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3 — Müzakere edilen maddeler 30 
1 — Haziran : ağustos 1939 aylarına aid 

Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fıkrası 
hakkında Adliye ve Divanı muhasebat encü
menleri mazbataları (3/155) 30:35 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı
na aid bilançonun gönderildiğine dair Başvekâ
let tezkeresi ile İnhisarlar umum müdürlüğü 
1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve İnisarlar umum 
müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/62, 210, 1/59) 35,44,45:48 

3 — Orman umum müdürlüğü teşkilât kad
rolarına müteallik kanun lâyihası ve Ziraat ve 
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4 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
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5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
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cedvelin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
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Sayrffc 
menleri mazbataları (1/255) 37:39 

6 — Vakıflar! umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 1/164,-Vakıf
lar umum müdürlüğü ücretli daimî memur
ları hakkmda 1/257 ve Vakıflar umum müdür
lüğü teşkilât kadrolarına müteallik 1/267 sa
yılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası 39:40 

7 — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik 1/261 ve Devlet 
Havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair 1/347 kanun lâyihaları ve Nafia 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 40 
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maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/334) 41 

9 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/335) 41:42 

10 — Bulgaristana 5 000 000 kiloluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı verilmesine 
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cümenleri mazbataları (1/217) 42:44 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Belediye kanununun 23 ncü maddesinin altmcı fık
rasının değiştirilmesine lüzum olmadığına dair maz
bata ile, 

Diyarbakır istasyonundan trak ve İran hududla-
rma kadar yapılacak demiryolları hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası müza
kere ve kabul edildi. 

2 — HAVALE 
Mazbatalar 

1 — Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesinde değşiklik 
yapılmasına dair 1/375, Dahiliye vekâleti 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/377, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 1/382, Harita umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair 1/383, Jandarma genel komutanlığı 1939 
malî ydı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/386, 
Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair 1/387, Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/388, Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/389, Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1939 malî 
yıh bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1/390, 
Nafia vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair 1/391, Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair 1/392 ve Ziraat vekâleti 1939 malî yıh büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair 1/395 sayılı ka-

1 — Haziran : ağustos 1939 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fıkrası 
hakkında Adliye ve Divanı muhasebat encümen-
leri mazbataları (3/155) [1] 

(Divanı muhasebat encümeni mazbatası okun
du). 

[1] 50 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda-
dır. 

örfî idare kanunu lâyihasının birinci müzakeresi 
yapılarak çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M, Germen Niğde Gazianteb 

C. Oral B. Kaleli 

)ÎLEN EVRAK 
nun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz~ 
nameye) 

2 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1937 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâ
yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/245, 1/57) (Ruznameye) 

3 — Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid 
idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hâdm 
müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkın
daki 1296 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/108) (Ruznameye) 

4 — Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malî yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesabı 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/207, 1/353) (Ruznameye.) 

BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 
mı? 

FERÎDUN FİKRÎ ( Bingöl ) — Efendim, 
Divan ekseriyeti, iadei muhakeme suretile vuku 
bulan beraeti de kanunun 11 nci maddesindeki be-
raetle ayni mahiyette addetmiştir. Ekalliyet 
ise, arada geçen iadei muhakeme tarihi ile buna 
tekaddüm eden mahkûmiyet arasmda geçen 
müddete daha ziyade kıymet vermiştir veyahud 

BÎRİNCÎ CELSE 
Açılma saati: 14,59 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTtBLER —- Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 30 — 
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tekaüd kanununun 11 nci maddesinin şekline 
ehemmiyet vermiştir. Halbuki ekseriyetin ka
rarı ruhu kanuna daha uygundur. Kanun ne di
yor. Kanun, tahtı muhakemeye alınan bir kim
senin şayed hakkında beraet kararile muamele 
neticelenmiş olursa kendisine tamamile huku
kunun verileceğini dermeyan ediyor. Şayed bir 
mahkûmiyetle neticelenecek olursa o zaman 
ayrı bir muameleye tâbi tutuluyor. Demek ki 
kanun, beraetle bütün hukukun iktisab edilece
ği prensibini kabul ediyor. Şimdi iadei muha
keme de turuku kanuniyedendir. Bunun neticesi 
olarak husule gelecek beraetle ilk beraet ara
sında mahiyeten ne fark olabilir? İki beraetin 
ikisi de aynıdır. Beraet, beraettir. Bu müddet, 
19 sene, 15 sene olmuş, mesele orada değildir. 19 
sene olmayıb da 6 ay sonra olsa beraetin hükmü 
mürtefi mi olacak? Binaenaleyh ruhu kanunu 
nazarı itibare almak lazımgelir. Buhu kanun 
şudur: Bir adam ne kadar ceza çekecek olursa 
olsun mademki sonunda beraet ediyor, vaziyeti 
sabıkası avdet ediyor demektir. Bunun içindir 
ki Divanı muhasebatın ekseriyeti ruhu kanunu 
bu şekilde telâkki etmiş ve müddetlere değil, 
kaidei esasiyeye; beraetin, mahkûmiyetin ava-
kib ve tesirlerini izale edeceği esasma ehemmi
yet vererek ne kadar müddet geçerse geçsin 
mademki beraet vardır, bu beraetin hukukî aki-
betleri intaç etmesini, masumiyeti zahir olan 
kimseye haklarının verilmesi kaziyesini teğmin 
etmesini karar altma almıştır. 

Şimdi bunun şekli kanunisi, ibarei kanuniye 
ile kasdedilen gayeyi nazarı itibare almak la
zımgelir. Gaye nedir? Gaye, beraet vaziyetinde 
hukukun teğminidir. Bu itibarladır ki, bende
niz Divanı muhasebat encümeninin noktai naza
rını ruhu kanuna uygun bulmuyorum. Bunu; 
beraet kaziyesinin hukuk esaslarımızdaki akibe-
tini ve neticesini, manasını tahfif eder, mahi
yette görüyorum. Beraeti mutlak ve hakikî 
şeklinde mütalea edeceğiz. Bunu bir takım ku
yudata tâbi tutamayız. Bu, hakkı şahsiye ta
allûk eder bir mesele olmak itibarile nizamı am
me noktai nazarından belki beraetin mahiyetini 
takyid edebilecek bazı ahkâm konabilir. Onu 
da mütalea etmiyoruz. Burada doğrudan doğ
ruya kanunun teğmin ettiği hakkı şahsî mahi
yetindeki bir fili mütalea ediyoruz. Binaena
leyh, bendeniz Divanı muhasebat ekseriyetinin 
noktai nazarının kabulünü arz ve istirham edi
yorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu meselenin 
müzakeresinde bendeniz de encümende bulun
duğum halde ve ekalliyetin noktai nazarını ya
ni bu kararın aksi noktai nazarı iltizam ettiğim 
halde bir hata olmuş, mazbatayı imza edeme
mişim. o münasebetle noktai nazarımı izah et
meğe mecburum. Harbi umumî esnasında me
muriyet vazifesini suiistimal ve sirkatten dolayı 
divanı harpçe 1335 senesinde mahkûm edilen bir 

zat, bu mahkûmiyetin neticesi olarak ayni za
manda silki askeriden tardedilmiştir. Aradan 15 
20 sene geçtikten sonra iadei muhakeme tale

binde bulunmuş, kanunen beraet etmiş ve beraet 
edince sıfatı askeriyesinin geri geldiğine ka
naat getirerek veya Hükümetçe kanaat getirile
rek kendisine talebine binaen 1938 senesinde ma-
ş tahsis olunmuş, bu suretle maaş tahsisinden 
sonra müracaat ediyor. Yalnız bu müracaa
tın niçin Şûrayi devlete yapılmayıb da Divanı 
muhasebata yapıldığını anlayamadım. Divanı 
muhasebat reisi veya alâkadar encümen bunu 
izah ederlerse çok güzel olacaktır. Di
yor ki, ben iadei muhakeme ile hali 
tabiiye avdet etmiş olduğumdan dolayı 
bana tahsis edilecek tekaüd maaşı mahkûmiyetle 
beraet arasında geçen müddete de şamildir. Bi
naenaleyh bana tekaüd maaşı 1938 den itiba
ren değil, 1335 tarihinden itibaren verilmek la
zımgelir diyor. Demek ki idarî bir muamelenin 
tatbikatında yanlışlık olduğunu iddiadan dolayı 
tekaüd maaşının tahsis ve tayininde iki noktai 
nazardan kanunsuzluk gören adamın mercii 
Devlet şûrası iken Divanı muhasebata gitmiştir. 
Maatteessüf şimdi Divanı muhasebat kanunla
rını tedkik etmiş bulunmuyorum. Fakat Divanı 
muhasebat kanunlarında bu şekilde mütalea 
istemek hususunda hüküm olmuş olacaktır. 
Şimdi Divanı muhasebat heyeti umumiyesi mese
lede iki noktai nazar takib etmiş. Bir noktai 
nazara göre, beraattir, ilk zamana irca edilmek 
lâzımdır. Binaenaleyh o tarihten bu tarihe ka
dar geçen zamanın tekaüd maaşını da alması 
lazımgelir diye bir ekseriyet kararı, diğer ta
raftan akalliyet te diyor ki; bu mesele kanun 
meselesidir. Kanunun sarahati ancak bilmuha-
keme beraat ettiği takdirde, beraat ettiği tarihe 
kadar geçen zamana aid müddetlerden bahse
diyor. Yoksa iadei muhakeme sarahati yoktur. 
Binaenaleyh böyle bir vaziyette maaş tah
sisine lüzum yoktur. Yaptığınız tahsis muame
lesi doğrudur. Bu şekilde ihtilaflı olarak Divanı 
muhasebat encümenine gelen bu dava bir defa 
da Adliye encümeninden soruldu. Oradaki mü
zakere neticesinde bir kısım arkadaşlar Feridun 
Fikri arkadaşımızın noktai nazarını, kabul etti. 
Fakat bendenizin noktai nazarıma göre tahsis 
muamelesinde isabet vardır. Çünkü Devlet hazi
nesinden para ahzmı, sarfını müstelzim olan her 
keyfiyetin kanunda sarih olması hukuku maliye 
bakımından asıldır, bu birincisi. 

İkincisi; tekaüd maaşına istihkakın mahi
yeti; Devlet hizmetinde bilfiil bulunmaktır. 
(Dağru, doğru sesleri) Yirmi sene mütemadiyen 
Devlet hizmetinden çekilmiş bir adamın yirmi 
sene hizmette bulunmuş hak ve salâhiyetini ha-
izmiş gibi tekaüd kanununun sarih hükmüne 
muhalif olarak para istemesine ahkâmı kanu
niye müsaid değildir, 
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tjçüncüsü; iadei muhakeme keyfiyeti; bir va

tandaşa mahrum kaldığı bazı, iadei muhakeme 
ile elde edilen beraet keyfiyeti, o vatandaşın 
belki kendisinin mevcudiyetine konan kanunî 
bir lekeyi kaldırmağa medar olur. Fakat bunun 
zımnında mücerred beraettir diye, çalışmakla 
iktisab edilmesi lâzım gelen bir hakkın kendisi
ne güya Devletin vermeğe mecburmuş gibi taz
min ile, Devleti muaheze etmek salâhiyetini, 
Hazineden bir şey istemek hakkını asla vermez. 

Bir dördnücü sebeb, iadei muhakeme hakkı 
yalnız cezadan müteessir olan adamların hakkı 
olmakla beraber onun evlâdmm, ensalinin I 
de hakkıdır. Binaenaleyh bu gün hak isteyen 
adamm vefatı vuku bulmuş olsaydı, onun ye
rine kaim olanlar da böyle bir davayı ikame 
ederek, sirkat ve suiistimalden dolayı ailelerine 
sürülmüş olan lekeyi kaldırmaktan mütevellid 
manevî vaziyeti, manevî sürura kazanmalarına 
mukabil, eğer bir mükellefiyet idise, ölmüş mu
rislerinin de teraküm etmiş paralarını, tekaüd 
maaşlarını istemek gibi bir vaziyeti hukukiyeye 
sâi olmaları lâzımdı. Halbuki arzettiğim gibi böy
le mirasçıların, tekaüd haklarına sahib olanların 
ne gibi ahvalde buna sahib olacaklarına dair ka
nunda bir sarahat olmadıkça, bilhassa malî ka
nunlarda sarahat olmadıkça ne bir vatandaşa 
mükellefiyet tahmil etmek kabildir, ne de Dev
let Hazinesinden kıyasî tarikle para vermeğe 
imkânı kanunî vardır. Binaenaleyh benim nok-
tai nazarım; bu zatin mücerred beraet etmiş ol-
masile Devlet hizmetinde asla emeği sebketme-
diği halde keenne hizmette bulunmuş gibi 15, 18 
senelik bir müddet tekaüdiye araması yolun
daki esbabı mucibede hukukî ve kanunî bir 
hikmet yoktur. Binaenaleyh yapılan tahsis 
muamelesinde isabet vardır. Yeni bir kararla bu
nu değiştirmeğe lüzum yoktur (Muvafık sesle
ri). Takdir Heyeti Umumiyenindir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Reis Bey, 
Divanı muhasebat reisini dinleyelim. 

DİVANI MUHASEBAT E. M. M. RUSUHÎ 
BULAYIRLI (Çanakkale) — Efendim, bu işe Şû-
rayi devlet niçin bakmamışta Divanı muhasebat 
bakmış gibi bir mütalea serdedildi (İşitmiyoruz 
sesleri). Refik ince arkadaşımız; bu işe Şûrayi 
devlet niye bakmadı da Divanı muhasebat bak
tı, dediler. Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi mucibince tahsis muamelelerine Divan, 
temyizen bakar. Binaenaleyh Divanı muhaseba
tın bu işe bakmış olması kanunidir. 

Esasa gelince; tekaüd kanununun (11) nci 
maddesinin A fıkrası vardır. Bu fıkra mucibince 
muhakeme olunmak üzere açığa çıkarılanların 
meni muhakeme, veya ademi mesuliyet veya 
beraetleri halinde açıkta geçirdikleri müddetler 
tekaüd müddetine mahsub edilir. Şimdi bu zat, 
yüzbaşılıktan mütekaid ve ordudan açığa çıka
rılmıştır, fakat beraet etmemiştir. Çünkü 
mahkemei temyizi askerî bunun silki askeriden I 

-1940 C : İ 
I tardına karar vermiştir. Binaenaleyh tekaüd 

kanununun 11 nci maddesinin A fıkrasından 
istifade edemez. Yani açıkta kaldığı müddet te
kaüd müddetine mahsub edilemez. Acaba 19 se
ne sonra hadis olan bir dava, birinci muhake
menin devamı suretinde addolunabilir mi? 19 
sen seonra hadis olan bir davanın birinci muha
kemenin devamı suretinde kabul olunmasına im
kân yoktur. Binaenaleyh 19 sene sonra tahdidi 
sin kanunundan istifade ederek, matrud sıfatını 
taşıdığı halde, Divanı muhasebat ekseriyetinin 
verdiği karar dahilinde bir neticenin kabulüne 
imkân yoktur. Binaenaleyh rütbei askeriyesi o 
zaman ne ise tekaüdlüğünde alacağı maaş da 
rütbe üzerinden o olmalıdır. O zamanki rütbei 
askeriyesi üzerinden tekaüd olunmak lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Divanı mu
hasebat reisi de izahat versin. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
İadei muhakeme suretile beraet etmiştir. Beraet 
edince pek tabiî olarak bilcümle hukukuna sa
hib olması lâzımgelir. 

KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Kanun nasıldır? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Kanun şöyledir: «Muhakeme olunmak üzere açı
ğa çıkarılanların meni muhakeme, ademi mesu
liyet veya beraetleri halinde açıkta kaldıkları 
müddet tekaüdlüğünden hesab edilir.» Burada 
beraet mutlaktır. Gerek iadei muhakeme sure
tile olsun, gerek turuku kanuniye ile olsun, 
arada fark yoktur. Nihayet tebarüz eden ma
sumiyetidir. Masumiyeti tebarüz ettiğine göre 
arada geçen müddeti nazarı dikkate almak ik
tifa eder. 

İki beraet arasında, iadei muhakeme suretile 
olsun, turuku kanuniye suretile olsun, farkı 
kanunî olmadığı halde, müddet nazarı itibare 
alınmazsa fark gözetilmiş olur. Bu itibarla be
raet ettiğine göre tekaüd maaşının tahsisi, mut
laka tahdidi sinne tâbi tutulduğu tarihten nazarı 
itibare alınarak, arada geçen 19 senenin de he
saba katılması lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
ERİDUN FİKRÎ Bingöl) — Divanı muha

sebat Reisi noktai nazarlarını izah etsin, tenev
vür edelim. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Sen izah ettin. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Ekseriyetin 

noktai nazarını lütfen izah etsinler. 
DİVANI MUHASEBAT REİSİ SEYFİ 0-

RAN — Divanı muhasebatın raporu aynen bu
raya merbuttur. Hâdise tafsilen izah edilmiştir. 
Şudur; 1335 senesinde bir zabit sirkat ve vazi
feyi suiistimal yüzünden (İşitmiyoruz sesleri) 
iptidaen ve intihaen mahkûm oluyor, Divanı 
temyizi askerice mahkûmiyeti tasdik olunuyor. 
O zamanki usul üzere iradeye iktiran ediyor, 

I silki askeriden tardolunuyor. 19 sene sonra 
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t>u zat müracaat ediyor ve bu gün iadei muha
keme tarikile beraet etmiş vaziyete giriyor. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Nasıl olmuş? 
SEYFÎ ORAN (Devamla) — Nasıl olmuş bu* 

nu tedkik etmek bizim vazifemiz değildir. Hâdise 
bu. Bu gün beraet etmiş bulunan bu vatandaşın 
vaziyeti şu oluyor; beraet etmiş olmak itibarile 
iadei memuriyet etmek lâzımdır. îadei memu
riyet etmesi için mutlaka bulunduğu rütbede 
tahdidi sinne uğramamış bulunması lâzımdır. 
Halbuki bu zat hali mahkûmiyette iken tahdidi 
sinne uğramış vaziyete girmiş. Binaenaleyh 
tahdidi sinne uğradığı tarihten itibaren Divanı 
muhacsbat ekseriyeti bunu mütekaid addet
miştir. Tahdidi sinne uğradığı tarihten o tari
he kadar sebkeden filî hizmetleri hesab edilmek 
üzere kendisinin ancak o tarihten itibaren mü
tekaid olacağını kabul etmiştir. 

İkinci vecih ekalliyetin noktai nazarı: 19 se
ne bu zatin uhdesinde velev hükmen olsun rüt
be ve memuriyet bulunmamış ve vazife görme
miştir. Binaenaleyh beraet tahakkuk ettiği ta
rihten itibaren kendisine maaş tahsisi lâzımge-
lir - fikrinde bulunmuşlardır. Vaziyet budur. 

Refik înce arkadaşımızın mütaleasma da ce-
vab vereyim. Divanı muhasebat kanununun 73 
ncü maddesi bu gibi tahsislere müteallik itira-
zat Divanı muhasebat heyeti umumiyesinde Di
van müddeiumumisinin huzurile tedkik ve bir 
karara bağlanır. Divan bu noktai nazardan 
bakmıştır (Eyi sesleri). 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Tahdidi sin
ne uğradığı tarih hangisidir. 

DÎVANI MUHASEBAT R. SEYFÎ ORAN — 
1337 dir. 

RUŞENÎ BARKIN — Bu gün tekaüd edildi
ğine göre hangi kanuna göre tekaüd edilecektir? 

DİVANI MUHASEBAT R. SEYFÎ ORAN — 
Ekseriyet kararma göre vaziyet şudur: 1337 se
nesinde tahdidi sinne uğramıştır ve bu gün ma
sumiyeti tebeyyün etmiş olduğuna nazaran 1337 
tarihindeki tâbi olduğu kanuna nazaran o ta
rihten itibaren müddeti hizmetine göre tekaüd 
yapılır. Fakat ekalliyetin noktai nazarı ise bu 
günden tekaüd edilmesi lâzımgelir. Yani bu 
gün meri olan tekaüd kanununa göre. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Bu gün te
kaüd edildiğine nazaran ekalliyetin kararı mu
cibince bütün eski maaşları bu günkü kanuna 
göre mi verilecektir? 

DÎVANI MUHASEBAT R. SEYFÎ ORAN — 
Eski maaşları filen hizmet ettiği müddet ne ise, 
25 sene hizmet müddeti hesab edilerek verilecek
tir. Ekalliyetin noktai nazarma göre bu gün 
tekaüd muamelesi yapılacağına göre yeni kanu- I 
na nazaran maaş verilmesi lâzım gelecektir. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Şu halde ye
ni tekaüd kanununa göre buna maaş verilecektir? 

DÎVANI MUHASEBAT R. SEYFÎ ORAN — 
Evet, I 
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| RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Ö halde bü

tün eski mütekaidlere yeni kanuna göre maaş 
verelim (Bravo sesleri, gülmeler). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Bu zat 1919 sene
sinde yani 19 sene evvel ordudan tardedümiş, 
Temyizi askerî de hükmü tasdik etmiş, hüküm 
kesbi katiyet etmiş. 19 sene nerede gezmişse gez
miş, 19 sene sonra bir rüya görmüş, iadei mu
hakeme istemiş ve beraet etmiş. Yeni tekaüd ka
nunu, beraet halinde haklarının iade edileceğine 
dair bir kaydi havidir. Eğer bunun tekaüd ma
aşının verilmesi lâzım gelirse bunun hakkında 
eski tekaüd kanununun tatbiki icab eder. Bence, 
19 sene vazife görmeksizin açıkta kalarak 10 se
ne sonra müracaat etmiştir, binaenaleyh müruru 
zaman vardır. Devlet matlubatını beş sene iste
mezse müruru zamana uğrar. Acaba bunda da 
böyle olmaz mı? Bence haksızdır, maaş verile
mez. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka
daşlar; bendeniz hukukçu değilim, fakat mesele 
bendenize basit görünmüyor. Bunu hukukçu ar
kadaşlar hallederler. Bendenizin hatırıma ge
lenleri söylemek de bir vicdan borcudur. Şim
di fiil bir, cürüm bir, kararlar ayrı ayrı. Bu zat 
kim ise bilmiyorum, bu vatandaşı tanımıyorum. 
Ayni fiilden dolayı mahkûm olmuş, tardedümiş, 
işten çıkarılmış, ayni vatandaş 19 sene sonra her 
hangi bir suretle bir iadei muhakeme kararı almış, 
bunu nasıl almış bilmiyorum, bunu hukukçular 
söylesin. Ayni vaziyet dolayısüe beraet etmiş. 
Arkadaşlar; hizmeti yoktur ki, buna tekaüd ma
aşı verelim diyorlar. Mahkûh etmişsin, üzerinden 
memuriyetini almışsm, bunu topla mı, tüfekle 
mi kılıçla mı geri alacak? O da hizmet görmek 
isterdi, vazife görmek isterdi, günlerini boş ge
çirmezdi. Belki de bu vaziyet dolayısüe ne ka
dar sefalete duçar olmuştur. Bence tekaüd ma
aşı alması hakkıdır. Yeni kanunda ona bir hak 
veriliyor. Feridun Fikri Beyin dediği gibi, iş doğ
rudur, hakikaten ortada bir beraet kararı vardır, 
eğer öteki hüküm doğru değilse, işte kullan
ma hakkı cebren menedilmiştir. (Gürültüler). 
Kendisini kanun vazifeden menetmiştir. Eğer 
şimdiki hüküm doğru ise hakkını vermek lâ
zımdır. Bu doğru değilse bu gün verilen hük
mün doğru olmadığına kanaat getirmek icab 
eder. Bunun üzerinde hukukçu arkadaşları
mız dursunlar. Kanunî işlerimiz dolayısüe bu 
işler üzerinde de hukukçu arkadaşların durma
sı lâzımgelir, bunu da halletsinler. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
kanun gayet sarihtir. Zan altına almıb, mu
hakemesi devam eden bir memurun, memuri
yetle ittisali kesilmiyor. Fakat bu zat hâdise
den mahkûm olub bu hükme istinaden asker
likten tardedüiyor. Yani memuriyetle ittisali 
kalmıyor. Şu halde memuriyetle ittisali yok
tur ki son iadei muhakeme üe beraetle, memu-

_ 3 3 _ 



î : 48 â-5-
riyetine muteferri olan tekaüdiyesine hakkı 
sirayet edebilsin. Onun için arkadaşlar, Diva
nı muhasebat encümenimizin verdiği karar doğ
rudur. Divanı harb muhakemesini yapmış, Tem
yizi askerî tasdik etmiş, hüküm iradeye ikti
ran eylemiş, nisbeti askeriyesi katolunmuş, me
muriyette ittisali kalmamıştır. 

İkincisi, iadei muhakeme belki memuriye
te yeniden iadesini icab ettirir, fakat o yirmi 
sene içinde memuriyetle ittisali kalmamıştır. 
Binaenaleyh memuriyet üzerinden hak isteme
ğe salâhiyeti yoktur. Onun için Divanı muha
sebat encümenimizin kararı doğrudur. Onu 
kabul etmek lâzımdır. Kabul etmeyecek olur
sak bütün Divanı harbi mahsusların verdiği 
kararların hepsini buraya getirmek lâzımdır. 

FERİDUN FIKEI (Bingöl) — Durak arka
daşımız hukukçu olmadığı halde meseleyi ben
denizden daha iyi izah etti. Yani mesele şudur: 
Kanunun 11 ncı maddesinde aranan gaye, ken
disinin açıkta kaldığı müddeti beraet vaziye
tine nazaran hesablamaktır. Şimdi iki türlü oe-
raet tasavvur ediyoruz. Kanun beraeti ifade et
miştir. Refik İnce arkadaşımızın dediği gibi 
hukuku Hazineyi düşünmek doğrudur amma; 
üuyuk Millet Meclisinin esas vazifesi yalnız 
hukuku Hazineyi düşünmek değil, vatandaşla
rın hukukunu ve haıakatın icauatını takdir et
mektir. Hukuku Hazineyi siyanet lâzımdır, mü-
talesıie mevzu halledilmez. Hissi mutalealarla 
bu işin can noktası ayırd edilemez. İşın esası, 
kanun ve hukuk esasidir. Refik ince arkadaşı
mızın yürüttüğü mütaieat neticeye taallûk eaen 
kısımlardır. ışın esası, özü üzerinde durmu
yor. Kanun neyi kasdetmıştir, beraeti. Amma 
bu beraet munakemenın aKabınde olsun, iadei 
muhakeme tarıkıie olsun, ne ile olursa olsun; 
mademki kanun, fevkalâde turuku kanuniyeden 
olmak üzere iadei muhakemeyi kabul etmiştir, 
bunun avakibi kanuniyesinin tamamile tecellisi 
lazımdır, Evet nissıyat doğrudur. Ben de en
cümende müzakere sırasında, samimiyetle arze-
deyim ki, hakikaten bir iztırab duydum. 19 se
ne sonra bu para nasıl verilir? Evet arkadaş
ların duyduğu ıztırabı, geçirdikleri ruhî tees-
süratı ben de geçirdim, .sakat çok düşündük
ten sonra hukuki vaziyetin zaruri icabı olarak 
bu neticeye vardım. (Hayır, hayır sesleri) . 
Evet, mevzubahs olan nokta, B. M. Meclisinin 
mevzuunu tedkik ettiği bir mesele, doğrudan 
doğruya hukuk esaslarının, adalet esaslarının, 
ceza esaslarının ruhunu siyanet ve muhafaza et
mektir. Bu gün burada verilen bir karar yarın. 
mümasil hâdiselerde emsal teşkil edebilir. Her 
hangi bir meseleden bir vatandaş beraet ede
mez mahkûm olur, fakat iki gün sonra bir ve
sika bulur, gelir. Burada müddet rol oynayabi
lir mi? Sorarım size, müddetin ne tesiri olur? 
hakkı mücerred noktadan müdafaa edeceğiz, 
Objektif olacağız. B. M. Meclisi üç kuruş paranın 
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üzernde değildir. B. M, Meclisi hak meselesi üze
rindedir ve hak meselesinde hissiyat rol oyna
maz. Benim de hissiyatım burada rol oynar. 
Parayı 19 sene sonra ben de vermek istemem. 
amma hak mercii olan Meclis; hak mefhumu, 
hak tevzii üzerinde hissiyatı nazarı itibare ala
maz. Hasren ve kasren kanunun icabını nazarı 
itibare alır. Ceza esaslarında beraeti iki türlü 
telâkki edeceğiz, iki ölçü kullanacağız. Cezacı 
arkadaşlar bunu kabul ediyor mu? Bu en ziya
de onların bileceği bir şeydir. Kıymetli ceza
cı arkadaşımız Atıfm kanaati üzerinde bendeniz 
de kalmışımdır. Kendilerine sordum, iki tür
lü beraet olabilir mi? Bendeniz bu hâdise 
üzerinde değilim. Mümasil hâdiseler de müddeti 
nazarı itibare almak, müddet meselesini halle
demez. Meseleyi halledecek hak kaidesi, hak 
ölçüsü, hak düsturudur. (Bıravo sesleri, alkış
lar). 

FÜAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlarım; 
mesele; ne his meselesidir ne bir şeydir. Bence 
yalnız kanun meselesidir. Bizim meri olan teka-
üd kanunumuz, tahtı muhakemeye alınmak su-
retile vazifeden eli çektirilen kimselerin iş ba
şında bulunmadıkları müddetin tekaüd müdde
tine mahsub edilmiyeceğini sarahaten göster
miştir. Yalnız istisnaî olarak «eli işten çektiril
miş olan bir memur beraet eder, ademi mesuli
yet veya meni muhakeme kararı alırsa bu ka
rarı almcıya kadar vazifesi başında bulunmadığı 
müddet, tekaüd müddetinde sayılır, demiştir. 
Kanun sarahaten böyledir. Bu maddeyi esas me
selemize tatbik ettik ve bu zatın vaziyetini bu 
istisnaî hal ile karşılaştırdık ve onun çerçevesi 
dahilinde görmedik. Bendeniz de ekseriyet re
yinde olduğum için, şahsî mütaleam olmakla be
raber, bu suretle ekseriyetin reyine tercüman 
olmuş oluyorum. Bunun sebebi şudur : malû
mu âliniz iadei muhakeme tariki için kanun bir 
müddet tayin etmemiştir. Aradan 20, 30, 40 se
ne geçer. Hatta mahkûm olan kimse vefat etse 
dahi veresesi böyle bir şaibe altında kalmamak 
için mahkemeye giderek iadei muhakeme taleb 
edebilirler. Binaenaleyh bu fevkalâde bir fark
tır ve bu yoldan beraet kararı aradan çok uzun 
zaman geçtiği halde alınabilir. Şu hale göre ta
savvur edebilir mi ki, vazii kanun eli işten çek
tirilen bir memurun bu kadar uzun müddet 
geçtiği halde açıkta imiş gibi geçen zamanı te
kaüde mahsub etsin. Binaenaleyh Encümeni
miz ekseriyeti, bu mülâhaza ile tekaüd kanu
numuzun arzettiğim maddedeki ruhunu şimdi 
anlattığım şekilde eli işten çektirmenin muhake
me neticesinde vâsıl olunacak karara göre varı
lacak netice şeklinde anlamıştır. Bu zat mu
hakeme edilmiş, mahkeme kararını vermiş, as
kerî temyiz mahkemesi tasdik etmiş, iş kaziyei 
muhkeme halini almış ve bütün bu safhalar bit
miştir, Bundan sonra kendisinin veya bilfarz 
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kendisinin vefatından sonra veresesinin iadei 
muhakeme yoluna gitmesi neticesi tekaüd 
hakkı istenseydi onlara da aylık bağlanacak 
mı idi? Binaenaleyh bendeniz zannediyorum ki 
akalliyet reyinde bulunan arkadaşlarımız kanu
nun ruhunu beraet kelimesine takılarak biraz 
yanlış anlıyorlar ve beraet indelmuhakeme ol
sun, iadei muhakeme yolile olsun bundan isti
fade etmek lâzımdır diyorlar. Bendenizce bu 
yola gitmek asla varid değildir. Arzettiğim se-
bebler dolayısile vazii kanun bu beraetten mak-
sad olarak eli işten çektirilib mahkemeye verilen 
ve indelmuhakeme beraet kararı alarak bunun 
kesbi katiyet etmesi şeklini anlamıştır. Bun
dan gayrisini düşünmemiştir, düşünmeğe imkân 
yoktur. (Güzel sesleri, müzakere kâfi, reye ses
leri). 

BAŞKAN* — Verilen takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat ekseriyetinin noktai naza
rının kabulünü arz ve teklif ederim. 

Bingöl 
Feridun Fikri 

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

Şu halde mazbatayı reye arzediyorum, ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — inhisarlar umum müdürlüğü 1936 yı
lına aid bilançonun gönderildiğine dair Başve
kâlet tezkeresi ile İnhisarlar umum, müdürlüğü 
1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/62, 210, 1/59) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı masarifi bitişik (A) eedve-
linde gösterildiği üzere 8 275 934 lira 38 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde göste
rildiği üzere 46 564 197 lira 20 kuruştur. 

[1] 119 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzedivorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nâzım fasla aid olub bitişik 
(A) cedvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
256 391 lira 62 kuruşluk varidat ve tahsisat ba
kiyesi 1937 malî vılına devredilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea varmı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 105 759 lira 56 ku
ruş tahsisat bakivesi intal olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea varmı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — TJmum müdürlüğün bitişik (C} 
cedvelinde gösterilen 1936 malî vılı bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN" — Mütalea varmı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

3 — Orman umum müdürlüğü teşküât kad
rolarına müteallik kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/265) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Bu kanunların 
müzakeresine başlandığı zaman Başvekil hu
zuruna ihtiyaç gösterilmişti. O vakit bendeniz 
de prensib itibarile halledilmesi lâzım gelen ba
zı meseleler hakkmda sual sormuştum. Cevab 
verilmesini rica ediyorum. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM ( İstan
bul ) — Malûmu âliniz, bu gönderilmiş olan kad
rolar geçen sene kabul buyurmuş olduğunuz ba
rem kanununun ahkâmına tevfikan Heyeti Celi-
lenize takdim edilmesi lâzım gelen Devlet teş
kilâtına aid maaşlı ve ücretli kadrolardır. Ben
deniz meseleyi evvelce, cereyan eden müzakere 
zabıtlarını da okuyarak, tedkik ettim. Müsaade 
ederseniz noktai nazarımı arzedeyim: 

[1] 109 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Esasen, Devletin daimî kadrosuna dahil me

muriyetlerin maaş olması cihetini tercih ederim. 
Devlet kadrosu içerisinde, ücretli memuriyetler 
de bulunacaktır, bu tabiidir. Barem kanunu da 
buna esasen yer vermiştir. Fakat, Devletin 
muhtelif dairelerinin kadrolarında daimî olarak 
bulunacak memuriyetlerin, maaşlı olması ciheti
ni bendeniz de tercih ederim. Esasen barem ka
nununu çıkarmaktan maksadımız, doğrudan 
doğruya Devlet memurlarının vaziyetlerini ve 
onların maaş hadlerini bir çerçeve içerisine al
mak ve normalleştirmekti. Şimdi oraya doğru 
gidiyoruz. Bu defa takdim olunanları da tek
rar tedkik ettim. Bir kısım ücretli memuriyet
ler de mevcuddur. Bunların içerisinde daimî 
olarak ücrette kalması veyahud derhal maaşa ge
çirilmesi lâzım gelen kısımlar da vardır. Bunları 
da gördüm. Bir kısım da, asıl Devlet teşkilâtına 
aid olan bütçelerdir, bunlar da Bütçe encümenin
de tedkik olunuyor, zannederim. 

Heveti Celilenizden bir ricada bulunacağım; 
1941 bütçesi gelip, Meclisi Âlide tasdik olunma
dan evvel bu meseleyi bitirmek için Hükümete 
bir zaman veriniz. Bu zaman zarfında - ki bazı 
Devlet daireleri henüz hali teşekkülde olup şe
killerini tam olarak almış değillerdir - bu müd
det zarfmda muhtelif daireleri takib edelim, 
bunları tedkik etsinler, bir şekle soksunlar. Ar-
zettiğim gibi, yani daimî olarak Devlet memu
riyeti bulunan yerleri maaş kısmına geçirmek 
ve bunlardan ücrette kalacak olan kısımları 
tayin ederek hzuru âlinize getirsinler. Bu suretle 
bize bir zaman verirseniz zannederim ki meseleyi 
halletmiş oluruz. (Güzel, güzel muvafık sesleri). 
Bu istediğimiz zaman 1941 bütçesinden evveline 
aiddir. Müsaade buyurursanız buna bir mesele 
daha ilâve edeceğim: Esasen asıl düşünmemiz 
lâzım gelen nokta, Devlet teşkilâtında adedden 
ziyade keyfiyete ehemmiyet vermektir (Çok gü
zel sesleri). Bu tedkikat esnasında bu işi göz 
önünde tutarak, Devlet dairelerinde adedden zi
yade, keyfiyet cephesinden işi mütalea edip ona 
göre Devlet teşkilâtını çerçevelemek ve bu su
retle huzurunuza getirmek isterim. Zannederim 
ki bu, bir sene zarfında imkân dahiline girer. 
Bendenizin noktai nazarım budur (Güzel sesleri). 

FUAD StRMEN (Rize) — Arkadaşlar; sa
yın Başvekilimizin şimdi verdiği izahattan anla
şılıyor ki, Hükümetimizde grupumuzun noktai 
nazajrma iştirak etmiş ve tasvib eylemiş bulunu
yor . Bu itibarla grupumuz adına evvelâ ken
dilerine teşekkür etmek isterim. Geçen celse
deki maruzatımız, Devletin bilûmum teşkilâtın
da yani yalnız mülhak bütçeli kadrolarda değil, 
vekâletlere aid kadrolarda da daimî hizmet mu
kabili ücretlerin maaşa alınması idi. İzahların
da bunun ancak 1941 senesinde yapılması imkâ
nına malik olabilecekleri anlaşılıyor. Bu bakım
dan grupumuzun ayrıca bir şey ilâve edeceği 

yoktur. Esasda birleşmiş bulunuyoruz. Yalnız 
bir zaman meselesi kalıyor. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunile orta 
orman mektebi teşkili ve muallimleri hakkında
ki kanun ile orman koruma teşkilâtı kanununda 

bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 3204 sayılı Orman umum mü

dürlüğü teşkilât kanununun 5 nci maddesine bağ
lı cedvelde gösterilen teşkilât kadrolarile orta 
orman mektebi teşkili ve muallimleri hakkın
daki 2538 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bağ
lı cedvelde gösterilen teşkilât kadroları bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cedvelde yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea yoktur. Maddeyi ced-
velle beraber reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Orman umum müdürlüğü, 
orta orman mektebi ve Orman genel komutan
lığının; derece, unvan, aded ve ücretleri bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî 
ücretli hizmetlere aid kadroları alâkalı bulun
dukları 3204, 3157 ve 2538 sayılı teşkilât ka
nunlarına eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea yoktur. Maddeyi ced-
velle beraber reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cedveldeki memuriyetlerden 
1939 malî yrlı sonuna kadar mevkuf tutulacak
lar (3) sayılı cedvelde gösterilmiş ve bu ced-
vel 1939 yılı Orman umum müdürlüğü bütçe
sine bağlı (L) işaretli cedvel yerine konulmuş
tur. 

B) İkinci maddede yazılı ücretli memuri
yetlerden Orman umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil 
bulunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olup ta 3656 sayılı kanun ahkâmına göre 
yapılan intibak neticesinde ücretleri ve dere
celeri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan ücret mikdarı 
terfilerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Orman 
umum müdürlüğü maaşlı memurları hakkmda 
da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
•i — Posta, telgraf ve telefon umum müdür

lüyü teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/366) [1J 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve va
zifelerine aid kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — 2822 sayılı Posta, telgraf ve 

telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanu
nun 25 nci maddesine bağlı (1) sayılı cedvelde 
gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedvelde yazılı olduğu şekilde değiş
tirilmiştir. 

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

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün, derece unvan, aded ve 
ücretleri bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde 
gösterilen daimî ücretli hizmetlere aid kadro

ları 2822 sayılı kanuna eklenmiş ve bu kadrola
rın ihtisas mevkileri bağlı (3) sayılı cedvelde 
gösterilmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedveldeki 

memuriyetlerden 1939 malî yılı sonuna kadar 
mevkuf tutulacaklar bağlı (4) sayılı cedvelde 
gösterilmiştir. Bu cedvel, mezkûr umumî mü
dürlüğün 1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
(L) işaretli cedvel yerine konulmuştur. 

B) Bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde ya
zılı ücretli memuriyetlerden Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe
sine bağlı (D) işaretli cedvele dahil bulunan
lar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) 3624 sayılı kanunun 7 nci maddesi mu
cibince İstanbul ve İzmir telefonları kısmında 
maaşlı memuriyetlere İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile ücretle tayin edilmiş olanlardan 3656 sa
yılı kanunun meriyete girdiği tarihte iş başında 
bulunanlarla İstanbul telefonunda müstahdem 

180 lira ücretli bir ve 150 lira ücretli iki müfet-

[1] 110 saydı basmayanı zabtın sonundadır. 

tiş ile İzmir telefonunda 130 lira ücretli bir abo-
neman şefinin istihdamına ve ayni vazifede bu
lundukları müddetçe şahıslarına münhasır kal
mak şartile halen almakta oldukları ücretin te
diyesine devam olunur. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmün posta, 
telgraf ve telefon umumî idaresi maaşlı memur
ları hakkında da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden 
itibaren tatbik olunur. 

E) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah

dem olup ta 3656 sayılı kanun ahkâmına göre 
yapılan intibak neticesinde ücretleri ve derece
leri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun hük
müne göre verilmekte olan ücret mikdarı terfi-
lerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teş

kilât ve memurin kanununa bağlı 3 sayılı ced-
velin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/255) [1] 

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

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün; 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanu
nunun 41 nci maddesine bağlı (3) sayılı ced
velde gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cedvelde yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiş ve bu müdüriyetin derece, un
van, aded ve ücretleri bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cedvelde gösterilen daimî ücretli hizmetlere 
aid kadroları da 3017 sayılı kanuna eklenmiştir. 

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

[1] 111 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 2 — 14 nisan 1930 tarih ve 1587 

sayılı kanunun maaş ve teadüle aid hükümle-
rile 4 mayıs 1938 tarih ve 3380 sayılı kanuna 
bağlı cedvelin umum müdürlüğe aid kısmı kal- | 
dırılmıştır. | 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Efendim; bu ka- | 
nunun bu maddesile ilga edilmek istenilen ve ' 
meriyetleri teyid olunmak arzu olunan kanun
larda bir karışıklık, tereddüdü mucib olacak bir 
karışıklık mevcud olduğu için izahat vermek 
mecburiyetile kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
diye ilk defa bir teşekkül yapıldığı zaman bu 
umum müdürlüğün memurları ve teşkilâtı hak
kında 1587 numaralı bir kanun, esas bir kanun 
tedvin edilmiştir. Bilâhare bu kanuna 2151, 
2400, 2720 numaralı kanunlar eklenmiştir. Bun
dan sonra Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât kanunu neşredilmiştir, 3017 numara 
ile. 3017 numaralı vekâlet teşkilât kanununa 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü teş
kilâtı ve bu müdürlüğün vilâyetlere aid teşki
lâtı hakkında fasıllar ve hükümler derç ve 
ilâve edilmiştir, teşkilât kadrosu dahi vekâlet 
teşkilât kadrosu meyanmda 3 numaralı cedvele 
eklenmiştir. Şu halde 1857 numaralı kanunun 
ahkâmı da 3017 numaralı kanun neşredildiği za
man tezelzüle uğramıştır ve zımnen ilga edilmiş
tir kanaatindeyim. Çünkü 3017 numaralı kanu
nun metninde [Bu kanun hükümlerine muhalif 
olan ahkâm tamamen kaldırılmıştır] denmiştir. 
Şimdi Bütçe encümeni 1587 numaralı kanunun 
maaş ve teadüle aid hükümlerini kaldırıyorum 
diyor. Bu bir. İkinci işaret edilecek nokta küçük 
fakat ehemmiyeti haiz. Hükümet ve Sıhhat ve 
içtimaî muavenet encümeni 2400 numaralı kanun 
kaldırılmıştır diyor; halbuki Bütçe encümeni 
bunun üzerinde sakit kalmıştır. Niçin 2400 nu
maralı kanunu kaldırıyorum demiyor. Bu ka
nun kaldırılacak mı? Yoksa baki mi kalacak
tır? Hiç bir şey söylemiyor. Sonra Sıhhat encü
meni 3380 numaralı kanunu kaldırmıştır diyor. 
Bütçe encümeni ise 3380 numaralı kanuna bağ
lı cedvelin Umum müdürlüğe aid kısmını kaldır
mıştır diyor. Bunun sebebi malûm değildir. 
Umum müdürlük şimdi Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletinden ya ayrıdır yahud değildir ve 
müstakil bir kanunu ya vardır, ya yoktur. Eğer 
varsa Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
kadrosu için yapılacak tadilâtı yine ona aid 
kanununda yapmalıdır. Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti teşkilât kanununa bir ek olarak 
önümüze bir lâyiha şeklinde gelmemiş bulunma
lıydı. Binaenaleyh 1936 senesinde hükümsüz 
kalmış olması lâzım gelirken 1587 numaralı ka
nunun maaş ve teadülüle aid hükümleri kaldı
rılmıştır demekle bu kanuna dört senelik bir 
meriyet daha izafe etmiş olmuyor muyuz? Sonra 
1587 numaralı kanunun maaş ve teadüle aid 
hükümleri kaldırılmıştır, deniyor. Encümen şu 

noktayı halletmek mecburiyetindedir: 1587 nu
maralı kanun sekiz maddeden ibarettir. Bunun 
birinci maddesi maaş ve teadüle aiddir. İkinci 
maddesi maaş ve teadülüne aiddir, dördüncü 
maddesi maaş ve teadülüne aiddir, beşinci mad
desi 3017 numaralı kanun hükmüne almmasile 
zımnen kaldırılmıştır, altıncı maddesi maaş ve 
teadüle aiddir. Geriye ne kalıyor. Bir tek madde 
kalır. Bu tek madde de benim kanaatime göre 
yoktur. Encümenin kanaatini hususî olarak an
ladım, üçüncü madde de maaş ve teadüle aid de
ğilmiş. Madde şudur: 

«Geceleri praıika işile meşgul olacak me
mur ve müstahdemlere bütçedeki tahsisattan 
bu mesailerine mukabil İcra Vekilleri Heyetin
ce takdir olunacak bir ücret verilebilir». 

Arkadaşlar; bu kanunun şu okuduğum mad
desi teadüle aid değil midir? O derece teadüle 
aiddir ki 365G numara altında neşrettiğimiz 
memurin maaşlarının tevhid ve teadülüne aid 
kanunun 22 nci maddesi şudur: 

«Ancak kanunun tahmil etmediği munzam 
bir vazifeyi münferiden ifaya memur edilen
lere muayyen çalışma saatleri haricindeki me
sailerine mukabil İcra Vekilleri Heyetince tak
dir olunacak bir ücret verilebilir». 

Eğer 1587 numaralı kanun yaşıyorsa (benim 
kanaatim haricinde) ve eğer 1587 numaralı ka
nunun bu üçüncü maddesine devam ve meri
yet hükmü izafe edilmek isteniyorsa şimdi eli
mizdeki lâyihada 1587 numaralı kanunun maaş 
ve teadüle aid hükümleri kaldırılmıştır, de
mekle dahi bu munzam ücret verilebileceğini 
ifade eden maddeyi de kaldırmış olmuyor mu
yuz? Maksad bu suretle de zarara uğramıyor 
mu? Binaenaleyh 2400 numaralı kanuna bir 
hüküm konulmamış olması bir tereddüd uyan
dırıyor. 3887 numaralı kanunun tamamen kal
dırılması Hükümet tarafından teklif edilmiş 
iken bunun Bütçe encümeni tarafından yalnız 
cedvelin ilgası tasrih olunmak suretile tahsis 
edilmesi ve bir de eğer bu pratika işleri mun
zam bir vazife ise ve münferiden ifa edilmiyor
sa, bunların bir maaşa bağlanması, İcra Ve
killeri Heyetinin takdir edeceği nisbet daire
sinde bir ücret verilmesi isteniyorsa bu mad
denin tarzı tahriri de bunu kâfil değildir. Bu 
itibarla bu maddenin bu üç bakımdan Bütçe 
encümeninde daha lâyıkile, daha derin incelen
mesi lâzımgeleceği kanaatinde bulunuyorum. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Edib Kemal arkadaşımızın bahis buyur
dukları bazı kanunların meriyetinin devamı, 
bazılarının da mülga addedilmesi lâzımgelece
ği hakkında mütalealarmı, daha evvel lütfen 
bizi ikaz etmek suretile söylemişlerdi. Bu lâ
yiha, mazbatamızdan da anlaşılacağı veçhile 
ihtisasa taallûku noktasından evvelemirde Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümenine de gön
derildi ve bu encümen tarafından da tedkikat 
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yapıldı. Onun üzerine zaten bu intibaka aid 
işler encümenimizden ayrılan hususî bir ko
misyonda da daha ihtisaslı arkadaşlarımızın 
tedkikinden geçtikten sonra encümenin Umu
mî heyetinde müzakere edildi. Encümenin ayır
dığı bu komisyonda Dr. Zihni arkadaşımız da 
vardı. Bu lâyihanın taallûku itibarile sıhhiye 
işlerinde daha ziyade malûmat sahibi olan Dr. 
Zihni arkadaşımız, Edib Kemal Beyle de gö
rüştüler. Bu hususta da tedkikat yapıldı. Bu
yurdular ki, 1587 numaralı kanun kendiliğin
den lâğvedilmiş, hükümden kalkmış sayılabi
lir. Böyle iken bunun maaşatın tevhid ve te
adülüne dair olan hükümlerinden gayri hü
kümlerinin mahfuz olduğu burada kaydedili
yor. Kalan maddeler ayrı ayrı tedkik edilir
se bunun hükmünün meriyetini icab ettirecek 
bir hal kalmamıştır, deniyor. Halbuki burada 
hükmünün meriyeti istenilen iki madde vardır. 
Bu maddenin birisi; gece, gemilere pratika 
vermek için giden memurlara İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bir ücret verilmesidir. Ka
rantinaya taallûk eden bu işin ehemmiyet ve hu
susiyeti vardır. Hususî bir kanunda bu şekil
de yer alan bir hükmün ipka edilmesi, maa
şatın tevhid ve teadülüne, tâbiri aharla barem 
kanununa karşı mütenakız bir hüküm sayıl
mamalıdır. Bu hususiyetin devamının alâkalı 
arkadaşlarca ve vekâlet tarafından lüzumun
dan bahsedilmiş ve encümene kanaat verici iza
hat verilmiştir. Binaenaleyh bu hükmün mah-
fuziyeti arzu ediliyor ve bu arzu yerindedir. 
Binaenaleyh bu hükmün kalması barem kanu-
nile tearuz etmiş vaziyetinde telâkki edilmeme
lidir. 

ikinci muhafaza edilmek istenilen hüküm; 
tebhir memuru, muhafız ve buna mümasil me
murlardan Sıhhat vekâletince memurin kanu
nundaki kayidlere bağlanmaksızm istenilen 
yerlerde kullanılmalarına salâhiyet vermektir. 
Bu; salgn? ve sari hastalıklar zamanında ka
rantinaya konacak ve onun için umumî hüküm
lerden müstesna tutularak bu memurların Sıh
hat vekâletince istenilen yere sevk ve istihdam 
edilmeleri salâhiyetinin muhafazası, gerek mem
leketin sıhhati ve gerek beynelmilel sıhhî kavai-
de riayet edilmek bakımından her halde lüzumlu 
olduğuna vekâlet kail olmuş ve bu mütaleayı 
encümen de varid görmüştür. 3380 numaralı ka
nunun, Hükümet teklifinde, büsbütün kaldırıl
ması yazılı olduğu halde, encümenimiz bunun 
bazı hükümlerinin meriyetini istilzam etmiştir. 
Sebebi de, bu kanuna göre Sıhhat vekâletinde 
müsteşar muavinliğinin ihdasma dair olan ve 
muavinliğin vasıf ve şartlarını gösteren hüküm
lerinin yaşaması lâzım geleceğine nazaran bu 
kanunda bu kayidler altında bazı hükümler ilga 
edilmiş ve bazı ahkâmı da meri kalmıştır. Bina
enaleyh encümenin ayrı ayrı yaptığı tedkikat-
tan sonra arzedilen şekilde maddenin kabulü

nün muvafık olacağı mütaleasma varılmıştır. 
BAŞKAN — Takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin, Bütçe encümeninde tekrar 

tedkik edilmesini teklif ederim. 
Mardin 

Edib Ergin 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. 
Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — A) Birinci mad

deye bağlı (2) sayılı cedvelde yazılı ücretli 
memuriyetlerden Hudud ve sahilleri sıhhat 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine bağ
lı (D) işaretli cedvele dahil bulunanlar bu ced-
velden çıkarılmıştır. 

B) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü maaşlı me
murları hakkında 1 ikinci teşrin 1939 tarihin
den itibaren tatbik olunur. 

BAŞKAN — Muvakkat maddeyi reye arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killeri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hak

kındaki 3461 sayılı kanuna ek 1/164, Vakıflar 
umum müdürlüğü ücretli daimî memurları hak
kında 1/275 ve Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik 1/267 sayılı kanun lâ
yihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 3461 sayılı Vakıflar umum 

müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanunun dör
düncü maddesine bağlı cedvelde gösterilen teş-

[1] 112 sayılı h asm ay azı zaptın sonundadır. 
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kilât kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı ced
velde yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

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

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün; derece , unvan, aded ve ücretleri bu kanu
na bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî üc
retli hizmetlere aid kadroları 3461 sayılı kanu
na eklenmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedveldeki 

memuriyetlerden 1939 malî yılı sonuna kadar 
mevkuf tutulacaklar bağlı (3) sayılı cedvelde 

gösterilmiş ve bu cedvel 1939 malî yılı Vakıflar 
umum müdürlüğü bütçesine (L) işaretli cedvel 
olarak eklenmiştir. 

B) ikinci maddede yazılı ücretli memuriyet
lerden Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yı
lı bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil bu
lunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) Merkez ve vilâyetler daimî müstahdemle
rinin ücretlerile muvakkat tazminatlarının farkı 
Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı mas
raf bütçesinin üçüncü faslının birinci daimî 
müstahdemler ücreti maddesi tasarrufatmdan 
tesviye olunur. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Vakıflar 
umum müdürlüğü maaşlı memurları hakkında 
da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Devlet havayolları umum müdürlüğü 

teşkilât kadrolarına müteallik 1/261 ve Devlet 
Havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair 1/347 sayılı kanun lâyihaları ve Na-
fia ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[']] 114 sayılı basmayetzı zabtın sonundadır. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât 
kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 3424 sayılı Devlet havayolla
rı umum müdürlüğü teşkilât kanununun 2 nci 
maddesine bağlı cedvelde gösterilen teşkilât 
kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve umum 
müdürlüğün, derece, unvan, aded ve ücretleri 
bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî hiz
metlere aid kadroları mezkûr kanuna eklen
miş ve bu cedveldeki ihtisas mevkileri (3) sa
yılı cedvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 2 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğünün hava gemilerinde müstahdem pi
lot, makinist, telsizci ve saire gibi mürettebatı 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desindeki müteferrik müstahdemler meyanm-
da sayılır. Bunlar hakkında Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umumî idaresi me
murları tc"s:aüd sandığı kanunu hükümleri tat
bik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE — A ) Bu kanuna 
bağlı (2) sayılı bcedvelde yazılı ücretli memu
riyetlerden Devlet havayolları umum müdürlü
ğü 1939 malî yılı bütçesine bağlı (C) işaretli 
cedvele dahil bulunanlar bu cedvelden çıkarıl
mıştır. 

B) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olub da 3656 sayılı kanun ahkâmma gö
re yapılan intibak neticesinde ücretleri ve de
receleri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan ücret mikdarı 
terfilerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

O 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Devlet 
havayolları umum müdürlüğünün maaşlı memur
ları hakkında da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden 
itibaren tatbik olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına tera Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birici müzakeresi bitmiştir. 
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8 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 nci j 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi- j 
hası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz- I 
hataları (1/334) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi j 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi- | 
ni kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul ı 
edilmiştir. 

Askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 nci mad- S 
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun I 
MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanu- | 

nunun 3719 sayılı kanunla tadil edilen iki mad- j 
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilerek numa- j 
raları hizalarında gösterilen maddeler yerine j 
ikame olunmuştur: j 

I 

Cezaların tecili ı 

Madde 47 — Türk ceza kanununun birinci j 
kitabının müstakil faslında yazılı olan cezaların j 
tecili hakkındaki kaiedeler aşağıdaki hükümler j 
nazara alınmak şartile askerî şahıslar hakkında 
da tatbik olunur. 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza ka
nununun üçüncü babının üçüncü ve dördüncü 
fasıllarile 84 ncü maddesi hariç olmak üzere be
şinci ve 130 ncu maddesi hariç olmak üzere se-
kinzinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı ve
rilen cezalar tecil edilemez. Ancak fiili işlediği 
zaman 18 yaşını doldurmamış çocuklarla hüküm 
zamanında 70 yaşına girmiş olanların mahkûm 
oldukları bir seneden az hapis cezaları tecil olu
nabilir. 

B) Türk ceza kanunu mucibince bir kabahat 
fiilinden dolayı mahkûm olan ve cezası tecil 
edilen kimse bir sene içinde; ve yine mezkûr 
kanuna tevfikan hapis cezasile mahkûm olan 
ve cezası tecil edilen bir kimse beş sene içinde; 
askerî bir suçtan dolayı hapis veya daha ağır 
bir cezaya mahkûm olur ve bu askerî cürüm 
Türk ceza kanunu mucibince cezayi mucib fiil
lerden bulunmazsa, ikinci mahkûmiyet evvelki 
cezanın teciline mâni olmaz. 

C) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk 
ceza kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil 
bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza ka
nunu mucibince verilecek cezanın teciline birinci 
fiil mâni olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

[î] 116 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. | 
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Siyasî maksadlarla toplananlar, siyasî fır
kalara girenler, siyasî makale yazan ve nutuk 
söyleyenler ve Türk ceza kanununun 141,142 nci 
maddelerinde yazılı suçları ordu içinde veya ordu 

mensubları arasında işleyenler 
Madde 148 — A) Siyasî maksadla top

lananlar, siyasî fırkalara girenler, siyasî nü
mayiş ve içtimalara ve intihabata iştirak eden
ler veya her ne suretle olursa olsun bu maksad
la şifahî telkinatta bulunanlar ve siyasî makale 
yazanlar ve bu yolda nutuk söyleyenler beş se
neye kadar hapsolunur. 

B) Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı olan cürümleri ordu içinde 
veya ordu mensubları ve askerî fabrika ve mü
esseselerdeki müstahdemler veya işçiler arasında 
işleyenlerin cezaları yarıdan aşağı olmamak 
üzere arttırılır. 

Bu cürümler eferbesrlik zamanında işlenirse 
ceza, iki misli olarak hükmolunur. 

Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak 
askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa ceza on 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. 
Bu zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır bir 
cürüm teşkil etmediği takdirde, müebbet ağır 
hapis cezası hükmolunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
.9 — Askerî muhakeme usulü kanununun 3 

ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyiha
sı ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/335) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar işaret buyursunlar... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1631 sayılı Askerî muhakeme 
usulü kanununun 3720 sayılı kanunla değişti
rilen 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği şekil
de değiştirilmiştir. 

[1] 117 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak 

diğer şahıslar 
Madde 3 — Aşağıda yazılı suçları işleyen

ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî 
mahkemelere verilirler: 

A) Askerî ceza kanununun 63, 64, 81, 83, 94, 
95, 100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddeleri-
le 148 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı 
suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mıntakalarında işlenen bütün suçlar; 

0) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 159, 
160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar (As
kerî ceza kanununa tâbi oldukları müddetçe); 

D) Seferberlikte askerî ceza kanununun 75, 
78, 80 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar,.. Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
jO — Bulgaristanlı 5 000 000 kiloluk mun

zam bir odun kömürü kontenjanı verilmesine 
mütedair teati olunan notaların tasdiki hakkm
da kanun lâı/ihası re Hariciye ve îktısad encü-
menleri mazbataları (1/217) j l | 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var im? 

EDİB ERGİN (Mardin) — Bu kanun lâyi
hası Hükümet tarafından; Hükümete verilmiş 
olan bir salâhiyete müsteniden, ticaret mukave
lesine merbut listelerde yapılan tadilâtı ihtiva 
eden noktaların tasdiki için gönderilmiş bulu
nuyor. Hükümete bu salâhiyeti veren kanunun 
maddesi ve ibaresi şudur: «Hükümet ticaret mu
kavelelerine merbut listelerde lüzumuna göre 
tadilât icrasına salahiyetlidir». 

Diğer bir madde; «Yukarıki maddelere tev
fikan aldığı tedbirleri Hükümet bir ay zarfın
da Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzeder». 

Yani Hükümet ticaret mukavelelerine mer
but listelerde tadilât yapacak ve tadilât üzerin
de aldığı tedbirleri şu kadar müddet zarfında 
B. M. Meclisinin tasdikma arzedecek. Hükümet 
bu salâhiyete istinaden Bulgaristanla akdetmiş 
olduğu ticaret mukavelesine merbut liste üzerin
de yapmış olduğu tadilâtı ve bu hususta almış 
olduğu tedbiri Büyük Millet Meclisine kanun lâ-

l'| l'W sandı 'jasmayazı zaidin sanandadır. 

yihası suretile arzediyor. Bu kanun lâyihası, 
Hariciye encümeninde tedkik ve aynen kabul 
ediliyor. Hükümetin teklif ettiği ve Hariciye 
encümeninin de kabul etmiş olduğu metin üze
rinde fikir yürüttüğüm kısım şudur: «24 haziran 
1939 tarihinde teati edilen notalar imzalan tari
hinden meri olmak üzere kabul ve tasdik olu
nur». Hükümetin Bulgaristan sefaretile teati et
miş olduğu notaların tasdiki bize, yani kanun 
lâyihası şeklinde Büyük Millet Meclisinin tasdi
kma arzolunuyor. İktisad encümeni bunu şu şe
kilde değiştiriyor. «Hükümetçe 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden ittihaz edilen 13 
temmuz 1939 tarih ve 2/11532 sayılı kararname 
kabul ve tasdik olunmuştur». 

İcra Vekilleri Heyetinin bir kararnamesini B. 
M. Meclisinin tasdikma arzetmek, evvel ve ahir 
bu kürsüden bahis mevzuu olduğu üzere, kanu
nu muvakkat şeklini doğuracak bir harekettir, 
bir şekli ifadedir ve teşkilâtı esasiye kanunu
muzun ruhuna mugayirdir. Bu itibarladır ki, 
Hükümetin teklif edib Hariciye encümeninin 
kabul etmiş olduğu metnin ve mazbatanın re
ye konulmasını tasvibinize arzediyorum. 

İKTİSAD En. Es. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Efendim, benim hukukî kudretim ar
kadaşım kadar değildir. Bundan dolayı bazı 
hatalar yaparsam mazur görmelerini arkadaş
lardan rica edeceğim. 

Şimdi arkadaşım diyor ki, Hükümetin tek
lifi doğrudan doğruya notanın Heyeti umumi
ye tarafından tasdiki ve kabulü şeklindedir. 

Notanın tasdiki Heyeti umumiye tarafın
dan İktisad encümenine, Hükümet tarafından 
kabul edilen kararnamenin tasdiki şeklinde ge
liyor. Binaenaleyh Hükümete muvakkat bir ka
nun yapmak salâhiyeti veriliyor. Meclis bu 
salâhiyeti vermiş ve demiştir ki; sen ticaret 
mukavelelerini akdedersin, o şekilde akdeder
sin ki akdettiğin mukavele her hangi arzu et
tiğin tarihten itibaren mevkii meriyete girer. 
Bu hakkı vermeden evvel hakikaten vaziyet, 
dedikleri gibi idi. Fakat arkadaşlar hatırlar
lar. 1929 dünya buhranı başladığı zaman ikti
sadî vaziyette bir çok değişiklikler oldu. Di
ğer memleketlerde olduğu gibi bizde de Hü
kümet anî vaziyetler karşısında tedbirler al
mak vaziyetinde kalacağını ifade ederek bu 

. salâhiyeti Meclisi Âliden aldı. Verilen salâhi
yet mutlak değildir. Mutlak verilen salâhiyet 
de vardır. Meselâ Türk parasını koruma hak
kmda verilen salâhiyet gibi. Bunun tasdiki 
Meclisi Âliye gelmez. Bunu bilerek Meclisi Âli 
vermiştir. Bu gün de tatbik edilmektedir. 
Bu öyle bir salâhiyettir ki 2294 numaralı ka
nunla Hükümet, tarifelerinde yapmış olduğu ta
dilâtı ve bu kanundaki salâhiyete istinaden 
akdetmiş olduğu mukaveleleri Meclisi Âliye, 
o kanunun 3 ncü maddesinde yazılı hükme tev
fikan bir ay zarfında berayı tasdik arzeder. 
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Fakat formalitesinin ikmaline kadar 3, 4 tans 
zeyli yapıldı ve tatbik ediliyor. Sakatlık görü
lüyor, zeyiller yapılıyor, sonra Meclisi Âlinin 
tasdikmdan geçiyor. Arkadaşımızın dediğini 
kabul etmek lâzım olursa bu kadar tatbikat 
ne olacak? 

Kararnamenin esasmı, verdiğimiz salâhiyet
le zaten kabul etmişiz. Bu kabul yoksa esa
sen o kararnamenin tam hukukî manasile 
mevkii tatbika geçememesi lâzımdır. Halbuki 
mevkii tatbika geçiyor, tatbik ediliyor. Hâ
diseyi olduğu gibi tedkik etmeli, kelime oyu
nu olarak değil. Verilmiş bir salâhiyet vardır, 
şimdi neden çekiniyoruz? Temmuzda bu salâ
hiyetin müddeti bitecektir, Hükümet, deva
mına lüzum görürse tabiî tekrar Meclise gele
cek, o zaman nasıl istenirse o olur. Fakat bu 
gün orta yerde verilmiş bir salâhiyet vardır. 
Iktısad encümeni hâdiseyi olduğu gibi kabul 
ediyor, kararname ile verilen salâhiyetin tas
dikini istiyor. Bu şekilde yüzlerce misal geç
miştir. Hususî olarak bendenizle görüştükle
ri zaman, böyle olmıyanlar da vardır, dediler 
ve tesbit ettikleri bazı misaller vardır. Fa
kat onlar, mevkii meriyete giren ticaret ve sey-
risefain mukaveleleridir ki doğrudan doğruya 
tarifeye müessir değildir. Bunlar tasdikten son
ra mevkii meriyete giren şeylerdir. 

VELİ NECDET SÜNKÎTAY (Diyarbakır) 
— Muhterem Edib Kemalin itirazı şu noktada 
toplanıyor: Onun noktai nazarına göre, îktısad 
encümenince icra Vekilleri Heyeti karaname-

sinden bahsedilmesi lüzumsuz görülüyor. Halbu
ki bendenizce ve Encümenin muhterem reisinin 
verdiği izahata göre bu lüzumsuz değil bilâkis 
faydalı bir kayiddir. Çünkü 27 mayıs 1935 ta
rihinde Bulgaristan sefareti Hariciye vekâle
timize müracaat ediyor ve bir ticarî anlaşma ve 
ondan sonra 15 milyonluk bir kliring anlaşma
sı ve kontenjanı kabul ediliyor. 24 haziran 
1939 da da yine Bulgaristan sefareti Ha
riciyemize müracaat ediyor ve munzam bir 
kontenjanla 5 milyon kiloluk kömür konten
janı isteniyor ve kabul ediliyor. 13 temmuz ta
rihinde ve 2294 numaralı kanuna istinaden icra 
Vekilleri Heyeti 2294 numaralı kanuna istina
den bu kontenjan listesini mevkii meriyete koy
muş. Bir defa Hariciye vekâleti ile Bulgaristan 
sefareti arasında teati edilen notalar, Edib Ke
mal arkadaşımızın buyurduğu gibi ancak, He
yeti Celilenizce değil, icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile olur. icra Vekilleri Heyeti kararını da 
Heyeti Celileniz tasdik eder. Binaenaleyh, encü
men bu normal yoldan yürümüştür, icra Vekil
leri Heyeti kararını da Heyeti Celilenize arzet-
miştir. 

Ha. E. Na. NÂZIM POROY (Tokad) — 
Arkadaşlar, birden bire varid olan mütalea şu
dur : Bizim tasdik ettiğimiz Heyeti Vekile kara
rı değil, - hatırımda madde yok, Teşkilâtı esa-
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siye kanununda bu hususta hüküm mevcuddur -
Düveli âkide ile yapılan ve teati edilen hukukî 
mahiyetteki mukaveledir. Kemal Bey tezinde 
pek haklıdır zannediyorum. Hariciye encümeni
nin maddesinin reye konmasını rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz de 
Kemal Edib ve Tokad mebusu muhteremi arka
daşımın mütalealarma iştirak ederim. Hükümet 
esasen buyurdukları gibi notaların yüksek tas-
vib ve tasdika arzını teklif etmiştir. Zaten mes-
ned olan kanun da tedbirleri tasdika arzeder 
diyor. Nitekim Edib Ergin arkadaşımızın izah 
buyurdukları, şimdi burada Iktısad encüme
ninin yaptığı şey, buyurdukları şekilde bir mu
vakkat kanun mevcudmuş, o kanun kabul edili
yormuş gibi bir kararnamenin tasdiki vaziye
tine getirmiştir. Halbuki iki metin arasındaki 
fark barizdir. Hükümetin teklifinin son kısmını 
okuyorum: 

«Hariciye vekâletile Bulgaristan sefareti 
arasında 24 haziran 1939 tarihinde teati edilen 
notalar imzaları tarihinden merî olmak üzere 
kabul ve tasdik olunmuştur.» Encümenin yap
tığı ise «Hükümetçe 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden ittihaz edilen 13 temmuz 
1939 tarih ve 2/11532 sayılı kararname kabul 
ve tasdik olunmuştur.» 

Bunların arasındaki fark bariz ve mühimdir. 
Kararnamenin tasdiki şekli mevzubahs olamaz. 
Nitekim o kanunun ruhunda bir kararın ittihazı 
şeklinde salâhiyet verilmemiştir. Hükmü kanunî 
vazı mahiyetini tazammun edecek şekilde ka
rarname tasdiki mevzubahs olamaz. Binaen
aleyh Iktısad encümeninin teklif ettiği şekilde, 
esas hukuk kaidelerine aykırı olabilecek bir 
şemme olabilir. Bu noktai nazardan kabulü 
doğru değildir. Bendeniz de Edib Ergin arka
daşımızın fikirlerine iltihak ediyorum. Hari
ciye encümeni ile Hükümetin teklifi dairesinde 
kabulünü münasib görüyorum. 

Ik. E. REİSİ İSMAİL SABUNCU (Giresun) 
— Bendeniz Nâzım Poroy ve Feridun Fikri ar
kadaşımızın ısrarını bir türlü anlayamadım. Ne
den vakayı olduğu gibi kabul etmiyoruz. Bu 
salâhiyeti vermişiz. Bu Reisi Cumhurun tasdi-
kma iktiran eden kararlardan değildir. Aslını 
tekrar getirttim, gördüm ki Reisi Cumhurun 
tasdikmdan bile geçmiş. Meclisin kararile her
hangi bir resmin ve verginin mikdarı üzerinden 
tenzilât yapılıyor. Bunun adı kanunu muvakkat
tir. Kanunu muvakkatle bu salâhiyet veril
miştir. Sakatlık vardır diyorlar. Sakatlıklar 
varsa müddetin temdidi için geldiği zaman üle-
mayi hukuk kendisini göstersin. 

Bu günkü filî vaziyet budur. Kelime oyu-
nr. ile, böyle değildir, şöyledir, sakatlığı var
dır, falan... Biz olduğu gibi kabul ediyoruz. 
Çünkü hak vermişiz ve kararname neşredilmiş-
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tir, tatbik edilmiştir ve üzerinden de aylar geç
miştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Kâfi 
sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Hariciye encümeni mazbatasının reye kon

masını teklif ediyorum. 
Mardin 

Edib Ergin 
BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Takriri 

nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir ka
bul edilmiştir. 

O halde Hariciye encümeninin hazırladığı lâ
yihayı müzakere edeceğiz. 

Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir 
odun Jjömürü kontenjanı verilmesine mütedair 
olarak Bulgar sefaretile teati olunan notaların 

tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — 27 mayıs 1935 tarihli Türki

ye - Bulgaristan ticaret anlaşmasına bağlı IV 
sayılı liste ile Bulgaristana verilmiş olan 
15 000 000 kiloluluk odun kömürü kontenja
nına ilâveten daha 5 000 000 kiloluk munzam 
bir kontenjan itasını mutazammm olarak Hari

ciye vekâletile Bulgaristan sefareti arasında 
24 haziran 1939 tarihinde teati edilen notalar 
imzaları tarihinden meri olmak üzere kabul ve 
tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? (Hayır ses
leri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî 

yılı hesabı katği kanununa (315) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun (315) rey
le kabul olunmuştur. 

Ruznamemizde başka madde yoktur. Cu
ma günü saat 15 de toplanmak üzere celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

>>-€H« 

DÜZELTME 

Bu zabtm sonuna bağlı basmayazılarda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

110 sayılı basmayazıda; 
Sayıfa Sütün Satır Derece Yanlış Derece Doğru 

10 2 
11 2 

112 sayılı basmayazıda; 
8 1 
8 2 

114 sayılı basmayazıda; 
8 1 
8 2 
8 2 

6 
4 

3 
7 

13 
27 
36 

8 
7 

10 
8 

12 
5 
5 

Şube müdür muavini 
Reokr 

Mübeyyiz 
Fen mühendisi 

Ambar memuru 
Telsiz mühendisi 
Telsiz mühendisi 

9 
7 

10 
8 

12 
5 
5 

Şube müdür muavini 
Rekor 

Mümeyyiz 
Fen mühendisi [1] 

Memur 
Telsiz mutahassısı 
Telsiz mutahassısı 
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İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katği kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 1 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Haydar. Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Aza ı adedi : 42*9 
Beye iştizak edenler 315 

Kabul edenler : 315 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Beye iştirak etmeyenler : 111 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Befik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi G<Tçek<?r 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Büstü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Üter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye E i gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukarı 
Osman İşın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abüurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

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

Gümüşane 
1 Durak Sakarya 

$ 
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Üdib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faikihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasam Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Brem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Caîiib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

Selim Sırrı TaTcah 
Rize 

Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemrc 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Romzi Çin er 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
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Sıtkı Atan* 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
îzzet Akosman 

Ağrı 
ihsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (ite. C.) 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Naznıi Topçoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 

Hasan Cemil Canibe! 
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Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktern 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgao 

Razi Soyer 
Refet Ulgen 

1940 C : 1 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Bursa 

Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Edime 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

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

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Talât Onay 

îçel 
Ahmed Ovacık (Mazur) 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(B§. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 

Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

lznvk 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon (M.) 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Reşid özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
Kemalettin Olpak 
(Hasta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel (Hasta) 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Veled tzbudak 
Ziya Arkant 

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

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Bay dar 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(Hasta) 
Hazim Tepeyran 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
ismail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydın (Hasta) 
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Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 

t : 48 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Gimaltay 
(Bs. V.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

8-8-1046 Ö : İ 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (Hasta) 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami îşbay 

Yan 
ibrahim Arvas 

» • - « 

1\ B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 50 ye ek 
Haziran - ağustos 1939 aylarına aid Divanı muhasebat rapo
runun I Oncu fıkrası hakkında Adliye ve Divanı muhasebat 

encümenleri mazbataları (1/155) 

T. B. M. M. 
Divanı Mu. Encümeni 15 -1 - 1940 

Esas No. 3/155 
Karar No. 20 • -

Yüksek Reisliğe 

Sirkatten ve nüfuzu memuriyetini suiistimalden dolayı silki askeriden tardile üç ay hapse 13 
temmuz 1335 tarihinde mahkûm edilmiş ve bu hüküm Divanı temyizi askerice tasdik edilerek kesbi 
katiyet etmiş'olan yüzbaşılıktan mütekaid Hal id Özakarm hâdiseden 19 sene sonra iadei muhakeme is
temesinden dolayı Askerî temyiz mahkemesinin 27 temmuz 1938 tarih ve 1154/709 numaralı kararile dör
düncü kolordu askerî mahkemesince yapılan duruşma sonunda hırsızlık ve memuriyetini sui istimal 
suçlarından beraetino 11 ağustos 1938 tarihinde karar verilmiş olduğu cereyan eden muameleden 
anlaşılmış olduğundan ilişik evrak münderecatına ve 3410 numaralı kanun hükümlerine nazaran 
bu babta lâhik olacak mütaleanm işarı zımnında işbu zeyil mazbatanın Adliye encümenine havalesi 
tezekür kılındı. 
Divanı Mu. En. Reisi M. M. Kâtib 

Niğde Çanakkale Kastamonu Afyon K. Balıkesir Bolu 
Faik Soylu R. Bulayırh H. Dicle C. Akçın II. Şeremetli Cemil Özçağlar 
Bolu Burdur Kastamonu ' Maraş Sivas 

E. Yerlikaya M. S mıh Nuri T amaç M. Erten M. Gürleyük 

HAZİRAN : AĞUSTOS 1939 AYLARINA 
AÎD RAPORUN 10 NOU FIKRASI 

10 — Ankara Tüze caddesi Altan sokak 1 nu
marada, Piyade yüzbaşılığından mütekaid Hali d 
Özakar vekili avukat Aziz Baban tarafından ve
rilen dilekçe ile sebkeden işara cevaben Millî 
Müdafaa vekâletinden gelen tezkere ve askerî 
tahsis şubesinden yazılan müzekkere müddeiu
mumi ve avukat Aziz Babanın huzurile okundu: 

Dilekçede; 1335 senesinde haksız yere mah
kûm olub askerlik nisbeti kesilen müvekkili Ha-
lidin 1938 senesinde yapılan iadei muhakemesi 
neticesinde beraetine karar verilmesi üzerine te-
kaüd maaşı tahsis olunmuş ise de bu tahsis sı
rasında 1335 senesinden 1938 senesine kadar ge
çen müddetin tekaüd hesabına katılması icab 
ederken bunun nazarı itibare alınmaması esbabı 
kanuniyeye muhalif bulunduğundan bu müdde

tin de dahili hesab edilmesi lâzımgeleceğinden 
işin Divanı muhasebat kanununun 73 ncü mad
desi mucibince umumî heyetçe tedkiki ve tedki-
kat sırasında müdafaalarını yapmak üzere ken
dilerinin de celbini istemekte oldukları; 

Vekâlet tezkeresinde; emekli yüzbaşı Halici 
Özakar hakkındaki evrakın gönderildiği ve bu 
hususta tahsis evrakı üzerindeki mütaleadan 
başka bir söz olmadığının bildirilmekte olduğu; 

Şube müzekkeresinde ise; mülga 4 ncü kolor
du sahra erzak ambarı müdür muavini iken sir
kat ve vazifei memuriyetini suiistimal cürmü bil-
muhakeme sabit olmasına mebni hâdise zamanın
da meri eski askerî ceza kanununun 161 nci 
maddesine tevfikan silki askeriden tardı ile üç 
ay hapse ve odun esmanının tahsiline dair müi-



ga istanbul merkez kumandanlığı ümera ve za
bıtan divanı harbinee verili!) Divanı temyizi as
kerice tasdik kılınan karar üzerine tardı 13 tem
muz 1335 tarihinde iradeye iktiran eylemiş olan 
Yüzbaşı Halidin iadei muhakemesini istemesin
den askerî temyiz mahkemesinin 27 temmuz 1938 
tarihli ve 1.154/709 numaralı kararı ile 4 ncü 
kolordu askerî mahkemesince yapılan duruşma 
sonunda hırsızlık ve memuriyetini suiistimal suç
larından beraetine 11 ağustos 1938 tarihinde ka
rar verilmiş olmasına binaen bu karara müsteni
den mumaileyhin mahkûm olduğu 13 temmuz 
1335 tarihinden ikinci defa muhakemesinin icra-
siie beraetine karar verilerek tekaüdünün tasdika 
iktiranı* olan 22 teşrinievvel 1938 tarihine kadar 
boşta geçen müddet tenzil olunarak mahkûmiye
tinden evvelki hizmetile Balkan ve büyük harb 
zamlarile birlikte şayanı kabul hizmetine göre 
tasdiki âli tarihini takib eden 1 teşrinisani 1938 
tarihinden itibaren bağlanan maaşı Divanca da 
58561 numaraya tescil olunmuş ise de mumailey
hin vekili Azizin Millî Müdafaa vekâletine ver
diği dilekçede ilk defa mahkûm edildiği tarihden 
iadei muhakeme talebile beraetine karar verildiği 
tarihe kadar geçen 19 senenin de müddeti hizme
tine ilâvesi lâzım geleceğini iddia eylemiş olma
sından dolayı mütekaidin şubesince de bu müdde
tin dahili hesab edilmek suretile evrakı tekrar 
Divana tevdi edilmiş olduğu ve 1683 numaralı 
kanunun 11 nci maddesinin A bendi muhakeme 
olunmak üzere açığa çıkarılanların meni muha
keme veya ademi mesuliyet ve yahud beraetleri 
halinde açıkta geçirdikleri müddetlerin kabulü 
hakkında olub Halidin vaziyeti ise ilk defa îstan-
bulda yapılan muhakeme neticesinde üç ay hapse 
ve silki askeriden tardına karar verilmiş ve 
mahkeme kararı Divanı temyizi askerice de tas
dik edilerek hükmün infazı ve silki askeriden tard 
muamelesi 13 temmuz 1335 tarihinde iradeye ikti
ran ederek hükümler infaz edilmiş ve tard ceza
sına uğramış bulunduğu cihetle kendisine tekaüd 
maaşı da bağlanmamış olduğu; 

İkinci muhakeme birinci muhakemenin de
vamı olmayLİ) askerlikten nisbeti kesildikten 
19 şene sonra sivil bir vaziyette iken yapıl
mış bir iadei muhakeme olub ancak bu muha
keme neticesinde beraet ettiğinden sukut eden 
haklarına sahih olmuş ve tekaüdü icra kılın
mış ve askerlik nisbetinin kesildiği 13 tem
muz 1335 tarihine kadr olan müddetler tekaüd 
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hesabına dahil edilmiş olduğundan bu tarih
ten sonraki müddet muhakeme olunmak üze
re açıkta değil sıfatı askeriyesi olnııyarak si
vil bir vaziyette ve boşta geçmiş olduğu; 

Bcraet ettiği 1938 senesinden sonra da tav
zif edilmemiş olduğundan bu tarihten sonra 
mesbuk hizmeti de bulunmadığı; 

Binaenaleyh sıfatı askeriyesi olnııyarak ma-
aşsız boşta geçen müddetinin neye müsteni
den kabul edildiğinin bildirilmesi hakkında 
yapılan istizah üzerimi serdolunan mütalea da
iresince de kabul edilmiş olmalıdır ki 19 sene 
müddetin hizmetine ilâvesinden sarfınazar olu
narak muamele sahibinin vekiline tebligat ya
pılmış olduğunun anlaşıldığı; vekâletten bu 
defa gönderilen tezkerede mütalealarınm tah
sis evrakı arasında mevcud olub bundan baş
ka söz söylenenıiyeceği bildirilmiş ise de bağlı 
evrak meyanmda dairesinin bir mütaleası mev
cud olmayıb ancak 19 senelik müddetten do
layı tadilen tashih edilen maaşın 1683 sayılı 
kanunun 11 nci maddesine göre yapıldığı be
yan edilmiş bulunduğundan Askerî temyizce 
verilen karara tevfikan iadei muhakemesi ya
pılarak neticei muhakemede beraetine karar 
verilmesi üzerine tavzif olunarak orduca is
tihdamı icab eylemiş olduğu halde sırf yaş had
dini tamamlamış olmasından dolayı 22 teşrini
evvel 1938 tarihli kararname ile tekaüdü cihe
tine gidilmiş olan mumaileyhin beraet kararı
na karşı tekaüdlük vaziyetinin kabulü zarurî 
görülmesinden dolayı beraetine kadar boşta 
geçen müddetin tenzili suretile dairesince ya
pılan tahsis muamelesi 25 nisan 1939 tarihinde 
Divanca tescil olunmuş ise de arzuhalde 1683 
sayılı tekaüd kanununun 11 nci maddesinin 
(A) fıkrasındaki hüküm yüzbaşı Halidin be-
raetini istilzam eden vaziyete şamil olub mah
kûmiyet ve tardını müstehzim olan fiil ve 
suçtan dolayı evvelce yapılan muhakeme ile 
19 sene sonra ayni fiil ve suç için yeni mu
hakeme bir kül ve birinci muhakemenin deva
mı ve mütemmimi olduğu ve ayni fiil ve suç. 
için yapılan muhakemeler arasındaki fasılalar 
kısa olsun uzun olsun ve her hangi kanunî bir 
sebebden tekrarlansın bir kül halinde olduğu 
cihetle beraetine kadar geçen müddetin de 
açıkta bulunan zabitan gibi kabulü icab ede
ceğini iddia eylemekte olub gerçi adı geçen 
kanunun 11 nci maddesinde beraet halinde 
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açıkta geçen müddetlerin kabulü gösterilmiş 
ise de bu madde her hangi bir suçtan dolayı 
muhakeme olunmak üzere açığa alınan bir 
şahsın neticei muhakemede beraeti halinde 
açıkta geçirdiği müddetin kabulünü mutazam-
mm olub yoksa mahkûm olub bu mahkûmiyet 
kesbi katğiyet ettikten uzun seneler sonra ia-
dei muhakeme yolu ile yapılan muhakeme ne
ticesinde beraet etmiş olan şahıs bilcümle hu
kukuna sahib olmakla beraber ancak maaşsız 
boşta geçen senelerin tekaüd maaşının hesabın
da müddeti hizmetine ilâve edilmemesi lâzım-
geleceği mütalea olunduğu gibi bu mütaleada 
isabet olub olmadığı kestirilmediğinden kabu
lü halinde 1335 senesinde aldığı rütbe maaşı
nın 1683 sayılı kanunun 4 ncü maddesindeki 
cedvele tatbiki suretile 18 lira 40 kuruş maaş
la tekaüd edilen muamele sahibinin beraeti 
tarihinde rütbesinin maaşı olan 40 liranm mı 
tekaüde esas ittihaz edileceğinin de tayini mıık-
tazi bulunmakla keyfiyetin Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi mucibince Umumî 
Heyette tedkikı istenilmekte olduğu anlaşıl
mıştır. 

Müddei vekili avukat Aziz Babanın dilekçe 
mündericatını tekrardan ibaret olan izahatı da 
dinlendikten sonra müddeiumumi Enver Arku-
nnn 1335 senesinde üç ay hapis cezasına mahkûm 
olan ve nisbeti askeriyesi kesilen Halidin 1938 
senesinde muhakemesinin iadesi suretile beraeti-

ne karar verilmiş ve İni suretle bilcümle hukuku
na sahib bulunmuş olduğu iddiasile arada ge-
t-en 19 senelik müddetin 1683 sayılı kanunun 
11 nci maddesine müsteniden tekaüd müddeti
nin hesabında nazarı itibare alınması taleb 
edilmekte ise de tekaüd kanununun istinad edi
len 11 nci maddesi pek sarih bir surette muha
keme edilmek üzere açığa çıkarılanların me
ni muhakeme veya ademi mesuliyet veyahud 
beraetleri halinde açıkta geçirdikleri müddetle
rin tekaüde esas tutulacak hizmet müddetleri 
arasında nazarı itibare alınması lâzım geldiğini 
göstermekte ve bu gibilerin muhakeme olmak 
üzere vazifelerinden muvakkaten menedilmek 
suretile açığa çıkarılmış bulunmakla beraber 
Hükümetle memuriyetleri bakımından alâkalan 
kesilmiş olmayarak neticede beraet veya meni 
muhakemeleri halinde katranla muayyen mik-
darda açık maaşına da istihkak kazanmakta olup 
müddei yüzbaşılıktan matrud Halidin vaziyeti 

ise kendisinin bidayeten hapis ve askerlikten 
tard cezalarına mahkûm olmuş ve bu hüküm ka
nunun gösterdiği derecattan geçmek suretile ka
tiyet kesbederek infaz da edilmiş olmasına 
ve bu suretle kendisinin Hükümetle bu bakım
dan alâkası kesilmiş bulunmasına nazaran teka
üd kanununun bahşedilen 11 nci maddesi hük
münden hariç bulunmakta ve taallûk ettiği ka
nunların iadei muhakeme hakkında koymuş 
bulunduğu ahkâma müsteniden mahkûmiyet ta
rihinden 19 sene sonra yapılan iadei muhakeme 
neticesinde istihsal ettiği beraet kararı kendi
sini tekaüd kanununun sözü geçen 11 nci mad
desinde gösterilen açık vaziyetine ilka etmiye-
ceği gibi arada geçen 19 senelik müddetin de 
bu maddei kanuniyede. kabul edilen ve kanunun 
bazı hukuka malik bulunan açık şeklinde telâk
kisine kanunî imkân bahşetmemektedir. 

Müddeinin son defa aldığı beraet kararı üze
rine bilcümle hukukuna sahib olacağı noktasına 
gelince: 

Filhakika işbu beraet kararı üzerine kendisi
nin evvelce ifa eylemiş olduğu Devlet hizmet
lerinden dolayı; kanunen kazanmış olup ev
velki mahkûmiyeti üzerine sukut etmiş olan hu
kukundan istifade etmesi lâzım gelmekte ise de 
bu cihet kendisinin mahkûmiyet tarihine kadar 
iktisab etmiş olduğu hukuktan istifadesine 
mahkûmiyetinin kaldırılması üzerine tekrar 
Devlet hizmetlerinde istihdamına hak bahşet
mekte olup tekaüd kanununun 11 nci maddesi
nin sarih hükmüne ve kendisinin bidayeten 
mahkûm olarak Hükümetle askerî rütbesi bakı
mından alâkasının kesilmiş olmasına nazaran 
arada geçen 19 senelik müddetin de bir zan al
tında muhakeme olunmak üzere açığa çıkarı
lan ve Hükümetle alâkaları kesilmemiş bulu
nanların vaziyeti gibi açık telâkki edilmesine 
hak kazandırmıyacağma binaen bu husustaki 
iddia da varid görülmemiştir. Mumaileyh Ha-
lid hakkında evvelki mahkûmiyetinden beraeti 
mutazammm olarak elde bir mahkeme hükmü 
mevcud bulunmasına nazaran bunun hakkında 
usul noktasından bir şey denilmesi zaid görül
müş olup vaziyetinin netice itibarile müşabehet 
arzettiği Binbaşı Ali hakkında Yüksek Meclisçe 
ittihaz buyurulan 942 sayılı kararda mumaileyh 
Aliye de hizmet müddetine göre tekaüd maaşı 
tahsisi kabul buyurulmuş olmasına ve bu babda 
arzedilen kanunî esbaba binaen kendisinin ancak 
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evvelki hizmet müddetine göre tekaüd hakkın
dan istifade etmesi ve hakkında bu suretle tat
bik edilen muamelenin doğru olup tasdik ve 
serdolıman iddiaların reddi lâzım gelmekte ol
duğu yolundaki mütaleası da alındıktan sonra 
icabı müzakere olundukta: 

Sirkat ve nüfuzu memuriyetini suiistimal
den dolayı silki askeriden tard ile üç ay hapse 
13 temmuz 1335 tarih inde mahkûm edilmiş ve 
bu hüküm Divanı temyizi askerice tasdik ile kes-
bi katiyet etmiş olan yüzbaşı TTalid Özakar ahi
ren icra kılman iade i muhakeme neticesinde 11 
ağustos 1038 de beraet eylemiş ve bu karar üze
rine ilk açığa çıkarıldığı zamandaki vaziyetinin 
avdetile bilcümle hukukuna sahih olması tabiî bu
lunmuş ve velev uzun senelerden sonra tecelli 
eden şu neticemin tekaüd kanununun 11 nci mad
desinin (A) fıkrasının şümulü itlakmdan hariç 
addine kanunen sebeb bulunmamış ve ancak tah
didi sin zaruretile rütbesinin iadesi!e tavzifine de: 
imkân kalmamış olduğundan yüzbaşılıktan tah
didi sinne uğraması lâzım gelen tarihten itiba
ren tekaüdünün icrası muktazi görülerek tekaüd 
maaşı mebdeînin mezkûr tarihe tashihi zımnında 
kararnamenin tadil ettirilmesi hususunun Millî 
Müdafaa vekâletim? işarına ve keyfiyetin Mecli
si âliye arzına 2514 sayılı kanunun 73 ncü mad

desi uyarınca ekseriyetle karar verilmiştir. 

Azadan boş zat, Müddeiumumi Klnver Arkun 
tarafından izah edildiği veçhile 1683 numaralı 
tekaüd kanununun 11 nci maddesi hükmünden 
istifade etmek için muhakeme edilmek üzere açı
ğa, çıkmak ve netice i muhakemede beraet, meni 
muhakeme veya ademi mesuliyet kararı almak 
lâzım gelib mumaileyh Halid filhakika muhake
me edilmek üzere açığa çıkarılmış olmakla bera
ber neticede mahkûm edilerek hüküm de katiyet 
kesbetıııiş ve 19 sene sonra muhakemenin iadesi 
suretile yapılan muhakeme sonunda beraet ka
rarı verilmesini ilk muhakemenin safhai ahiresi 
şeklinde telâkkiye imkân olmayıb bu itibarla sö
zü geçen kanunun 11 nci maddesine temas eder 
bir mahiyet a r/etmemekte bulunmuş olmasına bi
naen askerlikten matrut sıfatını taşıyarak geçir
diği 1!) senelik müddetin matrut bir zabitin tah
didi sinne tâbi tutulması varid olmıyaeağuıdan 
kısmen de olsa açıkta geçirilmiş gibi telâkkisine 
imkân olmadığı ve Büyük Millet Meclisinin 942 
sayılı kararına mevzu teşkil eden hâdisede oldu
ğu gibi Halid in. de rütbei askeriyeyi haiz olarak 
gecen hizmet müddetine göre tekaüd edilmesi 
lâzım geldiği nıütaleasmda bulunarak akalliyette 
kalmışlardır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/155 
Karar- No. 37 

26 - IV -1910 

Yüksek Reisliğe 

Haziran - temmuz ve ağustos 1939 aylarına 
aid raporun Divanı muhasebat encümeni tara
fından tedkiki sırasında sirkatten ve nüfuzu 
memuriyetini suiistimalden dolayı 13 temmuz 
1335 tarihinde silki askeriden tardedilerek üç 
ay hapse mahkûm edilen yüzbaşılıktan mütekaid 
Halid Özakarm hâdiseden 19 sene sonra iadei 
muhakeme talebine mebni Askerî temyiz mahke
mesinin 27 - IX - 1938 tarihli kararile dördüncü 
kolordu askerî mahkemesince yapılan duruşma
sı sonunda hırsızlık ve memuriyetini suiistimal 
suçlarından beraatine karar verilmiş olmasından 

bahsile Encümenimizin mütaleası istenmekte ol
duğundan buna taallûk eden rapor münderi-
catı mütalea ve tedkik olundu. 

Mezkûr raporun 10 ncu fıkrasında beyan ve 
izah edildiği üzere sirkat ve nüfuzu memuriye
tini suiistimalden dolayı 1335 senesinde kazi-
yei muhkeme halini almış bir ilâmla silki aske
riden tardedilerek üç ay hapse mahkûm edilen 
Halid Özakarın ahiren vuku bulan iadei muha
keme talebinin kabul ve tedkiki neticesinde ve
rilen beraet kararı üzerine ilk açığa çıkarıldığı 
zamandaki vaziyetinin avdetile bilcümle hukuka 
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sahib olacağından ve uzun senelerden sonra te
celli eden şu neticenin tekaüd kanununun 11 nci 
maddesinin şümulü ıtlakından hariç addine kanu
nî sebeb bulunmamış ve ancak tahdidi sin zarure-
tile rütbesinin iadesile tavzifine imkân kalmamış 
olduğundan yüzbaşılıktan tahdidi sinne uğra
ması lâzımgelen tarihten itibaren tekaüdünün 
icrası muktazi görülerek tekaüd maaşı mebde-
inin mezkûr tarihe tashihine ekseriyetle karar 
verildiği görülmüştür. Encümenimizde cereyan 
eden müzakere neticesinde Askerî temyiz mah
kemesince verilen kararın Teşkilâtı esasiye ka
nununun 54 ncü maddesinin ikinci fıkrasına tev
fikan her hangi bir tedkike tâbi tutulmaması 
tabiidir. Divanı muhasebat tarafından yapılan 
tedkik neticesinde bahse mevzu olan 1683 numa
ralı tekafad kanununun 11 nci maddesi hüküm
lerinin tatbik şekline gelince: Bu maddenin bi
rinci fıkrası «Muhakeme olunmak üzere açığa 
çıkarılanlar ile her ne suretle olursa olsun hap-
sen cezalandırılan zabitler ve askerî ve mülkî 
bilûmum memurların açıkta geçirdikleri müd
detlerle hapis müddetlerinin tekaüde esas tutu
lan hizmet müddetinden indirileceği esası kabul 
olunmuş ve ayni maddenin «A» fıkrasında mu
hakeme olunmak üzere açığa çıkarılanların 
meni muhakeme veya ademi mesuliyet veya be-
raetleri halinde açıkta geçirdikleri müddetlerin 
bu hükümden istisna edileceği kabul edilmiştir. 
Şu hale göre «A» fıkrasında yazılı istisnaî hü
kümden ancak muhakeme olunmak üzere açığa 
çıkarılanlardan bu muamele neticesinde beraet 
edenler veya haklarında meni muhakeme kararı 
verilenler istifade edebilirler. Hâdisede ismi ge
çen Halid Özakar muhakeme edilmek üzere 
açığa çıkarılmış ise de neticede mahkûm edile

rek hüküm kesbi katiyet etmiştir. 19 sene son
ra vukubulan ve beraete müncer olan iadei mu
hakeme neticesinde avdet eden hakların umumî 
hükümler muvacehesinde tedkik ve tatbiki icab 
ettiğine göre 1683 sayılı kanunun 11 nci madde
sinin «A» fıkrasının tayin ve tesbit etmiş olduğu 
şartların yani muhakeme altına alınmak üzere 
açığa çıkarılmak vaziyetinin mevcud olmadığı ve 
bu itibarla akalliyet reyinde isabet olduğuna 
ekseriyetle karar verilmiştir. Encümen azasın
dan üç zat iadei muhakeme talebinin beraetle 
neticelenmesi üzerine bidayeten verilen mah
kûmiyet kararma binaen izaa edilen haklarm 
avdet etmesi tabiî olduğundan 1683 sayılı kanu
nun 11 nci maddesi «A» fıkrasının hâdisede tat
bik edilmesi icab edeceği reyinde bulunmuşlar
dır. 

Divanı muhasebat encümenine tevdi edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Balıkesir 
0. Niyazi Burcu 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Kayseri 

R. Özsoy 
Rize 

M. M. Kâtib 
Zonguldak Konya 
Ş. Devrin G. Gültekin 
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Bu mazbatadaki ekalliyetin 

fikrindeyim 
Feridun Fikri . 

Erzincan Hatay 
A. Fırat Hamdi Selçuk 
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/ / . Menemencioğlu 
Tokad 
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Bu mazbatadaki ekalliyetin fikrindeyim. 
F. A. Barutçu 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 3/155 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

S - V -1940 

Haziran - temmuz ve ağustos 1939 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporunun encümeni-
mizce tedkiki sırasmda mezkûr raporun onun

cu fıkrası hakkında, ilişik evrak mündericatı-
na ve 3410 numaralı kanun hükümlerine na
zaran lâhik olacak mütaleanın işarı zımnmda 

( S. Sayısı : 50 ye ek) 



mezkûr fıkranın Adliye encümenine havalesi te
zekkür kılınarak 15-1-1940 tarihli mazbata
mızla arzı keyfiyet olunmuştu. Bu kere Ad
liye encümenince tanzim kılınıb encümenimize 
Jıavale buyurulan 26-IV-1940 tarihli mazba
tada: 

Sirkat ve nüfuzu memuriyetini suiistimal
den dolayı 1335 senesinde kaziyei muhkeme 
halini almış bir ilâmla silki askeriden tardedi-
lerek üç ay hapse mahkûm edilen yüzbaşılık
tan mütekaid Halid Özakarın ahiren vukubu-
lan iadei muhakeme talebinin kabul ve ted-
kiki neticesinde verilen beraet kararı üzerine 
ilk açığa çıkarıldığı zamandaki vaziyetinin av-
detile bilcümle hukukuna sahib olacağından ve 
uzun senelerden sonra tecelli eden şu netice
nin tekaüd kanununun 11 nci maddesinin şü
mulü ıtlakından hariç addine kanunî sebeb 
bulunamamış ve ancak tahdidi sin zaruretile 
rütbesinin iadesilfc tavzifine imkân kaynamış 
olduğundan yüzbaşılıktan tahdidi sinne uğra
ması lâzımgelen tarihten itibaren tekaüdünün 
icrası muktazi görülerek tekaüd maaşı mebde-
inin mezkûr tarihe tashihinin Divanı muhase
bat Heyeti umumiyesince ekseriyetle tekarrür 
ettirildiği ve encümende cereyan eden müzake
re neticesinde ise, Askerî temyiz mahkemesince 
verilen kararın Teşkilâtı esasiye kanununun 
54 ncü maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan 
her hangi bir tedkika tâbi tutulmaması tabiî 
olub bahis mevzuu bulunan 1683 numaralı ka
nunun 11 nci maddesi hükümlerinin tatbik şek
line gelince, bu maddenin birinci fıkrasında 
muhakeme olunmak üzere açığa çıkarılanlar iln 
her ne suretle olursa olsun hapsen cezalandırı
lan zabitler ve askerî ve mülkî bilûmum me
murların açıkta geçirdikleri müddetlerle hapis 
müddetlerinin tekaüde esas tutulan hizmet müd
detlerinden indirilmesi esası ve ayni madde
nin A fıkrasında muhakeme olunmak üzere açı
ğa çıkarılanların meni muhakeme veya ademi 
mesuliyet veya beraetleri halinde açıkta geçir
dikleri müddetlerin bu hükümden istisnası ka
bul edilmiş olub şu hale göre A fıkrasında ya
zılı istisnaî hükümden ancak muhakeme olun
mak üzere açığa çıkarılanlardan bu muamele 
neticesinde beraet edenler veya haklarında meni 
muhakeme kararı verilenlerin istifade edebile-

çeklerine ve hâdisede ismi geçen Halid Özakar 
muhakeme edilmek üzere açığa çıkarılmış ise 
de neticede mahkûm edilerek hakkındaki hüküm 
kesbi katiyet ettiğine ve 19 sene sonra vuku 
bulan ve beraetine müncer olan iadei muhake
me neticesinde avdet eden hakların umumî hü
kümler muvacehesinde tedkik ve tatbiki icab 
eylediğine göre 1683 sayılı kanunun 11 nci mad
desinin A fıkrasının tayin ve tesbit eylediği 
şartların yani muhakeme altına alınmak üzere 
açığa çıkarılmak vaziyetinin mevcud olmadığı
na ve bu itibarla raporun mezkûr fıkrasındaki 
ekalliyet reyinde isabet bulunduğuna ekseriyet
le karar verildiği ve encümenden üç zatin, 
iadei muhakeme talebinin beraetle neticelen
mesi üzerine bidayeten verilen mahkûmiyet 
kararına binaen izae edilen hakların avdet et
mesi tabiî olduğundan 1683 sayılı kanunun 11 
nci maddesi A fıkrasının hâdisede tatbik edil
mesi icab edeceği reyinde bulundukları beyan 
edilmiştir. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesin
de Adliye encümeninin ekseriyet kararına işti
rak edilmiş ve adı geçenin mahkûmiyeti tarihi 
olan 13 - VII - 1335 tarihinden tahdidi sinne 
uğradığı 14 - VI - 1339 tarihine kadarki müdde
tin hizmet müddetine ilâvesi ve bu tarihten iti
baren tekaüd maaşı tahsisi yolunda Divanı mu
hasebat heyeti umumiyesince ekseriyetle ittihaz 
kılınmış olan karara tevfikan yeniden hesab 
edilerek mebdei tahsisi 14 - VI - 1339 tarihine 
tashih edilen tekaüd maaşının ilk tahsis edildi
ği şekil ve mikdara ve tekaüdlüğünün tasdiki 
âliye iktiran eylediği tarihi takib eden 1 T. sani 
1938 tarihine ircaı muavfık olacağı kararlaştı
rılmış olmakla Umumî Heyetin tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Divanı Mu. En. Reisi M. M. Kâtib 

Namına Çanakkale Kastamonu 
R. Bulayırlı R. Bulayırh II. Dicle 

Afyon K. Balıkesir Bolu 
Cemal Akçın II. Şeremetli Cemil Özçağlar 

Bolu Burdur Burdur 
E. Yerlikaya M. Sanh 1. N. Dilmen 
Kastamonu Maraş Ordu 

Nuri T amaç M. Erten A. îhsan Tokgöz 
Sivas 

M. Giirleyük 
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S. Sayısı: |09 
Orman umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 

kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/265) 

T. C. 
Ba§vekâlet 1- XI -1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5740 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun muvakkat 
12 nei maddesine tevfikan hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 31 - X -1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan Orman umura müdürlüğü teşkilât kadrolarına aid kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Orman müdürlüğünün 1939 malî yılına aid 1907 aded filî kadrosunun eski barem dereceleri 
emsali hasılına göre maaşlar yekûnu olan 1 428 672 lirayı tecavüz ettirmemek üzere filî kad
roda münhal bulunan merkez teşkilâtından 80 liralık bir aded fen heyeti azası, 25 liralık bir 
aded orman mühendis muavini ve vilâyetler teşkilâtından 90 liralık 4 aded orman başmühendisi 
kadrolarının (L) cedveline alınması suretile 3656 sayılı kanunun birinci maddesindeki derecele
re göre intibak cedveli hazırlanmış ve iliştirilmiştir. 

2 : 3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunu ile 2538 sayılı Orta orman mektebi 
teşkil ve muallimleri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası merbut (1) numaralı cedvel 3656 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince teşkilât kanunlarına bağlanması meşrut olan ücretli 
hizmetlere aid 2 numaralı cedvel ve (L) cedveli de tanzim edilerek raptedilmiştir. 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Ziraat encümeni 12 - î - 1940 
Esas No. 1/265 

Karar No. 6 
Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kadroları 
hakkında olub mütaleası alınmak üzere Bütçe 
encümeninin gösterdiği lüzum üzerine Encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası okunub 
görüşüldü : #j 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanun icabatma gö
re hazırlanan bu lâyihada ihtisas mevkilerinin 
yalnız ücretli avukatlara tahsis edilmesini ve 
yine ayni kanuna uymak üzere maaşlarda 2118, 
ücretlerde 11 958 liradan ibaret olan senelik fark
ları Encümenimiz de yerinde bulmuş ve bir an 
evvel kanuniyet kesbetmesi için müstaceliyet ka-
rarile müzakeresi temennisile lâyihayı aynen ka-

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanunun muvakkat 
12 nci maddesine tevfikan hazırlanarak Başvekâ
letin 1 - XI - 1939 tarih ve 6/5740'sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan ve Encümenimize 
havale edilmiş bulunan kanun lâyihası hakkında 
bidayeten Ziraat encümeninin mütaleasmın alın
masına encümence lüzum görüldüğünden Dahilî 
nizamnamenin 28 nci maddesine tevfikan adı ge
çen encümenin mütaleası alındıktan sonra lâyiha 
tekrar Encümenimize tevdi buyurulmakla Or
man umum müdürü ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha; Orman umum müdürlüğü ile orta 
orman mektebi teşkilâtının 3656 sayılı Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
olan kanun hükümlerine intibakını teğmin et-

bul edilmiştir. 
Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek 

Reisliğe sunulur 
Ziraat E. Reisi 

îzmir 
B. Köken 
Balıkesir 

B. Selçuk 
Kars 

ö. Kunt ay 
Siird 

A. B. Esen 
Trabzon 

Ş. Bilgen 

. . 
M. M. 
Manisa 

Yaşar özey 
Edirne 

F. Kaltakkıran 
Manisa 

K. Karaosman 
Siird 

Ş. özdemir 

Kâtib 
Seyhan 

Tevfik Tarman 
Giresun 
F. Ath 

Siird 
N. Bekmen 

Sivas 
/. Uğur 

inek ve bu teşekküllerle orman kurma teşkilâtı
nın daimî ücretli hizmetler kadrolarını dahi adı 
geçen teadül kanununun 9 ncu maddesine tev
fikan kendi teşkilât kanunlarına eklemek ve bu 
kadrolar içerisindeki ihtisas mevkilerini tayin 
etmek maksadlarile tanzim edildiği yapılan ted-
kik ve alman izahlardan anlaşılmakla lâyihanın 
esas itibarile kabulüne karar verilmiştir. 

Kadroların teadül kanunu hükümlerine teva
fukunu anlamak üzere encümence tefrik edilmiş 
bulunan bir komisyonca icra kılman tedkikler 
neticesinde eski kadrolara nazaran yapılan de
ğişikliklerin teadülü teğmin maksadile yapıldığı 
ve bu değişikliklerle 1939 malî yılı filî kadrola
rına uygun bulunan tahsisatları mikdarmı teca
vüz etmediği görülmüş, ancak teftiş heyeti kad
rosundaki derecelerin vaziyeti bu kısımda terfi 
imkânını verecek şekilde tanzim edilmediği gö-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27 - IV - 1940 
Mazbata No. 56 
Esas No. 1/265 

Yüksek Reisliğe 
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rüldüğündçn Hükümetin de mutabakatile bu 
kadroda biri 80 lira maaşlı başmüfettişlik ve üçü 
50 lira maaşlı üçüncü.sınıf müfettişlik derecesi 
ihclaş ve buna mukabil bir 60 liralık birinci ve 
üç 60 liralık ikinci sınıf müfettişlik kaldırılarak 
bir insicam teğmin edilmiştir. 

3656 sayılı kanun hükümlerine tâbi daimî 
ücretlilerin kanunun muvakkat ikinci maddesi 
mucibince dereceleri tesbit edilenlerden almakta 
oldukları ücretleri muhafazaya hakları olanla
rın bu ücretleri, tesbit edilen derecelerden birine 
tetabuk etmiyorsa en yakın dereceye halen al
makta olduğu ücretle dahil olmuş sayılacağı 
esası kabul edilmiştir. 

Evvelce mikdarları her hangi bir şekilde 
tesbit edilmiş bulunan ücret kadroları 3656 sa
yılı kanun mucibince aylıkları derecelendirile
rek yeniden ihzar edilen ve teşkilât kanunlarına 
ek olarak hazırlanan lâyihalara bağlanan bu 
çedvellerde de ücretlerin bu esasa göre tanzimi 
icab eylemekte idi. 

Lâyihaya ekli olarak hazırlanmış bulunan 
çedvellerde baremdeki muayyen mikdarlar arasın
daki ücretlerin daima üst derece mikdarma ib
lâğ edildiği görülmüş ve halbuki 3656 sayılı 
kanunla ücretlilerin zam suretile aylıklarının 
tesbiti derpiş edilmemiş olduğundan kadroların 
tevsii mahiyetini alan bu yola gidilmesine ma
hal kalmamak üzere meri cedvellerdeki ücret 
mikdarları barem derecesine tevafuk etmediği 
takdirde bunların en yakın bulunduğu alt de
recedeki ücrete indirilmek suretile kadrolarda 
bir tasarruf teğmini imkânı da bulunduğundan 
encümenimizce cedveller ona göre hazırlanmış
tır. 

Ancak 3656 sayılı kanunun ücretliler hak
kındaki muvakkat hükümleri arasında yapılan 
intibak neticesinde eylül 1939 ibtidasmda kadro 
dahilinde istihkakları olan mikdar mükteseb bir 
hak teşkil eylediği cihetle o zaman müstahdem 
olanlar için iktisab edilen bu hakkın da o me
muriyetlerde bulundukları müddetçe haleldar 
olmamasını teğminen lâyihaya bir hüküm kon
ması muktazi bulunmuş ve barem kanunu esa
sına göre »tanzim edilen bütün ücretli cedvel-
lere şamil olan bu hüküm alâkası itibarile bu 
lâyihada da muvakkat maddeye bir fıkra ola
rak ilâve edilmiştir. 
/ - Teklif edilen lâyihada Umum müdürlük kad

rosuna dahil avukatların cümlesi ihtisas mevkii 
olarak gösterilmiştir. 

Encümenimiz 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinde tasrih edilen esaslara göre, ihtisas 
mevkilerini, bazı memurlara fazla para vermeği 
teğmin edecek bir yol olmadığından böyle bir 
telâkkiye meydan vermemek mülâhazasile teklif 
edilen ihtisas cedvelini mutlak olarak kabul et
memiştir. Ancak, Devlet memuriyetinde bulun
mamış veya çok az bulunduğu halde uzun sene
ler serbest hayatta çalışarak temayüz etmiş avu
katların ilim ve bilgilerinden istifadeyi de ida
renin menfaatine uygun görerek ihtisas maka
mını çok mahdud mikdara inhisar ettirmiş ve 
teklif edilenlerden yalnız 210 lira ücretli iki 
avukatlığı ihtisas makamı olarak kabul eylemiş 
ve bunun da ayrı bir cedvelde gösterilmiyerek 
iki sayılı cedvelde bu derecenin yanına meşru
hat verilmekle iktifa edilmiştir. 

1939 malî yılı sonuna kadar maaşlı kadroda 
mevkuf tutulacakları gösteren (L) işaretli ced
vele aid lâyihanın üçüncü maddesi hükmü mu
vakkat mahiyette bulunduğundan bu cihet lâ
yihanın muvakkat hükümlerini ihtiva eden 
maddenin (A) fıkrasında gösterilmiştir. 

Encümenimiz ücretli memuriyetleri daimî 
sıfatını da taşısalar muvakkat mahiyette telâkki 
eylediğinden teşkilât kanunlarına bağlanacak 
daimî ücretli kadrolarının bu gün mevcud olan
lara mutabakatini tabiî görmekle geniş mik
yasta bir ücretli kadrosu alınarak bir kısmı
nın mevkuf tutulmak üzere (L) cedvellerine 
idhalini ücretli vazifelerin mahiyetine uygun 
bulmamış ve lâyihanın dördüncü maddesini ve 
buna bağlı cedveli lâyihadan çıkarmıştır. Lâyi
haya bağlı daimî ücretli kadrosuna alman me
muriyetlerden Umum müdürlüğün 1939 yılı büt
çe kanununa bağlı (D) işaretli cedvele dahil 
bulunanların mezkûr cedvelden çıkarılmaları 
icab eylediğinden bunu teğmin için muvakkat 
maddeye bir (B) fıkrası eklenmiştir. 

.Umumî Heyete sunulmuş olan Hudud ve sa
hiller sıhhat umum müdürlüğü teşkilât kadro
larının intibakına müteallik lâyiha hakkındaki 
mazbatamızda izah edildiği veçhile bu Umum 
müdürlükte de intibaktan doğan fazlaların tedi
yesine 1 ikinci teşrin 1939 dan başlanması mu
vafık görülmüş ve 1939 bütçe tasarruflarile 
bu tediyenin karşılanacağı da öğrenilmiş oldu-
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ğundan bunu teğmin maksadile muvakkat mad
deye (C) fıkrası eklenmiştir. 

Lâyihanın diğer maddelerinde yazıya aid 
değişiklikler yapılmış ve bu suretle yeniden tan
zim edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Co§kan Salâh Yargı 
Kâtib 

İstanbul Bolu Bursa 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen Nevzad Ayaş 

HÜKÛjMETİN TEKLİFİ 

3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kanunu ile 2538 sayılı Orta Orman mektebi teş
kil ve muallimleri hakkındaki kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 3204 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı merkez ve vi
lâyetler teşkilâtına aid (1) numaralı cedvel ile 
2538 sayılı Orta Orman mektebi teşkil ve mu
allimleri hakkındaki kanuna bağlı (1) numa
ralı cedvel kaldırılarak yerine işbu kanuna 
bağlı 1 numaralı cedvel konulmuştur. 

MADDE 2 — 3656 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince teşkilât kanunlarına bağ
lanması meşrut olan daimî ücretli hizmetlere 
aid birinci ve ikinci kısım kadroları 2 ve üc
retli kadrolardaki ihtisas mevkileri 3 numaralı 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 3 — Orman umum müdürlüğü 1939 
yılı bütçe kanununa bağlı merkez ve vilâyetler 
teşkilâtına aid (L) cedveli yerine bu kanuna 
bağlı 4 numaralı cedvel ilâve edilmiştir. 

MIADDE 4 — Daimî ücretli hizmetlere aid 
olub Umum müdürlük bütçesinin 2 nci kısmını 
teşkil eden Koruma Genel komutanlık teşkilâ
tında mevkuf bırakılan kadrolar da 6 numaralı 
cedvelde gösterilmiştir. 

( & • 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kayseri 

Suad Ürgüblü 
Mardin 

R. Erten 

Elâzığ 
A. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muğla 

H. Kitdbcı 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas Trabzon 
R. Çiner Sırrı Doy 

Urfa Yozgad 
Sami İşbay A. Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunüe orta 
orman mektebi teşkili ve muallimleri hakkındaki 
kanun ile orman koruma teşkilât kanununda ba
zı değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3204 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununun 5 nci maddesine 
bağlı cedvelde gösterilen teşkilât kadrolarile 
orta orman mektebi teşkili ve muallimleri hak
kındaki 2538 sayılı kanunun 3 ncü maddesi
ne bağlı cedvelde gösterilen teşkilât kadroları 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde yazılı oldu
ğu şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Orman umum müdürlüğü, 
orta orman mektebi ve Orman genel komutan
lığının ; derece, unvan, aded ve ücretleri bu ka
nuna bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen dai
mî ücretli hizmetlere aid kadroları alâkalı bu
lundukları 3204, 3158 ve 2538 sayılı teşkilat ka
nunlarına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cedveldeki memuriyetlerden 
: 109) 
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MADDE 5 — Bu konun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

31 - X -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Br. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz • 
Da V. Ha, V. Ma/ V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk.V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alatas R, Kalradeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

1939 malî yılı sonuna kadar mevkuf tutulacak
lar (3) sayılı cedvelde gösterilmiş ve bu ced-
vel 1939 yılı Orman umum müdürlüğü bütçe
sine bağlı (L) işaretli cedvel yerine konulmuş
tur. 

B) İkinci maddede yazılı ücretli memuri
yetlerden Orman umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil 
bulunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

O) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olup ta 3656 sayılı kanun ahkâmma göre 
yapılan intibak neticesinde ücretleri ve dere
celeri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan ücret mikdan 
terfilerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Orman 
umum müdürlüğü maaşlı memurları hakkmda 
da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 4 —. Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
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OEDVBL [1] 

Memuriyetin nevi Aded Maaşı 

Merkez teşkilâtı 

$Jmum müdür 
Fen heyeti reisi 
Fen heyeti azası 

» » » 
Umum müdür muavini 
Şube müdürü 
Sınıf 1; Orman başmüfettişi 
Sinil 1. Orman müfettişi 
Simi 2. » » 
Sınıf 3: » » 
Şube müdür muavini 
Şef (Mühendis veya mühendis 
muavini) 
Mühendis veya mühendis mua
vini 
Mühendis muavini 

Muhasebe müdürü 
Mümeyyiz 
Memur 

Veznedar 

Smıf 
Sınıf 

Vilâyetler teşkilâtı 

Orman başmühendisi 

Sınıf 3. 
Sınıf 
Sınıf 
Smıf 
Sınıf 

» muavmı 

Orman mühendisi 

Smıf 3. » 
Smıf 1. Kıdemli 
hendis muavini 

1 
1 
2 
3 
1 

13 
1 
4 
T 
3 

13 

5 
7 

31 
35 
50 
62 
97 
70 

125 
100 

90 
80 
90 
70 
80 
70 
60 
50 
40 

13 35 

13 
9 
13 
1 
1 
3 
3 
1 

30 
25 
20 
80 
35 
25 
20 
30 

10 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
15 

orman mu-

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

70 

D. Memuriyetin nevi 

7 Sınıf 2 kıdemli orman mühen
dis muavini 

8 Sınıf 3 kıdemli orman mühen
dis muavini 

9 Sınıf 1 orman mühendis mua
vini 

10 Smıf 2 orman mühendis mua
vini 

11 Sınıf 3 orman mühendis mua
vini 

12 Sınıf 4 orman mühendis mua
vini 

13 Sınıf 5 orman mühendis mua
vini 

13 Kondoktor 
9 Mümeyyiz 

» 
12 Sımf 1 başkâtib 

Smıf 2 » 
Smıf 1 kâtib 
Sınıf 2 Y 
Sınıf 1 orman mesaha memuru 
Smıf 2 » » » 
Sınıf 3 » •» » 

Orta orman mektebi 

7 Muallim 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » muavini 
13 Fidanlık memuru 
13 Muhasebe memuru ve mute-

med 
14 Ayniyat memuru 

Aded Maaş 

1 

1 

1 

1 

15 

60 

50 

40 

35 

30 

58 25 

68 
39 
1 
4 
3 

: 5 
34 
279 
100 
300 
600 

20 
20 
40 
35 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
10 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

20 
15 
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7. 
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10r 

11 
12 

l 

12 
1 0 < 

7 
8 
9 

10 
12 
13 
9 

13 
14 
14 

7 
10 
12 
13 

10 
13 

Memuriyetin nevi 

Orman komiseri 
Orman fen memuru 

» » » 
» » » 

Orman mühendisi 
Orman mühendis muavini 
Fen memuru 
Daire doktoru 
Mesul muhasib 

» » 
» » 
» » 

Mesul muhasib kâtibi 
» » » 

Ayniyat muhasibi 
Orman kâtibi 

» » 
Orman mesaha memuru 

Fidanlıklar ,. 

Fidanlık müdürü 
Muhasib veya mutemed 

» » » 
» » » 

(Ma orman mektebleri 

Müdür 
Müdür muavini 

Aded 

1 
1 
1 
2 

10 
10 
1 
1 
1 
1 

10 
20 
13 
36 

1 
1 
1 

30 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
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OEDVEL [2} 

Ücret 

170 
170 
120 
100 

85 
75 
75 

100 
170 
140 
120 
100 
75 
60 

120 
60 
50 
50 

170 
100 
75 
60 

100 
60 

D, Memuriyetin nevi 

8 Muallim 
10 » 
12 » 
14, : » 
14, Şef laboratuar 
12 Kâtib 

Avukatlar 

6 Avukat [ihtisas mevkii] 
7 > 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 

m 

Aded 

2 
4 
2 
2 
6 

'..'.' 2 " 

2 
3 
6 

10 
12 
14 
19 

Koruma Genel konmtankğı 

8 Hâkim 
9 Muamele memuru 

11 » » 
9 Hesab memuru 

10 » » 
8 Mesul muhasib 

10 Muhasiblik tedkik memuru 
12 Veznedar 
4 İstihbarat müdürü 
7 » ^ memuru 
7 Mıntaka âmiri 
8 Yuva âmiri 

1 
' 2 

7 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
9 

Ücret, 

140 
100 
75 
50 
50 
75 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

140 
120 
85 

120 
100 
140 
100 
75 

300 
170 
170 
140 
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D. Memuriyetin nevi 

Merkez teşkilâtı 

5 Fen heyeti azası 
6 Şube müdürü 
9 Şube müdür muavini 

10 Şef (Mühendis veya mühen
dis muavini) 

11 Mühendis veya mühendis mu-
avni 

12 Mühendis muavini 

Vilâyetler teşküâU 

4 Sınıf 1 Orman başmühendisi 

Aded 

1 
6 
7 

6 

7 
3 

5 

OEDVEL [3] 

Maaş 

80 
70 
40 

35 

30 
25 

90 

D. 

6 
7 
8 

10 
6 

7 

8 

9 

10 

Memuriyetin nevi 

Sınıf 3 Orman başmühendisi 
» 1 » » muavini 
» 2 » » » 
» 2 » mühendisi 
» 1 Kıdemli orman mühen 

dis muavini 
Sınıf 2 Kıdemli orman mühen
dis muavini 
Sınıf 3 Kıdemli orman mühen
dis muavini 
Sınıf 1 Orman mühendis mu
avini 
Sınıf 2 Orman mühendis mu-
avni 

Aded 

14 
11 
3 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

Maaş 

70 
60 
50 
35 

70 

60 

50 

40 

35 

» • < ı 
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S. Sayısı: | |0 
Posta, Telgraf ve teleion umum müdürlüğü teşkilât kad

rolarına müteallik kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/266) 

T. C. 
Başvekâlet 1 - XI - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5741 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanunun muvakkat 
12 nci maddesine tevfikan hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31 - X - 1939 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğüne aid kanun lâyihası esbabı 
mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Posta, telgraf ve. telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid 2822 sayılı kanuna ek kanunun 
esbabı mueibesi 

3656 sayılı teadül kanunu ile maaş dereceleri değiştirilmiş ve yeniden ihtisas mevkileri' teşkil 
edilmiş olduğundan I*. T. T. İdaresine aid teşkilât kanununa bağlı (1) numaralı cedvelle bütçe ka
nununa merbut (L) işaretli cedvelde memuriyet; derecelerinin bahsi geçen kanundaki esas ve hü
kümlere uygun olarak tadili derpiş edilerek merbut kanun lâyihası ihzar ve teklif olunmuştur. 

Bu esbaba binaen teklif olunan tadilâta nazaran 16, 17,5, 45 ve 55 liralık dereceler sırasile 20, 50 
ve 60 liraya çıkarılmıştır. Bu vesile ile 2822 sayılı kanunun dördüncü maddesinde ayni zamanda 
umumî müdürün idarî ve teknik işlerde müşavir ve yardımcısı olduğu mevzubahs edilen ihtisas şube
leri reisinin, bu vazifesini memuriyet unvanında da zikrederek sıfatı memuriyetini vazife ve salâ
hiyetine uygun bir şekilde tayin ve tesbit eylemek için (İhtisas şubeleri reisi) unvanı (Umumî müdür 
muavini ve ihtisas şubeleri reisi) olarak değiştirilmiş ve cedvellere de bu şekilde dercolunmuştur. 

3671 sayılı kanunla kabul olunan adlî tebligat işleri müdürlüğünün merkez kadrosundaki memu
riyetlerden 30 liralık iki şef, 25 liralık 2 memur, 20 liralık 4 memur kadrosu, adlî tebligat işle
rini ifa .edecek memur ve müstahdeminin zatî muamelelerini ifa ile mükellef bulunan muamelât mü
dürlüğü kadrosuna nakledilmiştir. 

Ehemmiyeti mevkiiyeleri, iş hacmi ve merkez adedi fazla olan vilâyetler için 40 liralık müdürlük 
kadrosundan üçü tenzil edilmek suretilc doksanar liralık üç kadro ve seksen lira maaş almakta plub 
kadrosuzluk yüzünden başka yerlerde istihdam edilmekte olan mühendislerin kadrolarında tavzif
lerini teğmin için 70 liralık mühendis veya fen müfettişi kadrosundan tenzil edilmek suretile sekse
ner liralık iki kadro ihdas edilmiştir. 

Muamelâtı umumiyesi ve varidatı gün geçtikçe artmakta bulunan P. T. T. İdaresine müsaid 
kadro bulunmaması yüzünden yüksek ve lise tahsilli eleman bulmakta müşkülât çekilmekle bera
ber elde nıevcüd olanlarda yine mezkûr sebeb yüzünden terfi ettirilememektedir. Bundan başka 
ötedenberi idare hizmetinde çalışan ve meslekî bilgileri müsaid memurlardan mühim bir kısmı da 
terfi müddetlerini ikmal etmiş olmalarına rağmen altı senedenberi terfiden mahrum kalmaktadır
lar. Beynelmilel münasebatta en büyük lıizmei ı bulunan bu idare servisinin muamelâtı çoğal-
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makla beraber ayni zamanda tenevvü etmekte bulunduğundan hem yukarıda yazılı mahzuru izale 
ederek servise tahsili müsaid gençlerin iştirakini teğmin etmek, hem de terfi müddetini doldu
ranların birer derece olsun terfihlerini mümkün kılmak için 25 liralık memur kadrosuna, 20 lira
lık, kadrodan tenzilen 275 aded kadro ilâve suretile 25 liralık memur kadrosu 910 adede iblâğ 
edilmiştir. 

Teadül kanununa göre orta mekteb mezunlarına (15) lira maaş verilmesi icab elliğinden (10) 
liralık kadrolardan 172 adedi ihdas olunan bu dereceye nakledilmiştir. 

Taşra muhasebecilikleri kadrosundaki 16 liralık derecelerin de 20 liraya iblâğı dolayısile 20 
liralık memur adedi altmış üçe çıkarılmıştır. Bundan başka 10 lira maaşla muhasebe kâtibi bul
maktaki müşkülât dolayısile 10 liralık 28 aded muhasebe kâtibi, muhasebe memuru uııvauile 15 
liraya çıkarılmış ve bu suretle muhasebe kâtibliği kaldırılmıştır. 

P. T. T. idaresinde hususî meslek bilgi ve ihtisasına ihtİ3rac gösteren'maaşlı memuriyetlere a id 
ve 3656 sayılı kanunun 13 ucü maddesinde mevzubahs ihtisas mevkilerini gösteren (2) sayılı cedvel 
eklenmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 9 ucu mad
desine tevfikan ve barem derecelerine intibak ettirilmek suretile hazırlanmış olan daimî ücretli 
hizmetlere aid kadro cedveli ile bunlardan ihtisas mevkilerini gösteren cedvel eklenmiştir. 

1939 malî yılında mevkuf tutulacak olan memuriyetlere aid (L) cedvelinin yerine hazırlanan (51 

sayılı cedvel konulmuştur. Ancak servisin arzettiği ihtiyaç ve ahvali hazıra dolayısile kadroların 
kifayetsizliği bir kat daha tahakkuk etmiş olmasına binaen ve Genel kurmay başkanlığının göster-
diği lüzum üzerine kıyı ve sınır merkezlerden bir çoklarının sabaha kadar acık bulundurulması 
icab ettiğinden ve mevcud kadro ile munzam hizmetlerin ifası mümkün olmadığından (L) cedveli-
le mevkuf tutulmunş olan 35 liralık 10 merkez, 30 liralık 40 servis şefi İle 25, 20, 17,5, 16 ve 10 
liralık ceman (200) şef ve memur kadrosunun cedvelden çıkarılarak istimaline zaruret hâsıl ol 
muştur. 

Şirket halinde idare edilmekte iken Hükümet tarafından satın alman İstanbul ve izmir telefon
larında ötedenberi çalıştırılmakta bulunulan bir kısım elemanların bilgileri dolayısile istihdamları 
nı ve evvelce almakta oldukları ücretlerin verilmesini teğıninen İstanbul telefon idaresinin teşki
lâtına aid kanunda bazı memuriyetlerde emsali hasılının bir misli i'azlasile ücretli memur istihda

mı teklif edilmiş ve keyfiyet Yüksek Meclisçe teadül kanunu esaslarına uygun görülmediğinden 
işin hususiyetine binaen bu memuriyetlerde ücretle istihdam olunacak Türk veya ecnebilere verile
cek ücret mikdarınm İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmesi muvafık görülerek bu maksadı teğmin 
için Yüksek Meclisçe P. T. T. idaresi 1937 malî yılı bütçe kanununa 11 nci madde ilâve ve keyfi
yet 1938 bütçe kanununun 9 ve 1939 bütçe kanununun 7 nci maddelerde tey.id edilmişti. 

Yukarıda arzedilen maddelere istinaden devam etmekte bulunan bu vaziyetin 3656 sayılı kanını 
hükümlerde telif edilmek ve kanunun meriyete girdiği tarihte iş başında bulunanlara aid olmak 
üzere mezkûr kanunun muvakkat 10 ncu maddesine müsteniden ayni vazifede bulundukları müd
detçe şahıslarına münhasır kalmak şartile halen almakta oldukları ücretin tediyesini teğmin için 
bu maddenin tedvini lüzumlu görülmüştür, 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/266 

Karar No. 8 

12 - I - 1940 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanunun muvak
kat 12 nci maddesine tevfikan hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 13 - X - 1939 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Posta 
telgraf ve telefon umum müdürlüğüne aid olub 
Başvekâletin 1 - I - 1940 tarih ve 5741 sayılı 
teafceresile gönderilen ve encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası ve mucib sebebleri 
ile Bütçe encümeni riyaseti tezkeresi Posta tel
graf ve telefon umum müdürlüğü hesab işleri 
müdürü e muamelât müdürü hazır oldukları hal
de okundu ve görüşüldü. 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin günden 
güne inkişafa mazhar olması ve bu meyanda 
adlî tebligat işlerini de deruhde etmiş bulun
ması dolayisile Hükümetin teklifi veçhile kad
ro ve cedvellerinde 3656 numaralı kanunla 

Devlet memurları maaşatında yapılan değişik
liklerle kadroda icra edilen tadilâtın kabulü 
ve ihtisas şubeleri reisi unvanının umumî mü
dür muavini ve ihtisas şubeleri reisi şeklinde 

tadili muvafık görülmüştür. 
Ancak intibaktan mütevellid hakların kanu

nun neşri tarihinden itibar edilmesi hakkındaki 
noktai nazara encümenimizce de iştirak edilme
diğinden bu farkların 3656 sayılı kanun hük
müne göre 1 eylül 1939 tarihinden itibaren ve
rilmesi encümenimizce' muvafık görülmekle lâ
yiha bu esasa göre tadil edilmiş ve müstaceliyet 
karile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Nafit En. Reisi 
Erzincan 

A. Samih İlter 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
Manisa 

0. Ercin M. 
Tunceli 

Sami Erkman 

M. M. 
Eskişehir 

İzzet Arukan 
Ankara 

E. Demirel 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Maiatya 

Ş. özpazarbaşı 
Urfa 

Ş. TJluğ 

Kâtib 
Sivas 

A. N. Demirağ 
Ankara 

A. Bay Un 
izmir 

S. Epikmen 
Niğde 

H. Mengi 
Urfa 

R. Soyer 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 66 
Esas No. 1/266 

2? IV 1940 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanunun muvak
kat maddesine tevfikan hazırlanıb Başvekâletin 
1 - XI - 1939 tarih ve 6/3741 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunularak Encümenimize havale 
edilmiş bulunan Posta telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü kadrolarının 3656 sayıh kanunun hü
kümlerine intibakına dair olan kanun lâyihası 
Encümence görülen lüzum üzerine Dahilî nizam

namenin 28 nci maddesine tevfikan Nafia encü
menine gönderilmiş ve mezkûr encümenin mü-
taleasım havi mazbatanın vürudundan sonra 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürü ile Ma
liye vekâleti namına Bütçe ve Malî Kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu : 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilâtının 3656 sayılı Devlet memurları aylık-
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larının tevhid ve teadülüne dair olan kanun hü
kümlerine intibakını teğmin etmek ve daimî üc
retli hizmetler kadrolarını da adı geçen teadül 
kanununun 9 ucu maddesine tevfikan idarenin 
teşkilât kanununa eklemek ve bu kadrolar için
deki ihtisas mevkilerini tayin etmek maksadla-
rile tanzim edildiği yapılan tedkikler ve alman 
izahlardan anlaşılan lâyihanın müzakeresi esas 
itibarile Encümenim izce de kabul 'edilmiştir. 

Eneümenimizce aza arasından seçilen bir ko
misyon-tarafından bütün kadroların intibak şe
killeri tedkik edilerek neticeleri encümende mü
zakere ve münakaşa edildikten sonra aşağıda ak
sedilen değişiklikler yapılmıştır: 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında da taf-
silen izah edildiği veçhile terfi imkânlarım ver
mek üzere bazı derecelerde tenziller yapılmış ve 
buna mukabil kadroya yeni dereceler ilâve edil
miştir. Bu derecelerin kadroya idhali teadül 
kanunu esaslarına uygun bulunmakla Eneüme
nimizce de muvafık görülmüştür. 

İdare hizmetlerinin çoğalması, Genel Kur
mayca lüzum gösterilen yerlerde yeni şubeler 
açılması veya bazr şubelerin gece gündüz açık 
bulundurulmasının istenmesi gibi sebebler dola-
yısile 1939 malî yılı zarfında mevkuf tutulmuş 
bulunan kadrolardan, ihtiyaca göre filî kadroya 
bazı memuriyetler alınmış ve 1939 malî yılı sonu
na kadar mevkuf tutulacak kadroların mikdarı 
yeniden tanzim edilen (4) sayılı cedvelde göste
rilmiş olub bu eedvel 1939 bütçe kanununa bağlı 
(L) cedveli yerine konulmak üzere lâyihaya bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Encümenimiz maaşlı kadrolarda ihtisas mev
kii olarak gösterilen hizmetleri 3656 saydı ka
nunun tarifine uygun görmediğinden kabul et
memiş ve bu cedveli tamam ile lâyihadan çıkar
mıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesine bağlı daimî üc
retli kadrolara gelince : Encümenimiz, ücretlile
rin teadül kanunu hükümlerine intibakında ka
bul ettiği esası bu idare kadrosunda da tatbik ede
rek aldıkları ücretlere istihkak kesbedenlerin al
makta oldukları ücrete tekabül eden derece mev-
cud değilse bunları en yakin alt dereceye koy
mak sııretil e cedveli yeniden tanzim etmiş ve 
diğer lâyihalarda olduğu gibi mükteseb haklan 
teğmin için muvakkat maddeye; bir (E) fıkrası 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihanın muvakkat hükümleri alfabe sıra-

(.S. Sayısı 

sile bir madde halinde birleştirilmiş ve ücretli 
daimî müstahdemlerin bu idarenin 1939 malî yılı 
bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil bulu
nanlarının cedvelden çıkarıldıklarına dair mu
vakkat maddeye (15) fıkrası'yeniden ilâve edil
miştir. 
. Ücretli kadroda ihtisas mevkii olarak gösteri

lenlerden bu idare için ancak üç yüksek mimar 
ve mühendislikle üç mühendis veya fen memur
luğunun ihtisas mevkii olabileceği kabul edil
miştir. Radyo difüzyon ile stüdyolar idaresi için 
gösterilen ihtisas mevkilerinin bu idarenin ileride 
alacağı şekle göve o zaman görüşülmek ve bütçeye 
bağlı «D» cedvelinde kalmak üzere lâyihadan çı
karılmasını Encümenimiz muvafık görmüştür. 

İstanbul ve İzmir telefon müdürlüklerinde de 
bir kısım memuriyetler ihtisas mevkii olarak 
gösterilmiştir. Bunun sebebi Eneümenimizce 
tedkik edilerek şu neticeye varılmıştır: 

İstanbul telefonu 1987 yılında Hükümete in
tikal etmiş ve bu yıl telefon umum müdürlü
ğüne bağlı müstakil bir idare halinde 8199 sa
yılı kanunla kabul edilen bir kadro ile umum 
müdürlüğe bağlanmıştı. Ancak, şirket zamanın
da müstahdem ve devirden sonra da istihdam
ları lüzumlu görülen bazı memurların yeni kad
roda teshil; edilen maaşlı mevkilerden maaşla is
tihdamlarına o zaman meri bulunan 1.452 sayılı 
kanun hükümleri müsaid bulunmadığından bu 
memurların maaş •mukabili ücretle istihdamları
nı teğmin için bu kadroda Jcra Vekilleri kara-
rile ücretli Türk veya ecnebi istihdam edilebi
leceğine dair 1937 bütçe kanununun 12 nci mad
desi le bir salâhiyet kabul edilmişti. Bilâhare 
1938 yılında İzmir telefon şirketi de Hükümete 
intikal ettiği vakit; ayni salâhiyet bu idare müs
tahdemleri içinde teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

3656 sayılı kanunun muvakkat İÜ neu•'•'mad
desinde muhtelif dairelerin teşkilât kanunla
rında nıevcud ve maaş eınsal hasılının veya 
emsal hâ.sılı fazla veya eksiğinin ücret olarak 
verilebileceği yolundaki salâhiyetlere müsteni
den tayin edilmiş olanlardan kanunun neşri 
tarihinde müstahdem bulunanlara almakta ol
dukları ücretlerle muvakkat tazminatlarının ay
ni vazifede kaldıkları müddetçe şahıslarına mün
hasır olmak üzere verilmesine devam olunacağı
na dair bir hüküm kabul edilmiştir. Posta, tel
graf ve telefon umum müdürlüğü teşkilât kanu
nunda ise böyle bir hüküm nıevcud olmayıb yu-
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karıda izah edildiği veçhile mümasili bir hüküm 
ancak bütçe kanunları ile her sene tekrar edilmek 
suretilc teğmin edilmiş ve bu memurların istih
damlarına devam edildikçe bütçe kanunlarındaki 
salâhiyetin de her sene tekrar edilmesi zarurî 
bulunmaktadır. Halbuki bütçe kanunlarının 
daimî mahiyetteki ahkâmı ihtiva, etmemesi pren
sibi de kabul edilmiş bir esas olduğundan 
bütçe kanunlarından bu maddenin çıkarılması
nı ve bnhsi ijeçen kadrolarda bu hükme daya
narak kullanılanların da vaziyetlerinin idame
sini teğmin etmek üzere bunların ihtisas mev
kilerinde gösterilerek almakta oldukları ücret
lerinin verilmesi teğmin edilmek istenildiği 
alınan izahlardan anlaşılmış bulunmaktadır. 

Encümenimiz, ihtisas mevkilerini yüksek 
para verebilmek için ihdas edilmiş kanunî bir 

'yol olarak kabul etmediğinden bu teklifi ka
bul etmemiş ve ınahza teşkilât kanunlarında 
böyle bir hüküm mevcud olmadığından dolayı 
8656 sayılı kanunun yukarıda geçen muvakkat 
10 ncu maddesinden istifade edemeyen bu teş
kilâtın da olduğu gibi devamına kanaat «-etir-
nıiş bulunduğundan bütçe kanunlarile veril
mekte bulunan salâhiyetin lâyihaya alınmak 
sııretile teğminini 3656 sayılı kanunun esasla
rına da uysun görerek muvakkat maddeye 
(0) fıkrasını ilâve eylemiştir. 

Diğer intibak lâyihalarında kabul edilen 
esasa mütenazır olarak bu lâyihanın malî hü
kümlerinin maaşlı memurlar hakkında 1 ikin
ci teşrin 1939 dan itibaren tatbiki halinde bu 
malî yıl içinde yapılacak tediyelerin 1939 maaş 
tasarruflarile karşılanabileceği anlaşıldığından 

bunu teğmin için muvakkat maddeye (!)) fık
rası eklenmiştir. 

Yapılan hesablar neticesinde maaş tutarla
rının artmasından, bazı derecelerin kaldırıl
mış olmasından ve daimî ücretlilere Ankarada 
verilecek muvakkat tazminattan dolayı bütçe
nin maaş tertibinde (224 000) lira bir tezayüd 
husule gelmektedir. Alman izahlara göre bu 
farkın adlî tebligat işlerinin postaya verilmesi 
•ve sair sebeblerden bütçelerinde varidatın in
kişafı sebebile, telâfisi kabil görülmüş bulun
duğundan yukarıda yapılan değişikliklerle ye
niden tanzim edilen lâyiha Umumî Heyetin tas
vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Bütçe En. lls. 
Kırklareli 
ti. Denker 

Kâ. 
İstanbul 

F. öymen 
Diyarbakır 
K. Bekit 
(lürnüşane 
D. 8akar-ya 

Kayseri 
»S. Pn/üblü 

Mardin 
Ti. Erten 
Seyhan 

i). Arıkoğlu 
:; Urfa ; 

'""S; tşbay 

K.s. V. 
Kastamonu 

T. Votkan 

Bolu 
Dr. Z. tllgcn 

Elâzığ 
.)/. F. Al tay 

İsparta 
Ti. Ünlü 

Kütahya 
. 1. Tiridoğlu 

Muğla 
// . Kitahcı 

Sivas 
Ti. Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 

S. Yargı 

Bursa 
Y. Ayaş 
(firesun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F, Baysal 
Malatya 
M. Öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon ( 

S. Day 
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6 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve vazi
felerine aid 2822 sayılı kauna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi eşkilât ve vazifelerine dair 2822 sayılı ka
nuna bağlı olub 3622 sayılı kanunla tadil ve 3671, 
3711 sayılı kanunlarla ilâve edilmiş olan (1) sa
yılı cedvel yerine bu kanuna bağlı (1) ve ihti
sas mevkileri için (2) sayılı cedveller konul
muştur. 

MADDE 2 —•. Daimî ücretli hizmetlere aid 
kadrolar bu kanuna bağlı (3) ve ihtisas mevki
leri (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 

NAPtA ENCÜMENİNİN DEfttŞTİRtŞİ 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve vazi
felerine aid 2822 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 
aynen 

— Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2 
aynen 

— Hükümetin ikinci maddesi 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedveldeki memuriyetlerden 1939 ma
lî yılı zİrfmda mevkuf tutulacaklar bağlı (5) 
sayılı cedvelde gösterilmiştir. Bu cedvel mez
kûr umumî müdürlüğün 1939 malî yılı bütçe ka
nununa bağlı (L) işaretli cedvel yerine konul
muştur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 3624 sayılı ka
nunun 7 nci maddesine istinaden İstanbul ve 
İzmir telefonlarında maaş mukabili ücretle istih
dam edilenlerden 3656 sayılı kanunun meriyete 
girdiği tarihte iş başında bulunanlara ayni vazi
fede bulundukları müddetçe şahıslarına münha
sır kalmak şartile halen almakta oldukları üc
retin tediyesine devam olunur. 

(S.. Say ısı t 110) 



_:_ ? -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ j 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ve va- \ 
zif elerine aid kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2822 sayılı posta, telgraf ve 
telefon idaresi teşkilât ve vazifelerine aid kanu
nun 25 nci maddesine bağlı (1) sayılı cedvelde 
gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna Tbaglı 
(1) sayılı cedvelde yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir. 

• MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün; derece, unvan, aded ve 
ücretleri bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde ı 
gösterilen daimî ücretli hizmetlere aid kadro- j 
lan 2822 sayılı kanuna eklenmiş ve bu kadrola- j 
nn ihtisas mevkileri bağlı (3) sayılı cedvelde j 
gösterilmiştir. I 

i 
MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedveldeki 

memuriyetlerden 1939 malî yılı sonuna kadar 
mevkuf tutulacaklar bağlı (4) sayılı cedvelde 
gösterilmiştir. Bu cedvel, mezkûr umumî mü
dürlüğün 1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı 
(L) işaretli cedvel yerine konulmuştur. i 

B) Bu kanuna bağlı (2) sayılı cedvelde ya
zılı ücretli memuriyetlerden posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe
sine bağlı (D) işaretli cedvele dahil bulunan
lar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) 3624 sayılı kanunun 7 nci maddesi mu
cibince İstanbul ve İzmir telefonları kısmmda 
maaşlı memuriyetlere İcra Vekilleri Heyeti ka- ı 
rarile ücretle tayin edilmiş olanlardan 3656 sa
yılı kanunun meriyete girdiği tarihte iş başında 
bulunanlarla İstanbul telefonunda müstahdem 
180 lira ücretli bir ve 150 lira ücretli 2 müfettiş 
ile İzmir telefonunda 130 lira ücretli bir abo- j 
neman şefinin istihdamına ve ayni vazifede bu- j 
lundukları müddetçe şasıhlarına münhasır kal- j 
mak şartile halen almakta oldukları ücretin te- j 
diyesine devam olunur. j 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin j 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Posta, 
telgraf ve telefon umumî idaresi maaşlı memur
ları hakkında ki 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden 
itibaren tatbik olunur. I 

E) Bu kanunla dereceleri indirilen ücretli j 

(S. Sayısı : 110) 
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MADDE 3 — Bu kanun hükmü neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Münakalât vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam F. Okyar 

D a . V . Ha. V. 
Fa/yik öztrak Ş. Saraçoğlu 

M i V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. t M. V. . G. I. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya N 

M. M. V. 
N. Ttnaz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
. Topcoğlu 

MADDE 4 
aynen 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü 1 eylül 
1939 tarihinden muteberdir. 

— Hükümetin dördüncü maddesi 

( S . Sıvısı ; UO) 
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B. E. 

memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olup ta 3656 sayılı kanun ahkâmına göre 
yapılan intibak neticesinde ücretleri ve derece
leri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun hük
müne göre verilmekte olan ücret mikdan terfi-
lerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

OEDVEL [1] 

D Memuriyetine nevi 

2 Umumî müdür 
3 » » muavini ve ihti

sas şubeleri reisi 

Yüksek fen heyeti 

3 Yüksek fen heyeti reisi 
4 » » » azası 

12 Memur 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Teftiş heyeti 

Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettiş 
1 nci smıf müfettiş 
2 nci » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 

10 Müfettiş muavini 

Aded Maaş 

1 125 

1 100 

1 100 
3 90 
1 25 

1 
2 
3 
4 
6 

10 
10 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

D. Memuriyetin nevi 

10 Şef 
12 Memur 
13 » 

Aded 

1 
1 
2 

Umumî müdürlük kalemi 

7 Müdür 
•8" Mütercim ve kalem âmiri 
10 Şef 
12 Memur 
13 » 

Posta işleri 

4 Beis 
5 » muavini 
6 » » 
7 » » 
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T). Mettiuriyetin nevi 

— 10 -
Aded Maaş D. 

8 Şube müdürü , 
9 » » ıtüıavini 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 » 

Telgraf işleri 

muavini 
4 Reis 
5 
6 » » 
7 » » 
7 Mühendis veya fen müfettişi 
8 » » 
8 Şube müdürü 

10 Şef 
11 » 
11 Tedkik memuru 
12 Memur 
13 » 

Telefon isleri 

Reis 
» muavini 
» » 
» » 

Mifcendis veya fen müfettişi 
» » 
» » 

8 Şube müdürü 
9 •» müdür muavini 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 » 

Muamelât müdürlüğü 

5 Müdür 
7 » muavini 
8 » » 
9 Şube müdürü 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
.13 » 

3 
3 
6 
7 

15 
35 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
5 
5 
9 

17 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
6 

12 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
50 
35 
30 
30 
25 
20 

90 
80 
70 
60 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

1 
1 
2 
3 
4 
4 
10 
19 

80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

6 
7 
8 
8 
9 
10 
11 
10 
11 
11 
12 
10 
12 
13 
11 
12 
13 
6 
7 
11 
11 
12 
13 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

T/mamm müdürlüğü 

Müdür 
Şube müdürü 

» » muavini 
Ayniyat muhasibi [1] 

Şef 
* - • . • 

Ambar memuru 

Daire müdürü 
Ambar memur muavini 

Mubayaa memuru ve mutemed 
Memur 

» 
Fabrika müdürü 
Mühendis 
Mutemed 
Ambar memuru 
Memur 

Hesab işleri müdürlüğü 

1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
8 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 Müdür 
7 » muavini 
8 » » 
8 Merkez muhasebecisi 

10 Şef 
11 Tedkik memuru 
12 Memur 
13 » 

8 Başveznedar 
10 Veznedar 

Evrak ve istatistik müdürlüğü 

7 Müdür 
8 » muavini 

10 Şef 
11 » 

70 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
35 
30 
30 
25 
35 
25 
20 
30 
25 
20 
70 
60 
30 
30 
25 
20 

1 
1 
1 
1 
10 
9 
7 
17 
1 
1 

80 
60 
50 
50 
35 
30 
25 
20 
50 
35 

1 60 
1 50 
1 35 
1 30 

[1] Biri umumî müdürlük ayniyat merkez 
muhasibliğini ve diğeri umumî depo ayniyat mu-
hasiMiğini yapar. 
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D. Memuriyetin neti 

— IX — 
Aded Maaş î D. 

12 Memur 
13 » 

Hukuk müşavirliği 

5 Hukuk müşaviri 
7 » » muavini 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 » 

Adlî tebligat işleri müdürlüğü 

6 M t f t r 
8 s 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 » 

muavini 

Vilâyetler 

Merkez müdürü 

» 
Merkez müdür muavini 

» » » 
» » » 
» » » 

Ankara telefon müdürü 
» » şebeke âmiri 
» » santrallar âmiri 

işletme âmiri » » 
10 Şebeke şefi 
7 Murakıb 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
10 Merkez şefi 
11 » » 
12 » » 
5 Mühendis veya fen müfettişi 
6 » » » 
7 » ,» » 

3 
3 
8 

14 
18 
17 
2 

12 
4 

13 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

10 
16 
25 
20 
45 

440 
2 
6 

10 

25 
20 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
3 
2 

80 
60 
35 
30 
25 
20 

70 
50 
35 
30 
25 
20 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
70 
60 
50 
40 
80 
60 
60 
60 
35 
60 
50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
80 
70 
60 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

8 Mühendis veya fen m ö M J ş i 
9 

10 

8 
9 

10 
12. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

» » » 
Mühendis veya fen müfettişi 
muavini 
Başmakinist 

» 

Makinist 
Servis şefi 

» » 
Memur 

» 

Taşra muhasebecilikleri 

6. Muhasebeci (İstanbul) 
7 » 
8- » 
9 » 
8 », mua>viai (Istaaıteal) 
9 » •» (Aı*k«ı?a) 

10 Muhasebeci 
11 Muhasebeci 
10 Muhasebe şef ve kontrolörü 
11 Tedkik memuru 
12 Muhasebe memuru 
13 » » 
14 » » 
9 Veznedar (îstesatel) 

10 Veznedar muavini (İstanbul) 
11 Veznedar 
12 Tahsildar 
13 » 

12 
14 

10 
2 
3 
4 
6 

104 
261 
910 

2215 
172 
128 

1 
3 
5 
8 
1 
1 

13 
23 
8 

20 
34 
63 
28 

1 
1 

, 4 
5 
3 

İstanbul Telefon Müdürlüğü 

4 Müdür 1 
5 » muavini 1 
6 Santrallar âmiri 1 
6 Şebeke » 1 
6 Muhasebeci 1 
6 Aboneler hesab âmiri 1 
7 İ le tme Servis » 1 
7 Tahsilat âmiri 1 
7 Keokr » 1 
8 Muhasebeci muavini 1 
8 Malzeme âmiri 1 

50 
40 

35 
50 
40 
35 
25 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
20 
15 
40 
35 
30 
25 
20 

w 
70 
70 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
50 

( fi. Salısı : 110 ) 



— 12 — 
D. 

9 
9 
9 

11 

5 

Memuriyetin nevi 

Zat ve yazı işleri âmiri 
Aboneman âmiri 
Atölye » 
Ayniyat muhasibi 

Aded 

1 
1 
1 
1 

İzmir Telefon Müdürlüğü 
Müdür 1 

Maaş 

40 
40 
40 
30 

80 

D. 

; 7 
7 
7 
7 

11 
12 
13 

Memuriyetin nevi 

İşletme âmiri 
Santrallar » 
Şebeke » 
Muhasebeci 
Ayniyat muhasibi 
Memur 

•» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Maaş 

60 
60 
60 
60 
30 
25 
20 

OEDVEL [2] 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Merkez 

5 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 

6 » » 
7 Mühendis veya fen memuru 
7 Fen memuru veya ressam 
7 Seferberlik bürosu müdürü 

12 » » memuru 
7 Mütercim 

9 

7 
8 

12 
15 

7 
8 

10 
12 
10 

7 

Desinatör 

Tabib 
» 
» 
» 

Avukat 
» 
» 
» 

Ressam 

Müfettiş 

Vilâyetler 

İstanbul telefonu 

3 
1 
3 
8 
2 
3 

11 
1 
1 

260 
210 
170 
170 
170 , 
75 

170 
140 
120 
120 

170 
140 
75 
50 

170 
140 
100 
75 

100 

170 
140 

D. Memuriyetin nevi 

10 
12 
12 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
.7 

11 
12 
7 

Müfettiş 
Arızat memuru 
Murakıb 
Şef 
» 
» muavini 

Memur 
» 
» 
» 
•» 

Ressam 
» 
» 

Tabib 
8 Avukat 
6 Mütercim 
8 » 
8 Veznedar 

İzmir telefonu 

9 Abonman şefi 
8 Veznedar 

12 Memur 
13 » 
14 », 
15 » 
13 Ressam 

Aded 

1 
1 
2 
5 
8 
1 

11 
12 
13 
15 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

100 
75 
75 

120 
100 
85 
85 
75 
60 
50 
40 

170 
85 
75 

170 
140 
210 
140 
140 

1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 

120 
140 
75 
60 
50 
40 
60 
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CEDVEL [3] 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

5 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 1 260 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

6 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 2 210 

7 Mühendis veya fen memuru 3 170 

D. 

10 
11 

11 

8 
9 

10 

12 

Şef 
» 

... -, _.„.. 

Memuriyetin nevi 

Posta işleri 

Telgraf işleri 

Tedkik memuru 

Şube 

Telefon işleri 

müdürü 
Şube müdür muavini 
Şef 

Muamelât müdürlüğü 

Memur 

Aded 

1 
1 

. 3 

1 
1 
2 

1 

CEDVEL [4] 

Maaş 

35 
30 

30 

50 
40 
35 

25 

D. 

10 
12 

12 

7 
9 

10 

12 
13 

Memuriyetin nevi A< 

Levazım müdürlüğü 

Şef 
Memur 

Htsdb işleri müdürlüğü 

Memur 

VİLÂYETLER 

Mühendis veya fen müfettişi 
> » » 
» » » muavini 

Taşra muhasebecilikleri 

Muhasebe memuru 
» » 

led 

1 
2 

2 

1 
3 
5 

13 
7 

Maaş 

35 
25 

25 

• ~ 

60 
40 
35 

25 
20 
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S.sayısı: IH 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin 
kanununa bağlı 3 sayılı cedvelin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/255) 

24 - X -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 3017 sayılı kanuna ilişik 3 sayılı kadro cedve-
linin değiştirilmesi hakkmda Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 19 - X - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun hükümleri 
Hudud Ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü memurları hakkında da tatbik olunmak üzere mezkûr 
kanunun (12) nci muvakkat maddesine tevfikan tanzim kılınan teşkilât kadrosu (1) sayı altında 
kanun lâyihasile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğüne tahmil edilmiş olan vazifelerin, cereyan eden 
senelerin tecrübelerine istinaden (3017) sayılı teşkilât kanununa ilişik (3) numaralı kadro cedve-
linde gösterilen (139) memur yerine (10) aded memuriyet mevkii ilga (80 ner lira maaşlı bir mü
tehassıs ve bir müfettiş, 40 ar lira maaşlı bir tabib ve iki kalem âmiri, 20 şer lira maaşlı dört 
tephirci ve keza 20 lira maaşlı bir ambar memuru) ve üç yeni memuriyet (35 şö* lira maaşlı iki ta
bib ki bunlar teşkilâta mütehassıs tabib yetiştirmek emelile mektebden yeni çıkanlardan alınacak
lar ve teşkilâtın lüzum görülen mahallerinde istih dam edileceklerdir ve istanbul limanı sahil sıh
hiye merkezinde 20 lira maaşlı bir ayniyat mutemedi ve kâtibi) ihdas etmek suretile (132) memur
la görülebileceği anlaşılmıştır. İlga edilen bu memuriyetlerin bir kısmı umum müdürlüğün 1939 
malî yılı bütçe kanununa bağlı (L) cedveline dahil bulunmakta ve diğer bir kısmı da vazifeleri 
diğer memurlar tarafından görülebilmekte olduğu cihetle esasen bir kaç zamandan beri münhal 
bulunmaktadır. 

3017 sayılı teşkilât kanununa bağlı cedvelde yazılı Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
memurin adedi (134) ve tahsisatları da (142 527) liradır. (3380) sayılı kanunla ilâve olunan (5) 
memura aid tahsisat (7 212) lira olup (139) memura aid tahsisat ta (149 784) liraya baliğ olmak
tadır. Lâğvolunan (10) memurdan (13 632) lira tasarruf edilen mikdar tenzil edilip (136 152) 
lira kalmakta ise de maaşları (16) lira olan (7) sıhhat zabıta memuru (14) ncü dereceye alın
masından 2 şer lira tenakus etmiş ve bir senelikfarkı olan (168) lira (136 152) liradan tenzilinde 
(135 984) lira kalmıştır. 

Yeniden ihdas edilen memuriyetin tahsisatı olarak (3 120) lira ve yukarıda bir kaç- memura 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5577 



yapılmasına zaruret görüldüğü arzedilen (3 300) lira ve (3656) sayılı kanunla tesbit edilmiş olan 
arzedilen (3 300) lira ve (3656) sayılı kanunla tesbit edilmiş olan derecelere intibak zaruretile 
(26) memura yapılan (2 796) lira zamaim yekûnu (9 216) liraya baliğ olmakta bulunduğundan 
umum müdürlüğün bu kanunla teklif edilen maaş tahsisat mikdarı eski senelere aid mikdarı teca
vüz etmiş olmayıp bilâkis 1939 malî yılı tahsisatından (1 344) lira noksanile (145 200) lira ola
rak tanzim ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
Dr. H. Alataş 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. ve iç. mu. encümeni 30 r XI -1939 

Esas No. 1/255 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

ILudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün, 3017 sayılı kanuna ilişik 3 sayılı kadro 
cedvelinin, Devlet memurları maaşatmın tevhid 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun hü
kümlerine tevfikan değiştirilmesi hakkında Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 24 - X -1.939 tarih ve 6/5577 nu
maralı tezkeresile gönderilen ve encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası mucib sebeb-
]erile birlikte Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letinden gönderilen memurlar hazır oldukları 
halde okundu ve görüşüldü. 

Devlet memurları maaşatınm tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 numaralı kanun hüküm
lerinin Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü memurları hakkında da tatbik olunacağı 
mezkûr kanunun 12 nci muvakkat maddesinde 
m u sarralı bulunm akta dır. 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti teşkilât ve memurini hakkındaki kanu
na bağlı 3 sayılı cedvelde yazılı 134 memura 
3380 sayılı kanun mucibince daha beş memur 
ilâvesile Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğünün kadrosu (139) za baliğ olmuş ve cari 
senelerde bu kadro ile vazife ifa edilmiş olmakla 
beraber mezkûr umum müdürlüğün merkeze 
intikali dolayısile vezai İlinden bir kısmının da 
vekfılef merkez teşkilâtına intikal eylemesine ve 
esasen bir kısmı da umum müdürlüğün 1939 yılı 
bütçe kanununa bağlı L eedveline dahil ve bir 
kaç zamandanberi münhal bulunmasına binaen 

ve vekâletçe geçmiş senelerden edinilen tecrü
beye istinaden bu kadrodan on aded memuriyet 
(80) ner lira maaşlı bir mutahassıs ve bir mü
fettiş, 40 ar lira maaşlı bir tabib ve iki kalem 
âmiri, 20 şer lira maaşlı 4 tebhirci, 20 lira ma
aşlı bir ambar memuru mevkiinin ilgası ve bu
na mukabil teşkilâtta, muhtelif mahallerde is
tihdam edilerek mutahassıs tabib olarak yetişti
rilmeleri maksadile Tıb fakültesinden yeni çı
kanlar arasından 35 şer lira maaşlı iki tabib ile 
İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde 20 lira 
maaşlı bir ayniyat mutemed ve kâtibi olmak 
üzere üç yeni memuriyet ihdası, bu suretle 
umum müdürlüğe tahmil edilmiş olan vazifele
rin 139 memur ve 149 874 lira yerine 132 me
mur ve 145,200 lira ile görülebileceği teklifi 
yerinde bulunmuştur. 

Encümenimizce; kanunun birinci maddesin
de zikredilen 1 sayılı bağlı cedvelde İstanbul 
limanı sahil sıhhiye merkezinde 13 ncü derece
de gösterilmiş bulunan bir ayniyat mutemed ve 
kâtibinin vazife ve kefaletli memuriyeti itiba-
rile 12 nci derecede, yine tstanbul limanı bakte
riyoloji müessesesinde 6 net derecede gösteril
miş bulunan müdür (tabib) bin müsaid bulunan 
kadro ve tahsisatı itibarile îzmirdeki muadili 
misillû 5 nci derecede mutahassıs (tabib) unva-
nile gösterilmelerinin yerinde olacağı neticesine 
varılmış ve derece tebeddülleri dolayısile artan 
780 lira ile beraber 1939 senesi bütçesine mevzu 

146,544 lira tahsisattan 564 lira noksanile 145,980 
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lira olarak tanzim ve bağlı cedvel buna göre ter-
tib edilmiş, kanunun birinci ve ikinci maddele- -
rinde bazı ilâveler yapılarak lâyihanın bu şekilde 
kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Sıh. ve iç. Mu. E. Reisi N. M. M. 
Giresun Giresun 

Dr. H. Vasıf Somyürek Dr. H. Vasıf Somyürek 

Antalya 
Dr. M. Soykam 

Kâtib 
Dr. F. Menıik 

Bursa 
Dr. Refik Güran Dr. A. 
Denizli Kastamonu 

Dr. II. Berkman R. Saltuğ 
Konya Manisa 

Dr. O. Ş.Uludağ Asım Tümer 
Zonguldak 

Aydın 
Dr. Ş. Şener 

Burdur 
Ruhî Yeşilyrut 

Kocaeli 
Dr. F. Sorağman 

Tekirdağ 
Nazmı Trak 

Hüsamettin Okan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 57 
Esas No. 1/255 

27 - IV - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü
nün 3107 sayılı kanuna ilişik (3) sayılı kadro 
cedvelinin değiştirilmesine dair Başvekâletin 
24 - X - 1939 tarih ve 6/5577 sayılı tezkeresile 
Yüksek -Meclise sunularak Encümenimize havale 
edilmiş bulunan kanun lâyihası hakkında bida-
yeten Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 
mütaleasmm alınmasına Encümenimizce lüzum 
görüldüğünden Dahilî nizabnamenin 28 nci mad
desine tevfikan adı geçen encümenin mütaleası 
alındıktan sonra lâyiha tekrar Encümenimize tev
di buyurularak Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürü ile Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî 
kontrol umum müdürü huzurlarile okunub konu
şulmuştur : 

Lâyihanın Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü teşkilâtının Devlet memurları aylık
larının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanun hükümlerine göre intibakını ve daimî üc
retli hizmetler kadrosunun da teşkilât kanununa 
eklenmesini teğmin maksadile tanzim edildiği ve 
maaş tertiblerinden de bir mikdar tasarruf ya
pıldığı esbabı mucibe lâyihasının mütaleasmdan 
ve encümende verilen şifahî izahlardan anlaşıl
makla Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin 
tasvibi veçhile lâyiha esas itibarile Encümenimiz
ce de kabule şayan görülmüştür. 

Müdüriyet bu lâyiha ile kadrosunda on me
muriyet tasarruf etmiş olub bunların esasen istih

dam edilmeyen bir kısmının 1939 malî yılı bütçe 
kanunu ile tahsisatı mevkuf tutulduğu, bir kaçı
nın da münhal olub vazifelerinin mevcud memur
larla ifası mümkün olduğunun yapılan tecrübe
lerle anlaşıldığından bununla hiç bir memurun 
açıkta kalmadığı ayrıca izah edilmiştir. Buna mu
kabil sahil sıhhat hizmetlerinde ihtisas sahibi ta-
bib yetiştirmek için mektebden yeni çıkan tabib-
lerden alınmak üzere 35 lira maaşlı iki tabib ve 
bir de İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde 
kullanılmak üzere 20 lira maaşlı bir ayniyat mu
temedi ve kâtibine lüzum olması sebebile kadroya 
bunların ilâvesi hakkında yapılan teklif ile Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümenince teadül maksa
dile yapılan iki değişiklik Encümenimizce de mu
vafık görülmüş ve adı geçen encümence hazırla
nan (1) sayılı cedvel aynen kabul edilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 ucu maddesi mucibin
ce daimî ücretli kadroların da teşkilât kanun
larına bağlanması zarurî bulunduğundan ma

aşların intibakı maksadile hazırlanmış bulunan bu 
lâyihaya ücretli kadroların da eklenmesi müza
kere sırasında Hükümetçe teklif edilmiş ve en
cümene tevdi edilen ücretli kadrolar tedkik 
edilerek intibakları uygun görüldüğünden bun
ların da (2) sayılı cedvel olarak lâyihaya ek
lenmesi kabul olunmuştur. 

Lâyihaya bağlı daimî ücretli kadrosuna alı
nan memuriyetlerden umum müdürlüğün 1939 
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malî yılı bütçe kanununa bağlı (D) işaretli eed-
vele dahil bulunan] arın mezkûr cedvelden çıka
rılmaları ieab eylediğinden bu cihet lâyihanın mu
vakkat hükümlerini gösteren muvakkat maddenin 
(A) fıkrasında gösterilmiştir. 3656 sayılı kanunun 
28 ııci maddesi mucibince emsal hasıllarının art
masından, derecelerin ilgasından dolayı tedi
yesi ieab eden fazlalarla ücretlilere verilecek 
muvakkat tazminat ve ücretlilerin intibakı ne
ticesinde tenzili lâzımgelen farkların 1 eylül 
1939 dan itibaren başlaması esası kabul edil
miş ve Muvazene i umumiyeye dahil dairelerin 
maaşlı, kadrolarında müstahdem bulunanlara o 
tarihten itibaren farkların verilmesine başlan
mıştır. 

Yine ayni kanunun muvakkat üçüncü ve 
muvakkat 12 ııci maddelerinde ise mülhak büt-
çetli idarelerin maaşlı ve daimî ücretli teşkilât 
kadrolarının mezkûr kanuna göre tadil edilin
ceye kadar eskisi gibi tatbiklerine devam olu
nacağı ve ancak intibak kadrolarına aid lâyiha
ların en geç 1 teşrinisani 1939 tarihine kadar 
Büyük Millet Meclisine tevdi edilmiş olmaları 
esasını da kabul eylemiş bulunmaktadır. Bu 
hükme nazaran bu idarelerin kadrolarının da 
1 ikinci teşrin 1939 dan itibaren tatbikına cevaz 
verdiği zımnan ka'bul edilmiş telâkki olunabi
lir. Bu itibarla encümenimiz bu lâyihanın da 
mezkûr tarihte Meclise tevdi edilmiş olduğunu, 
ancak encümenlerde yapılan tedkik ve müza
kereler neticesinde bu güne kadar intaemın 
taahhür ettiğini ve muvazenei umumiyeye da
hil dairelerin maaşlı memurlarının eylül başın

dan beri bu farkları almakta olduklarını göz 
önünde bulundurarak lâyihanın malî hükümle
rinin ikinci teşrin başından itibaren tatbikim 
madelete uygun görmüş ve bu suretle tatbiki 
halinde umum müdürlüğün 1939 bütçesi tasar-
ruflerile bu farkın tesviyesinin de mümkün bu
lunduğunu aldığı izahlardan anlamışı olduğun
dan lâyihaya muvakkat bir madde ekliyerek 
bu hususu teğmin etmiş bulunmaktadır. 

Diğer maddelerde emsali teşkilât kanunları
nın tertiblerine uygun olarak yazılış tarzların
da yapılan değişikliklerle yeniden tanzim edil
miş olan kanun lâyihası Um,umî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Beis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 
Kâtib 

İstanbul Bolu Bursa1 

F. öymen Dr. Zihni Ülgen Nevzad Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 

Büstü BeJcit M. F. Altay M. Akkaya 
Gümüşane ' Ispartas Kayseri 
D. Sakarya B. Ünlü F. Baysal 
Kayseri Kütahya Malatya 
S. Ürgüblü A. Tiridoğlu M. öker 
Mardin Muğla Muş 

B. Ertem II. Kitabet Ş. Ataman 
Sivas Trabzon Urfa 

Remzi Çiner Sırrı Doy Sami îşbay 
Yozgad „ 

A. Sungur 

( S . Sayısı : 111 ) 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 3017 
sayılı kanuna ilişik (3) sayılı kadro cedvelinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğü memurlarının derece ve ma
aşları ilişik (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

HADDE 2 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü memurları maaşatının tevhid 
ve teadülü hakkmdaki 1587 sayılı kanunun maaş 
ve teadüle aid hükümlerile 3017 sayılı kanuna 
bağlı kadro cedveli ve 2400, 3380 numaralı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDEE3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

19 - X -1939 
Bş. V. ve Ha. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 
Da.V. 

Faytk öztrak 
Mf. V. Na. V 
Yücel A. i 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
MÜ.V. 

A. Çetinkaya 

Ha. V. 

ve Zi. V. V. 
F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Tİ.V. 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. ve Ti. V. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
3017 sayılı kanuna ilişik (3) sayılı kadro cedve

linin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — 3656 numaralı kanun hüküm

lerine tevfikan Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurlarının derece ve maaşları 
ilişik 1 sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Hudud ve,sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü memurları maaşatmm tevhid ve te
adülü hakkındaki 1587 sayılı kanunun maaş 
ve teadüle aid hükümlerile 3017 sayılı kanuna 
bağlı (3) sayılı kadro cedveli ve 2400, 3380 
numaralı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 
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P>ÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎV;. 

Sbkh/'at bw'içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununda değişiklik yapılmasına dair 

\lmnun lâyihası' 
MADDE 1 — Hüdtrd ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün; 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurin kanu
nunun 41 nci maddesine bağlı (3) saydı ced-
velde gösterilen teşkilât kadroları bu kanuna 
bağlı (İ) sayılı cedvelde yazılı olduğu şekil
de değiştirilmiş ve bu müdüriyetin, derece, un
van, aded ve ücretleri bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cedvelde gösterilen daimî ücretli hizmet
lere aid kadroları da 3017 sayılı kanuna ek
lenmiştir. 

MADDE 2 — 14 nisan 1930 tarih ve 1587 
sayılı kanunun maaş ve teadüle aid hükümleri-
le( 2 mayıs 1938 tarih ve 3380 sayılı kanuna bağ
lı cedvelin umum müdürlüğe aid kısmı kaldı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — A) Birinci mad
deye bağlı (2) sayılı cedvelde yazılı ücretli 
memuriyetlerden Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine bağ
lı (D) işaretli cedvele dahil bulunanlar bu 
cedvelderi çıkarılmıştır. 

B) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü maaşlı me
murları hakkında 1, ikinci teşrin 1939 tarihin
den itibaren tatbik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 -̂-j-̂ Bu kanu^ui!.» hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killeri memurdur. 

, f . 

(S: Sayısının) 
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CEDVEL [1] 

D. 

7 
10 
12 
13 

6 
10 
11 
12 
10 
11 
12 
12 
13 

8 
11 
12 
13 

Memuriyetin nevi Aded Maa§ 

Umum müdürlük merkez teşkilâtı 

3 Umum müdür (Tabib) 
5 » » muavini (Tabib) 

10 Tabib [1] 

Yazı işleri şubesi 

Müdür 
Evrak mümeyyizi 
Dosya memuru 
Kâtib 

Besab işleri şubesi 

Müdür 
Birinci sınıf hesab mümeyyizi 
Birinci sınıf hesab memuru 
İkinci » » » 
Birinci sınıf tedkik mümeyyizi 
Birinci sınıf tedkik memuru 
İkinci » » » 
Tahsilat ve irsalât memuru 
Kâtib 

Ayniyat işleri şubesi 

Muhasibi mesul 
Tedkik ve tahakkuk mümeyyizi 
Hesab memuru ve kâtib 
Ambar memuru 

istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 

Baştabib 
Tabib (Büyükdere) 

10 Muhasib mutemedi 
11 Veznedar 
11 Tahsilat memuru 
12 Kâtib 
13 » 
12 Ayniyat mutemedi ve kâtib 

100 
80 
35 

60 
35 
25 
20 

70 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
25 
20 

50 
30 
25 
20 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
25 

[1] Lüzum görülen mahallerde istihdam edi
leceklerdir. 

D. 

10 
12 
12 
12 
13 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Levazım ve mubayaa memuru 
Mutemed ve irsalât memuru 
Ambar memuru 
İkinci sınıf hesab memuru 
Tahaffuzhane ambar memuru 

1 35 
1 25 
1 25 
1 25 
2 20 

İstanbul limanı bakteriyoloji müessesesi 

5 Mutahassıs (Tabib) 
13 Müstahzır 

80 
20 

İzmir Uman ve şehir bakteriyoloji müessesesi 

5 Mutahassıs (Tabib) 
7 Tabib 

12 Kâtib 
13 Müstahzır 

12 
13 

1 80 
1 60 
1 25 
2 20 

Birinci sınıf sahil sıhhiye merkezleri 

6 Baştabib 2 
8 Tabib 1 

11 Muhasib, mutemed ve veznedar 2 
12 Kâtib 2 
13 » 2 

İkinci sınıf sahil sıhhiye merkezleri 

1 Tabib 
12 Muhasib, mutemed ve veznedar 
13 Kâtib 
12 Birinci sınıf sahil sıhhiye ida

re memuru 
13 İkinci sınıf sahil sıhhiye ida

re memuru 

Urla tahaffuzhanesi 

6 
6 
6 

14 

13 

Müdür (Tabib) 
Muavin (Tabib) 
Kâtib ve veznedar 
Ambar memuru 

Tebhircüer ve sıhhat zabıta memurları 

12 Baştephirci 
13 Tephirci 
14 Sıhhat zabıta memuru 

70 
50 
30 
25 
20 

60 
25 
20 

25 

20 

1 70 
1 40 
1 25 
1 20 

3 
9 
7 

25 
20 
15 

132 
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Memuriyetin nevi 

Umum müdürlük merkezinde 
Kâtib 
Makine mühendisi 
Tuhaffuzhaneler tabibi 
Avukat 

Aded 

2 
1 
1 
1 

OEDVEL [2] 

Ücret 

60 
210 
140 
140 

D. Memuriyetin nevi 

12 Kâtib 
13 îstanbul limanı Şehir bakteri

yoloji müessesesi asistanı 

Aded 

2 

1 

8 

Ücret 

75 

60 

..*... . < • . 
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S. Sayısı: 112 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 sayılı 
kanuna ek 1/164 , Vakıflar umum müdürlüğü ücretli daimî 
memurları hakkında 1/257 ve vakıflar umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyihaları ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/164) 

T. G. 
Başvekalet 31 - V - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı ': 6/2990 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtına dair olan 3461 sayılı 'kanuna ek olarak Vakıflar umum 
'müdürlüğünce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Maaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanunla muhtelif dairelerin teşkilât kanunların
daki maaş asıllarile maaş asıllarına aid hükümler değiştirilmek üzere olduğu ve vazedilen yeni 
esaslarda mülhak bütçeli dairelere şamil bulunduğu cihetle Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât ka
nununa bağlı cedveldeki maaş asıllarının değiştirilmesi için yapılan kanun lâyihası takdim kılındı. 

Bu kanun lâyihasının birinci maddesi yapılan değişikliği tesbit etmekte ve ikinci maddesi de 
mevkuf tutulan memuriyetleri göstermektedir. 

Kabul buyurulması rica olunur. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında olan 3461 sayılı kanuna bağlı ced
veldeki maaş asılları aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Derece Maaş Aded 

2 
3 
4 , 
5 
6 
7 

125 
100 

90 
80 
70 
60 

1 
1 
7 
4 

18 
15 



2 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

İS 
17 
24 
49 
78 

138 
200 

10 
MADDE 2 — Takiflar umum müdürlüğü teşkilâtına dahil olan memuriyetlerden derece, aded ve 

maaşları bu kanuna bağlı (L) işaretli cedvelcle yazılı olanlar 1939 malî yılı içinde mevkuf tutul
muştur. 

MADDE 3 -
MADDE 4 -

Bş. V. 
Dr. M. Saydam 

:,m;v. 
fücel 

MÛ.V. 

— Bu kanun 1 haziran 1939 tarihinden muteberdir. 
- Bu kanunun hükmünü icraya 

Ad. T . 
Fethi Okyar 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

A. Çetinkaya 

M. M. T . 
.V. Tınaz 

tk. V. 
H. Çakır 

Ti. V. 
C.Erçm 

Başvekil memurdur, 
29 - V - 1939 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

S. î. M. V. . G. î . V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz MvhUs. Erkmen 

D. 

13 
14 
13 

11 

6 
7 

12 

(L) Cedveli 

Ankara Vakıf paralar müdürlüğü 

Maaş Aded 

20 
15 
20 

30 

70 
60 
25 

20 

Kâtib 
K M b 
Veznedar 
tahsildar 
Muhammin 

muavini ve 

Vilâyetler kadrosu 
Mıntaka müdürü 

» » 
» Müdüriyeti ted-

kik memuru 
Mıntaka müdüriyeti ted-
kik kâtibi 
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Valflar umum müdürlüğü ücretli daimî memurları hakmda kanun lâyihası (İ/257) 

T. C. 
Başvekâlet 24 - X - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5578 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Heisliğine 

Vakıflar' umum müdürlüğü daimî memurları hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - X - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R: Saydtdm 

Esbabı mucibe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun hükümlerine göre 
mülhak bütçe ile idare edilen dairelerin ücretli daimî memurları kadrolarının da teşkilât kanunla
rına eklenmesi lâzımgeldiği cihetle bu kabîl memurlardan Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinin 1) cedvelinde dahil bulunanlar ile 17 - VII - 1937 tarihli Vakıflar nizamnamesine istinaden 
tanzim edilmiş olan Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata aid taliamtnamenin 34 neü mad
desi mucibince ücretleri şimdiye kadar bu müdürlüğün masraf cedveli meyamnda verilegelmekte 
olan müstahdemlerin kadroları münderiç bulundukları cedvellerden çıkarılarak 3461 sayılı vakıf
lar teşkilât kanununa eklenmek üzere merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bu lâyihanın birinci maddesi yukarıda arzedilein kanun hükmünü yerine getirmekten ibaret 
olub başkaca izah edilecek bir ciheti bulunmamıştır. 

Vakıflar umum müdürlüğü bütçesinin D cedveline dahil bulunmayan ve talimatı mucibince 
istihdam edilmekte olan Vakıf paralar müdürlüğünün bir kısım ücretli memurlarının da teşkilât 
kadrosuna eklenmesi ve esasen bunların ücretleri sene sonunda Vakıf paralar müdürlüğü tarafın
dan umum müdürlüğe verileceği cihetle karşılığı bu suretle teğmin olunacağından ücretleri için 
bütçeye tahsisat ilâvesi maksadile de muvakkat madde kaleme alınmıştır. 

Kabul bu vurulması rica olunur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar umum müdürlüğü ücretli daimî memur
ları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
3656 sâjfılı kanun mevzuuna dahil bulunan üc
retli daimî memurları bu kanuna bağlı cedvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı ücretli 
memuriyetlerden Vakıflar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesine merbut (D) cedvelinde 
dahil bulunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — istanbul Vakıf 
paralar müdürlüğü kadrosunda gösterilen dai
mî ücretli memurların ücretleri karşılığı olan 
(8 040) lira Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı masraf bütçesinin üçüncü faslının bi
rinci daimî müstahdemler ücreti maddesine zam-
molunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

19-X-1939 
Bş. V. ve 
Ha. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. H. Saydam Fethi Okyar N. Tı.ıaz 
Da. V. Ha. V. - Mal. V. 

Fayık Öztrak F. Ağralı 
Na. V. ve Ik. V. ve 

Mf. V. YA. V. V. Ti. V. V. 
Yücel A. F. Cehemy H. Çalar 

S. İ. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. II. Alat/aş H . Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetirikaya 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası (1/267) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5739 

l -XI -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve teadülüne dair olun oGoti sayılı kanunun muvakkat 
12 nci maddesine tevfikan hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 'M - X - 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan Vakıflar uııınum müdürlüğünün teşkilât kadrosuna ttıüleallik 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 
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Bütçe encümeni 

'£. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 58 

Esas No^ 1/164, 1/257, 1/267 
Yüksek 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtına dair 
olan 3461 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan 
ve Başvekâletin 31-V-1939 tarih ve 6/2990 
sayılı tezkeresin Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası ile Vakıflar umum müdürlüğü 
ücretli dâimi memurları hakkında Başvekâle
tin 24 - X -1939 tarih ve 6/5578 ve 1 - XI -1939 
tarih ve 6/5739 sayılı tezkerelerile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
havale edilmekle her iki lâyiha Vakıflar umum 
müdürü Fahri Kiper hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

!>u lâyihalar; 3656 sayılı Devlet memurla
rı aylıklarının- tevhid ve teadülüne dair olan 
kanun hükümlerine göre Vakıflar umum mü
dürlüğü teşkilâtının intibakını ve bu umum 
müdürlüğün daimî ücretli hizmetlerine aid 
kadrolarının teşkilât kanununa eklenmesini teğ-
inin etmek üzere tanzim edildikleri alınan izah
lardan ve yapılan tedkiklerden anlaşılmakla 
her iki lâyihanın birleştirilerek müzakeresi en-
cümenimizce esas itibarile kabul edilmiştir. 

Encümenimizce intibak kadrolarının tedki-
ki için ayrılmış olan komisyonda bu umum 
müdürlük kadroları da tedkik edilmiş ve in
tibakın 3656 sayılı kanun hükümlerine uygun 
olarak yapıldığı müşahede edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün en faydalı 
müessesesi bulunan ve halka büyük yardımla
rı dokunmakta olan Istanbuldaki (iureba has
tanesinin mutahassıs doktorları arasında Sıh
hiye vekâletinin hastaneler için kabul eyledi
ği esaslara mütenazır olarak bir tasnif yapmak 
hususunda bir kısım aza tarafından yapılan 
teklif, gerek umum müdürlükçe ve gerek en
cümenimizce kabul edilerek cedvelde mutahas-
sısların yalnız derecelerile gösterilmesi muva
fık görülmüş ve bunların terfi imkânını teğ-
min etmek üzere mevcud olmayan birinci sı-

' nıf mutahassıslık derecesi cedvele idhal edil
miştir. 

29 - IV -1940 

Reisliğe 

Başasistanlık sıhhiye teşkilâtında mevcud 
olmadığından bu unvan iştigal ettiği vazife iti
barile operatör muavinliğine çevrilmiş ve uzun 
seneler ayni derecelerde çalışmakta olan baş-
eczacı ile eczacıların dereceleri birer mertebe 
arttırılmış ve ayni raaksadla hastabakıcı hem
şireler için de üç tane yirmi liralık bir derece 
ihdas edilerek 15 liralık derecede 9 hemşire bı
rakılmıştır. Umum müdürlüğün teklifile iki Zi
raat fen memuru için 35 lira maaş derecesi ced
vele konulmuştur. Mıntakâ müdürlüklerinden 
mmtaka tâbirlerinin kaldırılarak yalnız müdür 
kalması hakkında umum müdürlüğün teklifi en
cümenimizce kabul ve cedvel bu suretle düzeltil
miştir. 

3711 sayılı Hatay vilâyeti kurulması hakkın
daki kanuna bağlı kadro cedvelinin Vakıflar 
umum müdürlüğüne aid olan kısmının da bu 
lâyihaya idhali icab eylediğinden adı geçen ka
nuna bağlı kadrolar aynen bir sayılı cedvele 
alınarak taallûk ettikleri hizmetlere ilâve edil
miştir. 

Ücretli kadronun merkez müstahdemleri ara
sında gösterilen on üçüncü dereceden bir vize 
memurunun gördüğü vazife itibarile mütefer
rik müstahdemler arasında bulunması icab ey
lediği tedkik esnasında anlaşıldığından bu hiz
met teadül kanununa uygun olarak (D) cedve-
ünde ipka olunmak üzere daimî ücretli kadro
lar eedvelinden çıkarılmış ve müzakere sırasın
da uımuiii müdürlükçe yapılan teklif üzerine 
idare tabibi ücretinim 100 liraya çıkarılması ka
bul edilmiştir. Yine ücretli kadronun Gureba 
hastanesi kısmında baş tabib ücretinin 140 a çı
karılması bu hastane baştababet hizmetinin 
ehemmiyeti ve mümasili hastane baştabibi eri
li in almakta oldukları ücretler nazara alınarak 
Umum müdürlüğün mutabakatile encümenimiz
ce muvafık görülmüş ve teklifte unutulmuş olan 
şerhte ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri mü-
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masil teşkilât kanunlarına mütenazır olarak 
yeniden kaleme alınmış ve lâyihanın muvakkat 
hükümlerini ihtiva eden kısmı da muvakkat 
maddede alfabe sır asile gösterilmiştir. 

Umumî heyete arzedilmiş bulunan diğer in
tibak lâyihalarına mütenazır olmak üzere ve 
mueib sebebleri Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü intibak lâyihası hakkındaki encü
menimizin mazbatasmda izah edildiği veçhile 
maaşlı memurlar hakkında derece intibakından 
doğan farkların tediyesine 1 ikinci teşrin 1939 
dan başlanması muvafık görülmüş ve bu tedi
yelerin Umum müdürlük 1939 malî yılı bütçesi 
maaş tasarruflarından tesviyesi imkânı da öğ
renilmiş olduğundan muvakkat maddenin (D) 
fıkrasile bu husus teğmin edilmiştir, 

Her iki lâyiha birleştirilmek suretile yeni
den tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 

sunulmuştur. 
Reis Reis V. M. M. 

Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 
Kâtib 

İstanbul Bolu Bursa 
F. Öymen Dr. Zihni Ülgen N. Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Giresun 

Rüştü Bekit M. F. Altay M. Akkaya 
(lümüşane İsparta Kayseri 
D. Sakarya R. Ünlü Suad H. Ürgüblü 
Kayseri Kütahya Malatya 

F. Baysal A. Tiridoğlu M. öker 
Mardin Muğla Muş 

R. Erten II. Kitabçı Ş. Ataman 
Seyhan Sivas Trabzon 

D. Arıkoğlu Remzi Çine»,- Sırrı Day 
Urfa Yozgad 

Sami îşbmı A. Sungur 

IİÜTÇK ENOÜM EN iNlN 1)KOİSTİRİ^ İ 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında
ki kamında değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 3461 sayılı Vakıflar umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanunun dördüncü 
maddesine bağlı cedvelde gösterilen teşkilât 
kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü
nün; derece, unvan, aded ve ücretleri bu kanu
na bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî 
ücretli hizmetlere aid kadroları 3461 sayılı ka
nuna eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
A) Bu kanuna bağlı (1) sayılı cedveldeki 

memuriyetlerden 1939 malî yılı sonuna kadar 
mevkuf tutulacaklar bağlı (3) sayılı cedvelde 
gösterilmiş ve bu cedvel 1939 malî yılı Vakıf
lar umum müdürlüğü bütçesine (L) işaretli ced
vel olarak eklenmiştir. 

B) İkinci maddede yazılı ücretli memuriyet

lerden Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cedvele dahil 
bulunanlar bu cedvelden çıkarılmıştır. 

C) Merkez ve vilâyetler daimî müstahdemle
rinin ücretlerile muvakkat tazminatlarının farkı 
Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı mas
raf bütçesinin üçüncü faslının birinci daimî 
müstahdemler ücreti maddesi tasarrufatından 
tesviye olunur. 

D) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Vakıflar 
umum müdürlüğü maaşlı memurları hakkında 
da 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Başvekil memurdur, 
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1). 

2 
4 

3 
4 

10 
12 

4 
10 
12 
13 
6 
7 
8 

4 
6 
8 

11 
11 
12 
13 

* 
4 
6 

11 
11 
12 
13 

5 
7 

10 

Memuriyetin nevi 

Merkez 

Umum müdür 
» » muavini 

İdare meclisi 

Reis 
Aza 
Mümeyyiz (Başfcâtib) 
Zabıt kâtibi 

Teftiş heyeti 

Reis 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 
Müfettiş 

» 
» 

Hukuk müşavirliği 

Müşavir 
» muavini ve avukat 

Avukat 
» 

Tedkik memuru 
Kâtib 

» 

tnşaat müdürlüğü 

Müdür 
Mimar 
Mümeyyiz 
Ressam ve fotoğrafçı 
Mutemed 
Kâtib 

Muhasebe müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Bütçe bürosu 

Mümeyyiz 

Aded 

1 
] 

1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

GSOTIL'f l ] 

Maaş 

125 
90 

100 
90 
35 
25 

• — 

90 
35 
25 
20 
70 
60 
50 

90 
70 
50 
30 
30 
25 
20 

90 
70 
30 
30 
25 
20 

80 
60 

35 j 

( S . Say» 

12 
12 

9 
12 
13 

10 
11 
12 
13 

9 
10 
12 
13 
11 

10 
12 
11 
13 

6 
8 

10 
12 
13 

9 
12 
13 

Memuriyetin nevi A< 

Tedkik memuru 
Kâtilb 

Hesabı katği bürosu 

Kısım âmiri 
Tedkik memuru 
Kâtib 

Takib ve tedkik bürosu 

Mümeyyiz 
Tedkik memuru 

» » 
Kâtib 

Merkez masraf vezne bürosu 

Merkez mesul muhasibi 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 
Veznedar 

Levazım ve ayniyat bürosu 

Ayniyat muhasibi 
Tedkik memuru 
Mutemed ve levazım memuru 
Kâtib , 

ied 

2 
2 

1 
2 
1 

1 
2 
3 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

-25 
25 

40 
25 
20 

35 
30 
25 
20 

40 
35 
25 
20 
30 

35 
25 
30 
20 

Mülhak vakıflar ve muamelât müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Takib ve tedkik bürosu 

Mübeyyiz 
Tedkik memuru 
Kâtib 

Mülhaka bürosu 

Kısım âmiri 
Tedkik memuru 
Kâtib 

u : 112 ) 

1 
1 

1. 
1 
3 

1 
3 
1 

70 
50 

35 
25 
20 

40 
25 
20 



D. "Memuriyetin nevi 
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Aded Maaş D. 

Tevcih bürosu 

10 Mübeyyiz 1 
12 Tedkik meni uru I 
13 Katil) 1 

Varidat ve tahsilat müdürlüğil 

7 Müdür 1 
10 Merkez varidat tahakkuk me

muru 1 
10 Mümeyyiz 1 
12 Tedkik memuru 2 
13 Kâtib ve tahakkuk memuru 3 
13 Kâtib 1 

İstanbul vakıf paralar 'müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Muhasebeci 

11 Şef 
12 İkrazat memuru 
12 Muhasebe memuru 
12 îcra ve takib memuru 1 
13 Kâtib 5 
14 » 2 
11 Veznedar 1 
13 Veznedar muavini ve tahsildar 1 
11 Muhammin 2 
14 Tahsildar 1 

Ankara, vakıf paralar müdürlüğü 

5 Müdür 1 
8 Muhasebeci 1 

11 Şef 1 
12 îkrazat memuru 1 
12 Muhasebe memuru 1 
12 İcra ve takib memuru 1 
13 Kâtib 5 
14 » 2 
11 Veznedar 1 
13 Veznedar muavini ve tahsildar 1 
11 Muhammin 2 
14 Tahsildar 1 

Emlâk ve arazi müdürlüğü 
7 Müdür 1 

11 Mümeyyiz 1 
12 Tedkik memuru 2 

35 
25; 

20 

60 

35 
35 
25 
20 
20 

80 
50 
30 
25 
25 
25 
20 
15 
30 
20 
30 
15 

80 
.50 
30 
25 
25 
25 
20 
15 
30 
20 
30 
15 

60 
30 
25 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

7 
9 

12 
12 
12 
13 

5 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
13 
14 
10 

13 Kâtib 2 

Ziraat ve maden ve orman işleri fen 
müdürlüğü 

6 Müdür 
7 Mütehassıs (1J 
8 Fen mühendisi 

11 Mümeyyiz 
13 Kâtib 

Zat işleri ynüdürlüğü 

Müdür 
Başkâtib 
Maaş memuru 
Sicil memuru 
Kâtib 

Evrak bürosu 
11 Mümeyyiz 
11 Dosya memuru 
13 Kâtib 

Vakıf kay idler müdürlüğü 

6 Müdür 
10 Mümeyyiz 
10 Mütercim 
12 Tedkik memuru 
13 Kâtib 

Guraba hastahanesi 

Birinci sınıf mütehassıs 
ikinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Operatör muavini 
Başeczacı (2 nci sınıf) 
Eczacı (3ncüsınıf) 

» (4 ncü sınıf) 
» (5 nci sınıf) 

Hastabakıcı hemşire (1 nci sınıf) 
» » (3 ncü sınıf) 

îdare memuru 

20 

1 70 
2 60 
1 50 
:ı 30 
2 20 

60 
40 
25 

20 

1 30 
1 30 
3 20 

70 
35 
35 
25 
20 

l 
5 
\> 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
1. 

• 80 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 
30 
20 
15 
35 

[1] Lüzumu halinde vilâyetlerde de istihdam 
edilirler. 

( S. Sayısı : 112 ) 
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12 
13 
13 
12 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

\ 
Memuriyetin nevi 

Depo memuru ve ayniyat muha* 
iaşe ve mubayaa memuru 
Kâtib 
Makinist ve etüv memuru 

Vilâyetler 

İstanbul başmüdürü 
Müdür 

» 

kadrosu 

İstanbul başmüdür muavini 
Müdür 

» 
Müdür 

» 
Memur 

» 
» 
» 

Kısım âmiri 
Muhasib, mümeyyiz, 
ve ayniyat muhasibi 

» » » 
NS ^ ^ 
?> Jr s? 

» » » 
» » » 

başkâtib 

•» 

» 

Aded 

sibi 1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
1 
5 
7 
8 
9 

15 
34 
41 

4 
1 

1 
*1 
10 .LVJ 

9 
11 

— 9 — 
Maaş 

25 
20 
20 
25 

80 
70 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
40 

40 
35 1 
30 
25 
20 

D 

14 

11 
11 
12 
13 
14 

' 15 
6 

. 7 
8 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
14 

15 
1Q 
11 

Memuriyetin nevi 

Muhasib, mümeyyiz, başkâtib 
ve ayniyat muhasibi 
Tahsilat müfettişi 
Memur ve kâtib 

» » ] 
» » | 

» \ [i] 
» » J, 

Mimar 
» 
» 

Muhakemat şefi 
Avukat 

» 
» 

Orman mühendisi 
Orman mühendisi 
Orman ve zeytinlikler muame
lât, cibayet memuru 

» » » » 
Zeytinlikler fen memuru 

» » » 

[1] Unvanlarının tayini umum 
aiddir. 

Aded 

5 
3 
2 

16 
52 

139 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 

2 
4 
2 
2 

Maaş 

15 
30 
30 
25 
20 
15 
10 
70 
60 
50 
70 
60 
50 
40 
40 
35 

15 
10 
35 
30 

müdürlüğe 

( S . Sîiyısı : 112) 
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CEDVEL [2] 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Merkez müstahdemleri 
10 Doktor 100 

12 
10 
11 
12 
13 

7 
9 
9 

8 

Vilâyet müstahdemleri 

İmaret memurları 
Kadastro memuru 

» » 
» » 
» » 

Doktor 
Dava tedkik memuru 
Orman mühendisi 

Guraba hastanesi 

Baştabib [1] 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 

75 
100 
85 
75 
60 

170 
120 
120 

140 

[1] Vazifesine ilâve olarak mutdhassıslardan 
birisine verilir. 

D. 

13 
14 
14 
14 
14 

12 
13 
12 
12 
14 
10 
14 
13 
9 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Asistan 8 60 
Poliklinik ve kütüblume memuru 1 50 
Hasta kabul dairesi memuru 1 50 
Diş tabibi 1 50 
Hemşire 5 50 

İstanbul vakıf paralar müdürlüyü 

ikraz memuru 1 75 
» » 2 60 

Muhasebe memuru 1 75 
Defteri kebir memuru 1 75 
Muhasebe memuru 2 50 
Kefalet memuru 1 100 
tora memuru 2 50 

» » 2 60 
Avukat 2 120 

D. Memuriyetin nevi 

Ankara vakıf paralar müdürlüğü 
13 Kâtib 
14 » 
13 Veznedar muavini ve tahsildar 
11 Muhammin 

Aded 

lüğü 
4 
1 
1 
1 

CEDVEL [3] 

Maaş 

20 
15 
20 
30 

D. 

6 
7 

12 
13 

Memuriyetin nevi 

Müdür 
» . 

Memur 
Kâtib 

Vilâyetler 

Ad ed 

1 
1 
2 
2 

Maaş 

70 
60 
25 
20 

( S. Sayısı : 112 



S Sayısı: 114 
Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına 
müteallik 1/261 ve Devlet havayollan umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair 1/347 sayılı kanun lâyihaları ve Nafia ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası (1/261) 

T.C. 
Başvekâlet 1 - XI - 1939 

Karar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5735 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan kanunun muvakkat 
1.2 nci maddesine tevfikan hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 31 - X - 1939 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Devlet havayolları umum müdürlüğünün teşkilât kadrolarına müteallik 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası (1/347) 

T.C. 
Başvekâlet 25 - III -1940 

Karar dairesi müdürlüğü 
Say% : 6/1308 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline dair Münakalât vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18 - III - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 23 ncü mad
desi mucibince; mülhak ve hususî idareler teşkilâtı da bu kanunla mevzu hükümlere tâbi tu
tulmakta ve muvakkat 3 ncü maddesi de bu hususta tanzim edilecek teşkilât kadrolarının en 
geç 1 teşrinisani 1939 tarihine kadar Büyük Millet Meclisine takdimini âmir bulunmaktadır. 

Bu sebeble; Devlet havayolları umum müdürlüğünün 3424 sayılı teşkilât kanununda aşa-



gıda arz ve izah edildiği şekilde tadilât ve ilâve 1er yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur: 
Şöyle ki: 
Kanun projesinin 1 nci maddesinde : Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın

daki 3-VI-1938 tarihli ve 3424 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadil edildiği ifade olunmak
tadır. 

Kanun projesinin 2 nci maddesinde : Devlet havayolları umum müdürlüğü maaşlı memur
larının derece, aded ve maaşları bu kanuna bağlı (A) ve daimî olarak istihdam edilecek ücret
li memurların derece, aded ve ücretleri (B) ve ihtisas mevkileri de (C) işaretli eedvellerde 
gösterildiği ifade edilmektedir. 

Mezkûr projenin muvakkat 1 nci maddesinde ise : 3656 sayılı kanun4a Devlet havayolları
nın pilot, makinist ve telsizcilerinin vaziyetlerini 'katğiyetle tesbit eden sarih bir hükme tesa
düf edilemediğinden bu personellerin mezkûr kanunun 19 ncu maddesi şümulüne idhali için muk-
tazi hüküm vazedilmiş ve bunların tekaüdlükleri hakkında da 3424 sayılı teşkilât kanunu
muzun 4 ncü maddesinde tasrih edildiği şekilde Devlet demiryolları Tekaüd sandığı ile alâka
larının devam ettiği tesbit olunmuştur. 

Muvakkat 2 nci madde de : 3656 sayılı kanun hükümlerinin tatbiki dolayısile maaş tutarla
rında husule gelmiş olan fazlalık farklarının diğer Devlet daireleri memurlarına 1 eylül 1939 
tarihinden itibaren verilmesi mezkûr kanunun 28 nci maddesi hükmü iktizasından bulunmak
tadır. Mülhak bütçeli idarelerin teşkilât kadrolarının iktisabı kanuniyet edinceye kadar eski 
kadrolarının merî bulunması göz önünde tutularak 1 eylül 1939 tarihinden teşkilât kadrolarının 
meriyet tarihine kadar arada geçecek zamana aid maaş tutarlarında husule gelmiş olan fazla
lıkların itasının işbu kanunun neşrinden maksud olan teadül prensiblerine uygun geleceği dü
şünülerek mevzubahs kanun projesine bu hususta muktazi hükümler konulduğunu mübeyyin 
işbu esbabı mucibe tanzim ve takdim kılındı. 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 1 -IV -1940 
Esas No. 1/347 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair Münakalât vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
18 - III - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırıldığı Başvekâletin 25 - III -1940 tarih 
ve 6/1308 numaralı tezkeresi yüksek makamını
za sunulup encümenimize havale buyurulan sözü 
geçen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Devlet 
havayolları umum müdürü hazır olduğu halde 
encümenimizde okundu ve müzakere edildi. 

'Keyfiyet Devlet havayolları teşkilât kanu
nuna merbut memurin kadrosunun Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
3656 numaralı kanuna tetabukunu teğmin ol
duğu ve yalnız amelî bir meslek sahibi olan pi

lot, makinist, telsizci gibi müstahdeminin 3656 
numaralı kanunun 19 ncu maddesinde mezkûr 
müteferrik müstahdemler sınıfına idhali oldu
ğu anlaşılmış ve kanunun başlığının ek kanun 
olarak tashihi, birinci maddede C fıkrasının 
başına ayrıca kelimesi ve muvakkat maddenin 
tarzı tahriri tebdil edilerek ikinci madde ola
rak ilâvesi suretile kabulü encümenimizee mu
vafık bulunmuştur. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafia E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Eskişehir Sivas 
.4. Samih îlter î. Arukan A. N. Demirağ 

Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Baytm E. Demirel 

( S. Sayısı : 114 ) 
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Çoruh Elâzığ Eskişehir 

A. E. Erem F. Z. Çiyiltepe O. Işın 
Gazianteb İsparta İzmir 

Dr. A. Melek H. özdamar S. Epikmen 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair Başvekâletin 1-XI-1939 
tarih ve 6/5735 sayılı ve 25 - III -1940 tarih ve 
6/1308 sayılı tezkerelerile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Nafia encümeni mazbatasile 
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla Dev
let havayolları umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha, Devlet havayolları umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarını 3656 sayılı Devlet memurları 
aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan ka
nun hükümlerine intibak ettirmek ve ayni ka
nunun 9 ncü maddesine tevfikan Umum müdür
lüğün daimî ücretli kadrolarının da teşkilât ka
nununa eklenmesini ve bu kadro içindeki ihtisas 
mevkilerinin tayinini ve müteferrik müstahdem
ler arasında kalan uçucu olan eşhasın Devlet de
miryolları tekaüd sandığı ile alâkalarının devamı
nı teğmin etmek maksadlan ile hazırlandığı, ya
pılan tedkikler ve alman izahlardan anlaşıl
makla lâyiha esas itibarile Encümenimizce kabul 
edilmiş ve Nafia Encümenince hazırlanan metin 
üzerinde müzakere yapılmıştır. 

Bu kadroları tedkik için Encümenimiz azası 
meyanından ayrılmış olan komisyonun, maaşlı 
memurların intibakına müteallik yaptığı tedkik
ler Encümene izah edilerek bunların 3656 sayılı 
kanun hükümlerine uygunluğu ,. görüldüğünden 
tanzim edilen cedveller kabul olunmuştur. 

Daimî ücretli memurların intibakında ise 
umum ücretliler hakkında Encümence kabul edi-
lib Umumî Heyete arzedilmiş bulunan diğer mü
masil lâyihaların Encümenimizce tanzim edilen 
mazbatalarında izah edilen esaslar tatbik edil
mek suretile bu kadrolar da yeniden tanzim edil-

Manisa Malatya Tunceli 
Osman Ercin M. özpazarbaşt Sami Erkm&n 

Urfa Urfa Hatay 
B. Soyet Şeref Vluğ A. M. Mtirsaloğlu 

miş ve bu değişiklikten müteessir olacak bazı üc
retlilerin mükteseb haklarını mahfuz tutmak üze
re muvakkat maddeye bir (B) fıkrası eklenmiştir. 

İhtisas mevkii olarak teklif edilen hizmetler
den ancak tayyare ve telsiz mühendisliklerinin 
ihtisas mevkii olabileceği kabul edilmiş ve diğer
leri cedvelden çıkarılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi mümasil teşkilât 
kanunlarına uygun olarak yeniden yazılmıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesi hava gemilerinde 
müstahdem pilot, makinist ve telsizei ve saire gi
bi mürettebatın 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesindeki müteferrik müstahdemlerden sayı
lacağını ve bunlar hakkında da Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğünün te
kaüd sandığı kanunu hükümlerinin tatbik edile
ceğini göstermektedir. 

Nafia encümeninin kabul ettiği ikinci madde
nin son fıkrasında adı geçen ve müteferrik 
müstahdem addedilen memurlar hakkında Dev
let demiryolları tekaüd kanununun tatbik edil
mesi hakkındaki hüküm şimdiye kadar bu hiz
metlerde bulunanların bu sandıkla alâkalarının 
devamını tesbite inhisar ettirmektedir. Halbu
ki 3656 sayılı kanun mucibince Devlet hizmetleri 
maaşlı, daimî ücretli ve müteferrik müstahdem
ler olmak üzere üç sınıfa ayrılmış olub Devlet 
havayolları umum müdürlüğüne müteferrik müs
tahdem olarak alınacak kimseler hakkında da 
bir tekaüd hakkı tanınması lâzımgeleceğinden 
şimdiye kadar istihdam edilenlerin alâkalarının 
devamını kabule münhasır kalacak bir hüküm ye
rine umumî mahiyette olarak gerek çalışmakta 
olanlar ve gerek bundan sonra bu hizmete alına
caklar haklarında bahsolunan tekaüd kanunu 
hükmünün tatbiki bu sınıf müstahdemler için 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni ""^ 30-IV-1940 
Mazbata No. 67 
Esas No. 1/261,1/347 

Yüksek Reisliğe 

(S. Sayısı : 114) 
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gösterilmesi lüzumlu ve zarurî olan himaye ve 
teşvik bakımından muvafık görülmekle encümen 
ikinci maddeyi bu düşünce ile değiştirmiştir. 

1939 malî yılı bütçe kanununa bağlı ücretli 
müstahdemler cedvelinden bu teşkilât kanununa 
alınan daimî ücretlilerin bütçeye bağlı cedvelden 
çıkarıldığına dair lâyihaya yeniden muvakkat bir 
hüküm ilâve edilmiş ve diğer intibak lâyihaların
da kabul edilen esasa uygun olarak bu lâyiha
nın malî ahkâmının da umum müdürlük maaşlı 
memurları hakkında 1 ikinci teşrin 1939 tarihin
den başlaması muvafık ve bu suretle yapılacak 
fazla tediyelerin maaş tertibindeki tasarruflarla 
idaresi mümkün görüldüğünden lâyihanın mu
vakkat hükümleri arasına « C » fıkrası ilâve edi
lerek bu husus teğmin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu değişikliklerle yeniden tanzim edilen ka-

HÜKÜMETÎN TEKLÎFI 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki 3424 sayılı kanunun hazı maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3 - 6 - 1938 tarihli 
ve 3424 sayılı kanunun % nci maddesi aşağıda 
yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

MADDE 2 — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü memurlarının derece, aded ve maaşları 
bu kanuna bağlı (A) ve daimî olarak istihdam 
edilecek ücretli memurların derece, aded ve üc
retleri (B) ve ihtisas mevkileri (C) işaretli ced-
vellerde gösterilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Evvelce Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi 
memurları tekaüd sandığı kanunları hükümle
rine tevfikan tekaüd aidatı vermekte iken Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanununun 19 ncu maddesi mu
cibince müteferrik müstahdemler sınıfına nak
ledilen pilot, makinist, telsizci ve sair müstah
demlerin sözü geçen sandıkla olan alâkaları es
kisi gibi devam eder. 

nun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muğla 

H. Kitabcı 
Trabzon 

Sim Bay 

ReisV. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

İsparta 
R. Ünlü 
Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Elâzığ 
F. Altay 
Kayseri 

Suad Ürgüblü 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 

NAFİA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki 3424 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3-VI-1938 ta
rihli ve 3424 sayılı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

(Madde 2 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü memurlarmm derece, aded ve maaş
ları bu kanuna bağlı (A) ve daimî olarak is
tihdam edilecek ücretli memurların derece, 
aded ve ücretleri (B) ve ihtisas mevkileri ayrı
ca (C) işaretli cedvellerde gösterilmiştir.) 

MADDE 2 — Devlet havayollarına aid ha
va gemilerinde müstahdem pilot, makinist, tel
sizci ve saire gibi mürettebat, Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanunun 19 ncu maddesindeki mütefer
rik müstahdemler meyanmda sayılır ve bun
lardan Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umumî idaresi ve memurları tekaüd san
dığı kanunu hükümlerine tâbi olanlarm teka
üd sandığındaki alâkaları eskisi gibi devam 
eder. 

( S. Sayısı : 114 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât 
kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3424 sayılı Devlet havayolla
rı umum müdürlüğü teşkilât kanununun 2 nci 
maddesine bağlı cedvelde gösterilen teşkilât 
kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş ve umum 
müdürlüğün, derece, unvan, aded ve ücretleri 
bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilen daimî hiz
metlere aid kadroları mezkûr kanuna eklen
miş ve bu cedveldeki ihtisas mevkileri (3) sa
yılı cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğünün hava gemilerinde müstahdem pi
lot, makinist, telsizci ve saire gibi mürettebatı 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desindeki müteferrik müstahdemler meyanm-
da sayılır. Bunlar hakkında Devlet demiryol
ları ve limanlan işletme umumî idaresi me
murları tekaüd sandığı kanunu hükümleri 
tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — A) Bu kanuna 
bağlı (2) sayılı cedvelde yazılı ücretli memu-

(S. Sayısı : 114)' 
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Hü. Na. E. 

• MADDE 3 — Bu kanun neşr 
teberdir. 

i tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18 . III -1940 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
Da. V. Ha. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. t. M. V. . G. t. V. 
Dr. J31 Alatas R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya N 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Frkmen 
Ti. V. 

Topcoğlu 

MADDE 3 
aynen. 

MADDE 4 
aynen. 

Hükümetin 3 ncü maddesi 

— Hükümetin 4 ncü maddesi. 

(S. Sayısı : 114) 
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B. E, 

riyetlerden Devlet havayolları umum müdürlü
ğü 1939 malî yılı bütçesine bağlı (C) işaretli 
cedvele dahil bulunanlar bu cedvelden çıkarıl
mıştır. 

B) Bu kanlınla dereceleri indirilen ücretli 
memurlardan; 1 eylül 1939 tarihinde müstah
dem olub da 3656 sayılı kanun ahkâmına gö
re yapılan intibak neticesinde ücretleri ve de
receleri tesbit edilmiş olanlara mezkûr kanun 
hükmüne göre verilmekte olan ücret mikdarı 
terfilerine kadar mükteseb hak teşkil eder. 

O) 3656 sayılı kanunun 28 nci maddesinin 
maaşlı memurlar hakkındaki hükmü Devlet 
havayolları umum müdürlüğünün maaşlı me
murları hakkında da 1 ikinci teşrin 1939 ta
rihinden itibaren tatbik olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen. 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı cedveller 

CEDVEL [1] 

1). 

.3 
4 
8 

13 

Memuriyetin nevi 

Umum müdürlük 

Umum müdür 
» » muavini 

Hususî kalem şefi 
Kâtib 

Aded 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

100 
90 
50 
20 

D. 

5 
6 

13 

Memuriyetin nevi 

Fen heyeti 

Mühendis 

Kâtib 

( S. Sayısı : ,114 ) 
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Aded Maaş, 

Işl e tın c mü dii rlü ğ ü 

4 
9 

11 
13 
11 
12 

Müdür 
Şef 
Memur 
Kâtib 
Sıhhiye memuru 

» » 

Muamelât müdürlüğü 

7 
8 

11 
12 
13 

Müdür 
» muavini 

Memur 
Ambar memuru 
Kati i) 

90 
40 
30 
20 
30 
25 

60 
50 
30 
25 
20 

D. 

ı 
i) 

11 
12 
13 

i 

9 
11 
12 
11 
13 

Memuriyetin nevi 

Levazım müdürlüğü 

Müdür 
Ayniyat muhsibi 
Mutemed 
Ambar memuru 
Kâtib 

Muhaseb e, müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 

» 
Veznedar 
Kâtib 

Aded 

l 
1 
3 
>> 
1 

Maaş 

60 
40 
30 
25 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

60 
40 
30 
25 
30 
20 

CEDVEL [2] 

D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Hasılat, tarife ve propoganda müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Memur 

8 Desinatör 
12 Kâtib 

Meydan müdürlükleri 

6 Meydan mutahassısı 
7 » müdürü 
8 » » 

140 
100 
140 
75 

210 
170 
140 

I). 

9 
10 
12 

3 
5 
5 
5 
6 
7 
7 

Memuriyetin nevi 

Meydan memuru 
» » 
» kâtib 

Müteferrik müstahdemler 
Yüksek tayyare mühendisi 
Tayyare mühendisi 
Telsiz mühendisi 
Hava hukuk müşaviri 
Doktor 

» 
Mütercim 

Aded 

2 
3 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Ücret 

120 
100 
75 

400 
260 
260 
260 
210 
170 
170 

OEDVEL [3] 

D. Memuriyetin nevi 

3 Yüksek tayyare mühendisi 
5 Tayyare mühendisi 
5 Telsiz » 

Aded 

1 
1 
1 

Ücret 

400 
260 
260 

« * • » • 

( S . Sayısı : 11.4) 



S. Sayısı: ||6 
Askerî ceza kanununun 47 ve 148 inci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Adliye 

encümenleri mazbataları (I 334) 

15-111-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî Ceza kanununun 47 nci ve 148 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 - III -1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Askerî Ceza kanununun 47 nci ve 148 nci maddelerini değiştiren kanun lâyihasının mucib : 

sebebleri 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun 47 nci maddesinde yazılı ve şartları sayılı tecil mües
sesesi hakkında yeni hükümler koyan 3719 sayılı kanunun tertibinde eski maddenin (A) fık
rasında gösterilen ve Türk Ceza kanununa göre cezayı müstelzim bir fiille mahkûm olan kimse
nin bu mahkûmiyetinin askerî bir suçtan ötürü tayin olunacak cezanın teciline mani olmaya
cağı yolundaki hüküm kanunun, haricinde kalmış olduğundan bu noksanı tamamlamak üzere bu 
kısım maddeye eklenmiştir. 

Yine bu kanunun 148 nci maddesine 3719 sayılı kanunla eklenen fıkrada yazılı suçları işle-' 
yenlerin askerî mahkemelerde muhakeme edilmeleri istendiği ve encümen mazbatalarında da bu 
esas kabul olunduğu halde yeni fıkrayı gösteren (B) işaretinin konması lâzımgelen yerden bir 
cümle aşağıya konması yüzünden seferberlik haricinde işlenecek bu nevi suçlar askerî mahkeme
lerin vazifeleri haricinde kalmıştır. 

Bu sebeble bu nevi suçların da askerî malike melerde görülmesini teğmin etmek için madde 
maksada uygun şekilde düzeltilmiştir. ' 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
MUM M'üdafaa encümeni 3 - IV - 1940 

E san No. 1/334 , • 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe ~% 

Askerî ceza kanununun 47 ve 148 nci madde- vekilliğince hazır lanan ve İcra Vekilleri Heyetin-
lerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa ce Yüksek Meclise arzı karar laş t ı r ı lan kanun lâ-

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1127 
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yihası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine 
dair olub encümenimize havale buyurulan Baş
vekâletin 15 - I I I - 1940 tarih ve 6/1127 numa
ralı tezkeresi ve bağlı lâyiha Millî Müdafaa ve
killiğinden gönderilen memuru huzurunda okun
du ve görüşüldü. 

Esbabı mucibe lâyihasında da zikredildiği 
veçhile 1632 sayılı askerî ceza kanununun cezala
rın teciline taallûk eden 47 nci maddesine yeni 
hükümler koyan 3719 sayılı kanunun tertibinde 
eski maddenin (A) fıkrasında gösterilen ve Türk 
ceza kanununa göre cezai müstehzim bir fiil ile 
mahûm olan kimsenin bu mahkûmiyetinin aske
rî bir suçtan dolayı tayin olunacak cezanın teci
line mani olmıyaeağı hakkındaki hüküm kanu
nun haricinde bırakılmış olduğundan bu noksanı 
tamamlamak üzere Hükümetçe hazırlanan ve bu 
kısmı da ihtiva eden 47 nci madde encümenimiz-
ce aynen kabul edildiği gibi yine bu kanunun 
148 nci maddesine 3719 sayılı kanunla eklenen 
fıkrada yazılı suçları işleyenlerin askerî mahke
melerde muhakeme edilmeleri istenildiği ve encü
men mazbatalarında da bu esas kabul olunduğu 
halde yeni fıkrayı gösteren (B) işaretinin yan

lışlıkla mahalline konmaması yüzünden seferber
lik haricinde işlenecek bu gibi suçların askerî 
mahkemelerin vazifeleri haricinde kalmasına se
bebiyet verilmiş olmakla bu nevi suçların da as
kerî mahkemelerde görülmesini teğmin etmek 
için mezkûr 148 nci madde dahi encümenimizce 
kezalik aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibin
ce Adliye encümenine verilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 
M. M. En. Reisi Bu M. M. ve kâtib 

Diyarbakır Erzurum Konya 
K. Sevüktekin Ş. Koçak Vehbi Bilgin 

Çankırı Çorum Erzurum 
Dr. Akif Arkan E. Sabrı Akgöl A. Akyürek 

(tümüşane İstanbul içel 
Ziya Zarbım Dr. II. Ş. Ere! M. Cemal Mersinli 

Kayseri Malatya Manisa 
N. Toker O. Koptagel K. N. Duru 

Muğla Samsun Samsun 
S. Güney A. F. Engin R. Barkın 

Seyhan Sinob Urfa 
S. Tekelioglu C. K. Inccdayı Ahmed Yazgan 

Yozgad 
C. Arat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/334 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

3-V -19 W 

Askerî ceza kanını unun 47 ve 148 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Millî müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi Millî müdafaa encü
meninin mazbatasile birlikte Adliye encümenine 
havale edilmekle Millî müdafaa vekâleti tara
fından gönderilen memur huzur il e tedkik ve mü-
talea olundu. 

Tadil teklifinin; 1632 sayılt askerî ceza ka
nununun, cezaların teciline dair olan 47 nci mad
desini değiştiren 3719 sayılı kanunda bu madde 
tertib edilirken, Hükümetten gelen lâyihada ol
duğu veçhile, maddenin sarahati dışında kaldı

ğı anlaşılan eski kanundaki «Türk ceza kanu
nuna göre mahkûmiyetin, askerî suçlardan do
layı hükmolunacak cezanın teciline mâni olmı
yaeağı» hükmünün ilâvesini teğminden ibaret 
olduğu anlaşılmış olmakla bu hükmü de ihtiva 
eden lâyihanın 47 nci maddesi aynen kabul edil
diği gibi mezkûr kanunun 148 nci maddesinde 
«Türk ceza kanununun» ibaresile başlayan fık-
nın başında bulunması lâzımgelen B. harfinin 
yanlışlıkla bu fıkrayı takib eden cümlenin ba
sma getirilmiş olmasından doğan hatanın tashi
hine matuf olan teklifi de encümenimizce muva
fık görülerek lâyihanın, Umumî Heyetin tasvi
bine arzı kararlaştırılmıştır. Yüksek Reisliğe sıı-

( S. Sayısı : 116 ) 
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nulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Ş. Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bingöl 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Bursa Erzincan Gazianteb 
Atıf Akgüç A. Fırat ö. A. Aksoy 

HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanu
nunun iki maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilerek numaraları hizalarında gösterilen mad
deler yerine ikame olunmuştur: 

Cezaların tecili: 
Madde 47 — Türk ceza kanununun birinci 

kitabının müstakil faslmda yazılı olan cezala
rın tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hü
kümler nazara almmak şartile askerî şahıslar 
hakkında da tatbik olunur. 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza ka
nununun üçüncü babmm üçüncü ve dördüncü 
fasıllarile 84 ncü maddesi hariç olmak üzere 
beşinci ve 130 ncu maddesi hariç olmak üze
re sekizinci fasıllarında yazılı suçlardan dola
yı verilen cezalar tecil edilemez. Ancak fiili 
işlediği zaman 18 yaşını doldurmamış çocuk
larla hüküm zamanında 70 yaşma girmiş olan
ların mahkûm oldukları bir seneden az hapis 
cezaları tecil olunabilir. 

B) Türk ceza kanunu mucibince bir kaba
hat fiilinden dolayı mahkûm olan ve cezası 
tecil edilen bir sene içinde; ve yine mez
kûr kanuna tevfikan hapis cezasile mah
kûm olan ve cezası tecil edilen bir kimse beş 
sene içinde; askerî bir suçtan dolayı hapis ve
ya daha ağır bir cezaya mahkûm olur ve bu 
askerî cürüm Türk ceza kanunu mucibince ce
zayı mucib fiillerden bulunmazsa, ikinci mah
kûmiyet evvelki cezanm teciline mâni olmaz. 

C) Evvelki mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk 
ceza kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil 
bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk ceza ka-

( S. Saj 

Hatay Kastamonu Kayseri ' 
Hamdi Selçuk Abidin Binkaya R. özsoy 

Mardin Rize Sinob 
H. Menemencioğlu Fuad Sirmen C. Atay . 
I 

Tokad Trabzon 
S. Atanç F. A. Barutçu 

I ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞl 

Askerî ceza kanununun 47 nci ve 148 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanu
nunun iki maddesi aşağıda yazılı şekilde de-

! ğiştirilerek numaraları hizalarında gösterilen 
maddeler yerine ikame olunmuştur: 

| Cefaların tecili: 
I Madde 47 — Türk ceza kanununun birinci 

kitabının müstakil faslmda yazılı olan cezala
rın tecili hakkındaki kaideler aşağıdaki hü
kümler nazara alınmak şartile askerî şahıslar 
hakkında da tatbik olunur: 

A) Askerî mahkemelerden askerî ceza ka
nununun üçüncü babının üçüncü ve dördüncü 
fasıllarile 84 ncü maddesi hariç olmak üzere 

I beşinci ve 130 ncu maddesi hariç olmak üzere 
I sekizinci fasıllarında yazılı suçlardan dolayı 

verilen cezalar tecil edilemez. Ancak fiili iş
lediği zaman 18 yaşmr doldurmamış çocuklar
la hüküm zamanında 70 yaşma girmiş olanla
rın mahkûm oldukları bir seneden az hapis ce
zaları tecil olunabilir. 

B) Türk ceza kanunu mucibince bir kaba
hat fiilinden dolayı mahkûm olan ve cezası te
cil edilen kimse bir sene içinde; ve yine mez-

I kûr kanuna tecvikan hapis cezasile mahkûm 
olan ve cezası tecil edilen bir kimse beş sene 
içinde; askerî bir suçtan dolayı hapis veya 
daha ağır bir cezaya mahkûm olur ve bu askerî 
cürüm Türk ceza kanunu mucibince cezayi mu
cib fiillerden bulunmazsa, ikinci mahkûmiyet 
evvelki cezanın teciline mâni olmaz. 

0) Evvelki, mahkûmiyet askerî bir suç için 
verilmiş bir ceza olur ve bu askerî suç Türk ce
za kanunu mucibince cezayi mucib bir fiil bu-

I lunmazsa ikinci fulden dolayı Türk ceza kanu-
sı,:116) 
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nunu mucibince verilecek cezanın teciline birin-
ci fiil manî olamaz. 

Siyasî maksadlarla toplantılar, siyasî fırka
lara girenler, siyasî makale yazan ve nutuk 
söyleyenler ve Türk ceza kanununun 141, 142 
nci maddelerinde yazılı suçları ordu içinde ve
ya ordu mensubları arasmda işleyenler. 

Madde 148 — A) Siyasî maksadla toplanan
lar, siyasî fırkalara girenler, siyasî nümayiş 
ve içtimalara ve intihabata iştirak edenler veya 
her ne suretle olursa olsun bu maksadla şifahî 
telkinatta bulunanlar ve siyasî makale yazanlar 
ve bu yolda nutuk söyleyenler beş seneye kadar 
hapsolunur. 

B) Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinde yazılı olan cürümleri ordu içinde ve
ya ordu mensubları ve askerî fabrika ve mües
seselerdeki müstahdemler veya işçiler arasında 
işleyenlerin cezaları yarıdan aşağı olmamak üze
re arttırılır. 

Bu cürümler seferberlik zamanında işlenirse 
ceza, iki misli olarak hükmolunur. 

Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi ola
rak askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa ceza 
on ibeş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis
tir. Bu zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır 
bir cürüm teşkil etmediği takdirde, müebbed 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

HAPDE 3--r- Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - I I I -1940 
Bş;V Ad. V. M.M.V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar İV. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. -

Faytk öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

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

Mü. V. Tİ/V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

• • • • > • • 

nu mucibince verilecek cezanın teciline birinci 
fiil mâni olamaz. 

Siyasî maksadlarla toplantılar, siyasî fırka
lara girenler, siyasî makale yazan ve nutuk 
söyleyenler ve Türk ceza kanununun 141, 142 
nci maddelerinde yazılı suçları ordu içinde 
veya ordu mensubları arasmda işleyenler. 

Madde, 148 — A) Siyasî maksadla toplanan
lar, siyasî fırkalara girenler, siyasî nümayiş 
ve içtimalara ve intihabata iştirak edenler ve
ya her ne suretle olursa olsun bu maksadla şi
fahî telkinatta bulunanlar ve siyasî makale 
yazanlar ve bu yolda nutuk söyleyenler beş 
seneye kadar hapsolunur. 

B) Türk ceza kanununun 141 ve 142 nci 
maddelerinde yazılı olan cürümleri ordu için
de veya ordu mensubları ve askerî fabrika ve 
müesseselerdeki müstahdemler veya işçiler ara
sında işleyenlerin cezaları yarıdan aşağı olma
mak üzere arttırılır. 

Bu cürümler seferberlik zamanında işlenirse 
ceza, iki misli olarak hükmolunur. 

Eğer bu cürümlerin işlenmesi neticesi olarak 
askerî hizmetlere zarar gelmiş olursa ceza on 
beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapistir. 
Bu zarar ehemmiyetli olursa, fiil daha ağır 
bir cürüm teşkil etmediği takdirde, müebbet 
ağrr hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

(S. Sayısı : 116) 



S. sayısı: 117 
Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Adliye 

encümenleri mazbataları (1/335) 

T.C. 
Başvekâlet « 15 - III - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1126 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7 - I I I -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü maddesini değiştiren kanunun mucib sebebleri. 

1632 sayılı askerî ceza kanununun 148 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçların faillerini 
askerî mahkemelere vermek maksadile 1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü madde
sinin (A) bendine ilâve yapılırken (3720 sayılı kanunla) asıl metindeki (C) fıkrasının bir kısmile 
(D) fıkrası tamamile kanunun haricinde bırakılmış olduğundan, madde bu hükümleri de içine almak 
üzere yeniden düzeltilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 3 -IV - 1940 
Esas No. 1/335 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine dair 
olub Encümenimize havale buyurulan Başvekâle
tin 15 - I I I -1940 tarih ve 6/1126 numaralı tez
keresi ve bağlı lâyiha M. Müdafaa vekâletinden 
gönderilen memuru huzurunda okundu ve görü
şüldü : 

Esbabı mucibe lâyihasında da zikredildiği 

üzere 1632 sayılı askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin (B) fıkrasında yazılı suçların faille
rini askerî mahkemelere vermek maksadile 1631 
sayılı askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü 
maddesinin (A) bendine (3720) sayılı kanunla 
ilâve yapılırken (C) fıkrasının bir kısmı ve (D) 
fıkrasının tamamının kanım haricinde bırakıl
mış olduğundan bu hükümleri de içine almak 
üzere Hükümetçe hazırlanan lâyiha Encümeni
mizde aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince 
Adliye encümenine verilmek üzere Yüksek Reis-
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lige sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Bu M. M. ve Kâ. 
Erzurum Konya 
Ş. Koçak Vehbi Bilgen 

Çorum Erzurum 
E. Sabri Akgöl A. Akyürek 

İstanbul İçel 
Dr. H. Ş. Er el Cemal Mersinli 

Kayseri 
N. Toker 

Malatya Manisa 
O. Koptagel K. N. Duru 

Muğla Samsun Samsun 
S. Güney R. Barkın Amiral F. Engin 

Seyhan Sinob Urfa 
Sinan Tekelioğlu C. K. Incedayı Ahmed Yazgan 

Yozgad 
C.Arat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 35 
Esas No. 1/335 

3 -V -1940 

Yüksek Reisliğe 

Askerî muhakeme usulü kanununun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası ve esbabı mueibesi Millî müda
faa encümeninin mazbatasile birlikte Adliye en
cümenine havale edilemekle Millî müdafaa ve
kâleti tarafından gönderilen memur huzurile 
tedkik ve mütalea olundu: 

Tadil teklifinin 3720 numaralı askerî muha
keme usulü kanununun 3 ncü maddesinin birin
ci fıkrasının başında eksik bırakılan A harfinin 
ve C fıkrasının sonunda eksik kalan (Askerî ce
za kanununa tâbi oldukları müddetçe) ibaresile 
D fıkrasının ilâvesine matuf olan tadil tekli
fi esbabı mucibede gösterilen sebeblere binaen 

yerinde görülerek lâyihanın, Umumî Heyetin 
tasvibine arzı kararlaştırılmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. 
Münir Çağıl Ş. Devrin 

Antalya Balıkesir 
N. Aksoy 0. Niyazi Burcu 

Bursa Erzincan 
Atıf Akgüç A. Fırat 

Hatay Kastamonu 
Hamdi Selçuk Abidin Binkaya 

Mardin Rize 
H. Menemencioğlu Fuad Sirmen 

Tokad 
S. Atanç A. 

Kâtib 
G. Oültekin 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Kayseri 
R. özsoy 

Sinob 
C. Atay 

Trabzon 
F. Barutçu 

( S. Sayısı : 117 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü mad 
desinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1631 sayılı Askerî muhakeme 
usulü kanununun 3720 sayılı kanunla değişti
rilen 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir: 

MADDE 3 — Aşağıda yazılı suçları işleyen
ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî 
mahkemelere verilirler. 

A) Askerî ceza kanununun 63, 64, 81, 93, 
95, 100, 101, 102, 124, 125 ve 127 nci maddeleri-
le 148 nci maddesinin (B) fıkrasında yazılı 
suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mıntakalarında işlenen bütün suçlar; 

C) Askerî ceza kanununun 155,157,158,159, 
160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar (as
kerî ceza kanununa tâbi oldukları müddetçe); 

D) Seferberlikte askerî ceza kanununun 75, 
78, 80 nci maddelerinde yazılı suçlar; 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

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

7-III-1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Faytk Öztrak 
Mî. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

A. 

R. 

A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okya 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
G. I. V. 
Karadeniz 

N. 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
Topcoğlu 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

üçüncü maddesi 

MADDE 2 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 117) 





S. Sayısı: | |8 
Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kömürü 
kontenjanı verilmesine mütedair teati olunan notaların 
tasdikr hakkında kanun lâyihası ve Hariciye Iktısad encü

menleri mazbataları (1/217) 

T.G. 
Başvekâlet . * 24 - VII - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3966 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğe 

Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kömürü kontenjanı verilmesine mütedair Bulgar 
sefaretile teati edilen notaların tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 13 - VII - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

27 mayıs 1935 tarihli Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasına bağlı IV sayılı liste ile 
Bulgaristana verilen 15.000.000 kiloluk odun kömürü kontenjanına ilâve olarak daha 5.000.000 
kiloluk yeni bir munzam idhalât kontenjanı itası hakkında Bulgaristan sefaretile 24 - VI -1939 
tarihinde teati olunan notalar Büyük Millet Meclisinin Yüksek huzuruna sunuldu. 

Adı geçen Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasının yüzde yüz hususî takas esasına müste-
nid bulunması dolayısile Bulgarların memleketimizden mal mubayaa edebilmeleri için bizim de 
Bıügaristandan ayni mikdarda eşya almamız icab etmekte olmasına nazaran Bulgaristana olan 
ihracatımızı sektedar etmemek üzere mezkûr memleket sefaretinin vaki talebini tervicen yeni
den 5.000.000 kiloluk bir odun kömürü kontenjanı verilmesinin memleketimiz iktisadî mena
fime uygun olacağı mütaleasile teati olunan işbu notalar yüksek tasvib ve tasdiklerine arzo-
lunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 30 - XI - 1939 

Esas No. 1/217 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Bulgaristana 5 milyon kiloluk munzam bir seferetile teati edilen notaların tasdiki hakkında 
odun kömürü kontenjanı verilmesine dair Bulgar Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
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Heyetinin 12 - V î î - 1039 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası Encümenimize havale buyurulmakla tedkik 
ve mütalea olundu. 

Esbabı mucibe lâyihasının tedkikmdan dahi 
anlaşıldığı üzere iki Hükümet arasındaki ticarî 
münasebetlerin inkişafını teğmin eder bir mahi
yette bulunan bu anlaşma muvafık görülmüş ve 
kanun lâyihası tasvib edilmiştir. 

Havalesi veçhile îktısad encümenine tevdi bu-

yurülmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur, 
Hariciye E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan 
S. Arıkan 
Antalya 

Dr. C. Tunca 
Elâzığ 

F. A. Ay kaç 
Tokad 

N. Poroy 

Konya İstanbul 
M. Göker Ş. Esmer 

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

Erzurum izmir 
P. Demirhan H. Menteşe 

İktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisad encümeni 
Esas No. 1/217 
Karar No. 14 

3-V-1940 

YTiksek Reisliğe 

Türkiye - Bulgaristan Hükümetleri arasında 
27 mayıs 1935 tarihinde akdedilmiş olan ticaret 
anlaşmasına bağlı IV sayılı liste mucibince Bul-
garistana verilen 15 milyon kiloluk odun kömü
rü kontenjanına ilâveten 5 milyon kiloluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı daha verilmesi 
hakkında İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olu
nan 13 temmuz 1939 tarih ve 2/11332 numaralı 
kararnamenin tasdiki zımnmda Hükümetçe tan
zim ve Başvekâletin 24 temmuz 1939 tarih ve 
6/3966 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihasile merbutu evrak encüme
nimize havale edilmekle keyfiyet Ticaret vekâ
letinden celbedilen alâkadar memurlar huzurile 
tedkik ve müzakere olundu: 

27 mayıs 1935 tarihli Türkiye - Bulgaristan 
Ticaret anlaşması yüzde yüz hususî takas esası
na dayanmak olduğundan Bulgaristanın mem
leketimizden muhtaç olduğu maddeleri idhal 
edebilmesini teğmin için Türkiyenin de ayni 
nisbette Bulgaristandan mal mubayaatmda bu
lunması zarurî olduğu anlaşılmış ve bilhassa son 
zamanlarda memleketimizden külliyetli mikdar-
da balık idhal eden Bulgaristanın Türkiyeden 
idhal ettiği maddelerin karşılığını teğminde müş
külâta maruz kaldığı cihetle takasın kolaylaştı
rılması hususunda Bulgaristana evvelce veril

miş olan 15 milyon kiloluk odun kömürü kon
tenjanına ilâveten 5 milyon kiloluk bir konten
jan daha verilmesi muvafık görülerek adı ge
çen kararname 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden Hükümetimizce neşredilmiştir. 
Encümenimizce yapılan tedkik ve müzakere ne
ticesinde mezkûr kararnamenin temas ettiği 
mevzuun memleketimizin iktisadî ve ticarî men
faatlerine uygun olduğu anlaşıldığından teklif 
edilen kanunun küçük bir tavzih ile kabulü tas
vib ve Umumî Heyetin tasdikma arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulmasına karar verilmiş
tir. 

îk. E. Reisi 
Giresun 

1. Sabuncu 
Afyon K. 

Berç Türker 
Edirne 

T. Göksel 
Gümüşane 

E. Servet T ör 
Kars 

K. Arıkh 

Bu. M. M. 
Diyarbakır 

V. N. Sünkitay 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Erzincan 

Salih Başotaç 
istanbul 

A. H. Denizmen 
Kastamonu 

M. Celâl Bayar 
Konya 

K. Okay 

Kâtib 
Afyon K. 

Denizli 
T ahir Berkay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

izmir 
Bendi Anman 

Konya 
/ / . Dikmen 

( S. Sayıaı : 118 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ i 

Uulgarislama, ~> 000 0000 kiloluk munzam bir odun 
kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak 
Bulgar sefaretile teati olunan notaların tasdiki 

hakkında kanun lâyihası \ 

MADDE 1 — 27 mayıs 1935 tarihli Türkiye - ! 
Bulgaristan ticaret anlaşmasına bağlı IV sayılı j 
liste ile Bulgaristana verilmiş olan 15 000 000 
kiloluk odun kömürü kontenjanına ilâveten da
ha 5 000 000 kiloluk munzam bir kontenjan ita
sını mutazammin olarak Hariciye vekâletile 
Bulgaristan sefareti arasında 24 haziran 1939 
tarihinde teati edilen notalar imzaları tarihin
den meri olmak üzere kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

13 - VII -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. S ey dam N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. Na. V. Ik. V. ve Mal. V. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. Ti. V. 

C. Ercin 

iKTl'SAD ENCÜMENİ NİN DEGİŞTİnîŞİ 

Bulgaristana ~> milyon kiloluk munzam bir odun 
kömürü kontenjanı verilmesine mütedair olarak 
Bulgar sefaretile teati olunan notaların tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 mayıs 1935 tarihli Türkiye -
Bulgaristan ticaret anlaşmasına bağlı IV sayılı 
liste ile Bulgaristana verilmiş olan 15 milyon 
kiloluk odun kömürü kontenjanına ilâveten da
ha 5 milyon kiloluk munzam bir kontenjan ita
sını mutazammm olarak Hariciye vekâletile Bul
garistan sefareti arasında 24 haziran 1939 tari
hinde teati edilen notaların imzaları tarihinden 
itibaren meri olması hakkında Hükümetçe 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden itti
haz edilen 13 temmuz 1939 tarih ve 2/11532 sa
yılı kararname kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

( S. Sayısı : 118) 
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Başvekalet 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 2/11532 
Kararname sureti 

10 - VI - 1939 tarih ve 2/11181 sayılı kararname ile verilen salâhiyete istinaden 27 - V - 1935 
tarihli Türkiye - Bulgaristan ticaret anlaşmasına bağlı IV sayılı liste ile Bulgaristana verilmiş olan 
15 000 000 kiloluk odun kömürü kontenjanına ilâveten 5 000 000 kiloluk yeni bir kontenjan daha 
verilmesini teğminen teati olıınub Hariciye vekilliğinin 12 - VII - 1939 tarih ve 238/43118 sayılı 
tezkeresile gönderilen ilişik notalar îera Vekilleri Heyetince 13 temmuz 1939 tarihinde tasdik olun
muştur. 

13 temmuz 1939 

No: 41558/92 ~ Ankara, 24 haziran 1939 

Bay Elçi, 

27 birinci kânun 1938 tarihli ve 946 sayılı işarınıza atfen, Cumhuriyet Hükümetinin Hükümeti 
Kır al iye tarafından vaki talebi terviç ederek Bulgaristana T).000.000 kiloluk odun kömürünün 
Türkiyeye idhali için munzam bir kontenjan vermeğe muvafakat eylediğini Ekselansınıza bildir
mekle şeref kazanırım. 

Kıraliyet Hükümetinin yukarıda maruz hususa muvafakatini ve işbu mektubun vusulünü 
tarafıma bildirmek lûtfunda bulunmasını Ekselansınızdan rica ederim. 

İhtiramatı faikamın kabulünü dilerim, Bay Elçi. 
Ekselans 

Bay Teodor Kristof 
Bulgaristan Elçisi 

Şehir 

No: 446 Ankara, 24 haziran 1939 

Bay Kâtibi umumî, 

Cumhuriyet Hükümetinin, Hükümeti Kıraliye tarafından yapılan talebi terviç ederek, Bul
garistana 5.000.000 kiloluk odun kömürünün Türkiyeye idhali için munzam bir kontenjan ver-, 
meğe muvafakat eylediğini müşir 41558/92 sayılı bu günkü tarihli mektubunuzu aldığımı bil
dirmekle şeref kazanırım. 

Kıraliyet Hükümetinin yukarıda mezkûr hususa muvafakat eylediğini arz ile ihtiramatı fai
kamın kabulünü rica ederim, Bay Kâtibi umumî. 

Ekselans 
Bay Numarı Menemencioğlu 

Büyük Elçi 
• Hariciye vekâleti Kâtibi umumisi 

Şehir 

( S. Sayısı : 118 ) 



S. Sayısı: 119 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılma aid bilançonun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresile İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1936 malî yı'ı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riya
seti tezkeresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhase

bat encümeni mazbatası (3/62,210,1/59) 

İnhisarlar U. M. 1936 yılına aid bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/62) 

T.C. 
Başvekalet 23 - IX - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3987 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı bilançosu bu bilançoları tedkik eden murakıb ra
porları ilişik olarak sunulmuştur. 

1660 sayılı kanunun 10 neu maddesi gereğince tasdikına aid muamelenin ifasına müsaade buyu-
rulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

inhisarlar U. M. 1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair D. M. Riyaseti tezkeresi (3/210) 

T. C. 
Divanı muhasebat 14 - II - 1940 

Sayı : V. 161063 H. 382 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katğisine aid umumî mutabakat beyanna
mesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı muamelâtına aid olub Gümrük ve inhisarlar 
vekâletinden bir nüshası Divanı muhasebata tevdi kılınmış olan katği hesab, Divanı muhasebatça 
tedkik ve muhakeme edilmiş olan muhasib hesapları ile karşılaştırıldıkta ; 

Muhasebei umumiye kanununun 73 neü maddesinde (İta emirlerine muhtevi oldukları masra-
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fin tealıhüd ve tahakkukuna müteallik bilcümle evrakı müsbitenin aslı veya musaddak sureti rab-
tolunur. Ancak mahrem muamelâta aid evrak yalnız Divanı muhasebat reisine ibraz olunur). 

77 nei maddesinde ise (Müdafaai Milliye, Hariciye, Dahiliye, Emniyeti umumiye ve Rüsumat 
bütçelerine mevzu mesture ve ayni mahiyeti haiz istihbarat tertiblerine aid ita ve tediye emirleri 
mesul vekili ile Maliye vekili ve Başvekil tarafından müştereken imza edilmiş bir kararnameye 
müsteniden tanzim olunur) diye yazılı olduğu halde 1660 numaralı kanunun 13 ncü maddesi mu
cibince tanzim kılman nizamnamenin 14 ncü maddesi (Kaçakçılık mücadele tahsisatına aid tediye 
emirlerinde tahakkuk evrakı aranı İm ayı b yalmz âmiri itanın veyahud mezun edeceği zatlerin im-
zasile tediye olunur. Zikrolunan tahsisatın sarfiyat hesabı icabında umumî müdür tarafından Ma
liye vekiline verilir) suretinde yazılmış olub bu hükmün muhasebei umumiye kanununun yuka
rıda arzedilen 73 ve 77 nei maddelerinden hiç birisine uymadığı yani bu tediyata aid evrak mah
rem muamelâta taallûk ediyorsa 73 ncü madde mucibince Divan riyasetine ibrazı, mesture ve istih
barat tertiblerine tevafuk eyliyorsa 77 nei madde gereğin «e müşterek imzalı kararnameye istinad 
ettirilmesi iktiza edeceği cihetle meselenin Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nei maddesi uyarınca ted-
kik ve tayini Yüksek Meclise aid bulunduğunu ve ilişik cedvellerdeki meşruhat nazarı dikkate 
alınmak şartile katği hesabda yazılı rakamların kabule şayan görüldüğünü arzeyleriz. 

Birinci reis 
S. Oran 

Aza 
Y. Z. Aslan 

Aza 
A\ Başak 

D. 1. Reisi 
F. Eke 

Aza 
C. Dince r 

Aza 
E. R. Ayla 

D. 2. Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
M. Menemencioğlu 

Aza 
F. özbudun 

D. 3. Reisi 
A. Özgen 

Aza 
R. Bakuıj 

Aza 
Z. Orbay 

D. 4. Reisi 
F. Erine 

Aza 
ihsan Er enli 

Aza 
M. Apak 

Aza 
B, Enen 

Aza 
//. D emir soy 

Müddeiumumi 
E. Arkun 

İnhisarlar U. M. 1936 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/59) 

' '•' T. C. 
1 Başvekâlet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1157 

28 - III -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisi hakkında (iümrük ve inhisarlar ve
killiğince hazırlanan ve İcra, Vekilleri Heyetinin 21. - LIT - .1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

( S . Sayısı : 119) 
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inhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılr bütçe masraf hesabı katğisiııin (A) cedveline 

aid Muhasebei umumiye kanununun 103 ncü maddesine göre sarfiyattan geri kalanlar 
hakkında izahat 

F. M. Masrafm nevi 

Tahsisattan 
geri kalan 
Lira K. 

Memur ve müstahdemler 
ücreti 240 638 97 

2 Merkez ve taşra masrafları 
1 idarehane ve satış depola

rı kirası 
2 Mahkeme masrafları 

4 247 63 
17 471 74 

Para gönderme masrafı 19 634 4.0 

4 İdare masrafı 
f> Kaza sigortası 

6 Kurs masrafı 

14 616 02 
344 19 

3 528 02 

İ Z A H A T 

Münhaller dolayısile bu fasıldan yapılan ta-
sarrufattan 233 000 lirası bütçe kanununun 9 
ncu maddesi mucibince inşasına mezuniyet ve
rilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 

.7 638,97 lira muhtemel borçlara, karşılık tutul
muştur. 
İhtiyaca göre sarfedilmiştir. 

Senesi içinde biteceği tahmin edilen davaların 
•masrafını karşılayan bu tertibden bakiye ka
lan 17 471,74 lira henüz neticelenmemiş olan 
davaların masraf karşılığıdır. Bu meblâğdan 
14 000 lirası bütçe kanununun 9 ncu maddesi 
mucibince inşasına mezuniyet verilen emlâk 
bedellerine mahsub edilmiş ve 3 471,74 lira 
muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
1936 malî yılı bütçesi esbabı mucibe lâyiha
sında yazılı olduğu üzere mülhakattan mer
keze posta vasıtasile yapılan nakid irsalâtının 
grub yerine havale suretile yapılması tekar-
rür etmesi üzerine mezkûr sene bütçesine ge
çen senelere nazaran fazla tahsisat konulmuş
tur. Ancak havale şekli, derhal teşmil edile-
miyerek tedricî surette yer yer tatbik edilmiş 
olduğu cihetle 19 634,40 lira tasarruf edilmiş 
ve bütçe kanununun 9 ncu maddesi mucibince 
bundan 18 000 lirası, inşasına mezuniyet veri
len emlâk bedellerine mahsub edilerek 1 634,40 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
ihtiyaç nisbetinde sarfedilmiştir. 
İhtiyaç nisbetinde sarfedilerek artan bu mik-
dar bütçe kanununun 9 ncu maddesi mucibin
ce inşasına mezuniyet verilen emlâk bedellerine 
mahsub edilmiştir. 
Bu tasarruftan 3 000 lirası bütçe kanununun 
9 ncu maddesi mucibince inşasına mezuniyet 
verilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 
528,02 lira muhtemel borçlara karşılık tutul
muştur. 

Fasıl yekûnu 59 842 00 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Masrafın nevi 

Daimî memuriyetler harcı
rahı 

Muvakkat memur harcırahı 

Müfettişler harcırahı 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafı 
Fennî ekim, dikim tecrübe 
masrafı 

Hastalıklarla uğraşma mas
rafı 

Tahsisattan 
geri kalan 
Lira K. 

18 434 73 

186 26 

O 4f 

2 258 02 

2 931 97 

1 Z A H A T 

ihtiyaca göre sarfedilerek elde edilen tasarru-
fattan 14 000 lirası bütçe kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince inşasına mezuniyet verilen 
emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 4 434,73 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
ihtiyaca göre sarfedilerek elde edilen tasar
ruf attan 1 700 lirası bütçe kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince inşasına mezuniyet verilen 
emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 3 486,26 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
Artmıştır. 

Bu tasarruftan 1 500 lirası bütçe kanununun 9 
ncu maddesi mucibince inşasına mezuniyet ve
rilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 758,02 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
İhtiyaca göre serfadelmiş ve 2 000 lirası bütçe 
kanununun 9 ncu maddesi mucibince inşasına 
mezuniyet verilen emlâk bedellerine mahsub 
edilmiş ve 931,97 lira muhtemel borçlara karşı
lık tutulmuştur. 

Fasıl yekûnu 5 189 99 

Kaçağı kovalama ve tütün 
ekim masrafları 
Ekim ve vazma masrafı 8 935 07 1936 yılı tütün rekoltesinde husule gelen bir 

misli raddesindeki fazlalık dolayısüe mevcud 
tahsisat bazı mülhakat ihtiyacına kâfi gelmemiş 
ve bu vaziyet karşısında diğer fasıllardan 
10 000 liranın bu maddeye nakli zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Ancak Ege ve Samsun mmtakalarmdaki tü
tünlerin yazma ve bunların 15 gün gibi kısa bir 
zamanda satılması dolayısile, tartma masrafla
rından yapılan tasarruf neticesinde bu fasılda 
8 935,07 lira artmıştır. Bundan 4 000 lirası büt
çe kanununun 9 ncu madclesile inşasına mezu
niyet verilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş 
ve 4 935,07 lira muhtemel borçlara karşılık tu
tulmuştur. 

( S . Sayısı : 119) 



— 5 — 

M. Masrafın nevi 

Tahsisattan 
geri kalan 
Lira K. İ Z A H A T 

2 Emanet ambarları 

3 Takib memurlarile kaçak 
maddeler masrafı 

4 Kaçakla uğraşma masrafı 

11 008 54 Ege ve Samsun mmtakalarmdaki tütünlerin 15 
gün gibi kısa bir zaman zarfında satılması do-
layısile ambarlama esnasında muvakkaten is
tihdam edilen memurların ücretlerinden ve kira 
ile tutulan ambarların icarlarından yapılan ta
sarruftan ileri gelen bu mikdarm 6 000 lirası 
bütçe kanununun 9 ncu maddesile inşasma me
zuniyet verilen emlâk bedellerine mahsub edil
miş ve 5 008,54 lira muhtemel borçlara karşılık 
tutulmuştur. 
ihtiyaca göre sarfedilerek 5 000 lirası bütçe ka

i l 543 60 nununun 9 ncu maddesile inşasına mezuniyet 
verilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 
6 543,60 lira muhtemel borçlara karşılık tutul
muştur. 

438 03 Artan bu mikdar bütçe kanunu 9 ncu madde
sile inşasına mezuniyet verilen emlâk bedelle
rine mahsub edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 31 925 24 

Kaçak ihbar ve ikramiyesi 
ve 2550 sayılı kanun muci
bince verilecek tazminat 
Sabit kıymetler masrafı* 

1 Yapı işleri ve tamirleri 
2 Makinalar ve teferruatı 

İdarehane demirbaş ve te
ferruatı 

4 Nakil vasıtaları 

Kaçak vakalarına göre 2550 numaralı kanun 
mucibince yapılan ikramiye tevziatından art-

11 457 14 mistir. 

7 846 
32 259 

75 
02 

5 556 82 

143 00 

ihtiyaca göre sarfedilmiştir. 
Tütün ve müskirat fabrikalarına lüzumu olan 
bazı makina ve teferruatı alımı için açılan 
eksiltmeye iştirak eden olmadığından yeni se
neye talikan bu gibi alım işlerinden sarfınazar 
edilmesi dolayisile husule gelen bu tasarruftan 
25 000 lirası Bütçe kanunun 9 ncu maddesi 
mucibince inşasma mezuniyet verilen emlâk be
dellerine mahsub edilmiş ve 7 259 02 lira muh
temel borçlara karşılık tutulmuştur. 
ihtiyaca göre sarfedilmiş ve 4 000 lirası Bütçe 
kanunun 9 ncu maddesile inşasına mezuniyet 
verilen emlâk bedellerine mahsub edilerek 
1 556,82 lira muhtemel borçlara karşılık tutul
muştur. 

ihtiyaca, göre sarfedilmiştir. 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Masrafın nevi 

Maliye vek. ile eski Barut 
Şirk. arasındaki anlaşma 
üzerine 4 senede ödenecek 
mobilya ve demirbaş depo 
binaları ve arazi ile fabrika
ların faizile birlikte 1936 
senesinde ödenmesi lâzım-
gelen rrıikdar 

Fasıl yekûnu 

Depo ve İmal. Fabr. Tuz
lalar ücret ve masrafları 
Yaprak tüt. Depo ve îmal. 
Fabr. ve tuzlalar m em. ve 
müstahdem ücereti 

Yaprak tütün ve imalât
hanelerle fab. kirası 
Fabrika, imalâthane ve ba
kımevlerinde çalışan müs
tahdem ve işçilere ve çocuk 
yuvasına yardım 

Tahsisattan 
geri kalan 
Lira K. 

0 8!) 

45 806 48 

132 126 88 

3 086 48 

(i 868 77 

I Z A H A T 

Artmıştır. 

Kadroda bazı memuriyetlerin münhal kalması 
ve bazılarının vekâleten idare edilmesile husu
le gelen bu artışın 129 000 lirası Bütçe kanu
nun 9 ucu maddesile inşasına mezuniyet veri
len emlâk bedellerine mahsul) edilmiş ve 
3 126,88 lira muhtemel borçlara karşılık tutul
muştur. 
İhtiyaca göre sarf edilmiştir. 

Talimatnamesi mucibince ihtiyaca göre sarf edi
lerek 5 000,00 lirası Bütçe kanunun 9 ncıı mad
desi mucibince inşasına mezuniyet verilen em
lâk bedellerine mahsub edilmiş ve 1 868,77 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 

Fasıl yekûnu 142 082 13 

Ecnebi mutahassıslar ücret 
ve harcırahları 

Muhtelif masraflar 
Şarapçılara verilen prim 
imbik alımı 
Hayır evlerine yardım 

Şarab mutahassısmm Avrupadan celbi teğnıin 
8 987 87 edilemediğinden tasarruf edilen bu paradan 

7 000 lirası bütçe kanununun 9 ncu maddesi mu
cibince inşasına mezuniyet verilen emlâk bedel
lerine mahsub edilmiş ve 1 987,87 lira muhtemel 
borçlara karşılık tutulmuştur. 

500 — Artmıştır. 
500 — » 

2 50 » 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Masrafın nevi 

Tahsisattan 
geri kalan 
Lira K. 

Sergilere iştirak ve propa
ganda 9 295 20 

Fasıl yekûna 

Memurlar ikramiyesi 
Tekaüd sandığına iştirak 

10 297 

2 
9 999 

70 

50 
38 

Reddiyat 1 457 93 

Geçen yıl borçları 497 63 

Eski yıllar borçları 514 60 

Hükmolunmuş borçlar 3 998 — 

Fevkalâde masraflar 
Tütün enstitüsü inşa ve te
sis, sunî fermantasyon tec
rübeleri ve fennî temizleme 
masrafları 3 203 75 

Müskirat fabrikaları yapı 
işleri ve tesis masrafları 8 619 89 

Tuz memurlarının bir defa
lık tazminatı 3 631 — 

Fasıl yekûnu 15 454 64 

UMUMÎ YEKÛN 611773 64 

İ Z A H A T 

İhtiyaca göre sarfedilerek 8 000 lirası bütçe ka
nununun 9 ncıi maddesi mucibince inşasına me
zuniyet verilen emlâk bedellerine mahsub edil
miş ve 1 295,20 lirası muhtemel borçlara kar
şılık tutulmuştur. 

Artmıştır. 
Kanunu mucibince memurlardan kesilen aidat 
mikdarma tekabül eden Hazine iştirak hissesi 
ödendikten sonra kalan paradan 9 500 lirası 
bütçe kanununun 9 ncu maddesi mucibince inşa
sına mezuniyet verilen emlâk bedellerine mah 
sub edilmiş ve 499,38 lira muhtemel borçlara 
karşılık tutulmuştur. 
Işıbu tasarrui tamamen bütçe kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince inşasına mezuniyet verilen em
lâk bedellerine mahsub edilmiştir. 
İşbu tasarruftan 297,63 lirası bütçe kanununun 
9 ncu maddesi mucibince inşasına mezuniyet ve
rilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 200 
lirası muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
İşbu tasarruftan 347,90 lirası bütçe kanununun 
9 ncu maddesi mucibince inşasına mezuniyet ve
rilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş ve 166,70 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
İşbu tasarruf tamamen bütçe kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince inşasına mezuniyet verilen 
emlâk bedellerine mahsub edilmiştir. 

İşbu tasarruftan 2 000,— lirası bütçe kanunu
nun 9 ncu maddesi mucibince inşasına mezuni
yet verilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş 
ve 1 203,75 lira muhtemel borçlara karşılık tu
tulmuştur. 
İşbu tasarruftan 3 500 lirası bütçe kanununun 
9 ncu maddesi mucibince inşasına mezuniyet ve
rilen emlâk bedellerine mahsub edilmiş 5 119,89 
lira muhtemel borçlara karşılık tutulmuştur. 
İşbu tasarruf tamamen bütçe kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince inşasına mezuniyet verilen 
emlâk bedellerine mahsub edilmiştir. 

( S . Sayısı : 119) 



— 8 — 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı bütçe varidatı hesabı katğisine aid, Muhasebei umumiye 

kanununa 102 nci maddesine ve bütçe nıuhammenatma göre, noksan ve fazla hakkında izahat 

F. Varidatın nevi 

1 Satış kârları 

Fazlası Noksanı 
Lira K. Lira K. 

1.562.460,59 

2 Muhtelif rüsum 87.318,17 

3 Para cezaları 75.669,44 

4 Muhtelif hasilât 

Istirdad 

Tütün ve müskirat 
müdafaa vergisi 

74.293,79 

9.899,68 

İ Z A H A T 

161.440,90 

1935 yılında 38 458 913, 03 lira olan satış kârları 
1936 yılında 40 812 460, 59 liraya baliğ olmuş 
ve bu tezayüd 1936 yılı bütçe muhammenatma 
nazaran hesabı katideki 1 562 460, 59 liralık bir 
fazlalık tevlid etmiştir. Bu fazlalık satışlardaki 
inkişafın ve alman tedbirler neticesinde muame
lâtın daha ucuza mal edilmesinin tabiî bir neti
cesi olarak telâkki edilebilir. 
1935 yılından 96 626, 42 lira fazla olan bu fasıl 
1936 yılı bütçe muhammenatma nazaran da 
87 318, 17 lira bir fazlalık göstermektedir. 
Bu fazlalık, şarab ve bira istihlâkinin artması 
dolayısile inhisar resimlerindeki fazla tahsilat 
ile tütün ve müskirat bey'iye resimlerinin geçen 
yıla nazaran artmış olmasından mütevelliddir. 
Kaçak vakalarına aid cezai kararların kaçak
çılık kanunu icabından olarak süratle netice-* 
lendirilmesi ve eski yıllardan müdevver tahak
kuk bakiyelerinin de tahsili hususunda ya
pılan önemli takibat neticesinde bu fasıldaki 
varidat bu senede artmıştır. 
Bütçe muhammenatma nazaran tahakkuk eden 
bu noksanlığa mukabil bu fasılda geçen yıla 
nazaran 41.103,72 lira fazlalık vardır. 
Bu fasılda muhammenata nazaran 9.899,68 lira 
noksan tahsilat elde edilmiştir. 
Tütün ve müskirat satışlarının inkişafı neticesi 
olarak müdafaa vergisi de artmıştır. 

1.886.889,10 84.193,47 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat En. \ 30 - IV -1940 

Esas No. 1/59, 3/62, 3/210 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî 
yılı katği hesabı hakkında Başvekilliğin 16 
mart 1938 tarihli ve 6/1157 numaralı tezkere-
sile teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebatın mutabakat beyannanıesile mezkûr 
idarenin 1936 senesi bilançosu üzerine 1660 nu
maralı kanun hükümleri dairesinde yapılan 
tedkikatı gösteren ve Başvekilliğin 23 eylül 
1938 tarihli ve 6/3987 numaralı tezkeresile gön
derilmiş olan rapor tedkik ve müzakere olundu. 

Raporda mevzuubahs hususat hakkında da
iresinin verdiği cevablara nazaran ikmal ve İs
lah edilen kısımlarla dairesince ifa edilmekte 
olan muamelelerin devamında beis görülemeyen 
kısımlar hakkında muktaza tayinine mahal gö
rülmemiş ve ancak mucibi kayid ve temenni 
görülen hususat aşağıda tesbit edilmiştir. 

1 - (Rapor 1. A) : Tehlike arz etmesine binaen 
vaktile yıktırılan binalar enkazile yeniden bina 
inşa veya mevcudlarjn tamir edilmesi bütçe 
ile verilen tahsisatın hususî varidatla tezyidi 
mahiyetinde bulunduğundan yapılan muamele 
Encümence de bütçe kaidelerine ve Muhase-
bei umumiye kanununa uygun görülmediğinden 
tekerrüründen tevakki edilmesi şayanı temenni 
görülmüştür. 

2 - (Rapor 1. D) : İnhisarlar idaresinin 
vesaiti nakliye kadrosu fevkinde olarak ayrıca 
vesait kullanması 1296 numaralı kanunun 3 
ncü maddesine uygun görülmemiştir. Mezkûr 
vesaitin imal ve istihsal vesaiti olması işin ma
hiyetini değiştirmeyeceğinden lüzum ve zaru
ret mevcud ise bu vesaitin kadro cedveline 
idhali esbabına tevessül edilmesi Encümence 
de muvafık görülmüştür. 

3 - (Rapor 5) : Tadad mazbatalarmdaki tas-
hihatm neticeye müessir olmadığı mütalâaten 
beyan edilmekte ve mazbataların yanlışsız ola
rak tanzim edilmesinin teğmiııi için mülhaka
ta her fırsatta tebligat yapılmakta olduğu ida
renin cevabında da tasrih edilmekte ise de ta-
daddan maksud olan gayenin tadad heyetleri! e 

mülhakata ehemmiyetle tebarüz ettirerek ev
velki senelere aid raporlar üezerine tekarrür 
ettirildiği veçhile mazbataların yanlış imlâsın
dan tevakki olunması hususuna ehemmiyet ve
rilmesi Encümence bir kerre daha temenni ve 
işarete layik görülmüştür. 

4- (Rapor 6) : Kaçak olarak tutulan yap
rak tütünlerin 1936 senesinde bilançoya idhal 
edilmediği ve müteakib senelerde kiymetsiz 
olarak idhal edilmiş bulunduğu müzakere es
nasında verilen izahattan anlaşılmıştır. Gerek 
idarenin ve gerek şahsın hukukunu siyanet ba
kımından bu gibi kaçak tütünlerin kıymetlendiri
lerek bilançoda gösterilmesi muvafık görülmekte 
bulunmasından idarece bu hususta tedkikat ya
pılarak bir usule bağlanması temenniye lâyik 
görülmüştür. 

5 - (Rapor 16) : 2359 numaralı kanunla 
teşekkül eden Türk Tütün limited şirketinin 
iştigal sahası kanunun 1 nci maddesinde tesbit 
edildiği gibi memleket haricinde mamul tütün 
ve sigara satış muamelâtına ve mutlak olarak 
yaprak tütün ticaretine münhasır olub 4 ncü 
maddede İnhisarlar idaresinin şimdiye kadar 
taşrada kendi mamul tütün ve sigaralarını 
sattırmak için akdetmiş olduğu bütün mukave
leleri her türlü hukuk ve vecaibile birlikte Li

mited şirketine devir edilebileceği tasrih edilmiş ve 
bu suretle Şirketin maksadı teşekkülü kanu
nen tayin ve tahdid edilmiş olduğu halde 
Limited Şirketinin maksadı teşekkülünü izah 
eden esas mukavelesinin 3 ncü maddesi (Tü
tün inhisar muamelâtını yabancı memleketlerde 
doğrudan doğruya veya bilvasıta satmak, ha
riçte fabrika açmak, dahil ve hariç pazarların
da alelûmum yaprak tütün ticaret ve komis

yonculuğu yapmak, elhasıl gerek kendi ve ge
rek başkası nam ve hesabına tütün ve teferru
atına aid bilûmum ticaret işlerile iştigal etmek 
ve İnhisar idaresine aid diğer inhisar mad
delerinin komisyonculuğunu yapmak) şeklinde 
tesbit edilmek suretile hariçte fabrika açmak ile 
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şirkete imal salâhiyeti verildiği gibi diğer in
hisar maddelerinin komisyonculuğunu yapmak 
gibi işlerle Şirketin kanunen tahdid edilmiş 
olan iştigal hududunun tevsi edildiğine encü
mence de kanaat getirilmiş olduğundan esas 
mukavelenin usulü dairesinde tadiline teşebbüs 
olunması muvafık görülmüştür. 

6 —• (Rapor 31) : Kefalet kanununun neş
rinden evvel aid olarak tahakkuk eden zimmet
ler esasen borçlu hesablarda mukayyed olub 
bunlardan tahsil edilenlerin mezkûr hesablara 
matlub kaydedilmesi ve tahsili mümkün olma
yanların da usulü dairesinde terkini mümkün 
bulunduğundan eski idare kefalet parasının bu 
hususta ilânihaye kullanılmasında bir faide 
mülâhaza edilememekte ise de esasen bu mua
melenin 1939 senesi bilançosu e tamamen tasfiye 
edileceği idare namına izahat veren muhasebe 
müdürü muavini tarafından beyan ve ifade edil
miş bulunduğuna göre encümence başkaca mü-
talea serdine lüzum görülmemiştir. 

7 - (Rapor 44 1) ve 45 E) : Memurine ras-
yon ve numunelik ııamile verilen inhisarlar 
maddelerile memleket dahilindeki kor diplo-
lomatiğe mensub zevata verilen sigaraların 

kanun ve nizamnamenin teshil ettiği Iskontodan 
fazla iskonto ile verilmesindeki idarî ve ticarî 
zaruret şayanı kabul olmakla beraber Encü
mence tedvin mevzuu görüldüğünden biran ev
vel kanunlaştırılması hususuna tekrar işaret 
edilmesi muvafık görülmüştür. ı 

8 - (Rapor 47 B.) : Barut ve patlayıcı mad
deler için satılarak aidatı beyiye verilmesi za
rurî ise de m ikdamım tütün ve içkilerde ol
duğu gibi kanunî bir salâhiyete istinad etmesi 
Encümence de muvafık görülmüştür. 

9 - (Rapor 48 A.) : İnhisar idaresinin vari
dat fasılları bütçesine merbut (B) cedvelinde 
tesbit edilmiş olub bundan 1 nci fasıl satış 
kârına taallûk ettiğine nazaran sırf inhisar me-
vadının satış hasilâtı saf iyesinin kaydına mah
sustur. Bunun haricinde elde edilen varidatın 
taallûkuna göre diğer fasıllara kaydedilmesi 
icabettiğinden bankalardaki mevduattan elde 
edilen faiz ınikdarı olan ve hesabı katğiden hariç 
bırakıldığı anlaşılan 63 945 lira 34 kuruşun 
bütçe varidatı haricinde kalması doğru olma
dığından bu paraların 4 ncü muhtelif hasilâta 
irad kaydedilmesi Encümence muvafık görül
müştür. 

10 ~ 
10 - (Rapor 48 B.) : Bütçenin 10 ucu faslına 

mevzu tahsisatın maliyet bedeline ilâvesi İn
hisar muamelâtının icra ve murakabesi hakkın
daki nizamnamenin 3 ncü maddesinin (Ç) bendi 
icabından bulunduğuna ve bu masrafın muh
telif mahallerde yapılmış olmasından dolayı 
imal ve istihsalden gayri bir işle alâkasını ka
bul etmeğe sebeb olamayacağına göre lıesabeıt 
maliyete inzimam ettirilmesi de gayri mümkün 
olmadığından nizamnamenin hükmüne tevfikan 
maliyet anasırı meyanma idhal edilmesi Encü
mence de muvafık görülmüştür. 

11 - İnhisar idaresinin daimî memurin ve 
müstahdemin kadrosu bütçeye eklenen (C) 
eedveli ile tesbit edilmiş olub bu s liretle imal ve 

istihsalde çalışan işçilerden gayri bütün idare me
murları aded ve maaş itibarile tahdid edilmiş 
olduğu halde gerek levazım dairesinde ve gerek 
fabrika ve imalâthanelerde bütçe ile tesbit 

edilmiş olan kadrodan başka büro işlerinde yev
miyeli veya ücretli memur istihdamı Encümen
ce de kadroyu tezyid mahiyetinde mütalâa 
edilmektedir. 

12 - Mutabakat beyannamesinde Muhasebe i 
umumiye kanununun 73 ncü maddesinde; (İta 
emirlerine muhtevi oldukları masrafın taahhüd 
ve tahakkukuna müteallik bilcümle evrakı müs-
bitenin aslı veya musaddak sureti raptoluımr. 
Ancak mahrem muamelâta aid evrak yalnız Di
vanı muhasebat reisine ibraz olunur); 77 nci 
maddesinde ise (Müdafaai Milliye, Hariciye, 
Dahiliye, Emniyeti umumiye ve Rüsumat büt
çelerine mevzu mesture ve ayni mahiyeti haiz 
istihbarat terfihlerine aid ita, ve tediye emirleri 
mesul vekili ile Maliye vekili ve Başvekil ta
rafından müştereken imza edilmiş bir kararna
meye müsteniden tanzim olunur), diye yazılı 
olduğu halde 1660 numaralı kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince tanzim kılman nizamname
nin 14 ncü maddesi (Kaçakçılık mücadele tah
sisatına aid tediye emirlerinde tahakkuk evrakı 
aranılmayıb yalnız âmiri itanın veyahud mezun 
edeceği zatların imzası ile tediye olunur. Zikro-
lunaıı tahsisatın sarfiyat hesabı icabında umumî 
müdür tarafından Maliye vekiline verilir) sure
tinde yazılmış olub bu hükmün Muhasebei umu
miye kanununun yukarıda arzedilen 73 ve 77 nci 
maddelerinden lıiç, birisine uymadığı yani bu te-
diyata aid evrak mahrem muamelâta taallûk edi
yorsa 73 ncü maddesi mucibince Divan riyasetine 
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ibrazı, mesture ve istihbarat tertiblerine tevafuk 
ediyorsa 77 nci madde gereğince müşterek imzalı 
kararnameye istinad ettirilmesi iktiza edeceği ci
hetle meselenin Teşkilâtı esasiye kanununun 
52 nci maddesi uyarınca tedkik ve tayini Yüksek 
Meclise aid bulunduğu yazılı bulunmaktadır. 

Kaçakçılığın önüne geçmek için lâzım gelen 
tedbirlerin bidayeten ittihazında hizmetleri seb-
keden kimselere verilmek maksadı ile bütçeye 
mevzu olan bu tahsisattan 1936 senesinde vaki 
olan tediyatm 16 000 lira mikdarmda olduğu an
laşılmakta olub mebdeinde mahremiyeti kabul 
edilmekle beraber üzerinden zaman geçtikten 
sonra mahremiyeti zail olacağı tabiî bulunduğu 
gibi nizamnamede yer alan hüküm muhasebei 
umumiye kanununun zikrolunan 73 ve 77 nci 
maddelerine de uymamakta olduğundan işbu ev
rakı müsbitenin tediyenin vukuundan çok sonra 
verilmekte olan muhasib idare hesablarile birlikte 
Divanı muhasebata verilmesinde veyahud Divanı 
muhasebat riyasetine ibrazında bir beis görülme
diğinden badema bu kabîl evrakın devairi saire 
mahrem evrakı müsbitesinde olduğu gibi Divanı 
muhasebat riyasetine ibrazı Encümence muvafık 
görülmüştür. 

Muhassasat: 2159 numaralı kanunun 11 nci 
maddesi mucibince müskirat satış kararından 
Tayyare cemiyeti ve Hususî idareler hissesi ola
rak ayrılan paraların nâzım fasılda muhassasat 
olarak gösterilmesi icab ederken hesabı kat ğiye 
alınmış olmasından 1 217 057 lira 56 kuruş 
noksan olduğu; 

Sarfiyat: Sarfiyatta bütçeden mahsubu icab 
eden bir harcırahın müfettişler hesabı carisine 
kaydedilmiş olmasından 299 lira 40 kuruş ve 
2159 numaralı kanun mucibince müskirat satış 
kârından tefrik olunub îdarei hususiyelerle 

Tayyare cemiyetine 1936 malî yılı içinde tedi
ye edildiği halde 1935 malî yılı içinde tediye 
edilmiş gibi mezkûr sene hesabı katğisine idhal 
edilmiş olmasından dolayı 1936 malî yılı hesabı 
katğisine alınmamış olmasından 150 665 lira 94 
kuruş ki ceman 150 965 lira 34 kuruş noksan 
ve ayni suretle tefrik olunub 1936 malî yılı 
içinde adı geçen idarelerle cemiyete tediye edil
memiş olan 147 556 lira 23 kuruşun hesabı kat-
ğiye idhal edilmiş olmasından bu mikdar fazla 
olduğu; 

Tahsilatta: Faiz ve akçe farkından elde edi
len 63 945 lira 34 kuruşun hesabı katğiye alın
mamış olmasından hesabı katğide gösterilen tah
silatın bu mikdar noksan olduğu; 

Anlaşılmıştır. Bu cihetler göz önünde tutu
larak kanun lâyihasının 1, 2, 3 ncü maddeleri 
tadil ve nâzım fasla aid varidat ve tahsisat ba
kiyesinin ertesi seneye devri ve bilanço ve kâr 
ve zarar hesabının tasdikini ihtiva etmek üzere 
2 madde ilâve edilmiş ve diğer maddelerin nu
maraları ile bazı kelimeleri değiştirilerek ye
niden tanzim kılman kanun lâyihası Unruıui 
Heyetin yüksek tasvibine arz edilmek üzei"î 
sunulmuştur. 

Divanı Mu. En. 
Namına 

R. Baysal 
Afyon K. 
G. Akçın 

Bolu 
G. özçağlar 
Kastamonu 
Nuri T amaç 

Reisi M. M. 
Çanakkale 
B. Baysal 

Balıkesir 
H. Şeremetli' 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Maraş 
M-. Erten 

Sivas 
M, Gürleyük 

Kâtib 
Kastamonu 

H. Dicle 
Bitlis 

T. Temelli 
Burdur 
M. Sanlı 
Ordu 

A. t. Tokgöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı 
hesabi katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — inhisarlar umum müdürlüğünün 
1936 malî yılı umum masarifi ilişik (A ) ced
velinde gösterildiği üzere 7 314 969 lira 4 ku
ruştur. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı varidatı ilişik (B) cedvelin
de gösterildiği üzere 45 542 695 lira 63 ku
ruştur. 

MADDE 3 — Bu idarenin 1936 malî yılı zar
fında sarfolunmayıb iptal olunan tahsisat ba
kiyesi (A) cedvelinde ayrı bir sütunda göste
rildiği üzere 106 058 lira 96 kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu-. 
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye, 
Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. t M. V. 

Dr. II. Alataş 

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

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V . Ik. V. ve Zr. V. V 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. 1. V. Zr. V. 

R. Tarhan 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-
ÖİŞTÎRİŞİ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1936 malî yılı 
hesabı katğî kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1936 malî yılı masarifi bitişik (A) cedvelin
de gösterildiği üzere 8 275 934 lira 38 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere 46 564 197 lira 20 kuruştur. 

- Nâzım fasla aid olub bitişik 
ayrı bir sütunda gösterilen 

MADDE 3 
(A) cedvelinde 
256 391 lira 62 kuruşluk varidat ve tahsisat ba
kiyesi 1937 malî yılma devredilmiştir. 

MADDE 4 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 105 759 lira 56 kuruş 
tahsisat bakiyesi 1937 malî yılma devredilmiştir. 

MADDE 5 — Muhassasattan 1936 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı bir sütunda gösterilen 105 759 lira 56 kuruş 
tahsisat bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 6 — Umum müdürlüğün bitişik (C) 
cedvelinde gösterilen 1936 malî yılı bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 
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F. Mulıassasatın nevi 

1 Memur ve müstahdem
ler ücreti 

2 Merkez ve taşra mas
rafları 

3 Daimî memuriyetler har
cırahı 

4 Muvakkat memuriyetler 
harcırahı 

5. Müfettişler harcırahı 
6 Tecrübe, ıslah ve mü

cadele masrafı 
7 Kaçağı kovalama ve tü

tün ekimi masrafları 
8 Kaçak ihbariye ve ikra

miyesi ve 2550 sayılı ka
nun mucibince verilecek 
tazminat 

9 Sabit kıymetler masrafı 
10 Depo ve imalâthaneler, 

fabrikalar, tuzlalar üc
ret ve masrafları 

11 Ecnebi mutahassıslar üc
ret ve harcırahları 

12 Muhtelif masraflar 
13 Memurlar ikramiyesi 
14 Teavün sandığına işti

rak 
15 Reddiyat 
16 Geçen yıl borçları 
17 Eski yıllar borçları 
18 Hükmolunmuş borçlar 
19 Fevkalâde masraflar 
20 1715 numaralı kanunun 

8 nci maddesi mucibin
ce Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa 
karşılığı 

F. M. Bütçe kanununun 9 ncu 
maddesi mucibince ya
pılan inşaat ve tesisat 

» Nâzım fasıl 

Yekûn 

A-

Muhassas 
Lira 

3 287 500 

648 755 

86 000 

48 000 
50 000 

58 500 

391 561 

^-lâ —» A . 

CEDVELÎ 

sat 
K. 

c 

81 

97 

Sarfiyat 
Lira 

\ 279 861 

624< 211 

81 448 

45 343 
49 999 

56 810 

• 374 980 

K. 

03 

11 

79 

67 
55 

01 

22 

Âti seneye 
devrolunan 
muhassasat 

Lira K. 

0 

Ibtal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

7 638 97 

24 544 70 

4 551 21 

2 956 33 
0 45 

1 689 99 

16 581 75 

40 000 
633 975 

1 061 500 

33 000 
33 500 
50 000 

200 500 
3 542 
65 581 
24 652 
1 002 

123 968 

07 
37 
10 

28 515 
618 052 

1 053 417 

31 012 
30 365 
49 997 

200 000 
3 542 
65 332 
24 542 
1 002 

117 644 

34 
12 

87 

13 
80 
50 

62 
07 
40 
17 

36 

11 484 
15 922 

8 082 

1 987 
3 134 

2 

499 
0 

248 
109 
0 

6 323 

66 
88 

13 

87 
20 
50 

38 

97 
93 

64 

733 475 

505 714 
1 217 057 

8 638 085 

68 
56 

56 

733 475 

505 714 68 
960 665 94 

8 275 934 38 

256 391 62 

256 391 62 

0 

0 
0 

105 759 56 
( S . Snyıs- : 1.19) 



F. 

1 
2' 
3 
4 
5': 

6 
F. M. 
F.M. 

B • 

Varidatın nevi 

Satış kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezalan 
Muhtelif hasılat 
îstirdad 
Tütün ve müskirat müdafaa vergisi 
Tayyare cemiyeti hissesi 
îd&rei hususiye hisseleri 

i*—. l 4 : •-—** 

• 0EUVELÎ 

Yekûn 

Muhammenat 
Lira 

39 250 000 
700 000 
100 000 
240 000 
100 000 

3 350 000 
0 
0 

43 740 000 

K. 

* 

— 

Tahsilat 
Lira 

40 812 460 
787 323 
175 664 
230> 041 
89 709 

3 511 441 
319 185 
638 370 

46 56*197 

İnhisarların 1 haziran 1936 

Lira K. Lira 

AKTİF 
1 - Şahit kıymetler 
1 a) Bütçeden 

1. Emlâk 
2. Makineler 
3. Demirbaş eşya 
4. Nakil vasıtaları 
5. Tuzla arazisi 

9 205 223 
3 081 413 
1 215 179 

81 558 
1 

16 
12 
34 
08 
00 

13 583 374 70 
14 261 238 

c. 2 

c. 3 

c. 4 
c. 5 

1>) Mütedavil sermayeden 

1. Emlâk 
2. Demirbaş eşya 
3. F'abrikalar alât ve edevatı 
4. Tesisat 

I I - Paralar 
a) Kasalarda 
b) Bankalarda 
c) Ecnebi paralar 
d) Yolda 

I I I - Paraya çevrilebilen kıymetler 
a) Tütün 
1. Yanrak 
2. Mamul 

75 506 
418 547 
107 285 
76 525 

13 407 793 
1 713 237 

46 
29 
09 
27 

24 
77 

1 

1 

15 

677 864 

739 631, 
343 737 

1 767 
487 979 

121 031 

11 

40 
26 
37 
94 

01 

3 573 115 

21 398 372 

f S. Sayısı : 119 ) 
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DVELÎ 

mayıs 1937 hesctb devresi bilançosu 

kira K. Lira K. 

PASİF 
I - Mütedavil sermaye 24 550 000 

II - Sabit sermaye 12 027 968 12 
III - Karşılıklar W) 496 37 

a) Bütçeden esham ve tahvilât 72 000 00 
b) Bütçeden alınan levazım 38 496. 37 

IV - Sigorta ihtiyatı 500 000 00 
V - Sabit kıymetler amortismanı 452 837 17 

31 - V -1937 ye. kadar hesablanmış 
olan amortisman " 4 329 447 27 
Hazineye devredilmiş olan 3 876 610 10 

VI - Ödenecek senedler ' 762 957 05 
a) Mütedavil sermayeden 462 004 94 
b) Bütçeden- 3Ö0 952 11 

VII - Müesseseler hesabı 14 965 87 
Malûl gaziler 

VIII - Alacaklı hesablar 1 990 504 67 
e. 15 a) Muhtelif alacaklılar 1 721 340 35 

1 - Mütedavil sermayeden 1452 752 60 
2 - Bütçeden 268 587 75 

b) Müraselât 180 771 45 
c. 16 c) Muhtelif 88 392 87 

( S . Sayısı : 119) 



16 
Lira K. Lira K. 

e. 6 b) Müskirat 1 766 664 62 
1. Ham maddeler 322 264 33 
2. Yarı mamul 420 757 66 
3. Mamul 1 023 642 63 

c. 7 e) Tuz 265 325 35 
d) Barut .1 211 757 66 

x 26 x 
c,.' 8 .1 - Barut ve patlayıcı maddeler 700 339 94 

e. 9 2 - Fişek ve teferruatı 511 417 72 

e. 10 c) .Ambalaj ve levazım 3 033 593 87 

1 - Mütedavil sermayeden 2 995 097 50 
2 - .Bütçeden 38 496 37 

c. 11 IV - Esham ve tahvilât 98 445 
1 - Bütçeden 72 000 00 
2 - Mütedavil sermayeden 26 445 92 

V • Tahsil olunacak senedler 109 370 96 
VI - iştirakler 550 000 00 

Türk tütün limited şirketi 
VII - Henüz ton I anmamış, sigorta ihtiyatı 126 345 74 

VIII - '.Bütçeden ödenecek barut bonoları 
karşılığı. , 300 952 11 

o. 12 IX - Hazine hesabı 35 635 000 00 
1936 malî yılı irsalâtı " 35 360 000 00 
Türk tütün limited şirketi serma
yesi için idare mütedavil sermaye
sine ilave edilen 275 000 00 

X - Müesseseler hesabı 810 000 00 
1 - Hususî idareler 540 000 00 ' 
2 - Tayyare resmi 270 000 ()(•> 

XI - Borçlu hesablar 3 996 075 20 
13 a) Muhtelif borçlular 3 469 424 00 

1 - Mütedavil sermayeden 3 461 676 35 
2 - Bütçeden 7 747 65 

b) Müraselât # 376 546 00 
14 c) Muhtelif * ' 150 105 20 

XII - Nazım hesablar 189 246 37 

YEKÛN 81 048 163 59 

( S. Sayısı : 119 ) 
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Lira K. Lira 

IX - Nâzım hesablar 
X - Safi hasılat 

Barut bonoları bedeli 

a) Sabit sermayeye ayrılan 
b) Müesseseler 
1 - Hususî idareler 
2 - Tayyare resmi 

c) Hazine .hissesi 

40 

— 

150 140 
300 952 

638 370 
319 185 

08 
11 

82 
41 

37 

955 406 
957 556 

936 225 

189 246 
39 849 187 

58 
23 

16 

YEKÛN 81 048 163 

( S. Sayısı ; U9 ) 
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inkisarların 1 haziran 1936 -

Ilesablar 

e. 17 

e. 18 

e. 19 

e. 20 

1 - Maliyet bedelleri ve masrafları 
a) Tütün 
1 - Dahilde satılan M. Tütün maliyeti 
2 - Hariete satılan M. Tütün maliyeti 
3 - Beyiye ücreti 
4 - Nakliye masrafı 
5 - Sigorta masrafı 
6 - Muhtelif masraf 
7 - Hariçte satılan M. Tütün masrafı 
8 - Satılan yaprak tütün maliyeti 

b) İspirto ve ispirtolu içkiler 
1 - Dahilde satılan müskirat maliyeti 
2 - Hariçte satılan müskirat maliyeti 
3 - Beyiye ücreti 
4 - Nakliye masrafı 
Ş - Sigorta masrafı 
6 - Muhtelif masraf 

c) Tuz 
1 - Dahilde satdan tuz maliyeti 
2 - Hariçte satılan tuz maliyeti 
3 - Pirim 
4 - Nakliye masrafı 
5 - Muhtelif masraf 

d) Barut ve patlayıcı maddeleri 

1 - Satılan malın maliyeti 

2 - Beyiye ücreti 
3 - Nakliye masrafı 
4 - Sigorta masrafı 
5 - Muhtelif masraf 

9 128 025 
147 296 

2 070 142 
l 321 130 

47 955 
123 516 
29 567 

1 164 853 

2 080 450 
6 908 

218 300 
614 130 

19 137 
68 539 

79 
16 
53 
59 
42 
46 
61 
93 

31 
42 
20 
88 
96 
98 

379 482 79 
73 938 98 
12 054 75 

817 194 94 
13 635 77 

1 132 112 57 

81 182 27 
102 159 66 
18 046 59 

111 838 68 

Müfredat 
Lira K. 

I cm a 
Lira 

19 781 603 
14 032 488 49 

3 007 467 75 

1 29(i 307 23 

445 339 72 

I I - Bütçe masrafları 

1 - idarenin işletmesine taallûk eden 
bütçe masrafları 7 014 016 93 

c. 21 -<! 2 - Bütçeye konulan tahsisat dahilin
de Hazine hesabına ödenen barut / 
bonoları 300 952 11 

indirilmesi icab eden 
a) Maliyete giren 1 041 831 29 

( S. Sayısı : 119 ) 
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2 298 189 98 



mayıs 1937 kâr ve zarar hesabları 

19 — 

c. 17 

lar 

1 - Satış hasılatı 
a) Tütün 
1 - Oahilî mam fil tütün satışı 
2 - Haricî mamul tütün satışı 
3 - -Yaprak tütün satışı 

40 794 297 
174 896 

1 250 313 

87 
50 
61 

Müfredat icmal 
Lira K. Lira K 

60 594 063 7* 
42 219 507 98 

e. 18 b) İspirto ve ispirtolu içkiler 
1 - Dahilde müskirat satışı 
2 - Hariçte müskirat satışı 
3 - Gümrükten müdevver içkiler 

10 087 065 
9 369 
4 041 

50 
61 
77 

10 100 476 88 

c. 19 c) Tuz 
1 - Dahilî tuz satışı 
2 - Haricî tuz satışı 
3 - Muhtelif gelir 

c. 20 d) Barut ve patlayıcı maddeler 

1 - Barut ve patlayıcı maddeler ve fi
şek satışları 

2 - Muhtelif gelir 

5 635 677 74 
5 502 479 72 
115 230 40 
17 967 62 

2 635 588 88 
2 812 30 

2 638 401 18 

c. 23 < 

II - Bütçe varidatı 

a) Müdafaa vergisi 
b) Muhtelif rüsum 
c) Muhtelif gelir 

4 730 235 04 

3 511 440 90 
787 318 17 
431 475 97 

I I I - Muhtelif varidat 
a) Alman faizler 63 527 53 

63 945 34 

( S. Sayısı : 119 ) 
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b) Hazine hesabına ödenen barut bo
noları 

c) Sabit kıymetler bedeli 

III - Sabit kıymetler masrafı 
c. 22 a) Amortisman 

b) Sigorta 

IV - Muhtelif masraflar 

Safi hasılat 

Safi hasılat 
Barut bonoları olarak ödenen 
Sabit sermayeye ayrılan 

Hususî idareler hissesi 
Hazine tayyere resmi 

Hazine hissesi (3* 511 440,90 lira müdafaa ver
gisi dahil), 

Mü/redat îcmal 
Lira K. Lira K. 

300 952 11 
955 406 58 

427 985 49 
395 463 95 
32 521 53 

11 736 34 

25 238 104 08 
40 150 140 08 

Yekûn 65 388 244 16 

40 150 140 08 
300 952 11 
955 406 58 1 256 358 69 

638 370 82 
319 185 41 957 556 23 — 2 213 914. 92 

37 836 225 16 

( S. Sayısı ; 119) 



âk 
Müfredat İcmal 
Lira K. Lira K. 

b) Müteferrik 417 gı 

Yekûn 65 388 244 16 

» • • < « • •<» 

(S. Sayısı: İ lö ) 




