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1 — SABIK Z, 

Manisa mebusu Refik İncenin, asker ailelerine yar
dım şekli hakkındaki sualine Dahiliye vekili Faik 
öztrak tarafından şifahî cevab verildi. 

Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek 
ihtisas ücretleri hakkındaki kanunun birinci maddesi
nin (C) fıkrasının tefsirine dair mazbata ile, 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur filâr
monik orkestrası tarafından verilecek temsil ve kon
serlerin giriş ücretine tâbi tutulmasına, 

Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nuna bir madde eklenmesine, 

Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 

ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununa yeni-

Mazbatalar 
1 — Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası ve Sıh

hat ve içtimaî muavenet, Adliye ve Bütçe encümenle
ri mazbataları (1/12) (Ruznameye) 

2 — Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı 
Zeki Berk m ana bağlanan tekaüd maaşının maluliyet 
derecesile tashihine imkân olub olmadığının tayini 
hakkında Millî müdafaa^ Adliye ve Divanı muhasebat 
encümenleri mazbataları (5/24) (Ruznameye) 

1 —• Askerî t ay inat ve yem kanununa mü-
zeyyel 1495 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Millî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/267) [1]. 

RElS — Tefsir fıkrasını okutuyorum. 

Tefsir fıkrası 
1 - VI -1929 tarih ve 1495 sayılı kanunun bi

rinci maddesinde yazılı maddelerdeki eratın 

[1] 34 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BİT HULÂSASI 

den bazı hükümler ilâvesine, 
gehir ve kasabalardan uzak yerlerde inşa edilen 

jandarma karakol binalarına ilâve yapılmasına dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtına 
dair kanunda değişiklik yapılmasına, 

Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini ta
dil eden kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra 
edildi ve çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtib Kâtib 
Sivas Bingöl Niğde 

Şemsettin Günaltay Necmeddin Sahir Cavid Oral 

3 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha ens
titüsü ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair kanun lâ
yihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/345) (Ruznameye) 

4 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 sa
yılı kanunun 1 nci maddesine müzeyyel kanun lâyihası 
ve millî müdafaa ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/507) (Ruznameye) 

gündelik tayınlarına yapılan ilâveler 14 eylül 
1330 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci 
ve ikinci maddelerinde gösterilen gündelik is
tihkaklara şamildir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; Bütçe 

encümeninin bir tefsir ile halletmeğe kalktığı bu 
mesele, mahiyeti itibarile Millî Müdafaayı alâ
kadar eden bir mesele olmak itibarile usulen 
Millî Müdafaa encümeninin mazbatasının okun
ması lâzmagelir. Bundan evvel kabul ettiğimiz 
hususata göre böyle olması lâzımgelir. 

Şimdi orta yerde Bütçe encümeni noktai na-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

»>•»-« 

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

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİBLER: Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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zarını müdafaa etmek lâzımgeldiği zaman onu 
Bütçe encümeni müdafaa eder. Fakat haddi 
zatinde askerî tayinat ve yem kanunu olduğuna 
göre Millî Müdafaa encümeninin dairei salâhi
yeti dahilindedir. Onun için rica ediyorum. 
evvelâ Millî Müdafaa encümeni mazbatası okun
sun, ondan sonra mütaleamı dermeyan ederim. 

REİS — Bütçe encümeni ne düşünüyor? 
BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Bu, Yüksek Heyetinizin takdirine kalmış 
* bir meseledir. Yalnız Refik İnce arkadaşımızın 

işaret ettiği usulü, evvelce de arzettiğim gibi, 
Riyasetçe olduğu gibi, encümence de riayet 
edilmektedir. Bundan sonra gelecek bütün bu 
gibi lâyihalar ve tefsirler, ihtisas encümenine 
en son uğrıyacağı için, bunlar da evvelâ oraya 
gelmiş lâyiha ve tefsirlerdir ki, geçen celsede 
verilmiş olan karar icabınca en son Bütçe en
cümeni mazbatası olduğu için ona riayet edildi 
ve öylece kabul edildi. Binaenaleyh Heyeti Ce-
lile nasıl takdir ederse isabet ondadır. Fakat 
bence mutlaka ihtisas encümeninin yazmış oldu
ğunu terciha sebeb yoktur. Eskiden teamülün 
gösterdiği usulü yine tatbik etmek yerinde olur 
kanaatindeyim. Bence son encümeninkini heye
te arzetmekteki hikmet budur. Nihayet son en
cümenin hazırlamış olduğu mazbata daha mü
kemmel ve daha iyi bir ilâvei mütalea ile gelmiş 
olur. Bu şekilde yürümenin sebebi budur. Yok
sa hiç bir zaman Bütçe encümeninin mevhum 
imtiyazı mevzubahs olamaz. Nasıl ki, bundan 
evvelki bir müzakere esnasında Dahiliye encü
meninin mazbatası reyi âlinize arzedilmişti. Çün
kü onun en son encümen olduğunu heyeti âliye-
niz takdir buyurur. 

REİS — Geçende de arzettiğim gibi, riya
set lâyihaların havalesinde Heyeti Umumiyenin 
kararına tevfikan hareket ediyor. Bu da evvel
ki lâyihalar gibi havalesi daha evvel yapılmış 
bir mevzudur. Maamafih heyetin kararma te-

* vafuk etmek için bu talebi müsaadenizle reye 
arzedeceğim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — İşit
medik, neyi? 

REİS — Millî Müdafaa encümeninin hazır
ladığı lâyihanın müzakeresini. Bu karara teva
fuk etmek için... Kabul olunmazsa o zaman Büt
çe encümeninin mazbatasını müzakere ederiz. 

Millî Müdafaa encümeninin hazırladığı lâyi
hanın müzakeresini kabul edenler lütfen işaret 
buyursunlar. Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 
(Millî Müdafaa encümeninin mazbatası okundu) 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, ihtilaflı meseleyi Yüksek He
yete arzedeyim; tayinat ve yem kanunu diye 
1330 tarihli bir kanun vardır. Bu kanunun bi
rinci maddesi, askerlerin günlük tayinlerini 
göstermektedir. Ekmekten ne kadar, yağdan, 
etten ne kadar verilecek, onu bildiriyor. Ayni 

| kanunun ikinci maddesi ramazana mahsus yev
miyenin ne olacağını tesbit ediyor. Ramazan 
günlerinde oruç tutanlar üzerindeki hususiyet 
dolayısile bunlara daha münasib, daha iyi gıda 
vermeyi vazıı kanun düşünmüş ve bunu vazet
miş. Bu kanun böyle iken yine görülmüş ki, 
askere verilen yevmiye tayin bazı soğuk ülkeler
de gayri kâfidir. O yerlerin iklimi sıhhî icab 

I neticesi olarak daha mugaddi, daha fazla yemek 
verilmesini âmir ve muktazidir ve bunun üze
rine 1495 numaralı bir kanun çıkarılmıştır. 

Bu kanunun unvanı da, 1330 tarihli Tayinat 
! ve yem kanununun birinci maddesini tadil eden, 
i değiştiren kanundur. Maddesine gelince; 
I alelıtlak filân filân yerlerde bulunan askerle-
I rin yevmiyelerine şu kadar ilâve olunur ma

hiyetindedir. Meselâ öbür tarafta ekmek 900 
gram veriliyorsa mevzubahs mmtakalarda 50 
gram tezyid ediliyor. Şeker, peynir diğerlerine 

I nazaran meselâ beşer gram tezyid ediliyor. Bu 
j da sırf ikHm icabı olarak askerleri daha zi-
I yade tağdiye ve takviye etmek kastile ko-
| nulmuş bir usuldür. Şunu arzedeyim ki, bu 
| kanunun tarihi neşrinden itibaren tatbiMle mü-
| kellef olan arkadaşlarımız bunun gündelik 

yevmiyeye ilâve olunduğunu gördükleri için 
! bilâ istisna senenin, her gün ve ayma şamil ol-
| mak üzere vermeğe başlamışlar. Bittabi bunun 
| için de ramazan ayları da müstefid olmuştur. 
i Bu vaziyet Divanı muhasebatın nazarı dikkatini 
I celbetmiş ve buna dokunmuş, bu suretle iş 
I Büyük Millet Meclisine aksetmiş bulunuyor. Di-
! vanı muhasebat, yalınız bu, birinci maddeye 
I münhasırdır, tayin ramazanda zaten yükselmiş-
I tir diyor. 
j Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
! Divanı muhasebat ne eliyor amma?. 
| HÜSNÜ KİTABCI (Devamla) — Yazılmış 
I değildir, bunu ben ilâve ediyorum, Paşanm ka-
I naatlarını takviye için arzediyorum. Yalınız 
I ramazan haricinde olan yevmiyelere munhasır-
I dır, yoksa ramazanda buna ilâve vermek kanuna 
| uygun değildir, diyor. Kanunu açıyoruz, bizim 
i için mamulünbih olacak kanunun maddesindeki 
i sarih hükümdür. Eğer hüküm sarih değilse mad

denin manasını anlamak için mucib sebebler 
| mazbatasma, yahud lâyihasına, yahud ünva-
j nma müracaat etmek lâzımgelirse o başka. Fa-
I kat maddeyi alıyoruz, bakıyoruz ki, orada mut-
| lak olarak şu ifade vardır : Askerin, alelıtlak, 
i günlük yevmiyelerine şunlar ilâve olunur, deni-
, yor. Bunu okuyan kimse anlıyabilir mi ki 
! ramazana mahsus olarak bu istisna edilecek-
| tir? Günlük olarak yazdıktan sonra ramazanı 
| istisna edecek şekilde bunu tasavvur etmek 
| kanunun manasma nazaran doğru değildir. 
i Kaldı ki, vazıı kanun iki ruhsatı, iki müsaa-
| deyi, bahşayişi düşünmüştür : Birisi askerin gı-
ı dasmı tezyid etmek, diğeri de ramazanda oruç 
I tutacaklar için askere iyice bir gıda vermek. 

— 87 — 
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Soğuk yerlerde, ramazan günlerinde diğer mu
tedil iklimlerde oturan askerin yiyeceği gıda 
ile iktifa etmek için sebeb nedir?. Ramazan 
günü de olsa, onlara diğer günlerden fazla gı
da niçin verilsin diye düşünmesine imkân ta
savvur edilemez. Gerek vazii kanunun bunu 
düşünememesi itibarile kanunun ruhuna, gerek 
maddenin elfazmdaki sarahate binaen encüme
nimiz maddedeki bu fazlalığı, soğuk iklimler-
deki askere verilmesi lâzımgelen fazlalığı, ya
lınız ramazan haricindeki günlere değil, rama
zandaki günlere de teşmil etmiştir. Bunun için 
de bir fıkrai tefsiriye getirmiştir. O kanaatte
yiz ki, vazii kanunun istihdaf ettiği sarahate 
uygundur ve maddedeki sarahate de uygundur. 

Bu maddedeki sarahate de tamamile muta-
bakati için encümenimiz, Maliye encümeni gi
bi bunu tefsir etmeği yerinde bulmuş ve bu 
suretle şimdiye kadar vukubulan tatbikatı da 
teyid etmiş oluyor. Aksini mütalea ettiğimiz 
takdirde yeniden bir tesis yapacağız ve bu 
tesis dolayısile de şimdiye kadar cereyan et
miş olan muameleleri karıştırmış olacağız. Bu 
kanunun neşrinden itibaren 12 sene geçmiş
tir. Bu itibarla encümeniniz tefsir etmeği mu
vafık bulmuş ve fıkrayı tefsiriyeyi nazarı tas
vibinize arzetmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, yem 
ve tayın kanunu 1330 senesinde çıkmıştır. Bu 
gün için ömrü 26 - 27 sene içindedir. 1330 ta
rihli olan bu kanunun birinci maddesinde kı
saca şu yazılıdır : «Bir neferin yem ve tayını 
şundan ibarettir : Ekmek, et, bulgur, soğan, 
gaz, bilmem ne... 

İSMET EKER (Çorum) — Saymağa hacet 
yok. 

REFİK İNCE (Devamla) — Müsaade buyu
run. İkinci maddesinde : «Bir neferin rama
zandaki taymı şundan ibarettir, der ve sayar. 

Şimdi, İsmet Bey arkadaşıma söyliyeyim 
ki iki maddeyi bu tarzda ifade etmemin hik
meti vardır. 1495 numaralı bir kanun çıkar
mışız. Adı şu : «14 eylül veya 9/1330 tarihli 
Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel kanun». Serlevha bu : «Birinci mad
desine müzeyyel kanun». Bu zeylettiğimiz ka
nunun birinci maddesinde de demişiz ki, «Kars, 
Erzurum, Bayazıd, Hakâri, Van vilâyetleri da
hilinde bulunan askerlerin gündelik tayinleri 
ekmekten şu kadar, şundan şu kadar arttırıl
mıştır». Şimdi bunu okuyan, okuyub fikir al
mak vaziyetinde bulunan her adamın anlaması 
lâzımgelen bir şey varsa bu da, Yem ve tayın 
kanununun birinci maddesinde gösterilen mik-
darlarm ancak şu sayılan vilâyetlere münhasır 
ve mahsus olmak üzere arttırılmış olduğudur. 
Bu anlaşılır. İkinci maddeye geçmesine imkân 
yoktur. Çünkü ramazanda efradm yiyeceği gı
dayı arttıran madde ikinci maddedir. 
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BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 

Bilâkis. 
REFİK İNCE (Devamla) — Şimdi Bütçe en

cümeni diyor ki; birinci maddede gündelik ta
yın arttırılmıştır. Yem ve tayın kanununun ge
rek birinci maddesinde, gerek ikinci madde
sinde gündelik taym gösterilmiş olduğuna gö
re, evlâ bittarik, ramazandaki gıda da arttırıl
mış olur. Bu, gayet tabiidir, diyorlar. Ben di
yorum ki; bu gayet gayritabiidir. Vazii ka
nunun sarahaten ifade ettiği bir meselenin 
müstakillen bir müessesei hukukiye olan madde 
içerisine teşmili memnudur. Belki aklen buna 
lüzum gösterebiliriz. Bir de maddeten dahi bu
na imkân yoktur. Çünkü ikinci madde, benim 
noktai nazarımdan, ramazana mahsus olmak 
üzere bir hükmü ihtiva etmektedir, zira birinci 
maddede 3100 kaloriyi kâfi bulan vazıı kanun 
ramazan ayma mahsus olmak üzere bunu 3300 
kaloriye çıkarmıştır. 3300 kaloriyi vermekte 
olan vazıı kanunun zaten lâzım olan kaloriyi 
vermekte olduğuna göre, bunun tezyidini tasav
vur etmemek bence gayet tabiidir. Onun için
dir ki birinci maddedeki eksikleri tamamlamış 
ve ikinci maddedeki 3300 kaloriyi kâfi görerek 
yeniden zam yapmağa lüzum görmemiştir. 

Şimdi bu bakımdan meselenin tefsire taham
mülü yoktur. Bu kanunun birinci maddesine 
zeyil yaparken, o kanunun artık ikinci madde
sinin dahi bir zeyle tâbi olduğunu hesab etmeğe 
hukukî ve teşriî nazar asla müsaade etmez. 

Hükümetin ufak bir noktai nazarını tashih 
etmek isterim. Hükümet, 1495 numaralı kanun 
yapılırken, ramazanın nazarı dikkate alınmamış 
olduğunu, vazıı kanunun bir zühulüne atfedi
yor. Vazıı kanunu bundan tenzih ederim. Bu zü
hulü kabul etmem ve etmeyiz. 

Belki onların düşüncelerinde hata olduğuna 
zahib oluruz. Vazıı kanunun bu şekildeki tak
dirinde asla zühul yoktur, maahaza isabet de 
vardır. Onun içindir ki Millî Müdafaa encümeni 
meseleyi bir tefsir mevzuu görmemekte ve bir 
tesis mevzuu olarak görmektedir. Bu, gayet ta
biidir. Ne oluyor şimdi? Hükümetin esbabı 
mucibesinde, bu sayılan vilâyetlerin ahvali ha-
vaiyesi fazla gıdayı icabettirdiğine göre rama
zanda bu icab, oruç tutanlara mahsus olmak 
üzere dahi, variddir. Bunu kabul ettiğimiz daki
kadan itibaren Millî Müdafaanın noktai naza
rına iştirak etmiş oluyoruz. Onun içindir ki bu
nun bir tesis mevzuu olduğuna kaniim ve yapı
lırsa böyle yapılır. 

Yalnız bir noktayı Divanı muhasebat Reisi 
arkadaşımıza sormak istiyorum. Kanunun ömrü 
yani 1495 sayılı kanunun ömrü 11 senedir. On 
bir senedenberi böylece tatbik edildiğini Hükü
met söylüyor, diyor ki, on bir senedenberi biz 
ramazanda dahi 1495 sayılı kanunla kabul etti
ğimiz zammiyatı verdik. Bütçe encümeni dahi 
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bunu teyid ediyor. Yani öyle bir hâdise karşı
sındayız ki; biz bir taraftan kanunun birinci 
maddesini tadil ettiğimizi söylerken yem, tayın 
kanununu tatbik etmekle mükellef olan mües
sese, Millî Müdafaa vekâleti, bu kanunu kendi 
kendine bu şekilde anlamış, bu sefer bu zammı 
birinci maddeye mahsus olmak üzere ramazan
da dahi ilâve etmiştir. 

Şimdi yine Bütçe encümeninin verdiği iza
hattan anlıyoruz ki Divanı muhasebat bunu gay
ri kanunî bulmuştur. 

Soruyorum; 1929 senesinde çıkan bu kanu
nun tatbikatına aid olan evrakı 11 sene sonra mı 
görüyorlar? Yani 11 senedenberi hesab mura
kabe vaziyeti ne olmuştur? Eğer bunu 10 sene, 
sekiz sene, yedi sene, beş sene evvel görselerdi 
hiç olmazsa hata bu bir kaç seneye raci olacaktı. 
Bu gün 11 senelik bir mesuliyeti kabul etmek 
veyahud Yüksek Heyet kabul ettiği takdirde 
affetmek mevkiine gireceğiz. Bu mevkie gir
mek gayri kanunidir. Bu file cevaz vermek ve
yahud vize noktasından vazifesini yapmış ol
maktan mütevellid bir mesuliyeti yüklenmiş olu
yoruz. Onun içindir ki evvelâ nasıl olmuş da 
Divanı muhasebat bu işi 11 senedenberi görme
miş. 11 senedenberi görmüş, tashih etmiş ise, 
Miİlî Müdafaa encümeninin hakkı vardır. 

Çünkü beş sene, yedi sene, on senedenberi 
hesabları, Meclis namına Divanı muhasebat ted-
kik ve vize etmiş derse bu dahi levazım riyaseti
ne olsun, Millî Müdafaa vekâletine olsun bu meç-
huliyete kanaat getirmek için, bu işte hesabla-
rın atisine taallûk eden bir vaziyette bir hük
mümüz olabilmesi için af mı etmek lâzımdır, 
yoksa mesuliyet mi aramak lâzımdır, mesuliyet 
keyfiyetini halletmek için Divanı muhasebatın 
11 senelik hesablarmı gözden geçirmek ve on
dan sonra maddeye geçmek icab eder. Bunun 
için de Divanı muhasebat reisinin bize izahat 
vermeden bu meselenin halledilmesine imkân 
yoktur. 

REÎS — Divanı muhasebat riyasetinden iza
hat istiyorlar. Dahilî nizamname Divanı mu
hasebat reisinin her vakit celselerde bulunmasını 
mecbur tutmaz. Tensib buyurursanız bunu ta
lik ederiz, diğer celsede konuşulur (Kanun çık
sın sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
Efendim, benim bir takririm vardır, o reye ko
nursa söz isteyenler belki söylemeğe lüzum gör-
miyeceklerdir. 

REÎS — Usulen müzakerenin sonunda reye 
arzederiz. 

MİLLÎ MÜÜDAFAA E. REÎSİ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Millî Müdafaa 
encümeniniz Refik İncenin bidayetteki mütalea-
sına tamamen iştirak ediyor. Okunan mazbata
mızda keyfiyet arzolundu. Biz bunu bir tesis 
mevzuu telâkki ettik. Malî hususatta kıyas tari-

< kile bir mevzuu kabul etmek doğru olmadığı 
I Yüksek Heyetinizin direktifidir. Gerek bizim, 

gerek Bütçe encümeninin kabul ettiği hususat-
tan her ikisinin ayni neticeyi vermesi hasebile 
hangisi münasib ise kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HÜSNÜ KİTAB-
CI (Muğla) — Bütçe encümeniniz kıyas tari-
kile bir hüküm istinbat etmiş ve onu arzetmiş 
değildir. Biz diyoruz ki, bunu bu maddenin 
ibaresinin ıtlakmdan anladık. Refik İnce ar
kadaşımız birinci maddede işaret buyurmadılar 
ki sarahat var mıdır, yok mudur? 

1495 sayılı kanunun 1330 tarihli kanunun bi
rinci maddesine tezyil edildiğini birinci madde 
yazıyor mu? Onu işaret buyurmadılar. 1495 nu
maralı kanunun birinci maddesi alelıtlak bu as
kerlerin gündelik tayinlerine bu zammın ya
pılacağını âmirdir. Eğer madde, 1330 tarihli 
kanunun birinci maddesine şu zeyil yapıldı de
miş olsaydı, Bütçe encümeni tabiatile sakit ka
lırdı ve bu maddenin bu sarahati karşısında 
tereddüde mahal kalmazdı. Fakat muhterem ar
kadaşım, maddenin metnindeki sarahati, kanu
nun unvanındaki kayidle takyid etmeği doğru 
buluyorlar. Maddeden hüküm intinbatma imkân 
var iken bunu unvan ile takyid etmek doğru 
mudur? Bizim tezimiz maddenin sarahati etra-
fmdadır. Yoksa hiç bir zaman şuradan bura
dan kanunun unvanından istifade etmek tariki 
düşünülmemiştir. İfadeler sarihtir Esbabı mu-
cibede de şöyle yazmışızdır; demişizdir ki : 
madde sarihtir, yalnız kanunun unvanıdır ki 
bazı makamları tereddüde sevketmiştir. Halbu
ki madde sarihtir, karinelerle mana çıkarmağa 
lüzum yoktur. Onun için mevzuun bir tefsir 
fıkrasile halline imkân vardır, dedik ve zanne
derim bu, yerinde bir mütaleadır. İfadelerim, 
teyidden ibarettir. Yalnız şunu tasrih etmeye 
mecbur oluyorum ki, birinci maddeye zeyil ya
pıldığını ve ikinci maddenin bundan müstefid 
olamıyacağmı söylediler. Halbuki kanunun 
maddesi soğuk mmtakada bulunan askerlerin 
tayinatmın arttırılacağını âmirdir. 

Arkadaşım, kalorinin 3 100 den 3 300 e 
çıktığını söylediler. Kardeşim, asıl mesele bu 
değildir. Vazıı kanunun düşündüğü, soğuk 
iklimdeki askerlere daha fazla gıda vermek
tir. Ramazan icabı olarak fazlalık heyeti umu-
miyesi için kabul edilmiştir. Fakat her hangi 
bir iklimde oturursa otursun tayin fazla ola
caksa o halde bu kanunun hususiyeti nedir? 
Soğuk iklimdekina de 300 gram, sıcak iklim-
dekine de 300 gram olursa nerede kaldı bu 
gaye? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, yapılan müzakere 'bize gösterdi ki 
bir yanlışlık vardır. Böyle bir şey olmuş. Büt
çe encümeninin noktai nazarı gayet doğrudur. 
Olan olmuş, yiyen de askerlerimîsdir. Yanlış
lık bilinerek yapılmış değildir. Askeri doyur-
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mak için kanunu böyle anlamış ve böyle yap
mışlardır. Afiyet olsun, yiyen evlâdlarımız-
dır, askerlerimizdir, Bütçe encümeninin nok-
tai nazarı gayet doğrudur. Bir takrir veriyo
rum. Bunu kabul ederseniz mesele hallolunur. 

KÂZIM NÂMI DURU (Manisa) — Arka
daşlar, bu tefsir meselesi encümende mevzu-
bahs olduğu zaman ben aleyhinde bulundum. 
Encümen de benimle hemfikirdi. Tefsir kud
reti yoktur, dedik. Beni buna sevkeden saik iki 
idi. Birincisi; 1330 senesinde yapılmış olan 
Yem ve tayinat kanunu ki, bundan 40 sene 
evvelki tıbbî malûmata göre tertib edilmiş 
bir kanundur ve yalnız kalori esası üzerine 
tertib edilmiştir. Ferdin sarfettiği hayatî ener
ji yalnız kalori ile temin edilemez. Bedenin 
kalori ile beraber muayyen mikdar vitami
ne, şuna, buna ihtiyaçları vardır. Bu gün ha
zarda bulunan bir erle, seferberlikte bulunan 
bir erin sarfettiği enerji kuvveti ayni değil
dir. Bu enerji kudreti iklimlere göre de de
ğişir. Nitekim iklim meselesini ikinci kanun 
nazarı dikkate almıştır, 1929 da yapılan ka
nun bunu telâfi etmeğe çalışmıştır. Fakat 
meselenin esası şudur ki, 1330 da yapılan Ta
yin ve yem kanunu, gıda itibarile bir ferdin 
sarfedeceği kudretleri telâfi edemez. Binaen
aleyh o vakit dedim ki, buraya gelecek kanun 
bu maddeyi tefsiren veyahud bu maddede sar-
fedilen paraların affi suretinde değil, belki 
efradı, gözbebeğimiz ercikleri adamakıllı, fen
nî ve ilmî surette tağdiye edecek, onların muh
taç oldukları enerjiyi temin edebilecek su
rette bize bir kanun yapsınlar, getirsinler. 

Arkadaşlar, bunu burada söylemek mec
buriyetinde kaldım. Artık böyle olmak mı lâ-
zımgelir, yoksa yeniden kanunla gelmek mi lâ-
zımgelir, bunu siz düşününüz. Benim vicdanımı 
yakan bir mesele idi, bunu arzettim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usule aid tak
rirler var, okunsun. 

REİS — (Divanı muhasebat reisine hitaben) 
Seyfi Bey, izahat verecek vaziyette misiniz? 

DİVANI MUHASEBAT Rs. SEYFİ ORAN 
— Henüz okuyamadım. 

REİS —- Takrirleri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen Divanı muha
sebat reisinin dinlenmesini teklif ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

REİS — Divanı muhasebat reisi geldi. Fa
kat henüz mazbatayı okuyamamıs. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
—• Usul hakkında söz söyliyeceğim: 

Tefsirle tesis hakkındaki ihtilâfı halletme
den evvel Divanı muhasebat reisini dinlemeğe 
mahal ve imkân yoktur. Çünkü bir teklif ya

pılmıştır. Bu teklif kabul edilirse tefsir mev
zuu meseleyi halletmiştir. Yani tatbikat tama-
mile meşrudur ve doğrudur, demektir. Şu hal
de soracak bir şey yoktur. Yok tesis mevzuu 
kabul edilecek olursa o zaman Divanı muhase
batı dinlemekliğimiz lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Halledeceğimiz 
mesele Divanı muhasebattan gelen bir meseledir. 
Halledeceğimiz meselenin saikı olan keyfiyeti 
bizzat buraya getiren Divanı muhasebat oldu
ğuna göre niçin onun mütaleasını almıyalım? 
(Lüzum yok, ayrı mesele sesleri). (Gürültüler). 

REİS — Tenevvür için Hükümetten veya 
Meclis teşkilâtından daima izahat istenebilir, 
onun için Refik İncenin takririni reye arzede-
ceğim. Şimdi takriri tekrar okutuyorum: 

(Refik İncenin takriri tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... Al

mayanlar ... Takrir kabul edilmiştir. (Gürül
tüler, anlaşılmadı sesleri). 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Nizamname 
mucibince yanlış oldu. Arkadaşlar, işin ne su
retle reye konduğunu anlayamıyarak ekseriyet 
rey verdi. 

REİS — Usul üzerine takrir okundu, anla
yanlar rey verdi. Tekrar reye koymağa lüzum 
yoktur. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Beş arkadaş, ayağa kalkarak, nizamname 
mucibince tayini esami ile reye konmasını isti
yoruz. (Bes mebus ayağa kalktı). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Usul 
hakkında sös söyliyeceğim . 

Ben rey meselesine karışmam. O Riyasetin 
hakkıdır. İstimal ederler. Yalınız nizamna
me mucibince eksik kalan bir şey oldu, O da iki 
takriri okumak meselesidir. Takririn biri okun
du, biri okunmadı. Bu takrirler birbirine zıt 
fikirleri havidirler. Her iki takrir okunmalı
dır ki, ihtiva ettikleri noktai nazarlar anlaşıl
sın. Benim takririmin mahiyeti nedir, bunu 
kimse bilmiyor. Binaenaleyh, ikinci takririn 
okunmaması yanlıştır. Bu noktanm tashihini 
rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

Arkadaşlar, deminki takririn reye kon
ması sırasında görülen vaziyet arkadaşların 
büyük bir kısmının makûs kanaatta, yani 
okunan takririn mahiyeti üzerinde yanlış su
rette rey verdikleri... (Hayır sesleri, gürültüler) 
müsaade buyurun, intibaı bir çok arkadaşları
mızda hâsıl olmuştur. Onun için bendenizce, 
Divanı muhasebat reisinin, meselenin tenevvürü 
için, celbine lüzum olmadığı hakkındaki noktai 
nazarda ekseriyet var idi ise... (Gürültüler, 
hayır sesleri) bu noktai nazarın tezahürü fay
dalıdır. Binaenaleyh demin reye konan me
selede arkadaşların ekseriyeti Divanı muha
sebat reisinin celbine lüzum olmadığı intibam-
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da idilerse ekseriyet o fikirde idise... (Gürül
tüler). Müsaade buyurun. Çünkü bir çokları
mızda hâsıl olan kanaat o merkezde idi. Usulen 
bu hususun sübutu icabeder. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Bu meseleyi nizamname halletmiştir. 5 ar
kadaş ayağa kalktık. Tayini esami ile reye kon
masını teklif ettik. Binaenaleyh... 

REFİK İNCE (Manisa) — Tayini esami için 
15 imzalı bir takrir lâzımdır. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Devam
la) — Hayır, 5 azanın ayağa kaîkması kâfidir. 
Binaenaleyh Riyasetin nizamname icabatmı yap
ması lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Görüyorsu
nuz ki, (Şiddetli gürültüler) Müsaade buyu
runuz. Nizamnameye göre tayini esami için 15 
arkadaşın bir takrir vermesi lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey! 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Müsaade 

buyurunuz. 
Fakat 5 arkadaş ayağa kalktığına göre, ben

denizin nizamname dahilinde bildiğime göre, Ri
yasetin meseleyi ayağa kaldırmak suretile tek
rar reye koyması icabeder. 

Beş kişi ayağa kaİKmışxır. Binaenaleyh, beş 
kişinin ayağa kalktığına ve nizamnamei dahili
nin sarih hükümlerine göre, Riyaset Divanı va
ziyetin tamamen taayyün ve tenevvürü için tek
rar reyi işarî ile reye koyması lâzımdır. Divanı 
Riyasetin, tayini esami ile değil, reyi işarî ile 
tekrar reye koymasını bendeniz teklif ediyo-
um. çünkü beş arkadaş ayağa kalkmıştır. 

REİS — Buyurun İsmet Eker. 
BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 

Bendeniz söz istemiyorum. Nizamnamei dahilî 
esasen meseleyi halletmiştir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Di
vanı muhasebat reisi gelsin, izahat versin,, dedi
ler. Fakat izahata lüzum yoktur diye müzake
reye devam edildi. Evvelce karar verilmişti. 
Eğer tefsir tarikile olursa makabline de şümu
lü olur. Binaenaleyh bu, tefsir mevzuu değildir. 

REİS — Ziya Gevher Etilinin takririni oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Verilen izahat ve müzakerelerden alınan ne

tice Bütçe encümeni noktai nazarının doğru ol
duğunu gösteriyor. Bütçe encümeni mazbata
sının kabulünü rica ederim. 

Çanakkale 
Ziya Gevher Etili 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu teklifin usu
le muvafık olmadığı hakkında söz söyliyeceğim. 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Usul için
de usul. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi, arkadaş

lar, müzakere ettiğimiz meslenin bu kadar he
yecanı mucib olmasına ben kendi hesabıma çok 
memnunum. Bu, güzel bir hareket oldu. Ama 
bence bu hareket, benim verdiğim takrir noktai 
nazarından, menfi oldu. Bendeniz izahat iste
miyoruz diyen bir meclis görmedim. İzahata ih
tiyaç yok diyen ifadeden ben bir mana çıkara
mıyorum. Divanı muhasebat reisinden her kes 
sual sorabilir. Hatta Makamı Riyaset, mücer-
red vekili aidi yoksa müzakere cereyan etmez, 
der. Niçin? Çünkü mebuslar o iş hakkında sual 
sorduğu zaman cevab verecek adam bulunsun di
ye. Meselâ Ziya Gevher arkadaşımız verdiği 
takrirde diyor ki, verilen izahattan hakikat an
laşılmıştır (Gürültüler). Şu her keşi susturma
sını bilen Ziya Gevher biraz da susmasını öğ
rense ne iyi olacak.... (Gülüşmeler). Ne yapa
lım, meydan vermiyor ki Ziya Gevher... (Bun
dan sonra susacak sesleri). 

REİS — Rica ederim devam edin, muhavere 
yapmayın. 

REFİK İNCE (Devamla) — Şimdi arkadaş
lar; şöyle muhakeme edelim : bir mesele vardır. 
Heyeti umumiyesini müzakere ediyoruz. Bir ka
nun heyeti umumiyesinin leh ve aleyhinde mü-
talea dermeyan ediliyor. Leh ve aleyhinde mü-
talea dermeyau edilirken bir hâdise oluyor. Ka
nun mevzuu mudur, tefsir mevzuu mudur? Tef
sir mevzuu olduğunu söyleyen Bütçe encümeni, 
tefsir mevzuu olmadığını söyleyen bendenizle be
raber Millî Müdafaa encümenidir. Şimdi orta 
yerde iki encümenin noktai nazarı münakaşa 
olunurken, verilecek kararımıza müessir olmak 
üzere, ister menfi, ister müsbet netice çıksın, 
şu zatin dahi dinlenmesini isteriz dedim. Bina
enaleyh ben kendi hesabıma tenevvür için ken
disinin dinlenmesi için ihtiyaç gördüm ve ar
kadaş kendisi buradadır. Dinlenmesinden hu
sule gelecek faydadan niçin mahrum kalalım? 
Rica ederim, Ziya Gevher arkadaşımızın takriri
ne rey vermiyelim. O takrir kabul edildiği za
man izahattan sarfı nazar ettik demektir. Sarfı 
nazar etmiyelim, izahat alındıktan sonra takrir 
reye konsun, bu suretle mesele hallolunur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Usul hakkın
da şunu okuyacağım. 

REİS — Daha evvel söz isteyen vardı. 
NÂZIM POROY (Tokad) — Usule muvafık 

söyliyeceğimi zannediyorum. Meselenin ruhunda 
bir nezaket vardır. Refik İnce arkadaşımızın 
talebi kabul edildiği takdirde bu, tesise doğru 
gitmek, yani Millî Müdafaa encümeninin kararı
nı kabul etmektir. İsmet Eker arkadaşımız pek 
güzel söylediler. Bu, bir tefsir mevzuu mudur, 
bir tesis mevzuu mudur? Tesis mevzuu olduğu 
kabul edilirse o vakit takrir reye arzolunur ve 
Divanı muhasebat reisini çağırmakta hiç bir mâ
ni yoktur. Fakat öyle zannediyorum ki, bu bir 
tefsir mevzuudur. Kabulünde, makabline şamil 
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olacağı için, Dinvanı muhasebat reisinden sor
mağa hacet kalmaz. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Akadaşlar, şu 
veya bu husus için değil, bendeniz sırf demin hâ
sıl olan tereddüd itibarile, meselenin nizamnamei 
dahiliye uygun bir şekil alması itibarile maru
zatta bulunuyorum. Nizamnamei dahilinin 134 
ncü maddesi mucibince, işarî reyleri reisle kâ-
tibler müttefikan saymak ve takdir etmekle mü
kelleftirler. Binaenaleyh el kaldırmak suretile 
rey istihsalinin neticesinde ittifak edemezler ve 
yahud ekseriyetin husulünde şüpheye düşerler 
veya azadan beşi ayağa kalkıb bunu isterlerse 
ayağa kalkmak usulüne müracaat edilir. Beş 
arkadaş ayağa kalkmıştır. Nizamnamei dahili
nin 134 ncü maddesinin ikinci fıkrasının tatbi
kini Makamı Riyasetten taleb ederim. 

REİS — Müsaade ediniz, izah edeyim. Ziya 
Gevher Beyin takririni reye arzetmemekliğimm 
sebebi, Refik İncenin tahririnin bir meselei 
müstacele teşkil etmesindendir. Elbette ki, 
onu tercihan reye koymak icab eder. (Doğru 
sesleri). Nizamnamei dahilî mucibince takriri 
tayini esami ile reye arzedeceğim. (Ayağa kalk
mak suretile reye koyunuz sesleri) . 

Peki. Takriri okutuyorum. 
(Refik İncenin takriri tekrar okundu). 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Lütfen ayağa kalksınlar ... Kabul et
meyenler ... ayağa kalksınlar ... Takrir kabul 
edilmiştir. Kabul edenler 85, kabul etmeyenler 
75 kişidir. Divanı muhasebat reisinin vereceği 
izahata talikan, mazbatanın müzakeresini tehir 
ediyorum. 

2 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve 
Memurin kanunu lâyiham ve Gümrük ve inhisar
lar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/400) [I] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Gümrük muhafaza ve muamele smrfı memurları 
teşkilâtı hakkında kanun 

MADDE 1 — Gümrük muhafaza Genel ko
mutanlığı muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşkilâtı : Muhafaza başmüdürlüğü, mü
dürlüğü ve mmtaka ve kısım amirlikleri ile mu
hafaza ve muamele memurluklarından ve istih
barat amirliklerinden terekküb eder. Bu teşki
lâtın maaşlı memurlarının derece, unvan, aded 
ve maaşları (1) ve ücretli memurlarının derece, 
unvan, aded ve ücretleri (2) sayılı cedvellerde 
gösterilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci müzakeresinde 
cedveller okunmuştu. Şimdi de okunmasına 

11] Birinci müzakeresi 16 ncı inikad zabtın-
dadır. 

1940 C : 1 
lüzum görülüyor mu?. (Hayır sesleri). 

Tadilname yoktur, Maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza memurlu
ğuna hariçten gireceklerin : 

A) Yaşı (30) dan yukarı olmaması ve bede
nî kabiliyetleri gedikli erbaş olacaklar hakkın
daki hükümlere uygun olması, 

B) Boyu 1,64 den aşağı olmaması, 
C) Memurin kanununda yazılı diğer vasıfla

rı haiz olması şarttır. 
REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Muhafaza memurluğuna ilk 
alınacaklar, namzedlik devresinde meslek kur
suna tâbi tutulurlar. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Muamele sınıfı memurları bü
ro işlerinde çalışırlar. Sivil elbise giyerler ve si
lâh taşıyamazlar. Muamele sınıfı memurları ile 
istihbarat âmirlerinin ve muhafaza başmüdür ve 
müdürlerinin memuriyete kabulleri umumî hü
kümlere tâbidir. 

Muamele sınıfı memurlarından muhafaza sı
nıfı memurluğuna ve muhafaza sınıfı memurlu
ğundan muamele sınıfı memurluğuna nakil, sıh
hi durumları ve istihdam kabiliyetleri dikkate 
alınarak Genel komutanlıkça yapılır. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5— Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirlerinin mecburî olarak tekaüde 
sevkolunmaları için yaş haddi şunlardır : 

Yaş haddi 

A) Muhafaza memurları 50 
B) Kısım âmirleri 55 
C) Mmtaka âmirleri 60 
Bunlardan, hizmetlerinin devamında fayda 

olduğu mafevklerinin vereceği ve Gümrük mu
hafaza genel komutanlığının kabul edeceği 
sicil ile anlaşılanlar Gümrük ve inhisarlar vekil
liğinin her sene için vereceği kararla daha beş 
seneye kadar çalıştırılabilir. Bu suretle tekaüd 
edilecekler hakkmda Askerî ve Mülkî tekaüd 
kanununun 26 ncı maddesi hükümleri tatbik 
olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Gümrük muhafaza teşkilâtına 
giren memurlardan dokuzuncu (dahil) derece-

l 
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ye kadar olanlarla bütün müstahdemler Muha
faza genel komutanlığınca, 8 : 6 (dahil) ncı 
dereceye kadar olanlar bu komutanlığın inha
sı üzerine Gümrük ve inhisarlar vekilliğince, 
bu derece yukarısında bulunanlar kararname 
ile tayin olunur. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Muhafaza başmüdür ve mü
dürleri ile mmtaka ve kısım âmirleri ve mu
hafaza memurları (Gümrük zabıtası) dır. Bun
lardan başmüdür ve müdürlerden maadası me
zun olmadıkları zamanlarda resmî elbise giy
meğe mecburdurlar. Bunların silâh ve cepha-
nelerile resmî elbiseleri Genel komutanlıkça 
temin, şekilleri kararname ile ve miadları Ge
nel komutanlıkça tesbit olunur. 

Sivil kıyafetle vazifelendirilen muhafaza 
memurlarile kısım ve mmtaka âmirlerine sene
de maktuan (50) lira elbise bedeli verilir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Atlı olarak hizmet kabul eden 
Gümrük muhafaza memurları ile kısım ve 
mmtaka âmirleri Genel komutanlıkça tayin 
edilecek vasıfta at ve teçhizatını kendileri teda
rik ederler. Bu hayvanların iaşesi ayda mak
tuan memurlara verilecek (14) lira ile temin 
edilir. Bu memurların tahvillerinde vasıta
larla nakledilmeleri masrafı olarak ordu subay
larına verilen mikdar ve nisbette hayvan nakil 
masrafı verilir. Vazife esnasında telef olan ve
ya işe yaramaz hale gelen zatî hayvanların 
bedelleri 1471 sayılı kanun gereğince ödenir. 
Mezun bulunanlara, mezuniyetlerinin üç aydan 
fazlası için ve hayvanı ölen veya hizmet edemi-
yecek hale gelenlere yenisi tedarik edilinceye 
kadar yem bedeli verilmez. Genel komutanlığın 
muvafakatini almadan hayvanını elden çıka
ran veya değiştiren memur müstafi addedile
bilir. Atlı sınıfa alınacaklar arasında askerli
ğini atlı sınıflarda yapmış olan tercih edilir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mmtaka âmirlerinin çalışma zaman ve tarz
ları Genel komutanlıkça tayin olunur. 

Bunlardan, iş saatleri dışındaki zamanlarını 
da karakollarda geçirmeğe mecbur tutulan ve 
hafta tatilinden istifade ettirilmeyenlere hafta
da (24) saat izin verilir. 

Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu 
izin kesilmez. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Muhafaza memurlarile kısım 
ve mıntaka âmirleri hakkında Memurin kanu
nunda sayılan hallerden başka aşağıda yazılı 
hareketler dahi, karşılarında gösterilen inzibatî 
cezaları istilzam eder : 

A - İhtan mucib hareketler : 
Resmî elbiseyi talimatname dairesinde giy

memek; silâh, cebhane ve teçhizatını temiz tut
mamak; karakol, koğuş ve dairelerde terbiyeye 
aykırı konuşmak ve hareket etmek, 

B - Tevbihi mucib sebebler : 
Resmî elbisesi üzerinde iken menedilen yer

lerde dolaşmak ve oturmak; meslek terbiyesine 
aykırı durumlar ve hareketler göstermek; resmî 
mühür, evrak ve defterleri, silâh ve cebhane ve 
sair malzemesini ve elbiselerini karakolda ve 
üzerlerinde kayidli demirbaş eşyadan birini baş
kalarının kullanmasına mahal verecek veya 
kaybolabilecek bir halde bırakmak, 

C - Maaş kesme cezasını mucib hareketler : 
Lüzumsuz silâh atmak; gümrük muhafaza 

teşkilâtı veya memurları veya muhafaza hizmet
leri hakkındaki görüş veya bilgisini matbuata 
bildirmek, 

D) Kıdem tenzilini mucib hareketler : 
Kontrolüne tâbi eşya için görmeden vesika 

vermek veya bu kabîl eşyanın görmeden veya 
vesikasını talimatı dairesinde incelemeden ve 
karşılaştırmadan geçirilmesine müsaade etmek, 
ve vazifedar olmadığı hususlarda Hazinenin za
rarını mucib yolsuzluğa muttali iken mafevle-
rine haber vermemek; mafevkine hakaret et
mek, âmirleri aleyhine asılsız ihbarat veya is-
nadlarda bulundukları tahakkuk etmek, 

E) Memurluktan çıkarma cezasını mucib ha
reketler : 

Üzerlerine kaçakçıların saldırdığı arkadaşla
rına veya mafevklerine yardım etmemek; veri
len gizli emirleri ifşa etmek; memur olduğu 
mevkii ve vazifeyi âmirlerinden izin almaksızın 
ve arkadaşlarına devretmeksizin bırakmak; ka
çak takiblerinde ve kaçakçılarla çarpışmada 
emir ve makbul bir zaruret olmadan mevki ve 
vazifesini bırakmak; takib emrini icra etmemek, 
kaçakçılarla alâka ve iştiraki bulunduğu sabit 
olmak; mafevkini dövmek; verilen emirlere kar
şı gelmek maksadile toplanarak veya muhabere 
veya müzakerede bulunarak bir karar verib bu 
kararı yalnız başına veya toplu olarak icraya 
teşebbüs etmek; kaçak zabıt varakasına hakika
te uymayan keyfiyetleri yazmak veya böyle bir 
zabıt varakasını bilerek imza etmek. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Altıncı maddede yazılı kimse
lerden tayini vekillikçe veya kararname ile ya
pılan taşra memurlarile merkez kadrosuna da
hil her derecedeki memurlar için Muhafaza ge
nel komutanlığında Kurmay başkanının reisliği 
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altmda ikinci şube müdürü ve adlî hâkimden I 
mürekkeb bir inzibat komisyonu bulunur. Bi
rinci fıkra haricinde kalan taşra memurları 
için muhafaza başmüdür veya müdürlüklerin
de bu müdürlerin reisliği altında şef, mümey
yiz veya o derecedeki memurlardan toplanan 
üç kişilik bir inzibat komisyonu kurulur. 

Taşra inzibat komisyonu kararları merkez 
inzibat komisyonunda ve merkez inzibat komis
yonunca birinci derecede verilen kararlar vekil
lik inzibat komisyonunda itiraz üzerine tedkik 
olunur. Merkez inzibat komisyonunca ikinci 
derecede verilen kararlar aleyhine vekâlet in
zibat komisyonuna itiraz edilemez. 

BEİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İnzibat komisyonları, cezayi 
hafiflettirecek sebebler gördükleri takdirde me
murların 10 ncu maddede yazılı hareketlerine 
uyan cezalarının aşağı derecesini hükmedebile
cekleri gibi, memurun mazur sayılmasını gerek-
leştiren sebebler karşısında ceza vermekten sar
fınazar edebilirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1920 numaralı kanun ve zeyli 
hükümleri Muhafaza başmüdür, müdür ve mua-
vinlerile mıntaka ve kısım âmirleri ve muhafaza 
memurları hakkında da caridir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Genel komutan teftiş esnasın
da muhafaza memurlarile kısım ve mıntaka 
âmirlerinin inzibat cezalarını müstelzim yolsuz 
hareketlerini gördüğü takdirde memurluktan çı
karma cezası hariç olmak üzere bunlar hakkmda 
diğer inzibatî cezaları resen dahi tatbik edebilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Ankarada Gümrük muhafaza 
genel komutanlığı merkezinde muvakkat bir 
meslek kursu açılır. Kursların tedris devresi ve 
programlarile kimlerin devam edebilecekleri 
vekâletçe tayin olunur. Bu kursların muallim 
kadrosu her sene bütçenin (E) cedvelinde gös
terilen tertiblerden temin edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — 11 nisan 1334 tarihli gümrük 
kanununun 114 ve o kanunun 906 sayılı I 
kanunla değiştirilen 115 nci maddelerile, 1321, 
2017 ve 3303 sayılı kanunlar mülgadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cedvelden 1940 malî yılı zarfında mev- | 
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kuf tutulacaklar ilişik (3) sayılı evvelde gös
terilmiş olub bu cedvel 1940 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (L) cedvelinin güm
rük ve inhisarlar vekâleti Muhafaza genel ko
mutanlığı kısmı yerine konulmuştur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3 — Nafıa vekâletine bağlı Derince Travers 
fabrikasının Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğüne devri hakkında kanun 
lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/496) [1] 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Derince Travers fabrikasının Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum müdürlüğüne 

devri hakkında kanun 
MADDE 1 — Nafia vekâletine bağlı Derince 

Travers fabrikası; bu kanun meriyet mevkiine 
girdiği tarihte mevcud bütün teçhizat ve her 
türlü alât, edevat, demirbaş eşya ve istihlâk 
olunacak eşya ve malzeme, memur ve müstah-
demlerile birlikte ve bu işletmeden mütevellid 
bütün hukuk ve vecaib ile Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne devre
dilmiştir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye ar
zediyorum. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince nak
ledilen memur ve müstahdemlerin unvan ve 
dereceleri mezkûr umum müdürlüğün memur 
ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
ve 3173 sayılı kanunların hükümlerine göre 
Münakalât vekâletince tesbit ve aylıkları yeni 
derecelerinin asgarisi üzerinden tayin olunur. 

Eğer memur ve müstahdemlerin yeni derece 
aylığı eski aldığı aylık mikdarmdan dun ise 
farkı, kademe ve terfi zamlarile telâfi edilince
ye kadar verilir ve tekaüd aidatına tâbi tutulur. 

[1] Birinci müzakeresi 16 ncı inikad zabtın-
dadır. 
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ftEİS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Demiryolları inşaat dairesi ta

rafından traverst fabrikasında gerek enj ekte et
tirilmesine lüzum gösterilen malzeme ve gerek 
yaptırılacak diğer işler için el emeği fiatma 
hiç bir zam yapılmaksızın maliyet fiatı üzerin
den mezkûr daireye tahakkuk ettirilir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 26 - VI -1940 tarih ve 3888 sa
yılı kanunun birinci maddesine bağlı (1) sayılı 
cedvelin Nafia vekâleti kadrolarına dahil Tra
vers fabrikası müdürlüğü kısmı ile 1940 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununun 4 ncü mad
desine bağlı (D) işaretli cedvelin Nafia vekâ
leti kadrolarına dahil Travers fabrikası kısmı 
kaldırılmıştır. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Mezkûr fabrika
nın teşkilât kadroları ve işletme masrafı karşı
lığı olarak Nafia vekâletinin 1940 malî yılı büt
çesine konulmuş olan tahsisatın bakiyeleri Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1940 malî yılı bütçesine nakil ve 
açılacak hususî bir fasla bir taraftan irad ve 
diğer taraftan tahsisat kayid ve sarf ve bu 
kanunun 2 nci maddesine göre tesbit olunacak 
kadro da mezkûr Umum müdürlüğün 1940 malî 
yılı bütçe kanununa bağlı (C) cedveline ilâve 
olunur. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerinin tat-
bikına Maliye, Nafia ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 —• Askerî izin kanununa bir madde ilâve
sine dair 3129 sayılı kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/450) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

[1] 33 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine 
dair kanunun birinci maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 12 - II - 1937 tarih ve 3129 sa

yılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

(Dört senenin hitamında, icab ederse ve 
kendileri de muvafakat ettikleri takdirde izin 
müddeti iki sene daha uzatılabilir). 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

REFİK İNCE (Manisa) — Lütfen kâtib 
bey söylerler mi? Birinci maddede « uzatılabi
lir » mi, « temdid edilebilir » mi yazılmıştır? 

REİS — Matbuunda (Uzatılabilir). 
REFİK İNCE (Manisa) — Bizdeki matbu

ada « temdid edilebilir » şeklindedir. Onun 
için sordum. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bizdeki matbuada da « uzatılabilir » şek
lindedir. 

REİS — Lâyihanın birinci müzakeresi bit
miştir. 

5 — Bina ve arazi vergisi kanunları hüküm
lerine tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hük
mî şahıslara aid mukataalı gayrimenkullerin kıy
metlendirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/407) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddeler geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş 
olan mukataalı gayrimenkullere kıymet tak

diri hakkında kanun 
MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergisi kanu

nunun ikinci ve 1837 sayılı bina vergisi kanunu
nun 3 ncü maddeleri mucibince vergiden müstes
na tutulmuş olan ve 3450, 3709 sayılı kanunların 

[1] 35 sayılı basmayazı zabtın sonundadır 
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haricinde kalan hükmî şahıslara aid mukataalı 
binalarla arazi ve arsaların mukataaları, Va
kıflar umum müdürlüğünün "alâkalı memurları 
tarafından takdir olunacak kıymetler üzerinden 
hesab olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre takdir 
edilecek kışymetler mahallî vakıflar idarelerince 
alâkalılara tahriren tebliğ olunur. Konulan kıy
meti muvafık görmeyen alâkalılar tebliğ tarihin
den itibaren bir ay içinde tebliği yapan idarele
re arzuhal ile itiraz edebilirler. İtiraz vukuun
da taraflarca on beş gün içinde birer ehli hibre 
tayin olunur. Bunların aynen veya tadilen ka
bul edecekleri kıymetler muteber olur. Ehli hib
re arasında mutabakat hâsıl olmazsa mahallin 
en büyük mülkiye memurunca tayin olunacak 
bir hakem tarafından en çok bir ay içinde ko
nulacak kıymet katidir. 

Vakıflar idarelerinin tebliğlerine müddeti 
zarfında itiraz veya ehli hibre tayin etmeyen
lere aid gayrimenkullerin kıymetleri katileşir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hakem, ihtilâfı 
halledecek. En büyük idare âmirinin göstere
ceği hakem lâalettayin bir adam mıdır? Hiç 
bir hususî kıymeti, vasfı olmayacak mıdır? 
Kaymakamın veyahud valinin tensib edeceği 
lâalettayin bir adam mı olacaktır? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Tabiatile bu en büyük memurun inti 
hab etmek isteyeceği adamlarda arayacağı ev
saf binaların, arazinin kıymetine yakından vâ
kıf olması lâzımgelen bir kimse olacaktır. Za
ten büyük mülkiye memurlarına bina vergisi 
ve arazi vergisi kanunlarında intihab salâhi
yeti verilmiştir. Binaenaleyh hangi zevatın bu 
işe vâkıf olduğunu yakından bilmeleri itiba-
rile Dahiliye encümeni bunu tasvib etmiş, Büt
çe encümeni de muvafık bulmuştur. Bunun 
bir ayni daha evvel Devlet mülhak bütçeleri
ne aid kanunlar çıkmıştı, 3450 ve 3709 numa
ralı kanunlar. Onlarda bu esas zaten kabul 
edilmiş olduğu için bunları biz buraya aynen 
getirmiş olmakla hükmü yürütmüş olduk. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu kanunun Ma
liye encümeninde müzakeresi esnasında tesa
düfen ben de bulundum. Orada izahat veril
mekteydi. Cereyan eden müzakereden öyle 
bir kanaat hâsıl ettim ki, bu kanun çıkar çık
maz hemen bu gibi vergilerden müstesna olan 
eşhası hükmiyeye aid olan gayrimenkullere 
vergi tarholunması lâzımgelecek gibi, bir mü
talea yürütüldü. Ben bunun aleyhinde bulun
dum. Arkadaşlar da tabiî abyhinde bulundu

lar. Binaenaleyh bu mükellefiyet kanununun 
neşri tarihinden sonra gelecek zamana aid 
olarak tatbik edilecek, değil mi? Yani vergi
nin tarhı ve mükellefiyetin sübutu tarihi bu 
kanundan sonra olacak, değil mi? 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Evvelâ şunu tasrih edeyim ki bu bir vergi 
değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) Mukataadır. 
BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De

vamla) Mukataalı arazinin icarıdır. Hukuku 
şahsiye vardır. Evvelâ biz burada Evkafın hak
kı şahsisini ne iptal ve ne de temin edecek bir 
hüküm koymuyoruz. Onu ahkâmı umumiyemiz 
kâfil ve zamindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — İşte meselenin 
çıtlak noktası da burası ya.. 

Efendim; şimdi birinci maddeyi okudum. 
Ne diyor bakalım birinci madde : 

«1833 sayılı arazi vergisi kanununun ikinci 
ve 1837 sayılı bina vergisi kanununun üçüncü 
maddeleri mucibince vergiden müstesna tutul
muş olan ve 3450, 3709 sayılı kanunların hari
cinde kalan hükmî şahıslara aid mukataalı bi
nalarla arazi ve arsaların mukataaları, Vakıflar 
umum müdürlüğünün alâkalı memurları tara
fından takdir olunacak kiymetler üzerinden he
sab olunur.» 

Bahsettiğim kanunlarla mukataası affedilen 
mukataa vermemeleri kabul edilen ve bu kanun
lar yüzünden kendisinden mukataa istenmiyen 
bu gibi yerlerden bu kanun mucibince, kıymet
leri üzerinden mukataa hesab olunur. 

Bu münakaşa mevzuu olan birinci maddeden 
sonra bu kanun neşri tarihinden muteberdir, 
dedikten sonra kıymetli arkadaşımız Hüsnü Ki-
tabçmm ahkâmı umumiyeye bırakıyoruz diye, 
hem idareyi, hem bizi teşevvüşü efkâra uğratıcı 
mütalea dermeyanmdan neye içtinab etmiyor
lar. Asla hakkımız yok. Bundan evvelki ka
nunlarda istenmemiş. Evkafın bir müessesei 
umumiye olduğunu ve amme hizmetinde olan 
bu müessesenin bu gibi Devlet müesseselerinin 
en başında olduğunu mu kabul ederek şu veya 
bu hakkı vergi mahiyetinde olan ve bir adı da 
icar bulunan bu kısımda af etmişken şimdi 
hak diye kendisi ta iptidasmdanberi tahsile mi 
gidecek? 

Böyle bir yol açtığımız vakit kanunları ma
kabline teşmil gibi çok tehlikeli bir yola girmiş 
olacağız. Çok rica ediyorum Bütçe encümeni bu 
zehabı halletsin. Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, kaydı tamamile sıfıra müncer olur. 
Biz yaptığımız kanunların sıfırlığını değil, aza
mî kuvvetini göstermek mecburiyetindeyiz. 

BÜTÇE E. M M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, kıymetli arkadaşımız kanunun 
esbabı mucibesini iyi tedkik buyurmamışlar. 
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REFİK İNCE (Manisa) — îyi tedkik bu- I 

yurdum. 
HÜSNÜ KİTABCI (Devamla) — Bu kanu

nun ne unvanı, ne de birinci maddesi bu yerle
rin mukataadan istisna edildiğini göstermek için 
konmuş değildir. Bu arazi vergisinden, bina ver
gisinden istisna edilenler arasında zikredilme
sinde vergilerden muafiyet, mukataa vermedi
ğinden dolayı değildir. Biz bunu tarif etmek 
için getirdik. Arazi ve bina vergilerinden han
gi maddelerinde istisna edilmiş gayrimenkuller 
olduğunu tasrih için getirdik. Pek iyi bilirler 
başka türlü tarife imkân bulamadık. Hatta Ev
kaf müdiri umumî muavinine : biz bunu uzun 
boylu tafsil edeceğimiz yerde, arazi ve bina ver
gilerini 3450 ve 3709 numaralı kanunlar hari
cinde kalan kısım diyeceğimiz yerde, maksadı
nız ne ise doğrudan doğruya onu yazsak ol
maz mı dedim. Cevaben, arazi ve bina vergile
rindeki o müstesnaiyet o kadar uzundur ki bura
da yazmak imkânsızdır. Biz yalnız hangi gayri-
menkulleri kasdettiğimizi ifade etmek istiyoruz. 
Yoksa hiç bir zaman mukataa vergisinden istis
na edilmiş de biz şimdi yeni bir hüküm koyuyo
ruz ve onu eskilerine ircamı düşünüyoruz, böy
le bir şey yoktur. Evkaf hidematı umumiye ile 
mükelleftir. Fakat ayni zamanda hükmî şahsi
yeti haiz, hakkı mülkiyeti ve hakkı tasarrufu 
vardır. Bunu almaktan menedecek hangi hü
küm vardır. Bu neden dolayı buraya girdi, onu 
izah edeyim. Tapu harçları kanununa kadar 
Evkaf idaresi mukataa alıyormuş, o kanun ki 
bir maddesi nisbet tayin etmiş; heyeti umumi-
yesinin binde iki buçuğu demiş. Böyle olunca o 
yerler ki vergiye gayri tâbidir, vergi kıymeti 
yoktur, ve vergi kıymeti mevzubahs değildir ki 
binde 2,5 alabilsin. Yani Evkaf idaresi almağa 
olan hakkını yürütmek için bir mesned bulama
mış. Onun kabahati bu kadar geç kalmasıdır. 
Yoksa başka bîri şey değildir. Ne vergidir, ne 
affedilmiştir, ne de müstesnadır. Arazi ve bina 
vergilerinin yani hangi gayri menkullerin bu 
kanuna mevzu olduğunu anlatmak içindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz bu hu
susta Evkaf umum müdürünün gelib izahat ver
mesini rica edeceğim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Refik İnce arka
daşımızın temas ettiği mesele, birinci maddeye 
taallûk eder. Halbuki birinci madde kabul edil
di ve geçti. Kanunun neşri tarihinden muteber 
olmasını gösteren maddesi üzerinde Evkaf mü
dürünü çağırıb konuşturmak bilmem ne mana 
ifade eder. Esasen Bütçe encümeni mazbata 
muharriri arkadaşımız meseleyi tavzih ettiler. 

REİS — Alâkadar vekil veya müdürü umu
miyi görmeyince ve buna itiraz vaki olunca mü
zakeresini tehir etmeğe mecburum. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Müdürü umumî 
gelmez, alâkadar vekil veya onun izin vereceği 
zat gelir. I 

-İÖ4Ö ö : 1 
REÎS — Bundan sonraki lâyihaya geçiyo

rum. 
6 — îsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer 

müteharrik levazımının Türkiyeye idhalleri müh
letinin temdidi hakkında kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/494) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakknda müta-
lea var mı? 

Nafia vekili buradalar mı (Yok sesleri) 
ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu, Nafi-

aya teallûk etmiyor, Ticaret ^ekâletile alâka
dardır. 

REÎS — Ticaret ve Münakalât vekilleri bu
rada mıdır? (Yok sesleri) O halde bu lâyihanın 
müzakeresini bırakıyoruz. 

7 — Jandarma erat kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/225) [*] 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Millî Müdafaa 
encümeni lâyihasının okunmasını rica ediyo
rum. 

REİS — Müzakerenin bu lâyiha üzerinde ol
masını mı istiyorsunuz? 

REFİK İNCE (Manisa) — Heyeti umumiye-
de kanun projesi okunurken Millî Müdafaa en
cümeninin maddeleri okunsun diyorum. Çünkü 
mahiyeti itibarile millî müdafaa meselesidir. 
Jandarmanın Dahiliyeye aid olduğuna da kani 
değilim ya.. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABÇI (Muğ
la) — Belki izahat verirsem arkadaşım kabul 
eder. 

Efendim; evvelce de arzettiğim gibi, hangi 
encümeni isterseniz onunki okunur. Ehemmiyeti 
olmıyan bir şeydir. Yalnız bu lâyiha Millî Mü
dafaa encümeninde müzakere edildikten sonra 
Gedikli erbaşlar kanunu çıktı yani bu lâyiha 
Millî Müdafaa encümeninde takarrür ettiği sıra
larda gedikli erbaşlar kanunu çıkmış bulunu
yordu. Biz bu kanunda istihdaf edilen noktala
rın bir çoğunu gedikli erbaşlar kanununda na
zarı itibara almıştık. Biz bu kanunu ise muah-
haran ele aldığımız için evvelce gedikli erbaşlar 
kanununda mevcud olan noktaları da dikkate 
alarak telhis ettik. Bu noktai nazardan Millî 
Müdafaa encümeni ısrar etmezse bütçe encüme
ni ninki okunsun, çünkü her madde için çıkıp iza
hat vermek icabedecektir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. Kâ. VEHBİ BİLGİN 
(Konya) — Millî Müdafaa encümeni bu noktai 
nazara iştirak ediyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tamam. Ben de 
kabul ediyorum. 

[*] 32 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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REÎ8 — Maddelere geçilmesini reye arze-

diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 

hükümler ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 21 - VII - 1931 tarih ve 1861 

sayılı kanunun altıncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Evvelce orduda hizmet etmiş ve fakat ay
rıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan ge
dikli erbaşlarla orduda taahhüd ettiği müddeti 
bitirib jandarmaya naklen temdidini isteyen 
gedikli erbaşlar; istenilen şartları haiz olduk
ları ve jandarmada sekiz sene hizmeti taahhüd 
ettikleri takdirde eski rütbe, kıdem ve maaşla-
rile Jandarma gedikli erbaş mektebinin son sı
nıfına kabul olunurlar. 

Bunlar, bu sınıfı muvaffakiyetle takib ve 
ikmal ederlerse jandarma gedikli erbaşlığı ile 
jandarmaya kabul olunurlar. Temdidleri işbu 
kabul tarihinden başlar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat 
ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan 
gedikli erbaşlar lâzımgelen şartları haiz olduk
ları takdirde; eski rütbe, kıdem ve maaşlarile 
jandarmaya kabul olunabilirler. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. Etmteyenler ... Ka
bul edilmişir. 
^ MADDE 2 — Jandarmada gedikli olmayan 
temdidli erata senede bir ay izin verilebilir ve 
bunların maaşı kesilmez. Fevkalâde hallerde 
veya emniyet ve asayiş bakımından mahzur gö
rüldüğü zamanlarda izin verilmesi tehir veya 
müddeti tenkis edilebileceği gibi izinliler de 
geri çağırılabilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hastalıklardan veya yaralan
madan dolayı hava tebdilinde veya tedavide 
bulunan, jandarmada gedikli olmayan temdid
li eratın tedavi veya raporları müddetince ma
aşları kesilmez. Ancak bu tedavi ve hava teb
dili müddeti bir seneyi geçemez. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İşlediği bir suçtan dolayı mah
kûm edilen ve bu mahkûmiyetleri kayid terki
nini icab ettirmeyen veya bir suçtan zan altına 
alınarak mevkuf bulunan jandarma eratının 
mahkûmiyetlerini çektikleri veya mevkuf kal
dıkları müddetçe maaşları verilmeyerek iaşe

leri vazı kazan veya mahallî rayiç üzerinden 
bedelen verilmek suretile temin edilir. 

Maznunlardan muhakemelerinin menine ka
rar verilenlerle beraet edenlerin ve haklarında
ki takibat umumî af ile kaldırılanların alama
dıkları maaşları bilâhare nısıf olarak verilir. 

M. M. E. KÂTİBİ VEHBİ BİLGİN (Kon
ya) — Efendim, müzakere edilmekte olan 
dördüncü madde, zan altına alman jandarma 
eratının bilâhare beraet ettikleri veya muhake
melerinin menine karar verildiği takdirde onla
ra maaş verileceğine dairdir. Bu maddeyi biz 
Millî Müdafaa encümeninde müzakere ettiğimiz 
zaman muhakemelerinin menine veya beraetle-
rine karar verilmiş olan jandarma eratının ma
aşlarının bilâhare tam olarak verilmesini bir 
üçüncü müzeyyel madde ile kabul etmiştik. 
Bütçe encümeni ise bunun dördüncü maddede 
nısıf olarak tesbit etmiştir. Malûmu âlinizdir 
ki, jandarma hususî kanunlarla idare edilen, 
mahiyeti mahsusayı haiz, Devletin emniyet ve 
asayişile alâkadar bir teşekküldür. Jandarma
nın adlî, idarî, askerî âmirleri vardır. Jandar
malar muhtelif âmirlerden gelen emirleri, ma
lûmu âliniz olan ilmî seviyeleri bakımından ted-
kik etmeksizin bilâkaydüşart ifa ederler. Onla
rın yaptıkları bir çok vazifelerden dolayı bilâ
hare muhakeme altına alındıkları ve her 
sene yüzlerce jandarmanın tevkif edilerek istin
taktan geçirildikten sonra beraet ettikleri gö
rülmektedir. Eğer kendilerine verilen ve Dev
let emniyet ve asayişine taallûk eden işleri bi
lâhare beraet ettiği takdirde tam maaşını ala-
mıyacağı endişesile tereddüd ile vazifelerini 
ifaya tevessül ederlerse yani böyle mühim bir 
memleket vazifesini ifa ederlerken arkaların
da kalan çocuklarını ve ailelerini düşünecek 
olurlarsa bunlar yaptıkları vazifelerde tered-
düdle hareket edeceklerdir. Biz zaten maaşları 
pek cüzî olan ve işledikleri vazifelerde nadiren 
vukua gelen fiillerden dolayı beraet ettikleri 
takdirde bunlara maaşlarının tam olarak veril
mesini istiyoruz. 

Bu hususta bir çok misaller arzedebiliriz. 
Bir çok jandarmalar ifayı vazife ederken işle
dikleri suçlardan dolayı tevkif edilmişlerdir. 
Mersinde ve Kastamonuda iki vaka olmuştur. 
Bunlardan birisinde bir döğme vakasında dok
tor raporu yazılı şikâyete bağlıdır. Bundan 
dolayı Adliye, işi şikâyete bağlı görmüş ve maz
nunu tevkife lüzum görmemiştir. Bu maznuni-
yeti dolayısile jandarma korkmuş dağa çıkmış 
ve kendi gibi bir kaç arkadaşını da etrafma 
toplamış. Vilâyet alâkadar olmuş takibe jan
darma müfrezeleri çıkarmış, yakalama esnasın
da bir jandarma bunu yakalayım derken o ka
çan bu jandarmayı ayağından yaralamış o da 
tüfengi ile onu vurub öldürüyor. Bundan do
layı jandarma tahtı muhakemeye alınmış ve 
bir seneden beri mevkuf bulunmaktadır. Ma-
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kamı vilâyetin emrile işlenmiş bir fiilden dolayı 
tahtı muhakemeye almmış ve tevkif edilmiştir. 
Diğer bir vaka da, bir jandarma diğer bir 
mahalle götürdüğü mevkufu kaçırmış ve arka
sından attığı kurşunla mevkuf ölmüş. Jandarma 
tahtı muhakemeye alınmış, 12 seneye mahkûm 
olmuş, fakat iki sene mevkuf kaldıktan sonra 
beraet etmiş. Bu adamlar; zaten çok az olan 
maaşlarını alamam, mevkuf yatarım diye kor-

(ı karlarsa vazifelerini bihakkm ifa edemezler. 

h Onun için biz Bütçe encümeninin 4 ncü madde
sindeki «nısıf» kaydının kaldırılmasını istiyoruz 
ve bunun için de bir takrir veriyorum. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Efendim, ben
deniz de Millî Müdafaa encümeni mazbata mu
harririnin mütaleasmm aynını söyliyeceğim. 
Hattâ bu hususta takrir de hazırlamıştım, ken
dileri böyle bir takrir verdiğinden ben lüzum 
görmedim. Filhakika maznunların muhakeme
lerinin menine karar verilenlerle beraet eden
ler ve affe tâbi olanların nısıf almaları için hiç 
bir sebeb yoktur. Kaldı ki, Barem kanununda 
böyle bir madde konmuş olsa bile bunlar ma
hiyeti itibarile erattan olmaları sebebile, za
bit de değildir, memur da değildir, binaenaleyh 
Devlet memurlarına şamil olan prensipleri bunla
ra tatbik etmek revayı hak değildir. Burada ah
kâmı umumiye dairesinde amel etmek ve hususî 
mevzuu hususî kanunun çerçevesi içinde bıraka
rak hukuk esasları ile telif edib Millî müdafaa 
encümeninin noktai nazarmı kabul ederek icra-
yi muadele etmek daha muvafıkıtr. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, şimdiye kadar bu erat bu aki-
betle karşılaştıkları takdirde hiç bir şey alamaz
lardı. Yeni bir hüküm koyuyoruz. Bunu koyar
ken neyi esas utalım dedik. Memurlar hakkında 
cari olan ahkâmı koyalım, dedik. Her hangi bir 
memur tahtı muhakemeye alınır ve Feridun Fikri 
arkadaşlarımızın dedikleri gibi beraet edebilir. Be
raet etti diye tam maaş vermek doğru olmaz. Çün
kü maaş hizmet karşılığıdır. Fakat böyle olmadığı 
halde dahi mağduriyete uğramış telâkkisile bu
nu yapıyoruz. Yine hepimiz kabul ederiz ki, bu 
arkadaşlar, yalnız vazifeden mütevellid suçlar
dan dolayı değil, lâalettayin suçtan olunca dahi 
bu hükümle karşılaşacaktır. Tahkikatı istilzam 
etmiş bir harekette bulunan her hangi bir arka
daşla tahkikattan uzak durmuş bir arkadaşın 
sicilli üzerinde noktai nazarımız başka başkadır. 
Biz istedik ki, istisnaî bir hüküm yaratmayalım. 
Çünkü daima bunun teşmil edildiğini gördük. 
Bu mümkün oluyor. Polis memurları hakkında 
olduğu gibi, diğ-er bir memur hakkında da va-
riddir. Sonra yine şunu ilâve edeyim ki, bu ar^ 
kadaşlar vazı kazan edilmek veya bedelini ver
mek suretile infak ta ediyoruz. Bunun bedeli
ni buradan çıkarmıyor, ilâve ediyoruz. Onun için 
Bütçe encümeniniz umumî hükümlerden uzak

laşmamağı hedef tutarak ve bunun kendisince 
haklı olduğuna kani bulunarak bu hükmü koy
muştur. Heyeti Celile hakemdir. 

REİS — Takriri okutuyorum. R 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı dördüncü mad
denin, son fıkrasındaki (nısıf olarak) kaydının 
çıkarılarak reye konulmasını arz ve teklif eyle
rim. 

18 - XII -1940 
Konya 

Vehbi Bilgin 
(Hayır, hayır sesleri). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 

Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmadı. 
Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 

Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Jandarmada müstahdem bulu
nan temdidli erat ile gedikli erbaşlar izin alma
dıkça evlenemezler. Bu erat hakkında 3663 sa-
ylı kanun hükümleri tatbik olunmaz. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Jandarma eratı kendisinin ve
ya ailesinin mensub oldukları kaza mıntakala-
rmda istihdam edilemezler. Ancak emniyet ve 
asayiş bakımından Dahiliye vekilliğince müb-
rem bir zaruret görüldüğü takdirde muvakkat 
bir zaman için istihdamları caizdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1861 sayılı kanunun beşinci 
maddesinin müddete aid hükmü kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Millî Müdafaa, Maliye ve Dahiliye ve
killeri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Türkiye - Almanya arasında imzalan

mış olan ticarî mübadelelere mütedair hususî 
anlaşmaya bağlı (B. I) listesinde isim tashihi 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İlciısad encümenleri mazbataları (1/499) 

(Alâkadar vekiller burada değil sesleri). 

— 99 — 



î : 18 18-1 
REİS — Hariciye veya Ticaret vekillerinin 

burada olmadığı anlaşılıyor. Şu halde müzake
re edemeyiz. 

9 — Türkiye - Fransa ticaret, kontenjan ve 
tediye anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 
temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 

1-1940 C : 1 
îktısad encümenleri mazbataları (i/501) 

REİS — Bu lâyiha da ayni vaziyettedir. 
Başka işimiz yoktur. Cuma günü saat 15 te 
toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

2'. B. M, M. Matbaasi 



S. Sayısı: 32 
jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/225) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 14 - IX -1939 
Sayı : 6/4971 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1861 sayılı jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9 - IX -
1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1861 sayılı jandarma efrad kanununun bazı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bazı madde
ler ekleyen kanun lâyihası esbabı mucibesi . 

1 — 1706 sayılı jandarma kanunu mucibince memleketin umumi emniyet ve asayişini korumağa, 
kanun ve nizamnameler hükümlerinin icrasını temine ve bunlara dayanan Hükümet emirlerini ifaya 
memur müsellâh ve askerî bir inzibat kuvveti olan jandarma, bu çok mühim ve şümullü vazifelerini 
yapabilmesi için seciye, bilgi, ihtisas ve tecrübe sahibi uzuvlara ve bilhassa olgupn karakol 
K. larına muhtaçtır. Her kazanın, coğrafî ve iktisadî durumuna ve mülkî taksimata göre muayyen 
köyleri havi karakol mıntakalarma ayrılması jandarma kuvvetinin memleket dahilinde bu suretle 
karakol halinde serpilmiş bulunması hasebile karakollar, jandarmanın temelini teşkil etmektedirler. 
Karakollar, kuvvet itibarile jandarmanın en küçük teşekkülü olmasına rağmen halkın ilk müracaat 
edeceği Hükümet kapısı olması hasebile çok mühim ve mesuliyetli ödev ve hizmetlerin ifasile mü
kellef tutulmuştur. Karakolların deruhde ettikleri bu ağır hizmetlerin başarılması ancak iyi yetişmiş 
karakol K. lan tarafından sevk ve idare edilmesile mümkün olacağı şüphesiz bulunmuştur. 

Jandarmanın esas ödevi olan zabıtai mania işinin çok çetin ve yıpratıcı olmakla beraber meleke 
ve ihtisasa dayandığı göz önüne alınarak 21 temmuz 1931 tarih ve 1861 sayılı kanun ile jan
darmada bilhassa karakollar için gedikli erbaş yetiştirilmesi esası kabul edilmiştir. Bu kanuna 
göre gedikli olmak üzere temdidi müddet eden onbaşılar sınıf erbaşları ve ordudan terhis edil
dikten sonra jandarmaya kabul edilen gedikli erbaşlar kısa bir müddet kıta veya okullarda istih
dam edildikten ve gedikli erbaş okulunu muvaffakiyetle bitirdikten sonra jandarma gedikli erbaş
lığına kabul edilmektedirler. Şimdiye kadar bu kanun mucibince bir çok gedikli erbaş yetiştirile
rek karakollara tevzi edilmiş ise de bunlardan bir kısmının teahhüd ettiği üç seneyi ikmalden sonra 
meslekten ayrılmağa teşebbüs ettikleri görülmektedir. Halbuki uzun büyük masraf ve emeklerle ye
tiştirilmekte olan bu gediklilerin meslekten ayrılmaları münasebetile Devletçe sarf edilen emekler 
boşa gitmekte ve meslekte büyük boşluklar hâsıl etmekte ve bu yüzden ödevlerin matlub veçhile 
ifasına imkânı maddî bulunmamaktadır. 



Bunun derkâr olan büyük mahzurlarını kaldırarak amme hizmetlerinin yolunda cereyanını te
min maksadile buna scd çekmek zarureti hâsıl olmuşutr. Bu da ancak gedikli erbaşların muay
yen müddetle mecburî hizmete tâbi tutulması ile mümkündür. Nitekim ordu gedikli erbaşları 
(2505) saydı kanun mucibince gedikli olduktan sonra piyade ve süvaride (8) ve diğer sınıflarda 
(12) sene hizmete mecbur tutulmaktadırlar. Binaenaleyh buna kıyasen jandarma onbaşıları ve 
gedikli, erbaş ihzari, okulunu bitirib kıtada onbaşı nasbedilenlerle ordudan terhis edildikten son
ra jandarmaya kabul edilen ordu gedikli erbaşları mükellefiik hizmetinden başka jandarma ge
diklisi olduktan sonra en az ayrıca altı sene hizmet ifasına mecbur tutulmaları zarurî görülmüş 
ve 1861 sayılı Jandarma kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri buna göre değiştirilmiştir. 

2 — (1683) sayılı Tekaüd kanununda, muhtelif membalardan yetişmiş olan subaylar ile aske
rî ve mülkî memurların filî hizmetlerinin hangi tarihten hesabi anacağı gösterildiği halde gdeikli 
erbaşların filî hizmetlerinin başlangıcı hakkında kanunlarda hiç bir kavi d bulunmamasında bunla
rın tekaüdlüklerine esas olacak müddetlerinin gedikli çavuşluğa nasıb tarihinden sayılması Millî 
Müdafaa vekâletinin teklifi üzerine T. B. M. Meclisinin 18 haziran 1934 tarih ve 815 sayılı ka-
rarile takarrür ettirilmiş ise de bu karar ancak ordu gediklileri için uygun olub jandarma ge
diklilerinin ihtiyacını temine kâfi değildir. Çünkü ordu ve jandarma gediklileri ayrı ayrı ka
nunlara tâbidir. Membaları ve yetiştirilme şekilleri başka başka kanunlara tâbidir. Ordu gedikli 
namzedleri azamî üç sene içinde gedikli çavuşluğa nasbedildikleri halde jandarmanın yetiştirme 
usulünden dolayı bu kısa müddet içinde gedikli çavuş yetiştirmenin imkânı yoktur. 

Jandarma gedikli erbaş 26 temmuz 1931 tarihinde neşredilen fi861) sayılı kanunla yetişti
rilmeğe başlanmıştır. Bundan daha evvel jandarmada gedikli sınıfı yoktu. Filî hizmeti olan iki 
bucuk seneyi bitirenlerden meslekte tamam il e pişmiş, evsafı matlubeyi haiz olmasından ötürü tem-
did hizmetleri kabul edilenler bunların yerine kaim oluyor ve bunlara ftemdidli) deniyordu. Bu 
kanuna göre bu gün jandarmada mevcud olan gediklilerin bir kısmı ordudan terhis edilib jandar
maya kabul edilen ordu gediklileri ve en mühim kısmı jandarma er okullarını bitirmiş kıtada 
bir müddet hizmet etmiş ve tekâmül devresini ve onbaşı kursunu görmüş ve bilâhare gedikli oku
lunun her iki sınıfını muvaffakiyetle ikmal ederek gedikliye gocmış olan jandarma onbaşı çavuş ve 
erbaşlarıdır. Orududa gedikli olanlar azamî üç sene içinde gedikli çavuşluğa nasbedilmiş olmala
rına binaen Türkiye Büyük Millet Meclisinin yukarıda sözü ^ocon (815) numaralı kararından ta
mamen istifade edebilmektedirler. Halbuki mülga (325) tarihli askerî tekaüd ve (812) sayılı jan
darma efrad kanunlarının bahşettikleri tekaüd hakkından istifade maksadile yukarıda arzedib 
diği şekilde gedikli yerine kaim olan ve 10, 15 sene evvel jandarmaya kabul edilmiş bulunan 
ve sınıf başçavuşluğuna kadar terfi etmiş olan temdidlilere yine aynı tarihlerde jandarmaya 
girib ehliyet ve liyakatleri bulunduğu halde kadro, bütçe, terfi usullerinin değişmesi ve sair sebeh-
lerden ötürü bu müddet içinde onbaşı olabilmiş bulunanlardan yukarıda sözü ^eoen fi861) sayılı 
kanun mucibince gedikli okulundan çıkmak suret ile gedikliye geçirilenler ve aynı sebebi e henüz gedikli 
okuluna gönderi! em ey en onbaşılar vardır. 

Jandarmada 1931 tarihinden itibaren gedikli yetiştirilmeye başlanmış olmasından dolayı onbeş 
sene sonra gedikliye nasbedilmiş veya edileceklerin bu 1861 sayılı kanunun bahsettiği gedikli tekaüdlük 
hukukundan istifadesine imkân bulunmamaktadır. Çünkü bu kanunun 17 nci maddesine nazaran 
gedikli erbaşlar tekaüde istihkak kazanmış olmak' için gedikli oldukları tarihtim itibaren (20) sene 
hizmete mecburdurlar. Ve yukarıda, sözü geçen (815) sayılı karara göre bunların tem di d ettikleri 
müddetten itibaren yaptıkları hizmetler tekaüdlük için sayılmamaktadır. Bu sebehten bunların bü
yük bir kısmı Jandarma efrad kanununun yaş haddi hakkındaki hükümlerine tâbi olarak tekaüd 
haklarından mahrum kalmakta ve ayni zamanda (Hini tekaüdleriude) verilmek kaydı mevcud olan 
500 lira, mükâfatıda alamadıkları gibi sınıf erbaşlrğmdan gedikliye geçtikleri için kanunun muvakkat 
4 ncü maddesi mucibince yine kendilerine mevud olan (500) lira mükâfatı da alamamaktadırlar. 

Bu halin kendilerinin mağduriyetlerini de mucib olmakta bulunduğunu gören bu onbaşı ve 
erbaşların bir kısmı vaktinden önce meslekten ayrılmakta veya gedikliye nakletmemekte olmaları 
hasebile vücudlarmdan hakkıle ve tamamen istifade edilmemekte ve meslekte kalanların da şevk ve Iıe-
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Vesleri kırıldığından, vazifelerini bilıakkin ifa edememektedirler. Halbuki gedikli olmak maksadüe 
temdidi hizmetle onbaşı ve erbaşlığa kadar terfi etmekle beraber sarih haklarından mahrum edil
miş bulunan bu erat senelerdenberi jandarmanın en faal hizmet sahasını teşkil eden jandarma kara
kollarında karakol komutanlığı gibi en ağır ve mesuliyetti bir amme hizmeti olan zabıta vazifesini 
cansiparane ifa etmektedirler. 

Uzun zaman bir memur gibi çok zor, mühim, nazik, hassas, çok şerefli ve mesuliyetli bir vazi
fe ifa ettikleri halde bu hizmetlerinin sayılmaması esasatı hukukiye ile de aslâivabili telif değildir. 
Bu gün jandarma gedikli erbaşlarının belli başlımembaları jandarma onbaşılarıdır. Bunlar uzun 
zamandan beri meslekte istihdam edilmekte olmaları hasebile mülkî, adlî, askerî ve meslekî ödevlerinin 
istediği bilgi, meleke, ihtisas ve derin tecrübeye sahihtirler. Ancak ordu gediklilerine kabili tatbik 
olan 815 sayılı kararın jandarma gediklileri hakkında tatbikma devam edildiği takdirde jandarma
nın en feyizli ve kudretli membamdan mahrum bırakılmasını ve bimıetice jandarma ve daha şü
mullü olarak Devlet hizmetlerinin aksamasını mueib olur. Çünkü : malûmdur ki, jandarma kuvveti 
mülkî taksimata göre memleket dahilinde karakollar halinde münkasemdir. Her kaza coğrafî vazi
yet, iktisadî durumuna nazaran bir kaç köyden mürekkeb karakol ınıntakalarma ayrılmıştır. Bi
naenaleyh, jandarmalığın temelini karakollar teşkil, eder. 

Jandarma karakolları, halkla Devlet arasında ilk teması yapan bir hükümet kapısıdır. Kırlar
da dağlarda karakolun ufak zisükûn çatısı ve onun üzerinde dalgalanan bayrağı daha uzaklardan na
zarlara himayekâr ve emin bir melce manzarasını arzeder. Bu itibarla jandarma heyeti inzibatiye-
sinin ruhu jandarma karakol komutanlarıdır. Binaenaleyh, Jandarma onbaşı ve erbaşları ordudaki-
lere nazaran büsbütün başka müstesna bir ehemmiyet ve hususiyetleri haiz birer elemandırlar. 

Evsafı mahsusiyeyi haiz olan bu elemanlar lâyik oldukları emniyetle yetiştirilerek iktidarları 
çok mütenevvi ve mütehavvil ve bimıetice nazik ve mühim olan zabita vazifesinin tamamii icrası 
bakımından elzemdir. Bunların kemiyet itibarile mahdud bulunmaları tekaüde esas ittihaz edilen 
maaşlarının (500 - 1200) kuruş olması münasebetile azamî hizmeti yaparak tekaüd edilen bir er
baş bile aıuaiv ( i -tOuj kuruş gibi temini maişete gayrikâfi bir maaş tahsis edileceği göz önüne 
alınırsa bu teklifin masraf bütçesinde bir bar teşkil etmeyeceği aşikâr bulunduğu gibi orduda em
sali olmadığı için orduca kabulünde bir mahzur görülmeyeceği Millî Müdafaa vekâletinden bildi
rilen teklifin jandarma meslekini daha cazib bir şekle sokarak şerait ve evsafı matfubeyi haiz ve 
orta tahsil görmüş olanları da celb ve cezbe saik olacağı tabiidir. 

Bu maksadın husulü ancak jandarma gedikli erbaşlarının tekaüd olmak için lâzımgelen (20) 
sene hizmet başlangıcının mükellef hizmetini bit'mb de temdidi müddet ettiği tarihten itibaren 
başlaması hususunun kabulü ile mümkündür. 

Büyük nefis feragati ve yüksek fedakârlığı icab ettiren bu meslekte uzun müddet hizmet ede
rek yıpranmış olan ve esasen mahdud mikdarda bulunan jandarma enıekdarlarmın esbabı maru-
zadan dolayı mağduriyetlerini izale için böyle bir karar ittihazı meslekin mevcudiyet ve selâmeti, 
memleketin emniyet ve asayişinin temini bakımından derecei vücubda bulunduğu ve Maliye vekâ
letinin tasvibi veçhile bu işin haddi zatında bir tesis mevzuu görülerek (1861) sayılı Jandarma 
efrad kanununun 17 nci maddesi bu suretle ilişik şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıda sözü geçen kanuna göre 20 sene hizmet ettikten sonra tekaüd edilenlere (500) lira 
mükâfat verilmekte ise de bunun bu müddeti ikmalden sonra ölenlerin veya müsademede şehid 
olanların veresesine verileceğine dair bir gûna sarahat bulunmadığından bu sebeblerden her han
gi birile ölüp te kesbi istihkak ettikleri ikramiyeyi alamıyanlarm veresesi bu haklardan mahrum 
kalmaktadırlar. Halbuki kanunî bir hak olan bu ikramiyenin kanunî vereseye intikali mevzuatı 
hukukiye iktizasından olduğundan subay ve diğer memurlar gibi bu ikramiyeye istihkak kazanan 
gediklilerin de her hangi bir. suretle vefatlarında ailelerine intikaline esas olmak üzere 17 nci 
maddenin sonuna bir fıkra ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

3 — Jandarma gedikli erbaşlarının izinleri hakkında 2161 sayılı Askerî izin kanununun bi
rinci maddesinde sarahat varsa da jandarma temdidli eratı için mevzuatımızda bir hüküm yoktur. 
Bu temdidli!er orduda emsali olmayan bir kısımdır. Filhakika jandarmada gedikli erbaş yetiş* 
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tirme usulünü kabul eden 1861 sayılı kanun çıkmazdan evvel mülga 825 sayılı askerî tekaüd ve 812 
sayılı jandarma efrad kanunlarına göre gedikli yerine kaim olmak üzere jandarmaya kabul edil
miş bulunan ve halen başçavuşluğa kadar terfi etmiş olan temdidlilerle 1861 sayılı jandarma ei'rad 
kanununa göre alınmış temdidli er ve onbaşılar da vardır. Bunlar muvazzaf ei'rad olmayıb bir 
teahhüd ve mukavelenameye müsteniden jandarmada vazife kabul etmiş olmaları itibarile Devlet hiz
metini bilfiil ifa etmektedirler. Binaenaleyh bunlara muvazzaf erat nazarile bakılarak askerlik 
kanunu mucibince haklarında muamele ifasına imkânı kanunî bulunmadığı gibi er, onbaşı ve erbaş
lara ne suretle ve ne kadar izin verileceği hakkında mevzuatımızda hiç bir hüküm yoktur. Bunlar mu
vazzaf eratla gedikli erbaşlar arasında bir kademe olub gedikli olmağa namzed sayılmakta bulun
dukları için izin hakkına malik olmaları lâzım geldiğinden bu husus maddede tasrih edilmiştir. 

Bu mezuniyetlerin üç aydan fazlasına maaş verilmiyeceği 1261 sayılı askerî izin kanununun 3. 
maddesinin son fıkrasında tasrih edilmesine göre gediklilerden farklı bulunmayan temdidli I erin de 
ayni hakka sahib olmaları ve binaenaleyh mezunen giden gedikli olmayan temdidli erata da gedikli
ler gibi hiç olmazsa bir ay için tam maaş verilmesi adaleten ve hakkaniyet icabatmdan bulunmakla 
bu madde de o suretle tanzim edilmiştir. 

4 — Yine 2161 sayılı askerî izin kanununun 4. maddesi hava tebdilinde ve tedavide bulunan ge
dikli erbaşların raporları müddetince maaşlarının kesilmemesini âmir bulunduğu cihetle yukarıda 
serdolunan esbaba binaen bu hüküm temdidli erat hakkında da kabul edilerek maddeye konulmuştur. 
Yalnız hava tebdili ve tedavinin uzun sürmesi ve ileride sıhhat bakımından vücudundan istifade 
edilmemesi muhtemel bulunduğu nazarı dikkate alınarak derkâr olan mahzurun önüne geçilmesi için 
bu müddetin takyidi muvafık görülmüştür. 

5 — Vazifelerinden mütevellid veya şahsî ve adlî suçlardan dolayı mahkûm olupta bu mahkû
miyetleri kayidlerinin silinmesini icab ettirmeyen hallerde mahkûmiyetleri müddetince jandarma 
eratına ne suretle maaş ve iaşe verileceğine dair mevzuatımızda hiç bir hüküm yoktur. 

Maaş hizmetle mukayyed bulunduğuna göre mahkûmiyet müddetince vazifede bulunamayan jan
darma eratına maaş verilemiyeceği gibi jandarmadan kay di silinmemesi sebebile mahkûmiyet müd
detince kendisine faal hizmetlerde bulunanlar gibi iaşe bedelide verilmesi kanunun ruhuna mugayir
dir. Yalnız bu gibilerin iaşelerinin vazı kazan suretile veya mümkün olmayan hallerde rayici belde 
üzerinden temini muvafıkı adalet görülmüş ve bu madde de o suretle tanzim edilmiştir. 

6 — Jandarma temdidli eratının evlenmeleri hakkında 1861 sayılı kanunda hiç bir kayid yok
tur. Vakıa bu kanundan evvel çıkmış olan kanunda ordu gedikli erbaşlarının mecburî hizmeti ifadan 
sonra evlenecekleri hakkında bir hüküm varsada bir çok hususiyetleri itibarile ordu gediklilerinden 
farklı bulunan temdidli jandarma eratı hakkında da bu muamelenin aşağıdaki esbabtan dolayı tat
biki muvafık değildir. 

1) Ordu gediklileri, ihzarî okulunda yetiştirilerek orduya verilmektedir. Halbuki mükellef jan
darma erleri ancak mecburî hizmetlerini bitirdikten ve daha doğrusu en az yirmi üç yaşına girdikten 
sonra her devresi üç sene olmak üzere temdidi müddet edebilmektedirler. 

2) Temdidli jandarma erlerinin gedikli olduktan sonra evlenmeleri mahzurludur. Çünkü jan
darmadaki temdidliler 1861 sayılı jandarma efrad kanunu mucibince ancak jandarmada gedikli 
erbaş okulunun her iki sınıfı muvaffakiyetle bitirdikten sonra gedikli erbaş olabilirler. Halbuki bu 
gün kadro ve teşkilât ve saire mülâhazasile uzun zamandanberi yüzlerce temdidli bu okula iştirak 
ettirilmemiş ve daha uzun bir müddet ettirilemeyecektir. Bu sebebden ötürü bugün bu meslekte 
otuz yaşını geçmiş temdidli erat vardır. 

3) Bunların böyle uzun müddet evlenmelerine mâni olmak Türk kanunu medenisinin ruhuna ve 
Türklerin içtimaî bünyesine uygun gelmemekle beraber jandarma meslekinin hususiyetleri de ka
bili telif değildir. Filhakika jandarma erat ödevleri itibarile halkla daima temas ve muamelede 
bulunmakta ve halkm namus, iffet, şeref, haysiyet ve bilcümle hukukunu taarruzdan masuniye
tini temin ile mükellef tutulmaktadır. Evli bulunmayan eratın bilhassa ahlak, namus ve iffetin 
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muhafazası hususunda hassas bulunmadıkları ve seviye itibarile nefislerine hâkim olmadıktan ha-
disatla sabittir. Kanunu medenide teehhül yaşı hakkında son tadilâtın da bu ihtiyaç ve zaruretten 
doğduğuna şüphe yoktur. 

4) Jandarma kuvvetinin mülkî taksimata görememleket dahilinde karakollara münkasem bulun
maları, jandarma karakollarının halkla Devlet arasında ilk teması yapan kanun mümessili olması ha-
sebile jandarma kara K. larının heyeti inzibatiyenin ruhu bulunduğunu ehemmiyetle na
zarı itibarc alınarak ileride bu vazifeyi ifa edecclv olan temdidliler mikdarının tezyidi bir umde 
ittihaz olunmuştur. 

Halbuki; temdidlilerin uzun müddet evlenmelerine müsaade edilmediği takdirde meslekten uzak
laşmağa teşebbüs edecekleri ve temdidliye istekli mikdarmın da azalacağı, binnetice istihdaf eylediği 
bu çok mühim gayenin tamamen husul bulmayacağı cidden teemmüle şayandır. 

5) Bir temdidli er, mevkii içtimaisi ve hayatı hususiyesi itibarile aldığı maaş iaşe bedelde ailesini 
geçindirebilr. 

Esbabı marazadan dolayı jandarma eratının temdidi müddet ettikten sonra evlenmeleri muva
fık görülmüş isede bilâ mezuniyet evlenmeleri askerî ceza hukukuna mugayir ve bir çok içtimaî 
mehaziri bulunduğundan mezuniyet almadan evlenenler hakkında Askerî ceza kanununda esasen 
mevcud olan müeyyidenin tatbiki zarurî bulunduğu nazarı dikkate alınarak maddede müeyyide ola
rak kaydedilmiştir. 

6) Jandarma eratının gerek kendi doğdukları ve gerekse karılarının doğdukları kazalar mrnta-
kasında istihdam edilmeleri jandarmanın gördüğü vazifenin hususiyeti bakımından mahzurlu görül
müştür. Ancak bazı idarî sebeblerle her hangi bir jandarma mensubu doğduğu veya ikamet ettiği 
yerde istihdam edilmek zarureti hâsıl olabilir. İşte mübrem zaruret karşısında yerli jandarmaların 
icabettiği zaman doğdukları yerde istihdam edilmeleri muvafık görülmüş ve o suretle maddeye ya
zılmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/225 14 - XII - 1939 

Karar N o. :> 

Yüksek Reisliğe 

1861 sayılı Jandarma erat kanununun kızı Ancak bütün gedikli erbaşların taahhüd et-
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna, bazı mekle mükellef tutuldukları mecburî hizmet müd-
hükümler eklenmesi hakkında Dahiliye vekiili- deti, gedikli maaşlarının tevîıid ve teadülü lıakkm-
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince da Encümenimizce kabul edilen ve derdesti müza-
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi- kere olan kanun lâyihası ile dokuz sene olarak 
hasmın esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine kalul edilmiş olmasına ve esasen bir çok masraf 
dair olub Encümenimize havale edilen Başvekâ- ve emeklerle yetiştirilen gediklilerden azamî is
letin 14 - IX - 1939 tarih ve 8/4971 sayılı tezkere- tifade temini de matlub ve mültezem bulunma-
si Millî Müdafaa ve Dahiliye vekilliklerinden sına binaen esbabı mueibenin birinci bendinde 
gönderilen memurlar huzurunda okundu ve i abı gösterilen altı senenin mecburî hizmet müddeti 
görüşüldü: mezkûr teadül kanunu ile ahenk temini bakımın-

Bağlı esbabı mucibe Encümenimizce de mu- dan dokuz seneye çıkarılmıştır. 
vafık görülerek kanun lâyihası esas itibarile ka- Hükümetin teklif ettiği üçüncü müzeyyel 
bule şayan görülmüştür. maddede yalnız mahkûmlar nazara alınarak mev-

( S. Sayısı: 32 ) 



kuflar meskût bırakılmış olduğundan encümenimiz 
bu eksiği nazara alarak maddeyi mevkuflara da şa
mil olacak umumî hükümler vazı suretile tadile lü
zum görmüştür. 1574 sayılı kanuna göre ihtilas, 
irtikâb ve rüşvetten muhakeme altına alman su
baylarla şahsî ve vazifeden mütevellid suçlardan 
dolayı mevkufen muhakemeleri görülen subay 
ve askerî memurlara maaş verilin iy erek yalnız bir 
nefer tayım verilmekte ve bunlar beraet ettikleri 
takdirde mevkuf kaldıkları müddetçe alamadık
ları maaşlarını bil âh ara da alamamaktadırlar. 
1108 sayılı maaş kanununun 17 ve 18 nci mad
deleri de Devlet memurlarından eli işten çektiri
len veya mevkufen muhakemesi görülenlere maaş 
ve tahsisatlarının ne suretle verileceğini sara
hatle göstermekte olub jandarma eratı hakkın
da da subay ve Devlet memurları için kabul 
edilen şekilde muamele yapılması düşünülebilirse 
de jandarma erlerinin gerek mülkî ve gerek as
kerî ve adlî salahiyetli merciler tarafından veri
len emirlerin kanuna uygun olub olmadıklarını 
tedkike ne salâhiyetleri ve ne de bilgileri müsa-
id olmadığından bunların vazife dolayısile işle
dikleri iddia edilen suçlardan dolayı muhakeme 
altına alınarak muhakemeleri mevkufen görül
düğü ve beraat ettikleri takdirde alamadıkları 
maaşlarının kendilerine iade edilmesi bu eratın 
vazifelerini tereddüdsüz ifa etmeleri bakımından 
muvafık görülmüştür. Aksi takdirde vazife uğ
runda haksız bir isnada maruz kalacağını ve 
maaşını da alamıyacağını düşünen ve memleke
tin emniyet ve asayişini temin ile mükellef olan 
bu sınıf mensubininin vazifelerini istenilen cesa
ret ve kudretle yapamıyaeakları şüphesiz bulun
duğu için bu erat hakkında diğer subay ve me
murlardan farklı muamele yapılması zarurî gö
rülmüş ve madde o suretle tadilen kabul edil
miştir. 

Jandarma gedikli erbaşları yalmz gedikli ih
zari mektebinden yetişen talebe ile temin edilnıe-
yib jandarmaya gedikli olarak dahil olan ve jan
darmada temdidi müddet eden erattan mürekkeb 
olduğu için bunların ekserisi evli bulunmaktadır, 

Jandarma gediklisi olabilmek için temdidli erat 
uzun yıllar karakollarda tecrübeye tâbi tutula
rak ikinci hattâ üçüncü temdidlerinde ancak ge
dikli erbaş okuluna sevkedilebilmeleri mümkün 
olması yüzünden ve bunların karakollarda halk 
ile yakından temas mecburiyetinde bulunmaları 
hasebile bekâr kalmaları muvafık görülmemiş ve 
halbuki 3663 sayılı kanun hükümleri 1706 sayılı 
jandarma kanununun dördüncü maddesine göre 
jandarma için de tatbiki zarurî bulunmuş oldu
ğundan ileride evli olan temdidlilerin jandarma 
okuluna kabul ve erbaş olmadan evlenebilmele
rini temin için 3663 sayılı kanun hükümlerin
den istisnaları muvafık görülmüş ve o suretle 
dördüncü müzeyyel madde tadilen kabul edil
miştir. Görmekte oldukları hizmetin hususiyet 
ve mahiyetine binaen jandarma eratının kendi
sinin veya ailesinin mensub oldukları kaza mm-
takalarmda istihdam olunamıyacakları hakkındaki 
Hükümetin beşinci müzeyyel maddesindeki teklif 

de Bncümenimizce muvafık görülmüş ve yalnız is-
tisnaen istihdamlarına lüzum görülenlerin mu
vakkat da olsa bu mmtakalarda istihdamları em
niyet ve asayiş bakımından zaruret görülmesi ha
line hasredilmiş ve bazı maddelerde ufak kelime 
değişiklikleri yapılarak kanun lâyihası Encüme-
nimizce kabul edilmiş ve havalesi veçhile Dahili
ye encümenine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi Bu M. M. ve Kâtib 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Aydın 

Mümtaz Kaynak 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Manisa 

K. N. Duru 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Yozgad 

<7. Arat 

Konya 
Vehbi Bilgin 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Kayseri 

N. Toker 
Samsun 

R. Barkın 
Tekirdağ 
R. Apak 

Kâtib 
Konya 

Erzurum 
A. Akyürek 

Malatya 
0. Koptagel 

Samsun 
Amiral F. Engin 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

(S. Sayısı: 82) 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 3 -I-1940 

Esas No. 1/225 
Karar No. 15 

Yüksek Reisliğe 

1861 sayılı Jandarma erat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi > hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
9 - I X -1939 tarihinde Büyük Millet Meclisine 
arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 14 - IX -1939 
tarih ve 6/4971 numaralı tezkeresile Yüksek 
Reisliğe takdim edilib encümenimize de havale 
buyurıüan kanun lâyihası Dahiliye vekâletinin 
salahiyetli memurunun huzurile tedkik ve mü
zakere olundu: 

Daha evvel Millî Müdafaa encümeninde mü
zakere edilib mezkûr encümence yapılan deği
şikliklere encümenimiz de iştirak etmiş ve ka
nun Millî Müdafaa encümeninin yaptığı deği
şiklik esası dahilinde kabul edilmiştir. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi 

1861 sayılı jandarma erat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlamb Başvekâletin 14 - IX - 1939 ta
rih ve 6/4971 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Da
hiliye encümenleri mazbatalarile birlikte encü
meninize tevdi buyurulmakla Jandarma genel 
komutan muavini ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde okundu ve konuşuldu. 

Lâyiha ile 1861 sayılı kanunun gedikli erbaş
lara aid hükümlerinde bir kısmı tadiller vücude 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dahiliye E. Rs. Reis V. Bu M. M. 

Tekirdağ Çoruh Tokad 
C. Uybadm Atıf T üzün Galib Pekel 

Kâtib 
Yozgad Antalya Antalya 

Z. Arkant R. Kaplan T. Sökmen 
Balıkesir Balıkesir Bingöl 

F. Tiridoğlu S. Uzay N. Sahir 
Bursa Erzurum Erzurum 

F. Güvendiren N. Elgün Z. S oy demir 
Hatay îzmir Kayseri 

A. Türkmen M. Aldemir A. H. Kalaç 
Kütahya Malatya 

Sadri Ertem E. Barkan 
Yozgad Zonguldak Zonguldak 

S. Korkmaz t. E. Bozkurd Rifat Vardar 

getirilmek ve temdidli erat için bazı yeni ahkâm 
ilâve edilmek istenildiği gerek Hükümetin mucib 
sebebler lâyihasının tedkikinden ve gerek encü
menlerin mazbatalarile alman şifahî izahlardan 
anlaşılmış ve heyeti umumiyesi üzerinde, cereyan 
eden müzakere sonunda lâyiha encümenimizce de 
esas itibarile kabul edilerek Millî Müdafaa encü
menince hazırlanan metin üzerinde aşağıda ar-
zedilen bazı tadiller vücude getirilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesile 1861 sayılı kanu
nun 5, 6 ve 17 nci maddeleri tadil edilmek is
tenmektedir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Bütçe encümeni 13 - XII - 1940 
Mazbata No. 27 
Esas No. 1/225 

Yüksek Reisliğe 
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Beşinci maddenin tadili teklifi ile gedikli er
başların taahhüd müddetinin tezyidi istihdaf 
edilmekte olub halbuki 3779 sayılı gedikli erbaş
lar hakkındaki kanun ile bu müddet meselesi 
jandarma gedikli erbaşlarına da şamil olmak 
üzere tesbit edilmiş iken mezkûr kanunun ilga 
maddesinde nasılsa bu cihetin tasrih edilmediği 
anlaşıldığından lâyihaya bunu temin edecek bir 
ilga maddesi ilâve edilerek tadil maddesi lâyiha
dan çıkarılmıştır. , 

Altıncı maddenin müddete aid hükmü de 3779 
sayılı kanun hükmüne uygun olarak sekiz seneye 
çıkarılmış ve ordudan geçecek gedikli erbaşların 
jandarmaya malodilmeleri Jandarma gedikli 
erbaş mektebinin son sınıfını ikmal etmeleri ile 
meşrut olduğu izah edildiğinden madde bu hu-nsu 
ifade edecek şekilde yazılmıştır. 

On yedinci madde 3779 sayılı kanunla ilga. 
edilmiş ve vazedilmek istenilen hüküm mezkûr 
kanunla temin edilmiş bulunduğundan lâyihadan 
çıkarılmıştır. 

Bu suretle birinci madde yalnız altıncı mad
denin tadiline inhisar etmekle maddenin baş ta
rafı buna göre yazılmıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesi 1861 sayılı kanuna 
yeniden eklenecek hükümleri ihtiva etmekte olub 
bunların müzeyyel madde olarak numaralandırıl
ın ası taknin usulüne uymadığından her maddeye 
müteselsil bir numara konulmak suretile tanzim 
edilmiştir. 

Hükümetin birinci müzeyyel maddesi ikinci 
madde olarak, Millî Müdafaa, encümeninin ikinci 
müzeyyel maddesi üçüncü madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. Ayni encümeninin üçüncü 
müzeyyel maddesinde bir suçtan dolayı mevkuf en 
muhakeme edilenlerden meni muhakeme veya 
berabet karan alanların veya umumî af ile hak
larındaki takibat kaldırılanların bu müddet*' aid 
maaşlarının tam olarak verilmesi kabul edilmiş 

( S. Sayış: 

ve Dahiliye encümeni de buna iştirak etmiş ise 
de umumî hükümlere istisna teşkil eden böyle bir 
hüküm vazı muvafık görülmemiş ve memurin 
hakkında kabul edilmiş esasa uygun olarak böy-
lelerin maaşlarının yarısının verileceği tasrih edil
miştir. 

Ayni encümeninin dördüncü müzeyyel mad
desi beşinci ve beşinci müzeyyel maddesi de al
tıncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde lâyihaya Eneümenimizee yeni
den ilâve edilmiş olub bu madde ile 1861 sayılı 
kanunun beşinci maddesinin müddete aid hük
mü ilga edilmiştir. 

Hükümet lâyihasının üçüncü maddesi seki
zinci ve dördüncü maddesi de dokuzuncu mad
deler olarak kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden tanzim edilen ka
nun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine ar/:edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Bütçe En. Bs. 
Çorum 
t. Eker 

Kâ. 
îstanbul 

F. öymen 
Bursa 

F. Güleç 
Giresun 

M. ATıhaya 
İsparta 

K. Turan 
Kayseri 

8. TT. Ürgüplü 
Malatya 
M. Öker 

Muş 
8. Ataman 

Yozgad 
A. Rnngvr 

Bs. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Z. tllgen 

Bursa 
A. N. Ayna 
Güm usan e 
T>. Sakarya 
İsparta. 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denk, er 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
77. Yalman 
Yozgad 
8. t çöz 

M. M. 
Muğla 

TT. Kitaba 

Bursa 
Dr. R. Knnvlc 

Elâzığ 
M. F. Altny 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
8. 8erim, 
Konya 

T?. Türel 
Mardin 

R. Frten 
Tunceli 
M. Yene! 
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19 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1861 sayılı Jandarma efrad kanununun baz% 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bazı 

maddeler ekleyen kanun lâyihası. 

MADDE 1 — 1861 sayılı Jandarma efrad 
kanununun 5, 6, "17 nci maddeleri aşağıda yazıl
dığı şekilde değiştirilmiştir: 

5 — Ordu ve jandarma smıf erbaşları, jan
darma onbaşıları ve gedikli erbaş ihzari mek
tebini bitirib kıtada onbaşı nasbedilenler tali
matnamesinde yazılı şartları haiz ve muvaz
zaflık hizmetinden başka gedikli olduktan son
ra ayrıca altı sene hizmeti taahhüd edib Ge
dikli mektebinin her iki sınıfını muvaffakiyet
le bitirenler, gedikli çavuşluğa terfi edilirler. 

6 — Evvelce orduda hizmet etmiş ve fa
kat ayrıldıkları, müddet iki seneyi geçmemiş 
olan gedikli erbaşlarla orduda taahhüd ettiği 
müddeti bitirib jandarmaya naklen temdidini 
isteyen gedikli erbaşlar; talimatnamesine gö
re lâzımgelen şartlan haiz oldukları ve jan
darmada altı sene hizmeti taahhüd ettikleri 
halde eski rütbe, kıdem ve maaşlarile jandar
maya kabul olunabilirler. 

Bunlar Jandarma gedikli okulu ikinci sı
nıfını muvaffakiyetle takib ve ikmal ederler
se jandarma gedikli erbaşlığı ile jandarmaya 
kabul olunurlar. Temdidleri işbu kabul tarihin
de başlar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat 
ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan 
gedikli erbaşlar lâzımgelen şartları haiz ol
duklara halde; eski rütbe, kıdem ve maaşlarile 
jandarmaya kabul olunabilirler. 

17 — Gedikli erbaşlar tekaüde hak kazan
mak için yirmi sene hizmet etmeğe mecburdur
lar. Bu yirmi sene hizmetin başlangıcı jandar
mada mükellef hizmetini bitirib temdid ettikleri 
tarihten başlar. Bunlardan arzu edenler 12. 
maddenin son fıkrasında yazılı aslî maaşları üze
rinden 1683 sayılı kanuna göre tekaüd edilirler. 
Hini tekaüdlerinde ayrıca (500) lira mükâfat 
verilir. 

Bunlardan yirmi sene müddetini doldurub da 
mükâfatlarını almaksızın vefat edenlerin bu mü
kâfatları kanunî mirasçılarına verilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1861 sayılı jandarma erat kanununun bazı mad
delerini değiştiren ve bu kanuna bazı madde

ler ekleyen kanun lâyihası 

MADDE 1 —1861 sayılı jandarma erat kanu
nunun 5, 6, ve 17 nci maddeleri aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 5 — Ordu ve jandarma sınıf erbaşları 
jandarma onbaşıları ve gedikli erbaş ihzari mek
tebini bitirib kıtada onbaşı nasbedilenlerden is
tenilen şeraiti haiz olan ve muvazzaflık hizmetin
den başka gedikli olduktan sonra ayrıca dokuz 
sene hizmet teahhüd edib gedikli mektebinin her 
iki sınıfını muvaffakiyetle bitirenler, gedikli 
çavuşluğa terfi edilirler. 

Madde 6 — Evvelce orduda hizmet 
etmiş ve fakat ayrıldıkları müddet iki seneyi 
geçmemiş olan gedikli erbaşlarla orduda teahhüd 
ettiği müddeti bitirib jandarmaya naklen tem
didini isteyen gedikli erbaşlar; istenilen şartlan 
haiz oldukları ve jandarmada altı sene hizmeti 
teahhüd ettikleri takdirde eski rütbe, kıdem ve 
maaşlarile jandarmaya kabul olunabilirler. 

Bunlar jandarma gedikli mektebi ikinci sını
fını muvaffakiyetle takib ve ikmal ederlerse jan
darma gedikli erbaşlığı ile jandarmaya kabul 
olunurlar, Temdidleri işbu kabul tarihinde baş
lar. 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat 
ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan ge
dikli erbaşlar lâzımgelen şartları haiz oldukları 
takdirde eski rütbe, kıdem ve maaşlarile jan-
darmaya kabul olunabilirler. 

Madde 17 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

i 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTÎRlŞÎ 

Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı hüküm

ler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 21 - VII -1931 tarih ve 1861 
sayılı kanunun altmcı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Evvelce orduda hizmet etmiş ve fakat ay
rıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan ge
dikli erbaşlarla orduda taahhüd ettiği müddeti 
bitirib jandarmaya naklen temdidini isteyen 
gedikli erbaşlar; istenilen şartları haiz olduk
ları ve jandarmada sekiz sene hizmeti taahhüd 
ettikleri takdirde eski rütbe, kıdem ve maaşla-
rile Jandarma gedikli erbaş mektebinin son sı
nıfına kabul olunurlar. 

Bunlar, bu smıfi muvaffakiyetle takib ve 
ikmal ederlerse jandarma gedikli erbaşlığı ile 
jandarmaya kabul olunurlar. Temdidleri işbu 
kabul tarihinden başlar, 

Evvelce jandarmada hizmet etmiş ve fakat 
ayrıldıkları müddet iki seneyi geçmemiş olan 
gedikli erbaşlar lâzmıgelen şartları haiz olduk
ları takdirde; eski rütbe, kıdem ve maaşlarile 
jandarmaya kabul olunabilirler. 

ı S. Samı 
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MADDE 2 — 1861 sayılı Jandarma erad 
kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Birinci müzeyyel madde — Jandarmada 
gedikli olmayan temdidli erata senede bir 
ay izin verilebilir ve bunların maaşı kesil
mez. Fevkalâde hallerde veya emniyet ve 
asayiş bakımından mahzur görüldüğü zaman
larda izin itası tehir veya müddeti tenkis edile
bileceği gibi izinliler de geri çağırılabilir. 

İkinci müzeyyel madde — Hastalıklar
dan veya yaralanmadan dolayı hava tebdi
linde veya tedavide bulu::an jandarma gedik
lisinden maada temdidli eratın raporları müd-
detince maaşları kesilmez ancak bu tedavi ve 
hava tebdili müddeti bir seneyi geçemez. 

Üçüncü müzeyyel madde — Vazifelerin-, 
den mütevellid veya şahsî ve adlî suçlardan 
dolayı mahkûm edilen ve bu mahlmmiyetleri 
terkini kay di icabettirmeyen jandarma eratına 
mahkûmiyetlerini geçirdikleri müddetçe maaş
ları verümiyerek iaşeleri vazı kazan veya rayici 
mahallî üzerinden bedelen verilmek suretile te
min edilir. 

Dördüncü müzeyyel madde — Jandar
mada müstahdem bulunan temdidli erat me
zuniyet almadıkça evlenemezler. izinsiz evle
nenler hakkında Askerî ceza kanununun hüküm
leri tatbik olunur. 

Beşinci müzeyyel madde — Mübrem bir 
sebeb olmadıkça jandarma eratı kendisinin veya 
ailesinin mensub oldukları kaza mmtakalarmda 
istihdam edilemezler . 

M. M. E. 

MADDE 2 — 1861 sayılı Jandarma erat ka
nunlarına aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

Birinci müzeyyel madde — Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci müzeyyel madde — Hastalıklardan 
i veya yaralanmadan dolayı hava tebdilinde ve-
j ya tedavide bulunan jandarmada gedikli ol-
I mayan temdidli eratm tedavi veya raporları 
j müddetince maaşları kesilmez. Ancak bu te

davi ve hava tebdili müddeti bir seneyi geçe
mez. 

Üçüncü müzeyyel madde — İşlediği bir suç-
I tan dolayı mahkûm edilen ve bu mahkûmi-
j yetleri kayid terkinini icab ettirmeyen veya 
I bir suçtan zan altına alınarak mevkuf bulu-
j nan jandarma eratının mahkûmiyetlerini çek-
j. tikleri veya mevkuf kaldıkları müddetçe ma

aşları verilmeyerek iaşeleri vazı kazan veya ra-
I yici mahallî üzerinden bedelen verilmek sure-
i tile temin edilir. 
! Maznunlardan muhakemelerinin menine ka

rar verilenlerle beraet edenlerin ve hakların
daki takibat umumî af ile kaldırılanların ala
madıkları maaşları bilâhare verilir. 

Dördüncü müzeyyel madde — Jandarmada 
müstahdem bulunan temdidli erat ile gedikli 

I erbaşlar izin almadıkça evlenemezler. Bu erat 
i hakkında 3663 sayılı kanun hükümleri tatbik 

olunmaz. 

Beşinci müzeyyel madde — Jandarma eratı 
kendisinin veya ailesinin mensub oldukları ka-

I za mmtakalarmda istihdam edilemezler. An
cak emniyet ve asayiş bakımından Dahiliye ve
killiğince mübrem bir zaruret görüldüğü tak
dirde muvakkat bir zaman için istihdamları 
caizdir. 

( S. Sayısı : 32 ) 



B. E. 

MADDE 2 — Jandarmada gedikli olmayan 
temdidli erata senede bir ay izin verilebilir ve 
bunların maaşı kesilmez. Fevkalâde hallerde 
veya emniyet ve asayiş bakımından mahzur gö
rüldüğü zamanlarda izin verilmesi tehir veya 
müddeti tenkis edilebileceği gibi izinliler de 
geri çağırılabilir. 

MADDE 3 — Hastalıklardan veya yaralan
madan dolayı hava tebdilinde veya tedavide 
bulunan, jandarmada gedikli olmayan temdid
li eratm tedavi veya raporları müddetince ma
aşları kesilmez. Ancak bu tedavi ve hava teb
dili müddeti bir seneyi geçemez. 

MADDE 4 — İşlediği bir suçtan dolayı mah
kûm edilen ve bu mahkûmiyetleri kayid terki
nini icabettirmeyen veya bir suçtan zan altına 
alınarak mevkuf bulunan jandarma eratının 
mahkûmiyetlerini çekdikleri veya mevkuf kal
dıkları müddetçe maaşları verilmeyerek iaşe
leri vazı kazan veya mahallî rayiç üzerinden be-
delen verilmek suretile temin edilir. 

Maznunlardan muhakemelerinin menine ka
rar verilenlerle beraet edenlerin ve hakların
daki takibat umumî af ile kaldırılanların ala
madıkları maaşları bilâhara nısıf olarak verilir. 

MADDE 5 — Millî Müdafaa encümeninin 
müzeyyel 4 ncü maddesi aynen 

MADDE 6 — Millî Müdafaa encümeninin 
müzeyyel 5 nci maddesi aynen, 

MADDE 7 — 1861 sayılı kanunun beşinci 
maddesinin müddete aid hükmü kaldırılmıştır. 

( S. Sayası; 32 
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M. M. M, ü. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Mîllî Müdafaa, Maliye ye Dahiliye ve
killeri memurdur 

9 IX - 1939 

Bş. ? . 
Dt\ R, Soydum 

Da. V. 
Fayık Öztruk 

Mİ V. 
Yücel 

S I. M. V. 
ür.n.AUtas 

m.v. A. Çetmkaya 

Ad. V. 
Fethi O'kytu 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

..i. F. Gebesm/ 
G. î . V. 

R. Karadeniz 
Tİ.Y. 

0 Ercin 

M. M. V. 
İV. TmQ£ 

Ma. V. 
F. AÖrah 
tk. V. 

H. Çakır 
Zv. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Muit Müdafaa, Maliye ve Dahiliye ve-
Mlîeri memurdur 

( & Savası: M ) 
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B. E. 

MADDE 8 — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayne*. 

MADDE 9 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aysM. 

»>«-a 
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S. Sayısı: 33 
Askeri izin kanununa bir madde ilâvesine dair 3129 sayılı 
kanunun I nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/450) 

T. C. 
Başvekâlet 3 -VU -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2985 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3129 sayılı askerî izin kanununun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - VI -1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

3129 numaralı kanun mucibince yabancı memleketlerde muallimlik etmek üzere dört seneye kadar 
izin verilen subay ve askeri memurların işbu müdletinin hitanımda Türkiyeye avdetleri icab etmek
tedir. Halbuki bu müddet zarfında kendilerinden çok istifade ettiklerine kani olan yabancı Devletin 
ayni muallimlere bir müddet daha müsaade edilmesi hakkındaki taleb ve müracaatlarının isafı Türki
ye Cumhuriyeti Devletinin siyasetine ve yüksek me ıfaatlerine uygun görüldüğü halde kanunun ancak 
dört seneye kadar izin verilebileceğini tasrih etmiş olmasına binaen tcmdid edilemeyen izinlerinin iki 
sene daha temdid edilebilmesi maksadile işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni . 25 - VII - 1940 

Esas No. 1/450 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

3129 sayılı askerî izin kanununun birinci duğuna dair olub Encümenimize havale edilen 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî Mü- Başvekâletin 3 temmuz 1940 tarihli ve 6/2985 
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri sayılı tezkeresi ve bağlı lâyiha Millî Müdafaa ve-
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kili huzurile okundu ve icabı görüşüldü: 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul- Yabancı memleketlere gönderilen muallimler-
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den istifade edildiği cihetle bir müddet daha kal
maları hakkında yabancı Devletin vukubulan ta-
leb ve müracaatinin isafı Devletin siyasetine ve 
yüksek menfaatine uygun görüldüğüne dair olan 
esbabı mucibe yerinde görülmüştür. Ancak bu 
hal Türkiye Cumhuriyet ordusunun mümtaz va
sıflı subaylarını terfi kanunundaki terfi şeraiti 
haiz olmalarına, kendi arzuları da olsa, bir mâ
ni teşkil edeceği ve bu suretle terfi hususunda 
emsalinden geri kalacakları ve dolayısile mağdur 
olacakları cihetle bu cihetin de mevzuatımıza 
göre çaresi bulunması yolunda Encümenimiz ek
seriyetinin mütaleası Millî Müdafaa vekilince de 
müııasib görülerek tedkik edileceği beyan edilmiş 
ve kanun lâyihası Encümeninıizce aynen kabul 
edilmiştir. 

.Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çorum 

M. M. Kâtih 
Erzurum Konya 
8. Koçak Vehbi Bilgin 

Erzurum içel 
E. Sabri Akgöl A. Akyürek M. Cemal Mersinli 

İstanbul Kayseri Malatya 
Dr. H. Ş. Erel N. Toker O. Koptagel 

Manisa Samsun Samsun 
K. N. Duru R. Barkın A. F. Engin 

Seyhan Sinob "Tekirdağ 
Sinan Tekelioğlu C. K. încedayı R. Apak 

Urfa Yozgad 
Ahmed Yazgan C. Arat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 30 
Esas No. 1/450 

14 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

3129 sayılı askerî izin kanununun birinci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında Millî müdafaa 
vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 3 - VII -1940 
tarih ve 6/2985 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Millî müdafaa encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi buyurul-
makla Millî müdafaa vekâletinin alâkalı memu

ru hazır bulunduğu halde okundu ve konuşuldu: 
Yabancı memleketlere muallimlik etmek üzere 

gönderilen subay ve askerî memurlara 3129 sayılı 
kanun mucibince dört seneye kadar izin verilmek
tedir. Bu müddetin bir mikdar uzatılması bazı 
memleketlerden taleb edildiği cihetle adı gecen 
kanundaki salâhiyetin daha iki sene temdidi mak-
sadile lâyihanın tanzim edildiği yapılan tedkik 

ve alman izahlardan anlaşılmış ve lâyiha esas iti
bari! e encümeninıizce de kabul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakere netice
sinde, lâyihanın başlığında yazıya aid bir tadil 
yapılmış ve birinci maddenin birinci fıkrası da 
ifade itibarile küçültülmüştür. 

Maddenin ikinci fıkrası 3129 sayılı kanunun 

- """Süt 

ikinci maddesil.e esasen temin edilmiş bulundu
ğundan burada tekrarına lüzum görülmemiş ve 
bu fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

Bu değişiklikle yeniden tanzim edilen kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitaba 
Kâtib 

istanbul Bolu Bursa 
F. Öymen Dr. Zihni Ülgen Fazlı Güleç 

Bursa Elâzığ Giresun 
A. Nevzad Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 

Gümüşane İsparta İsparta 
Durak Sakarya Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

Kayseri Kırklareli Konya 
S. Serim B. Denker R. Türel 

Maraş Mardin Ordu 
M. Bozdoğan E. Erten E. Yalman 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. îçöz 

( S. Sayısı : 33 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3129 numaralı askerî izin kanununun birinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3129 numaralı kanunun birinci 
maddesi nihayetine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir : 

Yabancı memleket ordularında muallimlik 
yapmak üzere dört seneye kadar izin verilen su
bay ve askerî memurların dört senelik izinleri 
bittiken sonra icab ederse ve kendileri de mu
vafakat ederlerse izin müddetleri i ki sene daha 
temdid edilebilir. 

Bu müddet dahi kıdemlerinden tenzil edil
meyeceği gibi maaşları da tamam olarak verilir. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

20-VI-1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayik Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
.4. F. Cebesoy 

a. î. v. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
//. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair 
kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 12 - I I - 1937 tarih ve 3129 sa
yılı kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

(Dört senenin hitamında, icab öderse ve ken
dileri de muvafakat ettikleri takdirde izin müd
deti iki sene daha uzatılabilir.) 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

*><»<* 
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S. Sayısı: 34 
Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sayılı ka
nunun I nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke

resi ve Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/267) 

T. C. 
Başvekâlet 7 - VI - 1940 

Kararlar Dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2529 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

14 - IX' - 1330 tarihli Tayinat ve Yem kanununa ek olarak çıkan ve doğu bölgelerinde bulunan 
eratın günlük istihkaklarının arttırılmasına dair olan 1495 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkındaki Millî Müdafaa vekilliğinin 31 - Y - 1940 tarih ve levazım Ş. IV/26061 sayılı tezkeresinin 
bir sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

tşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Millî Müdafaa vekilliğinin 31 - Y - 1940 tarih ve 26061 sayılı tezkeresi suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Orduda erat ve hayvanların beslenme esası 14 - IX - 1330 tarihli tayinat ve yem kanunu hüküm
lerine dayanmaktadır. Bu kanun ile askerin iadesine tahsis ve tayin edilmiş olan iaşe maddelerinin 
askerin beslenmesine kifayet etmediğinden bu maddeler bütçemizin istitaatına ve a l i c im icablarına 
göre zaman, zaman tadil ve tezyid edile gelmiştir. 

Bu cümleden olarak memleketii'uızin d-ger-bölgelerine nisbetle daha soğuk bir iklim olan doğu 
bölgelerinde bulunan askerin günlük tayin istihkaklarına 1495 sayılı kanun ile (900) gram olan ekme
ğine (50) gram ekmek, yağ istihkakına (20) gram yağ ilâvesine ve yeniden bir gram çay, (10) gram 
şeker, (100) gram sebze tahsisine mezuniyet verilmiş idi. 

Bu kanunun meriyet mevkiine girdiği tarihten iiibaren doğu bölgelerindeki askerin âdi ve ramazan 
günleri istihkaklarına bu mikdarlarm ilâvesi suretile tatbik edilerek iaşe ve idareleri temin edilmiştir. 

Ahiren IX. uncu kor ile o bölgede bulunan tümen muhasebeciliklerinin Divanı muhasebatça gö
rüden idare hesablarından ilâve ve tahsis edildiği yukarıda arzedilen iaşe maddelerinden ramazan 
güiılerinde verilmiş olan kısımları zimmet çıkarılmakta olduğu görülmüştür. 

Buna.sebeb; 1495 sayılı kanunun 14 - IX - 1330 tarihli Tayinat ve Yem kanununun birinci mad
desine-, ek olarak çıkmış olması, birinci madde ise eratın yalnız âdi günler tayın istihkakına aid hü
kümleri muhtevi bulunması olduğundan bu ilâve ve tahsislerin ikinci maddede yazılı ramazan gün
lerine mahsus tayın istihkakına şamil ve sâri olmayacağı mütaleasıdır. 

Bu yüzden bir çok vazife sahihleri mağdur olmaktadır. 1495 sayılı kanun hakikaten 14 - IX -
1330 tarihli kanunun birinci maddesine ek olarak çıkmış ve birinci madde hükmü eratın yalnız adi 
günler taym iMihkakma münhasır bulunmuş ise ele kanunun birinci maddeye eklenmesi de bir zühul 
eseri olduğu aşikârdır. Çünkü kanunun tedvinini icabettiren sebebler; azlığı tahakkuk etmiş gıda 
maddelerirü tamamlamak ve ekmek azlığından doğan şikâyetleri önlemek olub bunun içinde eratın ek-
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ırıek istihkakı ıııikdar] (900) gramdan (950) grama çıkarılmış iken ramazan günlerinde (700) grama 
indirmek, adi günlerde verilen çay ve sebzeyi ramazan günlerinde kesmek, yukarıda arzedilen mu-
cib sebeblere ve binaenaleyh : vazıı kanunun maksadına aykırıdır. 

Bu görüşe Muhasebat divanı da hak vererek bunu temin için bir tefsir kararı istihsali lâzım gele
ceği ırrütaleasında bulunmaktadır. 

Bu kararın Büyük Millet Meclisinden istihsaline ve kararın 1495 sayılı kanunun meriyet mev
kiine girdiği tarihten muteber olduğunun da karara dercine vesatet ve müsaadei samiyeleri arz ve is
tirham olunur. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

E sun No. H/:Hu 
Karar No. 26 

VI - 1940 

Yüksek Başkanlığa, 

14 eylül 1330 tarihli Tayinat ve yem ka
nununa ek olarak çıkan ve doğu bölgelerinde 
bulunan eratın günlük istihkaklarının arttırıl
masına dair olan 1495 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkındaki Millî Müdafaa 
vekilliğinin tezkeresinin bir sureti ilişik ola
rak sunulduğuna ve işin tefsir yolile halline 
ve sonunun bildirilmesine dair olub encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 7 haziran 1940 
tarihli ve 6/2529 numaralı tezkeresi encüme-
nimizce Millî Müdafaa vekâleti Levazım rei-
sile Divanı muhasebattan gönderilen memurun 
huzurunda okundu ve görüşüldü: 

Esbabı mucibeye ve verilon izahata göre 
1330 senesindeki Tayinat ve yem kanununun 
birinci maddesine ek olarak kabul olunan 1495 
sayılı kanunun birinci maddesinde 1330 senesi 
Tayinat ve yem kanununun ikinci maddesinin 
tatbikma dair bir sarahat olmadığı halde 
yevmi istihkakın ikinci maddedeki istihkaka 
da tatbiki düşünülerek erata yedirilmiş oldu
ğu anlaşılan işbu tayinat için vazife ashabı

nın bir çoklarının borçlu olarak mağdur edil
melerine meydan verilmesi de muvafıkı mua
delet olamıyacağma encümenimizce kanaat hâ
sıl edilmiş ve bu hususun tefsir yolile halli 
mümkün görülemediğinden 1495 sayılı kanu
na ek olarak tanzim edilen lâyihai kanuniye 
Maliye encümenine havale edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. tin. Es. 
Diyarbakır 

K. 8 ev ük t ekin 
Çorum 

E. Habri Akgöl 
îçel 

M. C. Mersinli 
Manisa 

K. N. Duru 
Seyhan 

8. Tekelioğlu ('. 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

M. M. 
Erzurum 

8. Koçak 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kayseri 
N. Tok er 

Samsun 
/ı\ Barken 

Sinob 
K. inceda in 

Katil) 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Gümüşane 

Ziya Zarbım 
Malatya 

O. Koptagel 
Samsun 

.1. F. Engin 
Tekirdağ 
E. Apak 

Yozgad 
C. Aral 

( S. Sayısı : 34 ) 



MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
1495 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1495 sayılı kanunun birinci j gösterilen mevkilerdeki askere verilmiş 
maddesi hükmü, 14 eylül 1330 tarihli tayinat ve j zam tayinat kabul edilmiştir. 
yem kanununun ikinci maddesine de teşmil edil
miştir. 

olan 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 4 haziran 1929 
tarihinden itibaren bu kanunun neşri tarihine 
kadar 1495 numaralı kanunun bilinci maddesinde 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 3/267 
Karar No. 61 

20 - YUT - 1910 

Yüksek Reisliğe 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanu
nuna ek olarak çıkan ve doğu bölgelerinde bu
lunan eratrn günlük istihkaklarının arttırılma
sına dair olan 1495 sayılı, kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkındaki Millî Müdafaa vekil
liğinin tezkeresinin bir suretinin ilişik olarak 
sunulduğuna ve işin tefsir yolile halline ve so
nunun bildirilmesine dair öhıb Encümenimize 
havale edilen Başvekâletin 7 haziran 1940 tarihli 
ve 6/2529 numaralı tezkeresi Encümenimizce 
Millî Müdafaa vekâleti levazım reisinin huzu-
rile tedkik ve müzakere olundu: 

1330 tarihli askerî yem ve tayinat kanunu
nun birinci maddesine evvelce eklenmiş olan bir 
hükümle bazı soğuk vilâyetlerdeki erata mah-
susan arttırılmış olan tayinatm 1330 tarihli ka
nunun ikinci maddesinde mezkûr olub ramazan 
ayına mahsus tayinat alanlara teşmil edilmediği 
ve bu yüzden bazı askerî makamlara Divanı 
muhasebatça zimmet çıkarıldığı ve bir taraftan 
da eratm bu zamdan rıahrum edildiği anla
şıldığı cihetle kanunun tefsiri ile bu mahzur
ların bertaraf edilmesi Millî Müdafaa, vekâle
tince icablı görülmüş ve filhakika bu noktai na
zar Encümenimizce de yerinde bulunmuştur. 

Millî Müdafaa encümenince her netkadar işin 
bir kanun tedvini suretile halli cihetime gidil
mek istenmiş ise de vazıı kanunun geVrek esas 
kanunda ve gerek zeylinde ruhsat kisdetmesi 
hasebile meselenin tefsir suretile hail* racih 
görülmüştü-. Bu suretle, makable şamit kanun 

vazı mahzuru da bertaraf edilmiş olacaktır. 
Filvaki oruç tutanlara mahsus olan ramazan 
zammiyatmm ve soğuk yerlerdeki askerlerin 
istihkakına yapılan ilâvenin her ikisi de bir 
arttırma hükmüdür. Birinden istifadenin diğe
rinden mahrumiyeti müstelzim olamayacağı ve 
aksini mülâhazanın vazıı kanunun maksadına 
muhalefet arzedeceği muhakkak bulunmuştur. 

Bu sebeble Tayinat ve yem kanununun birinci 
maddesine 1495 numaralı kanun ile yapılmış 
olan zeyilde mevcud zam fıkrasında efradm 
(Günlük tayinlerine) sözü mevcud bulunması 
cihetile mebhus kanunun birinci maddesine ya
pılmış olan zeylinin, ikinci ramazan istihkakı 
maddesine şamil olamayacağına dair bir hü
küm çıkarmaya gayri müsaid görülmesi tabiî 
ve böyle bir tasavvurda bulunmanın da vazıı 
kanunun maksadına aykırı olacağı şüphesiz bu
lunmakla, icabı hale göre besleme keyfiyetine 
taallûk eden vazn kanunun maksadının maruz 
suretle lehde imali tabiî ve zarurî görülmüştür. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. 
İstanbul 

A. Bayındır 
İzmir 

M. R. Mimar oğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

M. M. 

İzmir 
K. Dursun 

Kırklareli 
H. KuUli 

Kâ. 

Kırşehir 
/. Özkan 

Malatya 
M. N. ZabcA 

S. Sayısı : 34 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 32 
Esas No. 3/267 

14 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanu
nuna ek olarak çıkan ve doğu bölgelerinde bu
lunan eratın günlük istihkaklarının arttırılma
sına dair olan 1495 sayılı kanunun birinci mad
desinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 7 ha
ziran 1940 tarih ve 6/2529 sayılı tezkeresi Millî 
Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî 
Müdafaa vekâleti levazım dairesi reisi ile Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

Tefsiri istenen husus, doğu bölgesinde bulu
nan eratın günlük istihkaklarına 1495 sayılı ka
nunla yapılan zammın 1330 tarihli tayinat ve 
yem kanununun ikinci maddesinde yazılı rama
zan ayındaki günlük istihkaklara da şamil bu-
lunub bulunmadığının tayinidir. 

1330 tarihli tayinat ve yem kanununun birin
ci maddesi vakti hazarda bir neferin (tayinatı 
yevmiyesinin) ikinci maddesi de bir neferin ra
mazan ayına mahsus (tayinatı yevmiyesinin) 
mikdarmı göstermektedir. 

1495 sayılı kanun ise 1330 tarihli kanunun bi
rinci maddesine müzeyyel kanun unvanını haiz 
bulunmakta ve esas madde (Kars, Erzurum, Ba-
yazıd, Hakkâri, Van vilâyetleri dahilinde bulu
nan askerin gündelik tayınlarına ilâve olun
muştur) demektedir. 

Bu madde günlük tayınları ibaresinin ıtlâkile 
gösterilen mahallerdeki askerin bütün günlük 
tayınlarına şamil bir mana ifade etmektedir. Bu
na nazaran ramazan ayına aid günlük tayınlar 
dahi maddenin muhtevsı dahilindedir. 

Bundan başka vazıı kanun a-sKerin rama^r.n 
ayındaki günlük tayınlarına daha ziyade itina 
gösterdiğini 1330 tarihli kanunun ikinci mad-
desile anlatmaktadır. Bunun hilâfma olarak so
ğuk bölgelerde bulunan askerlere lüzumlu gör
düğü ve bahşettiği bir zammı ramazanda esir
gemesi ve kesmesi tasavvur bile olunamaz. 

Gerçi zam ve ilâveyi vazeden kanunun unva
nı (1330 tarihli kanunun birinci maddesine mü
zeyyel kanun) dur ve bu unvandır ki, makamları 
tereddüde sevketmiştir. Encümenimiz bir kanu
nun metni hüküm ve mana çıkarılmasına müsaid 
bulundukça unvan ile bunun talili varid olamı-
yacağı mütaleasile ve yukarıdaki maruzata isti
naden meselenin tefsir ile hallini muvafık bul
muştur ve bu yolda bir tefsir fıkrası yazil7.ii:;ter. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe E, Reisi Reis V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan II. Kitabet 
Kâtib 

istanbul 
F. Öynıen 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

Oümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
Suad Hayri (Jrgüblii 

Bolu 
Dr. Zihni Tl gen 

Elâzığ 
M. F. Alt ay 

İsparta 
Mi'ı k er rem Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 

Konya 
R. Türel 

Ordu 
// . Yalman 

M 
Maraş 
Bozdoğan 
Y^ozgad 
. Sungur 

\ surs." 
Fazlı Güleç 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
li. Denker 

Mardin 
R, Erten 
Yozgad 
S.Jcöz 

I - VT - 1940 tarih ve 1495 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde yazılı mahallerdeki eratın gün
delik tayınlarına yapılan ilâveler 1.4 eylül 1330 

Tefsir fıkrası 
i 

tarihli tayin/at ve yem kanununun birinci ve ikin
ci maddeler/mde gösterilen gündelik istihkaklara 
şamildir. 

( S. Sayısı : 34 ) 
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S. Sayısı: 35 
Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tevfikan ver
giden istisna edilmiş olan hükmî şahıslara aid mukataalı 

gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/407) 

T. C. 
Başvekâlet 15-V-1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2151 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahıs
lara aid mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi hakkında Vakıflar umum müdürlüğünce ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8-V-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1451 numaralı tapu harçları kanununun 35 nci maddesi mucibince hakikî ve hükmî şahıslar uhde
sinde bulunan icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin icare ve mukataalarmın vergi kıymetlerine 
nisbetle binde 2,5 kuruş hesabile alınması lâzım geldiği ve 2762 sayılı vakıflar kanununun 27 nci mad
desi de işbu gayrimenkullerin bir yıllık icare ve mukataalarmın 20 misli bir taviz mukabilinde mül
kiyetlerinin mutasarrıflarına geçirileceğini âmir bulunduğu cihetle Devletin, mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen teşekküllerin ve belediyelerin uhdelerinde olub 1833 sayılı arazi ve 1837 sayılı 
bina vergileri kanunları mucibince vergiden msütesna tutulmuş olan mukataalı bina, arazi ve arsa
lara 3450 ve 3709 sayılı kanunlara göre kıymet takdir edilerek bunların mukataaları bu kıymet
ler üzerinden hesab ve taviz bedelleri de son bir yıllık mukataaya göre istifa edilmektedir. 

Yukarıda zikrolunan bina ve arazi vergileri kanunları müesseseler, cemiyetler, şirketler, banka
lar ve daha bazı hükmî şahıslar uhdelernde bulunan bir kısım gayrimenkulleri de vergiden istisna et
miş olduğu cihetle işbu gayrimenkullerden mukataalı bulunanların mukataa ve taviz bedellerinin 
dahi Devlete, mülhak ve hususî bütçeli daire ve müesseselere ve belediyelere aid bulunub vergiden 
müstesna olan mukataalı gayrimenkuUer hakkında yapıldığı gibi mezkûr gayrimenkullere de kıymet 
takdir ettirilerek mukataa ve taviz bedellerinin işbu kıymet üzerinden alınmasını temin maksadile ili
şik kanun lâyihası arz ve teklif edilmiştir. Kabul buyurulması rica olunur. 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/407 

Karar No. 44 

30 V -1940 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 1.5 ıımyıs 1940 tarih ve 2151 Kâtib 
sayılı teskeresi ile sunulan ve 1.7 - V-li>4() ta- Yozgaei Antalya Antalya 
rihile encümenimize havale buyuruları vergi- Z. Ar kani. F. Dalda! T. Sökmen 
den müstesna yapı ve topraklarda mukataa kıy- Balıkesir Balıkesir Bingöl 
metlerini tayin edecek bir asulün teshiline dair S. Uzay F. Tiridoğlu N. Salvir 
kanır/i lâyihası Maliye vekSieti ve Evkaf umum Bursa Çanakkale Çorum 
müdürlüğü mümessilleri lıııaırile tedkik olumlu: F. Güvendiren fi. Ergeneli l. K. Alp sar 

Todkikat neticesinde iki taralın mümessille- Brzurum Erzurum Hatay 
ri uy aşamadıkları takdirde; üçüncü bir hake- Z. Soy demir N. Elgün A. Türkmen 
inin mutlak olarak mahalli t;, en büyük mülkiye İzmir Kars Kayseri 
âmiri taralından intihabı muvafık görülerek Af. Aldemir E. Özoğuz A. II. Kalaç 
lâyiha bu yolda tadil edildi. Konya Kütahya Malatya 

Yüce Meclise sunulma!: üzere Yüksek ma- Şevki Ergun Sadri Ertem E. Barkan 
kamlarına arzolımur. Samsun Sivas Yozgad 
Dalı I iye E. Rs. Reis V. Bu M. M. M. A. Yörüker M. Ş. Bleda S. Korkmaz 

Trkirdağ Çoruh Tokad Trabzon Zonguldak Zonguldak 
C. Uy badın Atıf T üzün Galib Pek el S. Abanozoğlu t. E. Bozkurd Kifat Vardar 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/407 
Karar No. 6 

Yüksek İlcisi iğe 

29 - XI - 1940 

YTergiden müstesna yapı ve topraklarda mu
kataa kıymetlerini tayin edecek bir usulün tes-
bitine dair olub Başvekâletin 15 mayıs 1940 ta
rihli ve 2151 numaralı tczkeresile Meclise arz ve 
Encümenimize havale edilen kanun lâyihası Ev
kaf umum müdür muavini huzurile tedkik olun
du. 

Lâyihanın ikinci maddesinde bahiliye encü
meni tarafından yapılmış olan tadile Encümeni-
mizco de iştirak edileli. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu

yu mi mak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi 
istanbul 

A. Bayındır 

Gazianteb 
A. Aksu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Zonguldak 
Y. Ziya özençi 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Baydar 

Kayseri 
Ömer Taşçoğlu 

Malatya 

Kâtib 
Kastamonu 

H. Dicle 

Kırşehir 
/ . Özkan 

Van 
M. Nedim Zabct İbrahim Arvas 

( S. Sayısı : 35 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
.Bütçe encümeni 
Mazbata No. 31 
Esas No. 1/407 

14 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine 
tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şa
hıslara aid mukataalı gayri menkullerin kıymet
lendirilmesi hakkında Vakıflar umum müdürlü
ğünce hazırlanıb Başvekâletin 15-V-1940 tarih 
ve 6/2151 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Dahiliye ve Maliye encümen
leri mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Vakıflar umum müdür muavini ve 
Maliye vekâleti namına Varidat umum müdürü 
hazır bulundukları halde okundu ve konuşuldu : 

Vakıf mahallerin mukataa bedelleri, tapu 
harçları kanununa tevfikan bina ve arazinin ver
gi kıymetleri esas tutularak tayin edilmektedir. 
Bina ve arazi vergileri hakkındaki kanunların bu 
vergilerden istisna ettikleri bina ve arazinin ver
giye matrah olacak kıymetleri de takdir ve tes-
bit edilmemekte ve buna dayanan mukataa bedel
lerini tayin imkânı da hâsıl olamamaktadır. 

Vakıf idaresinin varidatına müessir olan bu 
noksanı izale etmek üzere bina ve arazi vergilerin
den istisna edilmiş, Devlet, mülhak ve hususî 
bütçeli idare ve teşekküllerle belediyelere aid, 
mukataalı binaların kıymet takdiri usulü 3450 
sayılı kanunla tesbit ve bilâhare bu kanunun, 
adı geçen idare ve teşekküllerin bu kabîl arazi ve 
arsalarına da tatbiki 3709 sayılı kanunla kabul 
edilmiş ise de bunların haricinde bazı hükmî şa
hıslar uhdesinde yine bina ve arazi vergilerinden 

istisna edilmiş ve kıymet takdiri mevzuu dışın
da kalmış mukataalı gayri menkuller bulunmak
tadır. 

işte teklif edilen lâyiha ile bu kabîl hükmî 
şahıslara aid bina ve arazinin kiymet takdiri usu
lü vazedilmek istenilmekte olub vakıflar huku
kunun istifasını ve ayni zamanda 2762 sayılı Va
kıflar kanununun 20 senelik tavize aid hükmü
nün işlemesini temine yarayacak olan lâyiha Encü-
menimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve 
Dahiliye encümeninin hazırladığı lâyiha, başlığın
da ve ikinci maddesinde yazı ve tertibe aid de
ğişiklik yapılmak suretile kabul ve Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Bütçe En. Es. Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan E. Kitaben 

Ka. 
İstanbul Bursa Bursa 

F. öymen F. Güleç A. N. Ayaş 
Elâzığ Giresun Gümüşane 

M. F. Altay M. Akkaya D. Sakarya 
İsparta Kayseri Kırklareli 
B. Ünlü S. Serim B. Denker 

Konya Maraş Mardin 
R. Türel M. Bozdoğan R. Erten 
Samsun Yozgad Yozgad 

M. A. Yörüker A. Sungur S. Içöz 

. ( S- Sayısı ; 35 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine 
tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hükmî 
şahıslara aid mukataalı gayrimenkullerin kıy

metlendirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergi kanu
nunun ikinci ve 1837 sayılı bina vergisi kanu
nunun üçüncü maddeleri mucibince vergiden 
müstesna tutulmuş olan ve Ü450, 3709 sayılı ka
nunların haricinde kalan hükmî şahıslara aid 
mukataalı binalarla arazi ve arsaların mukata-
aları, Vakıflar umum müdürlüğünün alâkalı 
memurları tarafından takdir olunacak kıymet
ler üzerinden hesab olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde uyarınca takdir 
edilecek kıymetler mahallî vakıflar idarelerin
ce alâkalılara tahriren tebliğ olunur. Konu
lan kıymeti muvafık görmeyen alâkalılar tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay zarfında tebliği ya
pan idarelere dilekçe ile itiraz ederler. İtiraz 
vukuunda taraflarca on beş gün zarfında birer 
ehlihibre tayin olunur. Müddeti zarfında itiraz 
veya ehlihibre tayin etmeyenlere aid kıymetler 
iktisabı katiyet eder. Taraflarca tayin oluna
cak ehlihibrelerce mukadder kıymetler üzerin
den tedkikat yapılır. Bu tedkikat neticesinde 
aynen veya tadilen kabul edilecek kıymetler 
muteberdir. Aralarında itilâf hâsıl olmadığı 
surette nafia müdürü bulunan vilâyet ve ma
hallerde b umüdürler, olmayan vilâyet ve ma
hallerde valiler tarafından intihab ve tayin 
olunacak bir hakem tarafından en çok bir ay 
zarfında konacak kıymetler katidir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. İL Saydam Fethi (Jkyar S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Ma. V, 
Fayıfc Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Gcbesoy II. Çakır 

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

Mü. V. Ti. V 
A. Çetinkoyv N Topcoğlu 

! DAHİLİYE ENCÜMENİNİN D E Ğ İ Ş T İ R Î Ş İ 

Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tev
fikan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahısla
ra aid mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendi-

. rilmesi hakkında kanun lâyihası 

i MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergisi kanu-
j nunun. ikinci ve 1837 sayılı bina vergisi kanunu-
| ııun 3 ncü maddeleri mucibince vergiden müs 
j tssna tutulmuş olan ve 3450, 3709 sayılı kanun-
! larm haricinde kalan hükmî şahıslara aid mu

kataalı binalarla arazi ve arsaların mukataala-
rı, Vakıflar umum müdürlüğünün alâkalı me
murları tarafından takdir olunacak kıymetler 
üzerinden hesab olunur. 

j MADDE 2 — Birinci madde uyarınca tak
dir edilecek kıymetler mahallî vakıflar idarele
rince alâkalılara tahriren tebliğ olunur. Konulan 
kıymeti muvafık görmiyen alâkalılar tebliğ tari
hinden itibaren bir ay zarfında tebliği yapan 
idarelere dilekçe ile itiraz edebilirler. İtiraz vu
kuunda taraflarca on beş gikı zarfında birer ehli 

; hibre tayin olunur. Müddeti zarfında itiraz ve-
j ya ehli hibre tayin etmiyenlere aid kıymetler 
j katileşir. Taraflarca tayin olunacak ehli hibre 

mukadder kıymetler üzerinden tedkikat yapar
lar. Bu tedkikat neticesinde aynen veya tadilen 

i kabul edilecek kıymetler muteber olur. 
| Aralarında itilâf hâsıl olmadığı surette ma-
j hallin en büyük mülkiye memurunca intihab ve 
I tayin olunacak bir hakem tarafından, en çok 
i bir ay zarfında, konacak kıymetler katidir, 

j MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
I teberdir. 
! MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
! İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı ; 35 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEHîSTJKI Şl 

IHua ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan 
mukaiaalı gayrimenkuUere kıymet takdiri hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye encümeninin birinci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre takdir 
edilecek kıymetler mahallî vakıflar idarelerince 
alâkalılara tahriren tebliğ olunur. Konulan kıy
meti muvafık görmeyen alâkalılar tebliğ tarihin
den itibaren bir ay içinde tebliği yapan idarele
re arzuhal ile itiraz edebilirler. İtiraz vukuun
da taraflarca on beş gün içinde birer ehli hibre 
tayin olunur. Bunların aynen veya tadilen ka
bul edecekleri kıymetler muteber olur. Ehli hib
re arasında mutabakat hâsıl olmazsa mahallin en 
büyük mülkiye memurunca tayin olunacak bir 
hakem tarafından, en çok bir ay içinde konula
cak kıymet katidir. 

Vakıflar idarelerinin tebliğlerine müddeti 
zarfında itiraz veya ehli hibre tayin etmeyenlere 
aid gayrimenkullörin kıymetleri katileşir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4— Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 
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