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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın

da Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul 
edildi. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesine münakale yapılmasına, 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet 
edecek talebelerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve ley
lî Tıp talebe yurduna alman tıp talebesinin tâbi ola
cakları mecburiyetler hakkındaki kanuna bazı madde
ler eklenmesine, 

Lâyihalar 
1 — Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına 

mukabil kliring hesabındaki Alman matlubatmda ya
pılacak değişiklik île Türkiye - Almanya arasında 
ticarî mübadelelere mütedair hususî anlaşma hakkın
da Almanya sefaretile teati olunan notaların tasdi-
kma dair kanun lâyihası (1/596) (Hariciye ve İkti
sat encümenlerine) 

2 — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 
malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası (1/597) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

3 — Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi 
sinlerine dair olan 2169 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/598) (Dahiliye encümenine) 

4 — Devlet havayolları umum müdürlüğü 1939 
malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası (1/599) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

5 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren 2900 sayılı kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
kanunun birinci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/600) (Millî müdafaa encümenine) 

6 — Tâbiiyet muamelâtından alınacak harçlara 
dair olan 1260 sayılı kanunun sekizinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/601) (Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
7 — Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa 

hapis cezalarile mahkemeler tarafından verilen kısa 
hapis cezalarının mahiyetinin tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/359) (Millî müdafaa ve Adliye en
cümenlerine) 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurin kanununun 53 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
daki mazbatalar dahi kabul edilerek cuma günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Dr. M., Germen Hatay Gazianteb 

Hamdi Selçuk Bekir Kaleli 

Mazbatalar 
8 — Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Ay-

dınlıoğullarından Hüseyinoğlu Altmdiş Mustafa Kü-
çükaydınlmm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/241) (Ruznameye) 

9 — Belediye kanununun 15 nci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye encü
meni mazbatası (3/299) (Ruznameye) 

10 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, bele
diye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Dahiliye encümeni maz
batası (2/17) (Ruznameye) 

11 — Hava taarruzlarına karşı korunma kanunu
nun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Millî müdafaa encümenleri mazbataları (1/571) 
(Ruznameye) 

12 — Trabzonun Kemerkaya mahallesinden Hacı 
İbrahimoğullarmdan Zaim diğer adı Saimoğlu Naci 
Erdikerin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/305) (Ruznameye) 

13 — Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 
3923 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü madde
sine iki fıkra ilâvesi hakkında 1/584 ve yedek subay 
ve askerî memurlar kanununun 3923 sayılı kanunla 
tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi sonuna bir fıkra ilâ
vesine dair 1/594 sayılı kanun lâyihaları ve Millî 
müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

14 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip 
günlerde vuku bulan zelzelede fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının affi hakkın
daki 3804 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Adli
ye encümeni mazbatası (1/532) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER — Bekir Kaleli (Gazianteb) , Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS —i Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
± — Of kazasının Yaranoz köyünden Deli îb-

rahimoğullahndan Sadullahoğlu Mustafa Kork
mazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/170) [l]j 

(Mazbata okundu). 
REÎS —S Mazbatayı reye arzediyorum. Ka

bul edenler..;. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 — S ökenin Konak mahallesinden Kar ab e-

kirogullarmdan Hüseyinoğlu' Memet Gökgözün 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/262) [2]i 

(Mazbata okundu). 
REİS — İMazbatayı reye arzediyorum. Kabul 

edenler 
Tekrar rşye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 — Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif 

harici kalacak cami ve mescit hademesine verile
cek muhas\satota dair 2845 sayılı kanunun birin
ci maddesİnh bazı fıkralar ilâvesi hakkında ka
nun lâyihasın ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları \l/376) [3] 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı?. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler..(, Kabul edilmiştir. 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici ka
lacak cami ye mescit hademesine verilecek mu-
hassasata da^r 2845 sayılı kanunun birinci mad

desine bazjt fıkralar ilâvesi hakkında kanun 

MADDE 11 — Cami ve mescitlerin tasnifine 
ve tasnif haıfici kalacak cami ve mescit hademe
sine verilecek muhassasata dair 2845 sayılı ka
nunun 1 nci[ maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve 

[1] 95 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 96 şahitli basmay azı zabtın sonundadır. 
[3] 106 Sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

olunmuştur. 
Kanunî salâhiyetlere binaen işgal edilen veya 

tamir dolayısile içinde namaz kılınamayan tas
nif dahili cami ve mescitler hademelerinin vazife 
tahsisatları tam olarak verilir. Şu kadar ki 
ayni mahaldeki açık cami ve mescitlerin münhal 
kalacak hizmetlerine hariçten kimse alınmayıp 
bu durumdaki hademeler, cami ve mescitlerinin 
açılışında yerlerine iade olunmak kaydile mez
kûr hizmetlerde kullanılırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yukariki maddede gösterilen 
sebepler haricinde yanma, yıkılma gibi sebep
lerle gayri kabili istimal bir hale gelen cami ve 
mescitlerin hademesi hakkında tasnif harici 
kalmasile kapatılmış olan cami ve mescit hade
melerine ait hükümler tatbik olunur. 

REİS — Mütalea varmı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4 — Devlet demiryolları ve Umanları işletme 
umumî idaresi memurları tekaüt sandığı hakkın
daki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı madde
ler eklenmesine ve bazı maddelerin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/41) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 

[1] 107 sayüı basmayazı zaptın sonundadır', 
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kabul edenler lütfen işaret buyursunlar ... Ka
bul etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunların bazı maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun 
MADDE 1 — 2454 sayılı kanunun 4 ncü mad

desi. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Sandığın bilcümle mevcudatile alacakları 

Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcut parasile aidatı ve bu paraların ka
zandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve 
resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik de edi
lemez. 

REÎS — Mütalea var mı? Reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler işaret buyursunlar ... 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2904 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Sandıktan bağlanacak aylıklar üç ayda bir 
peşin olarak verilir. Peşin verilen aylıklar ölüm 
halinde geri alınmaz). 

REÎS — Mütalea var mı? Reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler Lütfen işaret buyursun
lar ... Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2904 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu gibilerden evvelce yalnız bıraktıkları ai
datı temettüsüz olarak sandıktan almak suretile 
ayrılmış olanların tekrar hizmete avdetlerinde 
sandığa iade edecekleri aidattan kesilmiş olan 
vergiler de Hazinece sandığa ret ve iade olunur. 

NAFIA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Efendim, bu madde yerine Nafia encü
meninin teklifinin kabulünü rica edeceğiz. Ara
mızda bir fark vardır. Bütçe encümeni doğru
dan doğruya Hükümetin teklifini kabul et
miştir. Nafia encümeni ile Maliye encümeni, 
ikiside, ayni fikirde bulunmuştur. 

Şimdi aradaki fark şudur: 2904 saydı kanu
nun 10 ncu maddesi; idareden ayrılanların, 
sandıktan alâkası kesilenlerin tekrar idareye 
intisap ettikleri zaman haklarında yapılacak 
muameleye aittir. Şimdi her hangi bir memur 
ne suretle olursa olsun idareden çıkarıldıktan 
sonra tekrar idareye girerse kendisine verilen 
bu paraların vergileri - tabiî tediye edildiği 
zaman, kesilmiştir ve bu, % 30 dan fazladır -
doğrudan doğruya idare tarafından sandığa ya
tırılır, deniliyor. 

Tekrar geldiği zaman sandıkla olan alâkası
nın devam edebilmesi için aldığı parayı iade 
edecek. Yalnız ortada bir vergi meselesi var
dır, sandık kendisinin mehuzatını tediye ettiği 
jjaman Hazine için bir vergi kesmiştir. İşte tek

rar o memur vazifeye geldiği zaman kesilen ver
ginin Hazine tarafından sandığa yatırılması 
mevzubahstır. Şimdi gerek Hükümet ve gerekse 
Bütçe encümeni tekliflerinde bu kesilen vergi
leri doğrudan doğruya idare sandığa versin 
diyor. 

BÜTÇE E. REÎSt İSMET EKER (Çorum) — 
Vergi Hazineye aittir. Hazine iade etsin diyo
ruz. 

NAFÎA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Hazine diyeceğime, idare demişim, affe
dersiniz. Fakat biz diyoruz ki; istifa eden 
ve ayrılandan kesilen vergi iade edilmesin, bu 
parayı da kendisi versin. Yani bir memur 
istifa ederken 1000 lira aldığını ve bundan 
300 lira vergi kesildiğini" farz edelim. Bu me
mur idareye tekrar intisap ettiği zamanda, Büt
çe encümeninin teklifi veçhile 700 lirayı vere
cek tekrar sandığa girebilecektir. Ger; kalan 
300 lirayı sandığa Hazine ödeyecektir. Habuki 
encümenimiz doğrudan doğruya maliyeye ver
diği vergiyi nazarı itibare almıyor. Aldığı 1000 
İrayı sandığa tamamen yatırması azimdir 
diyoruz. Eğer bu kaydi koymazsak her hangi 
bir memur istifa eder, üç gün başka bir mü
esseseye gider, orada çalışır, orayı beğenmez, 
yine Devlet demiryollarına girerse, memurları
nın böyle gidip gelmelerine mâni olmak için 
hiç olmazsa istifa edenler hakkında bu kaydi 
koymamızı muvafık bulduk. Ricamız da NafU 
encümeninin teklifinin kabulüdür. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI D AY (Tra>v 
zun) — Müsaade buyurursanız mesele şudur. 
Devlet demiryolları memurlarından her hanğı 
birisi vazifesinden, her hangi bir şekilde ayrılır-
sa ancak mevduatını geri almak hakkını haiz
dir. Fakat bu memur tekrar hizmete almırsa, 
geçmiş hizmetile yeni hizmetini birleştirebilmek 
için almış olduğu parayı faizile berader öde
meğe mecburdur. Tatbikatta o memurun tekrar 
avdeti malûm olmadığı için ve zaten avdet ede
bilmesi için de şahsan Münakalât vekilinin mu-
vafakatına mazhar olması gibi bir kayitla mu
kayyettir. O memur memuriyetten çekilirse 
yalnız kendisinin vermiş olduğu aidatı yine 
kendisine verilir. Bu aidatı verirken vergisi de 
kesilmemiş olduğundan, vergisi kesilir. Maliye, 
Divanı muhasebat ve Devlet demiryolları mu

tabık kalmışlar ve memur avdet ettiği takdirde 
bu vergiyi mahsup etmek üzere ve atiyen bu 
içtihadın değişmesi endisesile bunun bir kanun 
mevzuu yapılmasını muvafık görmüşlerdir. Ha
zinenin teklifi de bu şekildedir ve Hükümetten 
de bize bu şekilde sevk edilmiştir. Binaenaleyh 
bu hükümle memur çekilirse aidatı verilir, şayet 
memur avdet ederse; Hazineye, sandığa aidatını 
tekrar versin şeklindedir. 

Yoksa bu para memurun malı değildir. Me
mur tekrar tazminat alarak çekilirse, bu vergi 
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tekrar Haaineye iade edilecektir. Binaenaleyh, 
daima bir vergi matrahı olarak bulunmakta
dır. Nafia encümeninin teklifi şudur: bir me
mur kendiliğinden çekilirse bu vergiyi kendisi 
tazmin etsin, şayet idare tarafından çıkarılır
sa bunu idiare kendi bütçesinden ödesin. Bu; 
ne idareye terettüp eder, ne de memura müret-
tep bir mükellefiyettir. Bu itibarla Bütçe en
cümeni bunu tetkik ederken, Nafia encümeni
nin noktai nazarını muvafık görmemiş ve Bütçe 
encümeni tatbikata, hakkaniyete ve mavakaa 
uygun görjiüğü için bunu kabul etmiştir. Bir 
endişeleri yardır; memur çıkar da tekrar ida
reye gelirs|e Barem kanunu mucibince bir me
murun daire değiştirmesi kolay bir şey değil
dir, ikinci vekâletin muvafakatına bağlıdır. 
İkinci vekâlete göldiği zamanda tekaüt hakla
rını zayi edecektir. Arzettiğim gibi, bir memu
run tekrar avdeti vekilin şahsî muvafakatına 
bağlıdır. Bu itibarla oradan bir memurun ko
layca çekileceği ve tekrar geleceği tasavvur edi
lemez. 

REİS - j - Başka mütalea var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usule ait bir me
sele mevzubahstir, evvelâ aksini reye koymak 
icap etmezmi idi? 

REİS — Tahrirî bir teklif yapmadılar. 
REFİK İNCE (Manisa) — Encümen namına 

takrir verildiğini görmedik. 
REİS -4- Takrir vermek lâzımdır. 
REFİK t İNCE (Manisa) — Takrir vermek 

lâzım gelmez. Encümen namına söz söyleniyor. 
Encümen mazbata muharrirlerinin, takrir ver
meden lâyihai kanuniyeleri geri almak salâhi
yetleri dahilindedir. 

REİS -t- Alâkadar ve son encümenin lâyi
hası budur) Bunun aksinin reye konulması için 
takrir verilmemiştir. Binaenaleyh son encüme
nin maddesini reye koymağa mecburum. 

REFİK ı İNCİ (Manisa) — Bendenizce hiç 
takrire lüziım yoktur. 

MADDE 4 — 2904 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

C) İdarede asgarî 30 sene bilfiil hizmet et
miş olmak şarttır. 

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

MADDIj! 5 — Tedavisi kabil olmayan emraz 
veya çalışmaya mâni maluliyet sebeplerile ma
işetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bu
lunan muhtaç öz evlâtlar, yaşları ne olursa olsun 
yetim muamelesi görürler. Bu kabîl malûller 
yaşı 18 den aşağı evlâtlara verilen mevduat ile 
tazminata veya maaşa müstehik olurlar. Maaş 

tahsisi halinde maluliyetlerinin devamı müdde-
tince maaşları kesilmiyeceği gibi maaş almakta 
iken bu hallere duçar olanlar hakkında da ayni 
muamele tatbik olunur. 

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

MADDE 6 — 2904 sayılı kanunun 18 nci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüt hak
kını kazandıktan sonra bir müddet daha istih
dam edilmekte olanlardan 5 nci maddede ya
zılı haller haricinde olarak her hangi bir sebeple 
terkini kayda uğrayanların vazifelerine nihayet 
verildiği tarihe kadar hesap edilen tekaüt ve 
tazminat hakları mahfuzdur. 

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

MADDE 7 — 2904 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 yaşını 
henüz doldurmamış öz evlâtlarından her birine 
son hizmet aylığının % 10 u nisbetinde yetim 
aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlar
sa yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 nisbetinde aylık bağlanmış çocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa bu 
tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkında 15 nci mad
de mucibince muamele olunur. 

Ölenin muhtaç dul anasile malûl veya 65 ve
ya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası 
dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel mad
desinde yazılı şartlar aranmak kaydile, talep
leri üzerine yetim muamelesi görürler. Bu tak
dirde bu kanun hükümlerine göre verilecek 
maaş, tazminat ve iade olunacak aidattan his
seleri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasa dahi dul anaya yetim maaşı tah
sis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait bir be
yanname ile, dul ananın da diğer maaş ve taz
minata müstehak olanlar arasına konmasını ta
lep edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstehak kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlatları
na verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat 
kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat ve
rilecek maaş ve tazminat istihkak kesbedildiği 
tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı 
takdirde sandık lehine müruru zamana uğrar. 

REİS — Mütalea var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8 — 2904 sayılı kanunun 34 ncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet demiryolları ve limanları vazifeleri
nin haricinde veya dahilinde her hangi bir se
beple zarar görmüş veya tehlikeye maruz 
kalarak tekaüt haline düşmüş memur ve müs
tahdemlerle vefatları halinde bunların veresesi
nin davasını sandık dahi takibe salâhiyettardır. 

Bu zararı yapanlar sandığa mensup iseler 
sandıktaki alacakları mahkeme sonuna kadar 
mevkuf tutulur. 

REİS — Mütalea var mı?... 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — 2904 sayılı kanunun 38 nci 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 
Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının tees

süsünden evvel ve idarei milliye zamanında mül
ga İnşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Ana
dolu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, 
Erzurum demiryollarında müseccel ve daimî ola
rak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf sandı
ğına girmemiş ve o tarihlerde daimî ve müsec
cel hizmetlerde bulunmuş olup bu kanunun neş
ri tarihinde idarede müstahdem olanların arada 
geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde hizmetlerine ilâve edilir. 

A) Bu gibi memur ve müstahdemlerin evvel
ce aldıkları aylıklardan % 5 sandık aidatile 
muaddil % 5 lerin tutarı sandıkça hesapla
rına borç kaydedilir. 

Evvelce aldıkları aylık bu kanunun neşri ta
rihindeki aylıklardan fazla ise borçları son al
dıkları aylığa göre hesap edilir. 

B) Bu borçlar bu kanunun neşrinden itiba
ren nihayet altı ay sonra başlamak üzere aylık
larından sandık aidatına ilâveten ve aynı şartlar 
dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirme
den idareden ayrılan ve fakat tazminat veya te
kaüt aylığına hak kazanmamış olanlara bu iş 
için kesilen paraları temettüsüz iade edilir. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat 
almak suretile alâkası kesilenlerin mütebaki 
borçları sandıkça alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylık
larından tevkif olunmayan miktar bu aylıkla
rından % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden ölen memur 
ve müstahdem ve mütekaitlerin geri kalan borç
ları aranmaz. 

RAZÎ SOYER (Urfa) — Efendim, bendeniz 
bu 9 ncu maddenin birinci fıkrasına bir cümle 
ilâvesinin kabul buyurulmasını rica edeceğim. 
Ricamı arzetmeden evvel, müsaadenizle, bu mad
deyi tekrar okuyorum: 

« 2904 sayılı kanunun 38 nci maddesine aşa

ğıdaki fıkralar eklenmiştir : 
Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının tees

süsünden evvel ve idarei milliye zamanında mül
ga İnşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Ana
dolu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, 
Erzurum demiryollarında müseccel ve daimî ola
rak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf sandı
ğına girmemiş ve o tarihlerde daimî ve müsec
cel hizmetlerde bulunmuş olup bu kanunun neş
ri tarihinde idarede müstahdem olanların arada 
geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde hizmetlerine ilâve edilir. » 

Efendim, malûmu âlileri olduğu üzere, Dev
let demiryolları işletme umumî idaresi teşekkül 
etmezden evvel yeni hatların inşaatile ve ayni 
zamanda işletmelerile meşgul olan bir idarei 
umumiye vardı ki burada bahsedilen mülga İn
şaat ve işletme umum müdürlüğü budur. Tabiî 
bu İnşaat işletme umum müdürlüğünün emri al
tında bir çok memurlar vardı. Bu İnşaat ve iş
letme umum müdürlüğü ilga edilerek Devlet de
miryolları işletme umum müdürlüğüne rapte
dildi. Bu suretle o eski müdiriyeti umumiyede 
çalışan bütün memurlar bu defa Devlet demir
yollarının idaresine geçtiler. Bilâhare inşaat da
iresi bir kanunla Devlet demiryolları umumî 
idaresinden ayrılarak Nafia vekâletine rapte
dildi. Bu suretle eski müdiriyeti umumiyede 
çalışan memurlardan bir kısmı işletme idaresin
de kaldı. Bir kısmı Nafia vekâletine ayrıldı. 
Şimdi bu madde ile bu günkü Devlet demir
yolları işletme idaresinde kalmış olanlara bir 
hak veriliyor. Yani evvelce eski müdiriyeti 
umumiyede çalışmış oldukları zamanlar tasarruf 
sandığından aldıkları paralar iade edilmek şar-
tile, tekaütlük müddetlerine ilâve ediliyor. 

Fakat memurlardan bu suretle yalnız bir 
kısmı işletme idaresinde kaldığı için onlar bu 
âtifetten istifade ediyorlar. Fakat işletmeden 
ayrılmış, Nafiaya geçmiş olan ve bu gün Nafia-
da Devlet demiryolları inşaat dairesinde çalışan 
arkadaşlar bundan mahrum kalıyor. Tabiî 
bu büyük bir haksızlıktır, işletme idaresinde 
kalmış o£an memurlardan daha ziyade yorul
muş, daha ziyade kıymetli hizmetleri geçmiş 
olan ve bu gün Nafiaya merbut bulunan memur
lar bu lûtuftan mahrum kalıyorlar. Tabiidir ki 
ayni şerait altında çalıştıklarından dolayı bun
ların bu haktan mahrum edilmemeleri için bu
na bir çare bulmak lâzımdır. Düşündüğüm 
çareyi arzetmeden, müsaadenizle, 12 nci madde
yi okuyacağım: 

«MADDE 12 — 1 - VI - 1931 tarih ve 1818 
sayılı kanunla inşaat dairesinin Nafia vekâle
tine bağlanması üzerine mezkûr vekâlete nakio-
nunan ve mart 1926 tarihli tasarruf sandığı ile 
alâkaları kesilmiş olanlardan halen maaşlı ve 
ücretli Devlet memurluğunda bulunanlar ev
velce bu sandıktan aldıklarını gene sandığa de
faten iade ettikleri takdirde 2454 sayılı kanunun 
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neşri tarihimden evvel sandığa aidat verdikleri 
müddete ailj tekaüt haklarını bu tekaüt sandığı 
hakkmdaiki i kanun hükümleri dairesinde yeni
den ihraz ederler.» 

Demiıi de arzettiğim veçhile bir kısım me
murlar isjlepıe idaresinden ayrılıp ta nafiaya 
geçerken tajsarruf sandığından alâkalarını da 
kestiler. Kjendi mevduatını ve Devletin ilâve
ten verdiği barayı alıp çekildiler. Şimdi bu mad
de ile; o gibi memurlara yani tasarruf sandığın
dan para alarak ayrılmış olan memurlar o san
dıktan aldıkları parayı iade etmek sartile ta
sarruf sandığının bidayeti teşekkülündenberi 
geçen müddetlere ait zaman tekaüt müddetle
rine ilâveı ejlilmek suretile istifade ediyorlar. 

Şimdi N^fia vekâletine merbut olup inşaat 
dairesinde [çalışmakta olan memurlardan bir 
kısmı bu suretle aldıklarını sandığa iade ede
rek ta sandığın bidayeti teşekkülünden bu 
güne kadar (geçen müddetleri tekaüt müddetleri 
için kazanacaklar. Ondan dolayı evvelce oku
duğum 9 ncjı maddenin 11 nci satırında bu gün 
«... idarede iıüstahdem olanlar» diyor yani Dev
let demiryolları idaresinde bu gün müstahdem 
olanlar. Yalnız onlara hasredilmiyerek arzet
tiğim gibi injşaat dairesinde çalışan arkadaşların 
da ilâve edilmesini teminen şu suretle bir takrir 
arzediyorumf: 

«Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 
9 ncu maddenin 11 nci satırındaki (olanüarm) 
kelimesi silinerek yerine (olanlarla haklarında 
bu kanunun 12 nci maddesi tatbik edilecek olan 
memur ve müstahdemlerin) cümlesinin ilâve 
edilmesini teklif eylerim.» 

Bu suretle bu gün Nafia vekâletinde ve in
şaat idaresinde bulunanlar evvelce tasarruf san
dığından almış oldukları parayı iade etmekle 
bidayettenberi, yani tasarruf sandığı teşkil edil
diği tarihten) bu güne kadar geçen zamanı kaza
nacaklardır. Zaten o hak 12 nci madde ile veril
miştir. Hem o hakkı kazanacaklar, hem de bu 
günkü işletene memurları gibi evvelce mülga 
inşaat ve işltetme dairesinde çalıştıkları zamana 
ait müddetleri tekaütlükleri için tıpkı işletme 
dairesindejki] arkadaşları gibi iktisap edecekler
dir. Onunliçp. bu takririn kabul buyurulmasmı 
istirham edebim. Aksi takdirde ayni şerait al
tında çalışmış, evvelce daha Devlet demiryolları 
işletme idaresi tesis edilmeden evvel diğer hat
larda bu ye£i hakların bidayeti inşaatında ça
lışmış olan ıftemurların bir kısmı 9 ncu madde
den istifade) ediyorlar. Nafia vekâletine bir 
kanunla geçiliş olanlar ise ondan mahrum kalı
yorlar. Bu; iki zümreyi ayni zamanda istifade et
tirebilmek! için takririn kabul buyurulmasmı is
tirham ediyojrum. 

BÜTÇE £. NAMINA SIRRI DAY ( Trab
zon ) — lîfelidim, meselenin tavazzuhu için bu 
maddenin Hfikûmetçe sevk sebebini arzedeyim. 

Bu nevi sandıkların ilki, hatta numunesi olan 
Devlet demiryolları tekaüt sandığı yapılırken 
böyle makabline şamil hakların tesisi asla düşü
nülmemiştir. 1926 senesindenberi bu tekaüt san
dığı yaşaînaktadır. Bilâhare, 1934 senesinde, 
birinci kanun geldi ve bu sandığın hukuk ve 
vecaibi de yeni teşekkül eden sandığa devredildi. 
Binaenaleyh Devlet demiryolları memurları 1926 
senesinden beri tekaüt hakkını haiz memurlar
dır. Bundan sonra İnhisarlar tekaüt sandığı ve 
mümasilleri yapılırken bu sandıkların geç kaldı
ğı düşünülerek oradaki çalışanların geçmiş za
mana ait idarede geçen zamanlarını da tecviz 
eden bir hüküm kondu. Bu defa Devlet demir
yolları memurları dediler ki, mademki onlar 
kendi idarelerinde geçen zamanları, isteyenler 
parayı vermek suretile, tekaüt müddetlerine it
hal ettirebiliyorlar. Biz de millî Hükümetin ku
rulduğu devirden itibaren idarede, Devlet hiz
metinde geçen zaman ait aidatı ödiyelim ve bu 
suretle 1926 senesinden evvel geçen hizmetleri
mizle birleşsin. Anlaşılıyor ki Hükümet bunu 
mümasillerine uygun olarak görmüş ve Heyeti 
Celilenize arzetmiştir. Bütçe encümeni de bu 
maddeyi bu şekilde yalnız şekle ait bir tavzihle 
kabul etmiş bulunuyor. 

Yine Hükümetin teklifi meyanında inşaat 
idaresi -12 nci maddeye temas edeceğim - Devlet 
demiryolları bütçesinden ayrıldığı zaman ora
dan Nafia vekâletine geçen memurların aidatla
rı ve tazminatları kendilerine verildi. Bunlar
da Devlette geçen hizmetleri ile bu hizmetin 
birleştirilmesini istemiş olacaklardır ki, mevcut 
12 nci madde de bu maksatla huzuru âlinize gel
miş bulunuyor. 

Şimdi arkadaşımızın teklifi şu oluyor; vak-
tile Devlet demiryollarında hizmet etmiş ve fa
kat aidatı tekaüdiye vermemiş sonra da Devlet 
hizmetine geçmiş Nafia vekâletinde bulunan bir 
memur Devlet demiryollarında geçirdiği, aidat 
vermiyerek geçirdiği müddete ait kısmı borç
lansın bu suretle o günkü hizmeti ile bu günkü 
hizmeti birleştirilsin. Zannediyorum ki, şimdi
ye kadar mümasillerini asla görmedik. Vakıa 
bundan müteneffi olacakların adedi azdır, bel
ki sandığı da sektedar etmez. Arzettiğim gibi 
emsali yoktur. Böyle bir hükmün kabulü ha
linde bu emsalin hangi misallerle, mümasili hangi 
kanunlarla, hangi kanun lâyihalarile karşılana
cağını takdir etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla Bütçe encümeniniz bu takririn 
kabulünü prensip itibarile muvafık görmez. 

RAZÎ SOYER (Urfa) — Dokuzuncu madde 
ile istifade ettirdikleri Devlet demiryolları me
murları vaktile tasarruf sandığına bir aidat ver
memiş oldukları halde maddenin alt tarafında 
yazılı şekilde icabeden parayı ödemek sartile 
istifade ediyorlarsa, ayni tarzda inşaat daire
sinde bulunan memurların da ayni parayı öde-
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mek şartile istifade etmelerinde birbirinden far
kı yoktur. 

BÜTÇE E. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Maddenin terkinini teklif et. 

RAZÎ SOYER ( Devamla ) — Hayır, 
maddenin tedvininde kabul edilmiş bir lü
tuf vardır, bu lûtuftan bir kısmmın mah
rum kalmamasına çalışıyoruz. Mademki on
lar için bir para ödemek şartile bu lütuf 
kabul edilmiştir. O halde bunda kabahatsiz 
olarak Nafiaya geçmiş olan memurların mah
rum olması zannederim Heyeti Celilece şayanı 
kabul görülmez. Ya hep ya hiç. Diyemiyece-
ğim, vaktile emek vermiş, çok çalışmış, faydalı 
hizmet görmüşlerdir. Onlar için yapılmış olan 
bir lûtfun geri alınmasına dilim varmaz. Fakat 
onlar için büyük bir lûtuftur. 

Fakat Nafiada da bu arkadaşları ile ayni şe
rait dahilinde çalışmış hatta onlardan ziyade 
hizmeti geçmiş olanlar vardır. Bunlar mahrum 
edilmemelidir. Çünkü işletmeden istifade ede
cek memurlar arasında kâtip var, muhasebe me
muru var, yol çavuşu var. Mahrum edileceklerin 
miktarı zaten azdır. Nisbetlerinin yüzde sek
seni mühendistir, memurdur, muhasebe memu
rudur. Adaletinize sığınırım, bunun çok güzel 
tetkik edilmesini istirham ederim. 

NAFİA E. M. M. İZZET ARUKAN (Eskişe
hir) — Arkadaşım Razi Beyin teklifi gerek 
Hükümetçe, gerek Nafıa ve Maliye encümenle
rince nazarı itibare alınmıştır, tamamile bunu 
temin ediyor. Teklif aynidir. Yalnız burada bir 
tereddüt vardır. Ayni iki memur vardır; birisi 
Devlet demiryollarında olduğundan dolayı bun
lara bir lütuf ve bir hak veriliyor. Lâkin ayni 
memur Nafiada bulunduğundan dolayı mahrum 
bırakılıyor. Bu muvafıkı madelet değildir. Hü
kümetin teklifinde zaten her ikisi de aynen mev
cuttur. Maliye ve Nafia encümenleri de aynen 
kabul etmiştir. Yalnız Bütçe encümeni Devlet 
demiryollarmdakilere bu hakkı tanımıştır. Razi 
Beyin teklifi bizim Nafia encümeninin teklifine 
muvafıktır. 

Yalnız Nafia encümeninde, sonradan nazarı 
dikkatimizi celbetti, gerek yalnız Hükü
metin ve gerek encümenlerin teklifinde « fası
lasız » kelimesi vardır. Memurlar bir yere nak
leder, hasta olur; bu suretle bir fasıla olabilir. 
Bunun için Razi Beyin teklifi Bütçe encümeni
nin teklifine ilâve edilirse mesele halledilmiş 
olacaktır. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bir sual soraca
ğım. Buyurdunuz ki, Nafia encümeninin ve Hü
kümetin teklifinde işaret buyurdukları noktalar 
var. Bendeniz Bütçe encümeninin teklifinde ak
sini görüyorum. Binaenaleyh Hükümet ve Na
fia encümenince bunların nazarı itibare alın
dığını nereden istidlal buyurdunuz, bunu an
lamak istiyorum? 

NAFÎA En. M. M. ÎZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Okuyalım efendim; 

«MADDE 9 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının tees
süsünden evvel ve idarei milliye zamanında mül
ga inşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Ana
dolu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, 
Erzurum demiryollarında müseccel ve daimî ola
rak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf san
dığına girmemiş ve o tarihlerde daimî ve müsec
cel hizmetlerde bulunmuş olup » 

Yani bu memurlar nerede olursa olsun mü
seccel hizmetleri ne ise odur. Noktai nazarımız 
budur. Onun için diyoruz ki, Razi Beyin teklifi
nin kabul edilmesini rica ederim. 

REİS — Başka mütalea var mı?... 
Başka mütalea yoktur. Razi Beyin takririni 

okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 9 ncu 
maddenin II nci satırındaki (olanların) kelime
si silinerek yerine (olanlarla haklarında bu 
kanunun 12 nci maddesi tatbik edilecek olan me
mur ve müstahdemlerin) cümlesinin ilâve edil
mesini teklif ederim. 

Urfa mebusu 
Razi Soyer 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmıştır. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Maddeyi encümene istiyoruz. 

REİS — Maddeyi takrirle beraber encümene 
veriyorum. 

MADDE 10 — Devlet daireleri memurların
dan 3173 sayılı kanunun üçüncü maddesine tev
fikan Devlet demiryolları ve limanları idaresi
nin daimî ve müseccel memurluklarından birine 
tayin edilenlerin 1683 sayılı kanun hükümleri
ne tevfikan geçen hizmet müddetlenle Devlet 
demiryolları idaresinde geçen hizmet müddetle
ri yekûnu tekaütlük için meşrut olan müddetin 
hesabında sayılır. 

Bu gibiler Tekaüt kanunu hükümlerinin tat
bikini icabettiren sebebin vukuu zamanında han
gi daireye mensup iseler haklarında o daire me
murlarının tâbi olduğu Tekaüt kanunu hüküm

leri tatbik edilir. 
Bu gibilerin en son vazifeleri Devlet demir

yolları ve limanları umumî idaresinde ise; Dev
let hizmetinde bilfiil maaşlı olarak geçirdikleri 
her hizmet senesi için sene kesri tam sayılmak 
üzere son memuriyetlerine mühassas aslî maa
şın iki misli Hazinece Devlet demiryolları ve 
limanları Tekaüt sandığma, umumî muvazeneye 
dahil dairelerde ise Devlet demiryolları ve li
manları umumî idaresinde çalıştıkları müddet 
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zarfında istjihkaklarmdan kesilen tekaüt aida-
tile bu aidajtın muadili % 5 Devlet yardımları 
sandıkça Hazineye yatırılır. Memur hakkmm 
temin ve tediyesi bu muhasebe ve tediyatm in
tacına talık| edilemez. 

Tekaüt ye yetim maaşını veya tazminatı 
icap ettirmeyen bir sebeple gerek Devlet demirr 
yollarından,) gerek diğer dairelerden ayrılan 
ve vaziyetlejri bu maddede tesbit edilen memur
ların halçla^ı hizmet ettikleri dairelerin tekaüt 
kanunları hjükümlerine göre ayrı ayrı muame
leye tâbi tutulur. 

REİS —| Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. [Kabul edenler ... Emteyenler ... Ka
bul edilmişler. 

MADDEİ 11 — Münakalât vekâletine bağlı 
ve hükmî şahsiyeti haiz idarelerin birinde mü
seccel ve tjekaüt sandığına dahil olarak istih
dam edilmekte iken bu vekâlete bağlı müma
sili bir idaıjeye naklen tayin olunanların san
dıktaki mevduat ve muadili % 5 leri yeni naklo
lundukları ijdarelerin tekaüt sandığına yatırılır. 
İBu müddet I tekaüde esas olan hizmetlerine ek
lenir. 

REİS — jMütalea var mı? Maddeyi reye arze-
diyorum. K ,̂bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştin | 

MADDEİ 12 — 1 - VI -1931 tarih ve 1818 sa
yılı kanunlaf inşaat dairesinin Nafia vekâletine 
bağlanması [üzerine mezkûr vekâlete naklolu
nan ve ma^t 1926 tarihli tasarruf sandığı ile 
alâkaları kesilmiş olanlardan halen maaşlı ve 
ücretli Devljet memurluğunda bulunanlar ev
velce bu saîdıktan aldıklarını yine sandığa 
defaten iâdş ettikleri takdirde 2454 sayılı ka
nunun neşrij tarihinden evvel sandığa aidat ver
dikleri mtidjlete ait tekaüt haklarını bu tekaüt 
sandığı hakjandaki kanun hüümleri dairesinde 
yeniden ihriz ederler. 

Defaten İade edemiyenlerden aldığı paralar 
bu kanunun | neşri tarihinden itibaren en geç altı 
ay sonra banlamak üzere her ay maaşları tu
tarının % 10 u bu sandık aidatı hakkındaki usul 
ve esaslara ievfikan kesilmek suretile tevkif ve 
sözü geçen sandığa teslim edilir. 

Bu gibilerin tekaütlükleri hakkında 10 ncu 
madde hjükjümleri tatbik olunur. Borçlarını 
tamamen ödfemeden tekaüde şevkolunanların ba
kiye borçlara maaşlarından % 10 kesilmek su
retile tevkifi edilir veyahut aldıkları tazminat
tan defaten (kesilir. Ölenlerin borçları aranmaz. 

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

MADDE j 13 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinde daimî ve müseccel bir hiz
mette bulunp ta 3028 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (A) fıkrası mucibince iktisap 
ettikleri tekaüt hakkını kullanmayan ve san

dıkla alâkalarını muhafaza edenlerle mezkûr 
kanunun ayni maddesinin (B) fırasına tâbi 
olup ta sözü geçen fıkrada yazılı tazminatı al
mayanlar hakkında da 10 ncu madde hüküm
leri tatbik olunur. 

(B) fıkrasında sözü geçen tazminatı almış 
olanlar aldıkları paraları defaten sandığa iade 
ettikleri veya bu kanunun neşri tarihinden iti
baren en geç altı ay sonra başlamak üzere her 
ay maaşları tutarının % 10 nunu bu sandık ai
datı hakkındaki usul ve esaslara tevfikan kesil
mek suretile tevkif edilerek sandığa yatırmayı 
kabul ettikleri takdirde haklarında bu madde 
hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 14 — 9,12 ve 13 ncü maddelerde sö
zü geçen memurlar bu maddelerde yazılı hak
lardan, vecaibi kabul suretile istifade etmek is
tedikleri takdirde keyfiyeti bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren altı ay zarfında sandığa yazı 
ile bildirmeğe mecburdurlar. Bildirmeyenlerin 
hakkı sakıt olur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bilfiil 35 sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman al
makta bulundukları ücretin bir seneliği ikrami
ye olarak verilir. 

Tekaüt hakkını kazanıpta ikramiyelerini al
maksızın vefat edenlerin bu ikramiyeleri maaş 
ve tazminata müstehak ailesi efradına maaş ve
ya tazminattaki istihkakları nisbetinde, yoksa 
reşit evlâtlara müsavaten verilir. 

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

MADDE 16 — Malulen veya sair sebeplerle 
sandıktan maaş tahsisi suretile idareden ayrıl
dıktan sonra tekrar intisap edenler hakkında 
1683 numaralı kanunun 7 nci maddesinin hü
kümleri tatbik olunur . 

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

MADDE 17 — Umumî ve mülhak veya hu
susî bütçeli idarelerden tekaüt ve yetim maaşı 
alanlardan lüzum ve zarurete binaen idarenin 

daimî ve tescile tâbi kadrolarında istihdam edi
lecekler tescil edilmez ve sandıkla alâkalandı
rılmazlar. Ancak, bunların yaş hadleri müseccel 
memurlar hakkındaki ahkâma tâbi tutulur. 

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

MADDE 18 — 3173 sayılı kanunun (2) sayı
lı cetvelinde ismi geçen usta, işçi ve çırakların 
tekaütlükleri halinde yine mezkûr kanunun (1) 
sayılı cetveline mutabakatları bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterildiği şekilde yapılır. 

— 17 — 



1 : 36 4-4-1941 C Î 1 
Şu kadar ki, bunlardan almakta oldukları 

ücret bir derece yukansındaki ücret asgarisine 
muadil veya ondan fazla olanlara bağlanacak 
maaş, yukarıdaki derece üzerinden hesap edilir 
ve bu muamele, vaziyeti buna benzeyen diğer 
memur ve müstahdemler hakkında da tatbik 
olunur. 

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

MADDE 19 — Sandıktan tekaüt, dul ve ye
tim maaşı alanların ecnebi Devlet hizmetini ka
bul etmesi ve ecnebi memleketlerde ikamet ey
lemesi hallerinde yoklama ve tediye usullerinde 
bu kanunda sarahat olmayan ahvalde 1683 sa
yılı kanun mucibince umumî bütçeden aylık 
alan mütekait ve yetimler hakkında cari hü
kümler tatbik olunur. 

REİS — Mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 20 — 27 -1 -1936 tarih ve 2904 sa

yılı kanunun 24 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Halen sandığa da
hil mütekaitlerin hakları mahfuz olup bunlar
dan sandıkla alâkalarını kesmek isteyenler bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zar
fında müracaat ettikleri takdirde şimdiye ka
dar kesilen aidatları temettüü ile birlikte iade 
olunarak alâkaları kesilir ve bunların namına 
şimdiye kadar Devlet demiryolları bütçesinden 
sandığa yatırılan muadiller temettüü ile birlik
te mezkûr idareye iade edilir. Aksi halde hak
larında 2921 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin 
tatbikına devam edilir. 

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

Encümene giden madde geldikten sonra 
son iki maddeyi de reye koyarız. 

Başka işimiz kalmamıştır. 
Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 

celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 15,55 

— < • • -



S. Sayısı: 95 
Of Kakasının Yaranoz Köyünden Deli ibrahimoğullarmdan 
Sadullahoğlu Mustafa Korkmazın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/170) 

(T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri firesi müdürlüğü 
Sayış: 4/9321 

18 -X-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Deli İbrahimoğullarmdan Sadullahoğlu Mustafa Korkmazın ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair Trabzon ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tasdikma ve kanunî 
merasimi yapılmak üzere evrakın Büyük Millet Meclisine sunulmasına Temyiz mahkemesince ka
rar verildiği Adliye vekilliğinden alman 17 - X -1939 tarih ve- 355/178 sayılı tezkerede bildirilmiş 
olduğundan!bu işe ait evrak ve Temyir ilâmı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinih yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

T. B. 4 . M. 
Adliye enciimeni 
Esas No. 3/170 
Karar No.116 

Adliye encümeni mazbatası 

26 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Of kazasının Yaranoz köyünden kain valide
si Nefiyeyi taammüden öldürmekten suçlu ayni 
köyden Deli | ibrahimoğullarmdan Sadullahoğlu 
1330 doğumliı Mustafa Korkmazın ölüm cezası
na mahkûmiyeti hakkında Trabzon ağır ceza 
mahkemesineje verilen hükmün tasdikma dair 
Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sa
dır olan 25-İV-1939 tarih ve 1633 karar 1944 
esas sayılı ilâm, müteakip kanunî muamelenin 
ifası için Başvekâletin 18 - X -1939 tarih ve 
4/9321 sayılı [tezkeresile birlikte Adliye encüme
nine havale vje tevdi buyurulması üzerine bu işe 
ait dava dosjjasmm tetkiki neticesinde Mustafa 
Korkmazın, [aralarında mevcut geçimsizlik ve 
husumet sebejbile, Nefiyeyi tabanca ile ve taam
müden öldürdüğü şahitlerin şahadeti, tabip ve 
ehli vukuf raporları ve ilâmda zikredilen diğer 
kanunî delillejr ile sabit görülerek ölüm cezasına 
mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakerede Mustafa Korkmaza hükmedilen ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesi
ni icap eden bir sebep görülemediğinden teşki
lâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibin
ce bu cezanın infazına karar verilmesi hususu
nun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi itti
fakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. N. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Antalya 

İV. Aksoy 
Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 
Manisa 
A. Tümer 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Kayseri 
R. özsoy 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Erzincan 
A. Fırat 
Hatay 

B. S. Kunt 





S. Sayısı: 96 
Şokenin Konak mahallesinden Karabekiroğullarından Hüse
yinoğlu Memet Gökgözün ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/262) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4-743/4680 

28-V-1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Hüseyinoğlu 1308 doğumlu Memet Gökgözün ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Aydın ağır ceza mahkemesinden verilen hüküm Temyiz mahkemesince tasdik edildiğin
den Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 25 - V - 1940 
tarih ve 192/56 sayılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesinin ilâmı ilişik olarak su
nulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/262 
Karar No. 17 

26 - III - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Söke kazasının Yurtan köyünden Veli karısı 
Meryemi parasına tamaan öldürmekten suçlu 
mezkûr kazanın Konak mahallesinden Kara
bekiroğullarından Hüseyinoğlu 1308 doğumıu 
Memet Gökgözün ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Aydın Ağır ceza mahkemesince veri
len kararın tasdikma dair Temyiz mahkemesi 
birinci ceza dairesinden sadır olan 5 - VII -1939 
tarih ve 1971 esas 2056 karar sayüı ilâmın, müte-
kip kanunî muamelenin ifası için Başvekâletin 
28 - 1940 tarih ve 4/4680 numaralı tezkeresile 
birlikte Adliye encümenine havale ve tevdi bu-

yurulması üzerine bu işe ait dava dosyası tetkik 
olundu. 

Yurtan köyünden Veli karısı Meryemin pa
rasını çalmaktan aranmakta olan Mustafa Ali 
mezburenin daha fazla parası olduğunu suçlu 
Memet Gökgöze haber vermesi üzerine bunlar
dan Memet Gökgöz hâdise gecesi Mustafa Aliyi 
Meryemin evi civarında gözcü bıraktıktan sonra 
kendisi pencereden evin içine girerek yatağında 
yatmakta olan Meryemin nukudu mevcudesini 
gasbetmek için odanın içinde bulunan kilim 
ve saire gibi eşyayı üzerine yığmak ve bastır
mak suretile mezbureyi kasten öldürdüğü sabit 



görülerek ölüm cezasına mahkûm edildiği anla
şılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere netice
sinde suçlu Memet Gökgöze hükmedilen ölüm 
cezasının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesi
ni müstelzim bir sebep görülemediğinden Teşki
lâtı Esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibiû-
ce bu cezanın infazına karar verilmesi hususu
nun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi En
cümence ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
adliye E. Reisi > 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Antalya 
N. Altsoy 
Gazianteb 

Ö. A. Aksoy 
Sinop 
G. Atay 

Ta. M. M. 
Zonguldak 

Ş. Devrin 
Balıkesir 
0. N. Burcu 

Kayseri 
B. Özsoy 

Trabzon 

Kâtip 
Konya 

G. Gülteltin 
Erzincan 

A. Fırat 
Manisa 
A. Tümer 

F. A. Barutçu 

*>m« 
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S. Sayısı: |06 
Cami ve mescitlerin tasnfine ve tasnif harici kalacak cami 
ve mesjcit hademesine verilecek muhassasata dair 2845 
sayılı kânunun birinci maddesine bazı fıkralar ilâvesi hak
kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/376) 

T. C. 
Başvekâlet 25-IV-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1827 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademesine verilecek 
muhassasata dair 2845 sayılı kanunun 1 nci maddesine bâzı fıkralar ilâvesi hakkında Vakıflar 
umum müdürlüğünce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12-IV-1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Yanmış, \ yıkılmış veya her hangi bir suretle kapanmış olan cami ve mescitlerin hademesine 
2221 sayılı Skanunun 5 nci maddesile memurlara müteallik hükümleri kaldırılarak hayrat hade
mesi hakkındaki hükümleri meriyette bulunan 25 kânunuevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde ka
rarnamesinin 8 nci maddesi uyarınca nısıf tahsisat verilmekte ve cami hademesi nizamnamesi mu
cibince de aylıklarının aslı üç ay tam ve ondan sonra nısıf olarak tesviye olunmaktadır. 

Hükümetçe görülen lüzum ve zarurete binaen ciheti askeriyece işgal edilen cami ve mescitler 
ile mübrem ve zarurî tamirleri yaptırılmak dolayısile içinde namaz kılınmayan cami ve mescitle
rin hademesi de bu meyanda vazife ve tahsisatlarını nısıf almaktadırlar. 

tşgal vaziyetinin devamlı olmasına ve şu son zamanlarda esaslı tamirler yapılmakta bulun
masına binaefn bir çoklarının uzun müddet namaz kılmağa açılamaması dolayısile bunların hiz
mete müheyya bulunan hademesinin vazife ve tahsisatlarının tam olarak verilmesini temin için 
mevzuatta bazı tadilât yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu suretle hademesine tam maaş ve tahsisat verilmek istenilen gerek Hükümetçe görülen lü
zuma binaen işgal edilmeleri ve gerek tamir olunmaları dolayısile muvakkaten kapanmış olan ca
mi ve mescitlerin evvelce yapılmış olan tasnifte kadro dahilinde bırakılmış olan cami ve mescit
ler oldukları cihetle tahsisatı fevkalâde kararnamesile hademe nizamnamesinin tadilinden ise tas
nifte kadro j harici bırakılmaları hasebile kapatılmış olan cami ve mescitler hakkındaki hükümlere 
mütenazır olînak üzere bu husustaki 2845 numaralı kanuna icap eden fıkraların eklenmesi mak
sada daha muvafık görülerek tanzim olunan ilişik kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 

Tasnifte kadro dahilinde bırakılmış olan cami ve mescitlerden münhedim ve muhterik olmak 
gibi sebeplerle kapananlar da bulunacağı ve bunların hademesinin başka cami ve mescitlere nakli 
suretile terfihleri mümkün bulunduğu gibi bunların vaziyetleri muvakkat bir mahiyet göstermediği 
cihetle bunlar için tasnifte kadro harici bırakılmış olan $11$^, ve mescit hademesi hakkındaki mev-
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zuatm tatbiki ve işgal ve tamir sebebile kapatılmış olup vaziyetleri muvakkat bir mahiyet gös
teren cami ve mescit hademesinin vazife ve tahsisatlarının tam verilmesi keyfiyetinin bütçeye 
tesiri tahfif edilmiş olmak için ayni mahaldeki içinde namaz kılman cami ve mescitlerde münhal 
kalacak hizmetlerde istihdam edilmek suretile o cami veya mescit muhassasatmın tasarruf edil
mesi esası göz önünde bulundurulmak suretile kaleme alman işbu lâyihanın kabul buyurulması 
rica olunur. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 11 - XII -1940 
Esas No. 1/376 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif ha
rici kalacak cami ve mescit hademesine verilecek 
maaşlara dair olan 2845 numaralı kanunun bi
rinci maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkında 
Vakıflar umum müdürlüğünce hazırlanıp îcra 
Vekilleri Heyetinin 12 - IV -1940 tarihli top
lantısında Büyük Millet Meclisine arzı karar
laştırılan ve Başvekilliğin 25 - IV -1940 tarihli 
ve 6/1827 sayılı tezkeresile Yüksek Reisliğe tak
dim ve encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası Evkaf umum müdür muavini huzurile 
tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha, esbabı mucibesine göre, esas itibari-
le encümenimizce de muvafık görülmüş ve an
cak, tasnif dahili cami ve mescitler, zamanın 
fevkalâde şartlarından dolayı, mahallî Hükü
met ve komutanlıklarmca Vakıflar umum mü
dürlüğüne haber verilmek suretile işgal edildi
ği ve bu veçhile işgal keyfiyetinin Vekiller He
yeti kararına iktiran edemediği verilen izahat-

Cami ve mescitlerden tasnife ve tasnif harici 
kalacakların hademesine verilecek muhassasata 
dair 2845 sayılı kanunun birinci maddesine ba

tan anlaşılmış olduğundan zikredilen kanunun 
birinci maddesine eklenmesi tasavvur edilen fık
ralardan birincisi (mahallî Hükümetçe görülen 
lüzuma binaen işgallerine Vakıflar umum mü
dürlüğünce müsaade olunduğundan veya tamir
de bulunduğundan dolayı) suretinde tadil edil
miş ve diğer fıkralarla maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
zımnında Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Mal. E. Rs. N. M. M. Kâtip 
Malatya Malatya Kastamonu 

M. N. Zapçı Nasuhi Baydar H. Dicle 
Afyon K. Bursa izmir 

Haydar Çerçel Dr. G. Kahraman K. Dursun 
Kırklareli Kırşehir Kırşehir 

Hamdi Kuleli t. Özkan M. S ey f eli 
Tokad Zonguldak 

Cemal Kovalı Y. Ziya Ö zenci 

7A fıkra ilâvesi hakkında Vakıflar umum müdür
lüğünce hazırlanıp Başvekâletin 25 - IV -1940 ta
rih ve 6/1827 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 

Bütçe encümeni mazbaatsı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 31 _ m . ıg^ı 
Mazbata No. 68 
Esas No, 1/876 

Yüksek Reisliğe 
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sunulan kaıjun lâyihası Maliye encümeni maz-
batasile birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
maklâ Vakıflar umum müdürü Fahri Kiper ve 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu :i 

Lâyiha, yukarıda adı geçen 2845 sayılı ka
nunun derpiş etmediği şekilde kanunî salâhiyet
lere binaen ; askerlerce işgal edilmiş veya tamir 
dolayısile içinde namaz kılınmaz bir hale gelmiş 
bulunan cami ve mescit hademelerine bu halin 
devamı müddetince maaşlarının tam olarak ve- > 
rilmesi ve bju sebeplerden gayri olarak kapanan, 
yanan veya Sıkılan cami ve mescit hademelerine 
de nısıf maajş tediye edilmesi gibi mezkûr kanu
nun noksan [hükümlerini ikmal maksadını istih
daf ettiği mucip sebeplerin tetkikinden ve alman 
şifahî izahlardan anlaşılan kanun lâyihası esas 
itibarile Eneümenimizce de kabul edilmiştir. 

Ancak müzakere esnasında, tasnif dahili ca
miler meyanjnda idarî kararlarla da işgal edi
lenlere tesadüf edildiği bazı aza tarafından be
yan edilmiş fe bunların hademelerine ne suretle 
muamele olurkacağı noktasında durulmuştur. Alı
nan izahlara j nazaran işgalin ancak kanunî salâ
hiyetlere müstenit olması icap edip her hangi 
bir idarî kararla yapılan işgallerin meni ciheti
ne gidildiği \ ve bu gibi camiler kapatılmış ad
dedil emiyecekjlerinden hademelerine maaşlarının 

tam olarak verilmesine devam olunacağı anlaşıl
mış bulunduğundan birinci madde metni bu nok
tada daha ziyade vuzuhu temin eder şekilde kale
me alınmış ve ikinci madde de ayni vuzuhu 
temin edecek bir şekilde yazılmıştır. 

tşbu tadilâtla yeniden tanzim olunan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Giresun 
/ . Eker T. Coşkan M. Akkaya 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bolu 
F. Öymen İhsan Tav C. S. Siren 

Bursa Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk A. Nevzat Ayaş Fazlı Güleç 

Elâzığ Gümüşane İsparta 
M. F. Altay Durak Sakarya Mükerrem Karaağaç 

İsparta İsparta Kayseri 
Kemal Turan R. Ünlü S. Serim 

Kayseri Kırklareli Kütahya 
Suad Hayri Ürgüblü B. Denker AlâeUin Tiridoğlu 

Malatya Mardin Muş 
M. öker Riza Erten . Ş. Ataman 
Samsun Seyhan Sivas 

M. Ali Yörüker S. Çam Remzi Çiner 
Trabzon Tunceli 

Sırrı Day M. Tenel 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici 
kalacak cami ve mescit hademesine verilecek mu
hassasata dair 2845 numaralı kanunun birinci 

maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Cami ve mescitlerin tasnifine 
ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademe
sine verilecek muhassasata dair 2845 numaralı 
kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkralar 
ilâve olunmuştur: 

Hükümetçe görülecek lüzuma binaen Heyeti 
Vekile kararile işgal edilmeleri veya umum 
müdürlükçe tamir olunmaları sebebile içinde 
namaz kılmamıyan tasnif dahili cami ve mescit
ler hademelerinin vazife ve tahsisatları tam ola
rak verilir. 

Şu kadarki aynı mahaldeki açık cami ve 
mescitlerin münhal kalacak hizmetlerine hariç
ten kimse alınmayıp bu durumdaki hademeler, 
cami ve mescitlerinin açılışında yerlerine iade 
olunmak kaydile mezkûr hizmetlerde kulla
nılırlar. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede gösterilen 
sebepler haricinde kapanan cami ve mescitle
rin hademesi hakkında tasnif harici kalmasile 
kapatılmış olan cami ve mescit hademelerine ait 
hükümler tatbik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

12 - IV -1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Ohyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. î. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. II. Alatas R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

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

4 — 
| MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici 
I kalacak cami ve mescit hademesine verilecek 

muhassasata dair 3845 numaralı kanunun bi
rinci maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Cami ve mescitlerin tasnifine 
ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademe
sine verilecek muhassasata dair 3845 numaralı 
kanunun birinci maddesine aşağıdaki fıkralar 
ilâve olunmuştur: 

Mahallî Hükümetçe görülen lüzuma binaen 
işgallerine Vakıflar umum müdürlüğünce mü-

I saade olunduğundan veya tamirde bulundu
ğundan dolayı içinde namaz kılınamayan tasnif 
dahili cami ve mescitler hademelerinin vazife ve 
tahsisatları tam olarak verilir. 

Şu kadar ki, aynı mahaldeki açık cami ve 
mescitlerin münhal kalacak hizmetlerine hariç
ten kimse alınmayıp bu durumdaki hademeler, 
cami ve mescitlerinin açılışında yerlerine iade 
olunmak kaydile mezkûr hizmetlerde kullanılır
lar. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. . 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENININ DEĞIŞTIRİŞÎ 

Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici ka
lacak cami ve mescit hademesine verilecek mu-
hassasata da\r 2845 sayılı kanunun birinci mad
desine bazı j fıkralar ilâvesi hakkında kanun 

| lâyihası 

MADDE jl — Cami ve mescitlerin tasnifine 
ve tasnif haıfici kalacak cami ve mescit hademe
sine verilecek muhassasata dair 2845 sayılı ka
nunun 1 nci I maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve 
olunmuştur. \ 

Kaunî salâhiyetlere binaen işgal edilen veya 
tamir dolayıjsile içinde namaz kılınamayan tas
nif dahili caı|ıi ve mescitler hademelerinin vazife 
tahsisatları [tam olarak verilir. Şu kadar ki 
ayni mahaldeki açık cami ve mescitlerin münhal 
kalacak hiznıetlerine hariçten kimse alınmayıp 
bu durumdaki hademeler, cami ve mescitlerinin 
açılışında yeklerine iade olunmak kaydile mez
kûr hizmetlerde kullanılırlar. 

MADDE |2 — Yukarıki maddede gösterilen 
sebepler haricinde yanma, yıkılma gibi sebep
lerle gayri kabili istimal bir hale gelen cami ve 
mescitlerin hademesi hakkında tasnif harici 
kalmasile kapatılmış olan cami ve mescit hade
melerine ait hükümler tatbik olunur. 

MADDE 
muteberdir. 

3 — Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE (4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

»« M»1* ** 
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S. Sayısı; 107 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî idaresi me-
rnurlan tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı Ka
nunlara |bazı maddeler eklenmesine ve bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/41) 

T. C. 
Başvekalet 22-VI-1938 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6J[2669 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılı kanunlara eklenen ve bu kanunların bazı maddelerini değiştiren ve icra Ve
killeri Heyetince 14 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
nıucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi memurlarının tekaüd sandığına aid 2454 ve 
2904 numaralı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bunlara bazı yeni hükümler eklen

mesine dair ihzar edilen kanun projesinin esbabı mucibesi 

Devlet demiryolları ve limanları memur ve 'müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 
2847 numaraljr kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 numaralı kanunun 3 ncü mad
desinin fıkraal mahsusasında Hükümetin yeniden Devlet-demiryollarına alınacak memurların 
tekaüdlüklerini teminen senesi zarfında bir kadran projesi ihzar edeceği yazılıdır. 

işte kanunun bu hükmünü yerine getirmek üzeree bağlı proje hazırlanmış ve üç senelik tecrübe
min verdiği neticelerde göz önünde tutularak bazı maddeler değiştirilmiştir. 

Her maddenin değiştirilmesini veya yeniden teklifini mucib olan esbab aşağıda birer birer arz 
ve izah edilmiştir. 

Madde 1 : \ Sandık mevduatının mahiyeti itibarile haciz ve temliki caiz olmayacağı aşikâr olub 
bundan dolayı (icra dairelerile uzun boylu muhaberata mahal kalmaması için 2454 numaralı kanunun 
2 nci maddesine bu hususu temin eden bir fıkra eklenmiştir. Esasen bu fıkra Ziraat bankası hak
kındaki 3202 niumaralı kanunun 56 ncı maddesile sandıkla ayni mahiyette olan ve mezkûr banka 
memurları içini teşekkül eden sandık mevduatı içinde kabul buyurulmuştur. 

Madde 2 : Halen sandıktan peşinen aylık olarak verilmekte olan tekaüd, dul ve yetim maaş
larının tediyesi Devlette olduğu gibi üç ayda bir peşin olarak tediye şekline konmuştur. 

Madde 3 : 2904 numaralı kanunun 10 ncu maddesi idareden ayrılarak sandıkla alâkası kesilen
lerin tekrar hizmete alındıkları takdirde hukuk ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil olmuş sayıla
caklarını tasr|h ettikten sonra idareden ayrıldıklarında her ne suretle olursa olsun sandıktan para 
almayanların Veya aldıkları paraları % 5 faizile birlikte hizmete yeniden girdiklerinde defaten 
ve tamamen iajde edenlerin evvelki hizmet müddetlerinin tekaüdlük hesabma idhal olunacağı hük-
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münü de sevketmiştir. Ancak sandık aidatı olarak ayrdan mevduat vergi matrahından hariç bı
rakılmış olduğundan bu gibilere mevduatı iade edilirken vergi kesilmektedir. Şu kadar ki bu mev
duatın iadesi her hangi bir tazminat veya ikramiye mahiyetinde bulunmadığından yalnız bu 
hale münhasır olmak üzere bunlardan tekrar hizmete alınanların aldıkları paraların iadesi zamanın
da kesilen vergilerinde Hazinece sandığa iadesi esası muvafık görülerek ve maksada uygun şekilde 
2904 sayılı kanuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 4 : 2904 numaralı kanunun 12 nci maddesinin (C) fıkrasile konulan ve tekaüdlük hak
kını Jktisab etmek için 35 sene hizmeti şart koşan kayid bizim kanunlardan sonra çıkan ve deniz 
yolları ile Ziraat bankası mensublarının tekaüdlüklerine dair olan kanunların 20 ve 58 nci mad
deleri le 30 seneye indirilmiş olmakla Devlet demiryolları mensublarının tekaüdlük haklarının da 
bu nisbete irca edilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 5 : Yine yukarıda yazılı esbab ve mülâhazat dolayısile malûl ve muhtaç yetimlerin si-
yaneti için 1683 numaralı kanunun 54 ncü maddesinden mülhem olarak yeni hükümler konmuştur. 

Madde 6 : 2904 numaralı kanunun 16 nci maddesi filî hizmeti 15 seneyi doldurmadan ölenle
rin mevduatını kasdederek (bundan başka ölenin mevduatı da kalan dul ve yukarıda gösterilen 
yetimler arasında müsavaten taksim olunur) demekte olub mezkûr maddenin sözü geçen fıkrasın
da ise ancak 18 yaşını geçmeyen öz evlâdlara verilecek tazminattan bahsedilmektedir. Bunun ne
ticesi olarak ölenin çocuklarının yaşı 18 ni geçmiş ise mevduatı almak hakkmı kaybetmektedir
ler. İşte buna mahal kalmaması için 6 nci madde teklif edilmiştir. 

Madde 7 : Tekaüd kanunlarımız askerî ve mülkî tekaüd kanununda olduğu gibi muayyen bir 
müddet hizmetten sonra idareten azil veya sicilleri tekaüde sevk gibi hallerde memur ve müstah
demlerimize tekaüd hakkı bahşemetmektedir. Halbuki, 30 sene hizmeti veya 60 yasını doldurduk
tan sonra bir müddet daha istihdam edilmekte olan bir memur veya müstahdemin alacağı tekaüd 
maaşı veya tazminat mükteseb bir hak olmak itibarile hu cihetin tavzihi için madde konmuştur. 

Madde 8 : 2904 numaralı kanunun 22 nci maddesinin son fıkrası yalnız beş sene zarfında verese 
tarafrndau aranmayan mevduattan bahsetmekte olub bu kaydi genişletmek için maddedeki ta
dilât teklif edilmiştir. 

Madde 9 : 2904 numaralı kanunun 54 ncü maddesi yalnız tekaüd haline düşmüş bir memur 
veya müstahdemin vaziyetini nazarı dikkate almakta olub vefatı halinde sandığın verese namına 
da. dava ikamesine salâhiyettar olacağını zikir etmemektedir. Halbuki sandık vereseye de yapa
cağı yardımları taleb ve dava etmek hakkını haiz olmalıdır. Bu maksadı teminen madde tadil 
edilmiş ve yine sandık hukukunun muhafazası için sonuna bir fıkra ilâve edilmiştir. 

M.adde 10 : 2904 sayılı kanunun 38 nci maddesi Devlet demiryolları umum müdürlüğünde müs
tahdem olanlardan evvelce tasarruf sandığına iştirak etmiş olanların tekaüd kanunu hükümlerin
den istifadeye esas olacak hizmetlerin başlangıcının tasarruf sandığına iştirakleri tarihi olduğunu 
tesbif etmiştir. Bununlaberaber Devlet demiryolları ve limanları idaresinin istihlâf ettiği mülga 
Millî demiryolu idarelerine ınensub memur ve müstahdemlerin de müstefid olmaları muhik ve mu
vafık görülmüş olduğundan bu madde teklif edilmiştir 

Esasen ayni hak, inhisar idaresi mensublarının tekaüdlüklerine dair olan 2921 numaralı kanu
nun muvakkat 3 ncü maddesile de kabul edilmiştir. 

Ancak inhisarlar kanunundan bu maddeler alınırken sandığa müteallik ahkâmı kanuniye ve Dev
let demiryolları mensublarının hususî vaziyetleri de nazarı dikkate alınarak bazı fıkralar 
ilâve edilmiştir Bu meyanda Devlet demiryolları ve limanları idaresine 1926 dan 
evvel giren eski memurların bu tarihten evvel geçen mizmetlerinin tanınabilmesi 
için verecekleri aidat yüzde on değil, on buçuğa çıkarılmış ve bu haktan istifade edeceklerin 
hizmet müddetlerinin fasılasız bir şekilde devam etmesi de şart koşulmuştur. Bundan da maksad mül
ga tasarruf sandığından veya halen mevcud olan sandıktan alâkasını kesib de ayrılan ve bilâhare bu 
hakları iktisab etmiyenleri istisna etmektedir. Çünkü bu hakkın bunlara da teşmili halinde 1926 dan 
sonra geçen hizmet müddetleri esasen mevcud ve kabule şayan değil iken bundan evvelki senelere aid 
hakların tanınması gibi mantıksız bir neticeye varılmış olur. 
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Bundan maada borçlarını tamamen ödemeden ölenlerin ailelerine bağlanacak maaştan tevkifat 

yapılmaması [için maddenin (E) fıkrasına bir ek konmuştur. 
Madde 11 : 3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmü mucibince tanzim edilmiştir. 
Madde 12 <: Bu madde halen Hükümette maaşla çalışmakta olub da 1 haziran 1931 tarih ve 1818 

numaralı kanunla Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinden ayrılan memurların eski hizmet 
müddetlerinin tekaüd hesabına idhal edilmesi için teklif edilmiştir. 

Madde 13 : 3028 numaralı kanunim B fıkrası; Devlet demiryolları ve limanları idaresinde memur 
olub da evvelce Devlette 15 seneden aşağı hizmetiolanlara muayyen bir tazminat vermeği kabul et
miş ve Ziraat bankası memurları hakkındaki 3202 numaralı kanunun 66 ncı maddesi de bu tazminatı 
sandık idaresjne yatıranlara o müddete aid tekaüd hakkını bahsetmiştir, tşte bu esbab dolayısile bu 
kabîl memur ve müstahdemlerin haklarını siyanet için madde teklif edilmiştir-

Madde 14 : 4 ncü maddede, yazılan esbab dolayisile filî 35 seneden fazla hizmet edenlere bir 
senelik ikramiye verilmesi teklif edilmiştir. Bu hükümde Devlet memurları için ötedenberi tatbik 
edilmekte olub yalnız orada asgarî tekaüd hakkı 25 senede iktisab edildiğine nazaran 30 sene hiz
met edenlere verilmekte iken Devlet demiryollarında asgarî hizmeti 30 olduğuna göre hizmet senesi 
35 şe çıkarılmıştır. 

Madde 15 : Tekaüd edildikten sonra idareye tekrar intisab edenlerin vaziyetlerini tavzih için 
konulmuş ve tazminat alarak çıkıb tekrar girenler için de hükümler konmuştur. 

Madde 16 : 3028 numaralı kanunun 1 nci maddesinin A fıkrasına tevfikan Devlet demiryolları 
ve limanları idaresinde müstahdem olub da evvelce Devlet hizmetinde 15 seneden fazla bulunanla
rın sandıkla alâkaları kesilmiş ve bunlar hakkında 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanunu 
hükümlerinin tatbiki kabul buyurulmuştur. Hal böyle iken yani idare 15 seneden fazla Devlet hiz
metinde bulunan memurunu tekaüd sandığından çıkarmış iken halen Devlet hizmetinde 15 sene ve 
daha fazla bulunubta tekaüd olduktan sonra idareye intisab edenlerin sandığa alınmasını men eden 
bir kaydi kanuni yoktur. Esasen bunların Devletten almakta oldukları tekaüd maaşları inhisarlar 
tek?üd kanununun 36 ncı maddesinin 1 nci fıkrasına tevfikan kesilmekte diğer cihetten de yaşları 
en aşağı 40 i geçmiş olan bu kabîl zevat sandık için de bir yük teşkil etmektedir. 

Bu mülâhaza dolayisile madde teklif edilmiş ve badema mütekaidlerin sandığa alınmamaları dü
şünülmüştür. Ancak halen Demiryolları ve limanları idaresinde mevcud mütekaidlerin bir kısmı 
1683 numaralı kanundan evvel Devlet hizmetinden tekaüd edildikleri için alacakları cüzi bir tekaüd 
maaşı mukabilinde bu hakdan vaz geçmeği istememekte olduklarından yalnız mevcud mütekaidleri 
bu hususta muhayyer bırakacak bir fıkra ilâve edilmiş ve bunları mükteseb bir hakdan mahrum 
etmemek ciheti düşünülmüştür. 

Madde 17 i: 2904 numaralı kanunun 12 nci maddesi mucibince 2847 numaralı kanunun koyduğu 
memuriyet dereceleri 1683 numaralı kanunun derecatına irca edilmektedir. 

Halbuki mezkûr kanunun 2 numaralı cetveli işçileri sınıflara ayırmış ve bunları 1 numaralı cet
velde göstermemiştir. Bunlar tekaüd edildikleri veya dul ve yetimlerine maaş tahsis edildiği zaman 
bulundukları dereceler 1683 numaralı kanundıki tabloya irca edilebilmek için evvel emirde 1 numa
ralı cetvelde mutabakatlarının temini icab etmektedir. Bu mülâhaza dolayisile ve 2847 numaralı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 3173 numaralı kanundaki cetveller nazarı dikkate alınarak mad
de teklif edilmiştir. 
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Nafia encümeni mazbatası 

T. B. Al. M. 
Nafıa encümeni 12 - V - 1939 

Esas No. l/il 
Karar 3 

Yüksek Reisliğe 

•Devlet Demiryolları ve limanları işletme umu
mî idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılı kanunlara eklenen ve bu 
kanunların bazı maddelerini değiştiren ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 14 - VI -1938 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
ve esbabı mucibe mazbatası okundu. Devlet de
miryolları Tekaüt sandığı müdürü hazır olduğu 
halde konuşuldu. 

Esbabı mucibe mazbatası ve verilen izahata 
nazaran Devlet demiryolları Memurin kanununa 
ek 17 - V -1937 tarih ve 3173 numaralı kanunun 
3 ncü maddesinin son fıkrasında Devlet daire
lerinden Devlet Demiryollarına intisap edecekle
rin tekaütlüklerini temin için 1937 senesi zarfın
da bir kanun lâyihası tesbit ve Meclise tevdiini 
âmir olup . bu kanun lâyihasının tesbit ve ih
zarı esnasında üç senelik tecrübelerin verdiği 
neticelere nazaran Devlet demiryolları memur
larına ait 2454 ve ona ek 2904 numaralı kanunun 
bazı maddelerinin tadili zarureti hissedildiği gö
rülmüştür. 

Encümenimiz kanun lâyihasını esas itibariLe 
kabul etmiş ve maddelerde aşağıda yazılı tadilâ
tı icra etmiştir. 

Hükümetin 1 ve 2 nci maddelerini aynen 3 
ncü maddesinde idarece işten çıkarılıp bilâhare 
masumiyeti anlaşılarak hizmete iadesi kabul edi
len bir memurun aidatından vergi diye kesilen 
bir parayı ödetmek madelete mugayir olacağın
dan bu paranın Devlet Demiryolları idaresinde 
ödenmesi esası kabul edilerek madde ona göre 
tanzim olunmuştur. 

Hükümetin 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Hükümetin 5 nci madde ve 8 nci maddesi 
birleştirilerek yedinci madde olarak yazılmıştır. 

Hükümetin 6 nci maddesinde muhtaç ana 
ve babanın dahi 24 ncü maddedeki esas dahilinde 
himayesi kabul olunarak ona göre yazılmıştır. 

Hükümetin 7 nci maddesi aynen kabul edi

lerek 5 ve 8 nci maddeleri birleştirilerek tanzim 
olunmuştur. 

Hükümetin 9 ııcu maddesi aynen kabul edil
miş 10 ııcu maddesinde İm maddeye (Mülga in
şaat ve işletme umum müdürlüğü ile) ibaresi 
ilâve olunarak bu suretle mezkûr umum müdür
lüğün memurlarından olup halen işletme umum 
müdürlüğünde çalışan memurların vaziyetleri 
tanzim ve diğerlerde tevhit edilmiştir. 

Hükümetin 11 nci maddesi aynen kabul edil
miş ve 12 nci maddesinin son fıkrası tadil olu
narak ölenlerin bakiye borçlarının dul ve ye
tim maaşlarından % 10 kesilmek suretile veya
hut tazminat alacaklarsa bu tazminattan defaten 
kesilmek suretile ödeneceği kabul olunmuştur; 

Hükümetin 13 ncü maddesi aşağıdaki şekle 
konulmuştur. Halen Devlet demiryolları ve li
manları umumî idaresinde daimî ve müseccel bir 
hizmette bulunup da 3028 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (B) fıkrasına tâbi olanlardan 
mezkûr fıkrada yazılı tazminatı al mı yanlar m 
hakları olan tazminat Hazinece Devlet demiryol
ları tekaüt sandığına yatırılır. 

Bu tazminatı almış olanlardan arzu edenler 
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren bir sene 
zarfında almış oldukları tazminatı defaten veya 
her ay maaşlarından yüzde on kesilmek üzere 
mukassatan tekaüt sandığına yatırabilirler. 

Hükümetin 14 ncü maddesi aynen kabul edi
lip 15 nci maddesinin son fıkrasındaki (2904 nu
maralı kanunun 10 ncu maddesi tatbik olunur) 
ibaresi yerine «bunlar yeniden ayrıldıkları zaman 
son hizmet müddetlerine ve almakta oldukları 
maaşa göre hesap edilecek tekaüt maaşının 
otuzda biri her hizmet senesine mukabil eski ma
aşlarına zammedilerek verilir» ibaresi konulmuş
tur. 

Hükümetin İfi nci maddesine Havayolları ida
resi cümlesi ilâve edilerek 

Hükümetin 17, 18 ve 19 ncu maddeleri aynen 
kabul edilmiştir. 
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Tadilâtı marazaya göre yazılan kanun lâyi
hası raptjolunarak bermucibi havale Maliye ve 
Bütçe encümenlerine tevdi 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafıa E. Reisi 
Erzincan 

.1. 8. îlter 

Afyon K. 
M. Gönenç 

vdi buyurulmak üzere 

ı. 

M. M. 
Eskişehir 

/. Arukan 

Kâtip 
Manisa 

0. Ercin 

Çoruh 
A. R. Erem 

izmir 
8. Epikmen 

Tunceli 
8. Erkman 

Ankara 
A. Baytın 

Ankara 
E. Demirci 

Elâzığ İsparta 
F. Z. Çiyiltepe II. Özdamar 

Malatya Niğde 
M. 8. Özpazarbaşı H. Mengi 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye '-•encümeni 
Esas No. i/41 
Karar No. 14 

23 - XII -1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî idaresi memurları tekaüt sandığı hakkında
ki 2454 ve 2904 sayılı kanunların bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve 2904 sayılı kanuna ye
niden bazı hükümler eklenmesine dair- 14-VI-1938 
tarihli îcra Vekilleri Heyeti kararı ve 22-VI-1938 
tarihli Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise 
takdim edilmiş olan kanun lâyihası ve merbut
ları o zaman Maliye encümeninde müzakere ve 
karara raptedilerek lâyihada icrasına lüzum gö
rülen tadillerin 24-XII-1938 tarihli mazbata ile 
Yüksek Reisliğe arzolunduğu malûmdur. 

Devre değişimi üzerine encümenlerde hüküm
süz kalmış evrak arasında bulunan bu. kanun lâ
yihası bu defa Nafia encümeni mazbatalarile 
yeniden Encümenimize tevdi buyuru]duğundan 
Bütçe umum müdürü ile Devlet demiryolları 
umum müdür muavini ve Tekaüt sand ığı müdürü 
hazır bulundukları halde müzakere ve tetkik 
edildi : 

Selefimiz encümenin Hükümet teklifini esas 
tutarak lâyihada yapmış olduğu tadillerin bu 
defa mucip sebep] erile birlikte yeni Nafia en
cümeni tarafından aynen kabul edilmiş olması 
tetkiklerimizi bu metin üzerinde faydalı gördü
ğümüz bazı ufak tadillere inhisar ettirmiştir. 

Bu cümleden olarak : 
Hükümetin beşinci ve sekizinci maddelerinin 

birleştirilmesi suretile tedvin edilen Nafia encü
meninin yedinci maddesinde : (Tedavisi kabil 
olmayan emraz) diye başlayan üçüncü fıkranın, 

maaş tahsisinde takip edilecek usul ve muame
lâtı tarif edici mahiyette olması ve bu mevzuda 
esasen tatbik edilmekte bulunan usul ve teamül
lere yeni bir unsur katmaması bakımından, ka
nunda yer almasında bir fayda görülmemiştir. 
Bunu talrip eden fıkranın dahi, - yukarıda (yaşla
rına bakılmayarak kaydi hayat şart ile) denildi
ğine göre - , tayyedilmesi muvafık bulunmuştur. 

Nafia encümeninin dokuzuncu maddesinde : 
B. fıkrası sonuna : (Hizmet müddetlerini idareye 
intisap ettikleri tarihe irca ile borçlanmak iste
meyenler bu müddet zarfında tahriren sandığa 
müracaata mecburdurlar.) hükmü ilâve edilerek 
F. fıkrası tayyolunmuştur. Diğer fıkra ve mad
delerin Nafia encümeninin veya Hükümetin tek
lifleri dairesinde aynen, yahut maksada vuzuh 
verecek kelime ve ibare tashihlerile tadilen ka
bulü kararlaştırmıştır. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E.'Reisi 

istanbul 
A. Bayındır 
Afyon K. 

Haydar Çerçel 
izmir 

K. Dursun 
Kırşehir 
/ . Özkan 
Tokad 

Cemal Kovalı 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Diyarbakır 

Zülfü Tigrel 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğlu 
Kırşehir 
M. Seyfeli 

Van 
ibrahim Arvas 

Kâtip 
Malatya 

Gazianteb 
A. Aksu 

Kırklareli 
II. Kuleli 

Manisa 
F. Kurdoğlu 
Zonguldak 

Y. Ziya Özençi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
li'üive encümeni 
Mazbata No. (i (i 
Esas No. 1/41 

31 - fil - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî idaresi memurları Tekaüt sandığı hakkında
ki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı hüküm
ler eklenmek ve bu kanunların bazı maddeleri
ni tadil etmek üzere hazırlanıp Başvekâletin 
22-V-1938 tarih ve G/2669 sayılı tezkeresi I e 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa 
ve Maliye encümenleri nıazbatalarile birlikte en
cümenimize tevdi buyurulmakla Maliye ve Mü
nakalât vekillerde mezkûr vekâletlerin ve umum 
müdürlüğün salahiyetli memurları hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu: 

Devlet demiryolları memurları Tekaüt san
dığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlarda 
tadilât yapılmasını icap eden sebepler hakkın
da gerek esbabı mucibe lâyihasında ve gerek 
encümenimize şifahen verilen izahatta gösteri
len sebepler muvafık görülerek lâyihanın heye
ti um um iyesi kabul edilmiş ve ancak bu tadilâ
tın tetkiki sırasında buna mütenazır olmak üze
re teşkil edilen tekaüt sandıklarında da ayni 
tadilâtın mevzubahs olabileceği göz önünde tu
tulmuştur. Bundan başka sandıklara dahil me
murlarla bunların mensup olduğu devair ve 
müesseselere ayni mikyasta vecibeler tahmili 
sureti!e meııabii teşkil edilen müesseselerin hu
susiyetinin icap ettirdiği bazı istisnalarla bu ve 
mümasili sandıkların memurlara karşı olan ver 

cibelerin.de de ayni mikyas ve esasların cari ol
ması muvafıkı madelet olacağına ve zaten bun
lardan her hangi birisinde yapılacak tadilâtın 
müteakiben diğer sandıklara ait kanunlarda da 
icrasının teklif edilmekte bulunulmasına göre bu 
gibi sandıklardan alâkalı memurların ne şekil 
ve şartlarla istifade edebileceklerinin bir tek 
ana kanunda derpiş ve tesbit edilmesi ve bu su
retle mümasili hükümler için ayrı ayrı kanun
lar tedvinini veya, mevcut kanunların tevzinine 
lüzum kalmaması tedvin usulü bakımından fay
dalı olacağı mülâhaza, edilmiş ve bu sebeple Hü
kümetçe böyle bir kanun lâyihası ihzarı sure-
tile bu günkü vazivetin ıslahı encümenimizee 

hassatan temenniye şayan görülmüştür. 
Maddelere gelince : Bu hususta mevcut ka

nun hükümleri de göz önünde tutulmak sure
ti! e tavzih ve muadelet bakımından bazı tadi
lât yapılması zarurî görülerek maddelerde bazı 
değişiklikler yapılmıştır. Ezcümle; 

Birinci madde : Esasen mevzubahs tadilât bu 
paraların alâkalı memurlar için haciz ve temli
ke tâbi olmayacağının tavzihinden ibaret olma
sına binaen muvafık görülmüş, yalnız bu ta
dilde şekle ait bir ibare değişikliği yapılmıştır. 

İkinci madde : Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde : Esasen tatbikat Hükümetin 
teklif ettiği şekilde cereyan etmekte olup bu 
metnin malı/a atiyen bir ihtilâfa meydan verme
mek mülâhazasına müstenit olduğu izah edil
diğinden aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde : Hükümetin dördüncü 
maddesil.e vaki bu teklifi kabul edilmiş ve yal
nız hizmetten maksut filî hizmet olduğunun tas
rihi faydalı görülerek madde yeniden yapılmış
tır. 

Beşinci madde : Hükümetin beşinci madde-
sile yapılan bu teklif muvafık görülmüş, yalnız 
bunun tazminat ve mevduata da şümulü tasrih 
edilmek icap ettiği gibi maluliyetlerin tesbit 
sureti kanunun diğer mevcut hükümlerinde der
piş edilmiş olmak itibarile buna dair olan hü
küm lüzumsuz görülerek kaldırılmış ve ayni 
zamanda bu maddenin 15 nci maddeye eklen
mesi, memurun vazifeden mütevellit olmayan 
vefatı halinde tahsis olunacak maaşları bu 
madde hükmünden hariç bırakacağı mülâhazasile 
muvafık görülmcyerek müstakil bir madde halin
de yazılmıştır. 

Altıncı madde : Hükümetin altıncı maddesi 
mevcut kanunun 22 nci maddesi ile alâkalı gö
rüldüğünden bu tadilât bu lâyihanın 7 nci mad
desinde derpiş edilmiş ve Hükümetin 7 nci mad
desi 6 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci madde : Hükümetin altıncı maddesi-
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le mevcut (kanunun 16 ncı maddesine eklenmesi 
teklif edilein fıkra ve yine Hükümetin 8 nci mad-
desile mevput kanunun 22 nci maddesinin son 
fıkrasında (yapılması derpiş edilen tadilât w yi
ne eski kamunun 24 ncü maddesindeki hükümler 
bir arada ıjnütalea edilerek ve 1683 numaralı ka
nunun 3337 numaralı kanunla yapılan tadilât ve 
memleketini içtimaî bünyesile sandığın istitaatı 
göz önündej tutulmuş ve bu suretle 2904 numaralı 
kanunun 22 nci maddesi yeniden yazılmış ve 24 
ncü maddesi de aşağıda arzedileceği veçhile ilga 
edilmiştir, j 

Sekizinci madde : Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu madde : İnhisarlar tekaüt sandı-
ğmdaki hüfcme mütenazır olarak Hükümetçe 10 
ncu madde! olarak teklif edilen esas mahfuz tu
tulmak suretile madde yeniden yazılmış ve ez
cümle tatbikat göz önünde tutularak hizmetin 
geçmiş müojdet için fasılasız olması kay di kaldı
rılmış ve idjarenin verdiği ,% 5,5 dan kaza karşı

lığı olan yüzjde yarımının memurdan istenmesine 
mahal görülmeyerek bu miktar % 5 olarak tes-
bit edilmiştir. 

Onuncu madde : 3173 numaralı kanunun 3 n-
cü maddesinin son fıkrasında yazılı bir kısım 

memurların Devlet ve demiryollarında tekaüde tâ
bi olarak getirdikleri hizmetlerin sureti içtimai 
hakkında bij? kanun teklif edileceği hususundaki 
hükme tevfikan Hükümetçe I I nci madde ola
rak yapılan i teklif de hini nakilde yalnız maaşlı 
memurlardan bahsedilmekte olup halbuki evvel
ce Devletten! maaş almakta iken nakli sırasında 
ücretli olmak ihtimali de mevzubahs olamryaca-
ğından ve esasen 3173 numaralı kanunda her 
iki zümre mevzubahs olduğundan maaşlı kaydı
nın kaldırılması ve ancak tekaüde tâbi maaşla 
geçen Devlet hizmetinin hesaba katılması icap 
edeceğine ve bunlardan Devlet demiryollarında 
tekaüt edilenler için o zaman Hazinece eski hak
larının bilâ iaiz Tekaüt sandığına verilmesi ka
bul edildiğine göre buna mütenazır olarak Dev
letten tekaüt; edildikleri takdirde de mevduatı 
ile idare karşılığının temettüsüz olarak sandıkça 
Hazineye verilmesi muvafık olacağı mülâhaza 
edilmiş ve rjıadde bu esas dairesinde yeniden 
yazılmıştır. ' 

On birinci madde : Devlet denizyolları ve Dev
let limanlarının mülhak bütçe ile idaresi ve Dev
let demiryolları gibi Münakalât vekâletine bağ

lanması kanunun teklifinden sonra takarrür et
miş ve her üç müessese ayni tekaüt hüküm
lerine tâbi tutulmuş ve aralarında memur müna
kalesini temin etmek zarureti baş göstermiş ol
duğu nazarı itibare alınarak bu madde Encü-
meııimizce yeniden lâyihaya ilâve edilmiştir. 

On ikinci madde : Bu madde Hükümetin on 
ikinci maddesine mütenazır olup vuzuhu temin 
etmek üzere yeniden yazılmıştır. 

On üçüncü madde : Hükümetin ayni numa
ralı madde ile vaki teklifine mütenazır olarak 
tanzim edilmiş olup Hükümet teklifinde 3028 
numaralı kanunun birinci maddesinin B fıkrası
na temas eden memurlardan bahsedilmekte olup 
halbuki ayni maddenin A fıkrası mucibince Dev
letteki memuriyet hizmeti 15 seneyi tecavüz eden 
memurlardan tekaüt aidatı vermek suretile is
tihdamına devam olunması mezkûr kanunun 2 nci 
maddesile tecviz edilenler bundan hariç kaldı
ğından bunların ayni hükümle tevhidi esası ka
bul edilmiş ve tekrar Devlet hizmetine geçme
leri halinde onuncu maddede olduğu gibi her iki 
hizmetin birleştirilmesi icap ettiğinden madde bu
na göre yeniden yazılmıştır. 

On dördüncü madde : Bu madde muhtelif 
maddelerdeki vaziyetler hakkında memurlara mü
masillerinde olduğu gibi bir hıyar hakkı vermeği 
tazammun etmek itibari]e her maddede bu husu
sun ayrı ayrı tekrarından içtinap edilmek ve 
hepsine şamil müşterek bir hüküm olmak üzere 
peniden kaleme alınmıştır. 

On beşinci madde : Hükümetin 14 ncü mad
desine mütenazır olarak yazılmıştır. 1683 sayılı 
kanuna tâbi maaş ashabı için hizmet müddeti yir
mi beş sene ve ikramiye müddeti de otuz sene 
olmasına mukabil bu sandıkta hizmet müddeti 
otuz olduğuna binaen ikramiye müddetinin de 
beş sene fazlasile otuz beş olarak tesbiti Encü
mence muvafık görülmüştür. Yalaız vefattan 
sonra verilecek ikramiyenin mamelek hükmünde 
telâkkisi doğru olmadığı cihetle bunun da maaş 
veya tazminata müstehik olanlara, bunlar da ol
mazsa reşit evlâtlara hasrı bu kanunun maksa
dına uygun olduğu cihetle madde o şekilde ye
niden yazılmıştır. 

On altıncı madde : Hükümetin 15 nci mad
desine mütenazır olarak yazılmış olup, sandıktan 
ayrılanlar aidat veya tazminat almışlarsa tekrar 
hizmete alındıkları takdirde bu parayı % 5 fa-
izile birlikte iade etmedikleri takdirde sandığa 
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yeniden girmiş sayılmaları 2904 sayılı kanunun 
10 ncu maddesi icabından olduğuna göre bu 
hükümleri tekrar veya tadile mahal görülmemiş 
ve yalnız idarede tekaüt maaşı tahsisi suretiie 
ayrılanların tekrar istihdamı halinin bu maddede 
mütaleası muktazi görülmüş ve bunlar hakkında 
1683 numaralı kanunun Devlet mütekaitleri hak
kında kabul ettiği esasa gidilmesi, yani müteah-
har müddet için mütekaidin tekrar sandıkla 
alâkalandırılması ve ayrılışlarında mütealıhar 
hizmet zammına tâbi tutulmaları muvafık görül
müş ve madde bu esasa göre yazılmıştır. 

On yedinci madde : Hükümetin on altıncı 
maddesi; alelûmum mütekaitlerin bu ve müma
sili sandıklara dahil memuriyetlerde istihdamı 
halinde şimdiye kadar 2921 sayılı kanunun 32 
nci maddesi mucibince tekaüt maaşlarının kesil
mesi ve bunların diğer müseccel memurların te
kaüt rejimine tâbi tutulması hakkındaki hükmün 
ihtiyaca uygun olmadığı mülâhazasile lüzum ve 
zarurete göre Devlet demiryollarının tescile tâbi 
daimî kadrolarında istihdamı halinde tâbi olaca
ğı rejimin Devletin ücretle istihdam ettiği müte
kait ücretli memurlar gibi muameleye tâbi tutul
ması şeklinde tadili maksadile hazırlandığı ve an
cak ayni maddede elyevm müstahdem bulunan 
mütekaitlerin de vaziyetleri istisnaî bir 
hüküm olarak derpiş edildiği görülmüştür. Bu 
esas kabul edilmekle beraber daimî hüküm ayrı 
bir madde halinde ve muvakkat hükmün de mu
vakkat madde olarak tesbiti tedvin usulüne mu
vafık bulunmuştur. 

On sekizinci madde : Hükümetin 17 nci mad
desine mütenazır olup birinci fıkrasile cetveli 
Hükümetin teklifine uygundur. Maddenin tan
zimi 3173 numaralı kanunla Devlet demir
yollarının saatle çalışan daimî işçilerinin dahi 
tekaüt sandığına dahil olmasına ve ancak Te
kaüt kanununda bunların tekaüt aylıkları için 
ayrı bir esas tesbit edilmediğine binaen vazi
yetlerinin, tekaütlüklerinde yapılacak hesap 
için, tavzihi maksadile yazıldığı ve bu suretle 

aylıkla çalışanlarla muadeletlerinin temini is
tihdaf edildiği anlaşılarak kabul edilmiştir. Yal
nız, gerek bu ve gerek aylıklı memurlara teka
üt maaşı tahsisinde Devlet memurlarile mua
delet esasına gidildiğine ve ancak 13 ve daha 
aşağı derecelerdeki memuriyetlerde ücret mik
tarları, bir derecede bulundukları müddetin az 
veya çokluğuna göre tedahül etmekte olduğun
dan bu noktada dahi muadelet tesisi maksadile 
maddeye bir fıkra eklenmesi muvafık görül
müştür. 

On dokuzuncu madde : Encümence 1683 sa
yılı kanuna mütenazır olmak üzere bir inzibatî 
hüküm olarak yazılmıştır. 

Muvakkat ve ilga maddelerinin tedvin sebe
bi yukarıki maddelerde izah edilmiştir. 

Arzedilen bu değişiklikleri ihtiva etmek üze
re encümenimizce yeniden tanzim edilen kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Trabzon 

/ . Eker T. Coşkan Sırrı Bay 
Kâtip 

İstanbul . Ağrı . Bolu 
F. Öymen İhsan Tav O. S. Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 

Bursa Elâzığ Giresun 
Nevzad Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 
Gümüşane İsparta İsparta 

Durak Sakarya R. Ünlü Kemal Turan 
İsparta Kayseri Kayseri 

M. Karaağaç S. Serim S. II. Ürgüblü 
Kırklareli Kütahya Malatya 
B. Denker A. Tiridoğlu M. Öker 

Mardin Muş Samsun 
Rıza Erten Ş. Ataman M. A. Yörüker 

Seyhan Sivas Tunceli 
S. Çam Remzi Çiner M. Yenel 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. t çöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî 
idaresi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 
ve 2904 sayılı kanunlara eklenen ve bu kanunların 

bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2454 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sandığm bilcümle mevcudlarile alaoakkrı 
Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olub mevcud parası ile aidat; ve bu paraların 
kazandıracağı faiz ve temettüler bir g'ûna vergi 
ve resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temliki de 
kabil değildir. 

MADDE 2 — 2904 sayılı kanunun 6 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Sandıktan bağlanacak aylıklar üç ayda bir 
peşin olarak verilir. Peşin verilen aylıklar ölüm 
halinde geri almmaz.) 

MADDE 3 — 2904 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Bu gibilerden evvelce yalnız bıraktıkları ai
datı temettüsüz olarak sandıktan almak suretile 
ayrdmış olanların tekrar hizmete avdetlerinde 
sandığa iade edecekleri aidattan kesilmiş olan 
vergilerde Hazinece sandığa red ve iade olunur. 

MADDE 4 — 2904 saydı kanunun 12 nci mad
desinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

O - idarede asgarî 30 sene müddetle hizmet 
etmiş olmak şarttır. 

MADDE 5 — 2904 sayılı kanunun 15 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Tedavisi kabil olmryan emraz veya çalışmaya 
mâni maluliyet sebebile maişetlerini tedarikten 
acizleri tıbben sabit bulunan muhtaç evlâdlara 
yaşlarına bakümayarak hayat kaydile maaş tah
sis olunur. 

Aylık almakta iken bu hallere duçar olan
lara vefatlarına kadar maaşları verilmekte de
vam olunur. 

Tedavisi kabil olmayan emraz veya çalışma
ya mâni maluliyet sebebile maişetini tedarikten 
aciz keyfiyetinin en az iki hekimden ibaret bir 
heyetin raporuna müstenid olması ve bu raporun 

( S. Saj 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEÖlŞTlRlŞl 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılı kanunlara eklenen ve bu 
kanunların bazı maddelerini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — 2904 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesine aaşğıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu suretle tekrar hizmete alınanların evvel
ce idareden ayrılışları eğer kendi taleplerile ol
mamışsa bunlara verilmiş olan aidatlarından 
vergi olarak kesilen miktar, tekrar hizmete alın
malarında sandığa idare tarafından ödenir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 
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MALÎYE I ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Devlet demiryolları ve limanları İşletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığı hakkındaki 

2Q0& samlı kanunların bazı maddelerini 
değiştiren ve 2904 sayılı kanuna bazı hükümler 

eklenmesine dair olan kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2454 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdiki şekilde değiştirilmiştir: . 

Sandığıri bilcümle mevcudatile alacakları 
Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcui parası ile aidatı ve bu paraların 
kazandıracağı faiz ve temettüler bir güna vergi 
ve resme tabi olmadığı gibi haciz ve temlik de 
edilemez. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Nafia encümeninin 3 ncü mad
desi aynen.) 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

i BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

I Devlet demiryolları ve limanları işletme umu
mî idaresi memurları tekaüt sandığı hakkın
daki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı hü
kümler eklenmesine ve bu kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2454 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

i Sandığın bilcümle mevcudatile alacakları 
Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz 
olup mevcut parasile aidatı ve bu paraların ka
zandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve 
resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik de edi
lemez. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — 2904 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

C) îdarede asgarî 30 sene bilfiil hizmet etmiş 
olmak şarttır. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdik 
edilmesi şarttır. 

ihtisasa taallûk eden hastalıklarla tam teşek
küllü hastane bulunan mahallerde raporun has
tane heyeti sıhhiyesince verilecek kezalik Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdiki lâ
zımdır. 

MADDE 6 — 2904 sayılı kanunun 16 ncı mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Bundan başka ölenin mevduatı kalan dul ve 
öz evlâdlarma müsavaten intikal eder. 

MADDE 7 — 2904 sayılı kanunun 18 nci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Altmış yaşmı doldurduktan veya tekaüd hak
kını kazandıktan sonra bir müddet daha istih
dam edilmekte olanlardan 5 nci maddede ya
zdı haller haricinde olarak her hangi bir sebeble 
terkini kayda uğrayanların vazifelerine nihayet 
verildiği tarihe kadar hesab edilen tekaüd ve 
tazminat haklan mahfuzdur. 

MADDE 8 — 2904 sayılı kanunun 22 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ancak ölüm tarihinden itibaren beş sene zar
fında aranmayan mevduat ile bu müddet zarfın
dan sandıktan istenilmeyen her nevi matlubat 
sandık lehine müruru zamana uğrar. 

Na. E. 

MADDE 5 — 2904 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Bundan başka ölenin mevduatı da kalan dul 
ve Öz evlâtları arasında müsavaten taksim olu
nur ve muhtaç ana ve baba dahi dula isabet ede
cek miktara kanunun 24 ncü maddesindeki esas 
dairesinde iştirak eder. 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — 2904 sayılı kanunun 22 nci 
maddesinin son fıkrasının son kısmı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve yeniden fıkralar eklen
miştir : 

Ancak ölüm tarihinden itibaren beş sene zar
fında aranmıyan mevduat ve temettülerle taz
minat sandık lehine müruru zamana uğrar. 

Gerek bu maddede ve gerek 2904 sayılı ka
nunun 15 nci maddesinde sözü geçen yetimler
den tedavisi kabil olmayan emraz veya çalışmağa 
mâni maluliyet sebebile maişetlerini idareden 
acizleri tıbben sabit bulunan muhtaç öz evlâtla
ra yaşlarına bakılmıyarak kaydi hayat şartile 
maaş tahsis olunur. Aylık almakta iken bu hal
lere duçar olanlara dahi bu hüküm tatbik olu
nur. 

Tedavisi kabil olmıyan emraz veya çalışmağa 
mâni maluliyet sebebile maişetini tedarikten aciz 
keyfiyetinin en az iki hekimden ibaret bir he-
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MADDE 5 — 2904 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Bundan başka ölenin mevduatı da kalan dul 
ve öz evlâtları arasında müsavaten taksim olu
nur. Ve maişetini bizzat teminden aciz muhtaç 
ana ve ba))a dahi dula isabet edecek miktara 
kanunun 2(4 ncü maddesindeki esas- dairesinde 
iştirak eder. 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — 2904 sayılı kanunun 22 nci 
maddesinin son fıkrasının son kısmı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve yeniden fıkralar eklen
miştir : 

Ancak i ölüm tarihinden itibaren beş sene 
zarfında aranmayan mevduat ve temettülerle 
tazminat sandık lehine müruru zamana uğrar. 

Gerek bu maddede ve gerek 2904 sayılı ka
nunun 15 nci maddesinde sözü geçen yetimler
den tedavisi kabil olmayan emraz veya çalışma
ya mâni maluliyet sebebile maişetlerini tedarik
ten acizleri tıbben sabit bulunan muhtaç öz ev
lâtlara yaşlarına bakılmıyarak kaydi hayat 
şartile maaş tahsis olunur. Aylık almakta iken 
bu hallere duçar olanlara dahi bu hüküm tatbik 
olunur. 

13 — 
B. E. 

MADDE 5 — Tedavisi kabil olmayan emraz 
! veya çalışmaya mâni maluliyet sebeplerile ma

işetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bu
lunan muhtaç öz evlâtlar, yaşları ne olursa olsun 
yetim muamelesi görürler. Bu kabîl malûller 
yaşı 18 den aşağı evlâtlara verilen mevduat ile 
tazminata veya maaşa müstehik olurlar. Maaş 
tahsisi halinde maluliyetlerinin devamı müdde-
tince maaşları kesilmiyeceği gibi maaş almakta 
iken bu hallere duçar olanlar hakkında da ayni 
muamele tatbik olunur. 

MADDE 6 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — 2904 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 yaşını 
henüz doldurmamış öz evlâtlarından her birine 
son hizmet aylığının % 10 u nisbetinde yetim 
aylığı verilir. 

Çocuklar ana ve babadan yetim kalıyorlarsa 
yetim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur. 

% 10 nibetinde aylık bağlanmış çocuklar 
sonradan ana ve babadan yetim kalırlarsa bu 
tarihten itibaren aylıkları %15 e çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yük
sek tahsilde bulunanlar hakkında 15 nci mad
de mucibince muamele olunur. 

ölenin muhtaç dul anasile malûl veya 65 ve
ya daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası 
dahi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel mad
desinde, yazılı şartlar aranmak kaydile, talep-
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MADDE 9 — 2904 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet demiryolları ve limanları vazifeleri
nin haricinde veya dahilinde her hangi bir se-
beble zarar görmüş veya tehlikeye maruz 
kalarak tekaüd haline düşmüş memur ve müs
tahdemlerle vefatları halinde bunlarm veresesi
nin davasmı sandık dahi takibe salâhiyettardır. 

Bu zararı yapanlar sandığa mensub iseler 
sandıktaki alacakları mahkeme sonuna kadar 
mevkuf tutulur. 

MADDE 10 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının 
teessüsünden evvel ve idarei milliye zamanında 
Anadolu - Bağdad, Ankara - Kayseri, Samsun -
Sivas, Erzurum demiryollarında müseccel ve 
daimî olarak istihdam edilenlerle mezkûr tasar
ruf sandığma girmemiş ve o tarihlerde daimî ve 
müseccel hizmetlerde bulunmuş olub müseccel 
hizmetleri bu kanunun neşri tarihine kadar fası
lasız devam edenlerin arada geçen hizmet müd
detleri aşağıda yazılı şartlar dahilinde l-VI-1934 
tarihinden sonraki hizmetlerine ilâve edilir. 

A - Bunlarm bu müddete aid aldıkları aylık-

Na. E. 

yetin raporuna müstenit olması ve bu raporun 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tasdik 
edilmesi şarttır. İhtisasa taallûk eden hastalık
larla tam teşekküllü hastane bulunan mahaller
de raporun hastane heyeti sıhhiyesince verile
rek kezalik Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince tasdiki lâzımdır. 

Bu suretle malûl olan öz evlâtlar memurun 
ve müstahdemin vefatı tarihinde 18 yaşını bi
tirmiş dahi olsalar maaş ve tazminata istihkak 
hususunda yetim addolunurlar. 

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Şu kadar ki mülga tasarruf sandığının tees
süsünden evvel ve idarei milliye zamanında mül
ga inşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Ana
dolu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, 
Erzurum demiryollarında müseccel ve daimî ola
rak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf sandı
ğına girmemiş ve o tarihlerde daimî ve müseccel 
hizmetlerde bulunmuş olup müseccel hizmetleri 
bu kanunun neşri tarihine kadar fasılasız devam 
edenlerin arada geçen hizmet müddetleri aşa
ğıda yazılı şartlar dahilinde 1 - VI - 1934 tari
hinden sonraki hizmetlerine ilâve edilir. 
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MADDE 8 — 2904 sayılı kanunun 34 ncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Devlet demiryolları ve limanlarile havayol
larına müteallik işlerin hariç veya dahilinde 
her hangi bir sebeple zarar görmüş veya tehli
keye maruz kalarak tekaüt haline düşmüş me
mur ve müstahdemlerle vefatları halinde bun
ların veresesinin davasını sandık dahi takibe sa-
lâhiyettardır. 

Bu zarar veya tehlikeye sebebiyet verenler 
sandığa mensup iseler takibatın alacağı şekle 
göre hareket; olunmak üzere sandıktaki alacak
ları muhakeme sonuna kadar mevkuf tutulur. 

MADDE 0 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Şu kadar ki mülga tasarruf sandığının te
essüsünden evvel ve idarei milliye zamanında 
mülga inşaat ve işletme umum müdürlüğü i±e 
Anadolu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun -
Sivas, Erzurum demiryollarında müseccel ve 
daimî olarak istihdam edilenlerle mezkûr ta
sarruf sandığtına girmemiş ve o tarihlerde daimî 
ve müseccel hizmetlerde bulunmuş olup müsec
cel hizmetleri bu kanunun neşri tarihine kadar 
fasılasız devam edenlerin arada geçen hizmet 
müddetleri aşağıda yazılı şartlar dahilinde 
1 - VI - 1934 tarihinden sonraki hizmetlerine 

B. E. 

leri üzerine yetim muamelesi görürler. Bu tak
dirde bu kanun hükümlerine göre verilecek 
maaş, tazminat ve iade olunacak aidattan his
seleri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde 
muhtaç olmasa dahi dul anaya yetim maaşı tah
sis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait bir be
yanname ile, dul ananm da diğer maaş ve taz
minata müstehik olanlar araşma konmasını ta
lep edebilir. 

ölenin maaş ve tazminata müstehik kimsesi 
olmadığı takdirde sandık aidatı reşit evlâtları
na verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat 
kaydolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat ve
rilecek maaş ve tazminat istihkak kesbedildiği 
tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı 
takdirde sandık lehine müruru zamana uğrar. 

MADDE 8 — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen. 

MADDE 9 — 2904 sayılı kanunun 38 nci mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının teessü
sünden evvel ve idarei milliye zamanında mülga 
İnşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Anado
lu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, Er
zurum demiryollarında müseccel ve daimî ola
rak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf sandı
ğına girmemiş ve o tarihlerde daimî ve müsec
cel hizmetlerde bulunmuş olup bu kanunun neş
ri tarihinde idarede müstahdem olanların arada 
geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde hizmetlerine ilâve edilir. 

A) Bu gibi memur ve müstahdemlerin evvel-
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lardan % 5 sandık aidatile muadili % 5,5 ları-
nm tutarı sandıkça hesablarma borç kaydedilir. 
Aldığı aylık bu kanunun neşri tarihindeki mik-
dardan fazla olanlarm borçları son aylığma gö
re hesab edilir. 

B - Bu borçlar bu kanunun neşrinden itiba
ren nihayet altı ay sonra başlamak üzere aylık
larından sandık aidatına ilâveten ve ayni şart
lar dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olu
nur. 

0 - Borçlarını bitirdikten sonra veya bitir
meden idareden ayrılan ve fakat tazminata ve
ya tekaüd aylığına hak kazanmış olanlara bu iş 
için kesilen paraları temettüsüz iade olunur. 

D - Borçlarını tamamen ödemeden tazmi
nat almak suretile 2904 numaralı kanunun umu
mî hükümleri dairesinde alâkası kesilenlerin mü
tebaki borçları sandıkça alacaklarından indiri
lir. 

E - Borçlarını tamamen ödemeden kendile
rine sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce ay
lıklarından tevkif olunmayan mikdar bu aylık
larından % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden evvel ölen me
mur ve müstahdemlerin geri kalan borçları aran
maz. 

F - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 
ay zarfında sandığa yazı ile müracaat etmiyen-
lerin maaşlarından bu maddede yazılı tevkifata 
başlanarak bu müddet zarfında yazı ile müra
caat ederek bu şekli kabul etmediklerini beyan 
edenlerden madası hakkında bu fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 11 — Devlet dairelerinin maaşlı 
memurlarından 3173 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine tevfikan Devlet demiryolları ve liman
ları idaresinin daimî ve müseccel memurlukla
rından birine tayin edilenler, tekaüd kanunu 
hükümlerinin tatbikini icabettiren sebebin vu
kuu zamanmda çalışmakta oldukları dairenin te
kaüd kanunu hükümlerine tabidirler. 

Bunlarm her iki tarafta geçen hizmetleri 
tekaüdlük için meşrut olan kanunî müddetin 
hesabmda sayılır. 

Bu gibilerin en son vazifeleri Devlet demir
yolları ve limanları umumî idaresinde ise Devlet 
hizmetinde filen maaşlı olarak geçirdikleri her 

Na. E. 

A - Bunların bu müddete ait aldıkları aylık
lardan yüzde beş sandık aidatile muadili yüzde 
5,5 larının tutarı sandıkça hesaplarına borç kay
dedilir. Aldığı aylık bu kanunun neşri tarihin
deki miktardan fazla olanların borçları son ay
lığına göre hesap edilir. 

B - Bu borçlar bu kanunun neşrinden itiba
ren nihayet altı ay sonra başlamak üzere aylık
larından sandık aidatına ilâveten ve ayni şartlar 
dahilinde yüzde beş kesilmek suretile tahsil 
olunur. 

C - Borçlarını bitirdikten sonra veya bitir
meden idareden ayrılan ve fakat tazminata veya 
tekaüt aylığına hak kazanmamış olanlara bu iş 
için kesilen paralan temettüsüz iade olunur. 

D - Borçlarını tamamen ödemeden tazminat 
almak suretile 2904 numaralı kanunun umumî 
hükümleri dairesinde alâkası kesilenlerin müte
baki borçları sandıkça alacaklarından indirilir. 

E - Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylık
larından tevkif olunmayan miktar bu aylıkla
rından yüzde beş kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden evvel ölen 
memur ve müstahdem ve mütekaitlerin geri ka
lan borçlan aranmaz. 

F - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı 
ay zarfında sandığa yazı ile müracaat etmeyen
lerin maaşlarından bu maddede yazılı tevkifata 
başlanarak bu müddet zarfında yazı ile müra
caat ederek bu şekli kabul etmediklerini beyan 
edenlerden maadası hakkında bu madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 10 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 
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ilâve edilir: \ 
A) Bu gib|L memur ve müstahdemlerin ev

velce aldıktaıjı aylıklardan yüzde beş sandık 
aidatile muadili yüzde beş buçuk liranm tutarı 
sandıkça hesaplarına borç kaydedilir. Evvelce 
aldıkları aylık bu kanunun neşri tarihindeki ay
lıklarından faizla ise borçları son aldıkları ay
lığa göre hesap edilir. 

B) Bu botçlar bu kanunun neşrinden itiba
ren nihayet aftı ay sonra başlamak üzere aylık
larından sanctık aidatına ilâveten ve ayni şart
lar dahilinde lyüzde beş kesilmek suretile tahsil 
olunur. Hizmet müddetlerini idareye intisap 
ettikleri tarih© irca ile borçlanmak istemeyenler 
bu müddet zarfında tahriren sandığa müracaata 
mecburdurlar. 

C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirme
den idareden! ayrılan ve fakat tazminata veya 
tekaüt aylığıma hak kazanmamış olanlara bu iş 
için kesilen pjaralan temettüsüz iade olunur. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat 
almak suretilje 2904 numaralı kanunun umumî 
hükümleri dairesinde alâkası kesilenlerin müte
baki borçlan sandıkça alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylık
larından tevkif olunmayan miktar bu aylıkla
rından yüzde! beş kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarım tamamen ödemeden ölen memur 
ve müstahdem ve mütekaitlerin geri kalan borç
lan aranmaz. 

MADDE [10 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

17 — 
I B. E. 

ce aldıkları aylıklardan % 5 sandık aidatile 
muadili % 5 lerin tutarı sandıkça hesapla
m a borç kaydedilir. 

Evvelce aldıkları aylık bu kanunun neşri ta
rihindeki aylıklardan fazla ise borçları son al-
dıklan aylığa göre hesap edilir. 

B) Bu borçlar bu kanunun neşrinden itiba
ren nihayet altı ay sonra başlamak üzere aylık-
lanndan sandık aidatına ilâveten ve aynı şartlar 
dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirme
den idareden ayrılan ve fakat tazminat veya te
kaüt aylığına hak kazanmamış olanlara bu iş 
için kesilen paraları temettüsüz iade edilir. 

D) Porçlarmı tamamen ödemeden tazminat 
almak suretile alâkası kesilenlerin mütebaki 
borçları sandıkça alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri
ne sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylık
larından tevkif olunmayan miktar bu aylıkla
rından % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden ölen memur 
ve müstahdem ve mütekaitlerin geri kalan borç
ları aranmaz . 

MADDE 10 — Devlet daireleri memurların
dan 3173 sayılı kanunun üçüncü maddesine tev
fikan Devlet demiryolları ve limanları idaresi
nin daimî ve müseccel memurluklanndan birine 
tayin edilenlerin 1683 sayılı kanun hükümleri
ne tevfikan geçen hizmet müddetlenle Devlet 
demiryolları idaresinde geçen hizmet müddetle
ri yekûnu tekaütlük için meşrut olan müddetin 
hesabında sayılır. 

Bu gibiler Tekaüt kanunu hükümlerinin tat
bikini icabettiren sebebin vukuu zamanında han
gi daireye mensup iseler haklarında o daire me
murlarının tâbi olduğu Tekaüt kanunu hüküm
leri tatbik edilir. 
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hizmet senesi için sene kesri tam sayılmak üzere 
son memuriyetlerine muhassas asli maaşm iki 
misli Hazinece Devlet demiryolları ve limanları 
tekaüd sandığına yatırılır. En son vazifeleri 
umumî muvazeneye dahil dairelerde ise Devlet 
demiryolları ve limanları umumî idaresinde ça
lıştıkları müddet zarfmda istihkaklarından ke
silen tekaüd aidatile bu aidatm mütenazırı 
Devlet yardımları temettülerile beraber mezkûr 
idare tekaüd sandığı tarafından Hazineye ya
tırılır. Bu maddede vaziyetleri tayin edilenler
den 2904 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muci
bince sandıktan ayrılanlar ile haklarında mez
kûr kanunun 5 nci maddesi hükmünün tatbiki 
icabedenler Devlet dairelerinde maaşla geçen 
hizmet müddetleri için 1683 sayılr kanun hüküm
lerine ve Devlet demiryolları ve limanlan idare
sinde geçen hizmet müddetleri için de mezkûr 
idare tekaüd kanunu hükümlerine tâbidir. 

MADDE 12 — 1818 sayılı kanunla inşaat da
iresinin Nafıa vekâletine bağlanması üzerine 
mezkûr vekâlete naklolunan ve mart 1926 tarihli 
eski tasarruf sandığile alâkaları kesilmiş olan
lardan halen maaşlı Devlet memurluğunda bulu
nanlar sandıktan aldıklarını D. D. Y. ve liman
ları tekaüd sandığına defaten iade ettikleri tak
dirde bu sandıkla alâkaları kesildiği tarihe ka
dar olan müddete aid tekaüdlük haklarını işlet
me umumî idaresi memurları tekaüd sandığı 
hakkındaki kanun hükümleri dairesinde yeniden 
ihraz ederler. Defaten iade edemiyenlerden al
dıkları paralar her ay maaşları emsali hâsümm 
% 10 nu kesilmek suretile tevkif ve D. D. Y. ve 
limanları işletme umumî idaresi memurları teka
üd sandığına teslim edilir. 

Bu gibilerin tekaüdlükleri hakkmda yuka-

Na. E. 

MADDE 11 — 1818 sayılı kanunla inşaat da
iresinin Nafia vekâletine bağlanması üzerine 
mezkûr vekâlete naklolunan ve mart 1926 ta
rihli eski tasarruf sandığı ile alâkaları kesil
miş olanlardan halen maaşlı Devlet memurlu
ğunda bulunanlar sandıktan aldıklarını Devlet 
demiryolları ve limanları tekaüt sandığına de
faten iade ettikleri takdirde bu sandıkla alâ
kaları kesildiği tarihe kadar olan müddete ait 
tekaüt haklarını Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresi memurları tekaüt san
dığı hakkındaki kanun hükümleri dairesinde ye
niden ihraz ederler. Defaten iade edemiyenler
den aldıkları paralar her ay maaşları emsali ha
sılının yüzde onu kesilmek suretile tevkif ve 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığına teslim edilir. 
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MADDE İLİ • 
maddesi aynen. 

Nafıa encümeninin 11 nci 

B. E. 

Bu gibilerin en son vazifeleri Devlet demir
yolları ve limanları umumî idaresinde ise; Dev
let hizmetinde bilfiil maaşlı olarak geçirdikleri 
her hizmet senesi için sene kesri tam sayılmak 
üzere son memuriyetlerine muhassas aslî maa
şın iki misli Hazineye Devlet demiryolları ve 
limanları Tekaüt sandığına, umumî muvazeneye 
dahil dairelerde ise Devlet demiryolları ve li
manları umumî idaresinde çalıştıkları müddet 
zarfında istihkaklarından kesilen tekaüt aida-
tile bu aidatın muadili % 5 Devlet yardımları 
sandıkça Hazineye yatırılır. Memur hakkının 
temin ve tediyesi bu muhasebe ve tediyatm in
tacına talik edilemez. 

Tekaüt ve yetim maaşını veya tazminatı 
icap ettirmeyen bir sebeple gerek Devlet demir
yollarından, gerek diğer dairelerden ayrılan 
ve vaziyetleri bu maddede tesbit edilen memur
ların hakları hizmet ettikleri dairelerin tekaüt 
kanunları hükümlerine göre ayrı ayrı muame
leye tâbi tutulur. 

MADDE 11 — Münakalât vekâletine bağlı 
ve hükmî şahsiyeti haiz idarelerin birinde mü-
seccel ve tekaüt sandığına dahil olarak istih
dam edilmekte iken bu vekâlete bağlı müma
sili bir idareye naklen tayin olunanların san
dıktaki mevduat ve muadili % 5 leri yeni naklo
lundukları idarelerin tekaüt sandığına yatırılır. 
Bu müddet tekaüde esas olan hizmetlerine ek
lenir. | > 

MADDE 12 — 1 - VI -1931 tarih ve 1818 sa
yılı kanunla inşaat dairesinin Nafia vekâletine 
bağlanması üzerine mezkûr vekâlete naklolu
nan ve mart 1926 tarihli tasarruf sandığı ile 
alâkaları kesilmiş olanlardan halen maaşlı ve 
ücretli Devlet memurluğunda bulunanlar ev
velce bu sandıktan aldıklarını yine sandığa 
defaten iade ettikleri takdirde 2454 sayılı ka
nunun neşri tarihinden evvel sandığa aidat ver
dikleri müddete ait tekaüt haklarını bu tekaüt 
sandığı hakkındaki kanun hükümleri dairesinde 
yeniden ihraz ederler. 

Defaten iade edemiyenlerden aldığı paralar 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren en geç altı 
ay sonra başlamak üzere her ay maaşları tu
tarının % 10 u bu sandık aidatı hakkındaki usul 
ve esaslara tevfikan kesilmek suretile tevkif ve 
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rıki madde hükümleri tatbik olunur. 
Borçlarını tamamen ödemeden tekaüde sevko-

lunanlarla ölenlerin bakiye borçları tekaüd veya 
dul ve yetim maaşlarından yahud ödenecek taz
minattan kesilir. 

MADDE 13 — Halen Devlet demiryolları ve 
Umanları umumî idaresinde daimî ve müseccel 
bir hizmette bulunubda 3028 numaralı kanunun 
1 nci maddesinin £ fıkrasına tâbi olanlardan 
mezkûr fıkrada yazılı tazminatı almryanlarm 
hakları olan tazminat Hazinece Devlet demiryol
ları tekaüd sandığına yatırılır. Bu tazminatı al
mış olanlardan arzu edenler işbu kanunun neşri 
tarihinden itibaren almış oldukları tazminatı bu
sene zarfmda defaten veya mukassatan tekaüd 
sandığına yatırabilirler. 

Bu takdirde bunlardan kesilen vergilerde Ha
zinece tekaüd sandığma yatırılır. Her iki halde 
de bu gibilerin Devlet memuriyetinde geçen hiz
met müddetleri tekaüd sandığından istifadeye 
esas olan hizmet müddetlerine eklenir. 3028 
numaralı kanunun 1 nci maddesinin A fıkrası 
mucibince iktisab ettikleri tekaüd hakkını kul
lanmayan ve halen sandıkla alâkalarını muhafa
za edenler hakkmda da bu madde hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 14 — Bilfiil 35 sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere tekaüd oldukları zaman al
makta oldukları ücretin bir seneliği ikramiye 
olarak verilir. 

Tekaüdlükleri tahakkuk edibde ikramiyeye 
kesbi istihkak edenler ikramiyelerini almaksı
zın vefat ettikleri takdirde ikramiyeleri 2904 
sayılı kanunda tazminat için yazıla şartlar da
hilinde mirasçılarına verilir. 

MADDE 15 — Malulen veya sair sebeblerle 
sandıktan maaş tahsisi suretile idareden aynl-

(S . Sa; 

Bu gibilerin tekaütlükleri hakkında yukari-
ki madde hükümleri tatbik olunur. 

Borçlarmı tamamen ödemeden tekaüde sev-
kolunanlarla ölenlerin bakiye borçları tekaüt 
veya dul ve yetim maaşlarından yüzde on tevki
fi suretile yahut ödenecek tazminattan defaten 
kesilir. 

MADDE 12 — Halen Devlet demiryolları ve 
limanları umumî idaresinde daimî ve müseccel 
bir hizmette bulunup da 3028 numaralı kanu
nun birinci maddesinin (B) fıkrasına tâbi olan
lardan mezkûr fıkrada yazılı tazminatı almı-
yanların hakları olan tazminat Hazinece Dev
let demiryolları tekaüt sandığına yatırılır. Bu 
tazminatı almış olanlardan arzu edenler işbu 
kanunun neşri tarihinden itibaren almış ol
dukları tazminatı bir sene zarfında defaten ve
ya her ay maaşlarından % 10 u olmak üzere 
mukassatan tekaüt sandığına yatırabilirler. 

Her iki halde de bu gibilerin Devlet me
muriyetinde geçen hizmet müddetleri tekaüt 
sandığından istifadeye esas olan hizmet müd
detlerine eklenir. 

3028 numaralı kanunun birinci maddesinin 
A fıkrası mucibince iktisap ettikleri tekaüt hak
kım kullanmayan ve halen sandıkla alâkalarını 
muhafaza edenler hakkında da bu madde hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 14 — Malulen veya sair sebeplerle 
sandıktan maaş tahsisi suretile idareden ayrıl-
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MADDE 12 — Nafıa encümeninin 12 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 13 
aynen. 

Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 14 — Nafıa encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen. 

B.fî. 

sözü geçen sandığa teslim edilir. 
Bu gibilerin tekaütlükleri hakkında 10 ncu 

madde hükümleri tatbik olunur. Borçlarını 
tamamen ödemeden tekaüde sevkolunanların ba
kiye borçları maaşlarından % 10 kesilmek su
retile tevkif edilir veyahut aldıkları tazminat
tan defaten kesilir. Ölenlerin borçları aranmaz. 

MADDE 13 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinde daimî ve müseccel bir hiz
mette bulunup ta 3028 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (A) fıkrası mucibince iktisap 
ettikleri tekaüt hakkını kullanmayan ve san
dıkla alâkalarını muhafaza edenlerle mezür 
kanunun ayni maddesinin (B) fıkrasına tâbi 
olup ta sözü geçen fıkrada yazılı tazminatı al
mayanlar hakkında da 10 ncu madde hüküm
leri tatbik olunur. 

(B) fıkrasında sözü geçen tazminatı almış 
olanlar aldıkları paraları defaten sandığa iade 
ettikleri veya bu kanunun neşri tarihinden iti
baren en geç altı ay sonra başlamak üzere her 
ay maaşları tutarının % 10 nunu bu sandık ai
datı hakkındaki usul ve esaslara tevfikan kesil
mek suretile tevkif edilerek sandığa yatırmayı 
kabul ettikleri takdirde haklarında bu madde 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 14 — 9,12 ve 13 ncü maddelerde sö
zü geçen memurlar bu.maddelerde yazılı hak
lardan, vecaibi kabul suretile istifade etmek is
tedikleri takdirde keyfiyeti bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren altı ay zarfında sandığa yazı 
ile bildirmeğe mecburdurlar. Bildirmeyenlerin 
hakkı sakıt olur. 

MADDE 15 — Bilfiil 35 sene ve daha ziyade 
hizmet ifa edenlere tekaüt oldukları zaman al
makta bulundukları ücretin bir seneliği ikrami
ye olarak verilir. 

Tekaüt hakkını kazanıpta ikramiyelerini al
maksızın vefat edenlerin bu ikramiyeleri maaş 
ve tazminata müstehak ailesi efradına maaş ve
ya tazminattaki istihkakları nisbetinde, yoksa re
şit evlâtlara müsavaten verilir. 

MADDE 16 — Malulen veya sair sebeplerle 
sandıktan maaş tahsisi suretile idareden ayrıl-
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diktan sonra tekrar intisab edenlerin almakta 
oldukları tekaüd maaşı kesilir. Bunlar yeniden 
ayrıldıkları zaman son hizmet müddetlerine ve 
almakta oldukları maaşa göre hesab edilecek te-
kaüdiyeleri eskisine zammedilerek verilir. 

İdareden sin tahdidi suretile ve sandıktan 
tazminat alarak ayrılanlar tekrar hizmete alın
dıkları takdirde sandığa alınmazlar. Ancak ma
lulen ve sandıktan tazminat alarak ayrılanlar 
tekrar hizmete alındıkları zaman haklarında 
2904 numaralı kanunun 10 ncu maddesi tatbik 
olunur. 

MADDE 16 — Devlet hizmetinden tekaüd 
olubda Demiryollar ve limanlar umumî idaresi
ne intisab edenler tekaüd sandığına almmaz. 
Halen sandığa dahil mütekaidlerin hakkı mah-

Na. E. 

diktan sonra tekrar intisap edenlerin almakta 
oldukları tekaüt maaşı kesilir. Bunlar yeniden 
ayrıldıkları zaman son hizmet müddetlerine ve 

•almakta oldukları maaşa göre hesap edilecek te
kaüt maaşının 30 da biri beher hizmet senesine 
mukabil eski maaşlarına zammedilerek verilir. 

İdareden sin tahdidi suretile ve sandıktan 
tazminat alarak ayrılanlar tekrar hizmete alın
dıkları takdirde sandığa alınmazlar. Ancak ma
lulen veya sandıktan tazminat alarak ayrılan
lar tekrar hizmete alındıkları takdirde hakla
rında 2904 numaralı kanunun 10 ncu maddesi 
tatbik olunur. 

MADDE 15 — Devlet hizmetinden tekaüt 
olup da Devlet demiryolları ve limanları ve ha
vayolları umumî idaresine intisap edenler te
kaüt sandığına alınmaz. 
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MADDE 15 — Nafıa encümeninin 15 nci 
maddesi aynen. 

B. E. 

diktan sonra tekrar intisap edenler hakkında 
1683 numaralı kanunun 7 nci maddesinin hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 17 — Umumi ve mülhak veya hu
susî bütçeli idarelerden tekaüt ve yetim maaşı 
alanlardan lüzum ve zarurete binaen idarenin 
daimî ve tescile tâbi kadrolarında istihdam edi
lecekler tescil edilmez ve sandıkla alâkalandı
rılmazlar. Ancak, bunların yaş hadleri müseccel 
memurlar hakkındaki ahkâma tâbi tutulur. 

MADDE 18 — 3173 sayılı kanunun (2) sayı
lı cetvelinde ismi geçen usta, işçi ve çırakların 
tekaütlükleri halinde yine mezkûr kanunun (1) 
sayılı cetveline mutabakatları bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterildiği şekilde yapılır. 

Şu kadar ki, bunlardan almakta oldukları 
ücret bir derece yukarısmdaki ücret asgarisine 
muadil veya ondan fazla olanlara bağlanacak 
maaş, yukarıdaki derece üzerinden hesap edilir 
ve bu muamele, vaziyeti buna benzeyen diğer 
memur ve müstahdemler hakkında da tatbik 
olunur. 

MADDE 19 — Sandıktan tekaüt, dul ve ye
tim maaşı alanların ecnebi Devlet hizmetini ka
bul etmesi ve ecnebi memleketlerde ikamet ey
lemesi hallerinde yoklama ve tediye usullerinde 
bu kanunda sarahat olmayan ahvalde 1683 sa
yılı kanun mucibince umumî bütçeden aylık 
alan mütekait ve yetimler hakkında cari hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 20 — 27 -1 -1936 tarih ve 2904 sa
yılı kanunun 24 ncü maddesi kaldırılmıştır. 
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Hü. 

fuz olub bunlardan alâkasını kesmek isteyen
ler bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay 
zarfmda sandığa müracaat ettikleri takdirde 
şimdiye kadar kesilen aidat, temettüü ile bir
likte iade olunarak alâkalan kesilir ve bunla
rın namma şimdiye kadar Devlet demiryolları 
bütçesinden sandığa yatırılan muadillerde te
mettüü ile birlikte Devlet demiryolları ve liman
ları idaresine geri verilir. 

MADDE 17 — 3173 numaralı kanunun 2 nu
maralı cetvelinde ismi geçen usta, işçi ve çırak
ların tekaüdlükleri halinde yine mezkûr kanu
nun 1 numaralı cetveline mutabakatları aşağı
daki şekilde yapılır: 

1 numaralı cetve-
2 numaralı cetvele nazaran le nazaran itibarî 

smrfı derecesi 

Smıf 1 usta 11 
» 2 » 12 
» 1 işçi 13 
> 2 » 16 

îşçi muavini 18/11 
4 ncü sene çırağı 18/111 
3 » » » 19/11 
2 nci sene çırağı 19/111 
ı » » > ıo/ın 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14-VI-1938 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. E. Araş F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Arrkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. I. V. Zr. V, 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

MADDE 17 
aynen. 

MADDE 18 
aynen. 

Na. E. 

Halen sandığa dahil mütekaitlerin hakkı mah
fuz olup bunlardan alâkasını kesmek isteyenler 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zar
fmda sandığa müracaat ettikleri takdirde şim
diye kadar kesilen aidat temettüü ile birlikte ia
de olunarak alâkaları kesilir ve bunların namı
na şimdiye kadar Devlet demiryolları ve Hava
yolları bütçesinden sandığa yatırılan muadiller
de temettüü ile birlikte bu idarelere geri verilir. 

MADDE 16 
aynen. 

Hükümetin 17 nci maddesi 

— Hükümetin 18 nci maddesi 

— Hükümetin 19 ncu maddesi 
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Mal. E. B. E. 

MADDE 16 
aynen. 

Hükümetin 17 nci maddesi 

MADDE 17 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen. 

MADDE18 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Halen sandığa da
hil mütekaidlerin hakları mahfuz olup bunlar
dan sandıkla alâkalarını kesmek isteyenler bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zar
fında müracaat ettikleri takdirde şimdiye ka
dar kesilen aidatları temettüü ile birlikte iade 
olunarak alâkaları kesilir ve bunların namına 
şimdiye kadar Devlet demiryolları bütçesinden 
sandığa yatırılan muadiller temettüü ile birlik
te mezkûr idareye iade edilir. Aksi halde hak
larında 2921 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin 
tatbikına devam edilir. 

MADDE 21 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen 

MADDE 22 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 107 ) 



— 26 — 
Bütçe encümeninin 18 nci maddesine bağlı 

CETVEL 

1373 sayılı kanunun 

2 numaralı cetveline na- 1* numaralı cetveline na
zaran sınıfı zaran itibarî derecesi 

Sınıf 1 
» 2 
» 1 
» 2 

Usta 
» 

işçi 
» 

tşçi muavini 
4 ncü sene 
3 » » 
2 » » 
1 » » 

çırağı 
» 
» 
» 

11 
12 
13 
16 
18/11 
18/111 
19/11 
19/111 
19/111 
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