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ZABIT CERİDESİ 

Yetmiş altıncı inikad 
2L -VIII - 1940 Çarşamba 

mm* 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 130 
2 — Havale edilen evrak 130 
3 — Müzakere edilen maddeler 131 
1 — Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/34) 131 

2 — Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî 
eratı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/438) 132 

3 — Vakıf memba sularile orman ve zeytin
liklerin işletilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye, Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/161) 132:134 

4 — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/429) 131,134:136 

5 — Askerî muhakeme usulü kanununun 

Sayrfa 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî müdafaa ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/430) 131,136:138 

6 — Millî müdafaa vekâletince tesis edilen 
tay deposuna 10 000 liraya kadar mütedavil 
sermaye verilmesi hakkmda kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Millî müdafaa encümenleri mazbata
ları (1/425) 131,138:139,140,142:145 

7 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifile askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (3/19, 1/182) 139 

8 — Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/258) 139:142 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kırşehir mebusluğuna seçilen Dr. Hüseyin Ülkü, 
Seyhan mebusluğuna seçilen Salâhattan Çam ve Siird 
mebusluğuna seçilen ressam Şevket Dağm intihab 
mazbataları kabul edildi ve bu mebuslar and içtiler. 

Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı bütçesine fev
kalâde tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası ile, 

Mart - mayıs 1940 aylarına aid rapor hakkındaki 
mazbata kabul edildi. 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı şubat ve mart ayla
rı hesabı hakkındaki mazbata okundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanuna bazı maddeler eklenmesine, 

Almanya ile imzalanan ticarî mübadelelere mü-

Lâyihalar 
1 — Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/470) (Millî Müdafaa encümenine) 

2 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1940 malı yılı büçe kanununa ek kanun 
lâyihası (1/471) (Bütçe encümenine) 

3 — Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/477) (Dahiliye ve Bütçe encümenle
rine) 

4 — Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeniden bazı mad
deler ilâvesine dair kanun lâyihası (1/472) (Adliye, 
Maliye, Bütçe ve Iktısad encümenlerine) 

5 — Meri gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette 
değişiklikler yapılması ve yabancı memleketlerle mu
vakkat ticaret anlaşmaları akdi ve ticarî anlaşmalar 
akdine yanaşmayan Devletler müvaredatma karşı 
tedbirler ittihazı hususlarında Hükümete salâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/473) (Hariciye, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Bütçe ve tktısad encü
menlerine) 

6 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanu
nunun 51 nci ve muvakkat sekizinci maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası (1/474) (tktısad, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

7 — Türkiye - Romanya ticaret anlaşmasına zeylen 
imzalanan protokolün tasdiki hakkında kanun lâyiha
sı (1/475) (Hariciye ve tktısad encümenlerine) 

8 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası (1/476) (Millî müdafaa en
cümenine) 

Tezkereler 
9 — Karaderenin Geçidli köyünden Hüseyinoğlu 

Ali Öztürkün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/293) (Adliye encümenine) 

10 — Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muhar
rem Celâl Bayarm teşriî masuniyetlerinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/294) (Adliye ve 

tedair hususî anlaşma ve tediye anlaşmasile bunla
rın müzeyyelât ve merbutlarının tasdikma, 

Yeniden kurulacak Erzincan şehir yerinin istim
lâkine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Bazı Devlet alacaklarının tahsil suretile, 
Zelzeleden hasara uğrayan bedeli nakdî eratına, 
Vakıf memba sularile orman ve zeytinliklerin iş

letilmesine dair kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri yapıldıktan sonra ağustosun 21 nci çarşamba gü
nü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Niğde İsparta 

Dr. Mazhar Germen Cavid Oral Kemal Ünal 

Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümene) 

Mazbatalar 
11 — Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî mü
dafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/429) 
(Ruznameye) 

12 — Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Millî müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/430) (Ruznameye) 

13 — Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/470) (Ruzna
meye) 

14 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Milî 
lî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis he-
sablannın Tedkikı encümeni mazbatası (5/30) (Ruz
nameye) 

15 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa ek 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/471) 
(Ruznameye) 

16 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı cedvelin Maarif 
vekâleti kısmına ilâve edilecek ücretli memuriyetler 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/457) (Ruznameye) 

17 — tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 
malî yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(2/26) (Ruznameye) 

18 — Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı 
ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıklarında 
mütekaiden istihdam edilecekleri hakkında kanun 
lâyihası ve Millî müdafaa ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/443) (Ruznameye) 

19 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkın
daki 1076 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa en
cümeni mazbatası (1/476) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KÂTtBLER 

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

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
Bekir Kaleli (Gazianteb), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

* • * > 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ SAFFET ARI-

KAN (Erzincan) — Muhterem arkadaşlar; ge
len evrak arasında askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında bir kanun 
lâyihası ve bununla irtibatı olan askerî mu
hakeme usulü kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında diğer bir kanun lâyihası 
vardır. Bunlar 8 - 10 gün evvel tabedilmiştir. 
Hâdisat bunların bir an evvel çıkmasını istilzam 
etmektedir. Bunların ruznameye alınmasını ve 
müstacelen müzakere edilmesini rica edeceğim. 

Sonra ruznamenin altıncı maddesinde, Millî 
Müdafaa vekâletince tesis edilen tay deposuna 
10 000 liraya kadar mütedavil sermaye verilme
sine dair bir kanun lâyihası vardır. Bu günkü 

tatbikat bunun bir an evvel çıkmasını istilzam 
ediyor. Bunun da lütfen müstacelen müzake
resinin kabul buyurulmasını istirham ediyorum 
(Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, bu kanun lâyihaları 
encümence müzakere edilmiş ve muhterem aza
ya tevzi olunmuştur. Millî Müdafaa vekili bu 
mazbataların ruznameye alınmasını ve müstace
len müzakere edilmesini teklif ediyorlar. Evve
lâ ruznameye alınmasını yüksek reyinize arzedi-
yorum. Tasvib buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakerelerini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Müstace
len müzakereleri kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/34) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Hususî kanunlarında tahsil su
reti gösterilmemiş olan vergi, resim ve misil 
zamlarile Devlet, vilâyet ve belediyeye aid taz
minat kabilinden olan para cezalarının tahsilin
de alâkalı idarece Tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

Hususî kanunlarında tahsil sureti gösterilme
miş olan amme para cezalan Türk ceza kanunu
nun 19 ncu maddesinde yazılı usul dairesinde 
tahsil olunur. 

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

MADDE 2 — Tapu, pasaport, kançilarya ve 
ikamet tezkerelerile Devlet namma alman diğer 
harçlardan her hangi birinin yanlış tarife tat
biki veya maddî hata vukua getirilmesi yüzün-

[1] Birinci müzakeresi 75 nci inikacl zabtın-
dadır. 

den kanunun tayin ettiği mikdardan ek
sik tahsil olunduğu veya hiç tahsil olunmadığı, 
muamelenin tekemmül ettiği malî yılı takib 
eden malî yıldan itibaren üç yıl içinde anlaşıl
dığı takdirde eksik alınan veya hiç alınmamış 
olan harç bir ihbarname ile alâkadarlardan is
tenilir. 

Alâkalıların bu ihbarname üzerine Damga 
kanunundaki usul ve şerait dairesinde itiraz 
hakları vardır. İtirazları reddolunan veya itiraz 
müddetini geçirenlerden istenilen harç nzaen 
ödemedikleri takdirde Tahsili emval kanunu hü
kümlerine göre tahsil olunur. 

İhbarnamenin tebliği tarihinden itibaren beş 
sene içinde tahsil edilemeyenler müruru zamana 
uğrar. 

Bu harçları tahakkuk ettirmekle mükellef 
olan ve varidat tahakkuk memuru sıfatını haiz 
bulunan memurların hatalarından mütevellid 
zararı tazmin ile mükellef tutulmaları hakkın
daki muhasebei umumiye kanununun 13 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Tahsili emval kanununa ek 
olan 12 kânunusani 1331 tarihli kanun hükmü 
kaldırılmıştır. 

131 — 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar.... 

Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 

tarihinde henüz tahsil edilmemiş olan birinci 
ve ikinci maddelerde yazılı alacaklar dahi bu 
kanun dairesinde takib ve tahsil olunur. 

Şu kadar ki, bu hükümlere aid tatbikatta 
borçlular hapsen tazyik olunamaz. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 — Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî 
eratı hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/438) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. Maddeyi okutuyorum. 

Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî eratı 
hakkında kanun 

MADDE 1 —• 3773 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince îcra Vekilleri Heyetince tes
bit olunacak yerlerde bulunanlardan, birinci be
deli nakdî taksitini vererek talim için askere 
alınmış oldukları halde zelzele felâketinden do
layı ikinci taksitlerini zamanında verememiş ol
dukları mahallî idare heyetlerince tasdik edil
miş olan erattan bu taksitleri alınmaz ve talim 
müddetlerinin bitiminde terhis olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

[1] Birinci müzakeresi 75 nci inikad zabtın-
dadır. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 

3 — Vakıf memba, sularile orman ve zeytin
liklerin işletilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye, Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/161) \\\ 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Vakıf memba sularile orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Vakıflar umum müdürlüğünce 
idare edilmekte olan memba sularile orman ve 
zeytinliklerin ticarî esaslar dairesinde işletilmesi 
için 2762 sayılı Vakıflar kanunu mucibince tah
sil edilen taviz bedellerinden 600 000 liraya ka
dar mütedavil sermaye tahsisine Vakıflar umum 
müdürlüğü salahiyetlidir. 3116 sayılı Orman 
kanununun mazbut vakıflara aid 62 nci mad
desi hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı mevzu
lardan mütedavil sermaye ile işletilmesi icab 
edenlerin tefriki ile lüzumu kadar işletme ida
releri tesis ve her işletme idaresinin kırtasiye, 
mefruşat, mahrukat gibi idare masraflarını ve 
daimî memur ve müstahdemlerinin kadrolarını 
ihtiva eden idare bütçeleri ve bu idarelere ay
rılan mütedavil sermaye mikdarile bu sermaye
nin tedavülü suretile temin edilecek olan mua
mele hacmini gösteren faaliyet programları ve 
bunlara aid tadiller Umum müdürlüğün teklifi 
üzerine Vakıflar idare meclisince tesbit olunur. 

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

MADDE 3 — İşletme idarelerine devredile
cek zeytinlik, orman, fabrika, bina ve su tesi
satı ile emsali bilcümle gayrimenkullerin ver
gileri bu malların sahibi bulunan Vakıflar ida
resine ve her türlü imar ve bakım masrafları iş
letme idarelerine aid olmak üzere senelik icar 
bedelleri mahallî rayiçlerine ve Vakıflar idare 
meclisince tayin edilecek esaslara göre mahallî 
vakıflar ve işletme memurları arasında tesbit 
olunur. 

[İJ Birinci müzakeresi 75 nci inikad zabtîn-
dadır. 
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Bedel hakkında ihtilâf vukuu takdirinde key

fiyet idare meclisi tarafından tedkik edilerek 
bir karara bağlanır. îşbu icar bedellerinden 
mazbut vakıflara aid kısmı bütçeye, mülhak 
vakıflara aid kısmı da vakıflarına irad kaydo
lunur. 

Alemdağı memba suları tesisatı için icar alın
maz. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşletme idarelerine ayrılacak 
mütedavil sermayeden işletme hususatmm ti
carî mevzuata göre idaresini temin için lüzumu 
olan her türlü menkul eşya, makine ve malzeme 
bedel veya kiraları her nevi imar ve bakım mas
rafları, amele ücretleri, nakliye, sigorta ve ko
misyonlar ve işletmeden mütevellid tamir ve 
sair her nevi masraflar ve vakıflar idaresine ve
rilen alelûmum kiralar, ticarî maksadlarla bu 
fabrikalarda işletmek üzere mubayaa edilecek 
mamul, nimmamul ve gayrimamul maddeler be
delleri tediye edileceği gibi görülecek lüzum üze
rine zeytin mahsulünün tasiri ve her nevi yağ 
mamulâtı yapılmak için Vakıflar idare meclisi 
kararile hariçten fabrika, bina, arazi, orman ve 
zeytinlik de isticar edilebilir. 

işletme idareleri, idare meclisi kararile bu 
kabîl muamelelerinde hakikî ve hükmî şahıslar 
ile iştirake de salâhiyettardır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Vakıflar umum müdürlüğü 
idare meclisi kararile : 

A) İşlerini yürütmek üzere hariçten kira ile 
tutacağı gayrimenkuller için lüzumu halinde 
on seneyi geçmemek üzere mukavele yapabilir. 

B) Vakıf memba sularile orman ve zeytinlik 
mahsullerini veya bunlardan elde edilecek ma
mulleri satanlara tesbit edilecek mikdarda ko
misyon verebilir. 

C) Satış bedeli mikdarmda olmak şartile 
banka teminatı mukabilinde kredi ile de satış 
yapabilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Vakıflar umum müdürlüğü bu 
kanun mucibince yapacağı ticarî muamelelerden 
dolayı tacir sıfatını ihraz etmez. 

Bu kanunda yazılı mütedavil sermayeden Va
kıflar umum müdürlüğünce yapılan taahhüdat 
ve sarfiyat Divanı muhasebat vizesinden müs
tesnadır. 

Bu babdaki muamele ve mukaveleler, Arttır
ma, eksiltme ve ihale ve Muhasebei umumiye ka

nunları ahkâmma tâbi değildir. Bu muamelele
rin şekli ve mütedavil sermaye ile işleyecek gelir 
kaynaklarından mahiyetlerine göre işletme tarz
ları ve rantabilite hesabları ile memur ve müs
tahdemlerin vazife ve salâhiyetleri ve hesab 
usulleri ve tahsil ve tediye şekilleri ticarî usul 
ve kaidelerin umumi hükümlerine göre vakıflar 
idare meclisince tesbit olunur. Bu idarelerin 
durumu hususî hukuk hükümlerine tâbidir. 

Mütedavil sermayeye aid muamelâta taalluk 
eden sulh ve ibraya ve akdedilmiş olan mukave
lelerin tadiline karar vermek salâhiyeti vakıflar 
idare meclisine aiddir. 

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

MADDE 7 — Senelik muamelâtı mübeyyin 
bilanço ve kâr ve zarar hesabı ayrıca tutularak 
her malî sene sonundan itibaren dört ay zarfında 
tedkik edilmek üzere Divanı muhasebata verilir. 

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

MADDE 8 — Her işletme idaresinin senelik 
bilançosu ile ticarî esaslara göre tesbit edilecek 
gayrisafi kârından bütün masraflar ve işletme
ye aid demirbaş eşya amortismanları çıkarıl
mak ve kullanılmış olan sermayeye yüzde beş 
nisbetinde faiz ayrılmak suretile tesbit edilecek 
safi kârın yüzde yirmisini geçmemek üzere 
idare meclisi kararile bir mikdar ihtiyat akçe
si ayrılır ve mütebakisi vakıflar idaresi bütçe
sine irad kaydolunur. 

Bilanço mucibince tahakkuk edecek zararın 
ihtiyat akçasından tesviyesi mümkün olmadığı 
takdirde ödenmiyen mikdarı ertesi seneye dev
redilir. İhtiyat akçesi mütedavil sermaye gibi 
kullanılır. 

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

MADDE 9 — işletme idareleri birer mü
dür ve muhasib ile lüzumu kadar fen ve ambar 
memurundan ve diğer müstahdemlerden terek-
küb eder. 

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

MADDE 10 — İşletme idarelerinde müdür
lerin reisliği altında muhasib ile o mmtakada 
çalışan fen adamlarından mürekkeb idare ko
misyonu bulunur. 

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

MADDE 11 — İşletme idaresine müteallik 
her türlü nukud ve mukavelât, alım ve satım 
işleri ve işletme şekil ve tarzları idare meclisi 
kararile müdür tarafından yapılır. 

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

MADDE 12 — İşletme idarelerinde kullanı
lacak ve ücretleri mütedavil sermayeden veri
lecek olan müstahdemler görecekleri' işlerden 
dolayı halk ve idare ile vaki olacak muamele ve 
münasebetlerinde diğer hususî müesseseler 
müstahdemleri hakkındaki hükümlere tâbi olub 
haklarında Memurin muhakemat kanunu ah
kâmı tatbik olunmaz. Şu kadar ki bu işlere aid 
para ve malları çalanlar, ihtilas edenler, zim
metine geçirenler, her ne suretle olursa olsun 
suiistimal edenler, evrak ve defatir üzerinde 
suç işleyenler diğer vakıf mallar hakkında ika 
olunan bu gibi suçlara müretteb cezalarla teczi
ye olunurlar. 

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

MADDE 13 — İşletme idarelerinin daimî 
aylıklı memur ve müstahdemleri hakkında 3659 
sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. İşbu me
mur ve müstahdemlerden vazife kusuru olma
yanlara sene sonunda sekizinci madde mucibin
ce tesbit edilecek safi kârm yüzde beşine ka
dar ve birer aylıklarını geçmemek şartile ikra
miye verilebileceği gibi fevkalâde hizmeti olan
lara idare meclisi kararile kâr ile mukayyed ol
maksızın ayrıca senede bir maaş kadar ikrami
ye verilebilir. 

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

MADDE 14 — 3254 sayılı kanun kaldırılmış
tır. 

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

MUVAKKAT MADDE — 3254 sayılı kanun 
hükmüne göre yapılan muameleler bu kanunun 
meriyetini müteakib tasfiye ve neticeleri bu ka
nun hükümleri dairesinde Vakıflar idare mec
lisince tayin edilecek esaslara göre yeni işletme 
idarelerine veyahud Vakıflar idaresine devro-
lunur. 

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

MADDE 15 — Eu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 16 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Maddevi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

4. — Askerî ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Jaınun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbata
ları (1/129) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini kabul 
buyurmuştunuz. Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler.... Maddelere geçilmesi 
kabul olunmuştur. 

Askerî ceza kanununun bazı maddelerini değiş
tiren kanun 

MADDE 1 — 1632 sayılı askerî ceza kanu
nunun 55, 56, 57, 58 ve 59 ncu maddeleri aşağı-

j daki şekilde değiştirilmiştir: 
i BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 

reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
i yenler... Kabul edilmiştir. 
I Birinci fasıl 
i Hiyanet 

Harb hiyaneti 
Madde 55 — (1) Seferberlikte veyahud Tür

kiye Cumhuriyetini tehdid eden yakm bir harb 
tehlikesi mevcud olduğunu gösteren fevkalâde 
zamanlarda Türk ceza kanununun 129 ncu mad
desinin birinci fıkrasında yazılı cürümleri işle-

I yenler veya işlemeye teşebbüs edenler (Harb ni-
yaneti) cürmünden dolayı ölüm cezası ile ceza
landırılırlar. 

(2) Az vahim hallerde ölüm cezası yerine 
müebbed veyahud on beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilebilir. Maksad 
hâsıl olursa her nalda ölüm cezası verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaaya hiyanet 
Madde 56 — (1) Bu maddede gösterilen fiil

leri işleyenler ve bunlara teşebbüs edenler (Millî 
ı Müdafaaya hiyanet) cürümünden dolayı aşağıda 

yazılı cezalarla cezalandırılırlar : 
Ü) iuî'K ceaa kanununun 133 ncü madde

sinde ve 136 ncı maddesinin siyasî ve askerî ca
susluğa dair üçüncü fıkrasında yazılı cürümleri 
işleyenlere Türk ceza kanununa göre ceza veri
lir. Bu cürümleri seferberlikte veyahud Türki
ye Cumhuriyetini tehdid eden yakın bir harb 
tehlikesi mevcud olduğunu gösteren fevkalâde 
zamanlarda işleyenler veya işlemeğe teşebbüs 
edenler, 136 ncı maddenin son fıkrasında suçlu
nun taksirine müstenid olarak yazılı olan haller 
hariç olmak üzere, ölüm cezası ile cezalandırılır. 

B) Doğru olması halinde askerî veya siyasî 
bir sır teşkil edecek olan evrak ve vesaiki ve 

[İJ 236 sayılı basmayazı zabtın sorumdadır. 
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sair maddeleri, Millî Müdafaaya hiyanet maksa-
dile sahte olarak vücude getiren veya bu suretlo 
vücude getirilmiş olduğunu bildiği halde bunları 
ayni* maksadla bir başkasına bildiren veya tevdi 
edenler hakkmda on beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilir. 

Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhu
riyetini tehdid eden yakın bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zamanlar
da işlenmiş ise failleri ölüm cezası ile cezalandı
rılırlar. 

C) A ve B bendlerinde yazılı cürümlerden 
birini veya bazılarını işlemek üzere iki veya 
daha ziyade kimseler aralarında ittifak eder
lerse bunlardan her biri beş seneden on beş se
neye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 
Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhuriye
tini tehdid eden yakm bir. harb tehlikesi mev
cud olduğunu gösteren fevkalade zamanlarda 
işlenmiş ise failleri müebbed ağır hapis cezasile 
cezalandırılırlar. 

D) A ve B bendlerinde yazılı hiyanet cürüm
lerini işlemeyi bir kimseden taleb veya bu cü
rümleri işlemek için hizmetini arz veyahud böy
le bir talebi veya arzı kabul edenler hakkında 
da bu bendlerde yazılı cezalar aynen verilir. 
Eğer böyle bir taleb veya arz veya kabul yazılı 
şekilde vukubulmuşsa, bu yazmm fail tarafın
dan mücerred gönderilmiş olmasile cürüm ta
mam olur. 

E) Millî Müdafaaya hiyanet maksadile Türk 
ceza kanununun birinci kitabının birinci ba
bında yazılı Devletin şahsiyeti aleyhindeki cü
rümleri işlemek üzere bir teşekkül kuranlar, 
tanzim, sevk ve idare edenler bir seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis, böyle bir teşekküle 
yalnız iştirak edenler iki seneden beş seneye 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhu
riyetini tehdid eden yakın bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zaman
larda işlenmiş ise teşekkülü kuranlar, tanzim ve 
sevk ve idare edenler ölüm ve böyle bir teşek
küle iştirak edenler müebbed veya on beş sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

F) C, D, E bendlerinde yazılı hallerde her 
hangi bir suretle olursa olsun cürüm işlenme
sine mâni olan suç ortağı cezadan kurtulur. 

G) Yabancı bir hükümetten veyahud ya
bancı hükümet namma hareket eden her hangi 
bir kimseden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin emniyetini tehlikeye düşüren bir fiil ve ha
reket mukabilinde para veya bir menfaat taleb 
veya kabul eden veya vaid ve taahhüd ettiren
ler, fiil daha ağır bir cürüm teşkil etmiyorsa, 
on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır. Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cum
huriyetini tehdid eden yakm bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zaman- | 

larda işlenmiş ise, failleri ölüm cezası ile ceza
landırılırlar. 

Eğer para veya menfaat yazılı bir beyan ile 
taleb veya kabul ve taahhüd edilmiş ise, fail ta
rafından bu beyanın mücerred gönderilmiş ol
masile fiil tamam olur. 

Bu bendde yazılı cürümler ancak Millî Mü
dafaa vekilinin talebi üzerine taMb olunur. Ta
lebin geri almması caizdir. 

(2) Az vahim hallerde (1) numaralı fıkrada 
yazüı ölüm cezalan yerine müebbed ağır hapis 
veya on beş seneden aşağı olmamak üzere mu-
vukkat ağır hapis cezası verilebilir. 

ADLÎYE En. Na. HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — (E) ve (G) bendleri için 
yeni bir formül takdim ettik, onların okunma
sını rica ederiz. 

E— A, B bendlerinde yazılı cürümlerden 
birini veya bazılarını işlemek üzere bir teşek
kül kuranlar, tanzim ve sevk ve idare edenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve 
böyle bir teşekküle yalnız iştirak edenler bir 
seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasile ce
zalandırılırlar. 

Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhu
riyetini tehdid eden yakm bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zaman
larda işlenmiş ise teşekkül kuranlar, tanzim 
ve sevk ve idare edenler ölüm ve böyle bir 
teşekküle iştirak edenler müebbed veya on beş 
seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ceza
sile cezalandırılırlar. 

(1) Türk ceza kanununun 127 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasında yazılı olan, millî menfa
atler aleyhine yabancıdan, menfaat veya vaid 
kabul eden vatandaşla, bu maksadla para ve
ren veya menfaat temin veya vadeden yaban
cılar bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır
lar. Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cum
huriyetini tehdid eden yakm bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zaman
larda işlenmiş ise, failleri ölüm cezasile ceza
landırılırlar. 

Eğer para veya menfaat, yazılı bir beyan ile 
taleb veya kabul ve taahhüd edilmiş ise, fail 
tarafından bu beyanm mücerred gönderilmiş 
olmasile fiil tamam olur. 

Bu maddede yazılı cürümler ancak Millî 
Müdafaa vekilinin talebi üzerine takib olunur. 
Talebin geri alınması caizdir. 

(2) Az vahim hallerde yukarıki maddede 
yazüı ölüm cezaları yerine müebbed ağır hapis 
veya on beş seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat ağır hapis cezası verilir. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Bir sual? 
Talebin geri almmasile takibat durdurulacak 
mıdır? 

Ad. E. N. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Durdurulacak. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 

— 135 — 
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Ad. E. N. HASAN MENEMENClOĞLU 

(Mardin) — (C) bendindeki «beş sene» «sekiz 
sene» olacak. 

BAŞKAN — (C) bendi encümenin teklifi 
veçhile tashih edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde yüksek reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa aleyhine sair hareketler 
Madde 57 — (1) Her kim, bir müstahkem 

mevkide, bir harb limanında veyahud diğer bir 
askerî müessesede ve askerî sahada, deniz 
ordusuna aid bir gemide; yahud Devlet ka
rasuları içinde Devletin bir makamına, bir 
memura, veya bir askere karşı ismi ve şahsî 
halleri, sıfatı, mesleki, ikamet mahalli veya ta
biiyeti hakkında kasden yanlış malûmat verir 
veya malûmat vermekten çekinirse üç aydan üç 
seneye kadar hapis ile cezalandırılır. 

Resmen tahdid ve ilân edilmiş olan emniyet 
mıntakaları ve ordunun ihtiyaçlarına taallûk 
eden mevad ve eşyayı imal ve tamire ve muha
fazaya tahsis edilmiş olan sınaî müesseseler, de
polar dahi askerî müessese gibi telâkki olunur. 

(2) Türk ceza kanununun 135 nci maddesin
de yazılı fiilleri işleyenler bu maddede gösterilen 
cezalarla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Millî mukavemeti kırmak 

Madde 58 — Her kim, Türk ceza kanunu
nun 153, 161 nci maddelerinde yazılı suçlardan 
birisini ve 155 nci maddede yazılı halkı askerlik
ten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta 
bulunmak ve nutuk irad etmek fiillerini işleye
cek olursa millî mukavemeti kırmak cürmünden 
dolayı mezkûr maddelerde gösterilen cezalarla 
cezalandırılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vasıtalarını tahrib 

Madde 59 — (1) Millî Müdafaayı ihlâl 
kasdile müdafaaya yarayan vasıtalardan birini 
veya her hangi bir tesisi tahrib eden, yok eden, 
terkeden, kullanılmayacak bir hale getiren ve
ya kusurlu olarak imal, teslim veya tesellüm 
eden veya bunlara her hangi bir suretle zarar 
verenler sekiz seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

(2) Millî Müdafaanın emniyeti için ehemmi
yetli olan bir işletmeye muktazi her hangi bir 
vasıtayı Millî Müdafaayı ihlâl kasdile kısmen ve
ya tamamen bozarak veya tahrib ederek veya
hud mesaisini ihlâl eyleyerek işletmenin faaliye

tini tehlikeye düşürenler veya muattal bir hale 
koyanlar sekiz seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

(3) Fiil, seferberlikte yapılmış veya Devle
tin harb hazırlıklarını veya harb kudretini veya 
kabiliyetini ve askerî hareketlerini tehlikeye 
koymuş ise 1, 2 numaralı fıkralarda yazılı cü
rümlerin failleri ölüm cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?... Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

o — Askerî muhakeme usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve MUM Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/430) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi tasvibi 
âlinize iktiran eden askeri muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçi
yoruz. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 1631 sayılı askeri muhakeme 
usulü kanununun 3, 30, 219 ve 230 ncu madde
leri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir: 

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

Madde 3 — Aşağıda yazılı suçlan işliyen-
ler askerî şahıslardan olmasalar bile askeri mah
kemelere verilir : 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 
ve 127 nci maddelerile 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar. 

[1] 235 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 
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B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 

mmtakalarmda 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 ve 80 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

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

Madde 30 — A) Her tümende ve muadili 
makamlarda, erden binbaşıya (Binbaşı dahil) 
kadar olan ve muadili bulunan şahısları muha
kemeye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder. 

B) Her korda ve muadili makamlarda, erden 
albaya kadar (Albay dahil) olan şahısları mu
hakemeye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder. 

C) Genel kurmay başkanlığı emrinde ve se
ferberlikte ordularda ve başkomutanlık emrin
de erden Maraşala kadar şahısları muhakemeye 
mezun lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül 
eder. 

D) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58 ve 
59 ncu maddelerile 148 nci maddesinin (B) fık
rasında yazılı suçları işleyenlerin muhakemeleri 
en büyük adlî âmir tarafından evvelce tesbit 
ve tayin olunan kor veya muadili veyahud müs
takil tümenlerde teşekkül edecek askerî mah
kemelerde görülür. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanun yolları 
Madde 219 — 
1 - Kanunî yollar itiraz ve temyizden iba

rettir. 
2 - İtiraz yolu yalnız kararlara karşıdır. 
3 - Temyiz yolu Askerî mahkemelerin hü

kümlerine karşıdır. 
4 - Temyiz yolu davayı takib eden adlî 

âmirle hükümlerin infazı lüzumuna işaret et
mek salâhiyetini haiz olan adlî âmirlere ve 
maznun ve davacıya açıktır. 

5 - Askerî temyiz mahkemesinin kararları 
katidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?.. Maddeyi re
yinize arzediyorum ... Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Temyiz talebinin müddeti ve şartları 
Madde 230 — 1 - Davayı temyiz talebi hük

mün tefhiminden ve hüküm gıyaben tefhim 
edilmişse tebliğinden itibaren bir hafta zarfında 
olur. 

Temyiz etmek salâhiyetine malik olan üst 
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adlî âmirler için temyiz müddeti tefhim tari
hinden itibaren bir buçuk aydır. 

2 - Temyiz lâyihasile müstenidatı, temyiz is
tidası için muayyen olan müddetin bitmesinden, 
yahud hüküm esbabı mucibesile tebliğ edilme-
mişse tebliğinden bir hafta içinde maznun veya 
müdafii tarafından 222 nci madde veçhile ve
rilir. 

3 - Hüküm, temyiz eden tarafa esbabı mu
cibesile tebliğ edilmemişse temyiz olunduğuna 
mahkemenin ıttılamdan bir hafta içinde tebliğ 
edilir . 

M. M. E. Rs. Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbakır) — Efendim, suçluya temyiz etmek 
hakkı için bir hafta müddet veriliyor. Millî Mü
dafaa encümeniniz adlî âmire bir hafta müddeti 
kâfi gördü. Hükümet 15 gün demişti. Adliye en
cümeni ise bu müddeti bir buçuk aya çıkarmış. 
Biz bunu bir hafta yapmakla ihtiyaç olan sürati 
temin etmiştik. Adliye encümeninin bir buçuk 
aya iblâğ etmesile istenilen süratin temin edil
meyeceğine encümenimiz kanidir. Alay mahke
meleri üç aya kadar hüküm verirler. Bunu alay 
komutanı tasdik eder Üç aydan ziyade olan hü
kümleri mutlaka üst adlî âmire göndermeğe 
mecburdurlar. Ya tasdik için, veya bilhassa 
adlî âmir lüzum görürse temyizi için. Bu müd
detin bir haftaya ircamı teklif ediyorum. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — On beş güne 
razı olunda sulh edelim. 

Ad. E. N. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Adliye encümeninin kabul ettiği 
şekilde bir fark vardır. Hükümetin teklifinde 
ve Millî müdafaa encümeninin kabul ettiği şe
kilde, müddet evrakın üst makama gelmesinden 
başlıyor. Halbuki Adliye encümeni hükmün tef
himinden itibaren bir buçuk ayı kabul etmiştir. 
Bu suretle arzu ettikleri sürat daha ziyade te
min edilmiştir. Müddeti tefhimden itibaren 
değil de evrakın gelmesinden itibaren kabul 
edecek olursak iş, arzularının hilâfına, aylarca 
uzayabilir. Binaenaleyh Adliye encümeninin ka
bul ettiği şekil sürati daha ziyade temin ediyor. 

M. M. E. Rs. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Di
yarbakır) — O halde bir kayıd koyalım. Mah
kemeler on beş gün zarfında evrakı üst makama 
tevdi etsinler. 

Ad. E. N. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Bütün bunlar encümende müna
kaşa edildi., fakat kabiliyeti tatbikiyesi olma
dığı anlaşıldı, bu itibarla bu şekli daha muvafık 
bulduk. 

EKREM ERGUN (Ankara) — Efendim, bu
rada deniyor ki, « Temyiz etmek salâhiyetine 
malik olan üst adlî âmirler için temyiz müdde
ti tefhim tarihinden itibaren bir buçuk aydır. » 
Bu tefhim esnasında maznunun ve ayni zaman
da da üst adlî âmirlerin bulunması icab ediyor. 
Bu ne suretle mümkündür? 
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ADLÎYE E. NAMINA HASAN MENEMEN-

CtOĞLU (Mardin) — Bu, maznuna aid değil
dir, üst makama aiddir, tefhim mahallî adlî âmi
rinin huzurunda olacaktır. 

EKREM ERGUN (Ankara) — O halde me
sele yoktur. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Bendeniz bir 
buçuk ayı çok g-örüyorum. Söyledikleri nokta 
Adliyede doğrudur. Burada ceza muhakemeleri 
usulü kanununda bu müddet bir aydır. Bunlar 
mühim cürümlerdir. Kısa bir zamanda haber
dar olunsun. Encümen kabul ederse bunu bir 
ay olarak kabul edelim. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bir ay iyidir, 
umumî usul kanununa da mütenazırdır. 

ADLİYE E. NAMINA HASAN MENEMEN-
CÎOĞLU (Mardin) — Adliyede mafevk müddei
umumilerin temyiz müddeti filvaki bir aydır. 
Fakat bunların vazifeleri münhasıran bundan 
ibarettir. Halbuki askerî üst ndlî âmirlerin 
bir çok vazifeleri vardır. Bu vazifeler esnasın
da işi geciktirebilirler. Bu itibarla encümen 1,5 
ayı muvafık görmüştür (Bir ay kâfi sesleri). 

ALI RlZA TÜREL (Konya) — Efendim, va
kıa askerî üst adlî makamlarının vazifeleri yal
nız adliye işlerile uğraşmak değildir. Fakat bil
hassa burada mevzubahs olan ve kendisine salâ
hiyetin verilmesini icab ettiren vaziyetler olduk
ça ağır vaziyetlerdir ve bilhassa alâkadar olun
ması icab eden işlerdendir. Müddeiumuminin 
vazifesi yalnız mülhakattan gelen evrakı temyiz 
etmekten ibaret değildir. Bütün vazifelerinin 
arasında mülhakat kararlarını bir ay içinde tem
yiz etmek vazifesi de vardır. Bir ay kâfidir. 
Eğer İsrar ederlerse bir takrir takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 
ADLİYE E. NAMINA HASAN MENEMEN-

ClOĞLU (Mardin) — Hayır, İsrar etmiyoruz. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-

lea yoktur. Bir buçuk ayın, bir ay olması tek
lif ediliyor, encümen de İsrar etmiyor. Bu şe
kilde maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

6 — Millî Müdafaa vekâletince tesis edilen 
tay deposuna 10 000 liraya kadar mütedavil ser
maye verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri mazbataları 
(1/425) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresi teklif 
edilmişti. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arzede-
ceğim. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâletince istimlâk olunan Ha
sırcı çiftliğinde bir tay deposu tesisi ve müte
davil sermayeli bir çiftlik idaresi kurulması 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — Tesis ve idare masrafları Millî 

Müdafaa vekâleti bütçesinden verilmek üzere 
Hasırcı çiftliğinde bir tay deposu tesis edilir. 
Mezkûr çiftlikte ekime müteallik bilûmum 
masrafları karşılamak üzere on bin lira mü
tedavil sermayeli bir idare kurmağa Millî Mü
dafaa vekili mezundur. 

Çiftlik mahsulâtı evvelemirde, bedeli mu
kabilinde, birinci fıkra mucibince tesis edilen 
tay deposu ihtiyaçlarına tahsis olunur ve faz
lası satılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ku
rulacak mütedavil sermayeli çiftlik idaresine 
mahsus arazi, bina ve demirbaşlar kıymetlen
dirilerek mezkûr idareye devrolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Çiftlik idaresine verilecek mü
tedavil sermaye çiftliğin umumî işletme mas
raflarına tahsis olunur. 

Tay deposile çiftlik idaresinin usulen tes-
bit olunacak kadrolarına güre maaş ve üc
retleri ile harcırahları, Millî Müdafaa vekâle
ti bütçesindeki tertiblerinden verilir. 

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

MADDE 4 — Mütedavil sermaye ile işleti
len idare sarfiyatı Muhasebei umumiye, Art
tırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerin
den ve Divanı muhasebatın vizesinden müstes
nadır. 

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

[1] 230 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 5 — Çiftlik idaresinin her malî 

yıla aid idare hesabları kanunî müddeti zar
fında çiftlik idaresince tanzim edilecek sene 
muhasebeleri ile beraber Divanı muhasebatın 
tedkikine arzolunur. 

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

MADDE 6 — Çiftliğin safi hasılatı müteda-
vil sermaye mikdarı 50 000 liraya baliğ olun
caya kadar sermayesine ilâve olunur ve fazla
sı Hazineye irad kaydolunur. 

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

MADDE 7 — Mütedavil sermaye muamele
lerinden müessese müdürü ile mesul muhasib 
birlikte mesuldürler. 

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

MADDE 8 — Mütedavil sermayenin işletme
si, hesab usulleri ve alım, satım, kira ve or -
taklık muameleleri Maliye ve Millî müdafaa 
vekilliklerince tesbit ve İcra Vekilleri Heyetin
ce tasvib olunacak esaslar dairesinde yapılır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Kadroya bir me
sul muhasiblik ilâve edilinceye kadar, ücre
ti mütedavil sermayeden verilmek üzere, bir 
muhasib istihdamına Millî müdafaa vekili me
zundur. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Birinci maddede 
yazılı mütedavil sermaye Millî müdafaa vekâ
leti bütçesinin 956 ncı faslına mevau tahsisat
tan teşkil edilecek idareye tesviye olunur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir . 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . , Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî müdafaa vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

7 -— Bolu nubusıı L fit fi (tihuııin, askerî re 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra Hâresine dair isanun leklifile askerî re 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyiham ve Da

hiliye, M ali)] e ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/19, 1/182) \\\ 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu lâyihanın encümene geri verilmesini 
istiyoruz: Diğer encümenlerle bazı noktaların 
tedkikmı icab ettirecek haller çıktı. Binaenaleyh 
bunu tedkik etmek üzere lâyihanın encümene 
geri verilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın geri veril
mesini istiyor, geri veriyoruz. 

# - - Derlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası re Hülce encümeni mazbatası (1/258) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3856 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 3888 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cedvelde tesbit edilmiş olan ücretli me
muriyetlere aid ihtisas mevkileri bu kanuna 
bağlı cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Alelûmum maaşlı veya ücretli 
ihtisas mevkilerine 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesine göre tayin edileceklere verilecek ma
aş veya ücret, tahsil vaziyetlerine göre girebi
lecekleri dereceye bu memuriyetler için ihtisas 
teminine yarıyan işlerde geçen hizmet müd-

| detlerinin her iki senesi için bir derece ilâve 
| edilmek suretile, tesbit edilecek derece maaş ve-
: ya ücretini geçemez. 
I Mecburî hizmete tâbi olanlar bu taahhüdleri-
! ni ifa etmedikçe bu madde hükmünden istifa-
| de edemezler. 
j Bu madde hükmü 3659 sayılı kanun muci-
| bince tesbit edilen ihtisas mevkilerine tayin edi

leceklere de şamildir. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 3656 sayılı ka
nunun muvakkat üçüncü maddesi, hükmüne tev-

[1] 231 sayılı basmayan zabtın sanandadır. 
| 2 | 193 saydı basmayazıya ek zabtın sonun-

dadır. 
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fikan ihtisas mevkii olarak tayin edilib de ka
nunlarına bağlı ihtisas cedvellerinde gösteril-
miyen ücretli memuriyetlerde bu kanunun neş
ri tarihinde müstahdem bulunanların ücretleri 
1940 haziranından itibaren 3656 ve buna ek 3888 
sayılı kanun hükümlerine göre verilir. 

Bu suretle tesbit edilecek ücret mikdarı ev
velce almakta oldukları ücretten noksan olan
lardan icab edenlere aradaki farkı geçmiyen bi
rer mikdar, bulundukları memuriyetlere mün
hasır kalmak ve terfilerinde mahsubu yapılmak 
üzere alâkalı vekiller tarafından lüzum ve za
ruret görüldüğü müddetçe, ücret tertiblerindeki 
tasarrufattan verilebilir. 

Ancak bu suretle verilecek ücret yekûnu, 
bulundukları kadro ücret mikdarını geçemez. 

Bu fark verildiği müddetçe muvakkat taz
minat verilmez. 

Bütçe encümenince tesbit edilen askerî kad
rolardaki ihtisas mevkileri hakkında da 1 hazi
ran 1940 tarihinden itibaren bu madde hükmü 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 3656 sayılı ka
nunun neşri tarihinde mezkûr kanunun altı ve 
on üçüncü maddelerinde "azılı maaşlı memu
riyetlerde müstahdem olanların maaşlı veya üc
retli Devlet memuriyetlerinde geçen hizmet 
müddetleri yekûnuna ve 3656 sayılı kanunun 
ikinci muvakkat maddesi hükmüne göre inti
bakları yapılır. 

Şu kadar ki bu suretle iktisab edecekleri de
rece mezkûr tarihde bulundukları maaş derece
sini geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

FÜAD SÎRMEN (Rize) — Efendim; bu mad
de ile hangi hususun temin edilmek istendiği 
vâzih bir surette anlaşılmamaktadır. Mazbata 
muharriri arkadaşımız izah buyursunlar. 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim; 1452 numaralı kanunun dahi 
kabul ettiği hususî kalem müdürlüğü, sefaretler, 
hukuk müşavirliği gibi bazı istisnaî memuriyet
ler vardır. Bu hüküm bazı kayidler altında ye
ni kanunda da yer almıştır. Altıncı madde bu
dur. 

13 ncü madde de ihtisas mevkilerine aiddir. 
Bu kanun meriyete girmezden evvel kadrolarda 
ihtisas mevkileri diye ihdas edilmiş memuriyet
ler vardı. Yeni barem kanununun neşrinden 
sonra bu ihtisas mevkilerinde istihdam edilecek
lerin hizmet müddetlerinin kıdemlerine ve bi
naenaleyh baremlerine nasıl müessir olacağı ka
nunda yazılıdır. Fakat eski kanun bunda sâkit-
tir. Yeni kanunun muvakkat hükümleri ücretle 
müstahdem olanların nasıl intibak ettirileceğini 

ifade etmiştir. Bazı vekâletlerde hangi memul
ların bu yüzden uğradığı haksızlıkları ve şikâ
yetleri önlemek için ücretliler gibi bunların da 
intibakını temin edebilmek için bir defaya mah
sus olmak üzere bu madde yazıldı. 

BAŞKAN — Lâyihaya rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Filen müstahdem 
bulunanlar hakkında bu intibak muamelesi ya
pılacak mı? Yani halen istisnaî mevkide bulu
nanlarla ihtisas mevkiinde bulunanlar veyahud 
valilikler gibi barem kaydine tâbi olmayan me
murlar hakkında bu hüküm tatbik olunacak mı
dır? 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trabzon) 
— Maddede tavzih ediyoruz. Zaten muvakkat 
ikinci maddede 3856 sayılı kanunun neşri ta
rihinden, deniliyor. Binaenaleyh kanunun neş
ri tarihinde bu istisnaî mevkilerde müstahdem 
olanlara münhasırdır. Şöyle farzediyoruz. 20, 30 
liralık maaşlı muhtelif hizmetlerde bulunmuş, 
bilâhare yüksek ücret almış, kanun çıkmış vali
liklerde, hususî kalem müdürlüğünde, müşavir
likte bulunmuş. Bu zevat, kezalik Nafia vekâ
letinin ihtisas mevkii olan kadrolarında müstah
dem olanlar mümasilleri gibi eski vaziyetlerin
de kalsalardı intibak ettirileceklerdi. Bunlara 
gelince; bunlar intibak ettirilemiyor. Diğer 
maaşlı memur olanlar intibaka tâbidir. 

Bazı zevat 60, 80, 100 lira maaş alıyoruz, bi
liyorsunuz, bizim mevkiimiz ihtisas mevkiidir. 
Fakat bu bizim için mükteseb hak teşkil etmez. 
Çünkü ihtisas mevkiidir. Bu takdirde geçmiş 
ücretli hizmetlerimiz nasıl intibak ettirilecek de
dikleri zaman buna verilecek cevab yoktur. Da
ha evvel maaş alıyorsa o maaşa intibak edecek 
ücret alıyor idiyse o ücreti nazarı itibare alama
yız. Nihayet çıktığı mektebin şehadetnamesine 
göre maaş veririz. Bu hakikaten bariz bir hak
sızlıktır. Bunu telâfi ettirmek maksadile böyle 
yaptık. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arzedernemişim. 
Benim öğrenmek istediğim şudur : Hukuk mü
şavirleri, valiler, hususî kalem müdürleri veya 
kanununda ihtisas makamı olarak sayılan yer
lerde halen müstahdem bulunan bir arkadaşın 
mazideki vaziyetine ve müddetine göre derecesi 
tesbit edilerek bu gün almakta olduğu maaş üze
rinde oynanacak mıdır? 

BÜTÇE E. NAMINA SIRRI DAY (Trabzon) 
— Hayır oynanmayacak. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu izahat kâfidir. 
Demek ki vazifeden ayrıldığı zaman, böyle istis
naî munzam vazifeye tayin edildikleri zaman 
ne yapılacaktır onu gösteriyor. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Efen
dim, bendeniz zannediyorum ki, bu mutahassıs 
meselesile barem kanununu alt üst ettik. Muha
sebe mutahassısı ne demek? anlamıyorum. Mu-
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hasib olur da hesab bilmez, mutahassıs olmaz 
olur mu? Yoksa iptidaî mektebden çıkmışlara 
mutahassıs diye mi 400 lira vereceğiz. Sonra 
avukat mutahassıs ne demektir? Beyefendi lüt
fen şu mutahassıstan maksad ne olduğu hakkın
da bizi tenvir buyursunlar. Muhasib mutahas
sıs, avukat mutahassıs.. Bunda bir mana yoktur. 
Acaba bu mutahassıs hangi mektebde okumuş ve 
nasıl mutahassıs olmuştur? Bu; barem kanunu
nu alt üst ediyor. Lütfen bize bunu izah bu
yursunlar. 

B. E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — Mazhar 
Müfid Beyefendinin sualleri bu maddeye değil, 
demin kabul buyurmuş olduğumuz bir maddeye 
taallûk eder. Bundan evvel prensibi kabul edil
miş olan kanuna taallûk eder. Hakikaten mu
tahassıs meselesi gerek Heyeti celilenizde, gerek 
Bütçe encümeninde bir çok müzakere mevzuu 
teşkil eden halli güç bir meseledir. Nihayet biz 
bunu şu manada anlıyoruz: Devlet teşkilâtına 
girebilecek memurun; tahsil derecesine ve ihti
sasına göre gireceği dereceleri umumî esaslar 
tesbit etmiştir. Yüksek mekteb görmüş, ihtisas 
yapmış lisan bilen adam en çok kırk lira ile ta
yin olunabilir. Memleketin bu günkü bünyesi
ne ve Devletçilik prensibi icabına göre Hükü
met, üzerine aldığı vazaifi ifa edebilmesi için 
bazı zaruretler karşısında kalmaktadır. Barem 
haricinde kalan, meslekinde mutahassıs olmuş 
adamlar arasından icab edenleri bu arzettiğim 
mühim işlerin yürütülebilmesi için zaman za
man kadrosuna almak zaruretini hissetmiştir. 
Eskiden ücretli baremi olmadığı için bunları 
şimdiye kadar istenilen memuriyete alabilir
lerdi. Ücretliler de Bareme tâbi olunca, dışarıda 
bulunan muktedir, iyi yetişmiş ve devlet maka-
nizması için kendisinden hayır beklenen bir 
adamı alamamak vaziyetine düşmüştür. O 
halde bu gibi adamların alınmasını nasıl temin 
edeceğiz? Bir adamı ki nihayet 20 sene tahsiline 
göre ancak 20 - 30 liralık bir işe koyabiliriz. 
O da bu para ile temin edilemez. îşte bunlara 
münhasır kalmak ve daire dahilinde de bu hiz
meti ifaya muktedir yetişmiş adam bulunmamak 
kayıdları nazarı itibara alınmak şartile, îcra 
Vekilleri Heyetine, Devlet teşkilâtı için bu 
adamları muayyen yerlere almak salâhiyetini 
verdik. Esasen bunlar da muayyen mikdarda-
dırlar. Hükümetin, teklifinde yani lâyihanın ced-
velinde bu aded 900 e baliğ oluyordu, Bütçe 
encümeni bunu 230 kadar bir rakamla tahdid 
etmiştir. Bunların hariçten temin edilmiş olması 
lâzımdır, çünkü dahilden temin edilebilen bir 
zatın böyle bir ihtisas makamına mutahassıs 
namile getirilmesine imkân yoktur, halbuki eh
liyetlerine göre bu işi onlar da görebilecekler
dir, binaenaleyh bu zamanda 230 yerde Devlet 
teşkilatındaki mutahassıslardan istifade edile
rek hariçten alınacak adama da ihtiyaç kalmı-

yacaktır. Biz ana kanunun birinci müzakeresi 
sırasmda bu iş üzerinde durduk. Bu maddeyi ka
nundan ayırarak tekrar uzun uzadıya müzakere 
ettik ve bu işi arzettiğim kayıdlarla kabul et
tik, mutahassıs tayininde Hükümeti ve 
müesseseleri serbest bırakmağı doğru bulmadık. 
onları da bir usule bir kayda tâbi tutmak iste
dik. O da kabul buyurduğunuz 2 nci maddede 
ifade edilmiştir. Böyle bir mevkie getirilecek 
zata, ihtisasına taallûk eden işlerde geçen her 
iki senelik hizmet ancak bir derece terfi hak
kını verebilir. Daha fazla bir ücretle işe alına
maz. Hizmet mecburiyeti olanların ihtisas mev
kilerine geçmesine mâni hükümler de kabul 
edilmiş bulunuyor. Böylece bu işi bir tarafdan 
zaruretleri bir tarafdan da umumî hükümleri 
göz önünde tutarak mümkün olan kayidleri 
koymuş bulunuyoruz. 

MAZHAR MÜFlD KANSU (Çoruh) — 
Efendim; af finizi istirham ederim. Belki be
nim idrakim az, bendeniz yine bir şey anlrya-
madım. Çünki Sırrı arkadaş buyuruyorlar ki; 
bu meselenin halli güçtür. Hakikaten hallol-
duğu da yoktur. Avukat mutahassıs... zannede
rim ki, avukatlar, avukatlık yapabilmek için 
mekteb şahadetnamesinden başka bir de avu
katlık müsaadesi alırlar. Ne baroda, ne adli
yede avukat mutahassıs diye bir tasnif yoktur. 
isterseniz İstanbul barosuna sorun, kimdir mu
tahassıs diye. Kimseyi gösteremiyeceklerdir. 
Bundan öyle anlaşılıyor ki evvelce ücretli 
olub da çok para alanların maaşa geçtikden 
sonra da çok para alabilmeleri için mutahassıs 
kelimesi ilâve edilmiştir. Bu gidişle eski hale 
rücu ediyoruz demektir. Korkarım ki yarın 
odacı mutahassıs diye başımıza bir mutahassıs 
çıkacak, ayda 300 lira da ona vereceğiz. (Gü
lüşmeler, bıravo sesleri, alkışlar). 

REŞAD MİRAROĞLU (îzmir) — Müsaade
leri ile Kansu arkadaşıma cevab vermek istiyo
rum. Avukatın da mutahassısı vardır. Muha
sibin de mutahassısı vardır. Buyurdular ki; ba
roya sorulsun, baro böyle bir tasnif kabul eder 
mi, avukatlık hukuk tahsilinden sonra bir de şa
hadetnameye vabestedir. 

Avukatlığın da elbette ki ihtisasa taallûk 
eden kısımları vardır. Bir avukat ceza işinde 
mutahassıstır, bir avukat idarî davalar işinde 
mutahassıstır, bir avukat hukuk işinde mutahas
sıstır. Muhasebeciye gelince; muhasebe alelıtlak 
zimmet, matlub kaydetmek demek değildir. Asıl 
mutahassıs muhasib her hangi bir teşebbüsün; 
resmî olsun, ticarî olsun, kaydini kurabilen 
adamdır. Kaydi kurar, hesabları açar ve işte bu 
böyle vürütülür, böyle işler diye bırakır'. Her 
hangi bir muhasib gelir zimmet ve matlubu kay
deder. Binaenaleyh bu da muhasibliğin mutahas-
sıslığıdır. Bendenizin bildiğim budur, bunları 
Kansu arkadaşımıza cevaben arzediyorum. 
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MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Mü

saade buyurursanız buradan ufak bir şey arze-
deyim (Kürsüve sesleri). 

Efendim, ihtisasa hürmet edenlerdeniz, he
pimiz ederiz amma böyle değil. Hesab açacak
mış, bu açtığı hesablara nazaran bu adamlara 
hesab mutahassısı diyecekler... Maliye vekâle
tinde bu kadar muhasibi mesuller var, muhase
be! umumice müdürleri var, bunlar hesab açma
sını bilmiyor da şimdi gelecek olan mutahassıslar 
bu hesabları açacak öyle mi? Doğrusu bunu ben 
anlıyamadım. Bundan sarfınazar, ben bir şartla 
bu mutahassısları kabul ederim. Fakat encümen 
de bunların biîmüsabaka alınmalarını kabul et
sin. Lütfen oraya; biîmüsabaka alınır diye ka-
yid koysunlar. Biz de kabul edelim. Böyle ol
mazsa filânca efendi mutahassıstır der, buyurun. 
Sen hukuk işinde mutahassıssm, sen ceza işinde 
mutahassıssm der. Maliye vekâleti şimdiye ka
dar demek ki, hesab açmasını bilmiyormuş. Vay 
başımıza gelenler (Gülmeler). 

O halde lütfen encümen bunların biîmüsabaka 
kabullerini ilâve etsin (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
yoktur. Teklif de yoktur. Maddeyi reyinize ar-
zediyorunı. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde 
kabul edilmiştir . 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Millî müdafaa vekâletince istimlâk olunan 

Hasırcı çiftliğinde bir tay deposu tesisi ve mü-
tedavil sermayeli bir çiftlik idaresi kurulması 
hakkındaki kanuna (305) mebus rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (305) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir mad
de yoktur. Önümüzdeki içtima günlerinde de 
müzakere edilecek o kadar müstacel işimiz yok
tur. Tensib buyurursanız gelecek içtimai 11 ey
lül çarşamba günü yapalım (Muvafık sesleri). 
O halde 11 eylül çarşamba günü içtima etmek 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,05 

Millî Müdafaa vekâletince istimlâk olunan Hasırcı çiftliğinde bir tay deposu tesisi ve mütedavil 
sermayeli bir çiftlik idaresi kurulması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir; 

Axa adedi : 42U 
Reye iştirak edenler : 305 

Kabul edenler : 305 
Reddedenler : () 
Müstenkifler : o 

Roye iştirak etmeyenler : 124 
Münhaller : o 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Tzzet A koşman 
Mebrııre Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ekrem Ergun 
F'evzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı U/ımçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
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Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
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Denizli 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazraı Sevüktekin 
Rüştü Bekit " 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
iskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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Giresun 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdanıar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-

men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaMhe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamürsel 

Îzm4r 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 

Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Ga'lip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 
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/ Beye iştirak etmeyenler ] 
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I Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
| Ali Münif Yegena 

Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

I Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
I Ali Rıza Esen 

Şefik özdemir 
Sinoh 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenl* 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

I Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
\ Cemal Kovalı 

\ etmeyenler ] 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Kopta'gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

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

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
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Mardin 

Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmarah 
Jlalid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Ilamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Taroan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm | 

Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu (V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpraar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Galib Peke! 
Hasib Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Jiaif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tünedi 
Mitat. Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvass 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya Özençi 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 
(Hasta) 
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Çanakkale 

Avni Yukaruç 
Beşad Nuri Güntekin 

Çank\r\ 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Benizli 
Necib Ali Kiiçüka 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Memed Şahin 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Talât Onay 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İsparta 
Mükerrem Ünsail 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 

Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Raihmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad ümay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin ölkü 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
ibrahim Drblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (Has
ta) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Fuad Gökbudak 
GL Ali Fuad 
(V.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Manisa 
Refik ince (Mazur) 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
(Mazur) 
Hasan Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. tzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
A. ihsan Tokköz (Ma
zur) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Kemalettin kamu 
Samsun 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Naki Bekmen 
Şevket Dağ 

Sivas 
Atıf Eienbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak (Mazur) 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
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S. Sayısı: |93 e ek 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/258) 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 122 
Esas No. 1/258 

25 - VII - 194İ 
"Mi* 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek olarak ha
zırlanan kanun lâyihasile buna bağlı ücretli ced-
veller hakkındaki Başvekâletin 1 teşrinisani 1939 
tarih ve 6/5742 sayılı tezkeresi Encümenimize ha
vale edilmiş ve bu lâyiha müstaceliyetine binaen 
derhal tedkik edilerek neticeleri Umumî Heyetçe 
kabul buyurulmak suretile 3888 numaralı kanun 
Büyük Millet Meclisi müdevvenatı arasında yer 
almıştır. 

Ancak mezkûr lâyiha münasebetile takdim edi
len mazbatada arzedildiği veçhile ihtisas mevki
lerine taalluk eden hususatm daha çok incelen
mesine zaruret olduğu kanaatine varan Encüme
nimiz lâyihanın buna aid kısmım encümen ruzna-
mesinde muhafaza ve tedkikata devam etmiş ve 
vâsıl olduğu neticeleri mübeyyin hazırlanan lâyi
ha ile buna bağlı cedveli yeniden tanzim ve tak
dim eylemiştir. 

Filhakika bulunduğumuz şeraite göre bir ih
tiyaç ve zaruretin icabı olarak kabul edilen ve 
bu suretle Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun 13 ve 
Devlet müesseseleri hakkındaki 3659 sayılı ka
nunun 9 ncu maddelerinde yer alan ihtisas mev-
kilerinden birincisine taalluk edenlerin Büyük 
Meclisten geçen kadrolarda işaret edilmesi ve ikin
cisine gelince; bunun da kadroları Büyük Mec
listen geçmemek itibarile Yüksek murakabe heye
tinin de mütaleası alındıktan sonra îcra Vekille
ri Heyetinin kararma tâbi tutulması esası kabul 
edilmiş ve ancak birinci kanuna bağlı ücretli 
cedvellerin Meclisçe kabulüne kadar bu mevki

lerin dahi îcra Vekilleri Heyetince tesbiti şekli 
takarrür etmişti. 

Encümenimizce tedkik edilen yukarıda ya
zılı lâyihaya bağlı cedvelde umumî muvazeneye 
dahil ücretli memuriyetlere aid ihtisas mevkile
rinin 900 küsur adede baliğ olduğu görüldü. Mem
leketin giriştiği geniş mikyastaki kalkınma siya
seti icabı ve henüz ücretli kadroların maaşlı kad
rolar gibi intibak ve intizam kesbetmemiş olması 
neticesi olarak Devlet hizmetleri haricinde çailış-
mış ve yetişmiş elemanların peyderpey ücretli 
kadrolara alınmış olması sebebi göz önünde bu
lundurulduğu takdirde bu mikdar istiksar edil-
miyebilir. 

Ancak ücretli kadrolar arasından bu kadar 
geniş ihtisas kadrosunun devamlı olarak kabulü 
ve alelûsul kabiliyet ve ehliyetlerine göre terfi 
ve terakkileri müddetle tesbit edilmiş olan me
murların hukukunu ve vazife şevkini ihlâl edebi
leceği ve bu kanunların istihdaf ettiği teadül esas-
larile telifi kabil olamıyacağı nazarı itibare alına
rak cedvel üzerinde dikkatle durulmuştur. 

Bu maksadlar göz önünde tutularak yapılan 
tedkikat neticesinde ; bu meselenin icra makaniz-
masını da sekteden mahfuz bulundurabilmek için 
bir taraftan devamlı olarak ihtisastan istifade im
kânını verecek şekilde cedvel muhteviyatı 231 
adedine indirilmiş ve diğer taraftan evvelce ihti
sas mevkilerine getirilmiş ve fakat bu defa ihti
sas cedvelinden çıkarılmış olan memurların mesai
sinden istifadeye devam olunabilmesi için alâkalı 
vekâletlerin takdirine göre ücretlerinin mahfuzi-
retine imkân verilmek suretile tatbikatta hudu-



su melhuz••müşkülâtı- bertaraf edecek bir hal şek
li düşünülmüştür. 

Ayni zamanda mesai ve faaliyetleri nisbetin-
de v@ ancak*: kanunların umumî hükümlerine gö
re zamanla terfi ve terakki haklarına mazhar ola-
büenfve 'ihtisas mevkilerine getirilmesi menedilen 
dahildeki diğer memurların maddeten ve manen 
vazife bağlılıklarına halel gelmemek endişesile ka
bul edilen ihtisas mevkilerine getirilebilecekler 
hakkında 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesine 
bazı takyidat daha ilâvesi zarureti hissedilmiştir 
ve bu hükmün müesseselerdeki ihtisas-mevkileri
ne de teşmili lüzumlu görülmüştür. 

Bundan başka 3656 sayılı kanunun neşri ta
rihinde intibaka tâbi tutulmadığı anlaşılan istis
naî mevkilerdeki maaşlı memurların intibakları
nın sureti icrası da tavzih edilmek maksadile ka
nuna bir madde eklenmiştir. 

Gerek Devdet kadrolarmdaki ihtisas mevkile
rine hariçten getirilmesine zaruret görülecek me
murların intihabında ve gerek müesseselere aid 
3659 numaralı kanuna göre müessese ihtisas mevki
lerinin tesbitinde ve bu mevkilere geçirilecek me
murların tayininde Hükümet ve şuabatmca aza
mî itina ve hassasiyet gösterilmesini ve bu su
retle teadül kanunlarındaki istisnaların en zarurî 
ahval ve esbaba hasredilmesini Hükümetten te
menniyi Encümenimiz vazife telâkki eder. 

Yukarıda arezedüen esasları ihtiva etmek üze
re hazırlanan lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine 

arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Eeis 

Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymew 
Erzincan 
/. Artun 
Kayseri 

S. Serim 
Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Eeis V. 
Kastamonu 

Bolu 
Dr, Zihni Ülgen 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Muğla 
H. Kitabcı 

Yozgad 
S. îçöz 

Bu M. M. 
Trabzon 

Skm-Dûy 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
R. Ünlü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yalman 

A - Bu kanunun ikinci maddesile ihtisas mev
kilerinde terfi esası iki sene olarak kabul edil

mektedir. Halbuki kanunun esas terfi prensibi tah
sil derecesine göre üç ve dört senedir. Bu madde 
tahsil derecesi dahi gözetmeksizin müddetin as
garî hadde tenzili muvafık olmadığı reyindeyim. 

B - Muvakkat birinci madde ile; merbut ced-
velde ihtisas mevkii haricinde kalan ve fakat ev
velce ihtisas mevkii telâkkisi ile kendilerine üc
ret verilen kimselere: bu cedvele muhalif olarak 
şahsî hak kabul edilerek kanunen alamıyacakları 
ücretlerin verilmesinde devam edilmesi de gayri 
kanunî olduğu reyindeyim. 

Kayseri mebusu 
S. Hayri Ürgüblü 

(S. Sayısı : 193 *e ek) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3888 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cedvelde tesbit edilmiş olan ücretli me
muriyetlere aid ihtisas mevkileri bu kanuna 
bağlı cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 2 — Alelûmum maaşlı veya ücretli 
ihtisas mevkilerine 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesine göre tayin edileceklere verilecek ma
aş veya ücret, tahsil vaziyetlerine göre girebi
lecekleri dereceye bu memuriyetler için ihtisas 
teğminine yarıyan işlerde geçen hizmet müd
detlerinin her iki senesi için bir derece ilâve 
edilmek suretile, tesbit edilecek derece maaş ve
ya ücretini geçemez. 

Mecburî hizmete tâbi olanlar bu taahhüdleri-
ni ifa etmedikçe .hu madde hükmünden istifa
de edemezler. 

Bu madde hükmü 3659 sayılı kanun muci
bince tesbit edilen ihtisas mevkilerine, tayin edi
leceklere de şamildir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 3656 sayılı ka
nunun muvakkat üçüncü maddesi hükmüne tev
fikan ihtisas mevkii olarak tayin edilib de ka
nunlarına bağlı ihtisas cedvellerinde gösteril-
miyen ücretli memuriyetlerde bu kanunun neş
ri tarihinde müstahdem bulunanların ücretleri 
1940 haziranından itibaren 3656 ve buna ek 3888 
sayüı kanun hükümlerine göre verilir. 

Bu suretle tesbit edilecek ücret mikdarı ev
velce almakta oldukları ücretten noksan olan

lardan icab edenlere aradaki farkı geçmiyen bi
rer mikdar, bulundukları memuriyetlere mün
hasır kalmak ve terfilerinde mahsubu yapılmak 
üzere alakalı vekiller tarafından lüzum ve.za
ruret görüldüğü müddetçe, ücret tertiblerindeki 
tasarrufattan verilebilir. 

Ancak bu suretle verilecek ücret yekûnu, 
bulundukları kadro ücret mikdarını geçemez. 

Bu fark verildiği müddetçe muvakkat,taz
minat verilmez. 

Bütçe encümenince tesbit edilen askerî kad
rolardaki ihtisas mevkileri hakkında da 1 hazi
ran 1940 tarihinden itibaren bu. madde hükmü 
tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 3656 sayüı ka
nunun neşri tarihinde mezkûr kanunun altı ve 
on üçüncü maddelerinde yazılı maaşlı memu
riyetlerde müstahdem olanların maaşlı veya üc
retli Devlet memuriyetlerinde geçen hizmet 
müddetleri yekûnuna ve 3656 sayılı kanunun 
ikinci muvakkat maddesi hükmüne göre inti
bakları yapılır. 

Şu kadar ki bu suretle iktisab edecekleri de
rece mezkûr tarihde bulundukları -maaş derece
sini geçemez. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun .hükümlerini ic
raya; îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

İS. Sayısı : 193 e ek). 



D. Memuriyetin nevi 

- 4 -
Âded Ücret l D. 

Maliye vekâleti 

Hukuk müşavirliği 

1 Mutahassıs müşavir 
3 Müşavir avukat 
4 V » 

Varidat umum müdürlüğü 

4 idarî davalar ve kararlar müşa-

1 600 
2 400 
9 300 

vın 300 

Nakid işleri umum müdürlüğü 

3 
4 
6 

3 
4 
4 

Bankalar murakıbı 

> > 

VİLkYETLEB 

Hukuk müşavirliği 

Vilâyet mulıakernat müdürü 
> » » 

Hazîne avukatı 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

400 
300 
210 

400 
300 
300 

Varidat umum müdürlüğü 

Kazanç ve muamele vergileri hesab mutahas-
sısları 

2 Müşavir mutahassıs 
3 Başmutahassıs 
4 Hesab mutahassısı 

Hariciye vekâleti 

4 Müşavir 

1 500 
1 400 
4 300 

300 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

MERKEZ 

Zehirli ve boğucu gazler ve ha
va hücumundan korunma şu
besi mutahassısı «Seferberlik iş
leri müdürlüğünü de yapacak» 1 300 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

4 Sıhhat işleri mühendisi 
4 » » mimarı 
4 Uyuşturucu maddeler ve Cemi

yeti akvam sıhhî işeril mutahas
sısı 

7 Propaganda şubesi ressamı 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

1 Birinci müdür [1] 
1 İkinci » 
2 Serum ve aşı şubesi müdürü 

[mutahassıs] [1] 
4 Serum şubesi mutahassısı 
4 Aşı şubesi mutahnassısı 
4 Çiçek aşısı mutahassısı 
4 Kuduz aşısı mutahassısı 
2 Biyoloji imalât ve tedkikat şu

besi müdürü [mutahassıs] [1] 
4 Biyoloji imalât ve tedkikat şu

besi mutahassısı 
4 Sıhhî ahırlar ve immonoloji şu

besi mutahassısı (Bakteriyolog 
veteriner) 

Mücadeleler 

4 Seyyar frengi tarama heyeti 
mutahassıs tabib 

4 Frengi mücadele baştabibi 
2 Trahum mücadele reisi 
4 Baştabib (mutahassıs) 
4 Umum sıtma mücadelesi su 

mühendisi 
7 Umum sıtma mücadelesi baş 

fen memuru 

Adliye vekâleti 

Adlı tib işleri 

5 Müşahedehane doktoru [2] 

300 
300 

300 
170 

600 
600 

500 
300 
300 
300 
300 

500 

300 

300 

1 
6 
1 
3 

300 
300 
500 
300 

300 

170 

260 

[1] Ecnebi müstahdem bulunduğu müddetçe 
bu kadrolar vekâletçe mevkuf tutulacaktır. 

[2] Müşalıedeha^° müdürlüğünü de yapar. 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bakteriyolog 
Kimyager 

210 
210 

Maarif vekâleti 

Güzel sanatlar akademisi 

Muallim 2 300 
1 210 
3 170 

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası 

Salon ve caz orkestrası üyeleri 
(Ecnebi olabilir) 8 140 

Neşriyat müdürlüğü 

Ressam 

Müdür 

Maarif matbaası 

1 140 

1 300 

Üniversite tedris heyeti 

Profesör 2 ^ 300 

Ankara konservatuvan 

Muallim 1 210 

Nafıa vekâleti 

MERKEZ 

Yapı ve imar işleri reisliği proje bürosu 

Şef yüksek mühendis veya yük
sek mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Yüksek mühendis veya yüksek 
mimar 
Başressam 
Ressam 

Şehircilik fen heyeti 

Yüksek mühendis veya yük-
sik mimar 1 400 

D. Memuriyetin nevi 

4 Yüksek mühendis veya yük
sek mimar 

8 Ressam 

Tesisat bürosu 

3 Şef yüksek mühendis 
4 Elektrik mühendisi 
3 Kalorifer mutahasısı 
4 » » 
7 Elektrik teknisyeni 
8 Tesisat ressamı 

DemiryoUar ve limanlar inşaat reisliyi 

2 Başmühendis 
3 » 
3 Pen heyeti mühendisi 
4 » » » 
4 Mühendis 
9 Ressam 

10 > 

Nafia şirket ve müesseseler reisliği 

3 Elektrik mühendisi 
4 » > 
5 > » 

Şose ve köprüler reisliği 

4 Merkez fen heyeti yüksek mü
hendisi 2 

9 Merkez fen heyeti ressamı 1 

TAŞRA 

DemiryoUar ve limanlar inşaat reisliği 

Aded 

2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

reisliği 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Âsliği 

1 
2 
1 

Ücret 

300 
140 

400 
300 
400 
300 
170 
140 

500 
400 
400 
300 
300 
120 
100 

400 
300 
260 

Şose ve köprüler reisliği 

4 Yüksek mühendis veya mühen 
dis 

300 
120 

1 

4 

1 
1 
2 

400 

300 

260 
170 
140 

3 
4 
4 
8 

10 
9 

10 

Şube mühendisi 
Kısım mühendisi 
Mühendis 
istimlâk fen memuru 

> » » 
Ressam 

» 

3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 

400 
300 
300 
140 
100 
120 
100 

300 

.(S. Sayısı : 193 e ek) 



D. 

5 

4 

4 

8 

Memuriyetin nevi Aded 

Yüksek mühendis veya mühen-

m ı 
Konya ovası sulama idaresi 

.'Müdür 1 

Fen heyeti 

Su mutahassısı (yüksek mü
hendis) 1 
Fen memuru ' 1 

Ücret 

260 

300 

300 
140 

D. 

2 
4 
6 
8 
4 
7 

4 
6 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

VİLÂYETLER 

Zonguldak mmtakası iktisad müdürlüğü 

Maden başmühendisi 1 500 
Maden mühendisi 4 300 

» » 2 210 
Ressam 1 140 
Laboratuar şefi • 1 300 
Kimyager 1 170 

Mmtafca iktisad müdürlükleri 

Mühendis 2 300 
» 4 210 

İktisad vekâleti 

MERKEZ 

1 Vekâlet müşaviri 

Sanayi umum müdürlüğü 

•Sanayi müfettişi 

» » 

Ressam 
Muallim 

Maadin umum müdürlüğü 

2 Başmühendis 
3 Mühendis 
4 » 

Sanayi tedkik hey&ti 

2 
3 
4 
3 
4 
8 

Aza mühendis 
» > 
» » 

»Aza mutahassıs muhasib 
» » > 

Ressam 

Diğer merkez ücretleri 

600 

2 
4 
3 
3 
1 
2 

400 
300 
210 
170 
210 
170 

1 500 
1 400 
4 300 

500 
400 
300 
400 
300 
140 

1 140 

Münakalât vekâleti 

Merkez fen heyeti 

3 Fen şubesi müdürü 1 
4 Mutahassıs aza (İnşaiye) 1 
4 » » (Güverte) 1 
4 » » (Elektrik ve motor) 1 
4 » » (Makine) 1 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 

6 Balık mutahassısı 1 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 

3 Tarife mutahassısı 2 

İstanbul gemi muayene, mesaha ve tasnif 
fen heyeti 

3 KReis 
4 Aza (makine) 
4 » (inşaiye) 
4 » (elektrik ve motor) 
7 Muayene memuru (makine) 
7 » » (inşaiye) 
7 » » (güverte) 
6 » » (elektrik ve 

motor) 
7 » » (telsizci) 
7 » > (kazancı) 

400 
300 
300 
300 
300 

210 

400 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

400 
300 
300 
300 
170 
170 
170 

210 
170 
170 

.(S. Sayısı : 193 e .ek). 



7 — 
Memuriyetin nevi Aded 

Ticaret vekâleti 

İç ticaret umum müdürlüğü 

Aktüer 1 
» 3 

ölçüler ve ayar müdürü 1 

Standardizasyon müdürlüğü 

Müdür 1 
Müşavir 1 

Dış ticaret dairesi reisliği 

Ücret 

> 

•';5§ 

500 
300 
300 

400 
300 

D. 

3 

4 

4 

3 
6 

Memuriyetin nevi 

Konjonktür VB neşriyat müdı 

Müdür 

Aded 

ürlüğü 

1 

Mıntaka ticaret müdürlükleri 

Başkontrolör ve ve başkontro
lör muavini ve kontrolörler 
Müşavir 

Ziraat vekâleti 

Yerli mutahassıslar 

Mutahassıs 

2 
2 

— 

1 
4 

Ücret 

400 

300 
300 

400 
210 

300 

Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü 

Müşavir 3 300 

Yüksek ziraat enstitüsü 

7 Santral şefi 1 170 
6 Suculuk enstitüsü mühendisi 1 210 

> I M İ I I » » * -
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S. Sayısı: 230 
Millî müdafaa vekâletince tesis edilen tay deposuna 10 000 
liraya kadar mütedavil sermaye verilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe ve Millî müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/425) 

T.C. 
Başvekâlet 29 - V - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2365 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâletince tesis edilen tay deposuna 10 000 liraya kadar verilecek mütedavil ser
maye hakkında hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 24 - V - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Esbabı mucibe 

Millî Müdafaa vekâletince ordunun top koşumu hayvan ihtiyacını kısmen karşılamak üzere Eski-
şehirde Hasırcı çiftliğinde tesis edilen tay deposunda bulundurulacak hayvanların iaşesini, müm
kün olduğ'U kadar ucuza mal etmek üzere arazisi kifayet edecek derecede vüsatli olan bu çiftlikte 
zeriyat yaparak çiftlik istihsalâtmdan teğmin etmek ve lüzumunda tohumluk tedarik etmek, civar 
köylülerle ortakçılık yapmak, icabında muktazi ziraat alâtını almak bunların tamiri için bir tamir
hane açmak ziraat işlerinde vukuflu nıutahassıs işçi ve işbaşı vazifesini görecek ücretle müstahdemin 
tutmak gibi çiftliğin inkişafı hususunda faaliyetle çalışılarak muvaffak olmalarını teğmin ve lüzu
munda bu işlere aid teahhüdler ve mukaveleler akdedebilmek için (İleride kendi iradı ile korunması 
da mümkün olacağı ümid edilen) bu çiftlikte bir mütedavil sermayenin bulunması için maslahatı 
icabından bulunmakla Millî Müdafaa vekâleti bütçesine bir fasılla on bin liraya kadar müdevver ve 
mütedavil bir sermayenin çiftilik idaresine verilmesi ve bu paranın kullanılması hususunda depo mü
dürlüğüne teayyün edecek kanun hükümleri dahilinde salâhiyet itası ezher cihet muvafık görül
müştür. 

Bu maksadı teğmin etmek üzere müdevver ve mütedavil sermayenin istimali hakkında yukarıda 
serdedilen esaslar dahilinde hazırlanan ilişik kanun lâyihasının tatbik sahasına konulmasına imkân 
verilmesi lâzımgeldiğini nâtık esbabı mucibe arzolunur. 



- ö -
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 12 - VII - 1940 
Mmbata No. 117 

Esas No. 1/425 
Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletince tesis edilen tay de
posuna 10 000 lira mütedavil sermaye verilmesi 
hakkındaki kanun lâyihası Başvekâletin 2D-IV-
1940 tarih ve 6/2365 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunularak Encümenimize havale buyurul-
makla Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen sa
lahiyetli memurlar hazır oldukları halde okunub 
görüşüldü : 

Millî Müdafaa vekâletince Eskişehirde satın 
alınmış olan Hasırcı çiftliğinde, ordunun top ko
şum hayvanlarını kısmen yetiştirmek üzere, tesis 
edilmiş bulunan tay deposunda bulundurulacak 
hayvanların iaşesini ucuza mal edebilmek için çift
lik arazisinin işletilmesinde kullanılmak üzere 
mütedavil bir sermaye tahsisi maksadile lâyihanın 
tanzim edildiği yapılan tedkiklerden ve alman 
izahlardan anlaşılmıştır. 

Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinin hayvan 
mubayaa ve tanzimini faslına aid formülde mev-
cud bir salâhiyete istinaden vekâletçe Eskişehir
de satın alınmış olan ve tay deposu olarak tahsis 
edilmiş bulunan Hasırcı çiftliğinde yapılacak zi
raat işlerinde kullanılmak üzere ayni fasıldan bir 
mütedavil sermaye tefriki esası Encümenimizce 
de kabule şayan görülmüş ise de lâyi
ha mümasil mütedavil sermayeler hakkın
da mevcud ahkâmı tamamile ihtiva etme
diği yapılan tedkiklerden anlaşıldığından 

. verilecek sermayenin tahsisi cihetini ye ser-

Millî müdafaa vekâletince tesis edilen tay de
posuna 10 000 liraya kadar verilecek mütedavil 
sermaye hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri 

maye ile elde edilecek hasılat hakkında yapılacak 
muameleyi, gayrimenkullerle demirbaşlara aid 
hükümleri, kadrosu ile maaş ve ücretlerin tesvi
yesi suretini, mütedavil sermayenin nasıl bir 
muhasebe usulüne tâbi tutulacağını, sermayenin 
azamî haddini, işletmeden mütevellid mesuliyet
leri ve sermayenin bütçenin hangi tertibinden ve
rileceğini , göstermek üzere yeniden bir lâyihanın 
tanzimi zarureti hâsıl olmuş ve Millî Müdafaa ve 
Maliye vekâletlerincö biliştirak yeniden tanzim 
edilmiş bulunan bağlı lâyiha tekrar müzakere edi
lerek Encümenimizce de tasvib ve kabul edilmiş 
olmakla havalesi veçhile Millî Müdafaa encüme
nine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 

Kâtib 
İstanbul Bursa Elâzığ 

F. öymen N. Ayaş M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 
Kayseri Kayseri Kayseri 

F. Baysal S. Serim Suad H. Ürgüblü 
Kütahya Muğla Seyhan, 

A. Tiridoğlu H. Kitabet Naci Eldeniz 
Trabzon Yozgad 

Sırrı D ay A. Sungur 

Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğine dair olub Bütçe encümenince müzakere 

Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mi M. encümeni 25 -VII -1940 
Esas No. 1/425 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

(S. Sayısı : 230) 



edilerek yeniden tanzim edilen lâyiha ile encü
menimize verilen Başvekâletin 20 mayıs 1940 ta
rihli ve 6/2365 sayılı tezkeresi Millî müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memurları huzurile 
okundu ve görüşüldü: 

Bağlı esbabı mueibeye ve verilen izahata göre 
ordunun top koşumuna elverişli hayvan yetişti
rilmesi için teşebbüs edilen tedbirin yerinde ol
duğuna kani olan encümenimiz mütedavil ser
mayenin tahsisi cihetini ve bununla elde edilecek 
hasılat ve yapılacak muameleye ve saireye dair 
malî kısımlara aid hususat hakkında Bütçe en
cümenince tanzim edilen lâyiha eneümenimizce de 
aynen kabul edilmitşir. 

Umumî Heyetin tasvibi nazarına arzedilmek 

3 -> -
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
İstanbul 

Dr.H.Ş. Erel 
Manisa 

K. N. Duru 
Seyhan 

Şinasi Tekelioğlu 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Erzurum 
A. Akyürek M 

Kayseri 
N. Toker 
Samsun 

M. F. Engin 
Sinob 

C. K. İneedayı 

Kâtib 
Konya 

Vehbi Bilgin 
İçel 

. Cemal Mersinli 
Malatya 

0 . Koptagel 
Samsun 
B. Barkın 
Tekirdağ 
B. Apak 

Urfa Yozgad 
Ahmed Ynzgan C. Arat 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Millî Müdafaa vekâletine 
suna (10 000) liraya kad 

sermaye hakkında 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletince ; 
Eskişehirde tesis edilen ve Vekâlet bütçesi ile 
idare olunan Hasırcı çiftliğinde bulunan hayran
ların gidalarını teğmin ve çiftliğin tekâmülü 
zımnında Ziraatte lüzumlu olan işler için alım 
ve satım yapmak üzere ve icabında taahhüd ve 
ukudatta bulunabilmesi için Tay deposu müdü
rüne salâhiyet verilmiştir. 

Bu işler için Millî Müdafaa bütçesinden 
10 000 liraya kadar olmak üzere mütedavil bir 
sermaye tesis olunur. îşbu sermaye Millî Mü
dafaa vekâleti bütçesinde açılacak bir fasıldan 
tesviye olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı müte
davil sermaye ile tedvir olunan muameleler Di
vanı muhasebat vizesine, arttırma ve eksiltme ve 
muhasebei umumiye kanunları hükümlerine tâ
bi değildir. Ancak mütedavil sermaye ile tedvir 
olunan muamelelerden mütevellid irad ve mas
raflar için malî sene hitamından itibaren niha
yet beş ay zarfında bir kıta bilanço tanzim edi
lerek Millî Müdafaa vekâleti yolu ile Divanı 
muhasebat riyasetine ve Maliye vekâletine bil
diriri. Divanı muhasebat ile Maliye vekâletince J 
muvakkaten tayin olunacak birer murakib mari
feti ile işbu bilançolar nihayet dört ay zarfında 

3 tesis edilen tay depo-
ır verilecek mütedavil 
kanun projesi 
tedkik olunduktan sonra müessesenin ertesi se
ne Bütçe lâyihasına raptedilmek üzere bir sure
ti depo müdürlüğüne iade olunur. 

MADDE 3 — Mütedavil sermayenin 50 000 
liraya baliğ oluncaya kadar devrinden hâsıl olan 
kazanç her sene nihayetinde sermayeye ilâve 
edilmek suretile ve sermaye ile beraber ertesi se
neye devrolunur. 

MADDE 4 — İşbu kanun nşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

24 -V-1940 
Bş. V. Ad. V M. M. Y. 

Dr. /»'. Saydam Fethi Okyar S. Ankan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. (Jebeşoy 11. (Jakır 

S. İ. M. V. (i. t. V. Zı\ V. 
Dr. H. Alataş /»'. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
.1. Çeiinkaya N. Topcoğlu 

(S. Sayısı .: 230), 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Millî Müdafaa vekâletince istimlâk olunan Ha
sırcı çiftliğinde bir tay deposu tesisi ve müte-
davil sermayeli bir çiftlik idaresi kurulması hak

kında kanun l&yıhast 

MADDE 1 — Tesis ve idare masrafları Millî 
Müdafaa vekâleti bütçesinden verilmek üzere 
Hasırcı çiftliğinde bir tay deposu tesis edilir. 
Mezkûr çiftlikte ekime müteallik bilûmum 
masrafları karşılamak üzere on bin lira mü-
tedavil sermayeli bir idare kurmağa Millî Mü
dafaa vekili mezundur. 

Çiftlik mahsulâtı evvelemirde, bedeli mu
kabilinde, birinci fıkra mucibince tesis edilen 
tay deposu ihtiyaçlarına tahsis olunur ve faz
lası satılır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ku
rulacak mütedavil sermayeli çiftlik idaresine 
mahsus arazi, bina ve demirbaşlar kıymetlen
dirilerek mezkûr idareye devrolunur. 

MADDE 3 — Çiftlik idaresine verilecek mü
tedavil sermaye çiftliğin umumî işletme mas
raflarına tahsis olunur. 

Tay deposile çiftlik idaresinin usulen tes-
bit olunacak kadrolarına göre maaş ve üc
retleri ile, harcırahları, Millî Müdafaa vekâle
ti bütçesindeki tertiblerinden verilir. 

MADDE 4 — Mütedavil sermaye ile işleti
len idare sarfiyatı muhasebei umumiye, art
tırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerin
den ve Divanı muhasebatın vizesinden müstes
nadır. 

MADDE 5 — Çiftlik idaresinin her malî 
yıla aid idare hesabları kanunî müddeti zar

fında çiftlik idaresince tanzim edilecek sene 
muhasebeleri ile beraber Divanı muhasebatın 
tedkikine arzolunur. 

MADDE 6 — Çiftliğin safi hasılatı müteda
vil sermaye mikdarı 50 000 liraya baliğ olun
caya kadar sermayesine ilâve olunur ve fazla
sı Hazineye irad kaydolunur. 

MADDE 7 — Mütedavil sermaye muamele
lerinden müessese müdürü ile mesul muhasib 
birlikte mesuldürler. 

MADDE 8 — Mütedavil sermayenin işletme
si, hesab usulleri ve alım, satım, kira ve or
taklık muameleleri Maliye ve Millî Müdafaa 
vekilliklerince tesbit ve İcra Vekilleri Heye
tince tasvib olunacak esaslar dairesinde yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Kadroya bir 
mesul muhasiplik ilâve edilinceye kadar, ücre
ti mütedavil sermayeden verilmek üzere, bir 
muhasib istihdamına Millî Müdafaa vekili me
zundur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Birinci maddede 
yazılı mütedavil sermaye Millî Müdafaa vekâ
leti bütçesinin 956 ncı faslına mevzu tahsisat
tan teşkil edilecek idareye tesviye olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 

tS. Sayısı : 2âÖX 





S. Sayısı: 231 
Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Askerî ve mülk? tekaüd kanu
nunun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek-
lifile Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 

Maliye ve Bütç^ encümenleri mazbataları (2 19,1/182) 

Bolu mebusu Lûtfi Görenin, askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi (2/19) 

27-111-1940 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı tekaüd kanununun 66 ncı maddesinin tatbikatta memur aleyhinde yaptığı tesirleri ar
za medar olması için kanunun arzettiğim maddesini aynen yazıyorum. 

(Altmış altıncı madde — Evkaf, Ziraat bankası ve şehremaneti memurlarının 1 haziran 1928 ta
rihinden ve hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurların bu kanunun meriyetinden evvel 
tekaüd aidatı itası suretile geçen hizmet müddetleri tekaüd için meşrut olan kanunî müddetin hesa
bında sayılır). Kanunun bu maddesi hükmüne göre adı geçen müessese ve idareler memurlarının mad
dede tesbit olunan tarihlerden önce gösterilen şart dahilinde geçen hizmet müddetleri tekaüd müd
deti hesabında sayılacağı musarrah bulunduğundan tatbikatta umumî muvazeneye dahil idarelerden 
kanunda adı geçen müessese ve idarelere naklen tayin olunan memurun (66) ncı maddede gösterilen 
tarihlerden sonra geçen hizmet müddetleri tekaüd müddeti hesabında nazarı dikkate alınmadığın
dan tekaüdlük kanununun tatbik edilmesi hakkında (2097) ve (2264) sayılı kanunlarla tekaüdlük 
kanununu aynen tatbik etmekte olan hususî idarelerle istanbul mahallî idaresi ve Ankara belediye
si de 66 ncı maddeyi mütekabilen memur vatandaş aleyhinde kullandıkları görülmektedir. Bu netice 
karşısında (2788) sayılı kanunla 67 nci maddeye bir fıkra eklenerek Evkaf, Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlükleri ve (3285) sayılı kanunla da 66 ncı maddeye bir fıkra eklenerek, Posta, tel
graf ve telefon umum müdürlüğü memurlarından umumî muvazeneye ve umumî muvazeneye dahil 
dairelerden adı geçen umum müdürlüklere geçmiş ve geçecek memurların diğer dairelerdeki hizmet 
müddetleri tekaüdlük müddeti hesabında mütekabilen sayılması teğmin edilmiş ise de adı geçen 
umum müdürlüklerin birinden diğerine naklen tayin edilecek memurların 66 ncı maddede tasrih 
edilen muayyen müddetten sonra geçen müddetleri tekaüd müddeti hesabında nazarı itibare alınma
mak mecburiyeti halen mevcud bulunmaktadır. 

Gerek bunların ve gerekse Devlet memuru sıfatını taşımak hakkını veren ve (1683) sayılı tekaüd 
kanununu tatbik-eden müessese ve idareler memurlarının mükteseb kanunî haklarının korunması için 
aşağıda yazılı kanun teklifimin alâkadar makam ve encümenlere havale ve Heyeti Umumiyede mü
zakeresinin teğmin buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 



— 2 — 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun (66) ncı 
maddesine ikinci bir fıkra ilâvesine dair kanun 

BlRÎNCÎ MADDE — 8 haziran 1930 tarih 
ve 1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesine ikinci olarak aşağıda ya
zılı fıkra eklenmiştir 

Umumî muvazeneye dahil dairelerden 66 ncı 
maddede gösterilen müessese ve idarelere ve bun
lardan umumî muvazeneye ve yahud bu mües
sese ve idarelerin birinden diğerine geçmiş ve 
geçecek olan memurların kanunî hizmet müd

detleri son bulunduğu dairece kabul edilmiş 
olur ve bu müddetler tekaüdlük için meşrut olan 
kanunî müddetin hesabında sayılır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümle
rini icraya Başvekil, Maliye ve Dahiliye ve Mü
nakalât ve Ticaret vekilleri memurdur. 

5 - IV - 1940 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

27 - III - 1940 tarihinde takdim ettiğim kanun teklifimi sonradan düşünebildiğim -mahzurları gi
dermek için aşağıda yazılı şekilde değiştiriyorum evvelki takririme bağlanmak üzere icab edenlere 
havale buyurulımasmı arz ve teklif ederim. 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 

BOLU MEBUSU LÛTFÎ GÖRENİN TEKLİFİ 

Askerî ve mülM tekaüd kanununun (66) ncı 
maddesine ikinci bir fıkra ilâvesine dair kanun 

BİRİNCİ MADDE — 8 haziran 1930 tarih 
ve 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesine ikinci olarak aşağıda ya
zılı fıkra eklenmiştir. 

Umumî muvazeneye dahil dairelerden bu ka
nunun 66 ncı maddesinde adı geçen ve tekaüd 
kanununu aynen tatbik eden müessese ve ida
relere ve bunlardan umumî muvazeneye veya-
hud bu müessese ve idarelerin birinden diğerine 

geçmiş ve geçecek memurların nakilleri tarihine 
kadar geçen hizmet müddetleri mütekabilen te
kaüdlük için şart olan kanunî müddetin hesa
bında sayılır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 - V - 1940 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 27 - III -1940 tarihli 
tezkere ile takdim etmiş olduğum lâyihanın ayrı bir madde olarak ve bağlı lâyihada yazıldığı şe
kilde tedvin edilmesini daha faydalı olacağını düşündüğümden evvelki teklifime bağlanması ve bu 
yolda müzakeresi için teklifimin Dahiliye encümenine havale buyurulmasını saygılarımla dilerim. 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 

( S. Sayısı : 231) 



— 3 — 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 68 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — 1683 sayılı tekaüd ka
nununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Kanununun 66 nci maddesi mülhak bütçe
lerden Evkaf, Hudud ve sahiller sıhhat ve Pos
ta, telgraf, telefon umum müdürlükleri ve hu
susî idarelerle Ankara Belediyesi ve istanbul 
mahalli idaresi memur ve muallimlerinden umu
mî muvazeneye ve umumî muvazeneden bu ida
relere veya bu idarelerin birinden diğerine 
geçmiş ve geçecek olanlarm evvelce bulunduk
ları idarelerdeki maaşlı hizmetleri tekaüdlük 
için meşrut olan kanunî müddetin hesabmda 

karşılıklı olarak sayılır ve bunların tekaüd 
tahsisatları son bulundukları idare bütçelerin
den. tesviye edilir. 

İKÎNCÎ MADDE — 2788 ve 3285 sayılı ka
nunlarla 3549 sayılı kanunun ikinci' maddesi hü
kümleri kaldırılmış ve 2871 sayılı kanunun on 
dördüncü maddesi hükmü teyid olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icra
sına Başvekil, Maliye, Dahiliye, Sıhhat ve içti
maî muavenet, Münakalât vekilleri memurdur. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/182) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3131 

13 -VI - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

1 — 1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 nci maddesi hükmüne göre; 1 haziran 
1928 tarihinden sonra Ankara ve İstanbul belediyelerinden ve 1 haziran 1930 tarihinden sonra da 
hususî idarelerden ayrılarak umumî muvazeneye nakli memuriyet edenlerin nakilleri tarihine kadar 
mezkûr idarelerden geçen ve umumî muvazeneden de bu idarelere geçenlerin mevzubahs tarihlerden 
sonraki hizmetlerinin tekaüdlük için meşrut olan kanunî müddetinin hesabında karşılıklı olarak sa-
yılmadığı malûmdur. 

Tekaüd kanununun 68 nci maddesi hükmü mülhak ve hususî bütçelerden maaş alan memurlar 
için ayrı bir kanun yapılıncaya kadar haklarında eski hükümlerin tatbik edileceğini âmir bulun
duğundan 66 nci madde ile yukarıda işaret edilen istisnaî vaziyetin kabulü o zaman için zarurî idi. 

2097 ve 2264 sayılı kanunlarla hususî idare bütçelerinden ve Ankara, İstanbul belediyelerinden 
maaş alan memurların 1683 sayılı kanunun mülkî memurlara aid hükümlerine göre tekaüdlükleri 
kabul edildiğinden mezkûr 66 nci madde hükmünün kaldırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

2 — Ayni madde hükmüne tâbi olan Evkaf, Hudud ve sahiller, sıhhat umum müdürlüğü me
murları 2788 sayılı kanunla, tababet ve şuabatı mensublarile eczacı ve kimyagerler 3017 sayılı ka
nunla, ilk tedrisat müfettişleri 3407 sayılı kanunla bu kayıddan kurtarılmış ve 3549 sayılı kanun da 
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Vakıflar Umum müdürlüğü ile hususî idare memurlarının maaşlı hizmetlerinin mütekabilen teka-
üdlük müddetinin hesabında nazarı dikkate alınması esasını kabul eylemiştir. 

Şu izahata göre 66 ncı maddenin koyduğu istisnaî hüküm hususî idarelerle Ankara ve istan
bul belediyelerinin maaşlı kadrolarına dahil mahallî idare memurlarile muallimlere münhasır kal
mıştır. 

3 — Bu kaydin devamı; umumî muvazene kadrosuna dahil olan memurlardan hususî idarelerile 
Ankara ve İstanbul belediyelerinde çalışmak isteyen veyahud çalıştırılmalarına zaruret görülen kuv
vetli elemanlardan bu idareleri mahrum bırakmakta ve ayni kanuna göre tekaüdlük muamelesi ya
pılan memurlarla yetimlerinin ayn ayrı muameleye tâbi tutulmalarını istilzam eylemektedir. Bu va
ziyet 1683 sayılı kanunun neşrinden sonra bu idarelerde çalışan memurların mükteseb haklarını ih
lâl eylemekte ve tatbikatta bir çok külfet ve müşkülât doğurmaktadır. 

Nitekim ;: 
Kül halinde mütaleası icab eden tekaüdlük müddetinin hesabında 66 ncı maddenin koyduğu istis

naî vaziyet ve hükümlere göre bir memurun iki ayrı idarede geçen hizmet müddeti parçalanmakta ve 
kanunen kendisine ve yetimlerine maaş tahsisi lâzımgelirken salifülârz sebeblerden dolayı her iki 
idarede geçen müddetler için tazminat itası zarureti hâsıl olmaktadır. 

4 — Hak ve adalet esaslarına uymayan bu hali düzeltmek için Meclisi Âlinin 967 sayılı kararı
nın 12 nci fıkrasından da ilham alınarak askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun projesi ihzar edilmiştir. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 haziran 1928 tarihinden son
ra Ankara ve İstanbul belediyelerinin ve 1 hazi
ran 1930 tarihinden sonra da hususî idarelerin 
maaşlı kadrolarında çalışan memurlardan umu
mî muvazeneye nakli memuriyet edenlerin na
killeri tarihine kadar hususî idareler ve beledi
yelerde ve umumî muvazeneden Ankara, istan
bul belediyelerile hususî idareler kadrolarına 
geçen memurların da yukarıda gösterilen tarih
lerden sonra umumî muvazenede geçen hizmet 
müddetleri tekaüdlük için meşrut olan kanunî 
müddetin hesabında karşılıklı olarak sayılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

9-VI-1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
tstanbulda Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy E. Çakır 

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

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/182, 2/19 

Karar No. 45 

30 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Maliye vekâletince hazırlanan lâyihanın gön
derildiğini bildiren 3 haziran 1939 tarihli ve 
3131 sayılı Başvekâlet tezkeresile Bolu mebusu 
Lûtf i Görenin ayni kanunun ayni maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olub Maliye encümenine ha
vale edilmiş ve oradan, hususî muhasebeden maaş 
alan memurları da alâkadar etmekte bulunduğun
dan bu babdaki mütaleanın bildirilmesi talebile 
encümenimize tevdi edilmiş olan teklifi birleşti
rilerek Dahiliye vekili ve Maliye vekâletinden 
gönderilen memur hazır olduğu halde okundu ve 
müzakere edildi. 

Bu müzakereler sırasında mebus Lûtf i Görenin 
66 ncı maddeye bir fıkra ilâvesi hakkındaki tek
lifinden sarfı nazarla 68 nci maddenin tadiline 
aid ikinci teklifi de encümenimize tevdi Duyurul
duğundan bu teklif de müzakere mevzuu arasına 
alındı. 

Hükümet teklifinin mucib sebebler lâyihasın
da; 2097, 2264 sayılı kanunlarla hususî idare büt
çelerinden ve Ankara ve İstanbul belediyelerin
den maaş alan memurların 1683 sayüı kanun hük
müne göre tekaüdlükleri kabul edildiği ve 2788, 
3017, 3407, 3549 saylı kanunlarla da Evkaf; Hu-
dud, sahiller ve Sıhhat umum müdürlükleri me-
murlarile tababet ve şubeleri sanatlari mensub-
ları ve eczacılarla kimyagerleri, ilk tedrisat mü
fettişleri, hususî idare memurları için hizmet 
müddetlerinin karşılıklı olarak sayılması hakkın
da bazı istisnaî vaziyetler ihdas ettiği ve umumî 
muvazene kadrosuna dahil memurlardan hususî 
idarelerle Ankara ve İstanbul belediyelerinde ça
lışmak isteyen veyahud çalıştırılmalarına zaruret 
görülen memurların da 1683 sayılı kanunun hü
kümleri; mükteseb haklarından mahrumiyetleri
ni icab ettirdiği beyanile hak ve adalet esaslarına 
uymayan bu halin düzeltilmesine lüzum gösteril
mektedir. 

Bolu mebusu Lûtf i Görenin teklif lâyihalarm-
daki mucib sebebler arasında; Posta ve telgraf 

ve telefon umum müdürlüğü memurlarından 
umumî muvazeneye ve umumî muvazene kadrola
rından Posta ve telgraf ve telefon umum müdür
lüğü kadrosuna geçmiş ve geçecek memurların 
hizmet müddetlerinin tekaüdlük için meşrut olan 
kanunî müddetin hesabında nazara alınması 3285 
sayılı kanun ile teğmin edilmiş olduğu halde di
ğer umum müdürlükler ve hususî idare kadrola
rında yapılacak memuriyet nakillerinde bu cihe
tin nazara alınmaması mükteseb hakları ihlâl et
mekte olduğu beyan edilmektedir. 

Devlet memurlarının ifa ettikleri vazife ile 
hususî idare ve belediye memurlarının gördük
leri vazifeler arasında mahiyet itibarile bir fark 
yoktur. Her iki vazifenin hukukî mahiyeti, 
amme hizmetidir. Uzun seneler ayni hizmeti, 
ayni mesuliyetler altında emek sarfedilerek ifa 
eden memurların tekaüdlükleri noktasından 
ayrı muamelelere tâbi tutulmalarını adalet mef-
humile telif etmek imkânını görmek çok güçtür. 

Bu mütalea iledir ki; gerek Hükümetin ve ge
rek Lûtfi Görenin teklif lâyihalarının heyeti 
umumiyesi varid görülmüştür. 

1 - Dahiliye vekili; âmme hizmetini ifa etmek
te olan belediye memurlarından yalnız İstan
bul ve Ankara belediyelerine mensub olanları 
tekaüdlük hakkından istifade ettiren bir kanun 
mevcud olub diğer belediye memurları hakkın
da tekaüd muamelesinin henüz tatbik edile
memekte olması adalet esaslarile telif edilemi-
yeceği için umum beyediye memurları hakkında 
bir tekaüd sandığı ihdasım istihdaf eden kanun 
projesi hazırlanmış bulunduğunu beyan etti. 

İstanbul ve Ankara belediyeleri reisliklerinin 
valilere mevdu 'bulunması ve bu belediyelere Hü
kümet tarafından memur veirlmesi ve geri alın
ması gibi istisnaî hususiyetlerin kanunen ve 
halen kabul edilmiş bulunmasına göre İstanbul 
ve Ankara belediyelerinde geçen hizmetlerle 
umumî muvazeneye dahil Devlet hizmetlerinde 
geçen hizmetlerin mütekabilen tekaüdlükte hesab 
edilmesinin adilâne bir muamele olacağı esası 

£ ' ; """""" (S . Sayısı: 231) 



— 6 — 
üzerinde mutabık kalınmış ve bu kanun madde
sinin bütün belediye memurlarına teşmili cihe
tine gidilmeksizin yazılması muvafık görülmüş
tür. 

2 - Teklifler; 1683 sayılı kanunun 66 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesini ve Lûtfi Görenin 
muahhar teklifi de 68 ncı maddenin tadilini ih
tiva etmektedir. 

68 nci maddede bahsedilen hususî ve mülhak 
bütçelerden bir kısmı için henüz tekaüdlük hak
kını tesbit eden bir kanun kabul edilmemiş bu
lunduğuna göre bu maddenin tadili cihetine gi
dilmesi muvafık görülmemiştir. 

66 ncı maddeye 3285 ve 3849 sayılı kanun
larla iki fıkra eklenmiş «bulunduğu cihetle teklif 
edildiği veçhile bu maddeye bir üçüncü fıkra ilâ
ve edilecek olursa asıl madde ile eklenecek fıkra 
metni hükümlerini telif edebilmek müşkül ola
caktır. Bunun içindir ki; madde metninin 66 ncı 
maddeyi tadil edecek bir eskilde ve mevcud iki 
fıkrayı da ihtiva edebilecek bir genişlikte tanzim 
edilmesi muvafık görüldü. 

Hükümet lâyihasında; hususî idareler ve be
lediyelerle umumî muvazene kadrolarmdaki me
murlar -.hakkında müsavi muamele tesis edilmek
te ise de halen memurları, tekaüd hakkını haiz 
olmakla beraber 66 ncı maddeye eklenmiş fıkra
larla kısmen hususî idare ve kısmen umumî mu
vazene kadrolarına nakillerinde geçmiş hizmetle
rinin tekaüdlük hesabında karşılıklı olarak sa
yılması kabul edilmiş bulunan ve tekaüd san
dığı teşkilâtı mevcud olmayan Posta ve telgraf 
ve telefon, Evkaf, Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüklerinden ibaret olan mülhak bütçeli ida
reler kadrolarmdaki memurlar bu tesisten hariç 
bırakılmaktadır. Halbuki mucib sebebler, bun
lar arasında da istisnasız ve tam ve mütekabil bir 
hak ve muamele tesisini istilzam etmektedir. 

Hususî kanunlarla tekaüd sandığı teşkilâtı 
yapmış olan ve halen mülhak bütçelerden mah-
dud bulunan ve kısmen ticarî mahiyet arzeden 
1 - Denizyolları, 2 - Devlet demiryolları, 3 - Devlet 
limanları, 4 - Devlet havayolları, 5 - inhisarlar, 
6 - Orman umum müdürlüklehri memurlarile he
nüz tekaüdlük haklarına dair bir kanun mev
cud olmayan Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
memurlarını bu müsavi muamele tesisi çerçevesi 
içine almak ve hududu genişletmek imkânı gö
rülemediği için bu idareler tabiatile bu madde 

haricinde bırakılmıştır. 
Bu düşüncelerle 66 ncı madde yerine kaim 

olacak maddenin metninin; hem halen tekaüd 
sandığı teşkilâtı olmayan bu üç umum müdür
lük memurlarının ve hem de mülga şehremaneti-
le İstanbul mahallî idaresi ve hususî idarelerle 
Ankara belediyesinden maaş alan memurların 
ve umumî muvazene memurlarının bu idarelerle 
umumî muvazene kadrolarından her hangi biri
ne memuriyetleri nakledilmiş bulunduğu takdir
de evvelce bulundukları idarelerde geçmiş ve 
geçecek hizmet müddetlerinin tekaüdlük hesa
bında karşılıklı olarak sayılması esası üzerin
den hazırlanması gerek teklif sahibi Lûtfi Gö
ren ve gerek Maliye vekili namına gönderilen 
memurla da mutabık olarak kararlaştırılmıştır. 

Ancak 1 haziran 1930 tarihinde mevcud olan 
mülhak ve hususî bütçelerden maaş alan me
murların bu tarihten ve Ziraat bankası memur
larının 1 haziran 1928 tarihinden evvel tekaüd 
aidatı itası şuretile geçen hizmetlerinin kanunî 
müddetin hesabında sayılacağı mevcud 66 ncı 
madde hükmile kabul edilmiş bir hak olduğun
dan bunların da bir fıkra ile teyidine lüzum gö
rülmüştür. 

Encümenimizce kabul edilen dört maddeden 
ibaret kanun lâyihası da ilişik olarak Yüksek 
huzurunuza takdim edildi. 

Dahiliye E. Reisi Reis V. Bu M. M. 
Tekirdağ Çoruh Zonguldak 

C. TJyoadın Atıf T üzün î. E. Bozkurd 
Kâtib 

Yozgad Ankara Antalya 
Z. Arkant F. Daldal T. Sökmen 
Antalya Balıkesir Bingöl 

R. Kaplan F. Tiritoğlu Necmeddin Sahir 
Bursa Çorum Erzurum 

F. Güvendiren 1. Kemal Alpsar N. Elgün 
Erzurum Hatay İzmir 

Zeki Soy demir A. Türkmen M. Aldemir 
Kars Kayseri Konya 

E. özoğuz A.HilmiKalaç Şevki Ergun 
Kütahya Malatya Samsun 

Sadri Ertem Emrullah Barkan M. Ali Törüker 
Sivas Trabzon Yozgad 

Mithat Ş. Bleda Salise Abanozoğlu S. Korkmaz 
Zonguldak 

Rifat Vardar 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni , 27 - VI -1940 
Esas No. 1/182 2/1$ 

Karar No, 58 
Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı tekaüd kanununun 66 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesine dair Maliye vekilli
ğince hazırlanıb 3 - VI - 1939 tarihli ve 3131 
sayılı Başvekâlet tezkeresile Büyük Meclise ar-
zedilen kanun lâyihası ve evvelâ ayni mad
deye bir fıkra ilâvesi ve müteakiben bundan 
sarfı nazarla 68 nci maddenin değiştirilmesi 
hakkında Bolu mebusu Lûtfi Gören tarafından 
vâki olan kanun teklifi bu lâyiha ve teklifleri 
birleştirerek tedkik eden Dahiliye encümeninin 
mazbatasile beraber ve Lûtfi Görenle mahallî ida
reler, muntazam borçlar umum müdürleri hazır 
bulundukları halde görüşülüb incelendi: 

Encümenimiz bu mevzuda ileri sürülen mu-
eib sebebleri varid görerek bir daireden diğerine 
nakli memuriyetin alâkadarların tekaüd hakları 
aleyhine bir vaziyet ihdas etmemesi için mevzu
atımızdaki eksikliklerin tamamlanmasını doğru 
bulmuş, Dahiliye encümeni tarafından hazırlanan 
metni müzakereye esas tutmuştur. 

Fıkralar eklenmesi istenen 1683 sayılı kanu
nun 66 ncı maddesi Evkaf, Ziraat bankası ve 
şehremaneti memurlarile hususî ve mülhak büt
çelerden maaş alan memurların kısmen 1 haziran 
1928 tarihinden, kısmen de 1683 sayılı kanundan 
evvel tekaüd aidatı vermek suretile geçen hizmet 
müddetlerinin tekaüd için meşrut olan kanunî 
müddetin hesabında sayılacağı hakkındadır. 

Bunu takib eden 67 nci madde Evkaf, Hudud 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü memurla
rının, 

2097 sayılı kanunun 4 ncü maddesi hususî 
idarelerden maaş alan muallim ve memurların, 

2264 sayılı kanunun birinci maddesi İstanbul 
mahallî idaresile Ankara belediyesi memurlarının, 

2822 sayılı kanunun 25 nci maddesi P. T. T. 
memurlarının, 

Umumî muvazeneden maaş alanlar gibi 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun hü
kümlerine tâbi olacaklarını ve ancak tekaüd ve 
yetim aylıklarının kendi bütçe veya sandıkların

dan verileceğini tesbit etmiş bulunuyorlar. 
Tekaüd usul ve esasları müşterek olan teşek

küllerin birinden diğerine geçerken memurun ay
rıldığı tarihe kadar olan hizmet müddetinin 
yeni idaredeki hizmeti ile birlikte tekaüd hesab-
larında sayılması mükteseb hakların ziyama 
meydan vermemek için lüzumlu bir adalet ica
bıdır. Ayni tekaüd hükümlerinin tatbiki bunu 
kolay ve mümkün kılacağı gibi tekaüd ve yetim 
tahsisatının alâkalının bulunduğu son idare büt
çesinden tediyesi de memur alıb veren ayrı bütçe
li teşekküller arasında karşılıklı bir sayışma teş
kil edecektir. Esasen 1683 sayılı kanunun 66 ve 
67 nci maddelerine eklenen müteaddid fıkralar
la bu tarzı hal ayrı ve müteferrik hükümler ha
linde ve bir kısım memurlar için kabul edilmiş bu
lunmaktadır. Bu cümleden olarak 2788, 3285, 
3549 sayılı kanunlara tevfikan: 

- Evkaf, Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü ile muvazenei umumiye, 

- P. T. T. idaresile umumî muvazene, 
- Hususî idarelerle Vakıflar umum müdürlü

ğü. 
aralarında eski hizmetler karşılklı olarak sa

yılmaktadır. Hükümet ve teklif sahibi ile muta
bık olarak Dahiliye encümeninin vücude getir
diği lâyiha bu tatbikatı bir taraftan umumî mu
vazene ve hususî idare arasında, diğer taraftan 
yukarıda sayılı ve hepsi 1683 sayılı kanuna tâbi 
teşekküllerin birinden diğerine nakli memuriyet 
hallerine de teşmil suretile umumileştirmektedir. 

Encümenimiz birinci ve ikinci maddelerde te
kerrür ve tereddüdleri izale edecek bir vuzuh teğ-
mini ve meveud hükümlerin muhafazası mak-
sadile lüzumlu gördüğü tadil ve ilâveleri yaparak 
kanun lâyihasını kabul etmiştir. 

Bu münasebetle Kemalettin Kamu (Bize) 
Devlet ve Devletle alâkalı müesseselerde çalışan
ların tekaüd hakları ve usulleri arasında tevhid 
ve teadül teğmin edecek daha umumî esasların 
araştırılması ve kanunlaştırılması temennisinde 
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bulunmuştur. 

Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek 
Eeisliğe sunulur. 
Mal. E. Reisi M. M. Kâtib 

istanbul Rize Malatya 
A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Bay dar 

Bursa 
Dr. O. Kahraman 

Kayseri 
ö. Taşçıoğlu 

Malatya 
M. Nedim Zabcı 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 
Kırklareli 
H. Kuleli 

İzmir 
K. Dursun 
Kırşehir 
1. Özkan 

Zonguldak 
Y. Ziya özençi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 120 
Esas No. 1/182, 2/19 

25 - VII -1940 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ııeı maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 
13 - VI -1939 tarih ve 6/3131 sayılı tezkeresi!e 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası, Bola 
mebusu Lûtfi Gören tarafından yine ayni kanu
nun 68 nci maddesinin değiştirilmesi ve bilâ
hare bu teklifinden sarfınazarla 66 nci madde
nin ayni maksadla tadili hakkında vermiş olduğu 

kanun teklifleri Dahilîye ve Maliye encümen
leri mazbatalar ile birlikte Encümenimize tevdi 
buyumlmakla teklif sahibi Lûtfi Gören ve Ma
liye vekâleti namına Muntazam borçlar umum 
müdürü hazır oldukları halde okunub konuşuldu. 

Hükümetin, ve teklif sahibinin mucib sebebi er 
lâyihalarında ve Dahiliye ve Maliye encümen
leri mazbatalarında tafsilen izah edildiği veçhi
le, muvazenei umumiye haricinde kalan hususî 
ve mülhak bütçeli dairelerden pek çoğu 1683 
sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanunu hükümle
rine tâbi bulunduğu ve bunlardan bazılarile 
umumî muvazeneye dahil daireler arasında ve 
bir kaçının da kendi aralarında memur nakli 
halinde mütekabilen hizmet müddetleri tekaüd-
lük hesabında sayıldıkları halde kanunlarında 
böyle bir hüküm bulunmayanlardan umumî mu
vazeneye veya umumî muvazeneden bu daire
lerden birine ve ayni zamanda bu daireler ara
sında yapılan nakillerde hizmet müddetlerinin 
mütekabilen savılmasına kanunî imkân bulun

madığından, ayni tekaüd hakkına malik olduk
ları halde müddetleri dolduramamak yüzünden 
bir takım mağduriyetlere sebebiyet verildiği ci
hetle bu mahzuru izale etmek maksadile tanzim 
edildiği anlaşılan bu lâyiha Encümenimizce mu-
sib görülmüştür. 

Mülhak ve hususî bütçeli dairelerden 1683 
sayılı tekaüd kanunu hükümlerinden istifade 
hakkını haiz olanlarla bundan sonra teşekkül 
ederek ayni hakka sahib bulunacak daireler me
murlarının tekaüd müddetlerinin hesabı bakı
mından müsavi muameleye tâbi tutulmasını teğ-
min eden ve Hükümetle teklif sahibinin de mu
tabık bulunduğu anlaşılan Maliye encümeninin. 
hazırladığı metin Encümenimizce aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâ. 
istanbul 
F. öymen 

İsparta 
R. Ünlü 
Kütahya, 

A. Tiridoğlu 
Trabzon 

Sırrı D ay 

Rs. V. 
Kastamonu 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Kayseri 
S. ff. tfrgüblü 

Seyhan 
İV. Eldeniz 

Yozgad 
S. îçöz 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Gümüşanc 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Serim 

Sivas 
R. Çiner 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 ncı maddesile eklenmiş fıkralarının değişti

rilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tekaüd sandığı teşkilâtı olma
yan mülhak bütçelerle hususî idare bütçelerin
den ve mülga Şehremanetile İstanbul mahallî 
idaresinden ve Ankara belediyesinden maaş 
alan memur ve muallimlerden umumî muvaze
neye veya umumî muvazeneden bu idarelere ve
ya bu idarelerin birinden diğerlerine memuriye
tini nakletmiş ve edeceklerin evvelce bulunduk
ları idarelerde geçen hizmetleri tekaüdlük he
sabında karşılıklı olarak sayılır ve bunların 
tekaüdlük tahsisatları son bulundukları idare 
bütçelerinden tesviye edilir. 

1 haziran 1930 tarihinde mevcud mülhak ve 
hususî bütçelerden maaş alan memurların mez
kûr tarihten ve Ziraat bankası memurlarının 
1 haziran 1928 tarihinden evvel tekaüd aidatı 
itası suretile, geçen hizmetleri tekaüd için meş
rut olan kanunî müddetin hesabında sayılır. 

MADDE 2 ~ 2788 ve 3285 sayılı kanunlarla 
3549 sayılı kanunun ikinci maddesi ve 1683 sa
yılı kanunun 66 ncı maddesi hükümleri kaldırıl
mıştır. 2871 sayılı kanunun 14 ncü maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN DECİ^'LİRİŞİ 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 ncı maddesile eklenmiş fıkralarının değiş

tirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 66 ncı 
maddesi şu şekilde değiştirilmiştir ; 

Tekaüd sandığı teşkilâtı olmayan mülhak 
bütçeli dairelerle hususî idarelerden ve mülga 
şehremanetlerile İstanbul mahallî idaresinden 
ve Ankara belediyesinden maaş alan memur ve 
muallimlerden umumî muvazeneye dahil hizmet
lere veya umumî muvazeneden bu idarelere ve-
yahud bu dairelerin birinden dğerine nakli me
muriyet etmi§ ve edeceklerin evvelce bu muva
zene ve idarelerde geçen hizmetleri tekaüd ka
nunlarında derpiş edilen hizmet müddetlerinin 
hesabında sayılır ve bunların tekaüd ve yetim 
aylıkları son bulundukarı idare bütçesinden ve
rilir. 

Evkaf, Ziraat bankası ve mülga şehremanet-
lerinde 1 haziran 1928 hususî ve mülhak bütçe
li idarelerde 1 haziran 1930 tarihlerinden evvel 
geçmiş hizmetlerin tekaüd hesablarmda sayılma
sı bu müddetler için tekaüd aidatı verilmiş ol
ması ile meşruttur. 

MADDE 2 — 2871 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 2788 ve 3285 sayılı 
kanunlarla 3549 sayılı kanunun ikinci maddesi 
hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen 
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S. Sayısı: 235 
Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve 

Adliye encümenleri mazbataları (1/430) 

T.C. 
Başvekâlet 11 - VI - 1940 

•Kararlat' dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2569 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra, Vekilleri Heyetince 3 - VI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib sebebler 

1 — Millî Müdafaa emniyetine karşı işlenecek suçları önlemek ve faillerini memlekete zarar ver-
miyecek hale getirmek maksadile askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 59 ncu maddelerinde yapılan 

değişiklikler sebebile bu maddelerde bahis mevzuu olan suçların mahiyetleri doğuracağı neticeleri iş
lenme maksadları itibarile askerî müdafaa ve emniyete karşı işlenmiş suçlardan oldukları gözönünde 
tutularak bu günkü büyük Devlet kanunlarında da olduğu gibi mahkeme mercilerinin askerî mahkeme 
olması zarurî ve o nisbette de faydalı görülmüş ve askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü madde
sinin A fıkrasına o yolda ilâveler yapılmıştır. 

Yine bu maddenin D fıkrasına ilâve edilen 54 ncü maddeye gelince : 
Tadilden evvel askerî ceza kanununun 55 nci maddesinde mevcud hükümlere göre Türk ceza kanu

nunun 2 nci kitabının 1 nci babının 1 nci faslında yazılı suçları seferberlikte işleyenlerin her kim 
olursa olsun askerî mahkemelere verilmekte olmasından tadil sırasında hükmü değişen 55 nci mad
denin hükümlerinin kanuna konmasını teğmin maksadile ve yine seferberliğe münhasır kalmak 
üzere her fıkrasına bu ekleme yapılmıştır. 

2 — Vatan ve rejim aleyhine işlenen suçların hususiyeti göz önünde tutularak 148 nci maddede ya
zılı suçlara imtisalen bunların mahkemelerinin de Genel kurmay başkanlığının tensib edeceği Kor ve
ya müstakil Tümen askerî mahkemelerinde görülmesini teğmin maksadile 30 ncu maddeye bu yol
da bir ilâve yapılıştır. 

3 — Askerî mahkemelerden ve bilhassa alay askerî mahkemelerinden verilib üst adlî âmirlerin 
temyiz etmek salâhiyetleri bulunmaması sebebile usul ve kanuna aykırı olarak katğileşen hükümlerin 
yazılı emir yolu ile ıslâhı maksadı teğmine kâfi gelemeyeceğinden üst adlî âmirlere muayyen bir 

müddet zarfında temyiz etmek hakkı tanınmak zarureti duyulmuş ve askerî muhakeme usulü kanu
nunun 219 ve 230 ncu maddelerine o yolda fıkralar eklenmiştir, 



- 2 -
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/430 
%mar No. 31 

3-YII-1940 

Yüksek Başkanlığa 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile 
birlikte sunulduğuna dair olub Encümenimi
ze havale edilen Başvekâletin 11 - VI - 1940 ta
rihli ve 6/2559 sayılı tezkeresi Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memurları huzurunda 
okundu ve görüşüldü. 

Millî Müdafaa emniyetine! karşı işlenecek suç 
faillerinin askerî ceza kanunundaki 55 : 59 neu 
maddelerinde yapılan tadilât dolayısile askerî 
mahkemelerde muhakemelerinin icrası zarurî ve 
o nisbette faideli olacağı cihetile buna müteallik 
muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinde 
yapılan tadilât ile ve askerî şahıslar hakkın
da tatbik olunan 54 ncü maddenin lâyihadan 
çıkarıloıasile ve değişen üçüncü maddenin (D) 
fıkrasında yapılan değişikliklerle ve 230 ncu 

maddenin 1 numaralı fıkrasında âmiri adliye 
verilmesi teklif olunan temyiz müddetinin suç
luya verilen müddet kadar bir hafta olması mu
vafık görülmüş ve kanun lâyihası Eneümeni
mizce kabul ve havalesi mucibince Adliye encü
menine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulmuştur. 
M. M. E. Reisi M. M. 

Diyarbakır Erzurum 
A'. Sevüktekin Ş. Koçak 

Çankırı Çorum 
Dr. A. Arkan E. Sabrı Akgöl 

Gümüşane îçel 
Ziya Zarbım M. Cemal Mersinli 

Kayseri Malatya 
N. Toker O. Koptagel 
Samsun Samsun 
E. Barkın Amiral F. Engin 
Tekirdağ Urfa 
R. Apak Ahmed Yazgan 

Kâtib 
Konya 

Erzurum 
A. Akyürek 

İstanbul 
Dr. / / . Ş. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 

Yozgad 
C. Arat 

Adliye encümeni mazbeatas ı 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas Nö. 1/430 
Karar No. 56 

Yüksek Reisliğe 

16 - VIII - 1940 

1631 sayılı askerî muhakeme usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Millî müdafaa vekilliğince hazırlanıb İcra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Millî Müdafaa 
encümeninin 3 - VII - 1940 tarih ve 1/430 esas 
ve 31 karar numaralı mazbatasile birlikte encü
menimize, havale buyurulmakla M. M. Vekilliğin
den gönderilen D. Temyizi askerî Müddeiumumisi 
Rifat Taşkın huzurile okunarak müzakere ve ted-
kik olundu. 

1632 sayılı Askerî ceza kanununda Devletin 
askerî ve siyasî emniyeti aleyhine irtikâb edilen 

cürümlerin, memleketin huzur ve emniyetini te
min edecek bir şekilde, şiddetli ceza telıdidleri 
altına alınması hakkında Hükümetçe teklif edi
len lâyiha eneümenimizce daha evvel kabul edil
miş idi. 

İçinde bulunduğumuz dünya buhranının te
sirlerinden memleketi masun bulundurmak için 
ekseriyeti azimesi itibarile askerî mahiyeti haiz 
olan bu gibi cürümleri irtikâb edenlerin ihtisası 
haiz askerî mahkemelerce süratle muhakemeleri
nin icrasını istihdaf eden işbu lâyiha dahi ayni 
sebeblere binaen eneümenimizce şayani kabul gö
rülmüştür. Encümen, maznunlar için teminatı 
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haiz bazı hükümler ilâvesi ve muhakemede sürati 
temin edecek bazı tadilât ierasile lâyihayı Umu
mî Heyetin yüksek tasvibine arzetmeği kararlaş
tırmıştır. 

Yüksek Eeisliğe arzolunur. 
Ad. En. Eeisd Bu M. M. Kâtib 

Çorum Mardin Konya 
Münir Çağıl H. Menemencioğlu G. Gültekin 

Antalya 
Numan Aksoy 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Rize 
Dr. S. Ali Dilemre 

Zonguldak 
Sinasi Devrin 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

Rize 
Fuad Sirmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Hatay 
M. Tecirli 

Tokad 
Sıtkı Atanç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1631 saydı Askerî muhakeme usulü kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun üçüncü, otuzuncu, iki yüz on doku
zuncu, iki yüz otuzuncu maddeleri aşağıda gös
terildiği şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 3 — Aşağıda yazılı suçları işleyenler 
askerî şahıslardan olmasalar bile Askerî mah
kemelere verilir: 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 
ve 127 nci maddelerile 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar, 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalarmda işlenen bütün suçlar, 

C) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 
159, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar 
(Askerî ceza kanununa tâbi oldukları müddet
çe), 

D) Seferberlikte veya Türkiye Cumhuriye
tini tehdid eden harb tehlikesi zamanlarında 
Askerî ceza kanununun 54, 75, 78 ve 80 nci 
maddelerinde yazılı suçlar. 

Madde 30 — A) Her tümende ve muadili ma
kamlarda, erden binbaşıya (binbaşı dahil) ka
dar olan ve muadili bulunan şahısları muha
kemeye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder, 

B) Her korda ve muadili makamlarda, er
den albaya kadar (albay dahil) olan şahısları 
muhakemeye mezun lüzumu kadar askerî mah
keme teşekkül eder, 

O) Genelkurmay başkanlığı emrinde ve se
ferberlikte ordularda ve Başkomutanlık em
rinde erden mareşala kadar şahıslan muhake
meye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder, 

D) Askerî ceza kanununun 54, 55, 56, 57, 
58 ve 59 ncu maddelerile 148 nci maddesinin 
(B) fıkrasında yazılı suçlan işleyenlerin mu
hakemeleri kor veya muadili veyahud müstakil 
tümenlerde teşekkül ededek askerî mahkeme
lerde görülür. 

Bu mahkemelerden birinin tayini en büyük 
adlî âmire aiddir. 

4 -
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEÖÎŞTİRÎŞÎ 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3 — Aşağıda yazılı suçlan işliyen-
ler askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mah
kemelere verilir : 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 
63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 ve 
127 nci maddelerile 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar. 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalarmda 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 ve 80 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

Madde 30 — Her tümende ve muadili ma
kamlarda, erden binbaşıya (Binbaşı dahil) ka
dar olan ve muadili bulunan şahısları muhake
meye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme te
şekkül eder. 

B) Her korda ve muadili makamlarda, erden 
albaya kadar (Albay dahil) olan şahısları mu
hakemeye mezun lüzumu kadar askerî mahke
me teşekkül eder. 

C) Genel kurmay başkanlığı emrinde ve 
seferberlikte ordularda ve başkomutanlık em
rinde erden maraşala kadar şahısları muhake
meye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme te
şekkül eder. 

D) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58 ve 
59 ncu maddelerile 148 nci maddesinin (B) fık
rasında yazılı suçları işliyenlerin muhakemeleri 
Kor veya muadili veyahud müstakil tümenlerde 
teşekkül edecek askerî mahkemelerde görülür. 

Bu mahkemelerden birinin tayini en büyük 
adlî âmire aiddir. 

( S. Sayısı : 235 ) 



5 -
ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3 — Aşağıda yazılı suçları işliyen-
ler askerî şahıslardan .olmasalar bile askerî 
mahkemele verilir: 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 
ve 127 nci maddelerile 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazdı suçlar. 

B) Umumî mahkemeler bulunmayan harb 
mmtakalarmda 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 ve 80 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

Madde 30 — A) Her tümende ve muadili 
makamlarda, erden binbaşıya (Binbaşı dahil) 
kadar olan ve muadili bulunan şahısları muha
kemeye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder. 

B) Her korda ve muadili makamlarda, erden 
albaya kadar (Albay dahil) olan şahısları mu
hakemeye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme 
teşekkül eder. 

C) Genel kurmay başkanlığı emrinde ve 
seferberlikte ordularda ve başkomutanlık em
rinde erden Maraşala kadar şahısları muhake
meye mezun lüzumu kadar askerî mahkeme te
şekkül eder. 

D) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58 ve 
59 ncu maddelerile 148 nci maddesinin (B) fık
rasında yazılı suçları işleyenlerin muhakemeleri 
en büyük adlî amir tarafından evvelce tesbit 
ve tayin olunan kor veya muadili veyahud müs
takil tümenlerde teşekkül edecek askerî mah
kemelerde görülür. 
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Kanunî yollar 
Madde 219 — 
1 - Kanunî yollar itiraz ve temyizden iba

rettir. 
2 - îitiraz yolu yalnız kararlara karşıdır. 
3 - Temyiz yolu Askerî mahkemelerin hü

kümlerine kargıdır. 
4 - Temyiz yolu davayı takib eden adlî 

âmirle hükümlerin infazı lüzumuna işaret et 
mek salâhiyetini haiz olan adlî âmirlere ve 
maznun ve davacıya açıktır. 

5 - Askerî temyiz mahkemesinin kararları 
katğidir. 

Temyiz talebinin müddeti ve şartlan 
Madde 230 — 
1 - Davayı temyiz talebi, hükmün tefhimin

den ve hüküm gıyaben tefhim edilmişse tebliğin
den itibaren bir hafta zarfında olur. 

Temyiz etmek salâhiyetine malik olan üst 
adlî âmirler için temyiz müddeti dava dosyası
nın makama geldiği tarihten itibaren on beş 
gündür. 

2 - Temyiz lâyihasile müstenidatı, temyiz is
tidası için muayyen olan müddetin bitmesin
den, yahud hüküm esbabı mucibesile tebliğ edil
memiş ise tebliğinden bir hafta içinde maznun 
veya müdafii tarafından 222 nci madde veçhile 
verilir. 

3 - Hüküm temyiz eden tarafa esbabı muci
besile tebliğ edilmemişse, temyiz olunduğuna 
mahkemenin ıttılamdan bir hafta içinde tebliğ 
edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B§. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Faytk öztrak 

Mf: V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çttinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğhı 

M. M. E. 

Kanunî yollar 
Madde 219 — Hükümetin 219 ncu maddesi 

aynen kabul edilmiştir. 

Peniyiz talebinin müddeti ve şartları 
Madde 230 — 1 - Davayı temyiz talebi, 

hükmün tefhiminden ve hüküm gıyaben tefhim 
edilmişse tebliğinden itibaren bir hafta zarfında 
olur. 

Temyiz etmek salâhiyetine malik olan üst 
adlî âmirler için temyiz müddeti dava dosyası
nın makama geldiği tarihten itibaren bir haf
tadır. 

2 - Temyiz lâyihasile müstenidatı, temyiz is
tidası için muayyen olan müddetin bitmesinden, 
yahud hüküm esbabı mucibesile tebliğ edilme
mişse tebliğinden bir hafta içinde maznun veya 
müdafii tarafından 222 nci madde veçhile vo-
rilir. 

3 - Hüküm temyiz eden tarafa esbabı muci
besile tebliğ edilmemişse temyiz olunduğuna 
mahkemenin ıtlamdan bir hafta içinde tebliğ 
edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 
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Ad. E. 

Kanun yolları 
Madde 219 — Hükümetin 219 ncu maddesi 

aynen kabul edilmiştir, 

Temyiz talebinin müddeti ve; şartlan 
Madde 230 — 1 - Davayı temyiz talebi, hük

mün tefhiminden ve hüküm gıyaben tefhim 
edilmişse tebliğinden itibaren bir hafta zarfmda 
olur. 

Temyiz etmek salâhiyetine malik olan üst 
adlî âmirler için temyiz müddeti tefhim tari
hinden itibaren bir buçuk aydır. 

2 - Temyiz lâyihasile müstenidatı, temyiz is
tidası için muayyen olan müddetin bitmesinden, 
yahud hüküm esbabı mucibesile tebliğ edilme-
mişse tebliğinden bir hafta içinde maznun veya 
müdafii tarafından 222 nci madde veçhile verilir. 

3 - Hüküm, temyiz eden tarafa esbabı mu
cibesile tebliğ edilmemişse temyiz olunduğuna 
mahkemenin ıttılamdan bir hafta içinde tebliğ 
edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 236 
Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirtmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/429) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - VI -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2570 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 3 - VI -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Askerî ceza kanununun 54, 55, 56, 57, 58 ve 59 ncu maddelerini değiştiren kanun lâyi
hasının mucib sebebleri 

Bu günlerde siyasî emniyetsizlikten doğan askerî emniyetsizlik dolayısile son derece karışık 
olan dünya ahvali karşısında artan propaganda faaliyetleri]e ve bilhassa harbe tekaddüm eden za
manlarda (bir çok Devletlerde acı misallerine şahid olduğumuz) dahilinde vukubulması muhtemel 
hıyanetleri ve Beşinci kola mensub zümrelerin tehlikeli çalışmalarını önlemek için elde bulunan 
kanun hükümleri kâfi gelmediğinden daha şiddetli hükümler kabulüne lüzum görülmüştür. 

Bilhassa askerî sırlara karşı yapılacak hiyanet fiillerinin millî müdafaa kuvvet ve vasıtalarına 
vereceği zarar ve memlekette doğuracağı tehlikelerden sakınmak için her türlü tedbire baş vurul
ması ve icab eden bütün önleyici ve kırıcı tedbirlerin alınması memleket müdafaası noktasından 
çok mühim ve zaruridir. 

Bidayette orduya müteveccih gibi görünmeyen bu çeşid bir kısım faaliyetin gizli hedefleri yine 
ordudur. Devletin tamamiyetini, rejimini ihlâle matuf her faaliyet ancak orduyu zayıflatmak 
ve aldatmakla mümkün kılınabilir. 

Bir taraftan bu fiillerin işleniş tarzındaki teknik hususiyetler, diğer taraftan hedefin daima mil
lî müdafaa kuvvet ve vasıtaları olarak seçilmiş olması göz önünde tutularak bu yeni ve şiddetli 
hükümlerin Askerî ceza kanununda yer almasını ve netice itibarile de suçluların askerî mahkeme
lere verilmesini teğmin maksadile Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 59 ncu maddeleri Türk 
ceza kanunile Askerî ceza kanununun bu gün yürürlükte olan hükümleri de nazara alınmak şartile 
yeniden tesis edilmiştir. 

Maddeler sırasile: 
Madde 54 — 
3038 ve 3531 sayılı kanunlarla Türk ceza kanununun 2 nci kitabının birinci babında yazılı 

Devletin arsıulusula şahsiyetine karşı cürümlere aid maddelerde yapılan değişiklikler sebebile sırf 
bu hükümlerin tatbikim teğmin etmek için değiştirilmiştir. 

Madde 55 — 
't 

Türk ceza kanununun 129 ncu maddesinde yazılı olub yalnız harb zamanlarında cezalandırılan 
fiillerin bilhassa harbe tekaddüm eden harb tehlikesi zamanlarında ne kadar zararlı neticeler vere-



— 2 — 
ceği düşünülürse (son zamanların sık sık tesadüf edilen ve istilâlara tekaddüm eden zamanlarda ya
pılan ihanetler) hükmün bu şekilde genişletilmesinin sebebi kolaylıkla anlaşılır. 

Madde 56 — ! .*••„.. ^ 
Türk ceza kanununun 132 ve 136 ncı maddesine mütenazır bulunan bu maddede bilhassa Millî 

Müdafaa menfaatleri bakımından gizli tutulması icabeden sırlara karşı vukubulacak hiyanet ölüm 
cezasile cezalandırılmakta ve hatta bu fiillerin müteşebbislerine de ayni ceza tatbik olunmaktadır. 
Ahlâkî düşkünlüğü yüzünden basit bir menfaat uğruna vatana hiyanet etmek suretile memleketini 

satan vatandaşın bu kasdinin anlaşılması karşısında millî şuur ve iradenin tezahürü ancak bu yolda 
olabilir. 

Bu kabîl hiyanetlerin muvaffak olmasının memlekete vereceği zararın büyüklüğü düşünülerek za
rarın doğmasından evvel bunu önleyebilecek şekilde haber verenlerin cezadan kurtulması esasının 
kabul edilmesi faideli görülmüştür. 

Yine bu maddede hiyanet kasdile olmayarak vaki olacak sır bildirimleri de memlekete getireceği 
büyük zararlar bakımından cezalandırılmıştır. 

Madde 57 — 
Yurdun müdafaasını teğmin maksadile ordu ta raf nidan verilen emirlere ve nehilere karşı gelenler 

hakkında işleyecekleri fiillerle mütenasib surette cezalandırılmakta ve askerî menfaatler icabı gidil
mesi menedilen yerlere girenler, buralarda yanlış hüviyet verenler, fotoğraflar çekenler ve sair bu
na mümasil fiiller hakkında hükümler konmuştur. 

Madde 58 — 
Türk ceza kanununun 153, 155, 161, nci maddelerinde yazılı suçlar bu hususa atıfla askerî ceza 

kanununa maledilmektedir. 
Yine ayni maddede Millî Müdafaayı ihlâl maksadile kurulan teşekkülere girenler ağır hapis ce

zasile cezalandırılmakta ve ayni zamanda bu çeşidteşekküllerin devamına mâni olacak şekilde tatbi
kattan evvel haber verenlerin cezadan kurtulması mahkemelerin takdirine bırakılmaktadır. 

Madde 59 — 
Bu madde Millî Müdafaa vasıtalarına kasd veya ihmal ile zarar verenler hakkında muhtelif dere

celerde cezalar tertib olunmuştur. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 1/429 
Karar No. 30 

3-VII-1940 

Yüksek Başkanlığa 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğine dair olub encümenimize havale edi
len Başvekâletin 11 haziran 1940 tarih ve 6/2570 
sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha Millî Müdafaa 
vekilliğinden gönderilen memurları huzurunda 
okundu ve görüşüldü: 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun hiyaneti 
harbiyeye dair olan 55 - 59 neu maddeleri Türk 
ceza kanununun Devletin arsıulusal şahsiyetine 
karşı olan suçlar hakkındaki faslında ve mad
delerde yapılan değişiklikler dolayısile tatbik 
kuvvetini zafa duçar etmiş olmasına ve ilcaatı 
hazıra dolayısile noksan ve ehemmiyeti derkâr 
olan bu hükümlerin Türk ceza kanunile ve bu 
günkü ihtiyaçlarla telifi zaruretine binaen tek
lifi vaki encümenimizce maddelerde bazı tashi-

hat yapılarak ve 54 ncü maddenin askerî şa
hıslar hakkında tatbik olunması ve kanunda da 
mevcud bulunması hasebile çıkarılmış ve diğer 
maddeler aynen kabul edilmiş ve havalesi mu
cibince Adliye encümenine verilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Kayseri 

N. Toker 
Samsun 

M. F. Engin 
Tekirdağ 
R. Apak 

M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
îçel 

M. Cemal Mersinli 
Malatya 

O. Koptagel 
Samsun 

B. Barkın 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Kâtib 
Konya 

Erzurum 
A. Akyürek 

istanbul 
Dr. H. Ş. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Yozgad 
G. Arat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/429 
Karar No. 57 

Yüksek Reisliğe 

16 - VIII - 1940 

1632 sayılı askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanıb icra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi Millî Müdafaa en
cümeninin 3 - VII - 1940 tarih ve 1/429 esas ve 
30 karar numaralı mazbatasile birlikte Encüme
nimize havale buyurulmakla Millî Müdafaa ve
killiğinden gönderilen Divanı Temyizi Askerî 
Müddeiumumisi Rifat Taşkın huzurile okunarak 
müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında : Bu 
günkü mevzuatın, memleketin siyasî ve askerî 
emniyetini ihlâle matuf hareketleri tenkile kâfi 
gelmediği cihetle daha şiddetli hükümler ka
bulüne lüzum görüldüğü beyan edilmiş ve fil
hakika, içinde bulunduğumuz siyasîve askerî 
şerait göz önüne alındıkta, cereyan etmekte 
olan fevkalâde hâdiselerin istilzam eylediği fev
kalâde tedbirler cümlesinden olmak üzere mem
leketin siyasî ve askerî emniyetini bozacak ha
reketler hakkında şiddetli cezaî hükümler ka-
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bulünü Encümenimiz de esas itibarile yerinde 
bulmuştur. 

Vatan aleyhine işlenen cürümlerin hiyaneti 
harbiye sayılarak bu cürümlerin her kim tarafın
dan işlenirse işlensin Türk ceza kanununda yazılı 
cezalarla cezalandırılmasını yalnız seferberlik 
zamanına hasreden 55 nci maddede yapılmak iste
nen değişiklik de tamamile yerindedir. Çünkü, 
seferberliğe tekaddüm eden nazik ve hassas za
manlarda askerî emniyeti ihlâl edecek her hangi 
bir harekete karşı seri ve şiddetli tedbirlerle mu
kabele etmemek, memleketi büyük tehlikelere ma
ruz bırakabilir. Son zamanlarda şahidi olduğu
muz dünya buhranı böyle bir ihtiyacı kuvvetle 
hissettirmiştir. Memlekette cereyan edebilecek 
olan böyle muzır ve tehlikeli faaliyetleri önleye
bilmek için Bneümenimizce muvafık görülen 
madde, tatbikatta tesadüf edilmesi melhuz olan 
güçlüklere mâni olacak bazı kayıdlar ilâvesile 
maksadı daha vazıh bir şekilde ifade edebilecek 
tarzda tertib ve tanzim edilmiştir. 

Bu maddedeki değişiklik başlıca iki noktayı 
istihdaf etmektedir: Türk Ceza kanununun 129 
ncu maddesinin birinci fıkrasında yazılı olan 
cürümlerin harb zamanında işlenmesi halini 
derpiş ederek cürüm failine on seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis ve maksadın husuli ha
linde de ölüm cezası tertib ettiği halde lâyiha, 
Askerî ceza kanununa göre harb zamanına dahil 
bulunan seferberlik unsuruna (Türkiye Cum
huriyetini tehdid eden yakın bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde) zamanı da 
ilâve etmiştir. Bundan başka lâyiha harb hiya
neti ismini verdiği bu cürümleri, harb ve sefer
berlik halinde veya yakın bir harb tehlikesinin 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda 
işliyenlere ölüm cezası tertib etmektedir ki, böyle 
zamanlarda memleketin maruz kalabileceği azim 
tehlikeler gözÖnüne alınacak olursa cezanın teşdi-
dindeki isabet derhal teslim olunur. Mamafi mad
deye ilâve edilen bir fıkra ile az vahim hallerde 
ölüm cezası yerine müebbet veya on beş seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası hükme
dilmek gibi takdiri hafifleştiriri bir sebeb de 
kabul edilmektedir ki, bir lâzimei ihtiyat olmak 
üzere böyle bir hükmün isabeti de meydandadır. 

56 nci madde siyasî ve askerî casusluğun harb 
ve seferberlik zamanında veya yakın bir harlı 
tehlikesinin mevcud olduğunu gösteren fevkalâde 
samanlarda islenmesini ölüm cezasile tehdid al

tına almakta ve yalnız Türk Ceza kanununun 
136 nci maddesinin son fıkrasında yazılı suç
lunun taksirine müstenid hali bundan istisna et
mektedir. Az vahim hallerde de ölüm cezası ye
rine müebbet veya on beş seneden aşağı olmamak 
üzere ağır hapis cezalan tatbik etmek gibi cezayi 
hafifletici bir' hal kabul eylemektedir. 

Bu maddenin (B - E) fıkraları mevzuları iti
barile hakikî bir sır teşkil edebilecek olan si
yasî veya askerî mahiyette asılsız ve sahte evrak 
ve vesaik ve sair maddeleri tasni edenlerle bu 
fiilleri işlemek üzere birleşerek aralarında itti
fak vücude getirenleri ve bu fiilleri işlemek 
üzere başkalarına şifahen veya yazı ile teklif
lerde bulunmak veya arzı hizmet etmek gibi hal 
ve hareketlerde bulunanları ağır ceza tehdidi 
altına almaktadır. Cürmün ihzarî safhasını teş
kil etmekle beraber bu fiilleri ceza tehdidi altı
na almaktaki isabet - bu günkü dünya vaziyeti 
bakımından - izahtan müstağnidir. 

Madde, mâni bir tedbir olmak üzere evvelce 
bu kabîl teşekkül ve ittifaklara dahil olanlardan 
cürmün işlenmesine mâni olanları cezadan muaf 
tutmaktadır ki, isabet aşikârdır. Yine bu mad
denin G fıkrasile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin emniyetini tehlikeye1 düşüren bir fiil ve 
hareket mukabilinde her hangi bir menfaat te
min edenler için de Millî Müdafaa vekilinin 
talebile takibat yapılarak on seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis ve fiilin harb ve sefer
berlik halinde veya yakın bir harb tehlikesinin 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zamanlar
da işlenmesi halinde de ölüm cezisile cezalandı
rılacağı tesltit olunmaktadır. Bu madde ile ka
bul edilen şayanı arz bîr yenilik Millî Müda
faa vekilliğince verilen iznin geri alınabileceği
nin tasrih edilmiş olmasıdır. Bu hükme göre 
Millî Müdafaa vekili icabı hale göre takibatın 
her hangi bir safhasında izni geri alarak taki
batı olduğu noktada durdurmak salâhiyetini 
muhafaza etmiş oluyor. 

57 nci madde kara ve deniz ve hava askerî 
mahal ve müessese ve vasıtaları içinde askerî 
makamlara hüviyetlerini kasden yanlış bildiren
lere üç aydan üç seneye kadar hapis cezası ter
tib etmekle beraber Türk ceza kanununda bu 
mevzua taallûk eden 135 nci maddesi hükmü
nü de mahfuz bulundurmaktadır. 

Millî mukavemeti kırmak maksadile hare
ket edenler 58 nci maddenin hükmü dairesine 
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idhal edildiği gibi, millî müdafaaya yarayan 
her hangi bir müessese veya madde üzerinde 
millî müdafaayı ihlâl maksadile müsbet veya 
menfi hareketlerle zarar husule getirmek dahi 
59 neu madde ile - filin işlendiği zaman ve hu
sule getirdiği zararın ehemmiyeti nisbetinde -
sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis
ten başlayarak ölüm cezasına kadar cezalarla 
tehdid altına alınmak suretile kötü maksadlar-
la vukubulabilecek sabotaj hareketlerine karşı 
da müessir tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Lâyiha Umumî Heyetin yüksek tasvibine ar-

zolunur. 
Ad. En. Rs. Bu M. M. Kâtib 

Çorum Mardin Konya 
Münir Çağıl II. Menemencioğlu G. Gültekin 

Antalya Bingöl Bursa 
Numan Aksoy Feridun Fikri Atıf Akgüç 

Erzincan Hatay Hatay 
Abdülhak Fırat Hamdı Selçuk Memed Tecirli 

Rize Rize 
, Dr. Saim Ali Dilenire Fuad Sirmen 

Tokad Zonguldak 
S it ki Atanç Şinasi Devrin 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TİRİŞİ 

1632 sayılı askerî ceza kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî ceza kanununun üçün
cü babının birinci faslında yazılı 54, 55, 56, 57, 
58 ve 59. maddeler aşağıda yazılı olduğu veçhi
le değiştirilmiştir: 

Birinci fasıl 

Millî müdafaa aleyhine suçlar 

Devletin şahsiyetine karşı cürümler 

Madde 54 — Türk ceza kanununun ikinci ki
tabının birinci faslmda yazılı Devletin arsıulusal 
şahsiyetine karşı bir cürüm işleyen askerî şahıs
lar hakkmda Türk ceza kanununun hükümleri 
tatbik olunur. 

Harb aleyhine fiiller 

Madde 55 — 
1 - Seferberlikte veyahud Türkiye Cumhuri

yetini tehdid eden harb tehlikesi zamanlarında 
Türk ceza kanununun 129. maddesinde yazılı 
suçları işleyenler ölüm cezasile cezalandırılır. 

2 - Az vahim hallerde ölüm cezası yerine mü
ebbet veya on beş seneden aşağı olmamak üzere 
ağır hapis cezası verilebilir. 

Millî müdafaa aleyhine cürümler 

Madde 56 — 
1 - Her kimki, Türkiye Cumhuriyeti millî em

niyet ve müdafaasmm selâmet ve emniyetini 
tehlikeye koyacak şekilde aşağıda yazılı fiiller
den birisini işleyecek veya işlemeye teşebbüs 
edecek olursa millî müdafaaya hiyanet suçun
dan dolayı ölüm cezasile cezalandırılır. 

A) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin millî 
müdafaa menfaatleri için gizli tutulması icab 
eden bilgiler, fiil ve hareketler, haberler, yazılar, 
haritalar, resim ve plânlar, işaret ve alâmetler
le bunların kopya ve fotoğraflarını ve millî mü
dafaa ile alâkalı sanat ve fen sırlarmı veya sair 

1632 sayılı askerî ceza kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

Birinci fasıl 

Millî Müdafaa aleyhine suçlar 

Devletin şahsiyetine karşı cürümler 

Harb aleyhine fiiller 

Madde 55 — Hükümetin 55 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa aleyhine cürümler 

Madde 56 — 1 Aaşağıda yazılı fiilleri işle
yenler veya işlemeğe teşebbüs edenler Millî Mü
dafaaya hiyanet suçundan dolayı ölüm cezasile 
cezalanır. 

A) Türkiye Cumhuriyeti Millî Müdafaa men
faatleri için gizli tutulması icab eden bilgiler, 
fiil ve hareketler, haberler, yazılar, haritalar, 
resim ve pilânlar, işaret ve alâmetlerle bunların 
kopye ve fotoğraflarını ve Millî Müdafaa ile 
alâkalı sanat ve fen sırlarını veya sair herhangi 
bir şeyi bir başkasına veya bir teşekküle bildir
mek, veya vermek veya ifşa etmek; 

B) A bendinde yazılı olan bilgi, fiil ve ha-
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1632 sayılı askerî ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun lâyihası | 

MADDE 1 — Askerî ceza kanununun 55, 56, 
57, 58 ve 59 ncu maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : I 

Birinci fasıl 

Hıyanet 

Harb hıyaneti 

Madde 55 — (1) Seferberlikte veyahud Tür
kiye Cumhuriyetini tehdid eden yakın bir harb 
tehlikesi mevcud olduğunu gösteren fevkalâde 
zamanlarda Türk ceza kanununun 129 ncu mad
desinin birinci fıkrasında yazılı cürümleri işle
yenler veya işlemeye teşebbüs edenler (narb hi-
yaneti) cürmünden dolayı ölüm cezası ile ceza
landırılırlar. 

(2) Az vahim hallerde ölüm cezası yerine 
müfbbed veyahud on beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilebilir. Maksad 
hâsıl olursa her halde ölüm cezası verilir. 

Milî Müdafaaya hiyanet 

Madde 56 — (1) Bu maddede gösterilen fiil
leri işleyenler ve bunlara teşebbüs edenler (Millî 
Müdafaaya hiyanet) cürmünden dolayı aşağıda 
yazılı cezalarla cezalandırılırlar : 

A) - Türk ceza kanununun 133 ncü madde
sinde ve 136 ncı maddesinin siyasî ve askerî ca
susluğa dair üçüncü fıkrasında yazılı cürümleri 
işleyenlere Türk ceza kanununa göre ceza veri
lir. Bu cürümleri seferberlikte veyahud Türki
ye Cumhuriyetini tehdid eden yakın bir harb 
tehlikesi mevcud olduğunu gösteren fevkalâde 
zamanlarda işleyenler veya işlemeğe teşebbüs 
edenler, 136 ncı maddenin son fıkrasında suçlu- | 

( S. Sayısı : 236 ) 



— 8 — 
Hü. 

her hangi bir şeyi bir başkasına veya bir teşek
küle bildirmek, veya vermek veya ifşa etmek, 

B) A bendinde yazılı olan bilgi, fiil ve hare
ket ve saireyi her ne suretle olursa olsun istih
sal etmek; 

C) Hakikî hali askerî bir sır teşkil edecek 
olan hususları sahte olarak vücude getirmek ve
ya böyle sahte srrları bir başkasına veya bir te
şekküle bildirmek veya ifşa veya istihsal etmek; 

D) A, B, C, bendlerinde gösterilen fiilleri iki 
veya daha ziyade kimseler aralarında kararlaş
tırmak; 

E) A ve B bendlerinde yazılı suçları işleme
yi bir kimseden talejb veya bunun için kendisi
ni arz veya böyle bir taleb veya arzı kabul et
mek; 

F) A bendindeki bilgi, fiil ve hareket ve sai
reyi bildirmek maksadile yabancı bir Hükümet
le veyahud yabancı bir Hükümet menfaatine ha
reket eden bir şahıs veya teşekkül ile münase
bete girişmek veya böyle bir münasebeti ida
me etmek; 

G-) Millî Müdafaa emniyeti aleyhine olacak 
hareketlerde bulunmak maksadile yabancı Hü
kümetten veyahud yabancı bir Hükümet namına 
hareket eden her hangi bir kimseden velevki bil
vasıta olsun kendisi veya başkaları için para ve
ya her hangi bir menfaat veşya bir vaad taleb ve
yahud kabul etmek; 

2 - Bir numaralı fıkranın D bendinde yazılı 
fiiller işlenmeden önce fail salahiyetli makamla
ra haber verirse cezadan kurtulur. Eğer fail suç 
işlendikten sonra haber vermiş ve bu ihbar daha 
takibat başlamadan evvel vuku bulmuşsa mua
fiyet mahkemenin takdirine bağlıdır. 

3 - Her kim ki, (1) numaralı fıkranın A ben
dinde yazılı bilgi fiil ve saireyi millî müdafaanın 
emniyet ve selâmetini tehlikeye koymak kasdi 
olmaksızın bir başkasına bildirir veya verir ve
ya istihsal ederse üç seneden on seneye kadar 
ve ifşa ©derse beş seneden az olmamak üzere 
ağır hapis cezasile cezalandırılır. Eğer fiil millî 
müdafaa emniyetini tehlikeye koymuşsa ağır ha
pis cezası on seneden aşağı olamaz. Eğer fiil 
bunları elinde bulunduran veya malûmata ma
lik olan kimsenin taksiri neticesi mümkün kılın
mış veya sadece kolaylaştırılmış olursa bu şa-

( S. Sayış 

M. M. K 

reket ve saireyi her ne suretle olursa olsun istih
sal etmek; 

C) Hakikî hali, askerî bir sır teşkil edecek 
olan hususları sahte olarak vücuda getirmek 
veya böyle sahte sırları bir başkasına veya 
bir teşekküle bildirmek veya ifşa veya istihsal 
etmek; 

D) A, B, C, bendelerinde gösterilen fiilleri 2 
veya daha ziyade kimseler aralarında kararlaş
tırmak ; 

E) A ve B bendelerinde yazılı suçlan işle
meyi bir kimseden taleb veya bunun için kendi
sine arz veya böyle bir taleb veya arzı kabul 
etmek; 

F) A bendindeki bilgi, fiil ve hareket ve sa
ireyi bildirmek maksadile yabancı bir 
Hükümetle veyahud yabancı bir Hükümet 
menfaatine hareket eden bir şahıs veya teşekkül 
ile münasebete girişmek veya böyle bir müna
sebeti idame etmek; 

G) Milli Müdafaa emiyeti aleyhine olacak 
hareketlerde bulunmak maksadile yabancı Hü
kümetten veya yabancı bir Hükümet namına ha
reket eden her hangi bir kimseden velevki bil
vasıta olsun kendisi veya başkaları için para ve
ya her hangi bir menfaat veya bir vaid taleb ve
yahud kabul etmek; 

2 - I numaralı fıkranın (D) bendinde yazılı 
fiiller işlenmeden önce fail salahiyetli makam
lara haber verirse cezadan kurtulur. Eğer fail 
suç işlendikten sonra haber vermiş ve bu ihbar 
daha takibat başlamadan evvel vukubulmuşsa 
muafiyet mahkemenin takdirine bağlıdır. 

3 - Her kim ki, (1) numaralı fıkranın (A) 
bendinde yazılı bilgi, fiil ve saireyi Millî Müda
faanın emniyet ve selâmetini tehlikeye koymak 
kasdi olmaksızın bir başkasına bildirir veya ve
rir veya istihsal ederse üç seneden on seneye ka
dar ve ifşa ederse beş seneden az olmamak üze
re ağır hapis cezasile cezalandırılır. Eğer fiil 
millî müdafaa emniyetini tehlikeye koymuşsa 
ağır hapis cezası on seneden aşağı olamaz. 
Eğer fiil bunları elinde bulunduran veya malû
mata malik olan kimsenin taksiri neticesi müm
kün kılınmış veya sadece kolaylaştırılmış olursa 
bu şahıs hakkında Türk Ceza kanununun 134 
ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları veçhile ceza 
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nun taksirine müstenid olarak yazılı olan haller 
hariç olmak üzere, ölüm cezası ile cezalandırılır. 

B) Doğru olması halinde askerî veya siyasî 
bir sır teşkil edecek olan evrak ve vesaiki ve 
sair maddeleri Millî Müdafaaya hiyanet maksa-
dile sahte olarak vücude getiren veya bu suretle 
vücude getirilmiş olduğunu bildiği halde bunları 
ayni maksadla bir başkasına bildiren veya tevdi 
edenler hakkında on beş seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezası verilir. 

Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhu
riyetini tehdid eden yakın bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zamanlar
da işlenmiş ise failleri ölüm cezası ile cezalandı
rılırlar. 

G) A ve B bencilerinde yazılı cürümlerden 
birini veya bazlarını işlemek üzere iki veya 
daha ziyade kimseler aralarında ittifak eder
lerse bunlardan her biri beş seneden on beş se
neye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 
Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhuriye
tini tehdid eden yakın bir harb tehlikesi mev
cud olduğunu gösteren fevkalâde zamanlarda 
işlenmiş ise failleri müebbet ağır hapis cezasile 
cezalandırılırlar. 

D) A ve B bendlerinde yazılı hiyanet cürüm
lerini işlemeyi bir kimseden taleb veya bu cü
rümleri işlemek için hizmetini arz veyahud böy
le bir talebi veya arzı kabul edenler hakkında 
da bu bendlerde yazılı cezalar aynen verilir. 
Eğer böyle bir taleb veya arz veya kabul yazılı 
şekilde vukubulmuşsa, bu yazının fail tarafın
dan mücerred gönderilmiş olmasile cürüm ta
mam olur. 

E) Millî Müdafaaya hiyanet maksadile Türk 
Ceza kanununun birinci kitabının birinci ba
bında yazılı Devletin şahsiyeti aleyhindeki 
cürümleri işlemek üzere bir teşekkül kuranlar, 
tanzim, sevk ve idare edenler bir seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis, böyle bir teşekküle 
yalnız iştirak edenler iki seneden beş seneye 
kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cumhu
riyetini tehdid eden yakm bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zaman
larda işlenmiş ise teşekkülü kuranlar, tanzim ve 
sevk ve idare edenler ölüm ve böyle bir teşek
küle iştirak edenler müebbet veya on beş sene- | 
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his hakkında Türk ceza kanununun 134. mad
desinin 2 ve 3 ncü fıkraları veçhile ceza verilir. 

4 - Az vahim hallerde (1) numaralı fıkrada 
yazılı ölüm cezası yerine müebbed ağır hapis 
veya on beş seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat ağır hapis cezası verilebilir. 

Millî müdafaa aleyhine sair hareketler 

MADDE 57 — 
1 - Herkimki, ordu taralından yurdun mü

dafaasını teğmin maksadile ısdar edilen emir
lere ve nehilere karşı hareket ederse bir seneden 
altı seneye kadar hapis cezasile cezalandırılır. 

2 - Herkimki, bir müstahkem mevkide, bir 
harb limanında veyahud diğer bir askerî mües
sesede ve askerî bir sahada, deniz ordusuna aid 
bir gemide; yahud Devlet kara suları içinde 
Devletin bir makamına, bir memura veya bir as
kere karşı ismi ve şahsî halleri, sıfatı, mesleki, 
ikamet mahalli veya tabiiyeti hakkmda kasden 
yanlış malûmat verir veya malûmat vermekten 
çekinirse bir seneden üç seneye kadar hapis ve 
ağır para cezasile cezalandınlır. Resmen tahdid 
ve ilân edilmiş olan emniyet mmtakaları ve or-

M. M. E. 

verilir. 
4 - Az vahim hallerde (1) numaralı fıkrada 

yazılı ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis 
veya on beş seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat ağır hapis cezası verilebilir. 

Millî Müdafaa aleyhine sair hareketler 

Madde 57 — Hükümetin 57 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile 
cezalandırılırlar. 

F) C, D, E bendlerinde yazılı hallerde her 
hangi bir suretle olursa olsun cürüm işlenme
sine mâni olan suç ortağı cezadan kurtulur. 

G) Yabancı bir hükümetten veyahud ya
bancı hükümet namına hareket eden her hangi 
bir kimseden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin emniyetini tehlikeye düşüren bir fiil ve ha
reket mukabilinde para veya bir menfaat taleb 
veya kabul eden veya vaid ve taahhüd ettiren
ler, fiil daha ağır bir cürüm teşkil etmiyorsa, 
on seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandı
rılır. Fiil seferberlikte veyahud Türkiye Cum
huriyetini tehdid eden yakm bir harb tehlikesi 
mevcud olduğunu gösteren fevkalâde zaman
larda işlenmiş ise, failleri ölüm cezası ile ceza
landırılırlar. 

Eğer para veya menfaat yazılı bir beyan ile 
taleb veya kabul ve taahhüd edilmiş ise, fail ta
rafından bu beyanın mücerred gönderilmiş ol-
masile fiil tamam olur. 

Bu bendde yazılı cürümler ancak Millî Mü
dafaa vekilinin talebi üzerine takib olunur. Ta
lebin geri alınması caizdir. 

(2) Az vahim hallerde (1) numaralı fıkrada 
yazılı ölüm cezaları yerine müebbed ağır hapis 
veya on beş seneden aşağı olmamak üzere mu
vakkat ağır hapis cezası verilebilir. 

Millî Müdafaa aleyhine sair hareketler 

Madde 57 — (1) Her kim, bir müstahkem 
mevkide, bir harb limanında veyahud diğer bir 
askerî müessesede ve askerî sahada, deniz 
ordusuna aid bir gemide; yahud Devlet 
karasuları içinde Devletin bir makamına, 
bir memura veya bir askere karşı ismi ve şahsî 
halleri, sıfatı, mesleki, ikamet mahalli veya ta
biiyeti hakkında kasden yanlış malûmat verir ve
ya malûmat vermekten çekinirse üç aydan üç 
seneye kadar hapis ile cezalandırılır. 

Resmen tahdid ve ilân edilmiş olan emniyet 
mmtakalan ve ordunun ihtiyaçlarına taallûk 
eden mevad ve eşyayı imal ve tamire ve muha
fazaya tahsis edilmiş olan sınaî müesseseler, de-
porlar dahi askerî müessese gibi telâkki olunur. 

(2) Türk ceza kanununun 135 nci maddesin-
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dunun ihtiyaçlarına taallûk eden mevad ve eş
yayı imal ve tamire ve muhafazaya tahsis edil
miş olan smaî müesseseleri, depolar dahi askerî 
müessese gibi telâkki olunur. 

3 - Herkimki, salahiyetli askerî makamların 
izni olmaksızın Devletin askerî menfaatleri icabı 
olarak girilmesi menedilmiş olan yerlere veya 
toprak, su veya mıntakalarma gizlice veya iğfal 
ile girerse ve 56 ncı maddenin bir numaralı fık
rasının A bendinde yazılı bilgi ve saire şeyleri 
tedarik etmeye yarayan ve elde bulundurulması 
için makbul sebeb gösterilmeyen vasıtalarla ve
ya sair bir şey ile yakalanırsa ve bu mahalde 
fotoğraf çekerse veya o yerin kroki veya resmini 
yaparsa veya içerisinde silâh veya askerî eşya 
bulunan bir binanın veya askerî bir müessesenin 
fotoğrafını alırsa veya böyle bir fotoğrafı teda
vüle çıkarırsa üç seneden on seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

Millî müdafaa kuvvetine zarar vermek fiilleri 

Madde 58 — 
1 - Herkimki, Türk ceza kanununun 153, 

155, 161 nci maddelerinde yazılı suçlardan biri
sini işleyecek olursa millî mukavemeti kırmak 
suçundan dolayı mezkûr maddelerde gösterilen 
cezalarla cezalandırılır. 

2 - Herkimki, millî müdafaayı ihlâl kasdile 
kurulmuş bir teşekküle iştirak eder veya onu hi
maye ederse ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Eğer fail böyle bir teşekkülün devamına mâ
ni olur veyahud Hükümet makamlarından bi
rini takibat başlamadan önce teşekkülden ha
berdar ederse cezalandırılmaz. Böyle bir teşek
külün devamına mâni olmak için arzusu ile ve 
ciddiyetle çalışarak muvaffak olamadığı sabit 
olanlar hakkında cezadan muafiyet mahkeme
nin takdirine bağlıdır. 

Millî Müdafaa vasıtalarına zarar vermek fiilleri 

Madde 59 — 
1 - Herkimki, Millî Müdafaaya yarayan her

hangi bir vasıtayı veya herhangi bir tesisi tah
rib eder, kullanılmayacak bir hale koyar veya 
bunlara bir zarar verir veya terkeder veya yok 
ederse sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasile cezalandırılır, Vahim hallerde 

M. M. E. 

Millî Müdafaa kuvvetine zarar vermek fiilleri 

Madde 58 — Hükümetin 58 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vasıtalarına zarar vermek fiilleri 

Madde 59 — 1 - Her kim ki, Millî Müdafaa
ya yarayan her hangi bir vasıtayı veya her han
gi bir tesisi tahrib eder veya kullanılmayacak 
bir hale koyar veya bunlara bir zarar verir veya 
terkeder veya yok ederse sekiz seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırı
lır. Vahim hallerde ölüm cezası veyahud mü-
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de yazılı fiilleri işleyenler bu maddede gösterilen 
cezalarla cezalandırılır. 

Mült mukavemeti kırmak 

Madde 58 — Her kim, Türk ceza kanunu
nun 153,161 nci maddeerinde yazılı suçlardan bi
risini ve 155 nci maddede yazılı halkı askerlik
ten soğutmak yolunda neşriyatta ve telkinatta 
bulunmak ve nutuk irad etmek fiillerini işleye
cek olursa millî mukavemeti kırmak cürmünden 
dolayı mezkûr maddelerde gösterilen cezalarla 
cezalandırılır. 

Muti Müdafaa vasıtalarını tahrib. 

Madde 59 — (1) Millî Müdafaayı ihlâl kas-
dile müdafaaya yarayan vasıtalardan birini ve
ya her hangi bir tesisi tahrib eden, yok eden, 
terkeden, kullanılmayacak bir hale getiren ve
ya kusurlu olarak imal, teslim veya tesellüm 
eden veya bunlara her hangi bir suretle zarar 
verenler sekiz seneden aşağı olmamak üzere 
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ölüm cezası veyahud müebbad ağır hapis cezası 
verilir. 

2 - HerMmM, müdafaa vasıtalarından ve^a 
tesisatından birini Millî Müdafaa kabiliyetine 
zarar vermek kastile kusurlu olarak imal veya 
teslim veya tesellüm ederse ayni ceza ile ceza
landırılır. 

3 - HerMmki, kayidsizlik ve ihmalle hareket 
eder ve bu yüzden Millî Müdafaa vasıtalarını 
tehlikeye düşürürse veya hasara uğratırsa ha
pis veya ağır para cezasile cezalandırılır. 

4 - HerMmki, memleket müdafaa emniyeti 
için ehemmiyetli olan bir işletmeye muktazi her
hangi bir vasıtayı kasden, kısmen veya tama
men tahrib eder veya tamamen faaliyetten dü
şürür ve bu suretle işletmenin mesaisini bozar 
veya tehlikeye düşürürse sekiz seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis cezasile ve vahim hal
lerde ölüm cezasile cezalandırılır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini îcraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Ankan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. t M. V. G. î. V. ZT. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

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

M. M. E. 

ebbet ağır hapis cezası verilir. 
2 - Her Mm M, müdafaa vasıtalarından veya 

tesisatından birini Millî Müdafaa kabiliyetine 
zarar vermek kastile kusurlu olarak imal veya 
teslim veya tesellüm ederse aynı ceza ile ceza
landırılır. 

3 - Her Mm M, kayıtsızlığı ile ve ihmalli ha
reketi ile ve bu yüzden Millî Müdafaa vesrtala-
rmı tehlikeye düşürürse veya hasara uğratırsa 
hapis veya ağır para cezası ile cezalandırılır. 

4 - Her kim M, memleket müdafaa emniyeti 
için ehemmiyetli olan bir işletmeye muktazi her 
hangi bir vasıtayı kasten, kısmen veya tamamen 
tahrib eder veya tamamen faaliyetten düşürür 
ve bu suretle işletme faaliyetini bozar veya 
tehlikeye düşürürse seMz seneden aşağı olma
mak üzere ağır hapis cezasile ve vahim hallerde 
Ölüm cezasile cezalandırılır. 

MADDE 2 — Hükümetin iMnci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( m Swp* 3Ş6 ) 
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ağır hapis cezasile cezalandırılır. 
(2) Millî Müdafaanın emniyeti için ehemmi

yetli olan bir işletmeye muktazi her hangi bir va
sıtayı Millî Müdafaayı ihlâl kasdile kısmen ve
ya tamamen bozarak veya tahrib ederek veya-
hud mesaisini ihlâl eyleyerek işletmenin faaliye
tini tehlikeye düşürenler veya muattal bir hale 
koyanlar sekiz seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasile cezalandırılır. 

(3) Fiil, seferberlikte yapılmış veya Devletin 
harb hazırlıklarını veya harb kudretini veya ka
biliyetini ve askerî hareketlerini tehlikeye 
koymuş ise 1, 2 numaralı fıkralarda yazılı cü
rümlerin failleri ölüm cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

(S. Sayısı: 236) 




