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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Matbuat kanununun 30 ve 35 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Resmî devair ve sair müesseselerde bulundurulacak 
vesaiti nakliye hakkındaki kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası üzerinde cereyan eden 
müzakere neticesinde lâyihanın eski karar dairesinde, 

Lâyihalar 
1 — Türkiye ile İsviçre arasında mevcud ticarî iti

lâf ile tediye anlaşmasının iki ay temdidi hakkında 
kanun lâyihası (1/396) (Hariciye ve tktısad encümen
lerine) 

2 — Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na 
iştiraki masraflarını karşılamak üzere Macaristana 
gönderilecek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden 
Türk - Macar kliriğinden tesviyesi hakkında Macaris
tan Hükûmetile yapılan anlaşmanm tasdikma dair 
kanun lâyihası (1/397) (Hariciye, İktısad ve Bütçe 
encümenlerine) 

Tezkereler 
3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 

müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine aidi muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi (3/246) (Divanı muhasebat 
encümenine) 

1 — Orman umum müdürlüğü teşkilât kadro
larına müteallik kanun lâyihası ve Ziraat ve Büt
çe encümenleri mazbataları (i/265) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
günkü ruznamemizde barem kanunu hükümleri
ne tevfikan gönderilmiş olan 4 müdüriyeti umu-
miyenin teşkilât kadrolarına aid lâyihalar var
dır. Bu lâyihalara merbut cedveller tedkik edil-

bütçe müzakeresinden evvel intaç edilmek üzere tek
rar Bütçe encümenine tevdii kararlaştırıldı ve cuma 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verild. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Bursa İsparta 

Dr. S. Konuk K. Ünal 

Mazbatalar 
4 —- Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, Bele

diye kanununun 23 ncü maddesinin 6 nci fıkrasmm 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Dahiliye en
cümeni mazbatası (2/13) (Ruznameye) 

5 — Devlet Hava yolları umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik 1/261 ve Devlet Hava yolları 
umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 1/347 sayılı 
kanun lâyihaları ve Nafia ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

6 — Diyarbakır istasyonundan îrak ve fran hu 
dudlarına kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 
3262 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tadiline dair 

kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/365) (Ruznameye) 

7 — örfî idare kanunu lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/67) 
(Ruznameye). 

diği zaman görülür ki yine eskisi gibi daimî 
hizmet mukabili vazifeler ücretli olarak bırakıl
mıştır. Bunun sebebini gerek Hükümetin, ge
rek encümenin izah buyurmasını grubumuz na
mına rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) 
— Ücretli memurların maaşlı kadroya alınması 
müstakil ve mühim bir meseledir. Malûmunuz 
olduğu üzere, bizim bütçemizin en mühim mas
raf kısmını memur maaşatı teşkil eder. Binaen
aleyh memur maaşatı meselesi üzerinde uzun 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Refet Oanıtez 
KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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tedkikat yapılmak lâzımgelen bir mevzu oldu
ğunu teslim buyurursunuz. Ücretli memurların 
maaşa nakledilmesi, yalnız kendilerine ayda ve
rilecek paralara inhisar etmez. Daha başka 
bir takım haklar da teğmin etmek ve nihayet 
bütçe üzerinde bir takım yüklerin de binmesini 
icab ettirir bir vaziyettir. Bu günkü ruzna-
memize dahil ve maaşatın tevhid ve teadülüne da
ir olan kanuna tevfikan kadroları gönderilmiş 
olan dört mülhak bütçe ile idare olunan bu mü
düriyeti umumiyelerin kadrolarında ücretli me
murlar hakkında cedveller yapılmıştır. Bu ced-
veller Hükümetin teklifinde gösterildiği gibi 
encümenimizde de hemen hemen aynen kabul 
edilmiştir. Çünkü arzettiğim veçhile bu işin şü
mul ve tesiratını hemen nazarı dikkate alıb-
ta bu vaziyette karar vermeğe bu gün için encü
men vaziyeti müsaid görmemiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) —Ne demek? 
SALÂH YARGI (Devamla) — Bu o demek

tir ki; bunun bütçe meselesi olduğu meydanda
dır. Bir ücretli memurun maaşa almmasile ona 
bir takım tekaüd hakkı ve saire kabul etmiş 
olacaktırki, bunun de neticede bütçeye tesiri 
meydandadır. Binaenaleyh bu meselenin uzun 
uzadıya tedkik edilmesi lâzımdır. Evvel emir
de Hükümet tarafından tesbit olunub ondan 
sonra encümene gelirse ayrıca görüşülür, tedkik 
olunur ve icabına tevessül edilir. Yoksa bu me
murların barem kanununun hükmüne tevfikan, 
isticali zarurî olan kadrolarının ve teşkilât ka
nunlarının bu gün çıkması lâzımgeleceği karşısın
da bu mühim meseleyi de müstacelen nazarı 
dikkate alıb da arkadaşımızın izhar buyurduk
ları arzu gibi bunların derhal maaşa intikalini 
encümen muvafık görememiştir, yani vakti mü
said bulmamıştır. O cihetle ileride tedkik edile
cek bir mevzu olduğunu biz de teslim ederiz. Bu 
gün bu lâyihanın müzakeresini tensib buyurma
nızı rica ederiz, intibak zaruretinin müstaceli
yetini teslim buyurursunuz, vakit geçmektedir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Hükümetin de bu 
husustaki mütaleasmı dinledikten sonra cevab 
arzedeceğiz. 

ZÎRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Umumî olmak üzere memurların üc
retten maaşa geçmesini biz de tercih ederiz. Bu
radaki Orman umum müdürlüğünün listesindeki 
bir kısmı geçebilir. Fakat arkadaşımızın dediği 
gibi, bunların maaşa geçmesi tekaüdlük ve diğer 
bazı istihkak gibi meselelere taallûk ettiği için 
bunu bir bütçe mevzuu olarak telâkki ederiz. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ta
hattur buyurursunuz ki, Barem kanununun mü
zakeresi esnasında, Devlet teşkilâtında artık 
ücretli, maaşlı diye damiî hizmet mukabilinde 
iki sınıfın bulunmasının doğru olmadığını ar-
zetmiştik. Buna sebeb olarak da artık eski
den olduğu gibi bir ücretli istenildiği zaman ter
fi edebilir, hiç bir kayda tâbi olmadan istihdam 

edilebilir, gibi bir vaziyetin bulunamayacağını 
Barem kanunu önlemiş bulunmaktadır. Bu iti
barla daimî mahiyet arzeden Devlet hizmetleri 
böyle iki sınıfın, elinde bulundurmanın sebebi 
kalmamış, o zaman Bütçe encümeni namına mü-
talea serdeden Faik Baysal arkadaşımız bu 
esasın doğru olduğunu ve bu doğru esasın ka
bili tahakkuk bulunduğunu ve bunun için de, 
Hükümete imkân verilmiş olduğunu, Barem 
kanununun maddei mahsusasma tevfikan bir 

teşrinisaniye kadar Hükümetin böyle daimî hiz
metlere aid kadroları getirib teşkilât kadrola
rına ekleneceği o zaman söylenmişti. Verdik
leri bu cevabla o zaman biz tatmin edilmiştik. 
Teşrinisani geldi, teşkilât kanunları da geldi. 
Şimdi bunlar peyder pey huzurunuza ayrı, ayrı 
kanun lâyihaları halinde sevkedilmektedir. 
Bu kanu nlâyihalarına bağlı cedvelleri tedkik 
ettiğimiz zaman Bütçe encümeninin o vakitki 
vadini yerine getirmediğini görmüş oluruz. 

Buna sebeb olarak sayın Ziraat vekilimiz, 
gerek Bütçe encümeni mazbata muharriri ar
kadaşımız bize zaman dardır, bu itibarla yeti
şemiyoruz diyorlar ve yine esasını kabul et
tiklerini söylüyorlar. Halbuki bu maruzatınız 
hatırlarsınız bundan bir sene evvel vaki olmuş
tur. Ve aradan uzun bir müddet geçmiştir. 
Şimdi bütçe zamanına kadar bizce oldukça 
müddet vardır. Bu müddet zarfında çok is
tirham ederiz bunu yapsınlar. Eğer Bütçe en
cümeni ve Hükümet bu müddet zarfında ya
pılmasına katiyen imkân görmüyorlarsa bu 
takdirde hiç olmazsa bunu ne zaman bize ge
tirecekler; vaid etsinler; tesbit edilsin. Bilmi
yorum. Yine Heyeti celilenize böyle daimî hiz
met mukabili ücretli vazifelerin bulunmaması 
için icabeden sebebleri ayrıca izah etmeğe lü
zum varmıdır?. Çünki bütçe kanununda bir 
(E) cedveli vardır. Muvakkat mahaiyette üc
retlerin vaziyeti orada mahfuzdur. Yine Ba
rem kanununda müteferrik hizmetlerden dolayı 
müstesna ücretler de vardır. Faraza Orman u-
mum müdürlüğünün bütçesini tedkik buyurur
sanız 50 tane orman mühendisi vardır, 35 i üc
retlidir. Bunların hepsi ayni mahiyettedir; 
aynı işi görmektedirler ve aynı çatı altında
dırlar. Bir kısmının tekaüdiyesi mahfuzdur, 
bir kısmının memurin kanuna göre tanımış 
hakları var, diğerlerinin yok, niçin?. Verdkileri 
izahattan anlaşılıyor ki, Hükümetle ve Bütçe 
encümeni ile mutabıkız. Şu halde bunu ne za
man yapacaklarını burada ifade buyururlarsa 
memnun oluruz. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Bir 
sene evvel ifade ettiler ama olmadı. 

REFİK İNCE (Manisa) — Barem kanunu
nun heyecanlı müzakerelerini bir dakika ha
tırladıktan ve o heyecanın bize teğmin edeceği 
menfaatlerle yüreklerimize serpilen soğuk su
ların tevlid ettiği tesiri de hatıra getirdikten ye 
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bizim Bütçe encümeni mazbata muharririnin 
beyanatını da işittikten sonra insanın, işlerin 
nasıl ve ne zamana, ne kadar ve hangi şekilde 
yapılacağına hayret edeceği geliyor. O zaman 
aynı Bütçe encümeninin söylediği söze inan
dık, bu akibete uğradık. Şimdikine de inanır
sak akibetimizin ne olacağı meşkûk. Ben pren-
sib itibarile Puad Bey arkadaşımın noktai na
zarına tamamen iştirak ediyorum. Teşrinisa
nide tevdi edilmesi lâzımgelen kadroların yedi 
ay geçtikten sonra halâ zamanın kâfi olmadığı
nı söylemek 17 ayın daha kâfi gelmiyeceğine 
bir mukaddeme ve bir delil teşkil edebilir. 
Şimdiki orman meselesini biz kabul ettikten 
sonra arkasından dahi gelecekleri kabul etmek 
iztiran manevisinde kalacağız. 

Halbuki ücretle maaş davasının halli hu
susunda katği kanunu yapmış iken ve bunda 
mükellefiyet almış iken bunu yapmamış olmak
la atiye talikinde manevî mesuliyetimiz vardır. 
Bu sözü vermek salâhiyeti, yani şu kadar za
manda getireceğiz yolunda bir taahhüdü bir 
vekilin lisanından işitmek kâfi değildir. Hü
kümet namına, Hükümet Reisinin huzurile bu 
işi müzakere edelim. Mükûmet reisinin bu in
tibak meselesinin ne zamanda yapılacağına 
dair vereceği teminattır ki, hiç olmazsa şimdi
ye kadar yapılmış olan teahhurun, gayri mu
ayyen bir zamana atılmasından doğacak zara
rı telâfiye medar olsun. Tensib buyurursanız 
burada ne mazbata muharririnin beyanatı, ne 
de orman kanunu dolayisile söz verecek olan 
Ziraat vekilinin mütaleası değil doğrudan 
doğruya Hükümet namına söz verecek zatın 
mütoleası esas olur. Bu meseleyi Hükümet re
isinin bugün yarın gelmesi anma bırakalım, 
meseleyi ona göre intaç edelim. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Efendim, Hükümet reisinin huzurile 
bu meselenin müzakeresine biz de iştirak ede
riz. Yalnız Refik Şevket arkadaşın; kanunun 
emretmiş olduğu bir şeyin Hükümetçe ve en
cümence yapılmamış olduğu tarzında meseleyi 
tasvir etmesini ve bunu neye istinad ettirdiği
ni anlıyamıyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Manasına, ma
nasına... 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (De
vamla) müsaade buyurun burada ittifak edi
len bir şey vardır, ücretli daimî müstahdemle
rin aylığa geçirilmesi muvafık olacağıdır. 

Teadül kanunu «getirebilir» diyor. Fili ik-
tidarî sigası ile ifade edilen bu hükmün «geti
rilir» diye hükmü katği ile Hükümet şu ka
dar müddet zarfında teklif etmiş, encümen de 
bunu yapmış şeklinde bizi tahtie eder tarzın
da lütfen beyanatlarında böyle bir tasvirde 
bulunmasınlar. 

Biz de iştirak ediyoruz. Daimî ücretli müs
tahdemlerin aylığa geçirilmesi muvafıktır ve 

üzerinde durulması icab eden bir meseledir. 
Amma bu gün biz, Hükümeti, encümen namına 
bir dereceye kadar mazur telâkki edebildik. Çün-
ki hazırlanan bütçenin vaziyeti hazıra dolayi
sile her halde geçen sene gibi olmadığını tak
dir buyurmaları lâzımdır. Bundan dolayı bir 
müddet için taahhür etmesinde beis olmaya
bilir. Esasta iştirak ettiğimiz bir mesele; ka
nun hükmü iktizasından imiş de hükümet yap
madı, encümende bunu yapamamış ve Hükümet 
erkânından bir zatın sözü, mazbata muharriri
nin sözü bizi ne kadar tatmin edebilir tarzın
da ifade edilmemeli, hakikat tasvir edilse da
ha muvafık olur. Kendi kanaatine bendeniz de 
şahsan iştirak ederim. O kanaat, kanun hükmü 
bir katiyet ihtiva etmemekle beraber kanun dai-

| resinde meselenin halli çok arzu edilir. Yalnız bir 
t hata işlenmiş, kanun hükmü yerine getirilmemiş 

tarzında vaziyetin tasviri de hakikate uygun de
ğildir. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Hükümet Reisi-
I nin huzurile müzakeresini söylediler. Yüksek 
| heyet bunu tasvib ederse takririmizin reye ko-
| nulmamasım icab edecektir. Bunun, bu müzake-
j renin neticesine talkını rica ediyorum. Hükümet 

Reisinin huzuruna lüzum görülmezse o zaman 
takririmizin reye arzını istirham ediyorum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozga) — Nizamname de böy
ledir. Hükümet Reisinin bulunması lâzımdır. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ ALİ İÇETİNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Posta, telgraf ve telefo
nun bir hususiyeti vardır. Malûmu âlinizdir ki, 
beş altı senedir bir kaç defa bunların mukadde
ratını ıslah için kanunlar getirdik ve bir çok ri
calarda bulunduk. Yeniden kendilerine bir ha
yat vermiş vaziyette bulunmuş oluyoruz. Posta 
ve telgraf memurlarının vaziyetlerinin düzeltil
mesine her suretle biz taraftarız. Bunda bir ek
siklik görüyorlarsa ıslahına tamamen taraftarız, 
Yalnız tatbikat itibarile nasıl ve ne suretle ha
reket edilmekte olduğunu bilmelerini lüzumlu 
addederim. Şimdi derhal telefonla anlayabili
riz, bir çok münhallerimiz vardır, bunlar salgın 
halinde devam etmektedir. Sonra uzak yerlerde 
şarka doğru memur tedarikinde müşkülâta uğ-
ruyoruz. Oralarda uzun zaman senelerce kalmış 
ve değiştirilmesi lâzımgelen memurlar vardır. 
Onları da değiştiremiyoruz. Çünkü oralarda ufak 
memur bulabilmek bir meseledir. 

Yani bu günkü vaziyete göre istediğimiz yer
de istediğimiz memuru maaşlı olarak kullana
bilmek bir meseledir. Bununla beraber yekûn 
itibarile esaslı olan memurlar kamilen maaşlıdır. 
ücretli olanlar esasen daktilolar, makinistler, 
avukatlar gibi prensib itibarile posta, telgrafın 
bünyesine o kadar uymayan memuriyetlerdir ki, 
bunları ücretli olarak kullanıyoruz yekûn itiba
rile memurların vaziyetlerinin İslahı noktai na
zarından bu bir şey değisdir. Bunlar üzerinde 
istediklerinin nereye müteveccih olduğunu an-

___ 4 __ 



I : 46 3-5-1940 C : 1 
layamıyorum, O kadar lüzumlu bir şey yoktur. 
Eğer varsa biz her halde onların mukadderat
larını islâh için haklarını ve hallerini takib et
mekteyiz. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar, Fuad 
Sirmen arkadaşımız hakikaten teadül kanunu
nun müzakeresi esnasında bu muvafık fikri der-
meyan etmişlerdi ve yalnız bu fikir hakkındaki 
mutabakatin mülhak bütçelerin teşkilât kanun
larında yapılacağı meselesi de takarrür etme
miştir. Bu gün müzakere mevzuu olan şeyler 
mülhak bütçelerdir. Bu mülhak bütçeler teşkilât
ları teadül kanununun bir maddesinde, bir teş
rinievvel veya sani, - hatırımda iyice kalmamış -
bu tarihde mülhak bütçelerin Meclise tevdi edil
mesi hakkındaki hükme istinaden mülhak büt
çeler ve teşkilât kanunları getirilmiştir. Şimdi 
bu teşkilât kanunları gelirken prensib olarak 
muvafık olan, bu noktai nazarın derhal tatbi-
kına imkân var mı idi, yok mu idi? Devlet deva-
irine aid olan teadül kanununa merbut cedvelde 
daimî ücretliler mevcuddur. Binaenaleyh bu da
imî ücretlilerin maaşa tahvilinde bazı mülhak 
bütçelerle idare edilen müessesatın tekaüd usul
leri ayrılmış ve sandıkları teessüs etmiştir. Bi
naenaleyh bunların tasfiyesile Devlet bütçesin
den maaş alanların tekaüd hükümlerine irca 
edilmesi için Devlet bütçesinde karşılık konması 
lâzım geldiği gibi, Devlet memurlarına tekaüd 
hakkı verilmesi o kanunda kesbi kat'iyet etmiş 
olduğundan bunların top yekûn nazarı dikkate 
alınarak daimî ücretlilerden maaşa geçirilecek 
kısımların geçirilmesi ve mülhak bütçelerle te
kaüd usulleri ayrılmış olanların tekaüd sandık
larının tasfiyesi usulleri ve bütün bunlara mu
kabil Devlet bütçesinde tekaüd maaşlarının kar
şılığını koymak gibi oldukça muazzam ve karı
şık bir iştir, bunun yapılması da bu mevzuun 
halline mütevakkıftır. Esas itibarile kabul edi
len bu şeyin bu günkü baremin emrettiği mecbu
riyet dolayısile gelen bu teşkilât kanunlarını 
tehir etmekle bu noktaya vâsıl olmak bendenizce 
güçtür. Asıl mesele ücretli daimî memurların 
maaşa tahvili mümkün olan kısımları var, olma
yan kısımları vardır ki Münakalât vekili arka
daşımız burada izah etmişlerdir. Bunlar seçile
cek ve bunların hakları üzerine teessüs etmiş 
olan müesseseler tasfiye edilecek ve sonra bütün 
tekaüd hükümleri içerisine alınacak ve onlara 
da karşılık teğmin edilecektir. Demek oluyor ki 
bu mesele topyekûn nazarı dikkate alınmak su-
retile halledilebilecektir. Yalnız ne Orman umum 
müdürlüğü, ne Posta telgraf umum müdürlü
ğünde bu yapılmak suretile halledilmiş olmıya-
caktır. Bendeniz bunu mümkün bulmuyorum. 

MAZHAR MÜFtD KANSU (Çoruh) — Kaç 
sene sonra? 

FUAD StRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ben
deniz ismet Bey arkadaşımızın mütalealarma 
çevab arzedeceğim. Bana öyle geliyor ki barem 

kanununun bu husustaki müzakeresi hatırala
rında yanlış kalmış olacaktır. Barem kanununun 
dokuzuncu maddesi yalnız mülhak bütçelere sa-
hib müdüriyeti umumiyeler için, değil bilûmum 
Devlet teşkilâtında, bu meyanda bittabi vekâ
letler de dahildir, bunlarda bulunan daimî hiz
met mukabili ücretlilerin tıbkı maaşlı memurlar 
gibi bir kadroya raptedileceğini ve bu kadrola
rın da bir teşrinisaniye kadar Meclisi Âliye sev-
kedileceğini âmirdir. Bu itibarla bu husustaki 
mütalea ve izahları bendenizce şayanı kabul 
değildir, ilk olarak elimize mülhak bütçeli Mü
düriyeti umumiye olarak Orman umum müdür
lüğü geldiği için biz bunlar hakkında mütalea 
serdetmeğe mecburiyet hissettik. Diğerleri ge
lirse o zaman da ayni mülâhazalarımızı ileri sü
receğiz. Binaenaleyh kendilerinin bu hususa 
aid mütaleaları, bizleri tatmin etmiş mahiyette 
bulunmamaktadır. 

Sayın Münakalât vekilinin ileri sürdükleri 
husus ta bizim mevzuumuzla asla alâkadar de
ğildir. Kendilerinin kadrolarında münhaller ola
bilir; bunları doldurmaları lâzımdır. Bunun üc
ret veya maaşla hiç bir alâkası yoktur. Posta 
telgraf ve telefon Umum müdürlüğünün elimize 
verilen kadro cedvelini tedkik edecek olursak 
görürüz ki buradakilerin bir kısmı maaş, bir 
kısmı da ücrettir. Bu hizmetler ayni mahiyette
dir. Arzu buyurulursa bunlardan bir kısmını sa
yayım. Daimî hizmette bulunan memurlardan 
meselâ on tanesi maaş, üç tanesi ücrettir. Bu 
itibarla biz umumî prensib olarak noktai naza
rımızı arzediyoruz. Bu günkü ruznamemizde da
hil dörd umum müdürlüğün dörd kadro cedve-
linde de bu arzettiğimiz ikilik mevcuddur. Bu 
itibarla Bütçe encümeni mazbata muharriri ar
kadaşımızın söylediklerini tasvib ederek, Hükü
met reisinin avdetine kadar müzakereyi tehir 
edelim. Eğer buna lüzum görülmiyorsa, takdim 
etmiş olduğum takriri kabul buyurmanızı di
lerim. 

İSMET EKER (Çorum) — 9 ncu maddeden 
bahsetmedim. Mülhak bütçelere dahil teşkilât 
kadrolarının getirilmesi hakkındaki muvakkat 
maddeden bahsettim. Çünkü 9 ncu madde; Dev
let devairine aid ücretli daimî memurların kad
rolarının yapılmasını âmirdir. Onun için diyo
rum ki, bu işlerin topyekûn yapılması lâzımdır. 
Binaenaleyh elimizde bulunan mevzular üzerin
de ayrı ayrı düşünülemez. Bunların hepsinin 
topyekûn yapılması lâzımdır. Mülhak bütçe ile 
idare edilen müesseselerde tekaüdiye ve sandık
ların tasfiyesi gibi kısımlar vardır. Bunların 
heyeti mecmuası nazarı dikkate alınmalıdır. 
Bunlar müstacelen yapılacak işler değildir kana
atinde bulundum. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Maruzatımı is
met Eker arkadaşımızın yanlış anladığını görü
yorum, tavzih etmek isterim. Barem kanunu 
hükümlerine tevfikan ayrı bir usule tâbi tutul-
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muş olan mülhak bütçe ile idare edilmiş olan 
müesseseleri kasdetmis değilim. Onların yeri 
ayrıdır. Meselâ; İnhisarlar idaresi, Devlet de
miryolları vardır. Bunların memurları hepsi 
ücretlidir. Fakat hususî mahiyette tekaüdiye-
leri ve birer yardım sandıklar vardır. Ücretli
dir, fakat ayni zamanda tekaüdiye ve yardım 
sandıkları vasıtasile âtileri teğmin edilmiştir. 
Bizim ileri sürdüğümüz nokta âtisi hususî te-
kaüd şekli ile ve yardım sandıklarile teğmin 
edilmemiş fakat ücretli olduğu için Devletin ana 
hizmetinde çalıştığı halde ilerisi müemmen ol
mayan memurların vaziyetidir. Bu itibarla be
nim maruzatım barem kanununun sarih hüküm
lerine tevfikan; meselâ İnhisarlar idaresi, Dev
let demiryolları idaresi gibi olsun bunları maaşa 
alalını diye bir iddiamız yoktur. 

Esasen bizim, ücretten maaşa geçebilmesi 
için ileri sürdüğümüz noktai nazarın istinad 
ettiği sebeb, kendilerine Devletçe vazife tahmil 
edilmiş olan bu kabîl memurların atilerinden 
emin olmalarıdır. Mukadderatı, âmirlerinin 
iki dudağı arasında kalan memurların kendile
rinden istikrarlı vazife beklemek imkânı yok
tur. 20 - 30 sene çalıştıktan sonra vazifesin
den ayrılınca atisini teğmin edecek bir mesne
di bulunmalıdır. Ücretli olduğu için diğer Dev
let memurları gibi hiç bir hakka malik olma
dıklarından vaziyetleri hiç bir zaman müem
men değildir. Binaenaleyh bizim arzumuz bun
ların da diğer Devlet hizmetini gören eleman
lar gibi hak ve salâhiyet sahibi kimseler halin
de bulundurulmasıdır. Bizim noktai nazarımız
la kendi noktai nazarları arasında bir fark 
görmüyorum. Eğer bu hususa dair bir diye
cekleri varsa söylesinler, biz de noktai naza

rımızı arzederiz. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Nizamnamenin 

87 nci maddesine göre müzakere sırasında Baş
vekil veyahud Başvekil namına izin vereceği 
diğer bir vekilin veyahud yine Başvekil namı
na birinci sınıf müdürlerden birisinin bulun
ması lâzımdır. Bundan başka ruznamedeki mad
denin taallûk ettiği vekilin huzuru da şarttır. 
Arkadaşlar Başvekilin huzuru ile müzakere 
edelim, diyorlar. Bilmem ısrar ediyorlar mı? 
Etmeseler dahi nizamnamemiz mucibince Baş
vekilin huzuru lâzımdır. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Başve
kil hazır olmadığı halde çıkan kanunlar var. 

SIRRI İÇÖZ (Devamla) — Onu da o va
kit sen söyleye idin. 

BAŞKAN — Başvekil namına vekil arka
daşlardan kim bulunuyor? Siz mi cevab vere
ceksiniz? 

MÜNAKALÂT V. ALİ ÇETİNKAYA (Af
yon Karahisar) — Hayır. 

BAŞKAN — O halde Başvekil yoktur. Bu 
sebeble takriri reye koymağa lüzum görmüyo
rum. 

FÜAD SİRMEN (Rize) — Zaten biz de öy
le arzetmiştik. Yüksek Meclis meseleyi Başve
kilin huzurile müzakereyi tensib ettiğine göre 
takriri reye koymağa lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Başvekil ve namına söz söyle
yecek kimse bulunmadığına göre müzakereyi 
burada kapamak mecburiyetindeyim. Şu hal
de bu gün için bu lâyihaları müzakere etmi-
yeceğiz. Pazartesi günü içtima etmek üzere cel 
şeyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 15,32 
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