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Mündericat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 —- Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 
1 — Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 

tarihinde imza edilen Ticaret ve tediye anlaşma
sına müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, askei'î ve 

Sayıfa 
18 
18 

18 

18 
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Sayıfa 
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 (2/19, 1/182) 19:20 

2 — Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/512) 20 
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1 — SABIK ZABIT HUI-ASASI 

Ankarada bir Tıb fakültesi tesisine dair kanunda 
de£iş'Mik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının bi
rinci müzakeresi yapı larak cuma f?ünii {«»ıslanılmak 

üzere inikada nihayet \ erildi. 
Başkan vekili Kâtih Kâtib 
Kefe t Canıtez Niğde Kütahya 

( a v i d Oral Vedit f 'z«öreu 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Layihalar 
1 ~ Türkiye - İngi l tere aras ında A şubat 1940 tari

hinde imza edilen Ticaret ve tediye anlaşmasının 3 
ncü maddesinin 2 nci bendinin tavzihine dair teati olu
nan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası (1 520) 
(Har ic iye ve İktrsad encümenlerine) 

Teklifler 
2 •— Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcının, 

askerî ve mülkî tekaiid kanununun 39 ncu maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (2 32) (Millî, 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Takr i r ler 
:{ — Manisa mebusu Ilei'ik İncenin, Hava taa r ruz

larına karşı pasif korunmaya mütedair nizamnamenin 
22 ve 98 nci maddelerine bazı hükümler eklenmesi 
hakkındaki nizamnamenin kanuna mugayir olduğuna 
dair takr i r i ( 1 2 l i ) (Teşkilât ı esasiye encümenine) 

Mazbata lar 
4 — 1940 malı yılı muvazenei umumiye kanununa 

bağlı bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına 

dair 1, ~> 1 .">, Ziraat vekâleti 1910 malî yılı bütçesinde 
78 820 liralık münakale yapılmasına dair 1 51? \ e 
1940 ınaî yılı muvazenei ıımıııniyesine dahil bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 1/518 savili 
kanun lâyihaları ve Kütçe encümeni mazbatası (Kuz
nameye) 

5 - D e v l e t konservatuvarı ve Kiyaseti Cumhur fi
lârmonik orkestras ı taraf ından verilecek temsil ve 
konserlerin giriş ücretine tâbi tu tu lmas ı hakkında ka
mın lâyihası ve Maarif ve Kütçe encümenleri mazba
taları (1 481) (Kuznameye) 

(i — Devlet memurlar ı aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair <Mî5fi sayılı kanunun muvakkat 0 nci mad
desindeki maiyet memuru tabirinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 
Cl 295) (Kuznameye) 

7 - Hava taar ruz la r ına karşı korunma kanununa 
ek kamın lâyihası ve Dahiliye ve Millî müdafaa encü
menleri mazbata la r ı (1 490) (Kuznameye) 

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

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl) 

R E İ S — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYE YE MARUZATI 

i Turkiyı - İnı/illın arasında .'>' şu ha I 1 !)•!(> 
'tarihinde imza ıditnı I icarı I n ttdiyı anlaşma
sına müzeyyıt anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasının fjiri r< ritmi sini dair Hasrı.Lalı t 
lezkaresi. 

2 - XII - 1940 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

7 XI - 1940 tarih ve 6/4927 sayılı tezkere 
île yüksek huzurlarına sunulan 3 şubat 1940 ta

rihinde imza edilen Türk - İngiliz ticaret anlaş
masının 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
«memleketler ve arazi» tabiri ile tarif olunan 
memleketelere İngiliz Sudanı, Mısır ve İrakm 
da dahil edilmesine dair olan kanun lâyihasının 
iadesine müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

REİS — Usulen geri veriyoruz. 

18 
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4 — MÜZAKERE El 

1 --.-Hol ıi .mebusu Lûtfi (Hin n-iu, a ski rİ n. I 
mülkî Ick<üi<I kanununun (i(i acı maddisini bir 
fıkra, ilân sim dair kanun . teklif d< uskf.rî re 
mülkî hkaüd kanununun (id un maildi siıu bir 
fıkra ikh nmtsi hakkında k<ncuu lâıphusı vı Ihı-
hilif/n, Maliyi rı Hillrı. < urunu nl< ri mazbataları 
(:>/H), t/ISO) | 1 | 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı mad- j 
desi-ve bu madde ile 67 nci maddesine eklenmiş | 

fıkraların değiştirilmesi hakkında kanun j 

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

Tekaüd sandığı teşkilâtı olmayan mülhak | 
bütçeli dairelerle hususî idarelerden ve mülga I 
şehremanetlerile İstanbul mahallî idaresinden j 
ve Ankara belediyesinden maaş alan memur ve j 
muallimlerden umumi muvazeneye dahil h*z- i 
metlere veya umumî muvazeneden bu idarelere | 
veyahud bu dairelerin birinden diğerine nakli [ 
memuriyet etmiş ve edeceklerin evvelce umumi j 
muvazenede ve idarelerde geçen hizmetleri te- j 
kaüd kanunlarında derpiş edilen hizmet müddet- ! 

1 erinin hesabında sayılır ve bunların tekaüd ve | 
yetim aylıkları son bulundukları idare bütçe- ! 
sinden verilir. 2871 sayılı kanunun 14 ncü mad- \ 
desi hükmü mahfuzdur. 

Evkaf, Ziraat bankası ve mülga şehremanet- • 
lerinde 1 haziran 1928, hususî ve mülhak büt- j 
celi idarelerde 1 haziran 1930 tarihlerinden evvel { 
geçmiş hizmetlerin tekaüd hesablarmda sayıl- j 
ması bu müddetler için tekaüd aidatı verilmiş i 
olması ile meşruttur. I 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? | 
Dr, OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — ; 

Bir çok memurların istikballerine taallûk eden I 
bu kanunu bilhassa iyi bir nazarla karşılryo- , 
rum. Hiç bir yerine itiraz edecek değilim. 
Ancak, madde arasında «İstanbul mahallî ida
resinden ve Ankara belediyesinden maaş alan ; 
memur ve muallimlerden » cümlesi vardır ki 
bunların arasında mülga şehremanetleri vs An
kara belediyesi tabiri ele bulunuyor. Ankara 
kelimesini zikrettikten <-onra İstan ̂ uh1 zikret- i 
memek zannederim bir hata olacaktır. Bu ke- ; 
limeler arasına İstanbul belediyesi kelimesinin i 
ilâvesini teklif ediyorum. Sebebine gelince; j 
meselâ, İstanbul belediyesinin zabıtası evvelce ! 
tekaüdlükten müstefid oluyordu. Bunların ma- ; 

1| is saj/blı basma ifa::/ zaidin sonunduılır. 

JİLEN MADDELER 

. aşı bilâhare ücrete tahvil edildi. Fakat 3201 
sayılı Emniyet teşkilâtı kanununun meriyete 
geçmesi üzerine aldıkları ücretler tekrar maa
şa çevrildi. Arzettiğim kanunun 8 nci maddesi 
mucibinc2 polis hukuk ve menafimden istifade 
ettikleri halde tekaüd olacakları zaman ücretli 
oku ak geçirdikleri müddetin tekaüdlükte hs-
sab edilmemesi gibi bir üzüntü ile karşılaşıyor
lardı. Polisler tekaüd olurken hiç şüphesiz 
evvelâ tahdidi sinni düşünüyorlardı. Bu tak
dirde ücrette geçen zamanlarının mahsub edil
memesi dolayısile de mağdur olacaklardır. 
Adedleri 250 kişiden ibaret olan >>u memurla
rın, bu kanun meriyete geçince, hakları kay
bolacaktır. Hükümetin esbabı mucibesinde ve 
maddesinde «İstanbul belediyesi» tabiri yazılı
dır. Ben de Hükümetin tabirini ele alarak bu
radaki tabir arasına «Mülga şehremanetlerin-
den» sonra Ankara ve İstanbul belediyesi ta
birinin konulmasını istiyorum. Zannederim 
Bütçe encümeni de bu teklifimi hoş görür. Eu 
itibarla hh takrir takdim ediyorum. 

BÜTÇE En. MAZBATA MUHARRİRİ HÜS
NÜ KİTÂBCI (Muğla) — Anladığıma göre, ar
kadaşım İstanbul belediyesi memurlarının da 
buraya dahil olmasını istiyorlar. Eğer böyle ise 
zaten madde onu ihtiva etmektedir. Çünkü 
«İstanbul mahalli idaresi» tabiri, hem hususî 
idarede, hem İstanbul belediyesinde muvazzaf 
olan bütün memurlara şamildir, bu, tevhiden 
yapılmıştır. Maksadları bu değil de, ücret alan
ların idhaîi ise ona imkân yoktur. Burada 
kastedilen yalnız maaşlılardır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ücret alanları kasdetmiyorum. Bu noktai na
zarlarında arkadaşım tamamen haklıdırlar. Ben 
yalnız İstanbulda eskiden belediyeye mensub 
olub ta maaş alırken tekaüd haklarından müs
tefid olması lâzrmgelen bu memurların bilâha
re maaşları ücrete çevrildikten sonra, ücretle 
geçen zamanın da buraya idhalini istiyorum. 
Maaşla geçenler dahildir, dediler. Fakat bu, 
iltibasa mahal verecektir. (Mülga şehremanet-
leri) tabirini kullanıyoruz, ondan sonra (An
kara belediyesi) diyoruz. Esasen Türkiyede iki 
şehremaneti vardı : Birisi Ankarada, diğeri İs
tanbulda. Ankara belediyesini zikredip te İs
tanbul belediyesini zikretmemek doğru olmasa 
gerektir. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok-
tuı. Ankara belediyesi tasrih olunduğuna göre 
İstanbul belediyesinin zikredilmesi douru olur. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Mütaleatıma ilâve edecek başka bir şey 
yoktur, vaziyet söylediğim gibidir. Heyeti de
lile takdir buyurur. 

LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Arkadaşlar; 1683 
numaralı kanunun 66 ncı maddesinde (şehrema
neti) kaydi vardır. Şehremanetleri yalnız An-

19 — 
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kara ve îstanbulda mevcuddu. tstanbulda be
lediye namile bir şey yoktu. Sonra 2264 numa
ralı kanunla bunlara (Ankara belediyesi) ve 
(İstanbul mahallî idaresi) adı verilmiştir. Şeh
remaneti tabirinin burada bulunması da, hatta 
(mülga) tabirinin dahi burada kalması, şehre
maneti zamanında dairelerden birine geçmiş 
olan bir memurun gadre uğramaması için ko
nulmuş bir kayiddir. Ankara belediyesi haki
katen Ankara belediyesidir. Ankarada mahallî 
idare teşkilâtı yoktur. Ankarada hususî idare 
vardır, belediye vardır. îstanbulda da şehrema
neti teşkilâtı vardı. Bilâhare 2264 numaralı ka
nunla mahallî idare teşkilâtı adını almıştır. Ev
velki vaziyetleri şehremaneti, bu günkü vaziyet
leri de mahallî idaredir. Binaenaleyh tereddü
de mahal yoktur, tamamen yerindedir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Teklif sahibinden bir sual. îstanbulda şehrema
neti lâğvolunduktan sonra mahallî idare tabiri
nin kullanıldığı doğrudur. Ankarada ve îstan
bulda şehremaneti mevcud iken bunlar lâğvo
lunmuş, belediye tabirleri kullanılmağa başlan
mıştır. İltibastan dolayı İstanbul ve Ankara 
belediyesi tabirlerinin beraber ve yan yana kul
lanılmasını istiyorum. 

LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Mahallî idare na
mile îstanbulda şehremaneti tevhid edilmiş ve 
mahallî idare adını almıştı. Binaenaleyh evvel
ki vaziyeti şehremaneti, bu günkü vaziyeti ma
hallî idaredir. Halen tekaüd maaşının ödenmesi 
için yapılan bir kanun vardır. Bu kanun 2264 
numaralıdır. Onda da mahallî idare tabiri var
dır. 

REİS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe ! 

Arzettiğim sebebler üzerine birinci maddede \ 
yazılı bulunan «Ankara Belediyesinden maaş» j 
kelimeleri arasına «İstanbul» un dahi ilâvesi 
ile bunun «Ankara ve İstanbul Belediyelerinden 
maaş,..» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Dr. O. Şevki Uludağ \ 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı itibara alanlar... Almayanlar... Alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2-1-1939 tarih ve 3549 sa
yılı kanunun ikinci maddesi hükmü ile 14 - VI -
1935 tarih ve 2788 ve 17 - XII -1937 tarih ve I 
3285 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. I 

. . . y -BB-BV 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
2 — Göçmenlerle, nakledilenlere ve muhtaç 

çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 .saydı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/512) [11 . 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyi
nize arzediyorum. 

Kabul edenler .. Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçile
re tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın

daki 3242 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Göçmenlerle nakledilenlere 

ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik da
ğıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanunun 1 nci 
maddesile açılan ve 3730 sayılı kanunla 
5 000 000 liraya çıkarılan buğday yardım kredi
si 6 750 000 liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Ti
caret ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 

inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,15 

| 1 | 19 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 18 
Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek-
lifile Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe 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 - III - 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 İstanbul 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 temin 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 
aşağşda yazılı kanun teklifimin alâkadar makam ve encümenlere havale ve Heyeti Umumiyede mü
zakeresinin temin buyurulmasmı arz ve teklif ederim. 

Bolu mebusu 
• • Lûtfi Gören 



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

BÎRtNCl 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 
bunlardan umumî muvazeneye ve yahud bu mü
essese 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. 

IKÎNCI 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 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 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 buyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 

BOLU MEBUSU LÜTFİ GÖEENİN TEKLİFİ 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun (66) not 
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 madedsinde 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 tarihi
ne kadar geçen hizmet müddetleri mütekabilen 
tekaüdlük için şart olan kanunî müddetin hesa
bında sayılır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 -V - 1940 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

H>8:> sayılı tekaüd kanununun (>(> ncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 27 -1II.-1940 
tarihli tezkere ile takdim etmiş olduğum lâyihanın ayrı bir madde olarak ve bağlı lâyihada yazıldığı 
şekilde tedvin edilmesinin 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 : 18 ) 



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 İstanbul 
mahalli idaresi memur ve muallimlerinden umu
mî muvazeneye ve umumî muvazeneden bu ida
relere veya bu idarelerin birinden diğerine 
geçmiş ve geçecek olanların evvelce bulunduk
ları idarelerdeki maaşlı hizmetleri tekaüdlük 
için meşrut olan kanunî müddetin hesabında 

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

İKİNCİ 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 hakkmda kanun 
lâyihası (1/182) 

T. C. 
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 İcra Vekilleri Heyetince 9 - VI -1939 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. 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 içm 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 zaruruî 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-

( S. Sayısı : 18 ) 



nunla, ilk tedrisat müfettişleri 3407 sayılı kanunla bu kayıddan kurtarılmış ve 3549 sayılı kanun da, 
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 İstanbul be
lediyelerinin maaşlı kadrolarına dahil mahallî idare memurlarile muallimlere münhasır kalmıştır. 

3 — Bu kay din 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 ayrı ayrı muameleye tâbi tutulmalarını istilzam eylemektedir. Bu va
ziyet 1683 sayılı kanunun neşrinden sonra bu idarelerde çalışan memurların mükteseb haklarım 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 lâzım gelirken salifülarz sebeblcrdeıı 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. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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 kanunjaeşri 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. B. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Istanbulda Ş. Saraçoğlu F. Agralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. • 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. E. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya V,. Frcin 

f S. Sayısı : 18 ) 
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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 
Lûtfi 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 mütaleanm 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 Lûtfi Göre
nin 66 ncı maddeye bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
teklifinden sarfı nazarla 68 nci maddenin tadi
line aid ikinci teklifi de encümenimize tevdi bu-
yurulduğundan bu teklif de müzakere mevzuu 
arasına alındı. 

Hükümet teklifinin mucib sebebler lâyihasın
da ; 2097, 2264 sayılı kanunlarla hususî idare büt-
çel erinden ve Ankara ve istanbul belediyelerin
den maaş alan memurların 1683 sayılı kanun hük
müne göre tekaüdlükleri kabul edildiği ve 2788, 
3017, 3407, 3549 sayılı kanunlarla da Evkaf, Hu-
dud ve sahiller sıhhat umum müdürlükleri me-
murlarile tababet ve şubeleri sanatleri 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 istanbul 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 Lûtfi Görenin teklifi lâyiha!arm-
daki mucib sebebler arasında: Posta ve telgraf 

ve telefon umum müdürlüğü meni urlarından 
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 temin edilmiş olduğu halde di
ğer umum müdürlükler ve hususî idare kadrola 
rmda 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 sarf edilerek 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 7 heyeti 
umumiyesi varid görülmüştür. 

1 - Dahiliye vekili; âmme hizmetini ifa etmek
te olan .belediye memurlarından yalnız istan
bul ve Ankara belediyelerine mensub olanlar! 
tekaüdlük hakkından istifade ettiren bir kanun 
mevcud olub diğer belediye memurları hakkın
da tekaüd muamelesinin henüz tatbik edileme
mekte olması adalet esaslarile telif edilemiyeceği 
için umum belediye memurları hakkında bir te
kaüd sandığı ihdasını isthdaf eden kanun projesi 
hazırlanmış bulunduğunu beyan etti. 

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



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 nci 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 nci 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 nci 
maddeyi tadil edecek bir şekilde 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 

I 

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 ma-
dud bulunan ve kısmen ticarî mahiyet arzeden 
1 - Denizyolları, 2 - Devlet demiryolları, 3 - Devlet 
limanlan, 4 - Devlet havayolları, 5 - İnhisarlar, 
6 - Orman umum müdürlükleri memurlarile he
nüz tekaüdlük haklarına dair bir kanun mev
cud olmayan Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
memurlarını bu müsavi muamele tesisi çerçivesi 
içine almak ve hududu genişletmek imkânı gö
rülemediği için bu idareler tabiatüe bu madde 

( S. Sayısı 

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 istanbul 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 sıtretile geçen hizmetlerinin kanunî 
müddetin hesabında sayılacağı mevcud 66 ncı 
madde hükmile kabul edilmiş bir hak olduğun
dan bunların da bir fıkra ile teyidine lüzum 
görülmüştür. 

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

Dahiliye E. Rs. 
Tekirdağ 

C. TJybadın 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkant 

Antalya 
R. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Zeki S oy demir 

Kars 
E. özoğuz 
Kütahya 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 

Bu. M. M. 
Zonguldak 

/. E. Bozkurd 

Antalya 
T. Sökmen , 

Bingöl 
F. Tritoğlu Necmeddin 8ahir 

Çorum 
/. Kemal Alpsar 

Hatay 
A. Türkmen 
Kayseri 

A. Hilmi Kalaç 
Malatya 

Sadrî Ertem Emrulldh Barkan 

Erzurum 
N. Elgün 

izmir 
M. Aldemir 

Konya 
Şevki Ergun 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Sives Trabzon 
Mitat Ş. Bleda Salise Abanozoğlv 

Yozgad Zonguldak 
S. Korkmaz Rıfat Var dar 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 27' - VI - 1940 

Esas No. 1/182, 2/19 
Karar No. 58 

' Yüksek Reisliğe 

1683 say]lı 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 ınütekabilen bundan 
sarfı nazarla 68 nci maddenin değiştirilmesi 
hakkında Bolu mebusu Lûtfi Gören tarafından 
vaki 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-
cib 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 memur]arile 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 
ayrıldığı tarihe kadar olan hizmet müddetinin 
yeni idaredeki hizmeti ile birlikte tekaüd hesab-
larmda 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 büt
çeli teşekküller arasında karşılıklı bir sayışma 
teşkil 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. İdaresile umumî muvazene, 
- Hususî idarelerle Vakıflar umum müdür

lüğü. 
Aralarında eski hizmetler karşılıklı 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 ıımumileştirmektedir. 

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

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

Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Mal E. Es. M. M. Kâ. 
İstanbul Rjze Malatya 

A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Baydar 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 120 
Esas No. 1/182, 2/19 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 
13 - VI -1939 tarih ve 6/3131 sayilı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası, Bolu 
mebusu Lûtt'i Gören tarafından yine ayni kanu
nun 68 nci maddesinin değiştirümesi ve bilâ
hare bu teklifinden sarfmazarla 66 ncı madde
nin ayni maksadla tadili hakkında vermiş olduğu 
kanun teklifleri Dahiliye ve Maliye encümen
leri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla teklif sahibi Lûtfi gören ve Ma
liye vekâleti namına Muntazam borçlar umum 
müdürü hazır oldukları halde okunub konuşuldu: 

Ilükûmetin ve teklif sahibinin mucib sebebler 
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 sayılmasına kanunî imkân bulun-

Bursa Diyarbakır İzmir 
Dr. O. Kahraman Zülfü Tiğrel K. Dursun 

Kayseri Kırklareli Kırşehir 
ö. Taşçıoğlu II. Kuleli î. Özkan 

Malatya Zonguldak 
M. Nedim Zabcı Y. Ziya özençi 

madığmdan, 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 sa
yılı tekaüd kanunu hükümlerinden istifade hakkı
nı haiz olanlarla bundan sonra teşekkül ederek ay
ni hakka sahib bulunacak daireler memurlarının 
tekaüd müddetlemin hesabı bakımından müsavi 
muameleye tâbi tutulmasını temin eden ve Hü
kümetle teklif sahibinin de mutabık bulunduğu 
anlaşılan Maliye encümeninin hazırladığı metin 
encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Kırklareli 

B. Denker 
Kâtib 

İstanbul 
F. öynıen 

İsparta 
R. Ünlü 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Rs. V. 
Kastamonu 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Kayseri 
S. II. Ürgüblu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri . 
S. Serim 

Sivas 
R. Çiner 

Trabzon Yozgad 
Sırrı Bay S. îçöz 

Bütçe encümeni mazbatası 

25 - VII -1940 

Yüksek Reisliğe 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 18 

Esas No. 1/182 2/19 
Yüksek 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da Maliye vekilliğince hazırlamb Başvekâletin 
13 - V I -1939 tarih ve 6/3131 sayılı tezkeresile 
Tüksek Meclise sunulan kanun lâyihası ve ayni 
maksadla Bolu mebusu Lûtfi Gören tarafından 
verilen iki kanun teklifi Dahiliye ve Maliye en
cümenleri mazbatalarile evvelce Encümenimize 
tevdi edilerek geçen içtima yılında müzakeresi 
intaç ve Umumî Heyete takdim edilmiş ise de ba
zı noktaların yeniden tedkikine zaruret görüldü
ğünden Umumî Heyetin (76) nci inikadında En
cümene verilmesi taleb edilmiş ve Umumî Heyetçe 
bu taleb kabul edilerek dosya tekrar Encümeni
mize tevdi buyurulmakla teklif sahibi Bolu me
busu Lûtfi Gören, Dahiliye vekili Fayik öztrak 
ve Maliye vekâleti namına Muntazam borçlar 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu : 

Hükümetin ve teklif sahibinin mucib sebebler 
lâyihalarında ve Dahiliye ve Maliye encümenleri 
mazbatalarında tafsilen izah edildiği veçhile pey
derpey intişar eden kanunlar ile 1683 numaralı 
tekaüd kanunu hükümleri hususî idarelerden 
maaş alan muallim ve memurlara, istanbul ma
hallî idaresi ile Ankara belediyesi memurlarına, 
P. T. T. Umum müdürlüğü memurlarına teşmil 
edilmiş ve mezkûr kanunun 67 nci maddesi Va
kıflar ve Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lükleri memurlarının da bu kanun ahkâmına tâbi 
olacaklarını tasrih etmiştir. 

Ayni haklara sahib olan bu memurların bir 
daireden diğerine nakli memuriyet ettikleri tak
dirde mükteseb haklarının mahfuz tutulması icab 
ederken zikri geçen kanunun 66 ncı maddesi bu
na muhalif bir hükmü ihtiva ettiği için bu lâzı-
mei adalet ifa edilememektedir. 

Gerçi 2788 ve 3285 ve 3549 numaralı kanun
lar ile Vakıflar ve Hudud ve sahiller sıhhat 

2-XII-194Ö 

Reisliğe 

umum müdürlükleri ve F. T. T. idaresi ile 
umumî muvazene memurları arasında ve keza-
lik vakıflar ile hususî idareler arasında vuku-
bulacak nakillerde karşılıklı olarak müddetle
rin hesab edilmesi kabul edilmiştir. Fakat mü
teferrik hükümler maksadı tamamen temin et
mediği için umumî muvazeneye dahil devair 
ile bütün bu idarelerden birinden diğerine ge
çecek memurların haklarını korumak üzere bu 
lâyihanın hazırlandığı anlaşılmış ve adalet ieab-
larına uygun görülen bu teklifi encümenimiz 
yerinde bularak Maliye encümeninin tanzim 
ettiği metin üzerinde müzakereye geçmiştir. 

Bu metin aynen kabul edilmiş, yalnız lâyi
ha, 67' nci maddeye eklenmiş bir fıkranın da 
tadilini mutazammın olduğundan bunu ifade 
etmek üzere unvana bir ilâve yapılmış ve ikin
ci maddenin ilk fıkrası birinci madde hük
müne istisna teşkil ettiğinden bu fıkra birinci 
maddeye geçirilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden tanzim edilen ka
nun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker H. Kitaba 
Kâtib 

istanbul Ağrı Bursa 
F. öymen İhsan Tav Dr. Sadi Konuk 

Bursa Elâzığ Giresun 
Fazlı Güleç M. F. Altay M. Akkaya 
Gümüşane İsparta İsparta 

D. Sakarya M. Karaağaç R. Ünlü 
Kayseri Kırklareli Kütahya 

S. Serim B. Venker A. Tiridoğlu 
Maraş Seyhan 

M. Bozdoğan S. Çam 
Yozgad Yozgad 

A, Sungur S. t çöz ) 
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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 huüusî 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 îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 0 -
MALİTK EN'CttMENİNÎN DEOİŞTİRtŞİ 

1683 sayılı askeri ve mülkî tekaüd kanununun 
66 ncı maddesile eklenmiş fıkralarının değiştiril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 66 ncı 
I maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: 
I Tekaüd sandığı teşkilâtı olmayan mülhak 
J bütçeli dairelerle hususî idarelerden ve mülga 
I şehremanetlerile İstanbul mahallî idaresinden 
| ve Ankara belediyesinden maaş alan memur ve 
i muallimlerden umumî muvazeneye dahil hizmet-
; lere veya umumî muvazeneden bu idarelere ve-
! yahud bu dairelerin birinden diğerine nakli me

muriyet etmiş ve edeceklerin evvelce bu muva
zene ve idarelerde geçen hizmetleri tekaüd ka-

j nunlarında derpiş edilen hizmet müddetlerinin 
, hesabında sayılır ve bunların tekaüd ve yetim 
i aylıkları son bulunduklar! idare bütçesinden ve

rilir. 
Evkaf, Ziraat bankası ve mülga şehremanet-

lerinde 1 haziran 1928, Hususî ve mülhak bütçe-
j li idarelerde 1 haziran 1930 tarihinden evvel 
I geçmiş hizmetlerin tekaüd hesablarmda sayılma-
! sı bu müddetler için tekaüd aidatı verilmiş ol-
! ması ile meşruttur. 

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

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin teklifi 
i aynen. 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİKÎŞt 

1683 sayılı Asken ve Mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesi ve bu madde ile 67 nci mad
desine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı kanunun 66 ncı 
maddesi bu şekilde değiştirilmiştir : 

Tekaüd sandığı teşkilâtı olmayan mülhak 
bütçeli dairelerle hususî idarelerden ve mülga 
şehremanetlerile istanbul mahallî idaresinden 

I 

ve Ankara belediyesinden maaş alan memur ve ; 
muallimlerden umumî muvazeneye dahil hiz j 
metlere veya umumî muvazeneden bu idarelere | 
veyahud bu dairelerin evvelce umumî muvaze I 
nede ve idarelerde geçen hizmetleri Tekaüd j 
kanunlarında derpiş edilen hizmet müddetleri ; 
nin hesabında sayılır ve bunların tekaüd ve | 
yetim aylıkları son bulundukları idare bütçe 
sinden verilir. 2871 sayılı kanunun 14 ncü mad 
desi hükmü mahfuzdur. 

Evkaf, Ziraat bankası ve mülga sehrema- ; 
netlerinde 1 haziran 1928, hususî ve mülhak ! 
bütçeli idarelerde 1 haziran 1930 tarihlerinden 
evvel geçmiş hizmetlerin tekaüd hesablarmda 
sayılması bu müddetler için tekaüd aidatı veril 
mis olması ile meşruttur. 

MADDE 2 _ 2 - I - 1939 tarih ve 3549 sa
ydı kanunun ikinci maddesi hükmü ile 14 
VI - 1935 tarih ve 2788 ve 17 XII 1937 tarih 
ve 3285 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 neti 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Dahiliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen 

tf. fcİ*yifii-: JA.i 





S. Sayısı: 19 
Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohum
luk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna 

ekkanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/512) 

T. C. 
Başvekâlet 20 - XI -1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5163 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın
daki 3242 sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve tera Vekilleri - Heyetince 18 - XI -1940 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Bir kaç seneden beri yurdumuzda devam etmekte olan kuraklık, dolu, seylâb, yangın ve 
sair gibi âfetlerden zarar gören yerli çiftçilerle memleketimize gelen göçmen, mülteci ve nakle
dilenlere tohumluk ve yemeklik yardımı yapılmak üzere 2661, 2863, 3242 ve 3730 sayılı kanun
larla Ziraat bankasınca muhtelif tarihlerde Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ile vekâleti
mize açılmış olan 5 000 000 liralık krediden bu felâketzedelere lâzımgelen yardım yapılmıştır. 

Son zamanlarda Erzincan ve diğer on vilâyette geniş bir sahada zelzelenin, Kocaeli, İzmir, 
Bursa, Manisa, Aydın havalisinde seylâbın yaptığı hasar yüzünden bir çok çiftçilerimizin yardı
ma muhtaç bir vaziyete düştüklerini bu muhtaç ve yoksul yurddaşlarm ihtiyaç ve zaruretleri
nin biran evvel tehvin. ve temini vilâyetlerin müteaddid yazılarında istenmektedir. 

Vekâletimiz bütçesinde halen bu gibi hususat için tahsisat kalmadığından bu ihtiyaçları kar
şılamak üzere evvelce de yapıldığı gibi Ziraat bankasınca vekâletlerimize açılmış olan 5 000 000 
liralık yardım kredisine daha 1 000 000 lira ilâ vesile bu mikdarm 6 000 000 liraya iblâğı zarurî 
görülmektedir. 

Bu yardım işi için şimdiye kadar neşredilmiş olan ve yukarıda numaraları yazılan dört ka
nunun tatbikatında bir çok noktalar ihtiyacı tatmin etmemekle beraber bunların bazılarının 
hükümlerini yenileri kaldırmış bulunmasından ihtilâtlar hâsıl olmaktadır. 

Bu vaziyete göre banka ile vekâletler arasındaki ihtilâfları kaldırmak, hem de hesabatı da
ha salim ve basit bir şekle sokmak ve hem de faiz mikdarında biraz tenzilât yaparak çiftçinin 
bu yükünü de tahfif etmek üzere şimdiye kadar hükümlerile iş yapılmakta olan 3242, 3730 sa
yılı kanunların lâğvi ile son vaziyetleri karşılayacak surette yeni ve daha geniş bir kanun lâyi
hasının hazırlanarak ilişik olarak takdim kılındığı arzolunur, 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B M, M.. 
Bütçe encümeni 2 XII 1940 
Mazbata No. 17 
Esas No. 1/512 

Yüksek Reisliğe 

Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çift
çilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı kanuna ek olarak hazırla-
nıb Başvekâletin 20 - XI - 1940 tarih ve 
6/5163 sayılı tezkeresüe Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla okundu ve konuşuldu : 

Yukarıda adı geçen 3242 sayılı kanun ile bu 
mevzuda sarfedilmek üzere 3 700 000 liralık bir 
kredi açtırmak salâhiyeti verildiği halde bilâha 
re 3730 sayılı kanun ile bu mikdar beş milyon 
liraya iblâğ olunmuş, bu lâyiha ile daha 1 750 000 
lira tezyid edilerek kredi mikdarımn 6 750 000 
liraya çıkarılmak istendiği mucib sebebler lâyi
hasının tedkikinden anlaşılmıştır. 

Şimdiye kadar yapılmış ve bundan sonra da 
yapılacak olan yardımlar istihsal anasırının mü
him ihtiyaçlarından birine cevab vermekte ol
ması itibarile Encümenimiz bu tevziatı yerinde 
ve bundan böyle de devam edilmesini' muvafık 
görerek lâyihayı esas itibarile kabul etmiştir. 

Ancak 3242 sayılı kanuna göre bu tevziatın 
taviz suretile yapılması ve zürram bir, muhacir 
ve mültecilerin dört seu<-> sonra kanunda kabul 
edilen esaslar dairesinde nakden veya aynen ia
deleri İcab ettiği hakle alman malûmata nazaran 
tahsilatın vakit ve zamanile yapılmadığı ve bu 
sebeble mühim bir yekûna baliğ olan sermayenin 
seyyaliyet ve hareketi temin edilemediği anlaşıl
mıştır. 

Bundan başka, tevzi edilecek buğdaylar, Zi
raat bankasına, Toprak mahsulleri ofisince te-
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nün edilmekte olduğu halde ekseriya ofiste kâfi 
mikdar mevcud bulunmamakta ve hariçten sa
tın alınmak zarureti hâsıl olmakta ve bu suretle 
fazla bedel ödendiği anlaşılmaktadır. Bu mah
zuru önlemek için de ofisin bu mevzu için mah
sulün idrak zamanında müsaid fiatlerle tedarik 
edilmiş stoklar bulundurmasının temini de yar
dımı genişletecek anasırdandır. 

Encümenimiz bu mahzurları önliyecek tedbir 
alınmasını Hükümetten temenniye şayan görmüş 
ve teklif lâyihasını aynen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üz*re 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtib 

İstanbul 
Fakihc Öymcn 

Bursa 
Fazlı Güler 

Giresun 
.¥. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 
Konya 

R. Türel 
Ordu 

II. Yalman 
Yozgad 

A. Surumr 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coş kan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Bursa 
Ar. Ayaş 
îsparta 

M. M. 
Muğla 

//. Kitabe i 

Bursa 
Dr. Sadi Konul, 

Elâzığ 
M. F. Altau 

îsparta 
Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

Kayseri 
S. Serim 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Seyhan 
S. Çam. 

Kırklareli 
Ti. Denker 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Trabzon 
S, Bay 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(roçmenterU nakledilenlere ut muhtaç çiftçile
re tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkın
daki 3242 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 -« Göçmenlerle nakledilenlere 
ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik da-
tılması hakkındaki 3242 sayılı kanunun 1 nci 
maddesile açılan ve 3730 sayılı kanunla 
5 Ö00 000 liraya çıkarılan buğday yardım kre
disi 6 750 000 liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Ti

caret ve Ziraat 

• Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alata.ş 

Mü. V. 
A, Çetinkaya 

Vekilleri memurdur. 
18 - XI 1940 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V.' 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
•Y. Topcoğlu 

M. M". V 
S. Ânkan 

Ma. V. 
F. Ağrah 

tk. V. 
/ / . Çaktr 
Zr. V. 

'.Muhlis Erk)HfM 
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