kabul edilmiş olur, edilenler fıkra ile be
raber encümene gönderilir (Muvafık sesleri). 
Bu suretle iş de kısaltılmış olur. Şimdi her fık
ra ayrı ayrı tadil tekiiflerile beraber rayinize 
arzedilecektir. Bu teklifi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin birinci fıkrasını okuyoruz: 
Madde 3 — Maaşlı memuriyetlere ilk defa 

girenlerin menşelerine ve tahsillerine göre alına
bilecekleri dereceler aşağıda gösterilmiştir ; 

A) Orta mekteb mezunlarından talib bulun
madığı takdirde memurin kanununa göre me
mur olabilecekler 15 nci dereceye. 

BAŞKAN — Fırka hakkında tadil teklifi 
yoktur. Fıkrayı reyinize arzediyorum. Kabul' 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

B) Orta mekteb mezunu olanlar 14 ncü de
receye, 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında da tadil tek
lifi yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

C) Lise veya muadili mekteblerden veya or
ta tahsille ayni zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta mekteb tahsilini ik
malden sonra en az iki yıllık meslek mekteble-
rinden mezun olanlar 13 ncü dereceye, 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en &M 
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahud beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek 
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten 
sonra en az dört yıllık meslek mekteblerinden 
mezun olanlar mesleklerine aid memuriyetlerde 
12 nci dereceye, 

(Lise veya muallim mektebini bitirdikten 
sonra imtihanla orta tedrisat muallimliği ehli
yetnamesi almış olanlar Maarif meslekine bu de
rece ile alınabilirler.) 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb me
zunları 11 nci dereceye, , 

(1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme
den memuriyete intisab edecekler altı ay müd
detle 12 nci dereceye alınırlar. 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfii müdde 
tine eklenir ve fazlası ilk terfii müddetinden 
indirilir). 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında bir takrir 
var : 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeblere binaen 3 ncü madde

nin E bendine aşağıdaki fıkranm ilâvesini arz 
ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

Madde 3 E bendine ilâve : 
Yekdiğerile alâkalı ve bir birini takviye edici 

iki yüksek mektebden çıkanlarla yurd dahilinde 
yüksek tahsil gördükten sonra ayni tahsili bir 
de yabancı memlekette ikmal edenlerin ve mes
lekin muayyen bir şubesinde ihtisas yapanların 
ayrıca geçirdikleri normal tahsil müddeti ilk 
terfi müddetinden indirilir ve bu müddet 3 sene* 
den fazla ise girebilecekleri derecenin bir derece 
yukarısına alınırlar. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Müsaade buyurursanız bu fıkrayı encümene ala
lım. Üzerinde yapacağımız tadilât ile tekrar ge
tirelim. 

BAŞKAN —* (E) fıkrasını takrirle beraber 
Bütçe encümenine veriyoruz. 

F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları 10 
ncu dereceye, 

BAŞKAN — Fıkra hakkmda tadilname yok
tur. Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

G) Lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden 
yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve ge
rek yabancı bir memlekette bitirdikten sonra 
meslekin muayyen bir şubesinde aynca ihtisas 
yaparak ihtisaslarını hususî kanunlarında ya
zılı şekilde tasdik ettirenler 9 ncu dereceye, 
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BAŞKAN — Bu fıkraya dair bir tadil tak

riri var: 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair kanun lâyihasının üçüncü maddesi
nin «G-» fıkrasma aşağıdaki cümlenin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

«A fıkrasında gösterilen talibler birden fazla 
olursa müsabaka imtihanına ve talib tek olursa 
ehliyet imtihanına girip kazanmaları şarttır. 

Diğer fıkralarda yazılı mekteb mezunların
dan ayni memuriyete talib olanlar birden fazla 
olursa şehadetname derecesi yüksek olan terci-
han tayin olunur.» 

Balıkesir 
Y. Sezai Uzay 

BAŞKAN — Tadilnameyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

(G) Fıkrasını reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. : 

H) Yukarıdaki fıkralara göre 15, 14, 13, 12, 
11 ve 10 ncu dereceye girecekler arasmda 
mesleklere göre tcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek yabancı dillerden birine ve 9 ncu dere
ceye alınabilecekler arasmda bu dillerden ikisine 
hakkile vukufları kezalik îcra Vekilleri Heyeti 
kararile teşkil edilecek bir komisyon huzurunda 
imtihanla sabit olanlar bir derece yukarısına 
alınabilirler. 

Kadroda açık yer bulunmaması dolayısile 
tahsillerine göre girebilecekleri dereceden da
ha aşağı derecede bir memuriyete alınırlar şube
lerinde ilk açık vukuunda girebilecekleri dere
celere tercihan tayin olunurlar. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkmda da bir tadil-
name vardır. 

No. 3 
Madde 3, Fıkra H 

14 - VI -1939 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair kanun lâyihasının dördüncü madde-
sile, üçüncü maddenin H fıkrasının birinci cüm
lesi birleştirilerek aşağıdaki şekle konulduktan 
sonra H fıkrası olarak yazılmasını arz ve teklif 
ederim: 

«15 ve 14 ncü dereceye girecekler arasında 
mesleklerine yarayacak bir yabancı dile, ve 13, 
12, 11, 10, 9 ncu dereceye girecekler arasmda, 
mektebde öğrendikleri şehadetnamelerinde ya
zılı dilden başka keza mesleklerine yarayacak 
ikinci bir dile vukuflarmı mahallinde veya en 
yakm bir mahalde teşkil olunacak bir komisyon 
huzurunda bilimtihan ispat edenler tercihan ta
yin olunurlar. Memuriyete tayin olunduktan 
sonra tekrar bir dil öğrendiklerini bilimtihan 
ispat edenlere yapılacak bir nizamname ile tes

bit olunacak nisbetlerde bir defaya mahsus ol
mak üzere nakdî mükâfat verilebilir». 

Balıkesir 
Y. Sezai Uzay 

BAŞKAN — Bu tadil teklifini nazarı dikka
te alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaadenizle Büt
çe encümeninden bir sual soracağım. Bu madde
nin son fıkrasında bir şube tabiri vardır. Ken
disi haiz olduğu evsaf itibarile muayyen bir de
receye girmek mevkiinde bulunan bir memur 
eğer o derecede münhal bulunmazsa bir aşağıda
ki dereceye girebilir. Bu güzel, fakat terfi etmiş 
olmak için mutlaka girdiği şubede münhal 
aramak lâzımdır. Şube tabirinin istilzam ettiği 
mana çok dardır. Bu bakımdan şube tabiri kalır
sa bir çokları mağdur edilmiş olur. Meselâ bir 
memur Dahiliye vekâletinin mahallî idareler 
müdüriyeti umumiyesinin ikinci şubesinde her 
hangi bir vaziyette sıkışıp kalırsa terfi hakkmı 
orada beklemek mecburiyetinde kalacaktır. Hal
buki o hakkın mahfuz olması lâzımdır. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Şube yerine dairelerinde aç,lacak 
ilk münhal diye bir cümle ilâvesini encümen 
kabul ediyor. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Burada yabancı 
dil meselesi bilâkaydüşart imtihana tâbi tutul
muş oluyor. Bundan evvelki bir fıkrada yabancı 
bir memlekette tahsilini bitirdikten sonra ihti
sasını isbat edenler diye bir kayid vardır. Her 
hangi bir yabancı memlekette ihtisas yapmış, 
doktor unvanını kazanmış ve memlekete gelmiş 
ve ihtisası da ayrıca bu kanunla tasdik edilmiş.. 
Şimdi böyle bir ihtisas sahibi de (H) fıkrası mu
cibince, bunun büyük şümulüne göre, imtihana 
tâbi tutulacak mıdır? Böyle bir zaruret var mı
dır? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bir derece yukarıya almma hakkı
nı verecek lisan bilgisi keyfiyetinin gayet sıkı 
bir imtihanla yapılması istilzam edilmiştir. Bu 
kayidler bu sebeble konulmuştur. 

BAŞKAN — (H) fıkrası hakkmda bir takrir 
daha vardır, okutuyorum: 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea

dülüne dair kanun ljyihasınm 3 ncü maddesinin 
H fıkrasmda yazılı son cümle, bu fıkra ile alâka
sı olmayan müstakil bir hükmü havi bulundu
ğundan bu cümlenin aşağıda yazılı şekilde tadi
li ile dördüncü madde alarak yazılmasını, cüm
lenin de tadilen H fıkrasının sonuna eklenmesi
ni arz ve teklif ederim: 

«Kadroda açık yer bulunmaması dolayısile 
tahsillerine göre girebilecekleri »dereceden da
ha aşağı derecede bir memuriyete almanlar şu
belerinde ilk açık vukuunda girebilecekleri de-
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recelere tercihan geçirilirler ve terfideki kıdem
leri ilk memuriyete tayin olundukları tarihten 
başlar». 

Balıkesir 
Yahya Sezai Uzay 

REFİK İNCE (Manisa) — Fikirlerine iştirak 
ederim. Çünkü üçüncü maddenin başı, maaşlı 
memuriyet bulunmadığı zaman, (Aşağıda gös
terilmiştir) diye başlryan kısım müstakil bir 
hükümdür. Encümenin kabul etmesini rica ede
rim. 

FAÎK BAYSAL (Kayseri) — Şube kaydmı 
(Daire) olmak üzere değiştirdikten sonra son 
fıkranm ayrı bir madde olarak kabulünde en
cümen bir mahzur görmemektedir. 

ABDÜRRAHMAN NACl DEMÎBAĞ (Sivas) 
— Tayin edildiği dairesinde kendi derecesine 
muadil bir memuriyt olmayıb da daha aşağı de
receye tayin edildiği zaman kıdemi nereden baş
layacaktır?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎS V. FAÎK BAY
SAL (Kaysri) — Çok tâbidir ki, her hangi bir 
memurun bulunduğu derecede kıdem kesbetmesi 
lâzımdır. Umumî esasattan ayrılmak imkânı yok
tur. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar.. (Anlaşılmadı, neyi reye koy ör
sünüz sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSÎ MÜKERREM 
ÜNıSAL (İsparta) — Son fıkranm aynen kalması 
şartile müstakil madde olarak ayrılmasını encü
men de kabul ediyor. Takrirdeki metin bizim 
metnin ayni değildir. Bizim ricamız ayni met
nin müstakil madde olarak kabulüdür. 

BAŞKAN — Takrir ufak bir tadille bu son 
fıkrayı müstakil madde haline kalbediyor. En
cümen yalnız «Şube» yerine, «idare» kelimesini 
koymak suretile müstakil madde haline konma
sına muvafakat ediyor. Yahya Sezainin teklif 
ettiği metin Encümenin metninden ayrıdır. Bu 
itibarla takriri reye koyacağım. 

Takriri nazarı itibara alanlar... Almayanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

Şimdi encümenin fıkrasını ayrıca madde ola
rak nazarı itibara alanlar... 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — (H) fıkrası «... Bir derece 
yukarısına alınabilirler» diye bitecek ve üçüncü 
madde dahilinde kalacaktır. Binaenaleyh (H) 
fıkrasının evvela reye konması lâzımdır. Son 
fıkranm yani «kadroda açık yer bulunmaması 
dolayısüe» diye başlayan fıkranm müstakil bir 
madde haline konmasının ayrıca reye arzı lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş başka tak
rir lerde var. 

Yüksek Reisliğe 
1702 numaralı kanuna göre tayin edilib ha

len vazife başmda bulunan ve maaş asılları 16 ve1 

17 buçuk olan ilk mekteb muallimİerile gene ay
ni kanuna göre 25 lira maaşı aslî ile orta mek
teb ve liselerde tavzif edilen yüksek mekteb me
zunu muallimler; yeni kanunun meriyete geçtiği 
tarihten sonra mesleke girecek arkadaşlarından 
daha dun derecelerde kalacaklardır. 

Lâyihada bunların vaziyetlerini düzeltmeğe 
matuf bir hüküm mevcud değildir. Senelerce 
mesleke emek vermenin hüsran ve mahrumiyet
le mukabele görmesi; ne lâyihanın tanziminde 
gözetildiği anlaşılan esaslar ve ne de meslek 
menfaati ve adalet icablarile telif olunabilir. 

Lâyihanın üçüncü maddesine aşağıda yazılı 
fıkranın ilâvesi suretile haksızlığın önüne geçil
mesini arz ve teklif ederiz. 

izmir Manisa Kastamonu 
Şehime Yunus Rıdvan Nafiz Edgüer H. Dicle 

Tokad Manisa Bolu 
Hasib Aytuna Kâzım Nami Duru Cemil Özçağlar 

Burdur Edirne G-ümüşane 
M. Sanlı Dr. Fatma Memik Edib Tör 

Rize Tokad 
K. Kamu S. Ataç 
« 1702 numaralı kanun hükümlerine göre 

tavzif olunub elyevm 16 ve 17 buçuk lira maaşı 
aslî ile meslekte çalışmakta bulunan ilk mual
lim mektebi mezunu muallimler, mezkûr kanun
da tayin edilen terfi müddetlerini doldurmamış 
olsalar bile, 13 ncü dereceye; ve gene ayni ka
nuna göre 25 lira maaşı aslî ile orta mekteb, lise
ler ve bunlara muadil mekteblere tayin edilen 
yüksek mekteb mezunu muallimler de terfi müd
detini doldurmamış olsalar dahi, 11 nci dereceye 
çıkarılırlar. » 

REFlK İNCE (Manisa) — Encümen ne di
yor? 

BÜTÇE E. REİS VEKlLl FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Encümenin anladığı şudur. Bu, 
doğrudan doğruya idarei hususiyelerde istih
dam edilen ilk mekteb muallimlerinin maaşları
nın yükseltilmesine matuftur. Bu kanuna taal
lûk etmemektedir. Takrir sahibleri dahi ilk mek
teb muallimleri için konan dereceleri muvafık 
görmüşlerdir. Fakat eski derecelerde bulunan
lar, 16 -17,5 liralık derecelerde bulunanların ter-
fiini şimdiden temin etmek için buraya bir 
fıkra ilâvesini düşünmüşlerdir. Bunun yeri bu
rası değildir. Esasen bu kanun bu gibi muallim
leri 20 liralık dereceye almıştır. Binaenaleyh bu 
kanun çıktıktan sonra idarei hususiyelere aid 
olan kısmı gerek intibakta ve gerekse onların 
teşkilât kanununda tadil mevzubahs olabilir ve 
Maarif vekâleti bu kanuna teşkilât kanunlarını 
ve cedvellerini uydurmuş olur. Bendenizce bu 
kanunun mevzuuna temas etmemektedir. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bu kanunun 
esas hüviyetinin Meclis kürsüsünden çok vâzih 
olarak millete bildirilmesi lâzımdır ve bu lüzu-
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mu şundan duyuyorum ki ileride Devlet kadro
suna girecek binlerce adam, kanunun kendile
rine artık hiç itiraz edilemez mutlak bir hak 
verdiğini iddia ederek Devlet makamlarını müş
kül bir vaziyete sokmasınlar. Bütün kanunun 
ruhu (alınabilir) tabiri içinde Devlet hizmetine 
girişte azamî bir had tayin etmektir. Bu kanun, 
mesleke girecekler için tahsil derecelerinin aza
mî haddinin bunlar olabileceğini, bunların asla 
aşılamayacağını tayin etmektedir. Kanun, bü
tün kadrolara, alelıtlak hususî idarelere olsun, 
belediyeye olsun, Devlete olsun, tahsili şu dere
cede olan adama mutlaka şu mevkii vereceksin 
dememektedir. Bunu hepimiz vazife olarak bü
tün memlekete duyurmalryız. Bu bizim için bir 
vazifedir. Çünkü ben şahsen bir hafta 10 gün 
İçinde aldığım intihadan anlıyorum ki, adeta 
tehlikeli bir telâkkiye gitmişiz. Bilmiyorum 
bunu nasıl önleyeceğiz. 

Ayni telâkkiyi, ayni hissi bu takrirde de gör
düm. Bu takrir hususî idarelerin, bütçelerinin 
bunu kaldırıb kaldırmadığını hesab etmeden 
muayyen bir sınıfı alıyor, derhal ikinci yüksek 
bir dereceye getiriyor. Hiç şübhe yok ki hepi
miz muallimlerin daha fazla refaha kavuşmasını, 
çocuklarımızın daha itinalı yetişmesini çok ar
zu ederiz. Fakat diğer taraftan da bilhassa hu
susî idarelerin bütçe yüzünden ne kadar güç ve 
karışık bir vaziyette olduklarını biliyoruz. Yani 
bu kanun azamî bir had olarak nasıl dereceleri 
tayin etmişse hususî idareler, belediyeler için de 
daima ayni şey göz önünde tutulsun. Çünkü bir 
taraftan da bütçelerin takatini zorlamamak icab 
eder. Takrir sahihleri bu mütalealannda; alı
nabilir, şeklinde yani salâhiyet halinde bunu ifa
de etmiş olsalardı bu kanunun ahengine uymuş 
olurlardı. 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Arkadaş
lar; müzakere buyurmakta olduğunuz kanunun 
12 numaralı muvakkat maddesi diyor ki: « mül
hak bütçeli idarelerle hususî idare ve belediye
lerin teşkilât kadroları bu kanun hükümleri da
iresinde tadil edilinceye kadar bu idarelere aid 
ve halen meri olan kadroların tatbikine devam 
olunur. Ancak mülhak bütçeli idarelerin bu 
kanunun hükümleri dairesinde tanzim edilecek 
teşkilât kadroları en geç 1 teşrinisani 1939 ta
rihine kadar Büyük Millet Meclisine ve belediye 
ve hususî idareler teşkilât kadroları da kezalik 
ayni taraihe kadar îcra Vekilleri Heyetine tev
di edilmiş olmak şarttır. » Görülüyor ki arka
daşlar ilk mekteb muallimleri hususî idarelerden 
maaş almakla beraber bu baremde tesbit edilen 
şartlardan istifade edeceklerdir. 

Binaenaleyh bundan evvel Eıdvan Nafiz ar
kadaşımızın izah buyurduğu gibi ilk derece ola
rak yirmi liradan başlıyan bir muallim karşı
sında evvelce alındığı için halen 16, 17,5 lira 
alan, bilhassa hususî idareler varidatının kifa
yetsizliğinden dolayı ayni yerde senelerce kalan 

arkadaşları vardır. îstenen şey takririn nazarı 
itibafe alınmasıdır. Yoksa, mutlaka idarei hu
susiye bütçelerine konmasile onu ağırlaştıracak 
bir yük ımevzubahs değildir. Prensib olarak za
ten, tatbikatta hususî bütçelere aid teşkilâtın da 
bu bareme intibakı kanunda derpiş edilmiş bu
lunmaktadır. Bu itibarla yapılan teklifin nazarı 
itibare alınmasını rica edeceğim. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Temenni mahiyetinde ise Hükü
met tatbikatta nazarı itibare alır. 

KEMALEDDİN KAMU (Rize) — Evet te
menni mahiyetindedir. Meclisi Âli de iştirak 
buyurursa tatbik edilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ufak bir ibare 
yanlışlığını mevsubahs ederek sözüme başlayaca
ğım. Bu 3 ncü madde şöyle başlıyor: « Mensele-
rine, tahsillerine göre alınabilecekleri dereceler 
aşağıda gösterilmiştir. » Aşağıda gösterilmiş de
nildikten sonra her bir fıkra hemen derece, de
rece gidiyor en sonunuda ufak bir kayidle yu
karısına alınabilir, deniyor. Şimdi maddenin ba
şında alınabileceklerle sonunda alınır, tezad teş
kil ettiğini nazarı dikkate alarak derece derece 
alınabilecekler, yukarıya deyib noktayı koyma
lı. Aşağıda yukarıya alınabileceği şeklinde der
sek daha iyi olur. 

İkinci mesele : muallim arkadaşlar hakkında 
söylenen sözlere şu manayı verebiliriz. Bunların 
her birisi muallimlikte şu kadar hayat geçirdik
ten sonra bu dereceye gelmişlerdir. Kendileri 
için terfi kapılarını kapadık değil, fakat kendi
lerinden daha az kıdemlilerle müsavi tutulmak
ta ıstırablar vardır. Bence bu mütaleanm bu 
madde ile bir münasebeti yoktur. Çünkü bu me
muriyete ilk alınacakların derecelerini göste
rir. Bu bakımdan memuriyete girmiş, hatta 
girdikten sonra senelerce uzun memuriyette bu
lunmuş olanların hakları mevzubahs değildir. 
Bence bunun yeri olsa olsa müzakere edeceği
miz 7 nci maddededir. 7 nci maddenin son fık
rasına gelindiği zaman bunun üzerinde esaslı 
olarak tevakkuf edeceğiz. Yalnız muallimler 
için değil bütün memurlar için tevakkuf edece
ğiz. Encümenden rica ediyorum « alınabilir » 
kelimesini kaldıralım. Bu suretle inzibatı temin 
etmiş oluruz. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Refik İnce arkadaşımızın işaret et
tiği tashiha bendeniz lüzum görmüyorum. Şu 
itibarla ki, 3 ncü madde G fıkrasında bitmiş olu
yor. H fıkrası müstakil bir madde olabilir. 
Çünkü H fıkrası yukarı derecelere gireceklere 
aiddir. Lisan bilenler veya ihtisas tahsili gö
renlere aiddir ki müstakil bir fıkradır. Arkada
şımızın söyledikleri ise bu fıkra dahilindedir. 

Muallimler hakkında deminki maruzatımı bu
rada tekrara lüzum görmüyorum. Bu kanunla 
alâkası yoktur. 
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BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 

Almayanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 
Bir fıkra ilâvesine dair diğer bir takrir var

dır. Okunacaktır : 
Yüksek Reisliğe 

Bulundukları mesleke aid yazmış oldukları 
eserler mütehassıs bir heyet taraafmdan tedkik 
edilerek takdire mazhar olanlara en aşağı bir 
sene kıdem zammı yapılmasını temin edecek su
rette bu maddeye Bütçe encümenince bir fıkra 
konulmasına müsaade edilmesini yüksek heye
tin tasvibine arzederim. 

Samsun mebusu 
Meliha Ulaş 

BAŞKAN — Takriri nazar ritibare alanlar ... 
Almayanlar ... Nazan itibare alınmamıştır. 

H fıkrasmm « Kadroda açık yer bulunmaması 
dolayısile... » diye başlayan son cümlesi hariç 
olmak üzere üst kısımlarını reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Son fıkranm müstakil bir madde olmasmı re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

O maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4 — Kadroda açık yer bulunmaması 

dolayısile tahsillerine göre girebilecekleri dere
ceden daha aşağı derecede bir memuriyete alı
nanlar şubelerinde ilk açık vukuunda girebile
cekleri derecelere tercihan tayin olunurlar. 

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

4 ncü madde 5 nci madde olmuştur. Onu 
okutuyorum : 

MADDE 5 — Devlet memuriyetine bidaye-
ten alınırken yabancı bir dil bilmedikleri halde 
memuriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya 
bir dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceye 
alınanlardan bilâhare bir dil daha öğrendikleri 
üçüncü maddenin (H) fıkrasında yazılı şartlar 
dairesinde sabit olanlara yapılacak nizamname 
ile tesbit olunacak nisbetlerde ve bir defaya 
mahsus olmak üzere nakdî mükâfat verilebilir 

Gl. ZEKİ SOYDEMlR (Erzurum) — Bir su
al soracağım. Bu maddede, memuriyete girdik
ten sonra bir lisan öğrendiğini ispat edene mü
kâfatı nakdiye verilir, deniyor. Bundan ev
velki madde ise, lisan bilenlerin ilk memuriyette 
bir derece yukarıya almacağmı söylüyor. Acaİba 
bu neden neşet ediyor? Kendi adamımızdır, li
san ihtiyacını hissetmiştir, meslekine dair bir 
lisan öğrenmiştir. Niçin onu da bir derece yu-
karrya almıyoruz da mükâfatı nakdiye veriyoruz. 
Bu, acaba neden oluyor? 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Lisan bilenlere bir derece yüksek mevki te
min edilmesi, bir hak verilmesi keyfiyetinin, 

bidayeten memuriyete almırken lisan bildiğini 
imtihanla ispat edenlere hasredilmesi daha uy
gundur. Çünkü bunu her derecede nazan iti
bare alacak olursak bu kanunun istihdaf ettiği 
terfilerdeki nizam ve intizamı bozmuş olacağız. 
Bu itibarla memuriyette öğrenilen lisanları tes^ 
vik etmek istemişizdir. Nitekim ol^du^âr^âhF 
^y^es&s~Yâ:fdxc: Lisân öğrenme keyfiyetini 
teşvik için burada yalnız, nizamnamelerle tesbit 
edilecek nakdî mükâfatlar verilmesini terviç et
mişizdir. 

Gl. ZEKİ SOYDEMİR (Erzurum) — Ordu
da lisan bildiğinden dolayı bir derece yukarı 
terfi yoktur. Bu gayet doğrudur. Çünkü lisan 
bilmek hiç bir vakit onun meslekî kabiliyetini 
ispat etmez. Evvelki madde de sırf lisan bildiği 
için bir derece terfi ile alıyoruz. Fakat bu mad
dede kendi dairemizde çalışan bir arkadaşımız 
lisan lüzumunu takdir ederek yapılan imtihan
da kazandığı takdirde bu memura ancak bir de
faya mahsus olmak üzere mükâfat veriyoruz. Bu 
hususta encümenin verdiği izahat beni tatmin et
memiştir. Bunlarm da ötekiler gibi olması lâ
zımdır. 

HASİP AHMED AYTUNA (Tokad) — Muh
terem arkadaşlarım; maddenin ruhunda, memu
ru hakkile ve tam manasile münevver bir iş ada
mı yapmak gibi bir maksad sezilmektedir. Bu 
itibarla yabancî dile ne kadar yer verilse yerin
dedir. Yalnız yabancı dili bilen bir adamdan 
dairesinin ne suretle istifade edeceği düşünül
müş müdür? Hiç şübhe yok ki yabancı dil onu 
benimsemiş bir insanın ufkunu açan, genişleten 
bir vasıtadır. Fakat bu hususta bendenizin bir 
mülâhazam vardır. O da her hangi bir memuru 
hakkile münevver ve iş adamı yapaiblmek ve 
onu dairesine bağlamak için her hangi bir mev
zu etrafmda yapacağı etüdlere kıymet vermeli
dir. Yoksa yabancı dilin yalnız basma hiç bir 
kıymeti yoktur. Yabancı dil bilir de roman okur
sam ve her hangi bir işin üzerinde etüd yapamaz
sam, her hangi bir sistemin yanlışlığını görerek 
düeltilmesi için başka memleketlerde neler yaplı-
dığım ortaya atamazsam, bildiğim dilin yalnız 
dil olması bakımından kıymeti zannederim pek 
fazla olamaz. Bu bakımdan dil bilen memur ta
rafından hazırlanıb salâhiyettar heyetçe muva
fık görülecek etüd ve eserler hattâ tercüme ve 
telif mahiyetindeki eserlerin kabulünden sonra 
da nakdî bir mükâfata mazhar olması daha mu
vafık olacaktır. Böyle bir vaziyet memurun 
günlük işlerinin yükselmesini temin edecektir. 
Bu maalde olmak üzere 5 nci maddenin son fık
rasına bir kayid ilâvesini arzediyorum. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Dördüncü maddenin, yalnız dil bilenleri de
ğil, meslekî sahada eser yaazanları veyahud eser 
tercüme edenleri de mükâfatlandırmak maksa-
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dile aşağıda yazlıdığı tarzda değiştirilmesini tek
lif ederim. 

Madde 5 — Devlet memuriyetine bidayeten 
alınırken yabancı bir dil bildikleri halde memu
riyete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir dil 
bildiklerinden dolayı bir üst dereceye alınan
lardan bilâhare bir dil daha öğrendikleri 3 ncü 
maddenin (H) fıkrasında yazılı şartlar dairesin
de sabit olanlara (ve dairesinin işlerine taallûk 
eden nazarî veya amelî meselelere dair - sala
hiyetli bir heyet tarafından kabule şayan görü
len - eser yazanlara veya tercüme edenlere de 
yapılacak nizamname ile tesbit olunacak nisbet-
lerde ve bir defaya mahsus olmak üzere nakdî 
mükâfat verilebilir. 

Tokad mebusu 
Hasip Aytuna 

BAŞKAN — Bu takrir bir kaç hükmü havi
dir. Bir tanesi demin red buyurduğunuz bir tak
rirdeki hükümdür. Eserlere mükâfat verme me
selesi. Binaenaleyh bunu reye arzedemeyece-
ğim. Çünkü onunla müşterektir. Diğer fıkra
lar var. 3 ncü lisan öğrenen ve saire hakkmda. 
Bunu reyinize arzediyorum. Nazarı itibare alan
lar ... Almayanlar ... Alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim esbaba binaen memur olduktan 

sonra ecnebi dili öğrenenlerin de bir derece yu
karı almmasmı dilerim. 

Erzurum mebusu 
Gl. Zeki Soydemir 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum... 
Nazarı itibara alanlar... Almayanlar... Takrir 

nazarı itibara alınmamıştır. 
Mjadde hakkmda başka bir şey yoktur. Mad

deyi reyinize arzediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İstihsali arâ hitam bulmuştur. 
M3ADDE 6 — Devlet memurluğuna ilk defa 

alınacak olanlardan vekâlet müsteşarlıkları, 
Umumî müfettişlik, Riyaseti Cumhur dairesi 
memurlukları, hususî kalem müdürlükleri, mü
tercimlikler, elçilikler, valilikler ve hukuk mü
şavirliklerine bu kanunun 3 ncü maddesinde ya
zılı kayidlere tâbi tutulmaksızın kadrodaki de
rece maaşı ile memur tayini caizdir. Bu memu
riyetlerde bulunanların muayyen terfi müddet
lerini doldurdukça ayni vazifelerin yüksek dere
celerine terfileri de yapılabilir. Şu kadar ki, bun
ların bulundukları bu dereceler tekaüdlük hesa
bında ve diğer memuriyetlere nakil ve tahville
rinde mükteseb hak sayılmaz. Bu gibilerin tah
vil ve tekaüdlüklerinde tahsil vaziyetlerine ve 
hizmet müddetlerine göre iktisab edebilecekleri 
derece maaşları esastır. Evvelce Devlet memu
riyetinde bulunduğu halde bilâhare ayrılmış ve 
en az beş seneyi müstemirren memurluk hari

cinde geçirmiş olanlar da bu vazifelere ayni su
retle tayin olunabilirler. Şu kadar ki, dairesi
nin bağlı bulundulu vekâlete tâbi alelûmum teş
kilât haricinde diğer bir vekâlet teşkilâtına 
dahil yukarıda sayılı memuriyetlerden birine 
ilk defa olarak tayin edilecek her hangi bir de
recedeki Devlet memurları hakkmda da birinci 
fıkra hükmü tatbik olunabilir 

Kezalik birinci fıkrada yazılı memuriyetler
den vekâlet müstaşarlıklarma tayin edilecekle
rin bulundukları vekâletten seçilebilmeleri de 
caizdir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tayin ve 
terfiler adı geçen vazifelerin filen ifasile mu-
kayyed olduğu gibi vekâlet müsteşarlıklarına 
getirilecek olanlarm da yüksek tahsil görmüş 
olmaları şarttır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddenin ih
tiva ettiği hükümlerin, bu maddede mezkûr olan 
memurların muttasıf olmaları lâzım gelen siyasî 
ve idarî nezaket ve dirayetle gayrı mütenasib ol-. 
duğunu açık bir surette görmekteyiz. 

Bu memlekette bir memuriyete alınacak me
murun tahsilli olmasını esas kıldıktan ve bunla
rın muhtelif derecelerdeki tahsillerini, muhtelif 
derecede memuriyet almalarında vasıta ittihaz 
ettikten sonra, güya bu memuriyetler, müsteşar
lık, umumî müfettişlikler, valilikler, elçilikler, 
Devletin makanizması içerisinde çalışan 60 bin, 
70 bin tane memurun içinde buna İâyik olan 
kimse yokmuş, bunlar o kadaar güzide addedil
mesi lâzrmgelen müstesna zevatmış gibi, bunla
rın haricinden almağa müsaade vermek, bence 
onlarm şahıslarmm kıymetini artırmak değil, 
bulundukları mevkii düşürmektir (Doğru ses
leri). Bilhassa müsteşarlık keyfiyeti üzerinde 
ehemmiyetle tevakkuf etmek; bir vekâlet çarkı
nın bir devlet çarkınrn intizamını, ittı
radını ve muamelâtmdaki insiyakı temin 
edebilmek için, esaslı bir vazifedir. Müste
şarı nasıl tarif etmişiz diye muhtelif teş
kilât kanunlarından bir kaç tanesini karıştır
dım. Maalesef her kanunda müsteaşra ayrı bir 
isim ve sıfat vermişizdir. Yani bu münasebetle 
bizim noktai nazarımızca müsteşarın ne olduğu 
hakkında muttarid bir fikir alınmamış olmakla 
beraber, bu müsteşarlık vazifesinin ehemmiyeti 
tebarüz etmektedir. Meselâ Nafia vekâleti teş
kilât kanunu müsteşar hakkında aynen şöyle 
yazıyor : « Müsteşarlık, vekilin müşavir ve yar
dımcısı ve vekâlet işlerinin nazımı olub vekâletçe 
kabul edilmiş olan esasların ve programların 
takib ve madun kademeler üzerinde tatbikına 
nezaret ve vekilden alacağı emir ve talimata gö
re vekil namına hareket eder. » 

Maliye vekâleti teşkilât kanununda müsteşar 
göyle tarif ediliyor : « Müsteşar vekilin yar
dımcısı olub vekilin kendisine ayıracağı işleri 
vekil namına ve vekilin vereceği direktifler dai-
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resinde idare etmekle mükelleftir. » 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşki
lât kanununda müsteşar şöyle tarif edilmekte
dir : « Müsteşarlık vekil dairesinin âmir ve mü-
rakibidir. Vekillik işlerile vekilin vereceği iş
lere onun namına ve göstereceği yolda bakar. 
Müsteşar tıbbî, sıhhî, içtimaî işlerde vekillik dai
relerinin ilmî müşaviri olub bunlara dair alınan 
tedbirler kabul edilen usul ve verilen karar ve 
emirlerin tatbiklerini takib ve noksanlar görül
düğü takdirde vekili vaktinde haberdar eder. 
Müsteşar vekâlet encümeni ile inzibat komisyo
nunun reisidir. » 

Maarif vekâleti teşkilât kanununda : « Müs
teşar, vekâlet işlerinin mesul âmir ve mürakibi 
olub bu işleri vekilden aldığı talimat dairesinde 
vekil namına yapar. » 

Şimdi biz, eğer müsteşarın ne olduğunu an
lamağa kalkarsak, Maarif vekletindeki müste
şar, vekâlet işlerinin mesul âmir ve mürakibidir. 
Maliye vekâletinde müsteşar, vekilin yardrmcı-
sıdır. Sıhhat vekâletinde müsteşar vekillik dai
resinde âmir ve mürakibtir, ayni zamanda şu şu 
işler üzerinde ilmî müşavirdir. Nafia vekâletin
de, vekile yardımcı ve vekâlet işlerinin nâzımı
dır. Görülüyor ki; müsteşar denilen müessese 
vekâletlerimiz ade dince mevki aldıkları halde 
her vekâlete şamil olarak esaslı tek bir hüküm 
koymak vaziyetinden çıkmıştır. Her kanuna gö
re ayrı bir sıfat ve salâhiyet verilmiştir. Şimdi 
müsteşarların bu vaziyetleri kâfi değilmiş gibi, 
bu kanuna göre, lâalettayin tahsilli, vekilin te
veccühünü kazanmış, her adam, mücerred olarak 
vekilin itimadına sahibdir diye o makama otur
tulacaktır. Arkadaşlar buna Devlet idaresi de
mezler. Buna, vekillerin keyfine göre adam 
seçmek salâhiyeti derler ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi haiz olduğu salâhiyete binaen buna 
asla müsaade etmez (Bravo sesleri). Arkadaşlar, 
bir müsteşarın sıfatı siyasî midir, idarî midir, 
bunun üzerinde münakaşa olunabilir. Hattâ bi
zimkilerin, bir zamanlar bir kanunla siyasî müs
teşarlıklar ihdasından dolayı, sıfatlarının idarî 
olduğu tahakkuk etmiştir. Demek ki Türkiyede 
siyasî müsteşarlık ihdas edilince ondan evvelki
lerin idarî oldukları anlaşılmaktadır. Bu ba
kımdan idarî müsteşarlık için seçtiğimiz zevatta 
aradığımız memuriyet evsafını ve bilhassa veki
lin karini olmak ve bütün işlerin içinde yuvarla-
nıb uğraşarak ihtisas kesbetmek mevkiinde bulu
nan ve bulunduklarından dolayı adları müsteşar 
olan ve müsteşar olduklarından dolayı vekillerin 
mahbubu olması lâzrmgelen bu zevatın bilgilerin
den, salâhiyetlerinden, tecrübelerinden diye is
tiğna gösteriyorda, lâalettayin her hangi bir 
daireden vekil tarafından kolundan tutulub atı
lan mütekaidi veyahud ömrü tabiisini ikmal et
miş kendi isteğile istifa etmiş olan bir adamı, 
mücerred vekâlet makammın hususî cazibesi mu
kabili olarak vekâletin basma, vekâlette kendi

sinden daha çok bilgili adamlar varken onla
rın başına getiriliyor? Doğrusunu isterseniz ve
kâlet makinesini bozmuş olmanın saiki buluna
cak olan ve müsteşarlardan meziyet aramayan 
bu madde nasıl olmuş da Bütçe encümeninin mü-
dakkik gözünden kaçarak buraya girmiş, hayret 
ediyorum (Doğru sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, insan için mevki şeref verir. Fa
kat bilmek lâzrmgelir ki makamı şereflendiren
ler de insanlardır. Kendisinden daha az malû
matlı bir mafevke malik olmanm azabmı aşağı 
yukarı hepimiz çekmişizdir. Bir de maiyetinden 
ders almak mecburiyetinde kalan bir âmirin 
çekeceği azabı düşününüz. Binaenaleyh karşı
lıklı ve müteselsil itimadı selbeden ve mücerred 
mafevk olması dolayısile değil, maiyetinden, da
ha çok tecrübeli ve kıdemli olmasından dolayı 
hürmet .araması lâzrmgelen bir memuriyet için 
silsile itibarile itimadı bozan bu maddenin tama-
mile aleyhindeyim. Memlekette hukuku Devle
ti yaratan Cumhuriyetimizin hukuka ve hakka 
hürmet duygularını izale eden ve her hangi bir 

gün iş başına gelecek müsteşarın şu veya bu 
eskilde efal ve harekâtından doğacak bozukluk
lara meydan verecek olan hükmün, bu madde 
içerisinden kaldırlıması lâzımdır (Doğru ses
leri) . 

Bu bittikten sonra, umumî müfettişlik ve el
çilikler ve valilikler hakkında da ayni mütalea-
yı dermeyan edebilirim. 

Şimdi bir umumî müfettiş tasavvur ediniz ki, 
kendi mmtakası içerisinde on tane valinin âmi
ridir. On tane valinin âmiri olarak seçilen zatin 
idarei hususiye kanunundan haberi yoktur. Mem
leketin şu veya bu taksimatı idariyesiııde her 
hangi bir şubenin mekanizması hakkmda malû
matı yoktur. Müfettişi umumiliğin ihtiva ettiği 
manada teftiş için lâzım gelen malûmatı evvel
den iktisab etmesi lâzım gelirken biz bunlarda 
o meziyeti aramıyoruz, şu halde biz onlarm ça
lışmasında mücehhez olmaları lâzrm gelen ma
lûmata ihtiyaç görmüyoruz demektir ki, böyle 
ilâhî bir kuvvetin bir insanda olabileceği tasav-
sur edilemez. 

Ayni vaziyet valilikler için de mevzubahstrr. 
Yalnız Riyaseti Cumhur dairesinin memurluk
ları için gayet doğrudur. Çünkü Riyaseti Cum
hur makammm sıfat ve salâhiyeti dolayısile bu 
cihet ayrı bir noktadan görülmek lâzrmdrr. 

Kalemi mahsus ta doğrudan doğruya vekille
re bağlı olmak bakımmdan ve hukuk müşavirlik
leri keyfiyeti bir silsile takib etmeyib de mücer
red hukuk ilminde ihtisas aramak bakımmdan 
tıpkı doktorlar gibidir. Onun için ayrıca Dev
let kadrosunda o melekeyi iktisab etmesi kaydi 
yoktur. İkisi de hariçte iktisab edilebilir. Onun 
içindir ki, Bütçe encümeni arkadaşlarımızdan 
müsteşarlık, umumî müfettişlik, elçilik ve vali
lik kayıdlarmm buradan kaldırılmasını rica 
ediyorum. 
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Bu kayidler kalktıktan sonra gayet tabiî ola

rak orta yerdeki fıkra ile en sondaki fıkra ken
diliğinden kalkmış olacaktır. Çünkü silsilei me-
ratibi taMb edecektir. 

Bir esaslı noktayı dahi arzetmek istiyorum: 
Hayatta insanların terakki ve tefeyyüz kapısı
nın kapandığını farzettiğimiz gün, hayattan 
biran için, uzak dahi olsa, ümidle yaşamak 
ihtimalini selbettiğimiz gün, hayatm manası 
ıstrrabdan ibaret olur. Bir vekâletin senelerce 
umum müdürlüğünü yapmış bir zat, her gün için 
kendine bir istikbal bekleyip dururken, o istik
balin kapandığını görmesi, her halde içinde bu
lunduğu vazife üzerinde çok müessir olur. Bir 
vekâlette 3, 4, 10 müdürü umumî vardır. Bun
ların istihdaf ettiği terfi esası olsa olsa ancak 
müsteşarlıktır. 24 saat zarfında, siyasetin ters 
dönmesi neticesinde aşağı inmesi melhuz olan bir 
vekilin getirdiği bir müsteşara, yeni vekilin ilk 
iş olarak, derhal git demesi gayet tabiidir. Bu 
takdirde bu adamm vaziyeti ne olacaktır? Te-
kaüd maaşı alamaz, çünkü bunun için lâzrm ge
len müddeti doldurmamıştır. Bu yüksek mevkide 
24 saatlik bir rüya görmüştür. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Rü
ya görmüş oluyor. 

REFİK İNCE (Devamla) — Evet rüya gör
müş oluyor. Bu vaziyeti elimeye gelmemek, ha
yatı hakikiyeden ayrılmamak için bu fıkraların 
tayyı lâzımdır. Bütçe encümeninin insafma mü
racaat ediyorum. Bu fıkralardan vaz geçsinler. 
(Muvafık sesleri). 

İSMET EKER (Çorum) — Muhterem arka
daşlar, bu maddede bir kaydi ihtiraziye ihtiyaç 
olduğu kanaatindeyim. Refik İnce arkadaşımız 
bu madde mucibince tayin edilecek memurİarm 
ehemmiyet ve vasıfları hakkmda uzun uzadrya 
izahatta bulundular. Bendeniz bunu tabiî tekrar 
edecek değilim. 

Maddenin mefhumunu tahlil ederken ilk ve 
son fıkralarında iki cevaz gözüküyor. İlk fıkra
da tadad edilen memurların, üçüncü maddedeki 
kayidlere tâbi tutulmaksızın kadro maaşları ile 
hariçten almabilmeleri caizdir. Son fıkrada da 
bunlarm vekâlet teşkilâtı içinden de alınmasına 
cevaz veriliyor. Bendeniz müsteşarlıklar üzerinde 
konuşmak istiyorum. Bu iki cevazm bir de aslı 
olması lâzımdır. Müsteşarlar üçüncü maddedeki 
kayidlere tâbi olmadan açıktan alınabilecek. 
Ve Devlet teşkilâtı içinden de almması caizdir. 
Vekâlet teşkilâtı içinden almması caiz demek, 
vekâlet teşkilâtında müsteşarlık derecesine müs-
tehak olanlar değil, vekâletin içinden almması 
caizdir demektir. Şu halde bu iki cevaza göre de 
asıl olan nedir? Benim anladığıma göre asıl olan 
muayyen meslekte vekâletlerde, vekâlet teşki
lâtı içinde müsteşarlık derecesine kadar yüksel
miş ve terfia müstehik olanlardan almması de
mektir. Bu esasa göre ilk ve son fıkralar kon
muştur. Diğer memuriyetler üzerinde o kadar 

tevakkuf etmek istemiyorum. Valilikler memu
riyetleri itibarile siyasî ve idarî mev-
kilerdir. Hukuk müşavirlikleri hakkında
ki, Refik İnce arkadaşımızın dedikleri 
doğrudur. Umumî müfettişliklerde her 
halde büyük bir kifayet ve iktidar mesele
sidir. Yalnız müsteşarlıklar meselesi vekâletler-
deki meslek sahiblerinin daima terfi için hedef 
ittihaz ettikleri ve onu âdeta bir gayret amacı 
olarak gördükleri için onun üzerinde durmak 
lâzımdır. Benim teklifim, Refik İncenin teklifi 
gibi geniş değildir. Ufak bir kaydi ihtiraziden 
ibarettir. 

Son fıkrada «Vekâlet müsteşarlıklarına geti
rilecek olanlrm da yüksek tahsil görmüş olma
ları şarttır» deniliyor. Ben buraya «Vekâlet müs
teşarlıklarına getirilecek olanların yüksek tah
sil görmüş olmaları ve meslekî vasıflan haiz 
bulunmaları şarttır» cümlesinin ilâvesini teklif 
ediyorum. Gerçi bu, aklen ve mantıken mevcud 
olan bir şarttır. Fakat kanun mutlak olduğun
dan kanunen müstebat olan bu noktai nazarm 
meslek sahiblerinin kafasında yer bulmaması 
noktasından böyle bir kaydı ihtirazinin bulun
ması faydalı olacaktır. Bakrnız mantıken nasıl 
müstebattır. Meselâ yüksek tahsil görmüş olan 
bir generalin Adliye müsteşarlığına getirilmesi, 
veya meslekî bilgisi ve ihtisas sahibi olan bir 
ziraat mühendisinin sıhhiye müsteşarlığına ge
tirilmesi, veya yine meslekî ile meşgul olan bir 
doktorun Maliye vekâletine getirilmesi mantıkan 
müstebat olan bir şeydir. Fakat bu kanunun 
hükmüne göre getirilirse ne olur?. Getirilebilir. 
Çünkü yüksek tahsil görmüş olması lâzımdır. 
Onun için bendeniz, meslekî vasıflan haiz olması, 
cümlesini de ilâve edecek olursak vekillerin el
lerini bağlamış olmayız kanaatindeyim. Haki
katen vekâlette yüksek tahsil görmüş müsteşar
lık için müstaid zevat meslek için bulamazlarsa 
yine hariçten getirebileceklerdir. Amma mes
lekî vasıfları haiz olacaktır. Meselâ hukuk 
ve Mülkiye mektebi mezunu olan bir zat vekâlet 
teşkilâtına girmiş ve memur olmakla beraber ha
riçteki iştigalleri ve bilgisi itibarile müsbet key
fiyette bir adam olabilir. Binaenaleyh, bunu ge
tirmek için vekilin elini, kolunu bağlamak doğ
ru değildir. Bir defa asıl olan vekâlette bu za-
tm müsteid bir adam olmasıdır. Cevaza aid 
kısımda da bu küçük vasfın kâfi geleceği ka
naatindeyim. Encümen bu kaydm konmasını ka
bul buyurursa, hem vekâletlerin eli, kolu bağ
lanmamış olacak hem de meslekî vasıfları haiz 
olan zevatın getirilmesine imkân verilecektir ve 
bu, meslek sahibleri için tesellibahş olacaktır. 

Encümen muvafakat buyurursa teklifimi ve
riyorum, maruzatım bundan ibarettir. Takriri
min kabulünü rica ederim. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar; ben 
de müsteşarlığın bu maddeden çıkarılması için 
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söz almıştım. Refik tnce arkadaşım bunu izah 
ettiler. Bunun üzerinde çok durmayacağım. 
Yalnız bu müsteşarlık makamında çekirdekten 
yetişmiş birisi bulunmazsa işler karma karışık 
olur; demekle iktifa edeceğim. 

ikinci olarak söylemek istediğim şey şudur: 
1 Valiliklere, bu maddeye göre yüksek rnek-

tebden çıkmış olan her hangi birisi hemen ge
lebilecektir. Fakat arkadaşlar, kaymakamlı
ğa getirebilmek için hukuk ve mülkiye mezunu 
olması Dahiliye teşkilât kanununda şart olarak 
gösterilmiştir. Fakat yalnız hukuk ve mülkiye 
mektebi mezunu olmak kâfi gelmemektedir. Ay
rıca staja tâbi tutulmaktadırlar. Yeni yapıla
cak teşkilât kanununda ise ayrı bir yetiştirme 
usulü konmak mütesavvurdrr. Onların nasıl ta
yin edileceği, ve nasıl yetiştirileceğine dair yeni 
bir usul koyacak ve bu suretle eyi yetiştirmeğe 
imkân hâsıl olacaktır. Buna şiddetle ihtiyaçda 
vardır. Fakat arkadaşlar, gerek valilik gerek 
kaymakamlık vezaifi geniş bir bilgiye, Devlet 
mevzuat ve teşkilâtını tamamen bilmeye ve 
nasıl tatbik edildiğini kavramış olmağa tevak
kuf eden bir meslektir. Bunlara verilen işlerin, 
başında bütün Devlet dairelerini, idarei hususi-
yeleri, belediyeleri, köy idarelerini murakabe et
mek gelir. 

Arkadaşlar; murakabe işini yapabilmek için 
bu işleri gayet iyi' bilmek, tatbik edenler ka
dar iyi bilmek şarttır. Bilmeyenler tabiî o mu
rakabeyi hiç bir zaman yapamazlar. Halbuki 
bunların vazifesi yalnız murakabe etmek değil, 
aynızamand emir vermekde vardır. Bu işler 
hakkında eshabı mesalihin işlerini, müracaat
larını tedkik etmek, bu işlerin doğru yapılıb 
yapılmadığını araştırmak, ondan sonra karar 
vermek ister. Bunlar ancak, işlere çok derin 
vukufa ihtiyaç gösteren işlerdir. Meslekten ye
tişmemiş olan kimseler maalesef bu işlerde dai
ma acemi kalmaktadırlar. Bu da gayet tabiidir. 
Bunun için valiliklerde sadece her hangi bir 
yüksek mektebden mezun olmak kâfi bir şart 
değildir. Valiliğin birde zahirî kısmı vardır. 
îcraata taalluk eder, meselâ yol yapmak, mek-
teb yaptırmak ve saire gibi. Ekseriya gözümüze 
çarpan bu kısmıdır. Fakat valilerin umumî ve 
esaslı vazifeleri yanında bu kısım belki beşte 
bir, altıda bir kalrr. Asıl mühim olan Devlet 
mekanizmasını işletme meselesidir. Devlet me
kanizmasının hakkile işleyebilmesi için mutla
ka o mekanizma ilerisinde bulunan her dairenin 
nasıl işlemesi lâzım gelediğini ve nasıl işlediğini 
bilmesi lâzımdır. Bunun için bendeniz vali ola
cakların en az 3 sene kaymakamlık yapmış ol
maları şartmm konmasmı teklif ediyorum. Umu
mî müfettişlikler azdır. Ayrıca doğrudan doğ
ruya iş başı ile halkla temasları nisbeten azdır. 
Bunlarla işler arasmda kaymakamlar, valiler 
vardır. Bu kâfi derecede bir teminattır. Onlar 

bu şeraiti haiz olmasalarda olabilir. Fakat vali
lerde üç yıl kaymakamlık yapmış olma şartmı 
korsak memlekete daha hayırlı bir iş yapmış 
oluruz. Valiler ayrıca kaymakamlık ta yapmak
tadırlar. Bir bunun için, birde müsteşarlıkların 
kaldırılması! hakkında iki takrir takdim edi
yorum. 

FUAD SİRMEN ( Rize ) — Arkadaşlar, bu 
istisna maddesi içinde yazılı memuriyetlerden 
biz yalnız müsteşarlıkların yeri olmadığı kanaa
tindeyiz. Bu kanaatimizi tevlid eden sebebleri 
bendenizden evvel kürsüye gelen arkadaşlar, 
aşağı yukarı söylemiş bulunuyorlar. Ben onla
rın söylediklerine ufak bir noktayı ilâve etmek
le iktifa edeceğim. Malûmu âliniz vekâlet ma
kamlarını işgal eden kimselerin kariyerden gel
meleri asla zarurî değildir. îşin başmda bulu
nanların kariyerden gelmeleri zarurî olmadığı 
için, vekâletin bütün işlerine taallûk eden husu-
satta yardımcı bulunanları bu kayıdla kariyer 
haricinde addedersek vekâletin işleri nasıl görü
lecektir? Binaenaleyh arzettığim hususlar nazarı 
itibare almırsa bu istisnalar içinde müsteşarlık
ların yeri olmadığı anlaşılır. Devlet dairelerinin 
iyi işlemesi için müsteşarları da, kalemi mahsus 
müdürleri gibi, şahsa bağlamanın fayda değil bel
ki zarar tevlid edeceğini düşündük. Binaenaleyh 
teklifimiz, müsteşarlıkların bu madde içerisin
den çıkarılmasına aiddir. Bu hususta bir takrir 
hazırladık, Riyasete takdim ediyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

~~JL HİKMET BAYUR (Manisa) — Ben de müs- rp^ 
^teşarlıklarm bu maddeden çıkarılmasına tarafta

rım. Herkes bunun sebeblerini kâfi derecede 
izah etmiştir. Bunları kalemi mahsus müdürleri 
tarzmda seçmek ve azletmek doğru değildir. 

•V Valiliklere ve elçiliklere gelince; zannederim 
ki bunları, kaymakamlık etmiş, hariciye memur
luğu etmiş gibi kayıdlarla bağlamak doğru de
ğildir. Çünkü gerek vali ve gerek elçi Heyeti 
Vekilenin mümessilidir, yalnız bir vekâletin mü
messili değildir, onun memuru değildir. O bütün 
Heyeti Vekile imzasile tayin edilir. Bir vali 
yalnız Dahiliye içinden gelecek olursa sıhhî iş
leri ve saireyi bilmiyebilir. Valilikler başka 
memleketlerde nasıldır, bilmiyorum. Fakat elçi
liklerde böyle istisnalar vardır. Yani mutlaka 
elçilerin muayyen bir meslekten gelmesi istenil
mez. FransadaM kayıd şudur: Orta elçiler mes
lekten, büyük elçiliklerin ise üçte ikisi meslek
ten ve üçte birisi hariçten gelebilir. Yani bu 
üçte bir kısmı, Hükümet her hangi bir meslekten 
seçmekte serbest bırakılmıştır. İsterseniz Ha
riciye ve Dahiliye vekâletlerinin teşkilât kanun
larına bazı kayıdlar konulsun, denilsin ki, vali 
ve elçi olacaklar şu nisbette, şu şekilde tayin 
edilirler ve şu şartlara tâbi olurlar. Fakat kay
makamdan ve saireden diye bağlanmamalıdır, 
salâhiyet biraz geniş olmalıdır. 
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Yalnız müsteşarlar için bu istisna ne den buraya 
kondu? Hakikaten buna insanm aklı ermiyor. 
Bunları böyle kalemi mahsus müdürü gibi veki
lin şahsma bağlamaktan istinkâf edelim. Vali 
ve genel müfettişler için burada hükümleri ip
ka ettik. Eğer bunlar için bir takyidat isteni
yorsa teşkilât kanunlarına ayrıca konsun. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
müsteşarlar, vekâletlerde, Büyük Millet Mecli
sinin kanunlarını tatbik etmekte, milletin huku
kunu kontrolde adeta vekâletlerin emniyet su
pabı makammdadır. Bu emniyet supabları üze
rinde çok durmamız lâzımdır. Bilirsiniz ki bir 
çok devletlerde yalnız müsteşarlıkları değil, 
umum müdürleri, hatta şube müdürlerini bile 
uzun müddet işgal ettikleri makamlardan ayır
mağı milletlerinin menfaatine uygun bulmazlar. 
Biz, şube müdürlerine kadar inemedik, hiç ol
mazsa, müsteşarları bu vaziyete getirelim. Hik
met Bayur arkadaşımız vali ve elçiliklerin vazi
yetini güzel izah buyurdular. Hakikaten onlar 
İcra Vekillerinin mümessilleridir. Amma müste
şarlar katiyen öyle değildir. Müsteşarları bu 
vaziyete getirirsek, vekâlette müsteşar her hangi 
bir iş üzerinde vekile, kanunî vaziyet budur, 
işin icabı budur diye İsrarla ne hakkı müdafaa 
edebilir, ne de biz memleketin emniyetini kont
rol edebiliriz. (Doğru sesleri). Onun için müste
şarlıkları çok yüksek bir mevki ve makam ola
rak biliyor ve öyle tanıyoruz, bu arkadaşlar hiç 
bir istisnaî madde içine giremezler. Memleketin 
en iyi yetişmiş, en bilgili, en tecrübeli evlâdlarm-
dan, bu makamlara lâyik en yüksek kim ise on
ları getireceğiz. Bu gün elimize aldığımız yur
dun işi bunu icab ettirmektedir. Arkadaşlar, 
bazı vekâletlerdeki müsteşarların zafmın, bil
hassa son zamanlarda memlekette ne kadar fena 

tesirler yaptığını hepimiz gözlerimizle gördük. Bu 
işi daha açık izah etmiyeceğim. Binaenaleyh müs
teşarların bu fıkradan çıkarılmasını ben de rica 
edeceğim. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Mü
zakere kâfidir, bir az da encümen söylesin. İsrar 
etmiyecekse mesele yok, İsrar edecekse ben de 
söz istiyorum. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bu madde üzerinde encümende de çok tevakkuf 
edilmiştir. Madde tahlil buyurulduğu zaman gö
rülür ki eskiden mevcud salâhiyeti takyid edici 
bazı kayıdler dahi konmuştur. Yalnız müsteşar
lıkların buraya ilâvesi şu ihtiyaç ve vaziyetten 
doğmuştur. 

Bu kanunu müzakere ettiğimiz sıraada üç 
dört vekâletin teşkilât kanunu dahi elimizde idi. 
Orada bir çok memuriyetler, müdüriyeti umu-
miyeler ve hatta müdüriyetler için dahi istisnaî 
ahkâm konmakta idi. Biz evvelki teşkilât ka
nunları ile konmuş olan istisnaî ahkâmı burada 
kaldırmağı istihdaf ettik. Mevcud teşkilât ka
nunlarındaki bu ahkâmı bertaraf etmek için bir 

I hüküm koyduk. Aşağıda muvakkat maddede 
i gösterilecektir. Yalnız bir vaziyeti dahi müta-

lea etmek mecburiyetinde kaldık. Bir çok teşki
lâtlarda kendi bünyesindeki en mühim olan vazi
feleri ücretli olarak gördürmeği kabul etmiş bu-
bulunuyordu ve bunlara da yüksek ücretler ve
riliyordu ve bazı vekâletler hakikaten bu işler 
için en kıymetli elemanlar bulmuş ve muhafaza 
etmişti. Burada ayni zamanda ücretlilerin de 
tasfiyesini istihdaf ettik ve bu ücretli vazifeler
de vekâdetin en mühim işlerini görmekte olan 

| memurların vaziyetlerini mütalea etmek zarure
tinde kaldık. Bu zarurete binaen buraya al
makla beraber evvelce mevcud olan hükümleri 
dahi takyid ettiğimizi müşahede edeceksiniz, bu
nun kariyere ayrılmış olanlardan da ancak beş 
sene sonra memuriyetle alâkasını kesmiş bulu
nanları yine bu istisnaî şeraitle vekâletlerin bazı 
mevkilerine getirilmesini tecviz ettik. Bunda hiç 
birimizin vekâlet müsteşarlıklarında, hatta tay-
yını istedikleri bazı memuriyetlerde dahi - ki 
heyeti âliye evvelce lüzum ve zaruret görmüş
tü - encümenin bir noktai nazarı yoktur, encü
men hiç birine muarız değildir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — En
cümenden bir sual soracağım. Ücretli memuri
yetler bir kaç sene evvel ihdas edilmiştir. Bun
lar kıdem itibarile (A) serisine dahil olmuş me
muriyetler olamaz. Bu müsteşarlık maddesile, 
15 seneyi doldurmadıkları için (A) serisine dahil 
olmayan ücretlilerin de müsteşarlık yapmak im
kânı hâsıl oluyor mu? Yani ücretlileri misal ola
rak gösterdinizde. 

BÜTÇE E. BEİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Zaruret vardır. Teşkilâtlar da yük
sek ücretli memuriyetler koyduğumuzdan do
layı bunlara da açık kapı bırakmayı kabul et
miş bulunuyoruz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüaşne) — De
mek oluyor ki (A) serisine dahil olmayanlar da 
müsteşar olabileceklerdir. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Mevcud olan 
kayde göre böyledir. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım; çok hassasiyetle dur
mak istediğim müsteşarlık meselesinde benden 
evvel söz söyleyen arkadaşlarım gayet mukni 
ve esaslı izahatta bulundular. Müsteşar vekilin 
gözü ve kulağıdır. Göz ve kulak olan müste
şar eğer memuriyetinin kademelerini takib ede
rek yetişmiş ise, memurlarının kudretini, ahlâ
kım, seviyesini, her şeyini daha iyi bilir ve ve-

| kile o şekilde izah eder. İdare makanizması da 
bu suretle daha iyi yürütülmüş olur. Binaen
aleyh bu esaslara dair bir şey söylemiyeceğim. 
Yalnız bu maddeye ilâve edilecek bir iki fıkra 
unutulmuştur, onu arzedeceğim. 

Arkadaşlar; hukuk müşavirleri bu maddeye 
I sokulmuştur. Sebebi nedir? Hukuk müşavirliği 
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nihayet memuriyet derecesile iktisab edilmiş bir 
ilim değildir. Doğrudan doğruya bir hukuk 
ilmidir. Bu hariçte de öğrenilebilir ve hariçte 
yetişen bir hukukçu doğrudan doğruya bir hu
kuk müşaviri olur. Hukuk müşavirliğine geti
rilecek zatlerin lâyik oldukları dereceler kendi
lerine verilebilmek için bu madde içine bu hü
küm konmuştur. Hukuk müşavirine bu iş yapıl
dığı gibi bir mühendise, mimara, hatta doktora 
da yapılmış değildir. Mühendis hariçte bir çok 
eserler meydana getirir, memlekete hizmet eder, 
günün birisinde vekâlet şubelerinin birisinde 
ahzi mevki etmesi lâzımgelirse ve vekâletin de 
buna ihtiyacı olursa bu hükmü bu maddeye sok
mazsak, 10 - 15 - 20 sene bu memlekete hizmet 
etmiş bir mühendisin, yalnız mühendisler için 
söylemiyorum, bir mimarm, bir doktorun, 35 
lira maaşla bu işe başlaması lâzımgelir ki hiç 
şübhesiz bunlar da bu hizmete giremezler, bina
enaleyh Devlet te bunları muhtaç olduğu hiz
mete alamaz. Bu itibarla bu maddeye hukuk mü-
şavirlerile beraber, yüksek mühendis, yüksek mi
mar, doktor ve buna mümasil hariçte iktisabı 
kabil olan ilim ve fen sahiblerinin ilâvesini rica 
eder, bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Söz
leriniz müstakil grup namına mı, yoksa şahsî 
mi? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Eıvas) 
Sözüme başlarken grup namma olduğunu tas
rih etmediğim için şahsidir, her mebus gibi hak
kı kelâmımı istimal ediyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Encümen
den bir sual. Bu kadar vazih ifadelerden sonra 
Faik Baysal arkadaşımız sarahaten söylemediler 
ki, doğru olmadığı tebeyyün etmiş olan bu işte 
encümen musir mıdır? Yani müsteşarların ih
racı hakkındaki fikre kendileri de iştirak edi
yorlar mı, etmiyorlar mı? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Musir değiliz, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı muhtelif teklifler 
vardır. Retfik İncenin teklifi üç kısım, bunu 
en sonraya bırakalım ki onun hakkında serbest
çe rey istimal etmek hakkmı tahdid etmiş olma
yalım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümen fikre 
iştirak ettikten sonra takririmi geri alıyorum 
(Mesele kalmamıştır, bravo sesleri). 

BAŞKAN — Bu itibarla müsteşarlara aid 
takrirleri müsaadenizle okumayacağız. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Usul 
hakkında söyleyeceğim, müsaade buyurursanız. 
Müsteşarlara aid mütaleata encümen de itşirak 
edince ortada teklif kalmamıştır. 

Hükümetin teklifinde zaten bu kayid yok
tur. Şimdi ortada teklif kalmadı, müsteşarlık
lar hakkındaki teklif kendiliğinden kalktığı için 
maddeden çizilir. Diğer hususta dair takrir var
sa o başka. 

BAŞKAN — Takrirleri okuyacağım. 
Yüksek Reisliğe 

« Valiliklere alınacakların en az 3 sene kay
makamlık yapmış olmaları şarttır » kaydinin 
konmasını teklif ederim. 

Galib Pekel 
Tokad mebusu 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim izahata nazaran 6 ncı maddedeki 

müsteşarlık kelimesinin tayyini ve hukuk mü
şaviri kelimesinden sonra (yüksek mühendis ve 
mimarlarla tabibler ve bu gibi meslek erbabı ke
limelerinin ilâvesini dilerim. 

Sivas mebusu 
Naci Demirağ 

BAŞKAN: — Takririn birinci fıkrası halle
dilmiştir. İkinci fıkrayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edifine-

* mistir. 
BÜTÇE E. R. M-ÜKERREM UNSAL (İspar

ta) — Maddenin ikinci satrrmda (vekâlet müs
teşarlıkları) vardır silinecektir. İkinci müsta

kil fıkra tamamen silinecektir. Ondan sonra son 
fıkrada 3 ncü satırda (mukayyed olduğu gibi) 
vardır, (mukayyeddir) olacak ve madde bura-

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ne 
dediler, biz anlamadık. 

BAŞKAN — Bazı ufak tefek tadiller yaptı-

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Lütfen daima kürsüden söylensin ki, duyalım. 

BAŞKAN — Maddeyi tadil edildiği şekilde 
okutuyorum. 

MADDE 6 — Devlet memurluğuna ilk defa 
almacak olanlardan Umumî müfettişlik, Riyase
ti Cumhur dairesi memurlukları, hususî kalem 
müdürlükleri, mütercimlikler, elçilikler, vali
likler ve hukuk müşavirliklerine bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı kayidlere tâbi tutul

maksızın kadrodaki derece maaşı ile memur ta
yini caizdir. Bu memuriyetlerde bulunanların 
muayyen terfi müddetlerini doldurdukça ayni 
vazifelerin yüksek derecelerine terfileri de yapı
labilir. Şu kadar ki, bunlarm bulundukları bu 
dereceler tekaüdlük hesabında ve diğer memu
riyetlere nakil ve tahvillerinde mükteseb hak sa
yılmaz. Bu gibilerin tahvil ve tekaüdlüklerinde 
tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddetlerine göre 
iktisab edebilecekleri derece maaşları esastır. 
Evvelce Devlet memuriyetinde bulunduğu hal
de bilâhare ayrılmış ve en az beş seneyi müste-
mirren memurluk haricinde geçirmiş olanlar da 
bu vazifelere ayni suretle tayin olunabilirler. 
Şu kadar M, dairesinin bağlı bulunduğu vekâle-
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te tâbi alelûmum teşkilât haricinde diğer bir ve
kâlet teşkilâtına dahil yukarıda sayılı memuri
yetlerden birine ilk defa olarak tayin edilecek 
her hangi bir derecedeki Devlet memurları hak
kında da birinci fıkra hükmü tatbik olunabilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak tayin ve 
terfiler adı geçen vazifelerin filen ifasile mukay
yettir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim, af finizi 
rica edeceğim, en son fıkrayı anlıyamadım. (Şu-
kadar M) kısmmm izahmı istiyeceğim. Ne de
mek istiyorlar? 

Sonra ilâve etmişler, biz de olmryan bir şey
dir. (Filen ifasile mukayyeddir) diye nihayet 
bulan fıkrayı anlıyamadım. Bunun da izahmı 
rica ederim. 

Bir de benim anlayıp da fakat çıkarılmasını is
tediğim bir nokta daha vardır. 6 ncı maddenin ilk 
fıkrasını bu şekilde kabul ettikten sonra artık 
bunlar için derece farkı filân olmıyacaktrr. Bu 
suretle vazife yapacaklardır. Şimdi bu esası ka
bul ettikten sonra acaba şu fıkraya lüzum var 
mı? (Evvelce Devlet memuriyetinde bulunduğu 
halde bilâhare ayrılmış ve en az beş seneyi müs-
temirren memurluk haricinde geçirmiş olanlar 
da bu vazifelere ayni suretle tayin olunabilir
ler). Hiç Devlet memuriyetinde bulunmamış 
adamlar hiç bir kaydüşarta tâbi olmaksızın doğ
rudan doğruya tayin olunacağı salâhiyeti mut
lak olarak kaldıktan sonra bu fıkraya neden lü
zum vardır? Bir gün bile memuriyette bulunma
mış olan bir adamı alırken, beş sene müetemirren 
bulunmak kaydma, zannaderim, lüzum yoktur. 
Bunun tayyı icab ediyor. Sonra ikinci fıkrayı 
izah ederlerse ona göre cevab arzedeceğim. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLÎ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Vazifelerin filen ifasile mukayyed
dir, hükmünü burada koymuşuz. Burada mak-
sad her hangi bir tereddüde ve evvelki kanunda 
mevcud salâhiyetin istimali hususunda çıkan 
ihtilâfların önünü almak içindir. Şöyle ki, el
çiliğe açıktan tayin salâhiyetini vermiş bulun
duk. Elçiliğe tayin edilen zatin merkezde istih
dam etmek istedikleri takdirde diyoruz ki, 
bu istisnalar ancak o yerlerde istihdam edilmek 
şartile muteberdir. Hakikaten elçiliğe gidecek 
olursa istisnaen tayin edilebilecektir. Tatbikatta 
ihtilâfı mucib olmaması için eskiden mevcud 
olan bu salâhiyeti takyid etmiş oluyoruz (Güzel 
sesleri). Diğer vazifelerde de böyledir. Hukuk 
müşavirliğine tayin edilip de başka vazifede is
tihdam edilmek mevzubahs değildir, istisnaen 
tayin keyfiyeti ancak mahalline masruf olmak 
lâzımdır. 

Bir kaydımız da şöyle bir faideyi istihdaf et
miştir. Her hangi bir kadroya girmiş memur
ların böyle istisnaî vaziyetten istifade etmesine 
sebeb ve mahal görmüyoruz. Hukuk müşavirle
ri teşkilâtında 70 liralık maaş alan bir memur 
vardır. Bunun, istisnaen üçüncü derecedeki vazi

feye aimmasma imkân vermiyoruz. Onun içindir 
ki maddenin basma ilk olarak girenler, demiş 
bulunduk. Bundaki kasid şudur: Hukuk müşar 
virliklerine ihtiyaç vardır. Serbest meslekten 
olan ve Devlet memuriyeti almamış olanlar 
böyle istisnaî olarak, hariçteki ihtisaslarından ve 
ilmü irfanlarından Devletin istifadesini temin 
maksadile cevaz vermiş oluyoruz. Bu suretle 
kadro dahilinden istifade edip te hariçten alını-
yormuş gibi bir imkân vermemek için lâakal 
beş sene müddetle memuriyet ile alâkası kesilmiş 
olması icab ettiğini ifade ettik. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bay Faik 
Baysal hukuk müşavirleri işine temas ettiler. 
Bu maddeden öyle anlıyorum ki bir adam hukuk 
ilminde fevkalâde temayüz; etmiştir. Bundan 
istifade etmek isteniliyor. Binaenaleyh Dahiliye
nin, Hariciyenin şuranın buranm hukuk müşa
virliğine almıyor. Yani bu adamda bir fevkal
âdelik görünüyor demektir. Olabilir ki ayni fev
kalâdelik, yazacağı bir eser dolayısile, o hukuk 
müşevirleri arasmda aşağı kademelerde olan bi
rinde görülebilir. Niçin onun hakkında da bu tat
bik edilmesin? Meselâ Hariciyede beş tane hu
kuk müşaviri vardır. Bunlardan biri 60 veya 70 
lira maaşlı makamdadır. Fakat öyle bir hukukî 
eser yazmıştır ki gerek memleketimizde ve ge
rekse belki beynelmilel sahada temayüz etmiş
tir. Bu fıkra onun Başmüşavir olması imkânmı 
selbediyor. Bu haksızlıktır, doğru değildir ve 
maksada âa mugayirdir. Dışardan bir hukukçu
yu, fevkalâde temayüz etmiş bir adamdır diye 
alıyoruz, fakat ayni kudret ve temayüzü göster
diği halde kadro dahilinde olan bir adamı niçin 
almryalım? Sen Başmüşavir olabilmek, üç kade
me ileri geçebilmek için git evvelâ beş sene dı-
şarda çalış, sonra gel demek nasıl olur? Burada 
doğru olmryan bir vaziyet vardır. Bunun haki
katen kaldırılması lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade ederse
niz bu müzakereden istifade ettiğimi arzedece
ğim. Kabul ettiğimiz madde mucibince anlaşıl
madık bir yola girdiğimizi zannediyorum - ken
dimce -. Devlet memuriyetine ilk defa almacak 
olanlar arasmda Riyaseti Cumhur, Müfettişi 
umumilikler, mütercimler, elçilikler, valilikler 
diyor. Faik Baysalm verdiği izahata göre bu ilk 
defa tâbiri şu oluyor. Ancak bu fıkra mucibince 
bundan müstesna olarak evvelce Devlet memu
riyetinden ayrılmış ve 5 sene müstemirren me

muriyet haricinde kalmış olanlara da bu vazifelere 
ayni suretle tayin olunabilirler. Şimdi bir gün 
Devlet memuriyetinde kalmamış olanları alıyor. 
Bir de Devlet memuriyetinde bulunmuş sonra 
çıkmış ve en az 5 sene memuriyetten hariç ka
lanları alıyor. Bunun hikmetini anlayamadım. 
En az 5 sene memuriyet haricinde kalırsa o 
kadar çok ihtisas mı peyda ediyor acaba.? Bir 
bu. Onun için burada bir sakatlık görüyorum. 

I Bence bu maddeden ilk defa olarak kaydini 
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fcaldıralnn, alelıtlak memur olsun olmasm, di
rayetinden ve vücudundan istifade edilebileceği 
zannolunan her adam şu teşkilâttaki memuriyet
lerde kullanılabilir ve kendisinden istifade edile
bilir şeklinde olmalıdır. Zaten Devlet memuri
yetine girmeden, ilk defa Müfettişi umumilik 
veya valilik yapacak bir kimse hatıra gelemez. 

Şimdi tensib ederseniz biz « ilk defa » kay-
dini kaldıralım. Bu memuriyetlere her hangi 
şekil ve surette olursa olsun dereceleri müsaid 
olan adamlar buraya alınabilir diyelim daha iyi 
olur. Yalnız «Şu kadar ki» den sonrasını anlaya
madım. Filen hizmet işini anladım. Elçi ola
rak tayin ettiğimiz adam elçilik yapsm, elçi olub 
da Ankarada, vekâlette mütercim olarak bulun
masın. Bunu anladım. « Şu kadar ki vekâlete 
bağlı alelûmum teşkilât » tabirini anlayama
dım. Bunu lütfen izah etmediler, her halde unut
tular. 

Bir defa (ilk defa) kaydini kaldıralım. Bu 
kaydi kaldırırsak diğer fıkralar kendiliğinden 
gider. 

BÜTÇE E. RElS VEKÎLÎ FAÎK BAYSAL 
(Kayseri) — Bu, « ilk defa » kaydile kasdedi-
len netice şudur : Kariyerde bulunan her hangi 
bir memurun ayni sınıfta ve hatta kendisinden 
daha yüksek olan memurların istisnaen mafevki 
olmasını menetmektedir. Refik İnce arkadaşımı
zın işaret ettiği gibi ilk defa kaydini kaldırdı
ğımızda ve diğer kayidleri de mutlak bıraktığı
mızda dördüncü sınıf bir kaymakam derhal vali 
olabilir. Evvelce mevcud olan hüküm dahi bu
nu istihdaf etmemiştir. Böyle bir salâhiyet ver
diğimiz takdirde o kariyerde hiç bir rağbet bı-. 
rakmamış ve bu şekilde dün memur olanm ya
rın âmir mevkiine geçmesi gibi bir netice tevlid 
edecek vaziyetler ihdas edebiliriz. Bu itibarla 
bütün kariyerlerde kıdemle, derece alarak ma
fevke geçmek esasını muhafaza etmek için bu ka-
yid konmuştur. Onun için ilk defa alınacakların 
serbest meslek sahibi olmuş, yazıhane açmış olan 
ve iştihar etmiş bulunan bir avukatı derhal ge-
tirebilelim. 100 lira. 125 lira, 150 liralık dere
ceye gelebilsin. Arkadaşımızın da işaret ettiği 
gibi kariyerde alt derecelerde bulunan bir me
mura istisnaî mevki temin ettiğimiz takdirde 
yine o sınıftaki meslekdaşlarından şevkini, rağ
betini kırmış oluruz. Kariyerde bulunanlardan 
sırası geldiği zaman terfi edecek ve ihtiyaç ol
duğu takdirde iki derece yukarıda mevki veri
lecektir. Zaten kariyerde olanlardan ' istifade 
edeceğine göre ona istisnaî hükümden istifade et
tirilmesine mahal yoktur. Bunun için burada 
ayrıca bir kayid de koymağa lüzum yoktur. Bu
radaki beş sene kaydi de bu ruhtan doğuyor. 
Çünkü bu gün bunu kabul etmediğimiz takdir
de istifa etmiş olan bir memurun, derhal ertesi 
günü açıktan memur alınmış gibi bu yüksek de
receleri iktisab edecektir. Bu itibarla ayni 
mahzuru tevlid edecektir, Bu kayidlerle bağla-
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şeklinde bir istisnaî hükmün tatbikini temin et
mek maksadile bu kayid konmuştur. 

Ondan sonraki fıkra şu kadar ki, dairenin 
bağlı bulunduğu vekâlet haricinden bu memur
luklara ilk defa olarak tayin edileceklere ce
vaz vardır. Mütalea ettiğimiz bu kayidleri ka
bul ettiğimiz takdirde Riyaseti Cumhurda istis
na yaptık, hukuk müşavirliğinde istisna vardır. 
Diğer vekâletlerde de bu vazifelere getirilebile
cek evsafı haiz adamlar varsa ilk defa tayin olu
nur gibi kabul etmiş bulunuyoruz. Kendi kar-
yerlerinde aşağı derecelerde bulunanları yukarı 
dereceye çıkarmakta mahzur grüyoruz. Fakat 
diğer teşkilâtta bu kanunun ihtiyaç gösterdiği 
müstesna mevkiler için lâzım olan evsafı haiz 
memur bulunursa bunları yine ilk defa almır 
gibi mütalea etmek imkânı veriyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi tadilen okunduğu şe
kilde reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Yukarı dereceye terfi için en 
az dört sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşını filen almış olmak şar-
tır. Yüksek mektebden mezun olanlar için bu 
müddet üç senedir. 

Müddetini ikmal etmeden mafevk derecede 
bir memuriyete tayini icab edenler müddetlerinin 
hitamma kadar eski derece maaşlarmı alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden faz
la terfi caiz değildir. Şu kadar ki, yedinci ve 
daha yukarı derecelerden birine aşağıdaki dere
cede kadroya göre memuriyet olmadığı veya 
ehil memur bulunmadığı takdirde iki derece aşa
ğıdaki memurların tayini caizdir. Bu suretle iki 
derece yukarıdaki memuriyete tayin olunanlar 
eski derecelerinde bir terfi müddeti doldurun
caya kadar o derece maaşını, bir terfi müdde-
tince de aradaki derece maaşmı aldıktan sonra 
tayin edildikleri derece maaşını alırlar. 

I Altıncı ve daha aşağıdaki derecelerdeki me
muriyetlere bu dereceler karşılık gösterilmek 
şartile daha aşağı derece ile memur tayini caiz
dir. 

Altıncı maddede yazılı hükümler mahfuz 
kalmak üzere beşinci ve daha yukarı dereceler
deki memuriyetlere tayin edilebilmek için yük
sek mektebden mezun olmak şarttır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, gru-
pumuz bu maddei kanuniyeyi en mühim madde
lerden biri olarak telâkki etmektedir. Bizim 
fikrimize göre maddenin birinci fıkrasile üçüncü 
fıkrasında yapılması lâzım gelen İM tashih var
dır. Maruzatımı evvelâ birinci fıkrada tadilini 
istediğimiz hususa hasredeceğim. Bu kanunla bu 
gün meri olan 1452 numaralı kanunun tayin et
miş olduğu terfi müddetleri; yüksek mekteb 
Mezunu olanlar ve olmayanlar iğin birer senç 

I ilerletilmektedir, 
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Bu gün meri olan kanunda memuriyet dere

celerinin 19 dan 15 e indirilmesi dolayısile bu 
müddetin de ilerletilmesinin doğru olduğu ve 
yerinde bulunduğu ileri sürülebilir. Fakat bize 
teklif edilen şekil aynen kabul edildiği zaman 
kanaatimiz odur M, bilhassa memuriyete yeni 
intisabı dolayısile memuriyetine bağlılık rabıta
ları henüz vücud bulmamış olan genç ve kıy
metli elemanların bu uzun terfi müddetini bekle
meden dışarıda başka sahalara kaçması ihtima
li olabilecektir. Bunlar dışarıda iş bulamadık
ları takdirde dahi memuriyete bağlı kalacak 
değillerdir. Dışarıda bulacakları daha iyi bir işe 
intizaren böyle geçici vaziyette bulunacak
lardır. Binaenaleyh bilhassa küçük dereceler
de terfi müddetinin böyle ilerletilmesinin ve uza
tılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bu ka
nunu tedvinden esas maksad Devlet hizmetleri
nin bilhassa ehil eller tarafından yürütülmesi 
olduğuna göre böyle elemanların Devlet kad
rosu içinde kalmasını temin etmek lâzımdır. 
Fakat bunu temin etmek için ne yapmak lâzım
dır? Bu kanun içindeki derecelerden 4 ünün kal
dırılması şayanı şükrandır. Bu suretle gayet 
güzel bir adım atılmıştır. Bunu huzurunuzda 
tebarüz ettirmek isteriz. Fakat buna mukabil 
terfi müddetlerini birer sene uzatmak suretile 
aşağı yukarı verdiğini geri almış gibidir. Onun 
için biz şunu rica ediyoruz; 6 ncı dereceye ka
dar, yüksek mekteb mezunları için bu günkü 
kanunda meri olan İM senelik terfi müddetini 
kabul edelim. Yüksek mekteb mezunu olmıyan-
lar için yine bu kanunda meri olan üç senelik 
terfi müddetini kabul eyliyelim. 

Sonra arkadaşlar; şunu söylemek lâzımdır 
ki, iki sene, üç sene demekle o memur hemen ter
fi edecek değildir. Biz bu kanunla terfi müddeti
nin asgarî haddini tesbit etmiş oluyoruz. Bun
lar tatbikatta, terfi edecek münhal yer olmadığı 
için bekliyeceklerdir. Bazı vekâletler terfileri 
muntazam olsun diye senede bir veya iki defa 
muayyen zamanlarda yapmaktadırlar. Bu su
retle terfi müddetleri kendiliğinden uzayacak
tır; Onun için bizim istirhamımız şudur: Şim
di arzettiğim gibi, Küçük memurların tekaüdiye 
gibi henüz kendilerini memuriyetlerine bağlı
yacak bir sebebleri de olmadığı için onları me
muriyetlerine bağlamak üzere terfi müddetlerini 
kısaltalım. Bunun bütçeye tesiri olacak mıdır? 
Biz, olmayacağı kanaatindeyiz ve öyle zannedi
yoruz ki Devletin Hazinesinden memurlara aylık 
olarak verdiği para her vekâletin teşkilât ka
nunlarında gösterilmiş olan memuriyetlere tah
sis edilen mikdarla mukayyeddir. Binaenaleyh 
terfie imkân vermekle behemehal Hazineden pa
ra çıkacak değildir. Bu itibarla maruzatımızm 
red sebebi olarak bütçeye bir külfet tahmil 
edileceği söylenemez. Olsa olsa bunun ufak bir 
tesiri vapdor. Biz onu da düşündük. Kanunda 
memurlar lehine bir hüküm vardır. O da, İM 

terfi müddeti geçtiği halde münhal olmamasın
dan dolayı terfi edemiyen memurlara ileri dere
ceyi geçmemek üzere bir derece mafevk maaşı 
verileceğidir. Binaenaleyh ileri derecenin ma
aşını vermek mecburiyeti tekilfte olduğu gibi 8 
sene, 6 seneye 6 sene, 4 seneye indirilmek sure
tile olacaktır. Bunun ileride bütçeye bir feda
kârlık tahmil etmesi mümkündür. Fakat Ha
zineye büyük bir külfet olamaz kanaatindeyim. 
Bu itibarla birinci fıkra hakkındaki maruzatı
ma aid bir de takrir takdim ediyorum. 

Üçüncü fıkra hakkmda istediğimiz tadile ge
lince bu bizce, bunun kadar ve belki bundan zi
yade ehemmiyetli bir husustur. Kanunun heyeti 
umumiyesinin müzakeresi esnasında da arzetmiş-
tim ki, Devlet makanizmasmm iyi yürüvebilmesi 
ancak memurların kendilerine tevdi edilen vazi
feyi kusursuz olarak ifa etmelerile kabil değil
dir. Binaenaleyh bu günkü mekanizmenin bu 
günkü şekilde daha iyi bir şekle ifrağı için o 
mekanizma içinde çalışan memurlarm, onun 
ne suretle daha eyi ifa edilebileceğini düşünmesi 
ve bunun için de tedbirler alması lâzımdır. Bun
ları yapabilecek elemanlar, her yerde ve bittabi 
bizim memlekette de yaratılışları itibarile müs
tesna kabiliyet gösteren kimseler olacaktır. Bu 
itibarla bu müstesna kabiliyeti, ifa ettiği vazife 
esnamda gösterdiği yüksek liyakatla isbat eden
ler bir az ileriye sıçramak imkânını kendilerine 
vermek kadar tabii bir şey yoktur. Biz bu me
seleyi Devlet idaresi bakımından çok mühim te
lakki etmekteyiz. Bu itibarla bu fıkrada iste
diğimiz tadilât şudur: Böyle arzettiğim esaslar 

* ve şartlar dahilinde ifa ettiği vazifenin muame
lâtında ve mensub olduğu dairenin işlerinde bü
yük bir salah temin edebilecek kabiliyeti gös
teren elemanları bu kayidlerden bir az kurtarıb 
bulundukları derecenin fevkine, hatta bizce 3 
dereceye kadar ileriye geçmesi imkânmı vermek 
lâzımdır. Bunda bir noktadan korkulabilir. Tat-
bikkatta belki suiistimale sapılır ve bu günkü 
şekle bir başka yoldan tekrar dönülür endişesi... 
Biz bu kanaatta değiliz? Biz diyoruz ki, bu müs
tesna kabiliyetin tesbiti o idarenin başında bulu
nan adamın şahsî görüşüne bırakılmasın. Tekli
fimizle diyoruz ki, bu müstesna kabiliyet, tan
zim edilecek bir nizamnamede etraflıca düşü
nülerek tesbit edilen esaslar dahilinde teayyün 
etmeli ve İcra Vekilleri Heyeti kararile de taş-
vib edilmelidir. Bütün bu merasime riayet edil
diği takdirde bir suiistimale gidileceğini asla 
tahmin etmiyoruz. Zaten bu suiistimali yapacak 
olan kimlerdir. Mesuliyeti deruhde etmiş olan 
kimselerdir. Bu mesuliyeti deruhde eden kim
selerin tatbikatta kanunun kendilerine işa
ret ettiği husus haricine, dışma giderek ve 
belki ona mugayir olarak hareket ettiği 
tezahür edecek olursa Yüksek Meclisiniz daima 
o mesuliyetin hesabını o kimseden sorabilir. 
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Kanunun emri şu merkezde iken onun haricinde 
hareketin sebebi nedir diyebilir. Binaenaleyh 
biz gerek tatbikat itibarile gerek şimdi izah et
tiğim şekillerde muayyen bir şahsm kendi görü
şüne bırakmıyarak kanunun içerisine koyduğu
muz hükümlerle haklı olarak ve Heyeti Celi-
lenin ittifak ettiği ve memleketin dahilî idaresi 
bakımından her halde hayırlı tesir yapacak olan 
bu imkâna müsaade etmenizi rica ediyorum. Ve 
buna dairde takrir hazırladım takdim ediyorum. 
Takdir Heyeti Celilenindir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Üzerinde esaslı 
olarak tevakkuf edilecek bir madedyi müzakere 
ediyoruz. Bu maddenin gerek bu günkü tathi-
katile ve gerek şimdi istenilen şeklile ben bazı 
kısımlarına muhalifim, insan muayyen bir va
zifeyi kabul ettikten sonra tabiatile o vazifenin 
istilzam ettiği mesuliyeti de kabul etmiş ve o 
memuriyetin kendisine vadettiği yolda yürüdü
ğü nisbette bir saadete kavuşacağımız ümi-
dile yaşamış bulunmak saadetini duydu
ğu nisbettedir ki, vazifesini iyi yapmak iktidarı
nı gösterir. Biz burada bu kanunla masa etra
fında, ayni vazifeyi gören ve ayni vazifeyi mu
vaffakiyetle gördüğünü bildiğimiz arkadaşlara 
şu ifadede bulunuyoruz : Aferin, çok iyi iş gö
rüyorsun, muvaffak oluyorsun; amma senin bir 
kusurun vardır, yüksek mekteb mezunu değilsin. 
Bir çark içerisine girdiğiniz zaman çarkm dişi 
olmaktan mütevellid vazifeyi gördükten sonra 
ve matlûb neticeyi verdikten sonra ken
disine mazisinin müsaade etmediği, mazisin -
de yapamadığı, talimin müsaade etmemesinden 
dolayı elbette yapamadığı bir mesuliyet ve vazi
yeti ebedî bir ceza olarak bir memurun al
nına damga olarak yapıştırmakta adalet yoktur. 
Bu bakımdan mektebli ve mektebsizi, mekteble-
rinin derecesini ikinci madde mucibince veya 
üçüncü madde mucibince tefrik etmekte isabet 
vardır. Fakat bu isabeti mütemadiyen mekteb
li diye de tekrar etmekte de asla isabet yoktur. 
Bu bakımdan mektebliler vardır, şayanı tebcil
dir, Fakat her mektebimin de mutlaka liyakatli 
olması icab etmez. 

Mektebsiz vardır, şu vaziyettedir. Fakat 
mektebsizlerin içinde matlûb derecede tahsil gör
memişler varsa, bunlarm yapmış oldukları işi 
görmeyib de diploma alamamış diye ceza ver
mek, kabul etmek lâzım gelir ki, müsavatsızlık 
ve haksızlıktan sarfınazar bir memura adeta bir 
ceza mahiyetinde mütemadiyen bu damgayı ya
pıştırmaktan bu kanunu kurtarmamız lâzımdır. 
Eğer terfi, tefeyyüz yalnız mekteble olmuş ol
saydı bu nokta üzerinde durulabilirdi. Fakat 
her memurun, mektebli olsun olmasm, terfiinde 
esas ihtisas ve kabiliyet olduğuna göre 
ve namuskâr bir adam olduğuna göre bu namus-
kârlığı yüzünren takdir edilen çalışkan bir adam 
üzerinde lise mezunu, orta mekteb mezunusun di-

Bil0âÖ Ö : i 
I ye terakkisini engelleştkmek, üç senede bir 

sene, 25 senede 8 senelik bir hatvedir ki, onu 
gerisin geriye atmak ve çalıştığı halde hayatı 
umumiyesinde topallamağa, sendelemeğe, çalış
tığı halde muvaffak olamadım azabını çektirme
ği asla kabul edemem. ilk girişte bu şartlarla 
memuriyete alınabilir. Fakat girdikten sonra li
se ve orta mekteb mezunu olması terfilerin© 
kâfi görülmez. Ali mekteb mezunu kelimesinin 
kanunda yer almasile, müddetlerin birisi 3, biri
si 4 keyfiyetini değil, ya hepsi 3 yahud 4 sene 
olmalıdır. Adalet, teadül mevzubahistir. Memu
riyete girinceye kadar, memuriyete girdikten 
sonra ve iki zümre yan yana, geldikten sonra 
bunları ayırmak, teşkilâtı esasiye kanunundaki 
«hukukta müsavat esastır» kaydına riayetsizlik 
olur. Vazife müsavi olunca, hukukta da müsavat 
olması, hukukta müsavat olunca, vazifede de 
müsavat olması esastır. 

ikinci itirazım, bir defa öyle tahmin ediyo
rum M, biz Türkiyede böyle süratli adrmlar 
attıkça yalnız merkezde değil, en ufak şubei 
idarelerimizin son kademelerine varıncaya kadar 
âli mekteb mezunları dolduracak bir zaman 
gelir. Ben bütün yüksek mekteb mezunlarının 
devairi Devlete koşmalarının şiddetle aleyhin-
deyim ve mütemadiyen onlara memuriyetten 
başka ekmek kazanacak saha yokmuş -gibi bir 
zihniyet telkin eder mahiyette bulunan, yüksek 
mekteb mezunu olduğu için 3 senede bir terfi 
eder kaydmı dahi, şahsî teşebbüsleri kırıcı mahi
yette telâkki ederim. Bundan sarfmazar, Devlet 
memuriyetinde seyri tabiisini takib etmek şar-
tile 5 nci dereceye gelmiş bir adam; demekki on 
derece takib etmiş ve Devlet teşkilâtında 30 se
ne hizmet etmiş ve 80 lira maaşa kadar yüksel
miş olan bir adama, maaşmı 90 a çıkarmak lâ
zım geldiği zaman dur diyoruz; sen ileri gide
mezsin. Biz senin 30 senelik hizmetini takdir 
ediyoruz amma, 80 liradan fazla maaşa çıkamaz
sın diyoruz. Bunu 30 sene sonra söylüyoruz. 
Çünkü mektebi âliden mezun değildir. Arkadaş
lar, bir yüksek mekteb mezunu olmak keyfiyeti, 
mektebe verilen manayı değiştiriyor. Hayat 
mektebinde bizzat tahsil etmek suretile ne kıy
metli cevherler vardır ki onlar bir çok mekteb 
mezunlarına taş çıkarır. Bunlarm kıymeti tasdik 
edile edile Devlet hizmetinde 25 - 30 senelik ' 
mevki aldıktan sonra, artık senin kısmetin 80 
den yukarı değildir demek belki taliin cilvesi 
olarak okuyamamış olan bir adam için derin bir 
azabdır. Onun da ailesi, çocukları ve memle
kete hizmeti vardır. Binaenaleyh hizmet bahsin
de, fakat hizmetinden aykırı olarak âli mekteb 
mezunu olmamasına mukabil onun da diyecekle
ri vardır. Ali tahsilim yoktur amma bunlarm 
fevkinde hizmetim vardır derse buna karşı veri
lecek cevab zannederim ki yoktur. Bu bakma
dan mevcud kanunda dahi bu kaydm bulun-

I muş olması bu gün istatuku vaziyeti telâkki 
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edilebilir. Fakat bunu bir istatuku vaziyeti te
lakki etmiyerek doğru bir hareket olmak ve 
hakkaniyetperverlik yapmış olmak için bu iki fık
ranın yani terfi ve terakkide birini, 4 öbürünü 
3 yapmışlar. Bendeniz her ikisini de üç teklif 
edeceğim. Fakat her ikisinin de 4 olmasına da 
muteriz değilim. Üçün dört, dördün üç olmasın
da arkadaşlarla mutabık kalırım. Elverir ki 
müsavat olsun ve son fıkradaki «5 nci dereceden 
yukarı çıkamazlar» tabirinin tayymı istiyorum. 
Bu suretle bütçe noktai nazarından değil, fakat 
manen kazanacağımız çoktur. Yukarı çıkacak
lar ehliyetsiz kimselerse onları ehliyetsizlikle
rinden dolayı çıkarmıyalım. Zaten böyle bir ha
rekete bizi mecbur edecek her hangi bir ahkâm 
yoktur. Fakat ehliyeti olanlara mâni olmıyalım. 
iki takrir eviryorum. Kabulünü rica ederim. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Müzakere etmekte bulunduğumuz kanun lâyi
hası ayni zamanda diğer iki lâyiha ile birlikte 
huzuru âlinize takdim edilmiştir: biri ordu men-
subları hakkındaki lâyihadır, diğeri de müesse
seler hakkındaki lâyihadır. Bu üç lâyihada ayni 
esas takib edilmiştir. Terfi esasları olmak üzere 
kabul edilen müddetler, bu üç smrf memurları 
da tam müvazatı ve müsavatı temin esasma isti-
nad etmektedir. Bu itibarla bunun üzerinde her
hangi bir tadilden encümeniniz ihtiraz etmek
tedir ve buna imkân görmemektedir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Niçin? 
FAİK BAYSAL (Kayseri) — Takdir Heyeti 

aliyenize aiddir. 
Bir de üç senede terfi yolundaki arkadaşı

mızın teklifi vardır ki, bu, bugün mevcud olan 
esasm yaşatılması gibi bir talebi ihtiva etmekte
dir. Bu bir kaç derece atlama terfilerden mühim 
zararlar gördüğümüz için ve istisnaî kabiliyetle
rin yine az zamanda mevkilerini alacaklarını 
düşünerek buna da encümeniniz taraftar değildir. 

Yüksek mekteb mezunlarile, yüksek mekteb 
mezunu olmayan memurların terfi müddetine ge
lince bu, bu gün yaşamakta olan 1452 numaralı 
kanunun yüksek tahsili teşvik için koyduğu bir 
hükümdür. Biz, bu esası muhafaza ettik. Devlet 
memuriyetlerine bu gibi anasırı teşvik edecek 
mahiyette olan bu hükmü muhafaza ediyoruz. 
Bunun amelî faydası görülmüştür. 1452 numaralı 
kanunun neşrinden evvel yüksek tahsil gör
müş pek az memur varken bu gün bunların adedi 
çoğalmıştır ve çok kıymetli elemanlar elde edil
miştir. Yüksek tahsil görmemiş memurların mu
ayyen dereceden yukarıya çıkmaması keyfiye
tine gelince bu bundan sonraki memurlar için
dir. Eskiden memur olanların hakları, azamî 
derecede muhafaza edilmiştir. İleride gelecek 
muvakkat maddelerle elyevm yüksek mekteb 
mezunu olmayan memurların üçüncü dereceye 
kadar terfi etmelerini mümkün kılacak hüküm
ler konmuştur. Bu itibarla Refik İnce arkadaşı
mızın adaletsizlik diye tavzif ettikleri vaziyeti 

bu kanun, muvakkat hükmü ile bertaraf etmiş 
bulunmaktadır. Maruzatım bundan ibarettir. 

REOEB PEKER (Kütahya) — Bazı arkadaş^ 
larm işaret ettikleri gibi bu madde hakikaten 
mühim hükümleri ihtiva ediyor. Encümenin 
getirdiği şeklin, memleketin ihtiyacına en uyar 
bir şekil olduğu kanaatindeyim. Aksi vaziyet 
üzerinde kuvvetli fikirler söylenmiş olduğu için, 
onlara karşı fikirlerimi söylemeği, maksadı ay
dınlatmak bakımından, faydalı gördüm. Bu iti
barla kısaca maruzatta bulunacağım. 

Evvelâ Fuad Sirmen arkadaşımız maddenin 
iki noktasına dokundu. Birinci olarak, ileri git
me yolları olarak tesbit edilmiş olan yüksek tah
silli ve yahud yüksek tahsilsiz vazife sahibi ar
kadaşların muayyen dereceye kadar vaziyetle
rini, şimdi cari olan şekilde daha kısa müddetli 
tutmak ve ondan sonra bu fazla müddetlere tâbi 
tutmak fikrini ileri sürdüler. Bunun, kanunun 
vücude getirdiği umumî memuriyetler çerçeve
sinde, piramitte, aşağıdan yukarı büyük bir sıkı
şıklık yapacağını tasavvur ediyorum. 

Memurlar, baremin tesbit ettiğimiz derecele
rin en aşağısı üzerinde en kalabalık ve en yük
sek dereceleri üzerinde de en azdırlar. Binaen
aleyh aşağıdan yukarıya doğru bir ehram teşek
kül ediyor. Hayat senelerinin bu vazifelere isa
bet eden parçalarını aşağıdan yukarıya doğru 
taksim ettiğimiz zaman, ilk senelerde biraz daha 
çabuk terfi etse bile, yukarıya çıkıldıkça sıkışık
lık ve darlık artacağından, bir vaziyet cebrî su
rette kendisini durdurmağa mahkûm edecektir. 
Binaenaleyh vazife senelerinin, hayatın verimli 
çağma aid olan kısımlarını birdenbire geçerek 
sonunda nevmidiye ve durmağa mahkûm etmek
tense hizmet senelerinin terfi müddetlerine ma
kul surette taksim edilmesi ve kabili hazım olan 
mikdarlarla aşağıdan yukarı çıkarılması, memur 
haleti ruhiyesi için daha uygun bir kıymet ifa
de eder. 

Yine Fuad Sirmen arkadaşımın ileri sürdüğü 
bir mütaleayı kendi iddialarının aksine bir de
lil olarak söylemek isterim. 

Buyuruyorlar ki ;her hangi bir sebeble kad
ro tıkanıklığı vaki olur da bir memur bu kanun
la kendisine vaid edilen yukarı kademeye geçe-
mezse, onun için tayin edilmiş olan müddetin 
bir mislini daha o vaziyette beklemek ve daha 
yukarı maaşı almak, vaziyeti hâsıl oluyor. Bu 
bakımdan da dedikleri gibi ilk kıymet terfii ça-
buklaştınrda vazife müddetlerinin ilk senelerini 
azaltırsak ve ilerisini ağır bir surette nazarı dik
kate alırsak tatbikat sahasında bu dedikleri ya
ni kadro tıkanıklığı, vazife bulamamak mahzuru 
daha çok tevellüd eder. Bu mesele adetâ bir 
hali abiî olur. Yarın denecek ki; « bir barem 
kanunu yapılmıştır, hayatımız tanzim edilmiştir. 
Fakat mütemadi tıkanıklıklara maruz kalıyo
ruz. » Bundan çok şikâyetler olacaktır. Binaen
aleyh Fuad Sirmen arkadaşınım tekliflerinin tat-
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kkat bakımından kıymeti eksik olmadığını ar-
zetmek isterim. 

Sonra temas etmek istediğim bir nokta da, 
tamamen memleketimizin hem tatbikat sahasın
dan geçmiştir, hem de hakikî tecrübelerde men
fi neticeler vermiştir, bunun en bariz tatbik ye
ri olarak orduda esaslı tecrübe günleri geçir
imsizdir. Biliyorsunuz arkadaşlar kıdem zammı 
ve nihayet fevkalâdeden terfi meselesi vardır. 
Bu fevkalâdeden terfiin bizden evvelki karan
lık devirlerde zadegana israf edilen kısımların
dan bahsetmeyeceğim. Bizim geçirdiğimiz de
virlerde, hatta muharebe meydanlarında bile 
fevkalâdeden terfi diye, vatan çocuklarını fe
dakârlığa, vatan kurtarıcılığa sevkedelim diye 
yapılan zamlar ekseriya istithkakı olmayanlara 
verilmiş ve vazifeperver zabitler ruhları üzerin
de tahrib edici aksülâmellerle makûs netice 
vermiştir (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar; şunu da arzedeyim ki, Türk or
dusunun yakında ve uzak mazide büyük zafer
leri varsa bu zaferler, fevkalâde terfi görmüş ! 
veyahud kıdem zammı almış insanların eseri de
ğildir (Bravo sesleri, alkışlar). Bilâkis cebhede 
müsavi hakla, yalnız toprak ve vatan sevgisi ile 
çalışanların ve vazifelerini yalnız vazife diye 
yapan, idealist kahramanların eseridir, bu va
tan onların eseridir (Alkışlar). 

Sonra fikrimi izah etmek için bir misal ola
rak arzedeyim, mekteblerde bir sınıf geçme var
dır. İki misli çalışana iki smıf geçmek, bazı ec
nebi ilk mekteblerinde teşvik diye tatbik edil
miş bir usuldür. Fakat normal hayatta, tahsil
de orta mektebde yüksek bir smıfa atlayacak ha
le gelmiş bir talebeyi, en büyük bir liyakata sa-
hib de olsa, hususî ders de almış bulunsa, za
manından evvel bulunduğu smıftan bir adım ile
riye attırmağa bu gün imkân yoktur. Yalnız 
çalışmayan smıfta kalmakla ceza görür. Yani 
hakikî teşvik çalışana fazla bir şey vermek yolu 
ile değil çalışmayanı geri bırakmakla temin edi
lir ki, vazife hayatında da bu esasm tatbiki doğ
rudur. 

Bunu böyle arzettikten sonra şunu da ilâve 
edeyim ki, memur olsun, ücretle müstahdem 
bulunsun her şeyden evvel bunlarm yukarı de
recelere çıkmaları için kanunun tayin ettiği za
man şartlarile ayni zamanda ehliyet esastır. Bu 
zaman geçmeden kimse yükselmemeli, ayni hiz
met zamanını geçirdiği halde çalışmayanı ve 
ehliyetsizi geri bırakmalıdır. Aksi halde eh
liyetsizlerin intisabı dolayısile ehliyetlileri 
çiğnemesi yolu açılır ki bu pek feci 
akibetler doğurur. Ordu bir çok tecrübelerden 
sonra, hatta teşvik sahası olan muharebe mey
danlarında dahi o zamanların yapıldığı devrin 
tecrübelerinden istifade ederek bu usulü kaldır
mıştır. 

Refik İnce arkadaşımın mütaleasma müşte
rek değilim. Uzun uz'adrya izah etmeğe de lü- I 

zum görmüyorum. Arkadaşlar, son yıllarda Bu-
yük Millet Meclisinin ve Türk Hükümetinin at
tığı her ehemmiyetli adımda biz tahsilin bir de
rece daha üstün olmasını adeta rejimin bir düs
turu gibi kabul etmişizdir. Arkadaşımın güzel 
ifade ettikleri bir noktada müşterekim. Halk ta
bakaları arasında hukuk müsavatı, gayet güzel, 
gayet parlak ve hakikaten takdir ve takdis et
tiğimiz bir esastır. Fakat arkadaşlar, hukuk 
müsavatı için bunun yanında ehliyet müsavatı
nın da bulunması şart olduğunu düşünmezsek 
bu kaziyede yanlış yola gitmek tehlikesine ma
ruz kalırız. Bu şekilde yeni başlamış ve ileri
ye doğru inkişaf etmekte bulunmuş olan vatana 
çok faideli bir adam olmak için yüksek kıymet 
ve tahsil kıymeti lâzım olduğu yolundaki kanaat 
memlekette kökleşmekte iken, bu ileri hareket
ten bizi tevkif edici mahiyette telâkkilerin bu 
maddede yeri olmayacağı kanaatindeyim (Alkış
lar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Faik Baysal arka
daşımızın verdiği izahatta; yüksek tahsil gör
memiş olanların beşten sonraya aid derecelere 
terfi haklarını haiz olamıyacakları yolundaki 
mütaleanm bu kanunun neşrinden sonraya şamil 
olduğu ve muvakkat maddede, mevcudlarm 3 ncü 
dereceye kadar çıkablecekleri söyleniyor. Ben, 
memuriyeti telakki noktasından kendilerinden 

ayrılıyorum Bir memuriyete memurun tayini key
fiyeti, memurin kanunu mucibince muayyen ev
safı haiz olduğuna göredir. Binaenaleyh her 
hangi bir memuriyeti alelıtlak bağlamayıb, ilk 
tayinde yüksek mekteb mezununu tercih etmek 
yerindedir Fakat bir yerdir ki, oraya hem lise 
mezunu, hem âli mekteb mezunu girebilir ve ni
hayet bunlar bir hizmet yolunda birleştikleri 
zaman, hizmette müsavat, hukukta müsavat 
prensibi hâsrl olur. Bu noktadan yüksek mek
teb mezunu olmak hususunu teşvik bakmamdan 
ilk tayinde yüksek mekteb mezununu bir derece 
yukarı almak doğrudur. Fakat ondan sonraki 
Devlet hizmeti1 mevzubahs olduğu zaman Devlet 
hizmetinde tefrik yapmağa imkânı hukukî, imkâ
nı mantıkî ve hayatî aynı yolun yolcusudur, ayni 
hizmeti görüyor. Binaenaleyh mücerret mektebli 
olmanın imtiyazmm ebedî olarak devamı doğru 
değildir. 

Receb Peker arkadaşımızın, Fuad Sirmen ar
kadaşımıza verdiği cevabda; vazife farkları
nın, insan mesaisine vereceği farkın fevkalâde 
olub olmaması keyfiyetinin husule getireceği 
aksülameli çok güzel ifade ettiler. Fakat aynı 
aksülamelin, ayni vazife gören iki vatandaş 
üzerindeki tesiratmı dahi kabul etmek lâzım
dır. Sonra hukukta müsavattan, ilimde müsa
vattan bahsettiler ve terfileri ehliyet esasma 
göre mütalea ettiler. Mücerret müddet mevzu
bahs olsaydı, müddetler geçer geçmez otomatik 
surette terfiler olsaydı o zaman ehliyeti nazarı 
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dikkate alırdım. Müddetten sonra ehliyet de 
olduğuna göre, ehliyet ayni olunca ve ehliyeti 

terfie müsaid olduğu yolunda sicil aldığına göre 
kendilerile beraberim. Binaenaleyh ehliyette mü
savat olunca hukukta da müsavat olur. Bu iti
barla burada da beraber olmamız lâzımdır. 

Bir üçüncü nokta, memuriyet hayatında bu 
farkı tahsili aliye doğru bir rağbet yolu olarak 
kullanmağa taraftar değilim. Yani benim oğlum 
okuduğu zaman memuriyette falan dereceye ge
çecektir yolundaki bir zihabı ben prensib itiba-
rile kabul etmem. Hülâsa çok nazik bir mevzu 
üzerindeyiz. Yapacağımız iş, mektebli, mektebsiz 
farkı değil, hizmet gören, hizmet görmiyen; nafi 
olan nafi olmayan şeklinde mülâhaza edilmeli. 
Devletin 80, 90 liralık derecelerine kadar çıkar
dığımız bir adama 100 lirayı alamazsın demek 
bilmem nasıl olur. Çünkü 80, 90 liralık memu
riyetler Devletin en mühim mevkileridir. İçle
rinde elçilikler, konsolosluklar, müdürü umumi
likler ve saire vardır. Bunlar 100 lira almak 
zamanma geldiklerinde, sanki 90 liralık memu
riyetleri zamanında bıraktıkları intiba, 100 lira
ya terfie müsait değilmiş gibi, her kesin tabii 
inkişafını vehmi bir telâkki ile kesmeğe doğru 
giden mütaleada hakkniyet ve isabet yoktur. 
Muhterem Heyeti Celileııin nazarı dikkatini tek
rar celbederim. 

FUAD SİRMEN (Eize) — Arkadaşlar, gerek 
Bütçe encümeni reis vekilinin ve gerek Eeceb 
Peker arkadaşımızın küçük derecede bulunan 
memurların seri olarak terfii hususunda mah
zur olduğunu ileri sürdüler ve Eeceb Peker ar
kadaşımız buyurdular ki küçük derece, memur
ların seri olarak yüksek derecelere geçmesi bir 
hadde kadar olacak ve ondan sonra darlık sebe-
bile tıkanıp kalacaklardır. Binaenaleyh bizim ar
zu ettiğimiz maksad hâsıl olmıyacaktır. Fakat 
arkadaşlar şunu arzedeyim ki küçük dereceler
deki terfiin meurun geçimi üzerinde tevlid etti
ği netice ile büyük derecelerdeki terfiin tevlid et
tiği netice arasında çok büyük fark vardır. 
Birinci madde ile kabul ettiğimiz derecelere mu-
hassas aylık mikdarmı göz önüne getirirsek bu 
fark meydana çıkar. Küçük derecelerde bir 
ileri gitmek memurun eline geçecek aylığm 10 
lira fark etmesi demektir. Vergisi de çıkarıldı
ğı takdirde dört sene bekledikten sonra ancak 
7,5 lira artmaktadır. Halbuki yüksek derecede 
meselâ 90 liradan 100 liraya geçerken 3 sene 
bekliyecek amma eline geçen maaş farkı birden 
bire 100 lira olacaktır. Yüksek derecede kanunun 
tayin ettiği bekleme müddetinde bir mahzur 
yoktur. Hattâ kadrolar icabı biz bunu bir sene
ye indirsek bile o derecelerde münhal vukuu 
müşkül olduğu için esasen o adam terfi imkânı
nı bulamıyacaktır. Bu itibarla da maruzatımız 
şudur ki küçük memurları bilhassa mesleklerine 
bağlıyabilmek ve onlarm içinde kabiliyetli olan
ların mesleke intisabını, memuriyete intisabını 

arttırmak ve bunu geçici bir şey telâkki etmi-
yerek dışarıda daha müsaid bir iş bulduğu za
man derhal oraya geçmesine mâni olmak için bu 
küçük memurlara seri bir terfi imkânını vermek 
çok faydalı olur kanaatindeyiz. Maamafih bu 
husustaki takdir Yüksek Heyetinizindir. Müm
taz ve fevkalâde müstesna kabiliyet gösterenle
rin derece atlıyarak terfilerine gelince: Demin 
de arzetmiştim. Bu husustaki noktai nazarımı 
elan muhafaza etmekteyim. Bilhassa bizim 
memleketimiz gibi - bunu açık söylemekte mah
zur görmüyorum - idare makanizmasr henüz ta
mamen ıslah edilememiş yerlerde böyle müstesna 
kabiliyetlere normal vaziyet ve gönlün arzu etti
ği şekilde mekanizmenin tamamen işlemesi husu
le gelinceye kadar bunu bir zaruret olarak kabul 
etmek lâzım gelir kanaatindeyim. Bunun mah
zuru tatbikinde suiistimal yapılmakla meyda
na çıkacaktır. Yapılmadığı takdirde bilâkis 
mahzur değil faydası olacaktır. Muhtelif meslek
lerde mukayese yapılırken düşünmelidir ki mu
kayese mevzuunu teşkil eden kadroların ayni 
mahiyette olmaları lâzım gelir. Bunlar ayni ma
hiyet arzetmezlerse esas çıkarılacak neticeye da
yanılarak bir fikri doğru olarak kabul ettirmek 
bendenizce asla caiz değildir. Bazı vekâletlerde 
kadro vaziyeti öyle şekiller arzeder ki diğer ve
kâletlerde olduğundan tamamen farklıdır ve 
orada buyurdukları gibi buna lâyık olmanın im
kânı maddisi yoktur. Meselâ kadro göstermiş
tir, bir mümeyyiz 30 - 35 lira alır. Ondan son
ra bir muavin vardır, 50 lira, 55 lira hattâ bazı 
kadrolarda 70, 80 lira aldır. Onun fevkinde bir 
müdürü umumî vardır. Şimdi böyle bu
lunduğu vazifede fevkalâde kabiliyet gös
termiş ve kendisinin takib ettiği mes
lekte kadro itibarile iki, üç derece yukarıda 
olan vazifeye getirdiğimiz zaman orada bihakkın 
muvaffak olabilecek bir elemanı böylece iki, üç 
derece terfi edilemez diyerek, kendisi baştan ni
hayete kadar bildiği ve bilmesi lâzımgeîen ve 
onun başında bulunması icab eden bir adamı 
bu suretle o işin başından alarak başka bir va
zifeye göndereceğiz ve orada iki üç sene kaldık
tan sonra eski vazifesine getirmek gibi bir vazi
yet karşısında kalacağız. Bilhassa rica ediyorum 
teklifim, eğer sui istimale mâni olabilecek ka-
yidler zayif görülüyorsa nazarı itibare alınarak 
encümen bunun üzerinde kuvvetle, İsrarla dura
bilir, ve bu zayif kayidler daha kuvvetlendiri-
lebilir. Prensib itibarile bizim ricamız müstesna 
kabiliyet arzeden, memleketin idarî inkişafı ba
kımından muhtaç olduğumuz elemanları Devlet 
kadrosu haricinde bırakmağa mâni olacak ted
birler almaktır. Bu itibarla takririmizin kabu
lünü istirham ederiz. Yine arzediyorum isabet, 
sizin kabul ettiğiniz şekilde olacaktır. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Eeceb Pe
ker, Refik İnce, Fuad Sirmen gibi kıymetli ve 
dikkatli hatiblerin sözlerinden sonra söz almak-
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taki ve bilhassa burada müdafaa ettikleri tezlere 
uymayacak yeni bir fikri ileriye atmaktaki müş
külâtı tamamen müdrikim. Bu itibarla bir ta
raftan da müsamahanızı istirham ederek beni 
dinlemenizi rica edeceğim. Zannederim ki bu 
madde, büyük ehemmiyetinde şübhe olmayan, 
memurlar için müşevvik olacak bir iki fıkra koya
bileceğimiz başlıca maddedir. Bundan dolayı 
huzurunuza çıkmağa cesaret aldım. Mevzu yal
nız memleketimizi meşgul etmiyor. Hepimizin 
bildiğimiz gibi, büyük harb sırasında bir çok 
memleketlerde yüksek veya kâfi tahsili olmayan 
zevatm Devlet makanizmasına alınmış olması ve 
harbden sonra da bu vaziyetin tasfiye edileme
miş bulunması her memlekette içtimaî, dahilî po
litika gibi sebeblerle bu meseleyi zamanm en 
ciddî meselelerinden biri olarak tedkik etmeğe 
ve ettirmeğe sevketmiştir. Yine hepimizin bildi
ği gibi bunun için beynelmilel ilmî bir müessese 
teşekkül etmiş ve neşriyata başlamış bulunuyor. 
Bu enstitünün ayni mevzu üzerinde uzun tedki-
katı vardır. Bir çok memleketler kendi mevzu
atları için bu tedkikat sonuçlarından istifade et
mişlerdir. Bir kere kanunun birinci maddesile 
kabul ettiğimiz 15 dereceyi 3 - 4 senede terfi esa
sı üzerinden şöyle kabalama hesab eder ve 22 
yaşında işe başlamış olunacağını da farzedersek, 
yüksek kademelerin yalnız sin bakımından bile 
ne kadar zorlaştığını görürüz. 

Her barem derecesi arasında geçirilmesi lâzım 
müddetleri terfide münferid şart olarak ele al
manın, bir taraftan da intaç edeceği tehlikeler, 
biraz evvel arzettiğim enstitüyü, ayni zamanda 
bir teşvik ve tasfiye vasıtası olarak ayni zaman
da bir müsabaka imtihanından geçmek usulünü 
de filî hizmet esasının yanı başında tavsiyeye 
sevketmiştir. İdare edenler smıfı, ki biz ona A 
sınıfı diyorduk. Bunlar için mutlak olarak yük
sek tahsil ve imtihandan istisna kaydini kabul 
ediyor. Mütebaki kısımlarda ve takriben biz
deki 5 nci dereceye kadar olanların terfiinde 
tahsil farkı yapmıyor ve fakat terfii müsaba
ka imtihanından geçmek şartına bağlıyor ve iki 
derece dun memurların da bu imtihana girebil
melerini de kabul ediyor. İşte teşvik ve tasfiye 
elemanı denen hem kıdemini dolduran hem kı
demi yaklaşan memurları mütemadiyen çalışma
ğa sevkeden teknik de buradadır. Bu vaziyette 
Eeceb Peker arkadaşımızın anlattığı mahrutun 
tıkanması tehlikelerinin önü almır. 

İkincisi; memuru her zaman böyle tecrübe
lere hazırlıklı bulundurarak, mütemadiyen ted
kik ve tetebbuata sevk kabil olur ve daha iyi 
çalışmasında müşevvik bir eleman olur ve nihayet 
Meclisin büyük bir ekseriyetinin memuriyet ha
yatında bulunduğunu zannediyorum. Bazen 
kanunen terfi kademesinde bulunanlar terfi ede
cekleri vazifenin ehli değildirler. Bu vaziyette 
münhal vazifenin bir veya iki derece dununa 
kadar glemiş olan arkadaşların münhal bulunan 

I daha üstün dereceye terfi etmeleri düşünülecek 
bir keyfiyettir. 

Bu maruzatı gerek verilmiş muhtelif takrir
ler dolayısile, gerek encümen kendi noktai naza
rına muvafık görürse maddeye bu bakımdan 
bir şekil vermesini temenni etmiş olmak mülâha-
zasile arzetmiş bulunuyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Evvelâ bu tahsil meselesinden başİryacağcn. Çün
kü muvakkat bir maddeyi henüz okumadığmns 
veya aklımızda kalmadığı için burada yanılryo-
ruz*. Buradaki madde, bundan sonra memuriyete 
girecekler içindir. Devlet hizmetinde tecrübe 
ve liyakat gösterib de ondan istifade etmek için 
kanun muayyen bir had göstermiştir. Üçüncü 
dereceye kadar çıkarryor, yani müdürü umumî 
dahi yapıyor. Kanun o kadar güzel ve âdilâne dü
şünmüştür ki, herhangi bir sebebden dolayı tah
silini ikmal edemeyib de Devlet hizmetinde tec
rübe sahibi olmuş bir insanı müdürü umumî de
recesine kadar çıkarıyor. Bir müsteşarlık kalı
yor. Zaten müsteşar olabilmek için de bir ta
kım şartlar aramıyor muyuz? Demek ki her hak
kı vermiş oluyoruz. Binaenlayh şu, şu fark var
dır demek doğru değildir. Bu noktadan yaralı
yoruz. Muvakkat madde de buna yer verilmiştir. 

i Binaenaleyh Receb Peker arkadaşmuzm, 
Cumhuriyet prensiplerini tavzih eden beyanatı 
bize yüksek tahsilin ne kadar elzem olduğunu 
göstermiştir. Arkadaşlarım, bu gün Millî müda
faada mektebden çıkmayan bir mülâzim var mı
dır? doktorlar arasında mektebden çıkmayan 
bir doktor var mıdır? Mühendisler arasmda 
mektebden çıkmayan mühendis var mıdır? 
Neden dolayı diğer dairelerimizde yük
sek tahsilin aksine maddeler koymak 
istiyoruz. Bizim düşüneceğimiz, şimdiye 
kadar bu Devlete canmı, kanmm, kudretini ver
miş olan insanları bu maddenin aksi tesirinden 
kurtarmaktır. lEncümen de bunu yapmıştır, te
şekkür ederim. Ben bu maddeyi okumadan ev-

I vel kendilerinden yüksek tahsil meselesinde bîr 
i sev rica edecektim. Müesseseler bareminde unu

tulmuştur, gelecektir. 
Arkadaşlar, yüksek tahsil denince işi şu nok

tadan anlamak vardır, bir kere lise mezunu ol
muş olmak vardır veya olmamak vardır. Bir de 

I yüksek tahsile devam ederken harbi umumide 
! vatandaşlık vazifesini yapmak için tahsilini dahi 
I feda etmiş olan o zamanm gençleridir ki bizim 
| için en kıymetli ve en düşünülecek insanlardır. 

Mühendis mektebinin üçüncü smrfmdan gitmiş
tir, hukukun üçüncü sınıfından gitmiştir. 4 sene 

I harbi umumide mücadele ettikten sonra millî 
I mücadelenin de dört senesini idrak ettikten son-
i ra elbette bunlar tahsillerine devam edememiş-
j lerdir. Esas düşünülecek hak bunlarındır. İleride 
j bütün vatandaşların nazara alacağı esas budur. 
I Onlarm hakkmı dahi bu kanun mahfuz tutuyor. 
1 Benim yalnız söylemek istediğim bu idi. Bunu 

— 207 — 



î : 27 16 6-1939 C : 1 
da kanun mahfuz tutmuştur. 

ikincisi, arkadaşım Fuad Sirmenle bir şeyde 
hemfikir olamayız. Buyuruyorlar ki, küçük me
murun terfii otomatik bir esas dahilinde olmalı
dır. Çünkü büyük memura verilecek 100 liranm 
tesiri başkadır, küçük memura verilecek 10 lira
nm tesiri başkadır. 20 lira alan bir adama beş 
lira verilirse hakikaten bu çok krymetli görülür. 
Fakat 60 yaşma kadar gelen bir memur, bilmem 
bu yaşa gelinceye kadar ne kadar hizmet etmesi 
icab ediyor; 25 - 30 sene hizmet edecek. Bunun 
alacağı 100 lira zammın ailesi üzerindeki tesiri 
ile 20 lira alanm alacağı 5 lira farkm ailesi üze
rinde yapacağı tesir nisbetini nasıl mukayese 
edebiliriz... O çağa gelmiş insanların çocukları
nın tahsili için sarfedecekleri para, elbetteki 
küçük bir memurun ilk mektebe göndereceği ço
cuğuna vereceği beş kuruştan bir kaç misli faz
ladır. Bu itibarla burada böyle bir mukaye
seyi dahi kabul edemeyiz. Elbetteki onun ço
cuğu ayda yüz lira yiyecektir arkadaşlar. 

Binaenaleyh böyle bir mukayeseyi dahi bu
rada kabul edemeyiz. Mukayeseler nazarî olur
sa hoş olur. Fakat amelî sahaya geçildimi çok 
elem verici bir hal alır. Yüksek memur denince 
çok müreffeh insan olduğunu burada iddia et
memelidir İçtimaî vaziyet, yüksek memurla kü
çük memuru müsavileştirir arkadaşlar. Onun 
hayatı da onunkinden pek parlak değildir. Onun 
için bu otomatik terfi, Pekerin pek vâkıfâne mü-
taleaatmdan sonra, zaten mevzuubahs edilme
meli idi. Devlet bünyesi de bunu kabul edemez. 
Tahsil meselesi de burada mevzuubahs değildir. 
Onun için maddenin aynen kabulünü rica ede
rim. (Kâfi sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Söz Hüsnü Açıksözündür. 
HÜSNÜ AÇIKSÖZ (Kastamonu) —Vaz geç

tim. 
Dr. SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ziya 

Gevheri dinledikten sonra benim sözüm hiç aca-
ib gelmez. Burada bir çok teknik, gayet hukukî 
çok güzel laflar söylendi. Barem bir müzayaka 
neticesi çıkmış bir kanundur amma bu ilmen 
başka bir manadadır. Bu içtimaî bir tezahür
dür. (Manifestasyon sosyal) dır. İlmen bu pa
halılıktan çıkmıştır. Ben bu kadar söyliyeceğim. 
Baremin en büyük maddesi - münasebeti yok 
zannedilir amma - pahalılıkla mücadeledir. Hani 
demiyor musunuz hukukçular, kanunun esprisi 
yani «espiri dö la luva» sı vardır. 

Eğer ucuzluk için nasıl ki elimizden geleni 
barem için yapryorsak 40 a 50 ye, 60 a 70 e, 80 e 
geçinirdi, geçinemezdi diye bu rakamlar üze
rinde duruyorsak bir de arkadaşlar bu rakkam-
ların valûtası, karşılığı vardır. Odun, kömür, 
yiyecek, içecek vesaire. Bunlar üzerinde de ba
rem kadar ciddî çalışmazsak, bu kadar zihin ve 
heves sarfımız demek ki, zevahirle meşguliyet
tir. Demek istediğimi çok çabuk anladınız. 

(Gülmeler). Bu içtimada mı olur, gelecek içti-
mada mı olur hedefimiz daima ihtikârla çok 
para kazanmasını bilen bazı müesseselerle, bazı 
acaib ticaret prensiblerile mücadele etmek ol
malıdır. Bunu söylemek istiyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Verilmiş bir takım takrirler 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen yedinci madde

nin mutlak surette (3) veya (4) sene esası üze
rinden tadilile ortadaki müsavatsızlığın kaldı
rılmasını teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

(Red, red sesleri). 
BAŞKAN — Takriri nazarı mütaleaya alan

lar ... Almayanlar ... Alınmamıştır. 
Bir de Fuad Sirmenin takriri vardır. Okutu

yorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen 7 nci maddenin 
ilk fıkrasmm aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif eylerim. 

Rize memusu 
Fuad Sirmen 

« Yukarı dereceye terfi için en az, yüksek 
mektebden mezun olanlar üç ve diğerlerinin 
dört sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşmı filen almış olmaları 
şarttır. 

6 nci dereceye kadar olan terfilerde bu müd
det yüksek mektebden mezun olanlar için 2 ve 
diğerleri için 3 senedir » . 

(Red, red sesleri). 
BAŞKAN — Nazarı mütaleaya alanlar ... Al

mayanlar ... Nazarı mütaleaya alınmıştır. (Alın
madı sesleri, gürültüler). 

Tekrar reye arzediyorum. Nazarı mütaleaya 
alanlar ... lütfen ayağa kalksınlar ... Almayan
lar ayağa kalksınlar ... Nazarı mütaleaya alın
mamıştır. (Alkışlar). 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen 7 nci maddenin 

3 ncü fıkrası nihayetine aşağıdaki fıkranm ilâ
vesini arz ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

« Müstesna kabiliyetleri, gösterdikleri fev
kalâde muvaffakiyetle katî şekilde sabit olanla
rın İcra Vekilleri Heyeti kararile bulundukları 
derecenin 3 derece fevkine kadar geçirilmeleri 
ve o dereceye aid aylığı almaları caizdir. 

Müstesna kabiliyetin ne suretle tesbit edile
ceği bir nizamname ile tayin olunur ». 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Nazan 
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dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen son fıkranm tay-

ymı teklif ederim. 
Manisa 

Refik ince 
(Fıkra okunsun sesleri). 
BAŞKAN — Fıkrayı okuyoruz : 
(6 ncı maddede yazılı hükümler mahfuz kal

mak üzere 5 nci ve daha yukarı derecelerdeki 
memuriyetlere tayin edilebilmek için yüksek 
mektebden mezun olmak şarttır?. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almayanlar ... Alınmamıştır. 

Yedinci maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Daha evvel müzakeresi icra edilmiş olan kanun 
lâyihalarının istihsali âra neticesini arzediyorum. 

Türkiye - Belçika arasmda imza edilen iadei 
mücrimin muahedesinin tasdiki hakkındaki ka
nuna (310) zat rey vermiştir. Kanun (310) rey
le kabul edilmştr. 

Türkye - Amerika ticaret anlaşmasının tasdi
ki hakkındaki kanuna (309) zat rey vermiştir. 
Kanun (309) reyle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te 
inikada nihayet veriyorum. 

toplanmak üzere 

Kapanma saati : 19,15 

Türkiye - Belçika arasmda imza edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Beyrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 31 0 

Kabul edenler : 310 
! Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : î l 2 

Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
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Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

19 — 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 



Fazıl Na'zmi örkün 
M. Abdülhalık Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necded Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osıman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıra*t 
Aziz Samih tlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demİrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Naîriye Blgun 
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Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdataar 
tzzet Arakan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzrm Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
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Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuald Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D*\ Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delübaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Fa>ik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
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Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Haîsan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Carıib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdı Yalman 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan (M.) 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 
Türkan örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
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Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-

Hasan Cavid 
Kemalettin Kami 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Alış 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

mırag 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 
(M.) 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 
(Hasta) 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

BitUs 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(İzinli) 
Fethi Okyar (V.^ 

Hasan Cemil Çambel 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 
Çanakkale 

Avni Yukaruç (M.) 
Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Asım Us 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 

Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Bsiy 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münifo Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
(M.) 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş.. 
V.) 
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Üİ. Refet Bele 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
HaJlil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Kahraman Anklı (M.) 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Zühtü Akm (izinli) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (î-
zinli) 

İ : 27 16-6-1939 0 : İ 
Konya 

Fuad Gökbudak 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Malatya 

Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Vasrf Çmay 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
İrfan Ferid Alpaya (1. 
A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Hakkı Kılıcoğlu 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
İsmail Safa özler 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay (R. 
V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Ha<lil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Memed Emin Yurdakul 
Sami İşbay (Hasta) 
Şeref Uluğ 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 

Türkiye - Amerika ticaret anlaşmasının tasdiki hakkmdaki kanuna yerilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Beyrak 
.İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Aza adedi : 424 
Rey* iştirak edenler ; 309 

Kabul edenler : 309 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 113 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

— 23 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

L2 — 

Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 



Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Ref et Canıte* 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nasmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 

t : 27 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraH; 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçafc 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 

16-6-1939 C : İ 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

* Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmîr 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazım Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin rf 
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Gİ. Aİi Fuad Cebesoy 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptaıgel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Eefik înee 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

1 : 2? 16-6-1939 Ö : 1 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza' Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu ; 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kami 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 

Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arva's 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
îbra'him Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Hamza Erkman (M.) 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 

Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 

Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Canibe! 
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Bursa 
Muhittin Ba<ha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Benizli 
Dr. Kazım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Elâzığ 
Fa'zıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

GazianUb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Me
le! 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

î : 27 16-6-1939 C : 1 
İstanbul 

Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Güvsa 
Salâh Cimcoz 

İzmk 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Kahraman Anklı (M.) 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Faik Baysal 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Zühtü Akm 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Naşuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 

Mardin 
trfan Ferid Alpaya 
(t D 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Krlıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oraî 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgoz 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Eksi 
Selim Sim TaTcan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 

Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
îsmail Safa özler 
Şemsa îşçen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya iCemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş " 
Memed Emin Yurdakul 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 79 
Bodrumun Karakaya köyünden Salih km, Hasan karısı 
Fatma Satılının ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası(3/l8) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı îş. Da. Mü. 
Sayı: 4/7895 

21-X- 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Salih kızı ve Hasan karısı 1314 doğumlu Fatma Satılmın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Muğla Ağır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkamesi 
Birinci Ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince 
kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 20 - X - 1938 tarihli ve Ceza iş. U. Md. 
425/229 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve netieesinin bildirilmesine müsaadelerini rica edcrm. 
Başvekl 

C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/18 
Karar No. 26 

23 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Bodrumun Karakaya köyünden kocası Ha
sam taammüdle öldürmekten suçlu Salih kızı 
1314 doğumlu Fatma Satılmın ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Muğla Ağır ceza mah
kemesince verilen kararm tasdikma dair Tem
yiz mahkemesi birinci - ceza dairesinden sadır 
olan 19 - VIII - 1938 tarih ve 2537/2972 sayılı 
ilâm müteakib kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 21 - X - 1938 tarih ve 4/7895 sa
ydı tezkeresile Adliye encümenine havale edil
mekle mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik 
olundu: 

Fatma Satılmm gayrimeşru münasebette bu
lunduğu Velioğlu Mustafa ile yalnız kalmak 
için kocası Hasanı öldürmeğe aşıkı Mustafayı 
ikna ederek Çakalyatağı denilen yerde pusu 
kurdukları, Gümüş iskelesine pazara gitmekte 

olan ve Çakalyatağmda bir kaya üzerine din
lenmek için otnran kocasının basma büyük bir 
taş vurarak sersemlettikten sonra Mustafa ka
saturasını Hasanm rast gelen yerlerine saplar
ken Satılmm da taşla kafasmı ezdiği ve öldür
dükten sonra yine beraberce kayalar araşma 
gömdükleri sabit görülerek Fatma Satılmın 
ölüm cezasma ve suç ortağı Mustafanm 21 ya
şını ikmal etmemiş olduğundan, ağır hapis ce
zasma mahkûm edildikleri anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde: Fatma Satı-
hya hükmedilmiş ölüm cezasmm değiştirilmesi
ni ve hafifleştirilmesini icab eden bir sebeb gö
rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince cezanın infazına ka
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi
bine arzına encümence ittifakla garar verildi. 
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Yüksek Reisliğe sunulur. Bursa- Erzincan Kayseri 

Adliye En. Reisi M: M. Kâtib Atıf Akgüç A. Fırat R. Özsoy 
Çorum Kocaeli Rize Kayseri Kocaeli Mardin 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sinnen S. II. Ürgüplü R. Akça H. Menemedoğlu 
Antalya Balıkesir Bingöl Rize Trabzon Zonguldak 
Numan O. Niyazi Burcu F. Fikri Saim Ali F. A. Barutçu Şinasi Devrin 

( S. Sayısı : 79 ) 



S. Sayısı:80 
Erzincanın Başköy nahiyesine bağlı Verimkâh köyünde 
mukim Yunanoğlu Beros diğer adı Yaşar Özdemirin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye encümeni mazbatası (3/43) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - II - 1939 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 4/1177 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Yimanoğlu 1330 doğumlu Beros diğer adı Yaşar özdemirin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Erzincan Ag-ır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi 
Birinci Ceza dairesi ile Ceza heyeti umumiyesin&3 tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi 
altıncı maddesi mucibince icabı yapdmak üzere Adliye vekilliğinden 18 - II - 1939 tarihli ve Ceza iş. 
U. Md: 51/24 saydı tezkere ile gönderilmiş olan ilâmlar ve bu işe aid dosya bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 23 - V - 1939 

Esas No. 3/43 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Fatmayı tammüdle öldürmekten suçlu Erzin
canın Başköy nahiyesinin Veringâh köyünde 
oturan Yunanoğlu 1330 doğumlu Beros diğer adı 
Yaşar Özdemirin ölüm cezasma mahkûmiyeti 
hakkmda Erzincan Ağır ceza mahkemesince ve
rilen kararm tasdikma dair Temyiz mahkemesi 
Ceza umumî heyetinden sadır olan 23 - I - 1939 
tarih ve 333/19/22 sayılı ilâm müteakib kanunî 
muamelenin ifası için Başvekâletin 21 - II -1939 
tarih ve 4/1177 saydı tezkeresile Adliye encü
menine havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava 
dosyası tedkik edildi: 

Beros diğer adı Yaşar özdemirin Fatma ile 
bir arada yaşamakta iken Cevahir isimli bir ka-
dmı da yanma alması üzerine kadmlar arasmda 

geçimsizlik başladığı ve suçlunun nikâhsız ya
şadığı Fatmayı bir kaç defa evden kovduğu ve 
tekrar yanma aldığı fakat iki kadm arasındaki 
geçimsizlik devam ettiği için Fatmadan büsbü
tün kurtulmağa karar veren Beros diğer adı 
Yaşar Özdemirin Fatmayı süpürge toplamak için 
dağa götürdüğü ve orada ansızm boğazma ip ge
çirmek suretile boğup öldürdüğü ve cesedi ci
vardaki bir kayanın altma sakladığı sabit görü
lerek ölüm cezasma mahkûm edildiği anlaşıl
mıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Beros diğer 
adı Yaşar özdemire hükmedilmiş olan ölüm ce
zasının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilât; 
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esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince Antalya Balıkesir Bingöl 
bu cezanın infazma karar verilmesi hususunun AT. Altsoy O. N. Burcu F. Fikri 
Umumî Heyetin tasvibine arzma Encümence it- Bursa Erzincan Kayseri 
tifakla karar verilmiştir. A. Akgüç A. Fırat R. özsoy 

Yüksek Reisliğe sunulur. Kayseri Kocaeli Mardin 
adliye E. Reisi M. M. Kâtib 8. II. Ürgüplü R. Akça H. Menemencioğlu 

Çorum Kocaeli Rize Rize Zonguldak 
M. Çağıl S. Yargı F. Sirmen Dr. S. Dilenire Ş. Devrin 

( S. Sayısı : SO ) 



S. Sayısı :8I 
Lüleburgazın Çeşmekolu köyünden Velioğlu Hasan Altınır-
mak ve Memedoğlu Receb Çimirin olum cezasına çarptı

rılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/44) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - II - 1939 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 4/1176 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüdle adam öldürmek maddesinden suçlu Velioğlu 1324 doğumlu Hasan Altmırmak ve 
Memedoğlu 1315 doğumlu Reeeb Çimirin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Kırklareli Ağır 
Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci Ceza dairesi ile Ceza Heyeti umumiyesinee 
tasdik edilerek Teskilâtf esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere 
Adliye vekilliğinden 18 - II - 1939 tarihli ve Ceza iş. U. Md: 50/23 sayıltr tezkere ile gönderilmiş 
olan ilâmlar ve bu işe dair dosya bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 23 - V - 1939 

Esas No. 3/44 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

Lüleburgazın Çeşmekolu köyünden Melek 
Hasan Dedeyi taammüdle öldürmekten suçlu ay
ni köyden Velioğlu 1324 doğumlu Hasan Altm
ırmak ve Memedoğlu 1315 doğumlu Receb Çimi
rin ölüm cezasma mahkûmiyetleri hakkında 
Kırklareli Ağır ceza mahkemesince verilen kara
rın tasdikma dair Temyiz mahkemesi ceza umu
mî Heyetinden sadır olan 21 - I - 1939 tarih ve 
377/27/24 sayılı ilâm müteakib kanunî muame
lenin ifası için Başvekâletin 21 - II - 1939 tarih 
ve 4/476 sayılı tezkeresile Adliye encümenine 
havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası 
tedkik edildi: 

Bir alacak meselesinden dolayı aralarında 
çıkan kavgada kendisine söven Melek Hasan 

Dedeye kin bağlryarak öldürmeğe karar veren. 
Ahmedin, damadı Hasan Altmırmakla Kıpti Re
ceb Çimirin de bu işe yardımlarını temin ettiği 
ve üçü birlikte Melek Hasan Dedenin evine git
tikleri ve üzerine çullanarak orada bulunan bir 
kayışı ilmek yapıp boğazma geçirmek suretile 
öldürdükleri sabit görülerek Hasan Altmırmakla 
Receb Çimirin ölüm cezasma ve hadisenin vuku
unda 65 yaşını bitirmiş bulunan Ahmedin de 
ölüme bedel 24 sene ağır hapis cezasma mahkûm 
edildikleri anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Hasan Altm
ırmakla Receb Çimire hükmedilen ölüm cezala
rının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini müş
tekim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esa-

i 
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siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezaların infazına karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzma Encümence it
tifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
M. Çağıl S. Yargı F. Sirmen 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
A. Akgüç 

Kayseri 
S. H. Ürgüplü 

Rize 
Dr. 8. A. Dilenire 

Balıkesir 
O. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Kocaeli 
R. Akça 
Trabzon 

Bingöl 
F. Fikri 

Kayseri 
R. özsoy 

Mardin 
H. Menemencioğlu 

Zonguldak 
F. A. Barutçu Ş. Devrin 

(S . Sayısı : 81) 



S. Sayısı: ||4 
Türkiyeden Hataya ve Hataydan anavatana sevkolunacak 
malların tâbi olacakları muamele ve bu iki bölge arasın
daki münakalâtın.tanzimi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe, 
Gümrük ve inhisarlar, İktısad ve Maliye encümenlerinden 

mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası (1/159) 

T. C. • v • ; 
Başvekâlet 29 - V - 1939 

Kararlar müdürlüğü ' ,- , 
Sayı : 6/2828 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Türkiyeden Hataya ve Hataydan Ana va'tana sevk olunacak malların tâbi ol atakları muamele ve 

bu iki bölge arasındaki münakalâtın tanzimi hakkında Hariciye vekilliğince hasırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 26 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası .evbabr 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
( Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe mazbatası 

Cumhuriyet kanunlarının aynen Hatayda tatbikine geçilmiş ve bu suretle malî mevzuatımızla teç
hiz edilen Hatay, muhtaç olduğu ticaret eşyasını Türk parasile Türkiye piyasalarından mubayaaya 
ve mahsulâtını Anavatan piyasalarına sevketmeğe başlamıştır. Ancak gerek Anavatan mamul ve mah
sullerinin Hataya şevkinde gerek Hatay mallarının Anavatana girmesinde bazı müşkülâta tesadüf 
edildiği görülmektedir. Bu müşkülâtın kısmen Anavatandan Hataya yapılan sevkiyatın ihracat ma
hiyetinde addedilmesinden dolayı, aynen ihracata tatbik edilen muamelelere tâbi tutulmasından, kıs

men de Hatay mallarının Anavatana girişlerinde istifa edilen harç ve resimlerden ileri gelmektedir. 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete mebni Hatay mevridli mallar % 99 nisbetinde tenzilâtlı 

tarifeye tâbi tutulduğu halde başka suretle alınan resim ve harçlar dolayısile işbu kanun ile istihdaf 
edilen gaye tamamile temin edilememektedir. 

Hataydan Anavatana sevkedilen eşyaya fcacbik edilen bu resim ve harçlar dolayısile Hatayın 
Türkiyenin diğer herhangi bir bölgesinden farklı bir muamele görmesini intaç etmektedir. 

Bütün mevzuatımızı aynen kabul etmiş olan Hataym iktısaden Anavatanla taazzuvunun temini 
için artık timsali olarak alınmakta olan % 1 nisbetinde gümrük resmile beraber idhalât mallarma 
tatbik ettiğimiz resim ve harçların, ve ihracat hususundaki muamelelerin kaldırılması bir emri tabiî 
olmaktadır. Diğer taraftan bütün ihtiyaçlannıntemini hususunda Anavatana bağlanmış olan Ha
tayın Anavatan hududlarma doğru münakalâtı da o nisbette tezayüd istidadım göstermiştir. Ancak 
mevcud gümrük ve seyrüsefer takyidatı dolayısile bu kabîl nakil vasıtaları hâmil oldukları ticaret 
eşyasını nakletmekte bazı zorluklara tesadüf etmektedirler. 

Gerek Ajnavatan ve gerek Hatay mallarının mütekabilen her iki bölge arasında serbestçe mübade
lesini ve nakil vasıtalarının seyrüseferini kolaylaştırmak gayesine matuf olarak hazırlanan melfuf ka
nun lâyihası Yüksek Meclisin tasvibine arzedilmişfâr. 
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Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, Iktısad ve Maliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit en

cümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 
Mazbata No. 56 
Esas No. 1/159 

Yüksek Reisliğe 

Türkiyeden Hataya ve Hataydan Ana vatana 
sevk olunacak malların tâbi olacakları muamele 
ve bu iki bölge arasındaki münakalâtın tanzi
mi hakkında olub Başvekâletin 29 - V -1939 ta
rih ve 6/2828 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihasının Bütçe, Gümrük ve İn
hisarlar, îktısad ve Maliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit bir encümende müzakeresine 
Umumî Heyetin 5 - VI -1939 tarihli inikadında 
karar verilerek lâyiha mezkûr Muhtelit encü
mene verilmiş olmakla Hariciye, Maliye ve Güm
rük ve inhisarlar vekilleri hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu : 

Hükümetin mueib sebebleri tedkik edilerek 
Hariciye vekili tarafından verilen izahat da alın
dıktan sonra yerinde görülen lâyiha esas itibarile 
Encümence kabul edilmiş ve yazıya aid ufak 
bir değişiklik yapılmak suretile yeniden yazılarak 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Muhtelif En. Rs. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Afyon K. 
Berç Türker 

Bursa 
Dr. Oa. Kahraman 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Afyon K. 
E. Çerçel 

Çanakkale 
A. Kamçü 

Kâ. 
istanbul 

F. öymen 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Çorum 
/ . Eker 

Çorum 
S. Köstekçioğlu 

Diyarbakır 
Z. Tiğrel 

Eskişehir 
E. Sazak 
Giresun 

/ . Sabuncu 
İçel 

Dr. M. Berker 
İstanbul 
S. Uras 

Kastamonu 
T. Çoşkan 
Kırklareli 
B. Denker 
Kırşehir 
M. Seyfeli 
Malatya 
M. öker 
Mardin 

R. Erten 
Rize 

K. Kamu 
Sivas 

R. Çiner 
Yozgad 
E. Tekel 

6-VI-193!) 

Çorum 
S. Baran 
Elâzığ 
F. Altay 

Gazianteb 
A. Aksu 

Gümüşane 
D. Sakarya 
istanbul 

A. Bayındır 
izmir 

B. Anman 
Kayseri 

F. Baysal 
Kırklareli 
E. Kuleli 
Konya 

A. E. Dikmen 
Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Siird 
N. Bekmen 

Urfa 
S. İşbay 

Diyarbakır 
C. Çubukçu 
Erzincan 
S. Başotaç 
Gazianteb 

İV. Pazarbaşı 
Gümüşane 
E. S. Tor 
istanbul 

G. B. Göker 
izmir 

M. Aldemir 
Kayseri 
S. Serim 
Kırşehir 
/ . Özkan 

Kütahya 
A. Tirit oğlu 

Mardin 
Gl. S. Düzgören 

Ordu 
E. Yalman 

Sinob 
E. Oruçoğlu 

Van 
1. Arvas 

( S. Sayısı : 114 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

312 numaralı hudud taşından Payasa kadar inen 
sahada hudud muamelelerinin kaldırılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Meydanıekbez istasyonunun 
bir kilometre şimali garbisinde bulunan 312 nu
maralı hudud taşmdan Payasa kadar inen saha
da hududa müteallik olarak elyevm meri bilcüm
le idarî, malî, iktisadî ahkâm ve muamelât kal
dırılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

25 - V -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da. V. Ha, V. Mal. V. 

İmzada bulunmadı Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy imzada bulunmadı 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

3 -
MUHTELİT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞÎ 

312 numaralı hudud taşından Payasa kadar inen 
sahada hudud muamelelerinin kaldırılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Meydanıekbez istasyonunun 
bir kilometre şimali garbisinde bulunan 312 nu
maralı hudud taşından Payasta denize kadar 
inen sahada hududa müteallik olarak elyevm 
meri bilcümle idarî, malî, iktisadî ahkâm ve mu
amelât kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

( S. Sayısı : .114 ) 





S. Sayısı: ||9 
Türkiye - Estonya Ticaret ve Klring anlaşmasına bağlı 
29 ağustos 1938 tarihli protokola ilişik (B) listesinde yazılı 
ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadiline mütedair teati 
olunan mektubların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/146) 

T. C. 
Başvekâlet 17-V-1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2572 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ili
şik B listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadiline dair Tallinnde 28 mart 
1939 ve 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükûmetile teati olunan mektubların imzası tarihin
den itibaren tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
11 -V-1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Adı geçen mektubların, icra Vekilleri Heyetince muvakkaten meriyete konulduğunu arze-
derim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Estonya ile açılan müzakerat neticesinde 6 haziran 1937 tarihli Türkiye - Estonya ticaret ve 
kliring anlaşmasına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik B listesinde yazılı Türk güm
rük tarifesi 72 C. pozisyonuna tahsis edilen 50 tonluk ham deri kontenjanının 73 C. pozisyonu
na da teşmili husununda mutabakat hâsıl olmuş ve keyfiyet Tallinn Elçimiz Nuri Batu ile Es
tonya Hariciye Nazırı arasında nota teati edilerek tahakkuk ettirilmiştir. 

işbu tadilât ile Estonya ile olan ticaretimizin, memleketimizin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
inkişafına ve ayni zamanda kliring hesabatı muvazenesinin muhafazası mecburiyeti dolayısile de 
Estonyanın memleketimizden daha fazla mubayaatta bulunmasına imkân verilmiş olacağından 
işbu tadilâta mütedair bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabul ve tasdikini Hükümet Bü
yük Millet Meclisinin yüksek reylerine arzeder, 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 

Esas No. 1/146 
Kamr No. 19 

31 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaşma1-
sma bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole 
ilişik «B» listesinde yazılı hamderi kontenjanı 
pozisyonlarının tadiline dair Tallinde 28 mart 
1939 ve 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hü-
kûmetile teati olunan mektufolarm imzası tari
hinden itibaren tasdiki hakkında Hariciye vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
11 - V - 1939 tarihli kararile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzedilen kanun lâyihası encümenimiz-
ce tedkik ve müzakere olundu. 

iki memleket iktisadiyatının inkişafını istih
daf eden kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir, 

Havalesi veçhile Iktısad encümenine tevdi kı
lınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan 

S. Ankan 
Aydın 

M. Kaynak II 
Elâzığ 

A. Aykaç 
Kars 

M. Akyüz 
Tokad 

N, P(/,'oy 

Konya İstanbul 
M. Göker Ş. Esmer 

Bolu Diyarbakır 
\ C. Çambel Dr. î. T. Öngören 

Erzurum izmir 
P. Demirhan H. Menteşe 
Ma'nisa Tekirdağ 
/ / . Bay ur Yahya K. Bey atlı 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
encümeni 

Esas No. 1/146 
Karar No. 30 

12 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaşma
sına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik 
«B» listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozis
yonlarının tadiline dair Tallinnde 28 mart 1938 
ve 4 nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükûmetile 
teati olunan notaların imzası tarihinden itibaren 
tasdiki hakkında Hariciye vekâletince hazırlanıp 
icra Vekilleri Heyetinin 11 - V - 1939 tarihli ka
rarile Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası 
Hariciye encümeninde müzakere ve tedkik edildik
ten som*a Encümenimize havale edilmiştir. 

Memleketimiz sığır derileri küçük ve hafif 
olduğundan ağır köselelik deri ihtiyacımızın mü
him kısmı hariçten tedarik edilmektedir. 

Şimdiye kadar daha ziyade serbest dövizli 
memleketlerden getirilen bu nevi derilerin takas 
müşkülâtı dolayısile son zamanlarda tedarikinde 
büyük zorluklarla karşılaşılmış bulunmaktadır. 
Bu nevi deri ihtiyacımızdan bir kısmını kliring 

yolu ile tedarike imkân veren ve memleketimiz ik
tisadî menafüne çok uygun görülen işbu kanun 
lâyihası Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiş 
ve havalesi mucibince Umumî Heyete müzakere 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına karar 
verilmiştir. 

M. M. Kâtib 
Aydın izmir 

İV. Topcoğlu M. Aldemir 
Ankara Diyarbakır 

A. Ulus V. N. Sünkitay 
Eskişehir Gaziantep 
E. Sazak N. Pazarbaşı 

izmir Konya 
B. Anman A. H. Dikmen 

Rize Siird 
H. Cavid N. Bekmen 

Iktısad E. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

B. Türker 
Erzincan 

S. Başotaç 
Gümüşane 
E. S. Tor 
Kastamonu 

M. C. Boyar 
Zonguldak 

H. Karabacak 

[(S. Sayısı : 119); 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 6 haziran 1937 tarihli Türki
ye - Estonya Ticaret ve kliring anlaşmasına bağ
lı 29 oğustos 1938 tarihli protokole ilişik B. liste
sinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline mütedair Tallinde 28 mart 1939 ve 4 
nisan 1939 tarihlerinde Estonya Hükümeti ile 
teati olunan mektublar imzası tarihinden itiba
ren meri olmak üzere kabul ve tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Türkiye - Estonya Ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole üişik B. lis
tesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonlarının 
tadiline dair Tallinde 28 mart 1939 ve 4 nisan 
1989 tarihlerinde Estonya Bükûmetile teati olu
nan mektublarm imzası tarihinden itibaren tasdi

ki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmmı tatbika İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad.V. 
Dr. B. Saydam T. F. SiUvy 

Da. V. Ha. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. 1. V. 
Dr. H. Alataş Rana Tarhan 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmt 
Ti.V. 

C. Ercin 

,(S. Sûym: U9) ; 
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Bay Nazır, 
Tallinn, 28 mart 1939 

Hariciye nezaretinin 15 teşrinisani 1938 tarih ve 719 sayılı Notasına atfen Hükümetimin, fukara
da 29 ağustos 1938 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imza edilen Ticaret Protokolüne bağ
lı B. listesinde yazılı Türk Gümrük tarifesi 72 O. pozisyonuna tahsis olunan 50 ton ham deri kon
tenjanının 73 C. pozisyonuna da teşmil edilmesine muvafakat eylediğini Ekselanslarının ittilâma vaz 
ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr Protokolün bir cüzi mütemmimini teşkil edecek ola'n işbu mektub muhteviyatına 
Hükümetinizin muvafakat ettiğini bana teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Nazır. 

Ekselans Bay Kari Selter Tallinde Türkiye Elçisi 
Hariciye Nazın Nuri Batu 

Tallinn 

Tallinn, 4 nisan 1939 
Bay Elçi, 

28 mart 1939 tarihinde Ekselansları muhteviyatı aşağıda yazılı notayı göndermek lûtfunda 
bulundular: 

Hariciye Nezaretinin 15 teşrinisani 1938 tarih ve 719 sayılı notasına atfen Hükümetimin An-
karada 29 ağustos 1938 tarihinde Türkiye ile Estonya arasında imza edilen ticaret protokolü
ne bağlı B listesinde yazılı Türk gümrük tarifesi 72 C. pozisyonuna tahsis olunan 50 ton ham 
deri kontenjanının 73 C. pozisyonuna da teşmil edilmesine, muvafakat eylediğini Ekselânları-
nın ıttılaına vaz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda mezkûr protokolün bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan işbu mektub muhte
viyatına Hükümetinizin muvafakat ettiğini bana teyid etmenizi Ekselanslarından rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Nazır. 
Bu notayı aldığımı Ekselanslarına teyid ile muhteviyatına Hükümetimin muvafakat ettiğini 

beyan eylerim. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Elçi. 

Ekselans Bay Nuri Batur Estonya Hariciye Nazırı V. 
Türkiye Elçisi 

Tallinn 

» © - « 
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S. Sayısı: |2I 
Türkiye - İngiltere mûzeyyel Ticaret ve Kliring anlaşması 
ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve 
Kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğanlarının 

ilâvesine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/96) 

T. C. 
Başvekâlet 10 - 1 - 1989 

Kararlar müdürlüğü 
Say% : e/289 

l Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere mûzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasile tadil edilmiş 
bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı (4) numaralı listeye, çiçek soğan
larının ilâvesine dair Londrada İngiltere Hükümeti ile teati olunan 14 son teşrin 1938 tarihli 
notaların kabul ve tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
3 - I . - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayat 

Esbabı mucibe lâyihası 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere mûzeyyel ticaret anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 
2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye çiçek soğanlarımı ilâ
vesi tktısad vekâletince taleb edilmesi üzerine keyfiyet 5 mayıs 1938 tarihli ve 2/8714 numaralı 
icra Vekilleri Heyeti kararına istinaden ingiltere Hükümeti ile Londrada 14 son teşrin 1938 tari
hinde nota teatisi suretile tahakkuk ettirilmiştir. Bu suretle memleketimizin iktisadî menfaatleri
ni korumak ve gereği gibi inkişafını temin etmek hususunda yeni bir hatve atılmış olduğu cihetle, 
Hükümet bağlı olarak sunulan kanu nprojesinin kabul ve tasdikini Büyük Millet Meclisinden rica 
etmektedir. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 26 - V - 1939 

Esas No. 1/96 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere mü-
zeyyel ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edil
miş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı (4) numaralı listeye Çi
çek soğanlarının ilâvesine dair Londra ve İngil
tere Hükûmetile teati olunan 14 son teşrin 1938 
tarihli notaların kabul ve tasdiki hakkında Hari
ciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 3 - 1 - 1 9 3 9 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimiz-
ce tedkik ve müzakere olundu: 

Memleketimizin iktisadî menfaatlerine uygun 
ıbir şekilde inkişafını istihdaf eden kanun lâyi
hası aynen kabul edilmiştir. 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere 
müzeyyel ticaret ve kliring anlaşması ile tadil 
edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve 
kliring anlaşmasına bağlı (4) numaralı listeye 
çiçek soğanlarının ilâvesine dair Londrada İn
giltere Hükûmetile teati olunan 14 son teşrin 
1938 tarihli notaların kabul ve tasdiki hakkın
da Hariciye vekilliğince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetinin 3 -1 -1939 tarihli kararile 
Yüksek eclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası Hariciye encümeninde müzakere edildikten 
sonra havalesi mucibince encümenimize gelmiş 
ve tarafımızdan da tedkik ve müzakere edil
miştir: 

Memleketimizde henüz lâyık olduğu mevkie 
gelmemiş bulunan çiçekçiliğin inkişafına yar
dım edeceğinde şüphe olmayan kanun lâyiha-

Havalesi veçhile İktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Konya İstanbul 

S. Arıkan M. Göker Ş. Esmer 
Aydın Bolu Diyarbakır 

Mümtaz Kaynak 11. C. Çambel Dr. î. T. Öngören 
Diyarbakır Elâzığ Erzurum 

Z. M. Alsan F. A. Aykaç P. Demirkan 
İzmir Kars Manisa 

/ / . Menteşe M. Akyüz H. Bayur 
Tekirdağ Tokad 

Yahya Kemal Beyatlı N. Poroy 

sının aynen kabulüne karar verilmiştir. 
Havalesi mucibince Umumî Heyete arzedil-

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Ik. En. Reisi 
Giresun 

/. Sabuncu 
Afyon K. 

Bere Türker 
Erzincan 

S. Başotaç 
Gümüşane 
Edil Tör 

M. M. 
Aydm 

N. Topcoğlu 
Ankara 
A. Ulus 

Eskişehir 
Emin Sazak 

İçel 
Dr. M. Berker 

Kâtib 
İzmir 

M. Aldemir 
Diyarbakır 

V. Sünkitay 
Gazianteb 

Nuri Pazarbaşı 
İzmir 

Bendi Anman 
Kastamonu Konya 

M. Celâl Bayar A. Hamdi Dikmen 
Siird Zonguldak 

N. Sekmen H. Karabacak 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni , lâ-Vl -1939 
Esas No. 1/96 
Karar No. 27 

Yüksek Reihliğe 

{ S. Sayısı: 121) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

27 mayıs 1938 tarihli Türkiye - İngiltere müzey-
yel ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş 
bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring an
laşmasına bağlı 4 numarah listeye, çiçek soğan
larının ilâvesine dair Londrada İngiltere Hükü
meti İle teati olunan 14 son teşrin 1938 tarihli no
taların kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1—27 mayıs 1938 tarihli Türkiye -
İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring anlaşması 
ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ti
caret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı 
listeye, çiçek soğanlarmm ilâvesine mütedair, 
Londrada İngiltere Hükümeti ile teati olunan 
14 son teşrin 1938 tarihli notalar kabul ve tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım tatbi
ke İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

* - 1 -
Bş. V. Ad. V. 

G. Boyar T. F. Silay 
Da. V. Ha. V. 

Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. Çetimkaya 

S. î. M. V. G. 1. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. y . 

F. Kurdoğlu 

( S . Sayısı: lâ l ) : 
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Londra Büyük Elçiliği 14. teşrinisani 1938 

No. 145/886. 

Ekselans, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, çiçek soğanlarını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mütte
hit Krallık Hükümeti arasmda 7 teşrinievvel 1937de teati edilen notalar ve 27 mayıs 1938 tarihli 
müzeyyel ticaret ve kliring Anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kli
ring Anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye ilâvesini teklif eylediğini, Hükümetimden telâkki etti
ğim emre tevfikan, Ekselanslarına bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Şurası mukarrerdirki bu günden itibaren muteber addedilecek olan işbu ilâve, 27 mayıs 1938 
tarihli müzeyyel ticaret ve kliring Anlaşması ile tadil edilen ânifülârz ticaret ve kliring 
Anlaşması hükümlerine tâbi bulunacaktır. 

Elfazı ihtiramiye 
Kadri Bizon 

Ekselans, Viscount Halifax, P. C. 
Haşmetlû ingiltere Kralı Hazretlerinin 
Hariciye Nazırı, 

Londra 

Londra Büyük Elçiliği 15 teşrinisani 1938 
No. E. 5627 - 67 -44 

Saym Bay, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin çiçek soğanlarının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müt-
tehid Kırallık Hükümeti arasmda 7 teşrinievvel 1937 tarihinde teati edilen notalar ve 27 mayıs 
1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli tica
ret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye ilâvesini teklif eylediğini, ve bu günden itibaren 
muteber addedilecek olan işbu ilâvenin 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ticaret ve Kliring Anlaşmadı 
ile tadil edilen ânifülârz Ticaret ve Kliring Anlaşması hükümlerine tâbi olacağının mukarrer bulun
duğunu bildiren bu günkü tarihli notanızı almakla kesbi şeref eylerim. 

Müttehid Kırallık Hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükmetinin bu husustaki teklifine muvafa
kat eylediğini size cevaben bildirmekle kesbi şeref eylerim. 

Elfazı ihtiramiye . . . . 

Bay Kadri Rtaan'a Hatifax 

(k dayın: İSİ): 


