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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde müzakere cere
yan ettikten sonra maddelere geçilmiş ve 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

Lâyihalar 
1 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî müba

delelere mütedair Hususî Anlaşmaya merbut (C) lis
tesindeki meyan kökü kontenjanının meyan hulâsası
na ve balına tahsisi hakkında teati olunan notaların 
tasdikma dair kanun lâyihası (1/648) (Hariciye ve 
İktisat encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devlet

çe işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/379) 
(Maliye, Adliye, Bütçe ve İktisat encümenlerine) 

3 — İstanbul Edirnekapısında Salmatomruk cad
desinde kunduracı Yusufoğlu Nâzım Yolalm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/380) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Sandıklının Koçağzı köyünden Kırnav diğer 

adı Karamollaoğullarından Süleyman Akbulutun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

1 — Afyon Karahisarın Çobanlar nahiyesin
den Bekiroğlu Süleyman Yılmazın ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve -/ adliye encümeni mazbatası (3/317) [1] 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 —Çerkeşin Ören köyünden Bekiroğulla-
rından İbra.himoğlu Mustafa özdemirin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/252) [2] 

[1] 224 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 223 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

verilmiştir. 
Eeisvekili Kâtip Kâtip 

Aydın Hatay Kütahya 
Dr. Mazhar Germen Hamdi Selçuk Vedit Uzgören 

keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/193) (Ruzna-
meye) 

5 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretile kurulan İktisadî teşekküllerin teşkilâ-
tile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve İktisat 
encümenleri mazbataları (1/624) (Ruznameye) 

6 — Termenin Gefri köyünden Salih Çavuşoğlu 
Davut Gürler ve Ordunun Ebulhayır nahiyesinin Se
fercik köyünden Osmanoğlu Ali Kaplanın ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/335) (Ruznameye) 

7 — Türkiye - Fransa arasında imzalanmış olan 
Ticaret, Kontenjan ve Tediye anlaşmaları ile merbut
ları hükümlerinin 30 haziran 1941 tarihine kadar 
temdidi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Jk-
tısat encümenleri mazbataları (1/563) (Ruznameye) 

8 — Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa en
cümeni mazbatası (ffGAG) (Ruznameye) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu) 

REİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmiş
tir. 

3 — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye en-
cümenlerile Muvakkat encümen mazbataları 
(1/409) 

REİS — Maddelerin müzakeresine başlıyo
ruz. 
Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Köy kanununa göre 
tesbit edilen sınırlar içindeki ekili, dikili veya 
kendiliğinden yetişen bütün nebat ve ağaçlarla 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N O Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER ; Vedit Uzgören (Kütahya ), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Orman kanununun şümulü haricinde kalan ağaç
lıklar, nadaslar veya ziraatte kullanılan yahut 
ziraatle alâkası olan her nevi menkul mallar ve 
ağıl, samanlık, ambar gibi doğrudan doğruya 
çiftlik hizmetlerine mahsus gayrimenkuller ile 
su arkları, set ve bentler, tarla ve bahçe yolları 
ve hendekler bu kanuna göre çiftçi malı sayılır. 

Birinci fıkra hükmü, şehir ve kasaba hari
cinde olup belediye hududu içinde veya dışında 
bulunsun, ziraî mahsulât istihsal edilmekte olan 
sahalar hakkında da tatbik olunur. Bu sahalar 
5 nci maddede yazılı murakabe heyeti tarafın
dan tesbit ve ilân olunur. Murakabe heyeti lü
zum gördüğü hallerde saha hudutlarını değiş
tirebileceği gibi yakınlık, çiftçilik münasebet
leri yahut korumada kolaylık gibi mülâhazalara 
binaen bu kanunun tatbiki bakımından mezkûr 
sahanın bazı parçalarını veya tamamını en uy
gun gördüğü köye baelıyabilir. 

Dr. FATMA MEMİK (Edirne) — Sayın ar
kadaşlarım, bu maddeye konulmasına kendim
ce lüzum gödüğüm bazı maruzat için söz almış bu -
lunuyorum. Çiftçi malları sayılırken meselâ.. 
(İşitmiyoruz sesleri) 

REİS — Doktor, lütfen mikrofona yaklaşınız. 
Dr. FATMA MEMtK (Devamla) — Çiftçi 

malları ağıl, samanlık, ambar, su arkları, set 
ve bentler, tarla ve bahçe yolları ve hendekler. 

Bunlar çiftçi mallan olarak kabul edilmiş
tir. Fakat burada zikredilmesi lâzımgelen bağ 
ve bahçe duvarları, çitler yoktur. Bunların da 
çiftçi malları addedilmesi lâzımgeleceğini t ir 
misal ile arzedeyim. Geçen sene bir köye uğra
dım. îki köyden iki kişi birbirile uğraşıyor. Bir 
gün hasmı olan çiftçi kalkıyor, bir saat mesa
fedeki diğer çiftçinin bahçesindeki kara çalıdan 
yapılmış çitleri tutuşturuyor gidiyor. 

ikinci bir misal; Zonguldak ile Kastamonu 
arasında Araç ile Safranbolu kazalarından geç
mek üzere bir şose yapılıyor. Bu şosenin mu
ayyen bir kısmında ameleler daha uzak yerler
den taş taşımak için yola yakın köy ba.ğlarmm 
duvarlarından mühim bir kısmını söküyorlar ve 
uzak yerden taş taşımak külfetinden kurtulmak 
istiyorlar ve götürüp yola döşüyorlar. Bu gör
düğüm vaziyet dolayısile ba,ğ, bahçe duvarları 
ile çitlerin bu maddeye konmasını lüzumlu gö
rüyorum. Bunun için de Riyasete bir takrir 
takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. (Doğ
ru sesleri). 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Efendim, 
okuyunca görüyoruz ki, bu birinci madde çiftçi 
mallarını tadat ve tesbit için yazılmıştır. Fa
kat madde yazılırken bu maksadın içinde kalın
mamış köy sınırları dışında ziraî mahsul istihsal 
eden sahalar da bu kanunun hükümleri meyanı-
na girmiş ve bu sahalar murakabe heyetlerince 
tesbit olunacağı gibi, üçüncü maddede yer al
ması lâzımgelen hükümler de bu maddeye kon
muştur. Hatta bu maddenin son fıkrası : «Mu- I 

rakabe heyeti lüzum gördüğü hallerde saha hu
dutlarını değiştirebileceği gibi yakınlık, çiftçi
lik münasebetleri yahut korumada kolaylık gibi 
mülâhazalara binaen bu kanunun tatbiki bakı
mından mezkûr sahanın bazı parçalarını veya 
tamamını en uygun gördüğü köye bağlayabilir » 
diye bir hüküm koymakla, 8 nci maddede yer al
ması lâzımgelen bir hükmü de bu maddeye sıkış
tırmış oluyoruz. Bu itibarla da kanun okununca 
da anlaşılması güç oluyor. Halbuki bu kanun 
ekseriyetle köylerde tatbik edileceği için ko
layca anlaşılması ve vuzuhu haiz olmak üzere 
dikkat ve itinaya muhtaç olduğu aşikârdır. 
Onun için bendeniz bu 2 nci maddeye ve 8 nci 
maddeye nakledilmesi lâzımgelen hükümleri 
bu maddeden çıkarmak ve köylü mallarını, ma
hiyet ve nevilerine göre iyice tertiplemek su-
retile maddeyi yazdım. Bu birinci maddenin 
yerine kaim olmasını teklif edeceğim madde şu 
şekilde oluyor: 

Madde 1 — Aşağıda yazılı mallar bu kanu
na göre çiftçi malı sayılır: 

1 - Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 
bütün nebatlarla Orman kanununun şümulüne 
girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar, 

2 - Ziraatte kullanılan veya ziraatle alâkalı 
olan her nevi menkul mallarla ağıl, ambar, 
samanlık gibi doğrudan doğruya ziraat hiz
metlerine yarayan gayrimenkul mallar, 

3 - Su arkları, set ve bentlerle hendekler, 
nadaslar ve tarla ve bahçe yolları. 

Bu takriri takdim ediyorum. Kabul buyur
manızı rica ederim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz bu maddenin üç noktası 
üzerinde maruzatta bulunmak için söz aldım. 
Maddenin birinci fıkrasında, bu kanunun şü
mulü dahiline girecek saha ile çiftçi malı bir 
arada girift bir halde tarif edilmektedir. Bun
dan evvel, bu lâyihanın birinci safhasında, Hü
kümetin teklif ettiği lâyihadaki birinci madde 
ile Ziraat ve Dahiliye encümeninin kabul etti
ği birinci maddenin şekli şöyledir : «Ziraî da
ire» namile bir esas kabul edilmiştir. Bu mef
hum evvelâ maddenin başında tarif edilmiştir. 
Ondan sonra «çiftçi malı nedir?» Buna da ce
vap verilmiştir. Bendeniz bu şekli, «ziraî da
ire» ile «çiftçi malı» nm ayrı ayrı tarifini da
ha uygun görüyorum. Bu şekilde yazılsaydı 
arkadaşlarımızın temas ettiği noktalar daha 
vuzuh ve katiyetle bu şümul dahiline girmiş 
olabilirdi; diye düşünüyorum. 

İkinci nokta; ikinci fıkranın hükmü; şe
hir ve kasaba haricinde olan sahalara aittir. 
Şehir ve kasabaların civarına şamil ise de şe
hir ve kasabaların içine şamil değildir. Bunu 
böyle katiyetle tesbit etmektense bu kanunun 
tatbikatından müstefit olabilecek şehir ve kasa
baların da bulunduğunu düşünerek bunları hiç 
olmazsa koruma veya murakabe heyetlerinin 

— 87 — 



î : 66 18-6 -1941 C : 1 
takdirine bırakmak daha amelî olur. Çünkü 
öyle şehir ve kasabalar bulunabilir ki, yalnız 
civarındaki bağ ve bahçelerin değil, içinde bu
lunan bağ ve bahçelerinin de korunması bir 
zaruret, bir ihtiyaç olur. Vakıa encümen maz
batasında Hükümetin mütaleasma istinaden 
«şehir ve kasabalarda bu kanun hükmünün tat-
bikına lüzum yoktur» denmekte ise de bu hük
mü verebilmek için şehir ve kasabalar üzerin
de geniş tetkikler yapmak lâzımgelir. Bu ka
nunun tatbikından sonra şehir ve kasabalar 
ne vaziyette olacaktır? Bu kanunun hükümle
rinden istifade etmek istemiyecek midir? Bu
nu daha evvelden kestirmek güçtür. Bunun 
için bendeniz, şehir ve kasabaların da kanu
nun ahkâmından istifadesini temin hususunu, 
murakabe veya koruma heyetlerinin takdirine 
bırakmanın da faydalı olacağı mütaleasmda-
yrm. 

Üçüncü nokta; istanbul civarında, bilhassa 
Pendiğe kadar olan sayfiyelerde bu kanunun 
tatbiki müşkül olacaktır. Çünkü bu sayfiyeler 
idarî taksimata göre ya doğrudan doğruya köy
dürler, yahut nahiye merkezidirler. Bu arzet-
tiğim köylerde ihtiyar heyetleri olmadığı için 
kanun tatbik edildiği zaman tevdi ettiği vazi
feyi yapacak heyet bir mesele halinde mu
allâkta kalacaktır. Bu köylerde ihtiyar mec
lisleri yerine mümessiller mevcuttur. Deni
lebilir ki bu köyler merbut bulundukları 
kazalara tâbi olurlar. Meselâ Erenköy nahiyesi 
Kadıköy kazasına bağlıdır. Kadıköy koruma 
heyeti köylere de bakar. Fakat kanun şehir ve 
kasabalarda bulunan koruma heyetlerini şehir 
ve kasaba civarma ait işlere bakmakla mükellef 
tuttuğu için bu hükme göre arzettiğim köy
lerde vaziyet muallâkta kalacaktır. Çünkü bu 
köylerde ihtiyar meclisleri yoktur. Bu üç nok
ta üzerinde encümenin ne fikirde bulunduğunu 
öğrenmek, istiyorum. Madde haricinde kalan, 
açıkta kalan kısımlar hakkında da muayyen 
hükümler konulmasını arzeder, yüksek takdi
rinize bırakırım. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bendenizin söz 
istemekteki maksadım Adnan Bey tarafından 
dermeyan edilen mütaleaları arzetmekti. Haki
katen maddenin tanzimi noktasından hem sara
hat veriliyor, hem de salâhiyet mevkiine geçi
yor. Sendeniz de kendilerinin fikirlerine işti
rak ediyorum. Onun için söz söylemekten vaz 
geçiyorum. 

FEYZÎ SÖZENER ( Balıkesir ) — Efendim, 
çok hayırlı ve çi.'içimiz için çok mesut neticeler 
verecek olan bu kpnunun müzakeresi esnasında 
bu maddede, kendi telâkkime göre, noksan 
bulduğum bazı hususatı Yüksek Heyetinize ar-
zetmek isterim. 

Burada ağıl, ambar, samanlık ve saire gibi, 
doğrudan doğruya çiftçilik hizmetlerine mahsus 
olan şeyler çiftçi malı telâkki edilmekte ve bu

raya doğrudan doğruya kaydolunmakta iken, 
çiftçinin bizzat oturduğu meskeni zikredilme-
miştir. Bahusus bağ ve incir muhitlerinde müs
tahsil, istihsal zamanında buralara gider ve mu
ayyen zamanlarda oturur. İstihsali bitirdikten 
sonra esas meskeni olan şehir, kasaba ve köy
deki meskenine avdet eder. Bu suretle çiftçi
nin muayyen zamanlarda ikamet ettiği bu gibi 
binalarının kanımda j^er almasının doğru ola
cağını tahmin ediyorum. Yalnız bu binalar 
bağ ve incir muhitlerinde değil, bir kısım meyva 
ve bir kısım da zeytinlik muhitlerinde de bu 
şekilde çiftçinin meskenliğine yarar binalar 
bulunmaktadır. Bu itibarla çiftçi meskenleri
nin de zikredilmesi doğru olacağı kanaatinde
yim. Burada çiftçi malları zikredilirken «ağıl» 
kelimesi konmuştur, Ağıl malûmu âlileri çift
çinin bir kısım hayvanatının korunması için 
inşa edilmiş bir yerdir. Ağıl, koyun ve keçile
rin korunması içindir. Halbuki çiftçi hayvan
ları yalnız bunlardan ibaret değildir. Onun da
ha bir çok cins hayvanları vardır. Bunların 
korunması için inşa edilen binalara «ahır» de
nir. Bendenize «ağıl» kelimesinden sonra 
«ahır» kelimesinin de ilâve edilmesi zarurî gibi 
geliyor. Bu itibarla «ağıl» kelimesinin evveline 
«çiftçi meskenleri» ve «ağıl» kelimesinin sonu
na da «ahır» kelimesinin ilâvesini arz ve teklif 
ediyor ve bunun için de Riyasete bir takrir 
takdim ediyorum. Ağıl, samanlık ve ambar gibi 
doğrudan doğruya çiftlik hizmetlerinde kulla
nılan gayrimenkuller vardır. Bu «çiftlik» keli
mesinin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu
nun «çiftçilik» şeklinde tadilini muvafık gör
mekteyim. Çiftlik deyince, çiftliklerde buluna
cak olan ağıl, samanlık ve ambar gibi gay-
rimenkullerin muhafazası bu heyetlere mev
du imiş gibi bir mana çıkmaktadır ve bu 
da bu kanunu tatbik etmekle mükellef bu
lunacak olan 40 bin heyette türlü türlü 
tereddütlere yol açacak mahiyettedir. Binaen
aleyh, bunu sarahatle ifade etmek ve « çift
lik » kelimesini « çiftçilik » şeklinde tadil et
mek bendenize zarurî gibi geliyor. Şüphesiz 
Yüksek Heyetiniz ne şekil takdir ederseniz o 
şekilde geçer. Bu hususu temin için de bir tak
rir takdim ediyorum efendim. 

MUVAKKAT E. M. M. ŞÎNASl DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim, birinci madde, çiftçi 
malım tarif eden bir madeddir. Bu mevzu etra
fında söz alan arkadaşlarımızdan Fatma Hanım 
dediler ki, buraya bahçe duvarları da ithal edil
melidir. Yani bunlar bu madde mevzuu hari
cinde kalmamalıdır. Yine ayni mevzu daihlîn-
de Balıkesir mebusu arkadaşımız maddeye ağılı 
yazdınız bu koyunlara mahsus bir yerdir. Hal
buki hayvanların muhafazasına ait başkaca gay
rimenkuller de mevcuttur dediler. Eğer bu madde 
tadadî bir madde olsaydı, yani çiftçi malları 
şunlardan ibarettir, denilmiş olsaydı her iki ar-
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kadaşımızm itirazları çok yerinde olurdu. Biz 
bahçe duvarlarını hariç tutmadık, ağıllan da 
hariç tutmadık. Burada umumî bir tabir mev
cuttur. Ziraatte kullanılan yahut ziraatle alâ
kası olan her nevi menkul mallar; aşağıda da 
gayrimenkul mallar deniliyor. Bahçe duvarla
rı diye tadat edersek başka şeyler de olabilir. 
Meselâ telörgü. O zaman o hariç kalır. Ağıl, 
ahır veya o cinsten başka bir gayrimenkul olabi
lir. (Kümes gibi sesleri). Bu itibarla biz umu
mî bir tabir kullandık. Ziratle alâkalı olan ve 
ziraatte kullanılan menkul ve gayrimenkul, de
dik. Bu madde bu suretle zannederim arkadaş
larımızı tatmin eder. Arzu ettikleri kısımlar 
burada mündemiçtir. Eğer tadat edecek olur
sak tadatta da noksanlık olursa daha büyük bir 
mahzur olabilir. 

Adnan Bey arkadaşım yeni bir formül ver
diler ve dediler ki, birinci maddede çiftçi malı
nı tarif ediyorsunuz. Bu madde münhasıran 
buna ait olsun. İkinci fıkrayı görüyoruz, bu 
sahanın tayin ve tesbiti tarzına aittir. Bunun 
da yeri sekizinci maddedir. 

Oraya girmesi icap ederdi, Oraya koydum 
dediler, ikinci maddenin mevzuunu da sadece 
bu heyetlerin tarzı teşekkülüne inhisar ettir
diler. Hazırladıkları metni gördüm. Adnan Bey 
daha önce bana da göstermişlerdi. Daha makul 
tertip ve daha iyi ifadede bulunmuşlardır. Fa
kat bu madde münhasıran çiftçi malının tarifine 
ait bir madde değildir. Köy sınırı içinde bulu
nacak malların tayini (Tabiî sesleri) tabiî am
ma onun neticeleri ayrılıyor. Çünkü köy sınırı 
içinde bulunmıyan bu mallar bu kanun hüküm
lerine tâbi değildir. Biz bu maddede sadece mal
ları tadad ederken bu mallar nerede bulunursa 
bulunsun bu hükme tâbi tutuyoruz. 
İki unsur vardır. Birisi malın mahiyeti, diğeri 
de köy sınırı içinde bulunmasıdır. Bu iki unsu
ru ayırmak müşküldür. Muhtelif maddelerde 
meselâ 26 ncı maddede yazılı çiftçi malları mut
lak kalırsa köy sınırının içinde olsun dışında 
olsun, çünkü bu kazaya ait bir şeydir, hâkim 
hüküm verirken, birinci maddedeki malları 
kastediyorsunuz, o halde köy sınırı içinde olsun, 
olmasın hüküm vereceğim der. Bu itibarla eğer 
müsaade buyururlarsa bu tarif bu maddede kal
sın. Aynı zamanda diğer maddelerle de irtibat
lıdır. Esasen kendisinin teklifi ile metindeki 
mefhum itibarile ayrılık yoktur. Diğer madde
lerle de irtibatı bulunması dolayısile bu tertibin 
muhafaza edilmesi faydalıdır. 

Sonra 8 nci maddede yer alması keyfiyetine 
gelince; doğrudur. Fakat bu, umumî bir madde
dir. 

Yani sekizinci maddenin mevzuuna giren 
bütün fıkralar diğer maddelerde de yer almış
tır. Meselâ korunmanın tarifi, sureti tanzim ve 
tesisi sekizinci maddede olduğu gibi bir de ay
rıca murakabe heyetinin vazifelerini toplu bir 

vaziyette göstermek H.n tanzim edilmiştir. Yani 
sekizinci maddenin fıkralarına giren şeyler diğer 
maddelerde de vardn\ Bunu burada yazmak 
yerinde mi idi? Yerinde idi. Çünkü biz sahadan 
bahsediyoruz, bu sahayı tayin etmezsek müp
hem kalır. Bunu diğer maddelere atfederseniz, 
o sahanm hududu nedir, ne şekilde tesbit edile
cektir hususu hariçte kalmış olurdu. Bu itibarla 
bu fıkranın burada yer alması faidelidir. Encü
men bu hususlar üzerinde ayrı ayrı tevakkuf et
miştir. Maddenin aynen kabulü muvafık olur 
mütaleasmdayim. 

Nevzad Bey arkadaşımız dediler ki, ziraî da
ire ile çiftçi malını ayıralım. Biz ziraat malı ile, 
çiftçi malını ayrı mütalea etmedik. Eğer bun
lar köy dahilinde olursa nazarı itibare alıyo
ruz. Bunu istisnaen şehir civarındaki bazı tarla
lara teşmil ediyoruz. Onun için encümen bu tas
nifi icraya imkân görmemiştir. Sonra bazı şehir 
ve kasabalarımızda da tatbiki faydalı olur, bu
yurdular. Bu istisnaî bir kanundur. Şehir için
de, kasaba içinde tatbiki çok mahzurlar tev
lit eder, biz istisnaî olarak meselâ orada muha
faza teşkilâtı yapıyoruz. Bu külfeti zabıta 
teşkilâtı kesif olan şehir ve kasabalarda da yap
mak bir külfet olurdu. 

Sonra aslolan şehirlerimizde, hatta vaziyeti 
nisbeten daha iptidaî olan kazalarımızda o kasaya 
civar olan sahalarda, böyle evlerin kesif olduğu 
mmtakalarda ziraat yapmak biraz da istisnai
dir. Bu bakımdan bütün şehir halkı arasından 
zararü ziyanın tazmini mahzurlu olur. Şehir 
içinde tatbik edilmemesine bilhassa encümen 
ehemmiyet atfetmiştir. 

Bir de murakabe heyeti yalnız kendine ait 
sahalara bakıyor gibi bir şey söylediler. İyi 
anhyamadım, lütfen tavzih buyururlarsa ayrıca 
arzederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben öyle zannet
miştim ki Mazbata muharriri arkadaşımız, Ad
nan Beyin, güzel bulduğunu söylediği maddesini 
kabul edecekler. Halbuki verdikleri izahat 
mevcut vaziyeti dahi, bence, biraz işkâl etmiş
tir. Benim, anladığıma g*re bu kanunda, köy, 
kasaba ve şehir halkına ait olmak üzere çiftçi 
mali tesmiye edilen mallar, aşağı yukarı» mut
lak şekilde dahi iyi tarif edilmemekle beraber, 
işarı dedikleri halde, beş on tane söylemek 
suretile tadadî bir şekle sokulmak istenilme
sinden, bu kanunun hüviyetinde, daha baş
larken, bir sakatlık var. Köy kanununa göre 
veya belediye hudutları içinde tesbit edilen 
sınırlar içindeki ekili, dikili, şu ve bu bahçe
ler, nebatlar ve saire... Biz kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında ahkâm kabul ediyoruz. 
Binaenaleyh ne olmak lâzım? Adnan arkada
şın tesbit ettiği gibi, kanunun serlevhası; 
çiftçi mallarının korunması. Birinci madde; 
çiftçi malları bunlardır. 

Kendileri diyorlar ki; biz bir «gayrimen-
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kul» tabiri kullandık, kullanılan tabiri oku
yalım; «... ağıl, samanlık, ambar gibi». Dikkat 
buyurunuz «ağıl, samanlık, ambar gibi doğru
dan doğruya çiftlik hizmetlerine mahsus gay-
rimenkuller...» diyor. O halde soruyorum, Fat
ma arkadaşımızın dermeyan ettiği çit ve du
var, doğrudan doğruya çiftliğe dahil olan 
hizmetlerden midir? Binaenaleyh vaziyetin 
daha teşmil edilmesi ve doğrudan doğruya hiz
metle alâkası olnııyan bu gibi şeyleri, dahil
miş gibi göstermenin imkânı olmadığını nasrrı 
dikkate alarak bir umumî ıtlaka ihtiyaç oldu
ğu kanaatindeyim. Bunun içindir ki kanunun 
ruhunu çiftçi malları teşkil ettiğine göre, çift
çi malını tarif etmek ve bu tarifi yaparken, 
köy ve belediye denmeksizin aletıtlak, nerede 
bulunursa bulunsun, her çiftçiye ait olan men
kul ve gayrimenkul, doğrudan doğruya ve bil
vasıta hizmeti olanlar esasını kabul etmelidir. 
Adnan arkadaşımızın teklifi bu noktadan ga
yet doğrudur. 

İkinci mesele; Öyle tahmin ediyorum ki bil
hassa encümen tarafından hararetle kabul edil
mesi lâzımgelcn bir şeydir. Çünkü orta yerde 
kaybedilen bir şey yok. Adnan Bey diyor ki : 
Kasaba ve şehirler hududu dahilinde bulundu
ğu halde köylülere verilmesi lâzımgelen arazi 
bulunabilir. Kezalik köylerin hududu dahilin
de bulunduğu halde kasabalara ve şehirlere 
verilmesi lâzımgelen arazi bulunabilir. Keza
lik ne köy, ne de kasabaya ait olduğu belli ol
mayan, fakat muallakta bulunan yerler de 
vardır. Bunlar, icabında bir köy veya kasaba
ya verilebilir. Binaenaleyh bu veriş keyfiyeti 
murakabe heyetine aittir. Bu, çok doğrudur. 
Bunun için de murakabe heyetine salâhiyet ve
riliyor. Bunların, çiftçi mallarını tarif eden 
bir maddenin içinde bulunması lâzımdı. Mad
denin bu şekilde tanzimi bence taknin ve ted
vin bakımından teşevvüşü mucip olmaktan baş
ka bir şey değildir. Çünkü, maddeyi okuya
lım, bakınız : «Birinci fıkra hükmü, şehir ve 
kasaba haricinde olup belediye hududu içinde 
veya dışında bulunsun, ziraî mahsulât istihsal 
edilmekte olan sahalar hakkında da tatbik 
olunur.» Bence «tatbik olunur» demek te yan
lıştır. Bu noktadandır ki ikinci maddede, yi
ne Adnan Beyin dediği gibi, bu çiftçi malla
rını; korumak şu şu heyetlere mahsustur dedik
ten sonra, artık murakabe heyetinden bahse
denleyiz. Muhterem heyet, mevcut esası değiş
tirmeden maddeyi tanzime medar olmak üze
re Adnan Bey tarafından verilen takriri hüs
nü telâkki ederlerse zannederini M insicam da
ha iyi muhafaza edilmiş olur. 

RİZA ERTEN (Mardin) — Kanun lâyiha
sının birinci maddesinde olduğu gibi diğer 
maddelerinde de, filhakika bunun tatbikma 
memur olan kimseler evvelemirde ihtiyar he
yetleri olduğuna göre, biraz muğlâkıyet var

dır. Nitekim bu birinci maddede de bu muğ
lâkıyet mevcuttur. Yani gerek köy sınırı içeri
sinde, gerek belediye sınırları içerisinde mevcut 
olan ekili ve dikili, ziraat mallarının korunma
sına matuf olan bu lâyiha, bu malları tama-
mile tasrih etmemektedir. Filhakika gayrimen
kul mallar bakımından, ziraatle alâkadar olan 
mallar denmekte ve sarih bulunmakta ise de 
gayrimenkul mallar hakkında ziraatle alâkası 
keyfiyeti yoktur, çiftçilikle alâkadardır. Hal
buki ekili ve dikili denildiğine göre ve yal
nız çiftlik buğday, arpa ve saire işlerini ya
parken, bunun bağ, bahçesi mevcut olduğuna 
göre, şu takdirde, gayrimenkul denildiği za
man, çiftlikle alâkadar değil, belki ziraatle 
alâkadar gayrimenkuller denilecek olursa daha 
şümullü olabilir. Binaenaleyh işin bu cephe
den noksanlığı görülmektedir. Bu maddenin, 
diğer arkadaşların verdikleri takrirlerle bera
ber, encümene iadesi daha hayırlı olur kanaa
tindeyim. (Güzel sesleri). 

ADNAN MENDERES (Aydın) — Efendim; 
Mazbata muharriri arkadaşımızın takririmi mu
vafık bulduğuna dair sözlerine teşekkür ederim. 
Madde yalnız çiftçi mallarına münhasır değil
dir, onun için bu maddeye başka hükümler de 
girmiştir ve maddenin yalnız çiftçi mallarının 
tarifine münhasır kalması da zarurî değildir 
dediler. Maddedeki karışıklık bundan ileri geli
yor, Çiftçi mallarını tadad ederken aynı zaman
da kanunun nerede tatbik edileceği de ifade 
olunmak istenmiş. Karışıklık buradan geliyor. 
Maddeyi okuyalım : Köy kanununa göre tesbit 
edilen sınırlar içindeki şu şu mallar çiftçi ma
lı sayılır. Bundan vehleten köy sınırları hari
cindeki bu kabîl malların çiftçi malı sayılmıya-
coğı gibi bir mâna çıkar. Fakat ikinci fıkrada 
zaten falan sahalarda olan bu mallar çiftçi malı 
sayılır demekle, kanunun orada da tecvizi icab-
edecektir deniyor. Takip edilen gaye, burada 
hem çiftçi mallarını tadad etmek, hem de ka
nunun nerede cayi tatbik olacağını tayin et
mektir. İşi burası karıştırıyor. Sınırların içinde 
diye çiftçi malını asıl tahdid eden fıkrayı kal
dırdıktan ve çiftçi malının nelerden ibaret ol
duğunu vuzuhla tayin ettikten sonra, şehir ve 
kasabalar içinde tatbik etmiyeceğimizi, şehirler 
haricinde, köy sınırları dahilinde ve köy sınırları 
haricinde, belediye hudutları dahil ve haricinde 
olsun ziraî sahalar varsa orada tatbik edilecek
tir İkinci maddede diyelim ki; kanun şehir ve 
kasaba hudutları içinde tatbik edilmez. Köyler
de ihtiyar meclisleri ve ziraî safhalarda koru--
ma meclisleri diye izah edince iki maksadı bir
den ifade etmek gibi karışıklık ortadan kalk
mış olur. Binaenaleyh maruzatım vaziyeti basit-
lestiriyor, kabulünü rica ederim. (Doğru ses
leri). 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Efendim, ar
kadaşlarınım ayrı ayrı temas buyurdukları bü-
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tün müşküller, birinci maddenin birinci fıkrasın
da ziraî saha ile, yani bu kanunun şümulü da
hiline girecek sahalarla çiftçi malı tariflerinin 
bir araya getirilmesi ve karışık bir şekilde ifade 
edilmesinden ileri geliyor. Saha köy kanununa ve 
orman kanununa irca ediliyor. Sonra cümlenin 
başında bu saha işi tamamile bitmeden, arkasın
dan çiftçi malının tarifine girişiliyor. Bu yüzden 
sahanın ve çiftçi malının tariflerinde arkadaşla
rın buyurdukları gibi bir takım karışıklıklar 
içinde kalıyoruz. Bendeniz birinci defa söz 
alışımda da arzettiğim gibi, Hükümetin teklif et
tiği maddede bulunduğu veçhile ziraî daire ve 
sahayı ayrı ayrı tarif ettikten sonra, ikinci ola
rak çiftçi malının tarifi ve korunması bahsine 
geçilmesini daha doğru buluyorum. Çünkü bu 
takdirde tarifler daha ziyade şümullü olacak, 
yani klâsik tabirle « efradını cami, ağya
rını mâni » olacaktır. Hariçte kalmış bir nok
ta bulunmıyacaktır. Ziraat encümeni de bunu 
kabul etmiştir. Dahiliye encümeni bu şekli ter
cih etmiştir: Fakat muvakkat encümen, bu mad
dede görülen karışık tarzı ve tarifi nedense ih
tiyar eylemiştir. 

Şimdi ikinci noktaya geliyorum : Muhterem 
mazbata muharriri arkadaşımız, cevap verir
lerken buyurdular ki; bu kanun lâyihası, doğ
rudan doğruya şehir ve kasabaları değil, şehir 
ve kasaba civarını ve bilhassa köyleri istihdaf 
etmektedir. Zira şehir ve kasaba içlerinde tat
biki kolay olmaz, sonra buna o kadar ihtiyaç ta 
duyulmaz. Bendeniz diyorum ki, şehir ve kasa
baları böyle katı bir surette açıkta bırakmak-
tansa bunların da kanunun şümulü dahiline gi
rebileceğini esas itibarile kabul edebiliriz. 

Öyle şehir ve kasabalar olabilir ki içinde bağ 
ve bahçeler bulunabilir. Bunların sahipleri de 
bu kanunun hükümlerinden istifade etmek ar
zusu ile müracaatta bulunabilirler. Halbuki 
madde bu şekilde kalırsa bunlar için müracaat 
yolunu kaparız. Bu yolu açalım ve diyelim ki 
«murakabe heyetlerinin takdirile şehir ve kasa
baların içinde de birinci madde hükmü tatbik 
olunabilir». Bu suretle halk tarafından müra
caat vaki olur, Murakabe heyeti de muvafık 
görürse bazı şehir ve kasabaların da bu ihtiyacı 
tatmin edilmiş olur. 

Üçüncü noktaya gelince: Mazbata muharriri 
arkadaşımız iyi anlıyamadıkları için tekrar 
ediyorum. îstanbulda bilhassa Haydarpaşa ile 
Pendik arasında sayfiyeler vardır. Bunlar, ida
re taksimatı itibarile birer köy veya nahiye 
merkezidir. Buralarda bu madde hükmünün tat
bikinde bir müşkül ile karşılaşılacaktır. Bu köy
lerde, meselâ Erenköyünde, nahiye merkezi ol
makla beraber ihtiyar meclisi yoktur. Böyle 
ihtiyar heyeti bulunmayan yerlere kaza merke
zindeki koruma heyetleri mi bakacaktır? Bun
lar, buralara kadar vazifelerini nasıl yürüte
ceklerdir? İhtiyar meclisi bulunmayan köyler 
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için buraya bir kayit koymak lâzımdır. Encü
men bu hususta bir şey düşünmüş olabilir. Fa
kat maddede de bu vaziyette bulunan köyler 
muallâkta kalmaktadır. 

Dr. FATMA MEMİK (Edirne) — Mazbata 
muharriri arkadaşımız bağ ve bahçeyi gayrimen
kul mallar arasına soktular. Acaba tarla gay
rimenkul değil midir ki ayrıca tarla yolları ve 
bahçe yolları diye zikrediliyor? Arkadaşlar, bu 
kanunu tatbik edecek köy ihtiyar heyetleri ol
duğu için ekserisi de maalesef Meclis zabıtları
nı okuyamayan, okumak fırsatını bulmayan kim
seler olacaktır. Bunun için bendeniz takririmin 
kabulünü rica ediyorum. Tasrih edibe ne mah
zur olacaktır bilmiyorum (Doğru sesleri). 

MUVAKKAT E. M. M. ŞÎNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Arkadaşlar ayni mevzua temas 
ettikleri cihetle kendilerine ayni zamanda cevap 
vermiş olacağım. Burada tebarüz etmesi lâ
zım gelen bir mefhum var. Kanunla korunmak 
istenilen mallar, muayyen mal değildir. Yani 
kanun şu malların korunması maksadile tesis 
ve vazedilecek değildir. Böyle olsaydı bütün 
bu mülâhazalar hakikaten yerinde olurdu ve ilk 
maddenin, şu mallar korunmaktadır şeklinde 
tanzimi icabederdi. Bu cihet mühimdir. Onun 
için bilhassa ısrar ediyorum, kanunun hedef 
tuttuğu mallar, köylüye ait mallardır. 

Yani köy hududu içindeki mallardır. Nite
kim birinci fıkra, bu mefhum dahilinde tanzim 
edilmiş; ikinci fıkra, ise istisnaen bu mallar mu
ayyen sahalarda bulunduğu takdirde oralarda 
da tatbik edileceğini kaydeylemektedir. Tekrar 
edeyim, aslolan, köylerdeki mallardır, ikinci 
olarak, şehirlerde bulunan mallar bir tertip mu
hafaza edilerek zikredilmiş, şayet bu tertip ha
ricinde, muayyen gayrimenkul ve menkullerin 
de bulunması isteniyorsa o takdirde, bütün ka
nuna başka veçhe vermek lâzımgelir. Orada bir 
kelime var, iltibasa mahal veriyor. « Çiftlik » 
denilmiş, « çiftçilik » olacaktır. 

Sonra arkadaşımız bu mevzu dahilinde de
diler ki; ikamete mahsus binalar. Yine arzede-
ceğim ki, burada doğrudan doğruya çiftçiliğe, 
ziraate mahsus menkul ve gayrimenkul mallar 
mevzubahistir. İkamete mahsus gayrimenkul
lar buna dahil değildir. Çünkü aksı takdirde 
onun içindeki mobilya ve bütün eşyanın da ithal 
edilmesi lâzımgelir ki, kanunun hedefi bu de
ğildir. Burada köy hududu mefhumunun birlik
te mülâhazası lâzımgelir. Takririn aynen kabu
lü halinde, kanunun bütün maddelerinde tadi
lât lâzımgelir. Bu suretle bu mefhum hakkında 
düşündüğümüzü esaslı mahiyette arzetmiş bu
lunuyorum. 

Sonra, Refik Şevket bey dediler ki, bu tada
dı değil midir? Bunun işarı ve tadadî olmasına 
imkân yoktur. Çünkü ziraatte kullanılan bütün 
menkul ve gayri menkullerin maddeye derci 
mümkün değildir. Sayıfalar tutar. 
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Belki eksik yazdık, belki fazla yazdık. Fa

kat bir kaç tanesine işaret etmek suretile şü-
mullendirdik. Bu bakımdan bahçe duvarları ko
nabilir. O takdirde, tel Örgüler, hendek
ler hariç kalır. Ağıl dedik, ahır hariç 
kalabilir ve bu gibi bir çok şeyler de hariç kala
bilir. Bu bakımdan böyle tadadı bir formülün 
kabulüne imkân yoktur. Formül ise « ziraatle 
alâkası olan her nevi menkul mallar ve ağıl, 
samanlık, ambar gibi doğrudan doğruya çiftçi
lik hizmetlerine mahsus ... ». 

Dediler ki, bu kanun köylüye tatbik edile
cektir. Gayet tabiî. Fakat muayyen formülü 
tebdile imkân yoktur. Vekâletin tanzim edeceği 
izahnamelerle her maddenin basitliğine doğru 
gidilecektir. Burada müesses formüllerden ay
rılmağa imkân yoktur. Buna bu suretle cevap 
vermiş oluyorum. 

Nevzad Ayaş arkadaşımız, murakabe heye
tinden bahsettiler. Murakabe heyetinin vazife
li bulunduğu yerlerde köy teşkilâtı vardır, ka
zaya gitmiyecektir. Köy teşkilâtı yoksa, o ka
zanın civarında teşkil edilecek bir koruma he
yeti vardır. Bu itibarla bu koruma heyeti en mü
nasip bir yerde teşkil edilmiş olacağından, ar-
zetmek isterim ki, bu, teşevvüş değil, bilâkis ka
nunun hedefi, köy hududu ve esas itibarile mef
humu, köydür. Maahaza takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — 
Köylünün evleri dahil değildir dediniz. Halbuki 
köylünün evi olmazsa orada ziraati nasıl yapar? 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Köylünün evi ayın zamanda zi
raat hizmetlerinde kullanılan bir gayrimenkul 
ise - ki ekseri ahvalde öyledir... 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Evi 
olmazsa çiftçi nasıl ziraat yapar? 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Devamla) — Köylünün ikamet ettiği ev, ek

seri köylerimizde, aynı zamanda ziraat işlerine 
tahsis edilmiştir. Bittabi o zaman dahildir. Fa
kat tahsis edilmemişse, o takdirde umumî ah
kâm ile alâkadardır. Meselâ bağ ve bahçelerde 
evler var. Gidilip iki üç ay oturulup sonra bıra
kılıyor. Bu da kanunun mevzuu haricindedir. 
Endişeniz varit değildir. Çünkü köylülerimizin 
yüzde doksanının evleri, aynı zamanda ziraat 
hizmetine tahsis edilmiş gayrimenkullerdir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Eli
mizdeki çiftçinin mallarını koruma kanun lâ
yihasının son tetkikini ve tertip edilen hükümle
rinin, bu kanunun tatbikini kolaylaştıracak bir 
tarzda ve taknin usullerine, hukuk esaslarına 
uygun bir tarzde formalitesini yapan Muhtelit 
encümen arkadaşlarımızın, bu kadar mütevalî 
bir surette yapılan tenkidlere rağmen, kendi vü
cut vermiş oldukları maddenin şeklinin, hükmü
nün içinde ve arasında müthiş bir inat ve İs

rarlar... 
SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — İnat yok. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — İllâ 

bu kanun, bu hüküm böyle yapılır, bu şart böy
le ifade edilir diye dıırmalarmdaki hikmetin, 
bu madde ve maksat uğrunda çok samimî bir 
imanla çalışmış olduklarına delâlet etmesi nok-
tai nazarından, kendilerini tebrik ve takdir et
mek vazifem olur. Görülüyor ki, bu güne ve bu 
saate kadar söz alıp kürsüye çıkan her vazıı ka
nun, her millet vekili bunu beğenmiyor. Madde 
yapılmasın diyen yok. Amma Muvakkat encü
menin metni üzerinde sös alan arkadaşlar ittifak 
halindedir, ben de iltihak ediyorum. Bu kanaa
tin kendilerinde nasıl vücut bulduğunu, bana 
takaddüm eden arkadaşlarımın muknî bir su
rette izahı ap açık ortaya koymuş oluyor. Bunu 
izah edecek değilim, hacet de yoktur. Maddenin 
izahını yapan Mazbata muharriri arkadaşımız 
birinci defa kürsüye çıktıkları zaman dediler 
ki, biz çiftçi mallarının ne olduğunu tesbit ve 
tayin için konulan bu birinci maddeyi yazarken, 
bir defa çiftçi mallarının köy hudutları içeri
sinde bulunan şu menkul ve gayrimenkul mal
lardan ibaret olduğunu işaret etmek istedik. 
Bunların tadadı bir şekilde bu madde içeri
sinde ifadesinin yapılmasının imkânı yoktur. 
Evet, öyledir. Nitekim «bu gibi» dije gayrimen
kul isimlerinden bir kaçı konulmadı. Bu se
beple bunlar arasından, iltizamı bir fikirle, şu 
malı t bu malı burada ifade için bizi mecbur tu
tan bir şey yoktur. (Bu gibi) kelimesi ile, bu
rada olan ve olmayan şeyleri ifade mümkün ola
cak. Gayıimenkuller için de ayni şeyi söyledi
ler. Halbuki Rıza Erten arkadaşım, «bu gibi» 
kaydının sarih olmadığını söylediler ki, bu, 
pek aşikârdır. Bundan maada kiraren okunan 
bu maddeyi bir defa daha okumağa ve sizleri 
yormağa hakkım olmadığını ve zatsn buna lü
zum da bulunmadığını arzederek diyorum ki, 
maddede bu gibi şeyler, müselsel olarak sayılır
ken «Köy kanununa göre tesbit edilen sınırlar 
içindeki ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 
bütün nebat ve ağaçlarla.. . » nebat dedikten 
sonra virgül ağaçlar, veya, yahut gibi kayıtları 
kullanmak suretile, konuştuğumuz bir dille mak
sadı belirtmek mümkün iken o da yapılmamıştır. 
Türk milletinin diline hiç uymayan bir şekilde 
yasılmış olan bu maddenin hükmünü bu madde
yi bu suretle formalite eden arkadaşların kas
tım anlamakta, haklı olarak, müşkülâta uğruyo-
ruz. 

Şimdi bu kürsüde bilmem kaçıncı defa bi
rinci madde hakkında söz söyliyen millet vekili, 
yani vazıı kanun olan bir şahıs, benden evvel 
fon kadar söz söylemiş, fakat hiç birimiz bunu, 
kendi anladıkları gibi anlıyamadığımız halde, 
bu kanunun tatbikmda salâhiyettar olacak va
tandaşların seviyesi, dil, lisan, edebiyat hakkın
daki vukufları, okuduklarından kolay mana ve 
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hüküm istihraç ve istinbat ettirecek mahiyette 
midir? Bu çetrefil ifade ile, hatta eksik ve hatta 
tertibi müşevveş madde üzerinde bu kadar ısra
rın manasını anlıyamıyorum? 

Arkadaşlar; bir kanun yapılırken evvelâ, o 
kanunun tatbik edileceği muhit ve memleket hal
kı üzerindeki tesirini ve halkın arzu, ihtiyaç ve 
menfaatlerine tetabuku meselesini ne kadar 
ehemmiyetle düşünmek lazımsa, o kadar ehem
miyetle, tatbik edilmesinde fayda mülâhaza 
edilen, ihtiyaç görülen hükmün ifadesinin, 
o muhit halkmın hepsi tarafından kolaylıkla, 
çabuklukla anlaşılacak, basit, vazıh bir ifade 
ile yazılmış olması da bir şartı esasidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Köy kanunu gibi. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Devamla) — Bu 

maddei kanuniye ise tamamen bu şeraitten ha
riçtir. Binaenaleyh Ali Rıza Bey arkadaşımı
zın dedikleri gibi, bu kürsüden söylenen söz
ler ve verilen takrirler, keza Adnan Bey arka
daşımızın tertip hususunda gösterdiği gayet 
veciz ve ötedenberi istimal etmekte olduğumuz 
usulü tahrir şekline uygun olan teklifinin de 
nazarı dikkate alınması şartile, bu ibarelerin 
ona göre tanzimi ve hükmün veciz, sarih, ba
sit, vazıh, aşikâr, sehlüttefehhüm dedikleri, 
anlaşılması kolay bir tarzda yazılması için, bu 
husustaki vukuflarının derin olduğuna inan
dığımız, bilhassa bu iddia ve ısrarlarından dola
yı inandığımız, kendilerine iadesini rica edi
yorum. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir 
takrir var. Encümen müdafaasını yapacak. 

REFİK İNCE (Manisa) — Reis Bey, kifa
yet aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Daha okumadık, okununca söz alm. 
(Gülüşmeler). 

MUVAKKAT En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Maruzatımın tevali etmiş ol
ması bazı arkadaşları usandırmış olabilir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Hayır, 
i m fi TITKI fi rf 11^ 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Nitekim 
biraz evvel söz alan Süreyya arkadaşımız... 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Örge-
evreni de var. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Dediler ki; 
vazıı kanun olan millet vekilleri kalktılar, de-
faatle bunları söylediler, öyle olduğu halde ne
den dolayı mazbata muharriri inat ediyor? 
Gerçi sonunu iyi bağladılar. (Gülüşmeler). Bu
nu da söylemeliyim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — İsti
cal ile hüküm verdiğiniz anlaşılıyor. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Ben her iki tarafı da izah ediyorum. 
Ben sizin sözünüzü hic kesmedim biliyorsunuz. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Buyu
run, buyurun. 

SİNASİ DEVRİN (Devamla) — Dediler ki; 

kendi samimî kanaatlerinin mahsulü ve bu ışı 
ne kadar benimsemişler ki bunu bu kadar mü
dafaa ediyorlar. Beyanatlarına bu şekilde de
vam etselerdi kendilerine teşekkür kabil ola
caktı. Fakat onu takip eden beyanatlarında 
âdeta, mazbata muharriri niçin bu kadar inat 
ediyor, kendi fikirlerini bu kadar beğenmiş 
olmak. Biz de vazıı kanunuz, millet vekilleri
yiz. Biz de fikirlerimizi söyledik. Beş altı ki
şi çıktı, fikirlerini söyledi. Amma şurasını 
derhatır buyursunlar ki burada bu beş altı va
zıı kanundan başka 250 - 300 vazıı kanun daha 
var. Onlarm reylerinin isabeti ve meselenin ta-
mamile tenevvür etmesi için hiç bir hususun boş 
kalmaması ve izah edilmesi lâzımdır. Bu iti
barla gayet kuvvetli olan bir davada - yalnız 
bunun için arzetmiyorum, umumî olarak - beş 
altı kişi söz aldı diye artık diğer bir fikri mü
dafaa eden bir arkadaşın çıkmaması maslaha
ta da uygun değildir. Bir kişinin sözü mutla
ka hepsinin, dört yüz kişinin hoşuna gitmeye
bilir. Fakat bir kısmmda meselâ yüz kişide 
meselenin iyi tetkik edildiği kanaatini hâsıl 
edebilir. Bana yapılan bu itap bu bakımdan 
bir ehemmiyet ifade etmese bile yalnız bende
niz bunun bir inat olmadığını tebarüz ettirmek 
isterim. Çünkü inat, mücerret aslü esası ol
mayan bir şey için mütemadiyen çıkıp izaç et
mektir. Bendenizin mütaleatım bu kabilden 
midir, değil midir bunu arkadaşlarım takdir 
ederler. Yalnız şu var ki benim bu lâyihada 
bir tek kelimem yoktur. 

Dedilerki, bu nasıl ifade. Türkün ne yazı 
diline, ne konuşmasına uymuyor. Ben lisan mü
tehassısı değilim, Hükümet bunu aynen sev-
ketmiştir, mütehassıs encümenler aynen kabul 
etmişlerdir, Muvakkat encümen bir keli
mesini bile değiştirmemiştir. Hattâ Zira
at encümeni, biz bunu daha iyi anlarız 
olduğu gibi kalsın demişlerdir. Bu bir 
vakıadır. Dahiliye encümeni de bütün bu 
kelimeleri aynen kabul etmiştir. Yani bu dil 
belki bu gün için fena bir dil olabilir. Fakat 
yüksek heyetinizin umumiyetini temsil eden en
cümenlerden, tâli dört encümenden geçmiştir. 
Bendenizin bir tek kelimem yoktur. Bunun 
muharriri ben değilim, telif eden ben değilim. 
Benim mütaleam Encümen arkadaşlarımın bu 
husustaki kanaatlerini aksettirmektir. 

SÜREYYA ÖRGE EVREN (Bitlis) — Şahsî 
kanaatiniz arkadaşlarınızla bu hususta müşte
rek midir? 

MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Evet müşterektir. Onlarmkine 
lâhiktir. Ben arkadaşlarımdan fazla hiç bir 
ısrarda bulunmadım. Bu, sekiz tane Encümen
den geçmiştir. Dahiliye, onun Tali encümeni, 
Adliye encümeni, onun Tâli encümeni, Ziraat 
encümeni ve Muvakkat encümen, Yüksek Heye
tinizi 100 -150 kişi ile temsil eden bu encümen-
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ler bunu düşünmemişler midir? Hükümet bu ka
dar düşünememiş midir, en ufak ihtimaller 
düşünülmemiş midir, lâyikile bir tetkik yapıl
mamış mıdır? Bunun lâubalilik neresindedir? 

Bunların uzun boylu izaha muhtaç olmama
sının sebebi bundan ibarettir. Şimdi hüküm ola
rak bu madde Encümene gitmiş, gitmemiş ben
ce haizi ehemmiyet değildir. Nasıl olsa bir madde 
Encümene gider müzakeresi yapılabilir. Sonra 
fikir olarak dediler ki, birinci maddede bu mal
lar yalnız köy için derpiş edilmiş değildir. Ge
rek Hükümetin kanun lâyihasında ve gerek bü
tün encümenlerde cereyan eden müzakereler
de umumî kanaat şudur ki; bu lâyiha münha
sıran köylerde mevcut ve ziraatle alâkalı emvali 
korumak için yapılmıştır. Gerçi ikinci madde 
geliyor, orada belediye hududu dahilinde diyor. 
Bu istisnaî bir şeydir. Nitekim bu hüküm maz
batada uzun boylu izah edilmiştir, asıl olan 
köydür, istisnaiyet diğer hususlardadır. 

Mesele kâfi derecede tenevvür etmiştir. En
cümene gidip gitmemesi haizi ehemmiyet bir şey 
değildir. Tamamen takdirinize bağlı bir istir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Söz-
istiyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrir 
vardır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Tak
ririn aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Sizden daha evvel bu hususta söz 
almış arkadaş vardır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Ni
zamname mucibince iki kişi söz söyliyebilir. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir; maddenin reye konulması

nı teklif eyleriz. 
Denizli Ankara Burdur 

F. A. Akça E. Ergun Dr. A. R. Yeşilyurt 
Burdur 
M. Sanlı 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, bu ka
nun müzakere olunurken ben yeni bir rüya âle
mine girmiş olduğumu görüyorum. O da maz
bata muharririnin vermiş olduğu izahat. Eğer 
bu izahatı vermemiş olsaydı kifayeti müzakere 
aleyhinde bulunmıyacaktım. Diyor ki, Hükü
metten gelen kanun lâyihası üzerinde Encümen
lerde cereyan eden müzakerat gösteriyor ki, 
bu kanunun ruhu köylü mallarını, köye ait mal
ları korumaya aittir. Ben Türkiyeye tâbi Türk 
toprağında mevcut çiftçi mallarını korumaya 
matuf kanun olarak hatırladım. 2 nci, 3 ncü 
maddenin başında ve nihayetinde çiftçi malları
nın korunmasına matuf bir kanunun 
aslının yalnız köylüye ait malların korun
masına matuf gibi mütaleayı kanunun ruhuna 
muhalif buldum. Arkadaşım bunu encümenle
re atfediyorlar. Her halde cevap olarak bir tar
lanın bulunduğu yer köye merbut ise köy idare 

heyeti, değilse yani kaza civarında ise kaza mec
lisi bakar dediler. Kaza civan tabirini katiyet
le kullandılar. Binaenaleyh, kanunun ruh vr 
maksadının yazılışına göre bir türlü, ifadeyf 
göre bir türlü oluyor. Tensip ederseniz bu tar
zın anlaşılmış olması için müzakereye devam 
edelim. 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye arze-
diyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Kifayeti müzakere aleyhinde bir ki
şiye söz verilir, nizamname sarihtir. 

Müzakerenin kifayetini reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Nasıl edilmiştir, 
efendim? 

REİS — Pekâlâ. Tekrar reye arzedeceğim. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler lütfen 
ayağa kalksınlar.. Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Vermiş olduğum izahat ve maddenin tadili 

hakkındaki arkadaşlarımın teklifleri dairesin
de maddenin yeniden tanzimi için birinci mad
denin Encümene iadesini teklif ederim. 

Mardin mebusu 
Rıza Erten 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin birinci fıkrasının sonunda 

su arkları, set ve bentler, tarla ve bahçe yol
ları, bağ, bahçe duvarları ile çitleri ve hendek
ler bu kanuna göre çiftçi malı sayılır şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Dr. F. Memik 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen «ağıl» 

kelimesinin evveline «çiftçi meskenleri» kelime
sinin ve gene «ağıl» kelimesinin sonuna «ahır» 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir mebusu 
Feyzi Sözener 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen «çiftlik 

hizmetlerine» yerine «çiftçilik hizmetlerine» de
nilmesini arz ve teklif eylerm. 

Balıkesir mebusu 
Feyzi Sözener 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen birinci madde

nin aşağıdaki şekilde kabulünün reye arzını tek
lif ederim. 

Aydın mebusu 
Adnan Menderes 
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MADDE 1 — Aşağıda yazılı mallar bu kanu

na göre çiftçi malı sayılır: 
1 - Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 

bütün nebatlarla Orman kanununun şümulüne 
girmiyen ağaçlar ve ağaçlıklar, 

2 - Ziraatte kullanılan veya ziraatle alâkalı 
olan her nevi menkul mallarla ağıl, ambar, sa
manlık gibi doğrudan doğruya ziraat hizmetleri
ne yarıyan gayrimenkul mallar, 

3 - Su arkları, set ve bentlerle hendekler, na
daslar ve tarla ve bahçe yolları. 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde yazılma

sını teklif ederim. 

MADDE 1 — Köy ve belediye hudutları için
de bulunan ziraate ait menkul ve gayrimenkul 
bilûmum mal ve eşya ve hayvan çiftçi malı sa
yılır. 

Yozgad mebusu 
Sırrı İçöz 

EEtS — Rıza Ertenin takririni tekrar okutu
yorum : 

(Mardin mebusu Rıza Ertenin takriri tek
rar okundu). 

RElS — Takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursun. . . Etmeyenler.. . Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi encümene gönderiyoruz. Madde en
cümene gittiğine göre diğer takrir sahipleri mu
vafakat buyururlarsa takrirleri de encümene ve
relim. Encümen mütalea eder, madde Heyeti 
Umumiyeye tekrar geldiği vakit takrirlerini 
tekrar vererek reye koydurmağa hakları var
dır. Muvafakat ediyorlar mı? (Evet sesleri). O 
halde takrirler de encümene verilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — İkinci ve 3 
ncü maddeler birinci maddeye murtabittir, bi
naenaleyh birinci maddenin tanziminden sonra 
müzakere edilebilir. 

REİS — Encümen ne diyor? 
MUVAKKAT E. M. M. SİNASİ DEVRİN 

(Zonguldak) — 2 nci madde murtabittir, fakat 
3 ncü madde zannetmiyorum, müzakere edilebi
lir (Hayır sesleri). 

REİS — O halde birinci madde geldiği za
man müzakereye devam edelim (Hay hay ses
leri) . 

Ruznamenin müteakip maddelerine geçiyo
ruz. 

•i — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanu
nun 3 neü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında. 
kanun lâyihası ve Maarif, Millî müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (J/577) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-

[1] 213 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek 3888 sayılı kanunun üçün

cü maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — 26 - VI - 1940 tarih ve 3888 sa
yılı kanunun üçüncü maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir: 

A) Askerlik dersi okutacak subay öğretmen
ler haftada dört saatten fazla ders okutabilirler. 
Bu subay öğretmenlere 18 - VI - 1934 tarih ve 
2517 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasına göre ücret verilir. 

B) Askerî okullarda öğretmen bulunmama
sından dolayı ilâve vazife öğretmenlik verilen 
subay ve askerî memurlar haftada dört saat 
kaydına tâbi tutulmazlar. Bunlara 3888 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesine göre saat hesabile ve
rilecek tedris ücreti rütbeleri maaşı tutarının 
üçte ikisini tecavüz edemez. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Askerlik dersi 
muallimlerinin 1 haziran 1940 tarihinden bu ka
nunun meriyeti tarihine kadar geçen zamana 
ait ücretleri, haftada dört saat kaydına tâbi tu
tulmaksızın haftada okuttukları beher ders sa
ati için orta mekteplerle meslek mekteplerinde 
ve bu derecedeki diğer mekteplerde ayda mak-
tuan dört lira ve yüksek mekteplerle lise, mu
allim ve bu derecedeki diğer mekteplerde ayda 
maktuan altı lira üzerinden tesviye edilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri 1 ha
ziran 1940 tarihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5 —• Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait 
mukataa ve icar et ey inli gayri menkullerin va
kıfla ilişiğinin kesilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/610) [1] 

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

[1] 214 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mu-
kataa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıf

la ilişiğinin kesilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli da
ire ve müesseselerin tasarrufu altındaki tapulu 
veya henüz tapuya bağlanmamış gayrimenkul-
lerle, 1771 numaralı kanunla idaresi Maliye ve
kâletine mevdu gayrimenkullerin ve 844 nu
maralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Em
lâk ve eytam bankasına devredilmiş olan gay
rimenkullerin vakıfla ilişikleri kesilmiştir. 

Buna mukabil, 1 - I - 1941 tarihine kadar 
tesviye edilen mebaliğden maada Vakıflar umum 
müdürlüğüne Hazinece 400 000 lira müterakim 
icarei müeccele ve mukataa, 1 600 000 lira ta
viz bedeli ödenir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Lütfen işaret buyursunlar... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 - 1 -1941 tarihinden işbu ka
nunun meriyeti tarihine kadar Vakıflar Umum 
müdürlüğüne vaki tediyeler 1 nci maddedeki 
mebaliğe mahsup olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — (1) nci maddeye dahil gayri-
menkullerden, icare, mukataa ve tavizi müşte
riye ait olmak üzere satılmış olup da müşteri 
tarafından tediye edilmemiş bulunan mukataa, 
icare ve taviz bedeli üzerindeki hak Hazineye 
geçmiştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun mucibince Vakıflar 
umum müdürlüğüne tediyesi icabeden mebaliğ 
her sene miktarı 300 000 liradan az olmamak 
üzere, MaJiye bütçesinin sonunda açılacak bir 
fasla tahsisat kaydi suretile 4 senede tesviye 
olunur. Bu suretle tahsisat kaydedilip ödene
cek miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun i ncü 
maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/586) [ l ] 

REİS — Maliye encümeni bu lâyihanm müs-
tacelen müzakeresini istiyor. Bu teklifi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü mad
desinde yazılı cetvelin değiştirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı Askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet
vel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Maaş 
asılları 

126-
101-
91-
81-
71-
61-
51-
41-
36-
31-
26-
23-
21-
18-
17-
15-
13-
11-
9-
7-
5-
1-

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
66 
60 
56 
50 
49 
45 
40 
35 
24 
22 

Tekaüt 
maaşı 

154 
135 
116 
100 
88 
80 
67 
55 
50 
46 
40 
36 
35 
33 
30 
27 
24 
20 
17 
14 
12 
11 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünün yürü
tülmesine İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

[1] 216 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 — Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler 
ve Belediyeler bankası memurları tekaüt sandığı 
teşkili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/435) [1] 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REİSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler memu
rini arasında Sınhat memurları da vardır. Bele
diye memurini sınhıyesinin bazı hususî hüküm
lere tâbi olacağı hakkında muhtelif kanunları
mız vardır. Bu itibarla lâyihanın bir defa da 
Encümenimizde tetkik edilmek üzere Sıhhiye 
encümenine havale buyurulmasını, encümen na
mına, rica ediyorum. 

REİS — Kanun lâyihasının sıhhat işlerile 
alâkadar olması münasebetile Sıhhiye encümeni 
lâyihanın kendisine verilmesini istiyor. 

Reye arzediyorum : Bu teklifi kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Şu hal
de lâyiha Sıhhiye encümenine havale edilmiştir. 

8 — Erzincanda ve Erzincan yer arsıntısında7i 
müteessir olan mıntakalarda zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/486) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mıntakada zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 17 - 1 - 1940 tarih ve 3773 sa
yılı kanunun birinci maddesi mucibince teş-
bit edilmiş olan mahallerde Hazineden taksit
le satılan veya borçlanma suretile teffiz ve 
tahsis olunan binalardan yıkılmış bulunanların 
bakiye bedellerinin tamamı terkin ve tamir i-
le istifade edilebilecek derecede kısmen yıkıl
mış olanların zarar miktarı bakiye borçtan ten
zil olunur. 

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

MADDE 2 — Muhacir, mülteci ve naklolu
nan şahıslar ile yerli halka borçlanma suretile 
verilen araziden mütevellit borç bakiyelerine ait 
taksitlerin işlemesi 1 - VI - 1943 tarihine kadar 
tecil edilmiştir. 

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

[1] — 217 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] — 215 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mı c : ı 
MADDE 3 — Yukarıki hükümler 19 - III 

- 1941 tarih ve 1771 sayılı kanunun şümulüne 
giren gayrimenkullere de şamildir. Bu gibi 
gayrimenkullerden mütevellit olup birinci mad
de mucibince terkin veya tenzil edilen mat-
lubatın tutarı, mezkûr kanuna tevfikan Zira
at bankasında açılmış olan mübadil hesabı ca
risine bütçeye konacak tahsisattan tediye olu
nur. 

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

MADDE 4 — Birinci madde hükümlerinden 
istifade edebilmek için borçluların ve bunların 
vefatı halinde kanunî varislerinin bu kanunun 
meriyetinden itibaren bir sene içinde mahallin 
en büyük mülkiye memuruna bir beyanname ile 
müracaat etmeleri şarttır. 

Mücbir sebeplere binaen bir sene içinde mü
racaat edemeyenler için, mücbir sebep mahkeme 
kararile tevsik edilmek şartile, bu müddet üç 
senedir. 

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

MADDE 5 — Birinci madde mucibince baki
ye borçlardan tenzil edilecek olan zarar mik
tarları, vilâyet ve kaza merkezlerinde en bü
yük malmemurunun riyasetinde Nafia veya 
belediye fen memurlarile Belediye meclisince 
seçilecek üç azadan müteşekkil beş kişilik ko
misyon tarafından tesbit edilir. Bu komisyon
ların kararlarına karşı yapılacak itirazlar, vi
lâyet ve kaza idare heyetlerinde tetkik edilir. 
İdare heyetlerinin bu kararları katidir. 

Komisyon azasma Hazine tarafından Harcı
rah kanununa tevfikan yevmiye ve yol masrafı 
verilir ve bu para borçlulardan talep edilmez. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1941 malî yılında 
üçüncü madde mucibince yapılacak tediyeler 
mezkûr yıl Düyunu umumiye bütçesinin 269 
ncu faslından yapılır. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Efendim, ruznamede bulunan üç maddenin 

miadı henüz gelmemiştir. Başka müzakere edile
cek madde de yoktur. Cuma günü saat 15 de top
lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,25 



T. B, M. M. Matbaast 



S. Sayısı: 213 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne mütedair 
kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Millî müdafaa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/577) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - III -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1142 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna ek olan 3888 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Dahiliye, Millî Müdafaa ve Maarif vekilliklerince müştereken hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
14 - I I I -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

A - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanunun 3 ncü maddesile 3656 ve 3659 sayılı kanunlara göre istihdam edilmekte olan memur
ların haftada en çok dört saat ders deruhde edebilecekleri kabul edilmiştir. Kanun vazıınm bu 
tahditten maksadı memurların aslî vazifelerinden haftada dört saatten fazla ayrılmamalarını temin 
etmektir. Halbuki askerlik dersi öğretmenleri okullardaki talebeyi askerliğe hazırlamakta yani genç
liği kışlaya girmeden askerî talim ve terbiye ile meşgul etmekte olduklarından bunların okullarda 
çalışmaları vazifelerinden ayrılmak sayılamaz. 

Diğer taraftan 3888 sayılı kanundaki ders tahdidatının askerlik dersi öğretmenlerine de teşmili 
halinde bu derslere yeniden 1200 subay öğretmen tahsisi lâzım gelecektir ki buna Genelkurmay 
başkanlığınca ve Millî müdafaa vekâletince imkân görülmemektedir. 

B - Askerî okullarda subay öğretmen kadroları mevcut ise de bir çok teşkilât sebebile subay ih
tiyacı pek ziyade artmış olduğundan bu kadrolara müstakillen subay tayinine imkân: bulunama
makta ve ilâvei vazife verilmek suretile gerek aslî vazifeler ve gerek dersler idare edilmektedir. 
Eğer ilâve vazifeler 3888 numaralı kanundaki haftada dört saat esasını geçmemek lâzım gelirse 
dersleri idare edebilmek için bir çok subaylara ihtiyaç hâsıl olacaktır ki bunun da temini imkân 
dahilinde olmadığından askerî okullarda ilâve vazife olarak öğretmenlik edecek subayların haf
tada dört saat kaydına tâbi tutulmamaları ve ders saati başına da (2:6) lira üzerinden ücretlerinin 
hesap edilmesi muvafık görülmüştür. Kanun lâyihası bu sebeplerle hazırlanmıştır. 
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Maarif encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maarif encümeni 2 - IV - 194.1 
Esas No. 1/577 

Karar No. 7 
Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı kanuna ek olarak 3888 sayılı ka
nunun 3 neü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Dahiliye, Millî Müdafaa ve Maarif vekâlet-
lerince müştereken tanzim edilerek encümeni
mize havale buyuru] an kanun lâyihası Millî Mü
dafaanın da bir mümessili hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

İlâvesi teklif edilen fıkra iki hükmü ihtiva 
etmektedir. Birincisi umumî müesseselerde as
kerlik dersleri veren subayların haftada dört 
saatten fazla ders "'verebilmeleri, ikincisi askerî 
okullarda kendilerine ders verilmiş olan subay 
ve askerî memurların da dört saat kay dine tâbi 
tutulmaları esaslarıdır. 

Millî Müdafaa vekâletinin mucip sebepler 
lâyihasile encümende kendisinden izahat istenen 
Vekâlet mümessilinin verdiği malûmata göre bu 
teklifin sebebi; haftada yalnız dört saat ders 
esasına bağlı kalındığı takdirde ne umumî mü
esseselerde askerlik derslerini idareye kâfi ge
lecek miktarda, ne de askerî okulların ihtiyacı
na yetişecek sayıda subay öğretmenin ayrılma
sına Genel kurmay başkanlığınca ve Millî Müda
faa vekâletince imkân görülmemiş olmasıdır. 

Bu sebepler encümenimizce dahi teklifin esas 

3656 sayılı kanuna ek olan 3888 numaralı 
kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair Dahiliye, Millî Müdafaa ve Maarif vekil
liklerince müştereken hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mücibesile birlikte ve 
Maarif encümenince bilmüzakere tanzim olunan 
mazbata ve tadil olunan lâyiha ile müştereken 

itibarile kabulü için varit görülmüştür. 
Teklifteki birinci maddenin A veB fıkraları 

maksadı daha açık ifade edebilecek surette tadil 
edilmiş ve B fıkrasının sonundaki «bunların üc
retleri ders saati başına 2 - 6 lira üzerinden 
hesap edilir» cümlesinin çıkarılması muvafık 
görülmüştür. Çünkü 3888 numaralı kanunun 3 
ncü maddesinde bu türlü dersler için saat başı
na beş liraya kadar ücret verilebileceği mündc-
riçtir. Umumî olarak takdir ve kabul edilmiş 
olan bu miktarın değiştirilmesine de sebep yok
tur. 

Kanun teklifi arzcdilcıı tadillerle ve ittifak
la kabul edilerek havalesi mucibince Millî Mü
dafaa encümenine tevdi buyıırulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 
Maarif En. Rs. 

Manisa 
72. N. Edgüer 

Ankara 
B. Baykan 
Hakkâri 

İ. TL Aykürt 
Ordu 

Ali C Yöntem 

M. M. 
îstanbul 

/. A. Gövsa 
Çanakkale 
A. Yukaruç 

içel 
E. İnanknr 

Tokatl 
II. A. Ayiuna 

Kâtip 
izmir 

Ş. Yunus 
Giresun 
T. Onay 
izmir 

Nazmi ilker 
Urfa 

Refet İllg en 

Encümenimize havale buyuru!an Başvekâletin 
21/mart/ l 941 tarih ve 6/1.142 numaralı tezkere
si ve bağlı evrakı Encümenimizde Millî Müdafaa, 
Maarif ve Maliye vekilliklerince gönderilen sala
hiyetli memurlar huzurile görüşüldü ve icabı 
müzakere edildi. 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesine ve ge
rek Maarif encümeninin mazbatasına, lise ve or-

Mıllı Müdafaa encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Millî Müdafaa encümeni 12 - IV - 1941 
Esas No. 1/577 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 213 ) 
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ta okullarda ilâve olarak ders alan memurlarla 
askerlik dersi veren subayların alacakları ücret
lerin aynı olması düşüncesile, tamamile iştirak 
edilememiş ve ancak ihtiyaca binaen 3888 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrasın
daki haftalık tedrisatın 4 saat mesainin attırıl-
ması yolundaki teklif muvafık görülmüş ve 
Hükümetin bu esasa tevafuk eden yeni teklif 
ettiği birinci maddenin A ve B fıkraları Encü-
menimizce muvafık görülerek birinci madde o 
suretle tadil edilmiş ve kanun lâyihası kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril

mek üzere Yüksek başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. R. M. M. Kâtip 
Diyarbakır Samsun Konya 

Gl. K. Sevüktekin A. F. Engin Vehbi Bilgin 
Bursa Çankırı Çorum 

Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan E. S. Akgöl 
Erzurum Gümüşaııe Kayseri 

A. Akyürek Y. Z. Zarbun N. Toker 
Malatya Muğla Samsun 

Gl. O. Koptagel S. Güney R. Barkın 
Seyhan Urfa Yozgad 

S. Tekelioğlu Gl. A. Yazgan G. Arat 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 114 
Esas No. 1/577 

4 - 7 1 -1941 

Yüksek Eeisliğe 

3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun 
üçüncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair Da
hiliye, Millî Müdafaa ve Maarif vekilliklerince 
müştereken hazırlanıp Başvekâletin 21 - I I I -
1941 tarih ve 6/1142 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbatalarile birlikte En
cümenimize tevdi buyurulmakla alâkalı memur
ların huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha iki hükmü ihtiva etmektedir. Bunlar
dan biri sivil mekteplerle askerlik dersi veren 
subayların ders saatlerile ücretlerine, diğeri de 
askerî mekteplerde ders deruhde eden ve aslî 
vazifesi muallimlik olmayan subayların ve askerî 
memurların ders saatlerile ücretlerine taalluk et
mektedir. 

3888 sayılı kanunun üçüncü maddesi 3656 ve 
3659 sayılı kanunlara tâbi ücretli veya maaşlı 
memurlardan mektep ve müesseselerde (kurslar 
dahil) daimî veya muvakkat muallimlik yapan
lara yüksek tahsil veren veya bu derecede tahsil 
görenlerin meslekî bilgilerini arttırmak maksadi-
le kurulan mektep ve müesseselerde beher ders 
saati için on lirayı ve lise ve orta mekteplerde 
veya meslekî bir tahsil için kurulan mektep ve 
müesseselerde her ders saati için beş lirayı geç
memek üzere tedris ücreti verilebileceği ve haf

talık ders saati miktarının da dört saati geçmiye-
ceği hükümlerini vazetmiştir. 

Diğer taraftan adı geçen kanun orta tedrisat
ta munzam vazife alan öğretmenlerin okutabi
lecekleri ders saati ile alacakları ücreti tesbit 
eden 2517 sayılı kanun hükümlerinin mahfuz tu
tulduğunu tasrih edildiği halde askerlik dersi 
muallimlerinin bu hususta tâbi oldukları hüküm
leri havi 2233 sayılı kanun için böyle bir 
kaydi ihtiva etmediğinden bu muallimlerin 3888 
sayılı kanuna tâbi olmaları iktiza etmektedir. 
Halbuki bu takdirde münhasıran subaylar tara
fından okutulmakta olan askerlik dersi için da
ha bini mütecaviz subayın istihdamı icap et
mekte ve halen buna imkân olmadığı Hüküme
tin esbabı mucibesinden ve verilen izahattan 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh askerlik dersi öğ
retmenlerini saat tahdidatından vareste kılmak 
ve alacakları ücretleri de bu mekteplerde ilâve 
vazife almış diğer memurların aldıkları ücrete 
intibak ettirmek üzere bunların 2517 sayılı ka
nun hükümlerine tâbi olacaklarını gösteren Mil
lî Müdafaa encümeninin hazırladığı birinci 
maddenin A fıkrası encümenimizce aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci hükmüne gelince: 
Askerî mekteplerde subay öğretmen kadro-
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l an mevcut ise de bir çok teşkilât sebebile bu 
kadrolara müstakilen subay tefriki müşkül ol
duğu gibi bu mekteplerde okutulan bir kısım 
dersler hususî bir meslek bilgisini istilzam et
mekte ve bu vasıf ancak ordunun vazifedar un
surları arasında bulunmaktadır. Bu haysiyetle 
askerî mekteplerde de derslerin munzam vazife 
halinde subaylara verilmesi ve bunlar hakkında 
da ders saati tahdidatının mevzubahs olmaması 
zarurî görülmüş ve adı geçen 3888 sayılı kanu
nun ücretlere dair hükmünün filen tatbikına 
imkân olmadığı da verilen izahattan anlaşılması 
üzerine bu öğretmen subaylara rütbeleri maa
şının üçte ikisini geçmemek ve fakat yine saat 
itibarile ücretin hesap edilmesi esası mahfuz tu
tulmak üzere ücret itası kararlaştırılmış ve B 
fıkrası bunu ifade edecek surette yazılmıştır. 

Askerlik dersi muallimlerinin 1940 malî yı
lında tedrisata devam etmiş olmaları itibarile 
ücretlerini almaları tabiî bulunduğundan bunu 
temin edecek bir muvakkat maddenin de lâyi

haya ilâvesi encümenimizce zarurî görülerek 
muvakkat madde kaleme alınmıştır. 

Yukarıda arzedilen değişikliklerle yeniden 
tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su-

Reis 
Çorum 
1. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. Oyman 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
R. Ünlü 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
G. S. Siren 

Giresun 
M. Akkaya 

Kırklareli 
B. Denker 

Seyhan 
S. Çam 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitaba 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Gümüş ane 
D. Sakarya 

Malatya 
M. öker 
Trabzon 

Strrı Day 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 sayılı kanuna ek olan 3888 sayılı kanunun 
3. maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası , 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
ek 3888 sayılı kanunun 3. maddesine aşağıdaki 
fıkralar eklenmiştir. 

a - Askerlik dersi öğretmenlerinin ücretleri 
hakkındaki 2233 sayılı kanunun hükümleri de 
mahfuzdur. Bu öğretmenler haftada dört saatten 
fazla ders verebilirler. 

b - Askerî okullarda öğretmen bulunmadığın
dan dolayı vekâletçe ilâve vazife öğretmenlik ve
rilen subay ve askerî memurlar haftada dört saat 
kaydına tâbi tutulmazlar. Bunların ücretleri 
ders saati basma (2 :6) lira üzerinden hesap e-
dilir. 

14 - III 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümleri İ hazi
ran 1940 tarihinden muteberdir 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri heyeti memurdur. 

1941 
M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
B. Karadeniz 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRTŞİ 

3656 sayılı kanuna ek olan 3888 sayılı kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurlarının aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

A) Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücret
leri hakkındaki 2233 sayılı kanun mucibince 
bu derslerin öğretmenliğini yapan subaylara 
haftada dört saatten fazla ders veilebilir. 

B) Askerî okullarda kâfi öğretmen bulunma
dığından dolayı vekâletçe kendilerine vazife 
ilâvesi olarak öğretmenlik verilen subay ve 
askerî memurlar haftada dört saat kaydına tâ
bi tutulmazlar. 

MADDE 2 
bul edilmiştir. 

MADDE 3 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Hükûmetin teklifi aynen ka-
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞ-

TÎRÎŞÎ 
3656 sayılı kanuna ek olan 3888 sayh kanunun 

üçüncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
ek 3888 sayılı kanunun üçüncü maddesine aşa
ğıdaki fıkralar eklenmiştir. 

A) Askerlik dersi okutacak subay öğretmen
ler haftada dört saatten fazla ders verebilirler. 
Bu subay öğretmenlere 2517 numaralı kanunun 
birinci maddesinin B fıkrasına göre ücret verilir. 

B) Askerî okullarda öğretmen bulunmama
sından dolayı vekâletçe ilâve vazife öğretmen
lik verilen subay ve askerî memurlara, haftada 
verilecek azamî ücret mikdarı, yüksek tahsil 
veren veya bu derece tahsil görenlerin mes
lekî bilgilerini arttırmak maksadile kurulan 
mekteplerde kırk lirayı; lise ve orta derecede 
bulunan veya meslekî bir tahsil için kurulan 
mekteplerde yirmi lirayı geçmemek üzere, haf

tada dört saatten fazla ders verilebilir. 

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

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

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek 3888 sayılı kanunun üçün
cü maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — 26 - VI - 1940 tarih ve 3888 sa

yılı kanunun üçüncü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

A) Askerlik dersi okutacak subay öğretmen
ler haftada dört saatten fazla ders okutabilirler. 
Bu subay öğretmenlere 18 - VI - 1934 tarih ve 
2517 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasına göre ücret evilir. 

B) Askerî okullarda öğretmen bulunmama
sından dolayı ilâve vazife öğretmenlik verilen 
subay ve askerî memurlar haftada dört saat 
kaydma tâbi tutulmazlar. Bunlara 3888 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesine göre saat hesabile ve
rilecek tedris ücreti rütbeleri maaşı tutarının 
üçte ikisini tecavüz edemez. 

MUVAKKAT MADDE — Askerlik dersi 
muallimlerinin 1 haziran 1940 tarihinden bu ka
nunun meriyeti tarihine kadar geçen zamana 
ait ücretleri, haftada dört saat kaydına tâbi tu
tulmaksızın haftada okuttukları beher ders sa
ati için orta mekteplerle meslek mekteplerinde 
ve bu derecedeki diğer mekteplerde ayda mak-
tuan dört lira ve yüksek mekteplerle lise, mu
allim ve bu derecedeki diğer mekteplerde ayda 
maktuan altı lira üzerinden tesviye edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 
aynen. 

Hükümetin üçüncü maddesi 

>>»-<< 
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S. Sayısı: 214 
Devlet ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve icare
teynli gayrimenkullerin vakıfla ilişiğinin kesilmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/610) 

T. C. 
Başvekâlet 14 - IV - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1501 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla ilişiğinin ke
silmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 - IV - 1941 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Devlet ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla alâkasının 
kesilmesi hakkındaki kanun projesinin mucip sebepleri 

Umumî ve mülhak bütçeli daire ve müesseselerin tasarrufu altındaki icareteynli veya mukataah 
gayrimenkuller için, 2762 numaralı Vakıflar kanununun 27 ve 28 nci maddelerine tevfikan Hazine, 
mukataa ve taviz bedeli olarak her sene Vakıflar umum müdürlüğüne tediyede bulunmakta ve 1940 
Bütçe kanununun 21 nci maddesi mucibince bu tediyenin dört sene içinde ikmali icap etmektedir, 

Şimdiye kadar Evkaf umum müdürlüğüne mukataa olarak 289 120 ve taviz olarak da 600 600 
ki ceman 889 720 lira tediye edilmiştir. 

Devletin mülkiyeti altında milyonlarca lira kıymetinde on binlerce parça gayrimenkul bulunmak
tadır. Bu gayrimenkullerden Vakıfla alâkalı olanların birer birer tefriki ve bunların mukataa ve ta
vizlerinin tarh, tahakkuk ve tediyesinin, gerek Maliye ve Tapu ve gerekse Evkaf idarelerinde bir 
çok tetkikat icrasını müstelzim bulunmakta ve binnetice bu idarelere iktihamı güç bir çok külfetler 
tahmil eylemektedir. 

Bu yüzden Vakıflar idaresi kanunî haklarını istihsalde zorluklara maruz kaldığı, gibi, Hazine 
de Vakıfla alâkalı gayrimenkulleri satmak veya bir cihete tahsis veya teffiz etmek hususunda güç
lüklere uğramaktadır. 

Bu sebepledir ki, bu idarî müşkülleri bertaraf ederek, alâkalı servislere bu hizmetler için sarfet-
tikleri mesaiyi daha müsmir sahalarda kullanmak imkânını vermek üzere, esasen bir âmme müesse
sesi olan Vakıflar umum müdürlüğü ile hesaplaşarak bu işin toptan halli lüzumlu ve faideli görül
müş ve bunun için de ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

Şimdiye kadar tahakkuk etmiş olup da henüz tediye edilmemiş bulunan, mukataa miktarı, 
187 850; taviz bedeli de, 1 424 796 liradır. Henüz vaziyetleri tetkik edilmemiş gayrimenkulle
rin taviz ve mukataalarınm da ilâvesi halinde bu rakamın iki milyona baliğ olacağı anlaşılmak
tadır. 

Bu itibarla, bu hesaplaşmanın mukataa için 400 000; taviz için 1 600 000 lira ki ceman 
2 000 000 lira üzerinden yapılması muvafık görülmüş ve projenin 1 nci maddesi buna göre ter
tip edilmiştir. 
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Bu hesaplaşma, münhasıran Devlete ve Devlet müesseselerine ait tapulu ve tapusuz gayri-

menkuller üzerinden yapılmış ve Devlet hükmî şahsiyetinden müstakil varlıkları olan beledi-
. ye, hususî idare gibi amme müesseseleri ile Sümer ve Etibank, Ziraat ve Merkez bankaları 
, gibi malî ve sınaî teşekküller bu çerçeve haricinde bırakılmış olduğu cihetle, bu maksadın 

«umumî ve mülhak bütçeli daire ve müesseseler» tabiri ile projenin 1 nci maddesinde vazıhan 
ifade olunması muvafık görülmüştür. 

Bundan başka, 844 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Emlâk ve Eytam bankası
na, sermaye iştirak hissesi olarak devredilmiş olup bu banka tarafından Hazine nam ve hesa
bına satılacak tasfiye edilmekte olan gayrimenkullerle, Atina îtilâfnamesi ile mülkiyetleri Hü
kümetimize intikal eylemiş ve bilâhare 1771 numaralı kanunla mübadil Türklerin istihkak ba
kiyelerine karşılık tutularak Maliye vekâletinin idaresine tevdi edilmiş olan gayrimenkuller de 
bu hesaplaşmaya dahil bulunmuş olduğu cihetle kanunun tatbikmda her hanki bir tereddüde 
mahal bırakmamak üzere bu cihet de 1 nci maddeye dercolunmuştur. 

Yukarıda 400 000 lira mukataa ve 1 600 000 taviz ki ceman 2 000 000 liraya baliğ olan 
hesap, 1 - 1 -1941 deki vaziyete göre tesbit edilmiştir. Bu tarihten sonra da, mevcut hükümle
re göre Vakıflar umum müdürlüğüne tediyeye devam olunduğundan, projenin kanuniyet ikti
sap ederek meriyet mevkiine vazına kadar geçen müddet içinde vaki tediyelerin, projenin 1 
nci maddesinde tesbit olunan mebaliğe mahsubu icap etmiştir. Bu cihet, projenin 2 nci mad-
desile temin edilmiştir. 

Hesaplaşma, 1 -1 -1941 tarihi itibarile yapılmış olduğuna göre, projenin 1 nci maddesi şü
mulüne giren gayrimenkullerden, icare, mukataa ve tavizi müşteriye ait olmak şartı ile satılmış 
olup da her hangi bir sebeple müşteri tarafından icare, mukataa ve tavizi tediye edilmemiş 
olan mebaliğ üzerinde artık Vakıflar umum müdürlüğü tarafından bir hak iddia edilemiyeceği-
ne ve bu gayrimenkullerin de umum meyamnda vakıfla alâkası kesilmiş olacağına nazaran bu 
gibi hallerde Hazinenin Vakıflar idaresini istihlâfı tabiî bulunmuş ve projenin 3 ncü maddesi 
bu maksadı teminen tanzim olunmuştur. 

Projenin 4 ncü maddesi, tediye şartına dairdir. Bu madde, 1940 Bütçe kanununun 21 nci 
maddesindeki esaslara göre ve ayni zamanda hem Vakıflar umum müdürlüğünün ihtiyacı ve 
Hem de bütçe imkânları telif edilmek suretile tanzim kılınmıştır. 

Projenin 5 nci maddesi kanunun meriyet tarihine, 6 neı maddesi de bu kanunun tatbikına 
Maliye vekilinin memur edildiğine dair olup izahtan vareste bulunmaktadır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 10 - VI - 1941 
Esas No. 1/610 

Karar No. 53 
Yüksek Reisliğe 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait ica-
reteyııli veya mukataalı gayrimenkullerin vakıf
la olan ilişiğinin kesilmesi hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 
4 - IV - 1941 tarihli toplantısında verilen karara 
tevfikan Başvekâletin 6/1501 numaralı ve 14 - IV-
1941 tarihli tezkeresile Büyük Millet Meclisi
ne arzolunan kanun lâyihası, havale edilmiş ol
duğu Encümenimizde, Maliye müsteşarı ve Vakıf
lar umum müdürü de hazır bulundukları halde 
tetkik olundu. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucip sebeplere ve 
alâkalılarca verilen şifahî izahlara göre zikrolu-
nan gayrimenkuller için 2762 numaralı Vakıf
lar kanununun 27 ve 28 nci maddeleri hükümle
rine tevfikan Hazine, mukataa ve taviz bedeli 
olarak, Vakıflar umum müdürlüğüne her sene 
tediyede bulunmakta ve 1940 bütçe kanununun 
21 nci maddesi icaplarından olarak bu tediyenin 
dört senede ikmali lâzım gelmekte ise de Devlet 
uhdesindeki gayrimenkullerden vakıfla alâkalı 
bulunanların diğerlerinden ayırt edilerek muka-
kataa ve taviz bedellerinden tarh ve tahakkuk 
ve tediyesinde Maliye ve Tapu ve Vakıflar ida
relerince hakikaten pek çok güçlüklere tesadüf o-
lunduğu ve bu güçlüklerin haklarının istihsalin
de Vakıflar idaresinin ve bu gibi gayrimenkulleri 
satmak veya her hangi bir cihete tahsis etmek 
hususunda da Hazinenin muamele ve muhasebe
sine suitesir icrasından hali kalmadığı ve bu se
beplerle her iki daireyi beyhude emekler sarfına 
mecbur ettikten başka eski kayitlerdeki vuzuhsuz

luk ve hakikatin tebyindeki imkânsızlık yüzün
den uzayıp giderek kanunun verdiği müddetin 
ancak bir kaç misli zaman zarfında belki tesviye
si kabil olacak olan bu meselenin hesaplaşmak su-
retile toptan halli Encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. 

Ancak, şimdiye kadar tahakkuk edip tediye 
edilmemiş mukataa ve taviz bedellerinin baliği 
malûm ise de henüz vaziyetleri tetkik edilme
miş gayrimenkullerin mukataa ve taviz bedelle
rinin ne miktara baliğ olacağı malûm bulunma
dığından bu hususta muktazi tetkiklerin icrası 
için Hazine ile Vakıflar idaresine kâfi vakit ve
rilmiş olmak maksadile birinci maddenin ikinci 
fıkrasındaki rakamlar kaldırılarak zikrolunan 
bedellerin tayini icra Vekilleri Heyetine bıra
kılmış ve madde buna göre tadil olunmuştur. 

ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı maddeler 
Hükümetin teklifi veçhile aynen ve dördüncü 
madde ise, yukarıda arzolunan sebeplerden do
layı « her sene miktarı 300 000 liradan az ol
mamak üzere » ibaresi kaldırılmak suretile de
ğiştirilerek kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
dii ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır. Nasuhi Baydar H. Dicle 
Bursa izmir Kırklareli 

Dr. G. Kahraman K. Dursun Hamdi Kaleli 
Kırşehir Malatya 
/ . Özkan M. Nedim Zahc% 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 124 
Esas No. 1/610 

Yüksek Reisliğe 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait ve 
icareteynli gayrimenkullerin vakıfla ilişiğinin 
kesilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 14 - IV - 1941 tarih ve 6/1501 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Maliye Encümeni mazbatasile bir
likte Encümenimize tevdi buyurulmakla vakıf
lar umum müdürü Fahri Kiper ve Maliye vekâ
leti namına Bütçe ve Malî kontrol umum müdü
rü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi : 

Lâyihanın; Evkaf ile maliye arasında çok 
uzun yıllardan beri devam eden ve bir türlü hal 
ve intacına imkân bulunmayan mukataa ve ta
viz bedellerinin kati bir tasfiyesini istihdaf et
tiği anlaşılmış ve esas itbarile kabul edildikten 
sonra bu maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Maliye encümenince birinci maddede yapı
lan tadilâtın yeniden bir ihtilâf doğurması 
nazarı dikkate alınarak Hükümet teklifi kabul 
edilmiş ve buna Maliye mümessili ve vakıflar 
umum müdürü de muvafakat etmişlerdir. 

İkinci ve üçüncü maddeler aynen, beşinci ve 
altıncı maddelerde ufak bir tadil ile kabul edil
mişlerdir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi münasebetile 
Encümenimiz Hükümetin şu noktaya nazarı dik
katini celbe karar vermiştir. Bir kaç senedir 
Maliye vekâleti vakfa yardım namile 80 - 100 
bin lira arasında bir para vermekte idi. Bu 
para 1941 bütçesinden çıkarıldı. Sebebi de mu
kataa işleri hakkındaki bu anlaşma olduğu ifa
de edildi. Filhakika bu lâyihanın kabulü tak
dirinde Maliyenin vakfa vereceği iki milyon 

12 - VI - 1941 

liradan bir milyon altı yüz bin lirası taviz be
deli olarak ayrılacak ve tenmiye edilecektir Bu
nun % 5 den temin edeceği menfaat 80 000 liraya 
baliğ olacaktır ki Maliyenin bir kaç senedir ver
diği 80 000 liranın kesilmesile V'akıflar bütçesin
de husulü tabiî boşluğu dolduracaktır. Bu boş
luğun bir an evvel doldurulabilmesi için 
4 ncü maddede mevzubahs müddetin beklenil-
miyerek bütçenin müsaadesi dairesinde bu pa
ranın bir an evvel Vakıflar idaresine ödenmesi
nin teminidir. 

Her sene bütçesine konacak asgarî miktarı 
ifade etmesi itibarile Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde lâyiha Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su

nuldu. 
Reis 

Çorum 
1. Eker 

Kâtip 
İstanbul 
F. Öymen 
Bursa 
N. Ayaş 

İsparta 
rlemal Turan 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Reİs V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 
İsparta 

Bu M. M. 
Diyarbakır 

Büstü Bekit 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kayseri 

B. Ünlü Suad Hayri Ürgüplü 
Mardin 

R. Erten 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 
8. îçöz 

Muğla 
H. Kitabet 
Seyhan 
S. Çam 

( S. Sayısı : 2İ4 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait muka-
taa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla 
ilişiğinin kesilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli da
ire ve müesseselerin tapulu ve tapusuz tasarru
fu altındaki gayrimenkullerle, 1771 numaralı 
kanunla idaresi Maliye vekâletine mevdu gay
rimenkullerin ve 844 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Emlâk ve eytam bankasına 
devredilmiş olan gayrimenkullerin vakıfla ili
şikleri kesilmiştir. 

Buna mukabil, 1 - I - 1941 tarihine kadar 
tesviye edilen mebaliğden maada Vakıflar umum 
müdürlüğüne Hazinece 400 000 lira mütera
kim icarei müeccele ve mukataa, 1 600 000 lira 
taviz bedeli ödenir. 

MADDE 2 — 1 -1 -1941 tarihinden işbu ka
nunun meriyeti tarihine kadar Vakıflar Umum 
müdürlüğüne vaki tediyeler 1 nci maddedeki 
mebaliğe mahsup olunur. 

MADDE 3 — (1) nci maddeye dahil gayri-
menkullerden, icare, mukataa ve tavizi müşte
riye ait olmak üzere satılmış olup da müşteri 
tarafından tediye edilmemiş bulunan mukataa, 
icare ve taviz bedeli üzerindeki hak Hazineye 
geçmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun mucibince Vakıflar 
umum müdürlüğüne tediyesi icap eden mebaliğ 
her sene miktarı 300 bin liradan az olmamak 
üzere, Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir 
fasla tahsisat kaydi suretile 4 senede tesviye 
olunur. Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek 
miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 4 - IV -1941 

B§. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mi. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
(7. K. încedayt 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
B. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Artkdn, 

Ma. V. 

îk. V. 
H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 
Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait muka
taa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla ilişi

ğinin kesilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli da
ire ve müesseselerin tapulu ve tapusuz tasar
rufu altındaki gayrimenkullerle, 1771 numa
ralı kanunla idaresi Maliye vekâletine mevdu 
gayrimenkullerin ve 844 numaralı kanunun (8) 
nci maddesi mucibince Emlâk ve Eytam ban
kasına devredilmiş olan gayrimenkullerin va
kıfla ilişikleri kesilmiştir. 

Buna mukabil, 1 -1 -1941 tarihine kadar 
tesviye edilen mebaliğden maada îcra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit edilecek muayyen 
miktarda mukataa ve taviz bedeli Vakıflar 
umum müdürlüğüne ödenir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 
aynen. 

Hükümetin üçüncü maddesi 

MADDE 4 — Bu kanun mucibince Vakıf
lar umum müdürlüğüne tediyesi icap eden me
baliğ Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir 
fasla tahsisat kaydi suretile dört senede tesvi
ye olunur. -

Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek 
miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

Hükümetin beşinci maddesi MADDE 5 
aynen. 

MADDE 6 
aynen. 

— Hükümetin altmcı maddesi 

( S. Sayısı : 214 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait muka
taa ve icareteynli gayrimenkullerin vakıfla ilişi

ğinin kesilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçeli 
daire ve müesseselerin tasarrufu altındaki ta
pulu veya henüz tapuya bağlanmamış gayri-
menkullerle, 1771 numaralı kanunla idaresi 
Maliye vekâletine mevdu gayrimenkullerin ve 
844 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibin
ce Emlâk ve Eytam bankasına devredilmiş olan 
gayrimenkullerin vakıfla ilişikleri kesilmiştir. 

Buna mukabil, 1-1-1941 tarihine kadar 
tesviye edilen mebaliğden maada Vakıflar 
umum müdürlüğüne Hazinece 400 000 lira mü
terakim icarei müeccele ve mukataa, 1 600 000 
lira taviz bedeli ödenir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 
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S. Sayısı: 215 
Erzincarıda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan 
mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
3773 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/486) 

T. G. 
Başvekâlet 16 - X - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4718 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yer sarsıntısı mmtakasmdaki emlâkten mütevellit Hazine matlubatı dolayısile 3773 sayılı kanu
na ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve tora Vekilleri Heyetince 25 - IX -1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Mucip Sebepler 

Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda Hazineden müzayede veya borçlan
ma suretile gayrimenkul almış olanların borçlarını tesviye hususunda maruz kaldıkları müşkilât 
nazarı itibara alınarak, vergilerde olduğu gibi Millî Emlâk borçları için de bazı muafiyet ve ko
laylıklar gösterilmesine zaruret hasıl olmuş ve bu maksatla 3773 numaralı kanuna ek olarak ilişik 
kanun projesi hazırlanmıştır. 

Projenin 1. nci maddesi : Hazineden taksitle satın alınmış veya borçlanma suretile tahsis ve 
teffiz edilmiş olupta tamamen yıkılan binalardan mütevellit alacakların tamamının terkinini ve 
ziyan mikdarının bakiye borçtan tenzilini temin edecek hükmü muhtevidir. 

Projenin 2. nci maddesi : Yerli halka tevzi muhacir mülteci ve naklolunan şahıslara tahsis ve 
teffiz edilen araziden mütevellit Hazine matlubatımn 1943 malî yılı bidayetine kadar tecilini amir 
bulunmaktadır. 

Projenin 3. ncü maddesine göre: 1771 numaralı kanunla mübadil Türklerin istihkaklarına kar
şılık tutulan emvalden olupta 1. nci madde mucibince terkin edilecek, matlûbat tutarının bütçe
nin 259 ncu faslından Ziraat bankasında açılmış olan mübadil hesabı carisine tediyesi icap etmek
tedir. 1771 numaralı kanunla Rum mübadillerden metruk gayrimenkuller Türk mübadillerinin is
tihkaklarının tasfiyesine karşılık tutulmuş bulunduğu cihetle bu atifet yüzünden Türk mübadil
lerinin -mutazarrır olmamasını temin için projeye bu hükmün vaz'ına lüzum ve zaruret görülmüş
tür. 

Projenin 4. ncü maddesi : Müracaat müddetini tayin etmektedir. Tamamen veya kısmen yıkılan 
binaların sahipleri müracaat etmedikleri takdirde idarece bunların tesbitindeki güçlük nazarı itiba
ra alınarak ayni zamanda terkin muamelâtının ilânihaye sürüncemede kalmamasını temin maksadi-
le 6 aylık müracaat müddeti kabul edilmiştir. 

Mamafih, Zelzele mıntkasmdaki ailelerin bir kısmının ahar mahallere göç ettikleri ve bazı borç
lularda vefat etmiş olup efradı ailesinin malum ve muayyen bulunmaması nazarı itibara alınarak 
ayrıca umumî mahiyette olmak ve esbabı mücbireye müstenit bulunmak şartile üç senelik bir mü
ruru zaman müddeti tayin kılınmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/486 
Karar No. 11 

27 - III -1941 

Yüksek Reisliğe 

Yer sarsıntısı mmtakasındaki emlâkten mü
tevellit Hazine matlubatı dolayısile 3773 nu
maralı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince ha
zırlanan ye İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
gönderildiğine dair 16 - X -1940 tarihli ve 
6/4718 numaralı Başvekâlet tezkeresi, encüme
nimize tevdi kılındığından Millî emlâk müdürü 
hazır olduğu halde okundu ve müzakere olundu. 

Erzincan yer sarsıntısında zarar görenlerin, 
gayrimenkul bedellerinden dolayı Hazineye olan 
bakiye borçlarının zararları derecelerine göre ta
mamen terkini ve tezyili ve tecili maksadını ih
tiva eden lâyiha, esas itibarile kabule şayan gö
rüldü ve lâyihanın maddeleri üzerinde bazı tas
hihler yapıldı, şöyle ki: 

3773 numaralı kanun yer sarsıntısı mmta-
kasında bazı mahallerin tesbitini âmir olması
na mebni birinci madde metni bu şekilde tashih 
edildi. 

Taksitlerinin 1943 senesine kadar tecili ter
viç edilen gayrimenkullerin, bir bedel mukabi
li satılmış olan araziye matuf olabileceği aşikâr
dır. Halbuki tevzi ve tahsis kelimeleri daha zi
yade meccanen verilen emvali ifade eder ve bir 
de bu gayrimenkuller meyanmda 3975 numa
ralı kanun mucibince taksitleri yirmi sene tecil 
edilmiş olanlar dahi mevcut olup bunların da
hi şimdiye kadar teahhür etmiş olan taksitleri
nin bu meyanda ayrıca tecil edilmesi maksut 
ve matlup bulunmaktadır. Bu itibarla ikinci 
madde metni, bir gûna iltibasa ve tereddüde 

mahal vermiyecek surette tashih edildi. 
Lâyihanın üçüncü maddesi aynen ve dör

düncü maddesindeki altı aylık müddet bir se
neye iblâğ edilerek tevsiaıı kabul edildi. 

Ve bir de lâyihanın birinci maddesi hükmü
ne tevfikan tesbit edilecek zarar miktarını ta
yinde tam bir isabet ve hakkaniyet temini için 
bu işin bir komisyon tarafından yapılması ve 
bu komisyon kararlarının nihaî olarak ikinci 
bir tetkika tâbi tutulması muvafık olacağı düşü
nülerek lâyihaya bu maksadı istihdaf eden be
şinci madde ilâve olundu. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Dahiliye En. Rs. 

Tekirdağ 
G. TJybadın 

Kâtip 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Antalya 

R. Kaplan 
Çankırı 
A. Doğan 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Konya 

Ş. Ergun 
Maraş 

Z. Kayran 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Bursa 
F, Güvendiren 

Çorum 
/. K. A Ipsar 

Gazianteb 
Dr, A. Melek 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Sivas 
M. G. Bleda 
Zonguldak 
/. E. Bozkurt 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Ankara 
F. Daldal 

Çanakkale 
H. Ergeneli 
Erzurum 
N, Elgün 

içel 
T. C. Beriker 

Malatya 
E. Barkan 

Tokad 
Galib Pekel 
Zonguldak 

Rıfat Vardar 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 1/486 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

2 - IV - 1941 

Erzincan zelzele mmtakasındaki emlâkten 
mütevellit Hazine matlubatmdan dolayı 3773 

numaralı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 25-IX-1940 
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tarihli içtimamda Büyük Millet Meclisine arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Maliye vekilliği 
Millî emlâk müdürü hazır bulunduğu halde mü
zakere olundu. 

Zikredilen zelzelede zarar görenlerin gayri
menkul bedellerinden dolayı Hazineye olan mü
tebaki borçlarının zararları nisbetine göre ter
kin, tezyil ve tecili maksadını istihdaf eden 
lâyiha ve maddeler üzerinde Dahiliye encüme
nince icra kılman tadiller muvafık görülerek en-
cümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye E. Reisi 

İstanbul 
A. Bayındır 
Afyon K. 

Haydar Çerçel 
Kırşehir 

M. S eyf eli 
Manisa 

F. Kwdoğlu 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 

Kâtip 
Kastamonu 

H. Dicle 
Kırklareli 
Harndi Kuleli 

Malatya 
M. Nedim Zabc% 

Tokad 
Cemal Kavak 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 122 
Esas No. 1/486 

13 -VI - 1941 

Yüksek Reislğe 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mıtakadaki emlâkten mütevellit 
Hazine matlübatı dolayısile 3773 sayılı kanuna 
ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanıp Başve
kâletin 16 - X - 1940 tarih ve 6/4718 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyiha
sı Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla 
Maliye vekâleti namına Millî emlâk müdürü 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Yukarıda adı geçen mıntakada yel* sarsıntı
sından müteessir olan halkın Hazineden müza
yede veya borçlanma suretile satın aldıkları 
gayrimenkullerin bedellerini ödemekte müşkülâ
ta duçar oldukları ve bunlardan bir kısmının 
almış oldukları emlâkin sarsıntıdan harap veya 
hasara maruz olduğu anlaşıldığından bu yurd-
daşlara 3773 sayılı kanun ve eklerile şimdiye 
kadar yapılan yardımlara zamimeten aldıkları 
binanın uğradığı zarar derecesine göre bakiye 
borçlarının terkin veya tenzil edilmesini ve top
rak alışından mütevellit borçlarının da tecil 
olunmasını istihdaf ettiği anlaşılan lâyiha esas 
itibarile Encümenimzce de kabul edilmiş ve Da
hiliye encümeni metni üzerinde cereyan eden mü
zakere neticesinde birinci madde izahı mucip ol
mayacak şekilde ufak bir değişiklikle ve ikinci 
ve dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü-maddenin esas hükmü kezalik aynen 

kabul edilmiş ve ancak 1941 yılında yapılacak 
tediyenin Düyunu umumiye bütçesinin hangi 
faslından tesviye edileceğini gösteren fıkrası bu 
seneye ait olmasına nazaran bunu tazammun et
mek üzere muvakkat bir madde tanzim edilmiştir. 

Beşinci madde mucibince teşekkül edecek 
komisyonun vereceği kararların nihaî olarak 
Şûrayı Devlette de tetkikini temin etmek üzere 
maddenin yazılış şekli değiştirilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden tanzim edilen 
kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öym&n 
Bursa 

F. Güleç 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 
R. Ünlü 
Konya 

R. Türel 
Samsun 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
N. Ayaş 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

M. A. Yörüker 8. Çam 

M. M. 
Muğla 
H. Kitdbçı 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İsparta 
K. Turan 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 

{ S. Sayısı : 215 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3773 numarah kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3773 numaralı kanunun birin
ci maddesi mucibince Vekiller Heyeti tarafın
dan tesbit edilen sarsıntı mıntakasında, Hazine
den taksitle satılan veya borçlanma suretile tef-
fiz ve tahsis olunan binalardan yıkılmış bulu
nanların bakiye bedellerinin tamamı terkin, ve 
tamir ile istifade edilebilecek derecede kısmen 
yıkılmış olanların zarar miktarı bakiye borçtan 
tenzil olunur. 

MADDE 2 — Yerli halka tevzi, muhacir mül
teci ve naklolunan şahıslara tahsis ve teffiz su
retile verilen araziden mütevellit borç bakiye
leri 1 - VI - 1943 tarihine kadar tecil olunur. 

MADDE 3 — Yukariki hükümler 1771 nu
maralı kanunun şümulüne giren gayri menkul
lere de şamildir. Bu gibi gayrimenkullerden 
mütevellit olup birinci madde mucibince terkin 
veya tenzil edilen matlûbatın tutarı, mezkûr ka
nuna tevfikan ziraat bankasında açılmış olan 
mübadil hesabı carisine bütçenin 259 ncu fas
lından tediye olunur. 

MADDE 4 — 1 nci madde hükümlerinden 
istifade edebilmek için borçluların ve bunların 
vefatı halinde kanunî varislerinin bu kanunun 
meriyetinden itibaren altı ay içinde mahallin 
en büyük mal memuruna bir beyanname ile mü
racaat etmeleri şarttır. 

Mücbir sebeplere binaen altı ay içinde mü
racaat edemeyenler için, mücbir sebep mahkeme 
kararile tevsik edilmek şartile bu müddet üç se
nedir. 

( S. Sayı: 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakalarda zarar görenlere 3773 nu

maralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3773 numaralı kanunun birinci 
maddesi mucibince tesbit edilmiş olan mahaller
de Hazineden taksitle satılan veya borçlanma 
suretile teffiz ve tahsis olunan binalardan yıkıl
mış bulunanların bakiye bedellerinin tamamı 
terkin ve tamir ile istifade edilebilecek derecede 
kısmen yıkılmış olanların zarar miktarı bakiye 
borçtan tenzil olunur. 

MADDE 2 — Muhacir, mülteci ve naklolu
nan şahıslar ile yerli halka borçlanma suretile 
verilen araziden mütevellit borç bakiyelerine ait 
taksitlerin işlemesi 1 - VI -1943 tarihine kadar 
tecil edilmiştir. 

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

MADDE 4 — Birinci madde hükümlerinden 
istifade edebilmek için borçluların ve bunların 
vefatı halinde kanunî varislerinin bu kanunun 
meriyetinden itibaren bir sene içinde mahallin 
en büyük mülkiye memuruna bir beyanname ile 
müracaat etmeleri şarttır. 

Mücbir sebeplere binaen bir sene içinde mü
racaat edemeyenler için, mücbir sebep mahkeme 
kararile tevsik edilmek şartile, bu müddet üç 
senedir. 

MADDE 5 — Birinci madde mucibince baki
ye borçlardan tenzil edilecek olan zarar miktar
ları, vilâyet ve kaza merkezlerinde en büyük 
malmemurunun riyasetinde Nafia ve belediye 
fen memurlarile belediye meclisince seçilecek üç 
azadan müteşekkil beş kişilik komisyon tara
fından tesbit edilir. Bu komisyonların kararları
na karşı yapılacak itirazlar, vilâyet veya kaza 
idare heyetlerinde tetkik edilir, idare heyetleri-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mıntakada zarar görenlere ya

pılacak yardım hakkındaki kanuna ek kanun lâ
yihası 

MADDE I — 17 -1 -1940 tarih ve 3773 sa
yılı kanunun birinci maddesi mucibince tes-
bit edilmiş olan mahallerde Hazineden taksit
le satılan veya borçlanma suretile teffiz ve 
tahsis olunan binalardan yıkılmış bulunanların 
bakiye bedellerinin tamamı terkin ve tamir i-
le istifade edilebilecek derecede kısmen yıkıl
mış olanların zarar mikdarı bakiye borçtan ten
zil olunur. 

MADDE 2 — Dahiliye Encümeninin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Yukarıki hükümler 19 - III 
-1941 tarih ve 1771 sayılı kanunun şümulüne 
giren gayrimenkulere de şamildir. Bu gibi 
gayrimenkullerden mütevellit olup birinci mad
de mucibince terkin veya tenzil edilen mat-
lubatm tutarı, mezkûr kanuna tevfikan Zira
at Bankasında açılmış olan mübadil hesabı ca
risine bütçeye konacak tahsisattan tediye olu
nur. 

MADDE 4 — Dahiliye Encümeninin dördün
cü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Birinci madde mucibince baki
ye borçlardan tenzil edilecek olan zarar mik-
darları, vilâyet ve kaza merkezlerinde en bü
yük Malmemurunun riyasetinde Nafia veya 
belediye fen memurlarile Belediye Meclisince 
seçilecek üç azadan müteşekil beş kişilik ko
misyon tarafından tesbit edilir. Bu komisyon
ların kararlarına karşı yapılacak itirazlar, vi
lâyet ve kaza idare heyetlerinde tetkik edilir. 

1(9. Sayısı: 215i 
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HADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

25 - IX - 1940 

B8.V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alalaş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topçoğlu 

M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 
lk. V. 

/ / . Çdkır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Da. E. 

nin bu kararlarına karşı hiç bir mercide dava 
açılamaz. 

Komisyon azasına Hazine tarafından harcırah 
kanununa tevfikan yevmiye ve yol masrafı ve-' 
rilir ve bu para borçlulardan talep edilmez. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(•& Sayısı : 215) 
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B. E. 

îdare heyetlerinin bu kararları katidir. 
Komisyon azasına Hazine tarafından Harcı

rah kanununa tevfikan yevmiye ve yol masrafı 
verilir ve bu para borçlulardan talep edilmez. 

MUVAKKAT MADDE — 1941 malî yılmda 
üçüncü madde mucibince yapılacak tediyeler 
mezkûr yıl Düyunu Umumiye bütçesinin 269 
ncu faslından yapılır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden iti-
beren meridir. 

MADDE 7 — Dahiliye Encümeninin 7 nci 
maddesi aynen. 

» » - o 
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S. Say ısı. 216 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü maddesinde 
yazılı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/586) 

T. C. 
Başvekâlet 27-111-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1239 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - I I I -1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

3656 sayılı Mülkî ve 3661 sayılı Askerî barem kanunlarının 1 nci maddelerile maaşlardan bir 
kısmının emsali hâsılları tebdil ve bazı derecelerin de maaş miktarları tadil olunarak bu yeni 
miktarların tekaüt ve harcırah hesaplarında esas olacağı kabul edilmiş olduğundan 1683 numa
ralı Tekaüt kanununun 4 ncü maddesindeki cetvelin de bu esaslara göre değiştirilmesi tatbikatta 
tesadüf olunacak tereddütlerin izalesi için zarurî görülmüş ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 
1 neiv maddesinin son fıkrasında gerek 1452 ve gerek 3656 sayılı kanunlar mucibince maaşları 
azalan ve indirilenlerin tekaüt maaşlarının hesabında, evvelce aldıkları maaş miktarlarının esas 
olacağı yazılı bulunduğundan hu hükmün mahfuziyetini temin için kanuna ayrıca bir madde ilâ
ve edilerek bu esaslar dairesinde merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 



Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 1/586 
Karar No. 39 

18 -IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve Mülkî tekaüt kanunu
nun 4 ncü maddesindeki cetvelin değiştirilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp icra Ve
killeri Heyetinin 24 - III -1941 tarihli toplantı
sında Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Muntazam borçlar müdürü hazır bu
lunduğa halde müzakere olundu. 

Mülkî ve Askerî barem kanunlarının birinci 
maddeleri hükümleri bazı derecelerin maaş mik
tarlarını tadil ve maaşlardan bazılarının da em
sali hasıllarını tebdil ederek tekaüt ve harcırah 
hesaplarında bu yeni miktarların esas tutulma
sını kabul etmiş ise de 1683 numaralı Tekaüt 
kanununun (25 sene filî hizmet mukabili olarak 
aşağıdaki esaslar dairesinde tekaüt maaşı tahsis 
olunur) hükmünü koyan 4 ncü maddesinde me
murların derece, maaş» maaşın tutarı ve tekaüt 
maaşı miktarını gösterip tekaüt maaşı tahsisin
de esas olan cetvel 3656 numaralı Mülkî ve 3661 
numaralı Askerî barem kanunlarının birinci 

maddelerindeki derece, maaş ve tutarlara göre ta
dil edilmemiş olduğundan tatbikatta bazı tered
dütler hâsıl olduğu anlaşılarak zikredilen cet
velin yeni barem kanunlarına nazaran tashihi ve 
3656 numaralı kanunun muvakkat birinci mad
desinin son fıkrası gerek bu kanun ve gerek 
1452 numaralı kanuna tevfikan maaşları azalan 

memurlara ait tekaüt maaşlarının hesabında ev
velce aldıkları maaş miktarlarının esas tutula
cağını emrettiğinden bu hükmün mahfuziyetinin 
temini maksatlarile hazırlanmış olan kanun lâ
yihası encümenimizce muvafık görülmüş ve mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

1683 numaralı kanunun 6 ncı maddesinde 
talebi üzerine tekaüt edilecek olanların tekaüde 
esas olan memuriyet maaşlarını iki sene alma
ları icap edeceği tasrih edilmiş bulunduğu ve 
3656 numaralı kanunun ikinci maddesi hükmün
ce maaş dereceleri yükselmiş olanlar da bu ma
aşlarını önümüzdeki malî yıl bidayetinde iki 
sene müddetle almış olacağı cihetle lâyihanın 
bir an evvel kanuniyet kesbetmesini teminen 
müstaceliyet kararile Umumî Heyete sevkedil-
mek üzere ve havalesi mucibince Bütçe encüme
nine tevdii Yüksek Reislikten rica olunur. 

Maliye E. reisi 
istanbul 

1. Bayındır 
izmir 

K. Dursun 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
Kayseri 

ö. Taşçıoğlu 
Malatya 

M. Nedim Zabcı 
Tokad 

Cemal Kovalı 

Kâtip 
Kastamonu 

H. Dicle 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Zonguldak 

Y. Ziya özençi 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 123 

Esas No. 1/586 
Yüksek Reisliğe 

13 - VI -1941 

1683 sayılı Askerî ve. mülkî tekaüt kanunu
nun dördüncü maddesinde yazı cetvelin değiş
tirilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 27 - I I I - 1941 tarih ve 6/1239 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte 

Encümenimize tevdi buyurulmakla Maliye vekâ
leti müsteşarı Cemal Yeşil ve Muntazam borçlar 
umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

3656 ve 3661 sayılı barem kanunlarının birin
ci maddelerile eski Barem kanunlarının tesbit et-
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tiği bazı maaş miktarları ve bir kısmının da 
emsali hasılı tadil edilmiştir. Buna rağmen eski 
Barem kanunlarındaki maaş ve emsallerine göre 
tertip edilmiş olan 1683 numaralı askerî ve mül
kî tekaüt kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cet-
eelin aynen ipkası tatbikatta müşkülât ihdas ede
ceği ve meselâ biri 60 ve diğeri 70 lira maaşlı 
iki memura aynı tekaüt maaşının tahsisi gibi şa

yanı kabul olmıyaeak neticeler husulüne sebe
biyet vereceği anlaşıldığından yeni maaş esasla
rına uygun olarak ihzar edilen lâyiha esas itiba-
rile Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi ve ona bağlı cetvel 
aynen kabul edilmiş ve bu lâyiha 3656 sayılı ka
nunun muvakkat birinci maddesinin son fıkra-
sile müesses hakkı ihlâl eder bir hükmü ihtiva et
mediği nazarı itibare alınarak muvakkat madde 

HÜKÜMETİN TEKLİF! 

1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt kanununum 
4 ncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesine 

dair kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — 1683 sayılı Askerî ve 
Mülkî Tekaüt kanununun 4 ncü maddesinde ya
zılı cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Maaş Tekaüt 
Derece asılları Tutarı Maaşı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

126-
101-

91-
8 1 -
7 1 -
6 1 -
5 1 -
41-
36-
3 1 -
26-
23-
2 1 -
18-
17-
15-

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 
66 
60 
56 
50 

154 
135 
116 
100 

88 
80 
67 
55 
50 
46 
40 
36 
35 
33 
30 
27 

kaldırılmıştır. 
Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Beis 

Çorum 
/ . Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 

Bursa 
N. Ayaş 
İsparta 

K. Turan 
Kırklareli 

B. Denker 
Seyhan 
S. Çam 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Çoşkan 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
F. Güleç 

İsparta 
R. Ünlü 
Konya 

R. Türel 
Yozgad 

S. îçöz 

M. M. 
Muğla 

H. Kitaba 

Bursa 
Dr.S. Konuk 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Kayseri 

S. U. Ürgüblü 
Samsun 

M. A. Yörüker 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRÎŞt 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü mad
desinde yazılı cetvelin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 
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Tlü. 

Derece 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

Maaş 
asılları 

13- 14 
11 - 12 

9- 10 
7- 8 
r>- ö 
1 - 4 

Tutarı 

49 
45 
40 
35 
24 
22 

Tekaüt 
Maaşı 

24 
20 
17 
14 
12 
11 

MUVAKKAT MADDE — 3656 sayılı kanu
nun muvakkat birinci maddesinin son fıkrası 
hükmü mahfuzdur. 

ÎKÎNCl MADDE — Bu kanun neşir tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmünün 
yürütülmesine İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 - III - 1941 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. İ. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
H. Çakır 

Zv. V. 
Muhlis Erkmcn 
Ti. V. 

M. Öknıen 

B. E. 

MADDE 2 
baren meridir. 

Bu kanun nesri tarihinden iti-

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 217 
Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
bankası memurları tekaüt sandığı teşkili hakkında kanun 

lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/435) 

T. G. 
Başvekâlet 13 - Yi -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2048 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve belediyeler bankası memurları tekaüd sandığı teşkili 
hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1940 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Hali hazırda belediye memurları vazifeden ayrıldıklarında geçimlerini teğmin edecek hiç bir 
hakka malik değildirler. 

Vazifelerini liyakatle ifa eden ehil ve muktedir belediye memurları çalışamıyacak vaziyet ve de
receye geldikleri zaman hayat şartlarının karşılayacağı müşkülâta düşmemeleri hal ve istikballe
rinden emin olmaları için tekaüd kanununa ihtiyaç vardır. 

Bütün Devlet devair ve müessesatı Devlet, Devlet demiryolları, inhisar, hususî idare, Vakıflar 
idaresi, Ankara ve istanbul belediyelerinin kendi teşkilâtlarına uygun birer tekaüd kanunları 

vardır. 
Sümerbank, Ziraat bankası gibi müesseselerde kendilerine mahsus birer tekaüd statüsüne ma

liktirler. 
1580 sayılı belediye kanununun 103 ncü maddesi belediye memur ve müstahdemlerinin intihab, 

istihdam, idareten tecziye, terfi ve taltifleri tekaüd maaşı ve tazminata müteallik hususatm nizam
name ile tayin olunacağını tesbit etmiştir. Dahiliye vekâleti belediye kanununun 103 ncü mad
desine istinaden 1930 senesinde belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesi hazırlamış ve me
riyete koymuştur. Belediye kanununda belediye memurlarının tekaüdlüklerine müteallik mevzu
atın nizamname olacağı yazılı ise de bu kanundan sonra meriyete giren 1683 sayılı mülkiye te
kaüd kanununun G8 nci maddehinde : Hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar için 
ayrıca bir tekaüd kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski hükümler tatbik olunur denilmek 
suretile belediye memurlarının tekaüdlüklerine müteallik hükümlerin kanun mevzuu olması lâzım-
geleceğini kabul etmiştir. Bundan başka emsali müesseselerin tekaüd sandıkları kanunlarla tan
zim edilmiştir. 

Bu kanun belediyelerle bunlara bağlı belediye müesseselerinin, belediye bankası memurlarının 
tekaüdlüklerine müteallik hükmü ihtiva etmektedir. Bu kanun lâyihası Cumhuriyet Halk Partisi 
grup umumî heyetinin 21 - V - 1940 tarihindeki teptantısmda tasvib edilen Parti komisyonu rapo
rundaki esaslar tamamen nazarı dikkate alınarak hazırlanmıştır. 
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Bu kanun; verilecek tekaüd, yetim, maluliyet maaşlarile ikramiye ve tazminatın bir nizamname 

ile tanzimi ihtiyaca daha uygun ve bütün hükümleri teferruatile tesbit mümkün olacağı düşünüle
rek tertib edilmiştir. 

Sandığın bu kanundan istifade edecek olan memurlara teğmin edeceği hak ve menfaatler Dev
let demiryolları, İnhisarlar idaresi gibi diğer Devlet müesseseseleri memurlarına verilen hak ve men-» 
faallerin uygun olması hususunda- Parti komisyonunun arzusuna vekâletimizce de iştirak edilmiş ve bu 
esas üzerine tahrir edilmiştir. 

Lâyihada tekaüd sandığının idare şekline aid hükümler konmuş, müstakillen sandık idare he
yetinin teşkili, heyet reisi ve azalarının maaş ve ücretleri sandığa malî külfet tahmil edeceği düşünü
lerek sandık idare meclisi vazifesi Belediyeler bankası idare meclisine verilmiştir. 

İdare meclisi reis ve azalarına bu munzam vazifelerinden dolayı ayrıca ücret verilmiyecektir. 
Lâyihanın 10 ncu maddesinde tekaüd sandığının gelir ve sermayesinin kaynakları tesbit edilmiş 

belediye memurlarından aylıklarının tutarından S/o 5 aidatı tekaüdiye kesilmesi kabul edilmiştir. 
Maaşattan aidatı tekaüdiye kesilmeden belediye tekaüd kanununun meriyete vazı belediyelere al

tından kalkamıyacakları derecede malî külfet tahmil edeceğini düşünen vekâlet bütün arzusuna rağ
men buna imkân bulamadı. Esasen Devlet demiryolları, İnhisarlar gibi teşekküllerde de tekaüd san
dığı teşkiline aid kanunlar, memurin aylıklarından % 5 aidatı tekaüdiye kesilmesini kabul etmiş ol
duğuna göre diğer müessese tekaüd sandığı hükümlerine uygundur. 

Lâyihanın 10 ncu maddesinde tesbit edilen gelirlerden ilk senelerde senede 300 000 lira kadar 
varidat teğmin edilecek ve zaman geçtikçe sermaye teraküm edecek, bunun faizi yüz binlerce lirayı bu
lacaktır. 

Halen belediyeler 1817 maaşlı ve 2177 ücretli olmak üzere 3994 memur mevcuddur. Bu mikdar için
de belediye reisi gibi intihabla icra mevkiine getirilen, hademe, tanzifatçı gibi muvakkat müstahdemin 
dahil değildir. 

Lâyihada prensib itibarile daimî aylıklı memurların tekaüd haklarından istifade edebileceği, mu
vakkat müstahdeminin kanun dışında kalacağı kabul edilmiştir. 

Şimdi belediyelerimizde hangi memurların maaşlı veya ücretli olacağına dair bir teşkilât statüsü 
mevcud bulunmadığı cihetle de belediyelerimiz kendi telâkki ve anlayışlarına göre bazı yerlerde dai
mî vazife görenlere ücret verilmekte bazı yerlerde de muvakkat hizmet görenlere maaş unvanı altın
da aylık tediye edilmektedir. Bu sebeble bu kanundan hangi memurların istifade edebileceğinin Da
hiliye vekâletince tayin edilmesi muvafık görülmüş ve bunu teğmin edecek madde vazedilmiştir. 

Belediye memurlarının teadül derecelerine göre adedi 15 nci ve 9 ncu dereceler arasında ekseri
yet teşkil etmektedir. 1 ilâ 4 ncü derece arasında memuriyet mevcud değildir. Beş, altı, yedinci 
derecelerdeki memurların adedi yekûnu 25 i tecavüz etmemektedir. Bu itibarla belediye memur
larının tekaüd maaşlarına bu lâyiha ile derpiş edilen varidat kaynaklarının kifayet edeceği netice
sine varılmaktadır. 

Lâyiha bu kanunun meriyetinden sonra filen 30 sene belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde 
ve Belediyeler Bankasında hizmet edenlerin tekaüd haklarını kabul etmektedir. 

Bu kanunun meriyetinden evvel geçmiş hizmetler nazarı dikkate alınmıyacaktır. Ancak lâyiha
nın muvakkat maddesinde tasrih edildiği gibi bu kanunun meriyetinden evvel 10 sene veya daha 
fazla belediye ve belediyeye bağlı müesseselerde ve Belediyeler bankasında hizmet edibte bu müddet 
içinde aldıkları aylıkların % 5 ni aidatı tekaüdiye olarak borçlanıb tediye edenler bu müddet mik-
darmca tekaüd haklarını ihraz etmiş olacaklardır. Bu vaziyet ve hesaba göre 30 sene sonra bu günkü 
varidat esası dahilinde dokuz milyon lirayı mütecaviz sermaye birikecektir. 

Sandığın veznedarlık vazifesini Belediyeler bankası ücretsiz ifa edecektir. 
3017 sayılı sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât kanununun 81 ve 82 nci maddelerile 900 

sayılı ve 2264 sayılı kanunların hükümleri mahfuz tutulmuştur. 
Bilûmum belediye müesseselerinde çalışan memurlar bu kanun hükümleri dahiline alınmıştır. 
Parti komisyonunun 18 - V - 1940 tarihli rap >runun 2 numaralı fıkrasında İstanbul ve Ankara 

( H. Sayısı : 217 ) 



— 3 — 
belediyelerinin elektrik, su ve otobüs işleri gibi müessese memurlarının da bu kanunun şümulüne id-
hali derpiş edilmişse de yapılan tedkikatta İstanbul elektrik tramvay ve tünel idareleri teşkilât ve 
tesisatının İstanbul belediyesine devrine dair 16 haziran 1939 tarih ve 3645 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesinde İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletmeleri umum müdürlüğünün diğer Devlet 
müesseseleri memurları tekaüd sandıklarına dair olan hususî kanunlarla müesses ve memurlar için 
kabul edilen vecibe ve hak ve menfaatleri geçmemek üzere kendi memurları için bir tekaüd sandığı 
teşkiline mezun olduğu ve bu hususun bir nizamname ile tesbit olunacağı yazılı bulunduğu cihetle 
bu idarenin bu lâyiha hükmü dışında bıraküıb tekaüdlüğe müteallik muamelât 3645 sayılı kanun çer
çevesi dahilinde tanzim edilecektir. 

İstanbul belediyesine bağlı su ve otobüs gibi diğer müesseselere gelince, Istanbulda hukukî şahsi
yeti haiz bir otobüs işletme müessesesi mevcud değildir. İstanbul mahallî idaresi memurlarile An
kara belediyesi memurları bu kanunun şümulü dışında bırakılmıştır. 

Bütün belediyelerdeki bu kanunun şümulü haricinde kalan muvakkat müstahdemlerin tekaüdlük-
lerine müteallik vaziyetlerin 1580 sayılı belediye kanununun 15 nci maddesinin 70 nci fıkrasına tev
fikan tanzim edilecektir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. üf. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. î/835 

Karar No. 6 

13 - XII - 1940 

Yüksek Eeisliğe 

Dahiliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekil
leri Heyetinin 13 haziran 1940 tarih ve 6/2648 
sayılı kararile Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
sunulan ve encümenimize havale buyurulan be
lediyelerle bunlara bağlı müesseseseler ve beledi
yeler bankası memurları tekaüt sandığı teşkili
ne dair kanun lâyihası encümence tetkik ve mü
zakere edildi. 

Bilûmum Devlet daire ve müesseseleri, Dev
let demiryolları, inhisarlar, hususî idare, Vakıf
lar idaresi, Sümerbank ve Ziraat bankası gibi mü-
essesatm kendi teşkilât vazifelerine uygun birer 
tekaüt kanunları olduğu Ankara ve İstanbul be
lediye memurları Devlet memurları gibi tekaüt 
haklarına sahip kılındığı halde gördükleri iş 
itibarile bunlardan farklı olmayan ve bu müesse-
sat gibi amme hizmetinin ifa etmekte bulunan 
belediyeler şimdiye kadar bu haktan mahrum 

kalmışlardır. 
Gerçi belediye kanununun 103 ncü maddesi 

belediye memurlarının intihap ve tayin, istih
dam, terfi, tecziye ve taltiflerile tekaüt maaş 
veya tazminata müteallik hususatm bir nizam
name ile tayinine salâhiyet vermiş ve böyle bir 

nizamname yapılmış ise de bu nizamnamede te
kaütlük veya tazminat esaslarına dair bir hüküm 
konmamış belediyeler kanunundan muahhar 
olan 1683 numaralı mülkiye tekaüt kanununun 
68 nci maddesine istinat eden bir tekaüt kanu
nu yapılması daha muvafık görülmüştür. 

Lâyiha, Halk Partisi Grupu Umumî Heyeti
nin tasvip buyurduğu Parti komisyonu raporun
daki esaslar dahilinde ve Devlet demiryolları 
ve İnhisarlar umum müdürlükleri tekaüt kanun
larından istifade etmek suretile tanzim olun
muştur. 

Bu kanun belediye memurlarının istikbal ve 
atilerini koruma bakımından memuru, yarının 
endişesinden kurtaracağı gibi vazifelerine ve 
mesleklerine tamamen bağlanmak suretile de 
belediyeciliği bir mesleki mahsus haline getire
bilecektir. 

Teklifi kanuninin mütaleasmdan anlaşılaca
ğı veçhile bu kanun hususî kanunlarla tekaütlük 
hakkını iktisap etmiş olan Ankara ve İstanbul 
Belediyelerile bunlara bağlı müesseseleri hariç 
bırakmak şartile diğer bilûmum belediyelerle 
bunlara bağlı müesseseler ve Belediye bankası 
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memur ve daimî müstahdemlerini şümulü dahili
ne almaktadır. 

Bir bakışta bir birinin ayni olan bünye, teş
kilât ve vazife itibarile de vahdet gösteren bir 
camiadan bir kısmı hakkında başka ve diğer bir 
kısmı hakkında daha başka hükümler kabul v,t-
mek evvelâ hak sonra intizam noktasından mah
zurlu telâkki edilebilirse de Ankara veya istan
bul Belediyelerinin malî vaziyetlerinin müsaadesi 
dolayısile memurlarına hiç bir külfet tahmil et
meden tekaütlük hakkını tesis edebilmesi ve di
ğer belediyelerin memurun muavenetine arzı ifti-
kar etmeden - sırf kendi varidatlarile - bu hakkı 
tesise imkân bulamamaları tabiatile bu tefriki 
husule getirmektedir. 

Bu kanunla teşkil edilecek olan tekaüt sandı
ğının malî vaziyeti inkişaf ettikçe aradaki bu far
kı - belki zamanla - bertaraf etmek mümkün ola
bilecektir. 

Maddeler hakkındaki mütalealarımıza gelin
ce: Lâyihanın birinci maddesi ile 20 nci madde
sini yekdiğerinin mütemmimi addeden Encüme
nimiz bu iki maddeyi tevhit ederek sandığın te
şekkülü ile bu sandığa dahil olacak memurların 
vaziyetlerinin bir maddede tayinini muvafık 
görmüş birinci maddeyi bu esas dahilinde yeni
den tanzim etmiştir. 

ikinci madde aynen üçüncü maddenin (C) 
fıkrasında yazılı yetim kelimesinden sonra (ve 
dul) kelimesini ilâve ederek dördüncü maddenin 
son fıkrasında fahrî kelimesi yerine (ücretsiz) 
kelimesinin ilâvesile beşinci madde aynen, altıncı 
maddede yetim kelimesinden J. nra (ve dul) ke
limesinin ayni maddede tazminat kelimesinden 
sonra (iade edilecek aidat) ibaresinin ilâvesile 
yedinci, sekizinci, dokuzuncu maddeler aynen, 
onuncu, maddenin (B) fıkrasında yazılı % 5 
kelimesinden sonra bir (1er) kelimesinin ayni 
maddenin (E) fıkrasında memur ve müstah
demlerden sonra (ilk aya ait tefrik edilecek 
terfi ve zam farkı) ibaresini ilâveten tadil 
ederek ve ayni maddeye yeniden 12 nci mad
dede yazılı âmiri ita ve muhasiplerden cezaen 
alınacak % 10 ların da sandık gelirleri meya-
mna alınmasını ve 11 nci maddenin aynen ka
bulünü tasvip etmiştir. 

12 nci maddenin (A) fıkrası sandık gelir
lerini teşkil eden maddeler arasında yeniden 
vazifeye alınacakların ilk aylıklarından kesi
lecek % 25 lerle bu kanun hükümlerinden is-

( S . Sayısı 

tifade edecek memur ve müstahdemlerin ay
lıkları tutarından her ay kesilecek % 5 leri ve 
terfi eden veya zam gören memur ve müstah
demlerin terfi ve zam farklarını bu kamında 
tayin edilen müddet zarfında Belediyeler ban
kasına göndermeyen âmiri ita ve muhasipler
den bu paranın % 10 fazlasile cezaen tahsilini 
ve bu tahsilatın da alelıtlak en büyük mülkiye 
memuru tarafından Tahsili emval kanununa 
tevfikan yapılmasını âmir bulunmaktadır. 

Encümenimiz bazı mahallerde belediye re
isliğinin de ayni zamanda en büyük mülkiye 
memurunun uhdesinde bulunduğunu nazarı dik
kate alarak her hangi bir ihtilâta mahal bırak
mamak için bu fıkraya (Banka umum müdür
lüğünden vaki olacak isaf üzerine) ibaresinden 
sonra (Vilâyet ve belediye riyaseti makamla
rının ayni şahıs uhdesinde bulunduğu takdir
de Dahiliye vekili kazalarda ayni vaziyet mev
cut olduğu takdirde de vali aksi halde) fıkrası
nı ilâve etmek zaruretini hissetmiştir. 

Aynı maddenin (B) frkrasında yazılı (G) 
harfinden evvel İÜ nen maddeye yeniden ilâve 
edilen (H) harfini ilâve etmiş ve bazı kelime 
tadilâtı yapmıştır. 

13 ncü maddeyi vuzuh temini maksadile 
tadilen yazmış ve 13 ncü maddede bazı kelime 
tadilâtile beraber ve en son fıkrada (hiç bir 
suretle haciz ve temlik edilemez) fıkrasındaki 
temlik kelimesinin istihdaf ettiği maksadı tav-
zihan (hiç bir suretle haciz) ibaresinden sonra 
(haezedilemiyeceği gibi bu kanun hükümleri
ne tâbi bulunan memur ve müstahdemlerin 
kendi mevduatını ahara temlike hakları ola
maz) fıkrasını ilâveye lüzum görmüş, 15 ve 16 
nci maddeleri aynen kabul etmiştir. • 

Teklifi kanuninin 17 nci maddesi belediye 
memur ve müstahdemlerde Belediyeler banka
sı memurlarının tekaütlüklerde buna mütefer-
ri muamelâtın Devlet demiryolları ve müma
sili müessesat tekaüt sandrğı kanun ve müzey-
yelâtı esasları dahilinde ve bir nizamname ile 
tespitini kabul etmektedir. 

Tekaüt, dul, yetim maaşlarının nisbet ve 
vaziyetlerinin tayini ve tahsis muamelesinin 
şekli icrasına ait muamelâtı bir kanun mevzuu 
telâkki eden encümen gerek tekaüt ve gerekse 
dul ve yetim maaşlarının sureti tahsis ve nis-
betleri hakkında bütün ahkâmı ihtiva etmek 
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üzere yeniden bazı maddeler ilâvesine mecbu
riyet görmüştür. 

Encümenimiz 39 ncu maddeyi Belediyeler 
imar heyetine bağlı fen şefliği kadrosunda bu
lunan memur ve müstahdemlerin bu kanundan 
istifade edebilmelerini temin için tedvin et
miştir. Fen şefliği namı altında çalışan heyet, 
tarzı teşekkülleri itibarile belediyelerin imarına 
tealiûk eden bütün işleri ifa ettiği gibi ücret
lerini de Belediyeler bankası bütçesinden al
maktadırlar. Ayni bütçeden maaş alan bir kı
sım memurlara hakkı tekaüdiye verilmesi ve 
bir kısmının bu haktan mahrumiyeti tecviz 
olunamıyacağı gibi fen şefliğine alınacak liya
katli memurları bulmakta müşkülâtı mucip 
olacağından böyle bir maddenin tanzimini fay
dalı bulmuştur. 

41 nci maddeyi bir nizamname tanzimine 
imkân vermek ve 42 nci maddeyi de belediye 
memurlarının tescil işlerini biran evvel yap
tırarak bu kanun hükümlerinden istifade ede
bilecek memurları tayin edebilmek maksatla-
rile bu maddelerin tanzimini zarurî telâkki et
miştir. Kanunun diğer maddelerini aynen ka
bul etmiştir. 

Bermucibi havale Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Keisliğe takdim kı-
lnır. 
Dahiliye En. R. 

Tekirdağ 
C. TJybadm 

Kâtip 
Yozgad 

8. Korkmaz 
Antalya 
T. Sökmen 
Çanakkale 

S. Korkmaz 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kütahya 
8. Ertem 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

R. V. 
Çoruh 

A. Tüzün 

Ankara 
F. Daldal 
Balıkesir 

S. Uzay 
Erzurum 
F. Daldal 

îçel 
T. C. Beriker 

Malatya 
E. Barkan 

Zonguldak 
/. E. Bozkurd 

Bu M. M. 
Erzurum 

M. H. Göle 

Ankara 
E. Ergün 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
E. Ergün 

Konya 
Ş. Ergün 
Mardin 

E. Ergin 
Zonguldak 
B. Vardar 

Antalya Çorum 
Memur iken hemşehrilerinin arzu ve ta

lebi üzerine belediye riyasetine geçirilen me
murların belediye riyasetinde bulunduğu müd

detin Devlette geçen hizmet müddetlerine ilâ
ve edilmesi kanaatindeyim. 

1. Kemal Alpsar R. Kaplan 

Tokad 

Aşağıdaki kayitlerle: 
1 - Sandık bütçesi banka idare meclisi 

tarafından yapılmalı ve Dahiliye vekâleti 
tarafından tetkik ve tasdik olunnmalıdır. Bu 
suretle bu teşekkül belediyeler gibi umumî 
idarenin idarî vesayeti altına, girmiş olur. 

2 - Tekaüt ve yetim maaşlarının tahsisi 
muamelesi memurun mensup bulunduğu bele
diye encümenlerince yapılmalı ve Dahiliye ve
kâleti tarafından tetkik ve tasdik olunmalı
dır. Dahiliye vekâletinde müteşekkil bir büro 

* zaten Dahiliye teşkilatındaki memurların bu 
muamelelerini yaptıkları gibi hususî idarele
re mensup memurların ve muamelelerini yap
maktadır. Bu suretle yapılacak tahsis muame
leleri hakkında haksızlığa uğradıklarına kani 
olanlar Devlet şûrasına müracaatla haklarını 
aramak imkânım bulurlar. 

Sandık, varidatı toplamak ve tahsis edi
len maaşları, ödemek işile meşgul olmalıdır. İda
rî bir makam olmayan sandık maaş tahsisi 
gibi bir idarî işte idarî makamlar kadar ehli
yet gösteremiyeceği gibi haksızlığa maruz ka
lanların bu haksızlıklarını tashihe de imkân 
mevcut değildir. 

3 - Belediye vazifelerini gören bir fcsım 
memurların bu kanun hükümlerine ve bir kıs
mının da mülkî ve askerî tekaüt kanunu hü
kümlerine tâbi tutulması ve bir kısım memur
ların maaşlarından yüzde beş kesilirken di
ğerlerinden bir şey kesilmemesi ne hakka, ne 
de madelete uygun olamaz. Ayrıca memleket 
içinde imtiyazlı memurlar meydana getirmek
te de memleket için zarardan başka bir şey 
tasavvur edilemez. 

4 — istanbul ve Ankara belediyeleri me
murlarının mülkî ve askerî tekaüt kanunu 
hükümlerine ve diğer belediyelerin de bu ka
nun hükümlerine tâbi tutularak ayni vazife
leri ifa ile mükellef daireler arasında ikilik 
yapmak ve bir kısmındaki memurları imti
yazlı saymak ta memleket hesabına faideli ve 
hayırlı bir iş olmaz. 

ikide bir umumî bütçe yardımlarını isti-

( 3 . Sayısı : 217) 



yen ve nail de olan İstanbul ve Ankara bele
diyelerinin varidatları esasen henüz kendi va
zifelerini tamamen yapacak haddi aşmış ve bü
tün imar ve tezyin işlerini bitirip artık sıra 
memurlarının daha fazla terfiini düşünmeğe 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Be
lediyeler bankası memurları için bir tekaüt san
dığı tesisi hakkında Dahiliye vekilliğince hazır
lanıp îcra Vekilleri Heyetince 6 - VI - 1940 ta
rihinde Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası Encümenimize de havale 
edilmiş olmakla Dahiliye vekili hazır bulunduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

«Beldenin ve belde sakinlerinin mahallî ma
hiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tanzim 
ve tesviye ile mükellef olarak nüfus ne miktar 
olursa olsun kaza ve vilâyet merkezlerinde ve nü
fusu iki binden fazla olan yerlerde belediye teş
kilâtı» vücude getirilmesini «mecburî» tutan be
lediye kanununun 103 neü maddesi «Belediye 
memurlarına vazifeden çıktıktan sonra verilecek 
tekaüt maaşı ve tazminat» ve saire hakkında bir 
nizamname yapılmasını emretmekte ise de bu 
kanunun bu hükmü şimdiye kadar yerine geti
rilememiş, ve ancak, amme hizmetlerinden pek 
çoğunu ifa ile mükellef bulunan belediyelerde be
lediyeciliği meslek edinmiş memurların yetişmesi 
ve yetişenlerin istikbalinin de emniyet altında 
bulunması, kendilerine tanınmış olan tekaüt hak
kından biran evvel istif ade etmelerine vabeste 
ve bu hakkın ise 1683 numaralı ka
nunun 68 nci maddesine nazaran yeni
den bir kanun tedvini suretile temini 
mümkün bulunmuş olduğundan elyevm te
kaüt hakkı müktesep bulunan Ankara ve is
tanbul belediyelerile bunlara merbut müesseseler 
memurları hariç bıraküarak diğer bilûmum bele
diyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
bankası memur ve daimî müstahdemleri için bir 

gelmiş de değildir ki böyle bir ikilik ihdası 
meselesi üzerinde durulsun. Belediyeler ara
sında meydana gelen bu ikiliğin kaldırılması 
lüzumuna kaniim. 

Oalib Pekeî 

tekaüt sandığı ihdası hakkında gerek Hükümet 
ve gerek Dahiliye encümenince serdedilen müta-
lealara Encümenimizce de iştirak edilerek Dahi
liye encümeninin tadil ettiği lâyiha üzerinden 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler bankası memur ve daimî müstah
demleri için tesis olunmakta bulunan bu san
dığa belediyeler imar heyetine bağlı fen şef
liği kadrosunda çalışan memur ve daimî müs
tahdemlerin de iştiraki Encümenimizce muva
fık görülmüş olduğundan birinci madde buna 
göre tadil edilmiştir. 

Bu esnada, Hükümet memuru iken beledi
ye hizmetine giren veya belediye reisi intihab 
olunanların da sandığa iştiraki Encümenimiz 
azasından bazıları tarafından ileri sürülmüş ve bu 
bapta cereyan eden müzakere neticesinde: 

1 - 1683 numaralı Tekaüt kanunu ile Bele
diyeler tekaüt sandığı kanunu arasındaki bün
ye farkının böyle karşılıklı bir kabule müsait 
olmadığı; 

2 - Belediye reisliği intihaba müstenit ve 
muvakkat olup tekaütlük statüsünün umumî 
prensiplerile kabili telif bulunmadığı kanaatine 
varılnuşjtır. 

İkinci maddenin son fıkrasına - Üçüncü 
maddenin (D) fıkrasında sandık bilançosunun 
tetkik ve tasdik edilmek üzere banka umumî 
heyetine tevdi edileceği tasrih edilmiş olmasın
dan dolayı - «Umumî heyeti de umumî heyettir» 
cümlesi eklenmiş, üçüncü maddenin (B) fık
rasına «Tetkik» kelimesinden sonra «Etmek» 
kelimesi ilâve edilerek bu madde ile 4 ncü 5 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 26 - III -1941 
Esas No. 1/435 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 
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nci, 6 nci, 7 nci maddeler aynen ve maaş müs-
tehiklerine mahallerinde tediyat yapılacağı
na dair olan 8 nci madde, maaşlarının ikamet
gâhlarına en yakın banka veya belediye vez
nesinden ödeneceğinin ilâvesi suretile, 9 ncu 
maddeler aynen ve 10 ncu maddenin (C) fık
rasında memurları tavzif eden müesseselerce 
kendi bütçelerinden ayrılacak sandığa yatırıla
cak olan paranın bir defaya mahsus olmayıp 
her sene tefrik ve tahsis olunacağının her han
gi bir iltibasa mahal vermiyecek surette tavzihi 

maksadile yüzde beşlerin» den sonra gelen «Bir» 
kelimesi kaldırılarak «Sandığa» kelimesini 
müteakip «Her sene» kelimeleri konularak bu 
maddenin diğer fıkraları ve 11 nci madde keza 
aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddenin (A) fıkrasında kesilen pa
raların on beş gün içinde Belediyeler bankasına 
gönderileceğinden paraların bankada bulun
durulacağı tarihin mi yoksa yola çıkarılacağı 
tarihin mi kastedilmiş olduğu hakkında cereyan 
eden müzakere neticesinde maksadın bu pa
paraları yola çıkarmaktan ibaret ve bu keyfi
yetin de telgraf ve teyit mektubu ile bankaya 
işarı tabii olup malûm usullerle nakledilecek 
olan paraların on beş gün içinde bankaya vürut 

etmesinden ne ita âmirin ve ne de muhasibin mes
ul tutulamıyacagı anlaşılarak fıkra metninde 
tadil icrasına lüzum görülmemiş, yalnız (B) 
fıkrasında «Grönderilmiyen» kelimesi «Gön-
dermeyen» şeklinde tashih edilmiş ve bu mad
de ile 13 ncü, 14 ve 15 nci maddeler aynen ka
bul edilmiştir. 

16 nci maddenin, memur ve müstahdemler
den yapılacak tevkifatm arttırılması hakkında 
icra Vekilleri Heyetini salâhiyettar kılan ilk 
fıkrasına - tevkifat hini hacette eksiltilebilece-
ği cihetle - «Arttırılması» kelimesinden sonra 
«veya eksiltilmesi» kelimesi ilâve edilerek 
kabul olunmuş ve tekaüt aylığından istifade 
edecek olanların, birinci maddede tayin edilmiş 
olmasına mebni, bunların bir kerre daha tada
dına lüzum görülmiyerek 17 nci madde «Bu 
kanuna göre tekaüt aylığı tahsis olunabilmek 
için» ve mezkûr maddenin (B) fıkrasına kâfi 
sarahat verilmiş olmak üzere bu fıkrada «Filî 
hizmeti yirmi seneyi doldurmak ve ayni za
manda vazife göremiyecek derecede maluliye
te uğramış olmak» şeklinde tadil edilmiş ve 

(C) fıkrasındaki «Belediyece veya Bankaca» ta
birleri yerine - Belediye, banka ve fen şefliğini 
mütemadiyen tekrarlamamak maksadile - «İda
relerce» tabiri ikame edilmiş, müteakip madde
lerde de «Belediye ve banka» kelimeleri te
kerrür ettikçe bunlar yerine «İdarelerce» keli
mesi konulmuş ve sandığa iştirak senelerile ay
lık nisbetlerini gösteren sütunların yerleri de
ğiştirilmiştir. 

19 ncudan 31 nciye kadar 12 maddede rastla
nan tahrir ve tebyiz hatalarının tashihinden son
ra bu maddeler de aynen kabul edilmiş ve 31 nci 
madde, maksadı sarahatle ifade etmemekte oldu
ğundan «her ne suretle olursa olsun tekaüt olan
larla tekaüt iken ölenlerin dul ve yetimlerine 
maaş tahsis edilinceye kadar ilk aylığın yüzde 
ellisi avans olarak verilir.» şeklinde tadil olun
muştur. 

32 nci, 33 ncü, 34 ncü, 35 nci 36 nci maddeler 
iktiza eden kelime tashihlerinden sonra aynen 
ve 37 nci maddenin 4 ncü fıkrasında «900 numa
ralı kanun hükmü mahfuzdur» cümlesi kaldırı
lıp ayni hükmü tekrarlayan son fıkrası ayrı 
bir madde haline ifrağ ve tahrir şekli tadil edil
dikten sonra eski 38 nci maddeye 39 rakkamı 
verilmiş ve eski 39 ncu maddenin ihtiva ettiği 
hüküm birinci maddeye nakledilmiş olduğundan 
lüzumsuz addolunmuş, 40, 41, 42 nci maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddenin birinci fıkrasına «bele
diyelere bağlı müesseselerde» cümlesine «ve bele
diye imar heyeti fen şefliğinde» cümlesi eklen
miş, A fıkrasında «meriyetten evvel» yerine 
«meriyetten itibaren» şekli verilmiş ve C fıkra
sının 3 ncü cümlesine «tazminatından» kelime
sinden sonra «bakiye» kelimesi ilâve edilerek di
ğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii ri-
casile Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır N. Bay dar H. Dicle 

Bursa İzmir Kırklareli 
Dr. G. Kahraman K. Dursun H. Kuleli 

Kırşehir Malatya Tokad 
M. Seyfeli M. N. Zabcı C. Kovalı 

Van Zonguldak 
/ . Arvas Y. Z. özençi 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni H - VI -1941 
Mazbata No. 119 
Esas No. 1/435 

Yüksek Reisliğe 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler bankası memurları tekaüt sandığı 
teşkili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 13 - VI -1940 tarih ve 6/2648 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Dahiliye ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Dahiliye vekili Fayık Öztrak ve bir 
kısım celselerde Mahallî idareler umum müdü
rü ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha, İstanbul ve Ankara hariç olmak 
üzere şimdiye kadar hiç bir tekaüt teminatına 
mazhar olmayan belediyelerle bunlara bağlı 
müesseseler ve Belediyeler bankası memurları
nın da mümasili amme müesseselerinde olduğu 
gibi bu haktan istifadelerini temin etmek mak-
sadile tanzim edildiği Hükümetin mucip sebep
ler lâyihasının ve encümenler mazbatalarının 
tetkikmdan. ve alman izahlardan anlaşılmakla 
lâyiha encümenimizce de esas itibarile kabul 
edilmiş ve Maliye encümeni metni müzakereye 
esas tutulmuştur. 

Yapılan müzakere neticesinde lâyiha üzerin
de aşağıda arzedilen bazı değişiklikler vücude 
getirilmiş ve bu hususta benzeri bilûmum teka
üt sandıkları için esas ittihaz edilen Devlet de
miryolları Tekaüt sandığı hükümleri göz önün
de bulundurulmuştur. 

Birinci madde ufak bir kelime değişikliğile 
aynen kabul edilmiş, ikinci maddede sandığın 
Dahiliye vekâleti murakabesinde olduğu tebarüz 
ettirilmiş ve belediyeler bankası murakıplerinin 
de bu sandığın murakıplcri olduğuna dair bir 
kaydin maddeye ilâvesi ile sandığın murakabe 
organları temin edilmiştir. 

Üçüncü maddenin A ve B fıkraları birleşti
rilmek suretile maksat daha vuzuh ile ifade edil
miş, dördüncü maddeye murakıpler kelimesi 
ilâve edilmiş, beşinci maddede hükme tesir et
meyen bir ibare değişikliği yapılmış ve altıncı 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha mucibince müstehaklara verilecek 
paraların ikamet ettikleri mahallerde tediyesi 
esası kabul edildiğine göre Belediyeler bankası
nın bunu emin göreceği vasıta ile tediye ettir
mesi tabiî bulunduğundan encümenimizce mad
dede bu cihetin tasrihine lüzum görülmemiş ve 
sekizinci madde bu hususa ait kaydin kaldırıl-
masile ve dokuzuncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Onuncu maddede sandığın gelirleri mevzu-
bahs olup sermayeye müteallik bir kayit bu
lunmadığından maddenin başından sermaye kay-
di çıkarılmış ve bazı ibare değişiklikleri yapıla
rak madde kabul edilmiştir. 

On bir, on iki ve on üçüncü maddeler aynen 
kabul edilmiş ve 14 ncü madde olarak Hüküme
tin teklifi Devlet demiryolları Tekaüt sandı
ğında ahiren kabul edilen tadilâta uygun bu
lunduğundan tercih edilmiştir. 

On beşinci madde bir kelime değişikliğile 
kabul edilmiş, ancak 4001 sayılı kanun ile bu 
sandıkların mevcudatından ihtiyaçları fevkin-
deki kısmın % 5 faizli Hazine bonolarına yatır
mak mecburiyeti vazedilmiş bulunduğundan 
maddeye bu kanun hükmünün mahfuziyetine 
dair bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Sandığın her beş yılda malî vaziyetinin 
tetkiki neticesine göre yapılacak tadilâtın mü
esses ve kanunen müemmen hakların tenkisi ve
ya tezyidine matuf bulunması itibarile yine bir 
kanun ile yapılması esası Encümenimizce mu
vafık görülmüş ve 16 ncı madde bunu temin e-
decek şekilde yazılmıştır. 

Belediye memurları ücretli barem esasına 
göre tensik edilmiş ve ücretli memurların aldık
ları aylık ise maaşlılara nazaran bir derece 
yüksek bulunmuş olmasına göre bu memurla
rın tekaütlüklerine son aldıkları aylığın esas 
tutulması, maaşlı memurların fevkinde bir hak
ka mazhariyetlerini istilzam edeceğinden di
ğer emsali müesseselerde olduğu gibi buna ma
hal vermemek üzere bulundukları derecenin 
bir derece dunundakı tekaüt maaşına nail ola-
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cakları tasrih edilmiş ve 1683 sayılı kanunun 
4 ncü madesine bağlı cetvelin ikinci ve üçüncü 
devrelerine atıf yapan hükümleri de bu dev
reler evvelce 3835 sayılı kanunla kaldırılmış 
bulunduğundan maddeden çıkarılmıştır. 

On sekizinci madde aynen kabul edilmiş ve 
on dokuzuncu madde Devlet Demiryolları teka
üt kanununa mütenazır bir şekilde tadil edi
lerek kabul edilmiştir. 

20, 21 ve 22 nci maddeler aynen kaimi edil
miştir. 

23 ncü maddede tavzih maksadilc bir de
ğişiklik yapılmış ve 24 ncü madde Devlet De
miryolları tekaüt kanununun 22 nci maddesi
ni tadil eden 4001 sayılı kanunun yedinci mad
desine mütenazır olarak yazılmıştır. 

25 nci madde aynen kabul edilmiş, yirmi al
tıncı madde 24 ncü made ile temin edilmiş bu
lunduğundan kaldırılmıştır. 

27, 28 ve 29 ncu maddeler 26, 27 ve 28 nci 
maddeler olarak aynen ve otuzuncu madde bir 
kelime değişikliğile 29 ncu madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Dahiliye encümeninin 31 nci madesi mevzu
ata uygun bulunduğundan 30 ncu madde ola
rak aynen ve Maliye encümeninin 32 nci madde
si de 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. 

33 ncü maddede bir ibare değişikliği yapıla
rak 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

30 sene filî hizmeti olanların mecburî te
kaütlüğü hiç bir sandıkta kabul edilmemiş ve esa
sen bu gibilerin lüzumu halinde tekaüde sevke-
dilmeleri 17 nci madde ile temin edilmiş oldu
ğundan bu kayit kaldırılmak suretile 34 ncü mad
de 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

35, 36, 37, 38, 39 ve 40 neı maddeler 34, 35, 
36, 37, 38 ve 39 ncu mıaddeler olarak aynen ka
bul edilmişlerdir. 

41 nci madde muvakkat mahiyette olması iti-
barile muvakkat madde haline konarak birinci 

muvakkat madde olarak kabul edilmiştir. 
İkinci muvakkat madde ile kanunun meriye

te girdiği tarihte müstahdem bulunan memurla
rın evvelce bu hizmetlerde geçirdikleri müddetin 
on senesini muayyen şartlarla tekaütlük müdde
tine ilâve ettirebilecekleri hükmü vazedilmekte
dir. Diğer encümenlerce bu müddetin ilk beş se
nesi mecburî mahsup muamelesine tâbi tutulmak
ta ve ikinci beş senesi memurların ihtiyarına bı
rakılmakta ise de mümasil sandıklarda bu mec
burî hükmün memurlar üzerinde yaptığı tazyik 
gözönüne alınarak bu on senelik müddetin tama
men memurların arzularına bırakılması tercih 
edilmiş ve diğer esaslar muhafaza edilmek sure
tile madde bu esas dairesinde yeniden yazılmış
tır. 

Lâyihanın 1 temmuz 1941 tarihinden itibaren 
işlemesi icap ettiğinden meriyet maddesi bu şe
kilde tadil edilerek 40 nci madde ve 44 ncü mad

de de 41 nci madde olarak kabul edilmişlerdir. 
Bu değişikliklerle yeniden tanzim edilen ka

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

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan H. Kitaba 
Kâtip 

İstanbul Bursa Bursa 
F. Öymen Fazlı Güleç Dr. Sadi Konuk 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit M. F. Altay 

İsparta İsparta Kayseri 
Kemal Turan R. Ünlü S. Hayri Ürgüblü 

Kırklareli Ordu Samsun 
B. Denker H. Yalman M. Ali Törüker 

Seyhan Yozgad 
S. Çam S. îçöz 

Bazı maddelerine muhalifim. 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLÎRÎ 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Bele
diyeler bankası memurları tekaüd sandığı teşki

line dair kanun 

MADDE 1 — Belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselerde ve belediyeler bankasında daimî 
vazife gören aylıklı memur ve müstahdemler için 
bir tekaüd sandığı kurulmuştur. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olub Dahiliye vekilliğinin nezareti altındadır. 

Belediyeler bankası idare meclisi bu sandığın 
da idare meclisidir. 

Banka umum müdürü bu sandığın müdü
rüdür. 

MADDE 3 — Sandık idare meclisinin vazife
leri şunlardır : 

A - Sandık gelirlerini takib ve tahsil etmek, 
B - Sandık mevcudunu idare ve sandık mu

amelâtını murakabe etmek, 
C - Tekaüd, maluliyet ve yetim maaşlarile 

tazminat ve ikramiyelere aid evrakı tedkik ve 
karara bağlamak, tahsis muamelesini tescil 
etmek, 

D - Her sene sandığın bilançosunu banka bi-
lânçosile birlikte hazırlamak ve tedkik ve tasdik 
edilmek üzere banka umumî heyetine tevdi et
mek, 

E - Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve 
masraflarını tasdik etmek, 

F - Sandığın malî vaziyetini devamlı surette 
murakabe etmek ve yeni tedbirler alınmasını 
icab ettiren ahvalde Dahiliye vekâletine rapor
la bildirmek. 

MADDE 4 — Sandık idare meclisi en az haf
tada bir defa içtima eder. Karar müretteb aza
nın ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat ha
linde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

idare meclisinin kararları deftere kayid ve 
içtimada bulunan aza tarafından imza edilir. 
İdare meclisi ve umum müdür bu vazifeleri 
fahrî olarak ifa eder. 

MADDE 5 — Sandık, mahkemelerle sair 
makam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara kar-

1) A TT ÎLt Y İ'] ENOÜM EN INÎN DEO IŞT t RÎŞt 

Belediyelerle bunlara, bağlı müesseseler re Be
lediyeler bankası memurları tekaüt sandığı teş

kiline dair kanun 

MADDE 1 — Belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselerde ve Belediyeler bankasında sicil
de kayidli ve musaddak kadrolara dahil da
imî vazife görenler için tekaüt sandığı kurul
muştur. 

MADDE 2 — Sandık hükmü şahsiyeti haiz 
olup Dahiliye vekaletinin nazareti altındadır. 

Belediyeler bankası idare meclisi bu sandı
ğın da idare meclisidir; Banka umum müdürü 
ba sandırın müdürüdür. 

MADoiE 3 — Sandık idare meclisinin vazi
feleri şunlardır: 

A) Sandık gelirlerini takip ve tahsil etmek, 
B) Sandık mevcudunu idare ve sandık mua

melâtını rnurakr.be etmek, 
C) Tekaüt, maluliyet, yetim ve dul maaş

larile tazminat ve ikramiyelere ait evrakı tet
kik ve kararlara bağlamak, tahsis muamelesini 
tescil etmek, 

D) Eer sene sandığın bilançosunu banka 
bilançosu ile birlikte hazırlamak ve tetkik ve 
tasdik edilmek üzere banka Umumî heyetine 
tevdi etmek, 

E) Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve 
masraflarını tasdik etmek, 

F) Sandığın malî vasiyetini devamlı surette 
murakabe etmek ve yeni tetbirler alınmasını 

icap ettiren ahvalde Dahiliye vekâletine rapor
la bildirmek. 

MADDE 4 — Sandık idare meclisi en az 
haftada bir defa içtima eder. Karar müret-
tep asanın ekseriyetile verilir. Eeylerde müsa
vat halinde reisin bulunduğu taraf tercih olu
nur. İdare meclisinin kararları deftere kayit 
ve içtimada bulunan aza tarafından imza edi
lir. İdare meclisi ve umum müdür bu vazife
leri ücretsiz olarak ifa eder. 

MADDE 5 — Sandığın mahkemelerle sair 
makam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara kar-
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MALİYE ENÜCMENİNlN DEĞİŞTİRiŞl 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve 
belediyeler bankası memurları tekaüt sandığı 

teşkiline dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Belediyelerle bunlara bağlı mü

esseselerle, belediyeler bankasında ve beledi
yeler imar heyetine bağlı fen şefliğinde sicil
de kayitli ve musaddak kadrolara dahil daimî 
vazife görenler için bir tekaüt sandığı kurul
muştur. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olup Dahiliye vekâletinin nezareti altındadır. 

Belediyeler bankası idare meclisi bu sandı
ğın da idare meclisidir. Banka umum müdürü 
bu sandığın müdürüdür ve umumî 'heyeti de 
umumî heyetidir. 

MADDE 3 — Sandık idare meclisinin vazi
feleri şunlardır : 

A) Sandık gelirlerini takip ve tahsil etmek, 
B Sandık mevcudunu idare ve sandık mu

amelâtını murakabe etmek, 
C) Tekaüt, maluliyet, yetim ve dul maaşlarile 

tazminat ve ikramiyelere ait evrakı tetkik et
mek ve kararlara bağlamak, tahsis muamele
sini tescil etmek, 

D) Her sene sandığın bilançosunu banka bi
lançosu ile birlikte hazırlamak ve tetkik ve tas
dik edilmek üzere banka umumî heyetine tevdi 
etmek, 

E) Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve 
masraflarını tasdik etmek, 

F) Sandığın malî vaziyetini devamlı surette 
murakabe etmek ve yeni tedbirler alınmasını 
icap ettiren ahvalde Dahiliye vekâletine rapor
la bildirmek. 

MADDE 4 — Sandık idare meclisi en az haf
tada bir defa içtima eder, karar mürettep aza
nın ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat ha
linde reisin bulunduğu taraf tercih olunur, ida
re meclisinin kararları deftere kayit ve içtima-
da bulunan aza tarafından imza edilir, idare 
meclisi ve umum müdür bu vazifeleri ücretsiz 
olarak ifa eder. 

MADDE 5 — Sandığın mahkemelerle sair 
makam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara karşı 

İl — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Be
lediyeler Bankası memurları tekaüt sandığı teşki

line dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselerde ve Belediyeler Bankasında ve be
lediyeler imar heyetine bağlı fen şefliğinde si
cilde kayitli ve musaddak kadrolara dahil dai
mî vazife görenler için bir tekaüt sandığı kuru
lur. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olup Dahiliye vekâletinin nezaret ve muraka
besi altındadır. 

Belediyeler Bankası idare meclisi bu sandı
ğın da idare meclisidir. Banka umum müdürü 
bu sandığın müdürü ve umumî heyeti de umu
mî heyetidir. Bankanın murakipleri bu sandı
ğın murakipleridir. 

MADDE 3 — Sandığın idare meclisinin va
zifeleri şunlardır : 

A) Sandık gelirini takip ve tahsilini temin 
ve mevcudunu idare ve sandık muamelâtını mu
rakabe etmek, 

B) Tekaüt, maluliyet, yetim ve dul maaşla
rile tazminat ve ikramiyelere ait evrakı tetkik 
etmek ve kararlara bağlamak, tahsis muamele
sini tescil etmek, 

C) Her sene sandığın bilançosunu banka bi
lançosu ile birlikte hazırlamak ve tetkik ve tas
dik edilmek üzere banka umumî heyetine tevdi 
etmek, 

D) Sandığın bütçe ve kadrosunu tanzim ve 
masraflarını tasdik etmek, 

E)Sandığm malî vaziyetini devamlı surette 
murakabe etmek ve yeni tedbirler alınmasını 
icabettiren ahvalde Dahiliye vekâletine raporla 
bildirmek. 

MADDE 4 — Sandık idare meclisi en az 
haftada bir defa içtima eder, karar mürettep 
azanm ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat 
halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 
İdare meclisinin kararları deftere kayit ve içti-
mada bulunan aza tarafından imza edilir, idare 
meclisi, Umum müdür ve murakipler bu vazife
leri ücretsiz olarak ifa ederler. 

MADDE 5 — Sandığı, mahkemelerle sair 
makam ve heyetlerde ve üçüncü şahıslara kar-

( S. Sayısı : 217 ) 



— 12 — 
Hü. 

§ı sandık müdürü temsil eder. Banka hukuk 
müşaviri sandığın da fahrî hukuk müşaviridir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince tahsis 
edilecek tekaüd, maluliyet ve yetim maaşla
rile verilecek tazminat ve ikramiyelere aid ev
rak, memurlarının mensub olduğu belediye ve 
idareler tarafından ihzar edilerek Sandık 
müdürlüğüne gönderilir. 

Bu memurlardan tayinleri vekâletlere aid 
olanların tahsis muameleleri mensub olduğu 
vekâlet ile muhabere edilerek yapılır. 

MADDE 7 — Sandığm veznedarlık işini Be
lediyeler bankası ifa eder. Banka bu işi üc
retsiz yapar. 

MADDE 8 — Tahsis edilen maaşlarla ikra
miye ve tazminat Belediyeler bankası tarafın
dan müstahakların ikamet ettikleri mahaller
de tediye ettirilir. 

MADDE 9 — Sandığa aid hesab, yazı, ta
hakkuk ve tahsis gibi bilcümle muameleleri 
yapmak için aylık ve masrafları sandığa aid 
olmak üzere lüzumu kadar memur ve müstah
dem bulunur. 

Bankada bu hizmet için meccanen çalışma 
yeri ayrılır. 

Sandık memur ve müstahdemleri umum 
müdürün inhası ve idare meclisinin tasdiki ile 
tayin edilir. 

Bu memur ve müstahdemler Belediyeler 
bankası memurlarmm ve müstahdemlerinin 
haklarını haiz ve onların mükellefiyetlerine 
tabidirler. 

MADDE 10 — Sandığm sermaye ve gelir
leri şunlardır: 

A - Bu kanuna tâbi memuriyet ve vazifele
re yeniden alınacakların ilk aylıklarından ke
silecek % 25, 

B - Bu kanun hükümlerinden istifade ede
cek memur ve müstahdemlerin aylık tutarın
dan her ay kesilecek % 5, 

C - «B» fıkrasında yazılı memur ve müs-

(S . Sa, 
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sı Sandık müdürü temsil eder. Banka hukuk 
müşaviri sandığın da fahrî hukuk müşaviridir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince tahsis 
edilecek tekaüt ve maluliyet ve yetim ve dul 
maaşlarile verilecek tazminat ve iade edilecek 
aidat ve ikramiyelere ait olarak, memurları
nın mensup olduğu idareler ve belediyeler ta
rafından ihzar edilerek sandık müdürlüğüne 
gönderilir. Bu memurlardan tayinleri vekâlet
lere ait olanların tahsis muameleleri mensup 
olduğu vekâlet ile muhabere edilerek yapılır. 

MADDE 7 — Sandığın veznedarlık işini Be
lediyeler bankası ifa eder, banka bu işi ücret
siz yapar. 

MADDE 8 — Tahsis edilen maaşlarla ikra
miye ve tazminat Belediyeler bankası tarafın
dan müstehiklerin ikamet ettikleri mahallerde 
tediye ettirilir. 

MADDE 9 — Sandığa ait hesap, yazı, ta
hakkuk ve tahsis gibi bilcümle muameleleri 
yapmak için aylık ve masrafları sandığa ait 
olmak üzere lüzumu kadar memur ve müstah
dem bulunur. 

Bankada bu hizmet için meccanen çalışma 
yeri ayrılır. Sandık memur ve müstahdemleri 
umum müdürün inhası ve idare meclisinin tas-
dikile tayin edilir. Bu memur ve müstahdem
ler Belediyeler bankası memurlarmm ve müs
tahdemlerinin haklarını haiz ve onlarm mü
kellefiyetlerine tabidirler. 

MADDE 10 — Sandığın sermayesi ve geliri 
şunlardır: 

A) Bu kanuna tâbi memuriyet ve vazife
lere yeniden alınacakların ilk aylıklarından ke
silecek % 25, 

B) Bu kanun hükümlerinden istifade edecek 
memur ve müstahdemlerin aylık tutarından her 
ay kesilecek % 5 1er, 

O) B fıkrasında yazılı memur ve müstahdem-
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sandık müdürü temsil eder. Banka hukuk mü
şaviri sandığın da ücretsiz hukuk müşaviridir. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince tahsis edi
lecek tekaüt ve maluliyet ve yetim ve dul ma-
aşlarile verilecek tazminat ve iade edilecek ai
dat ve ikramiyelere ait olarak, memurlarının 
mensup olduğu idareler ve belediyeler tarafın
dan ihzar edilerek sandık müdürlüğüne gönde
rilir. Bu memurlardan tayinleri vekâletlere ait 
olanların tahsis muameleleri mensup olduğu ve
kâlet ile muhabere edilerek yapılır. 

MADDE 7 — Sandığın veznedarlık işini 
Belediyeler bankası ifa eder. Banka bu işi üc
retsiz yapar. 

MADDE 8 — Tahsis edilen maaşlarla ikra
miye ve tazminat Belediyeler bankası tarafın
dan müstehiklerin ikamet ettikleri mahaller
de tediye ettirilir. Müstehiklerin ikamet ettik
leri mahallerde millî banka veya belediye bu
lunmadığı takdirde en yakın banka veya bele
diye veznesinden tediye ettirilir. 

MADDE 9 — Sandığa ait hesap, yazı, tahak
kuk ve tahsis gibi bilcümle muameleleri yap
mak için aylık ve masrafları sandığa ait olmak 
üzere lüzumu kadar memur ve müstahdem bu
lunur. 

Bankada bu hizmet için meccanen çalışma-
yeri ayrılır. Sandık memur ve müstahdemleri 
umum müdürün inhası ve idare meclisinin tas-
tikile tayin olunur. Bu memur ve müstahdem
ler Belediyeler bankası memurlarının ve müs
tahdemlerinin haklarını haiz ve onların mü
kellefiyetlerine tabidirler. 

MADDE 10 — Sandığın sermayesi ve geliri 
şunlardır: 

A) Bu kanuna tâbi memuriyet ve vazifelere 
yeniden alınacakların ilk aylıklarından kesile
cek % 25, 

B) Bu kanun hükümlerinden istifade edecek 
memur ve müstahdemlerin aylık tutarından her 
ay kesilecek % 5 1er, 

C) B fıkrasında yazılı memur ve müstah-

î â -
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sı sandık müdürü temsil eder. Banka hukuk 
müşaviri sandığın da ücretsiz hukuk müşavi
ridir. 

MADDE 6 — Maliye encümeninin 6 ncı mad
desi aynen. 

MADDE 7 — Sandığın veznedarlık işini üc
retsiz olarak Belediyeler bankası ifa eder. 

MADDE 8 — Tahsis edilen maaşlarla ikra
miye, tazminat ve iade edilecek aidat Belediye
ler bankası tarafından müstehliklerine ikamet 
ettikleri mahallerde tediye ettirilir. 

MADDE 9 — Maliye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 10 — Sandığın gelirleri şunlardır: 

Â) Bu kanun hükümlerinden istifade edecek 
memuriyet ve vazifelere yeniden alınacakların 
ilk aylıklarından kesilecek % 25, 

B) Bu kanun hükümlerinden istifade edecek 
memur ve müstahdemlerin aylıkları tutarından 
her ay kesilecek % 5 1er, 

C) B fıkrasında yazılı memur ve müstahdem-
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tahdemlerin aylıklarından kesilecek % 5 lerin 
bir senelik baliğine muadil kendilerini tavzif 
eden belediye ve müesseseler bütçelerinden san
dığa tediye edilecek mebaliğ, 

D - Sandık sermayesinin getireceği faizler, 
E - Terfi eden veya zam gören memur ve 

müstahdemlerden ilk teri i ayma aid tefrik 
edilecek zam ve terakki farkı, 

F - Belediyeler bankası senelik bilançosu
na göre gayrisafi kârdan tefrik edilecek % 2, 

G - Memur ve müstahdemlerin aylıkların
dan inzibatî mahiyette kesilecek para cezaları, 

H - Müteferrik gelirler. 

MADDE 11 — Memurlara verilen aylıklar 
her hangi sebeble eksik dahi verilse sandık 
tevkifatı aylıkların tamamı üzerinden yapılır. 

MADDE 12 — A : Bu kanunun 10 ncu 
maddesi A, B, E fıkralarında yazılı memur ve 
müstahdemlerin aylıklarından kesilen paralar 
tevkifatı müteakib en geç 15 gün içinde Be
lediyeler bankasına gönderilir. 

Bu müddet içinde göndermeyen veya tev
kif atı yapmayan âmiri ita ile muhasibden, Ban
ka umum müdürlüğünden vaki olacak işar 
üzerine, mahallin en büyük mülkiye memuru 
tarafından ceza olarak % 10 fazlasile tahak
kuk ettirilerek tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur. 

B : «C» fıkrasında yazılı para aidat irsa-
lâtile birlikte gönderilir. Burada yazılı para
ları vaktinde göndermeyen âmiri ita ve mu-
hasibler hakkında da yukarıki cezaî hükümler 
tatbik edilir. 

MADDE 13 — Sandığın Belediyeler banka
sındaki mevduatının faizi bankanın ikraz mu
kabili aldığı faizlerin bir noksanından az ola
maz. 

MADDE 14 — Sandığın mevcudatı ile aidat 
ve matlubatı ve bunların getireceği faiz ve te
mettüler Devlet emvaline mahsus hak ve rüç-

14 -
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lerin aylıklarından kesilecek % 5 lerin bir se
nelik baliğine muadil kendilerini tavzif eden 
belediye ve müesseseler bütçelerinden sandığa 
tevdi edilecek mebaliğ, 

D) Sandık sermayesinin getireceği faizler, 
E) Terfi eden veya zam gören memur ve 

müstahdemlerden ilk aya ait tefrik edilecek ter
fi ve zam farkı, 

F) Belediyeler bankası senelik bilançosuna 
göre gayrisafi kârdan tefrik edilecek % 2, 

G) Memur ve müstahdemlerin aylıklarından 
inzibatî mahiyette kesilecek para cezaları, 

H) 12 nci madde mucibince âmiri ita ve mu-
hasiblerden cezaen alınacak % 10 1ar, 

î) Müteferrik gelirler. 

MADDE 11 — Memurlara verilen aylıklar 
her hangi sebeple eksik dahi verilse sandık tev
kifatı aylıkların tamamı üzerinden yapılır. 

MADDE 12 — 
A) Bu kanunun üçüncü maddesinin A, B, 

E fıkralarında yazılı memur ve müstahdem
lerin aylıklarından kesilen paralar tevkifatı 
müteakip en geç 15 gün içinde Belediyeler 
bankasına gönderilir. 

Bu müddet içinde göndermeyen veya tev-
kifat yapmayan âmiri ita ile muhasipten ban
ka umum müdürlüğünden vaki olacak işar üze
rine (Vilâyet ve belediye makamları ayni şa
hıs uhdesinde bulunduğu takdirde Dahiliye 
vekili kazalarda ayni vaziyet mevcut olduğu 
takdirde de vali, aksi halde) mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından ceza olarak % 10 
fazlasile tahakkuk ettirilerek tahsili emval ka
nununa göre tahsil olunur. 

B) H ve G fıkralarında yazılı para, aidat, 
irsalâtile birlikte gönderilir. Bu fıkralarda yazı
lı paraları vaktinde göndermeyen âmiri ita ve 
muhasipler hakkında da yukarıki fıkrada yazı
lı ceza hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 13 — Sandığın mevduatına beledi
yeler bankasınca verilecek faizin miktarı ban
kanın ikraz mukabili aldığı faizin bir noksanın
dan az olamaz. 

MADDE 14 — Sandığın mevcudatı ile aidat 
ve matlubatı ve bunların getireceği faiz ve te-

| mettüler Devlet emvaline mahsus hakkı rüçhan-

( S. Sayısı : 217 ) 



— 15 — 
Mal. E. 

demlerin aylıklarından kesilecek % 5 lerin se
nelik baliğine muadil kendilerini tavzif eden 
belediye ve müesseseler bütçelerinden sandığa 
her sene tevdi edilecek mebaliğ, 

D) Sandık sermayesinin getireceği faizler, 
E) Terfi eden veya zam gören memur ve 

müstahdemlerden ilk aya ait tefrik edilecek 
terfi ve zam farkı, 

F) Belediyeler bankası senelik bilançosuna 
göre gayri safi kârdan tefrik edilecek % 2, 

G) Memur ve müstahdemlerin aylıkların
dan inzibatî mahiyette kesilecek para cezaları, 

H) 12 nci madde mucibince âmiri ita ve mu
hasiplerden cezaen almacak % 10 1ar, 

I) Müteferrik gelirler. 

MADDE 11 — Memurlara verilen aylıklar 
her hangi sebeple eksik dahi verilse sandık tev-
kifatı aylıkların tamamı üzerinden yapılır. 

MADDE 12 — 
A) Bu kanunun 10 ncu maddesinin A, B, E 

fıkralarında yazılı memur ve müstahdemlerin 
aylıklarından kesilen paralar tevkifatı mütea
kip en geç 15 gün içinde Belediyeler bankasına 
gönderilir. 

Bu müddet içinde göndermeyen veya tev-
kifat j^apmayan âmiri ita ile muhasipten Ban
ka umum müdürlüğünden vaki olacak işar üze
rine (Vilâyet ve belediye makamları aynı şa
hıs uhdesinde bulunduğu takdirde Dahiliye ve
kili, kazalarda ayni vaziyet mevcut olduğu tak
dirde de vali, aksi halde) mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından ceza olarak % 10 
fazlasile tahakkuk ettirilerek tahsili emval ka
nununa göre tahsil olunur. 

B) H ve G fıkralarında yazılı para, aidat, 
irsalâtile birlikte gönderilir. Bu fıkralarda ya
zılı paraları vaktinde göndermeyen âmiri ita ve 
muhasipler hakkmda da yukarıki fıkrada yazılı 
ceza hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 13 — Sandığın mevduatına Beledi
yeler bankasınca verilecek faizin miktarı banka
nın ikraz mukabili aldığı faizin bir noksanından 
az olamaz. 

MADDE 14 — Sandığın raevduatile aidat 
ve matlubatı ve bunların getireceği faiz ve temet
tüler Devlet emvaline mahsus hakkı rüchanları 

B. E. 

lerin aylıkları tutarından kesilecek % 5 lerin 
senelik baliğine muadil kendilerini tavzif eden 
belediye ve müesseselere bütçelerinden sandığa 
her sene tevdi edilecek mebaliğ, 

D) Sandık sermayesinin getireceği faizler, 
E) Terfi eden veya zam gören memur ve 

müstahdemlerden ilk aya ait tefrik edilecek ter 
fi ve zam farkı, 

F) Belediyeler bankası senelik bilançosuna 
göre gayri safî kârdan tefrik edilecek % 2 

G) Memur ve müstahdemlerin aylıklarından 
inzibatî mahiyette kesilecek para cezaları, 

H) 12 nci madde mucibince âmiri ita ve mu
hasiplerden cezaen alınacak % 10 1ar. 

î) Müteferrik gelirler. 

MADDE 11 — Maliye encümeninin on birin
ci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Maliye encümeninin on ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — Maliye encümeninin on üçün
cü maddesi aynen. 

MADDE 14 — Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen. 
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hanları haiz olub bir gûna vergi ve resme tâbi 
değildir ve hiç bir suretle haciz ve temlik edile
mez. 

MADDE 15 — Sandığın sermayesi, sandık 
namına »hakikî veya hükmî hiç bir şahsa ikraz 
edilemez. 

MADDE 16 — Dahiliye vekili her beş senede 
bir defa mecburî olarak ve lüzum görürse daha 
evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis formülle
rini mutahassıslarına tedkik ettirerek alınacak 
neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık 
veya muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâ
lete bildirir. 

Memur ve müstahdemlerden yapılacak tevki-
fatm arttırılması veyahud aylık, tazminat ve ik
ramiyelere aid nisbetlerin eksiltilmesi suretile 
sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak 
tedbirleri almağa İcra Vekilleri Heyeti salahi
yetlidir. 

MADDE 17 — Bu sandığa dahil memur ve 
müstahdemler sandığa aidat verdikleri müddete 
münhasır olmak üzere geçen hizmet müddetleri 
30 seneyi doldurduğunda tekaüde sevkedilebile-
ceği gibi resen de tekaüdlüklerini taleb edebilir
ler. 

Hizmet müddetini dolduranlara ve 60 yaşını 
ikmal etmek veya malul olmak dolayısile hizmet
ten ayrılanlara ve ölenlerin yetimlerine verile
cek aylık tazminat ve ikramiyeler muhtelif hal 
ve vaziyetlere göre Devlet demiryolları memur
ları tekaüd sandığına dair 2454 numaralı kanun 
ve bunun müzeyyelât ahkâmı dairesinde müma
silleri için kabul edilen esaslara göre bir nizam
name ile tesbit edilir. 

Şu kadar ki: 
A - Bu kanuna tâbi olanların tekaüdlüğün-

de 1683 numaralı kanuna göre tekaüde tâbi olan 
ayni derecedeki maaşı esas tutulur. 

B - İhtisas mevkiinde bulunanların tekaüd-
lüğünde 3656 numaralı kanunda mutahassıslarm 
tekaüdlüğü için kabul edilen esaslar tatbik edi
lir. 

Da. E. 

lan haiz olup bir gûna vergi ve resme tâbi de
ğildir ve hiç bir suretle haciz edilemiyeceği gibi 
bu kanun hükümlerine tâbi bulunan memur ve 
müstahdemlerin aylıklarından kesilen tekaüt ai
datını âhara temlike hakları olamaz. 

MADDE 15 — Sandığın sermayesi sandık 
namına hakikî veya hükmî hiç bir şahsa ikraz 
edilemez. 

MADDE 16 — Dahiliye vekili her beş senede 
bir defa mecburî olarak ve lüzum görürse daha 
evvel sandığın malî vaziyetile tahsis formülleri
ni mütehassıslarına tetkik ettirerek alınacak 
neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık 
veya muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başve
kâlete bildirir. Memur ve müstahdemlerden ya
pılacak tevkifatm arttırılması veyahut aylık 
tazminat ve ikramiyelere ait nisbetlerin eksil
mesi suretile sandığın daimî muvazeneli bir şe
kilde tutacak tedbirleri almakla İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 17 — Belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselerde ve Belediyeler bankasında ve 
îmar heyetine bağlı fen şefliği kadrosuna dahil 
ve müseccel olan memur ve müstahdemlere te
kaüt aylığı tahsis olunabilmek için, 

A) Filî hizmetleri 20 seneyi veya yaşları 
60 §ı doldurmuş olmak, 

B) Filî hizmeti 20 seneyi doldurarak vazi
fe ifa edemiyecek derecede maluliyete uğramak, 

C) 30 sene müddetle hizmette bulunmak 
şarttır. (B) fıkrasında yapılı vaziyette tekaüde 
sevk keyfiyeti mensup olduğu dereceye veya 
bankaca resen yapılır. (A) ve (C) fıkralarında 
yazılı vaziyetlerde bulunanlar kendi arzularile 
tekaütlüklerini istiyebilecekleri gibi mensup 
oldukları belediye ve bankaca da resen tekaü
de sevkolunabilirler. Bu madde mucibince tah
sis olunacak tekaüt aylıklarının nisbetleri aşa
ğıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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haiz olup bir gûna vergi ve resme tâbi değildir 
ve hiç bir suretle haciz edileraıyeceği gibi bu 
kanun hükümlerine tâbi bulunan memur ve 
müstahdemlerin aylıklarından kesilen tekaüt 
aidatını ahara temlike hakkı olamaz. 

MADDE 15 — Sandığın sermayesi sandık 
namına hakikî veya hükmî hiç bir şahsa ikraz 
edilemez. 

MADDE 16 — Dahiliye vekili her beş senede 
bir defa mecburî olarak ve lüzum görürse daha 
evvel sandığın malî vaziyetile tahsis formülle
rini mütehassıslarına tetkik ettirerek alınacak 
neticeye göre sandığın malî vaziyetinde darlık 
veya muvazenesizlik görürse keyfiyeti Başvekâ
lete bildirir. Memur ve müstahdemlerden yapı
lacak tevkifatm arttırılması veya eksiltilmesi 
veyahut aylık tazminat ve ikramiyelere ait nis
betlerin eksiltilmesi suretile sandığın daimî mu
vazeneli bir şekilde tutacak tedbirleri almağa 
îcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 17 — Bu kanuna göre tekaüt aylığı 
tahsis olunabilmek için, 

A) Filî hizmetleri 20 seneyi veya yaşları G0 ı 
doldurmuş olmak, 
' B) Filî hizmeti 20 seneyi doldurmak ve 

ayni zamanda vazife ifa edemiyecek derecede 
maluliyete uğramak, 

C) 30 sene müddetle hizmette bulunmak şart
tır, B fıkrasında yazılı vaziyette tekaüde sevk 
keyfiyeti mensup olduğu idarelerce resen yapılır. 
A ve C fıkralarında yazılı vaziyetlerde bulunan
lar kendi arzularile tekaütlüklerini isteyebile
cekleri gibi mensup oldukları idarelerce de re
sen tekaüde sevk olunabilirler. Bu madde muci
bince tahsis olunacak tekaüt aylıklarının nisbet-
leri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

17 — 
B. E. 

MADDE 15 — Sandığın mevcudatı sandık 
namına hakikî veya hükmî hiç bir şahsa ikraz 
edilemez. Ancak 2 - VI -1941 tarih ve 4060 sa
yılı kanun hükmü mahfuzdur. 

MADDE 16 — Dahiliye vekili her beş sene
de bir defa mecburî olarak ve lüzum görürse 
daha evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis for
müllerini mütehassıslarına tetkik ettirerek alı
nacak neticeye göre sandığın malî vaziyetinde 
darlık veya muvazenesizlik görürse keyfiyeti 
Başvekâlete bildirir. îcra Vekilleri Heyetince, 
memur ve müstahdemlerden yapılacak tevki
fatm arttırılması veyahut aylık tazminata ait 
nisbetlerin eksiltilmesi suretile sandığı daima 
muvazeneli bir şekilde tutacak kanunî tedbir
ler alınmasına lüzum görüldüğü takdirde key
fiyet bir lâyiha ile Büyük Millet Meclisine ar-
zedilir. 

MADDE 17 — Bu kanuna göre tekaüt aylı
ğı tahsis olunabilmek için: 

A) Filî hizmetleri yirmi seneyi ve yaşları 
altmışı doldurmuş olmak, 

B) Filî hizmeti yirmi seneyi doldurmak ve 
ayni zamanda vazife ifa edemiyecek derecede 
maluliyete uğramak, 

C) Otuz sene müddetle hizmette bulunmak 
şarttır. (B) fıkrasında yazılı vaziyette tekaüde 
sevk keyfiyeti mensup olduğu idarelerce re
sen yapılır. (A) ve (C) fıkralarında yazılı va
ziyetlerde bulunanlar kendi arzularile teka
ütlüklerini isteyebilecekleri gibi mensup olduk
ları idarelerce de resen tekaüde sevkolunabi-
lirler. Bu madde mucibince tahsis olunacak 
tekaüt aylıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvel
de gösterilmiştir: 
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C - İtfaiye hizmetinde çalışanların bilfiil bu 
hizmette geçtikleri her sene tenaüdlüklerinde 
bir buçuk sene sayılır. 

Tekaüt edilecek memur Memur ve müstahdemin 
ve müstahdemininin tekaüde hak kazandığı 
son aylıklarının % de tarihe kadar sandığa 

nisbeti iştirak seneleri 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Şu kadar ki, bu memur ve müstahdemlerin 
aylıklarına ve hizmet müddetlerine ve yukarı
daki cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edile
cek aylık miktarı ayni derecede bulunan müd
dette hizmet etmiş olan Devlet memurlarının 
1683 numaralı kanunun 4 ncü maddesine bağlı 
cetvelin birinci dereceye ait sütunu mucibince 
bağlanacak tekaüt maaşı miktarını geçemez. 
1683 numaralı kanunun 4 ncü maddesine bağlı 
cetvelin ikinci ve üçüncü devrelerine ait sütun
ların Devlet memurları hakkında tatbika geçil
diği zaman sandığın mevcudu ile gelirlerinin ki
fayeti şartile bu sandığa tâbi memur ve müs
tahdemleri hakkında da o sütunlarda yazılı mik
tarları geçmemek üzere işbu kanun hükümleri
ne göre tekaüt aylığı bağlanır. 

Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık tahsisin
de nazarı itibare alınacak tekaüt aylığı da bu 
madde mucibince hesap olunur. 

MADDE 18 — Hizmet müddetleri 20 seneyi 
doldurmadan malulen veya sin tahdidi ile ayrı
lacaklara o tarihe kadar sandığa vermiş olduk
ları paralar iade edilmekle beraber kendilerine 
her hizmet senesine mukabil bir aylık nisbetinde 
tazminat verilerek sandıkla alâkaları kesilir. 
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Memur ve müstahdemin Tekaüt edilecek me-
tekaüde hak kazandığı mur ve müstahdemi-
tarihe kadar sandığa işti- nin son aylıklarının 

rak seneleri % de nisbeti 

15 35 
16 36 
17 37 
18 38 
19 39 
20 40 
21 41 
22 42 
23 43 
24 44 
25 45 
26 46 
27 47 
28 48 
29 49,5 
30 51 

Şu kadar ki bu memur ve müstahdemlerin 
aylıklarına ve hizmet müddetlerine ve yukarı
daki cetvelde yazılı cetvellere göre tahsis- edi
lecek aylık miktarı ayni derecede bulunan müd
detle hizmet etmiş olan Devlet memurlarına 
1683 numaralı kanunun 4 ncü maddesine bağlı 
cetvelin birinci devreye ait sütunu mucibince 
bağlanacak tekaüt maaşı miktarını geçemez. 
1683 numaralı kanunun 4 ncü maddesine bağlı 
cetvelin 2 nci veya 3 ncü devrelerine ait sütun
ların Devlet memurları hakkında tatbika ge
çildiği zaman sandığın mevcudu ile gelirleri
nin kifayeti şartile bu sandığa tâbi memur ve 
müstahdemleri hakkmda da o sütunlarda ya
zılı miktarları geçmemek üzere işbu kanun hü
kümlerine göre tekaüt aylığı bağlanır. 

Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık tahsisin
de nazarı itibare almacak tekaüt aylığı da bu 
madde mucibince hesap olunur. 

MADDE 18 — Hizmet müddetleri 20 seneyi 
doldurmadan malulen veya sin tahdidi ile ay
rılacaklara o tarihe kadar sandığa vermiş ol
dukları paralar iade edilmekle beraber kendi
lerine her hizmet senesine mukabil bir aylık 
nisbetinde tazminat verilerek sandıkla alâka
ları kesilir. 

B. E. 

Memur ve müstahde
minin tekaüde hak ka
zandığı tarihe kadar 

Tekaüt edilecek memur 
ve müstahdeminin son 

sandığa iştirak seneleri aylıklarının % nisbeti 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 

Şu kadar ki, bu memur ve müstahdemlerin 
aylıklarına ve hizmet müddetlerine ve yukarı
daki cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edile
cek aylık miktarı bir aşağı derecede bulunan 
ve ayni müddetle hizmet etmiş olan Devlet me
murlarına 1683 sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bağlı cetvel mucibince bağlanacak tekaüt maa
şı miktarını geçemez. 

Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık tahsisin
de nazarı itibare alınacak tekaüt aylığı da bu 
madde mucibinde hesap olunur. 

MADDE 18 — Maliye encümeninin 18 nci 
madedsi aynen 
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MADDE 19 —• Vazifesi esnasında ve vazife 
yüzünden vukua gelen maluliyetten dolayı me
mur ve müstahdemlere hizmet müddetlerine ba
kılmaksızın son aklıkları aylığın yüzde 70 ini 
geçmemek üzere nizamname ile tayin edilecek 
dereceler üzerinden maluliyet maaşı tahsis olu
nur. 

Vazife esnasında hâclis olan maluliyet veya 
vefat neticesinde bıraktıkları dul ve yetimlere 
aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya ha
yatı müddetince veya tekrar evleninceye kadar 
ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlâtlardan her birine ve 18 yaşını 
dolduruncaya kadar bu aylığın % 10 i, çocuk
lar ana veya babadan yetim ise her birine % 25 
nisbetinde aylık bağlanır. 

Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua 
gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlıyarak 
% 25 nisbetine çıkarılır. 

Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyorlar
sa 25 yaşlarını ikmale kadar verilir. Ancak lise 
tahsilini 19 yaşında bitirip te yüksek tahsile de
vam edenler hakkında yukarıdaki fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

Yüksek tahsilini 25 yasını doldurmadan biti
renlerin aylıkları kesilir, 

Dul kalan kadın birinci ve ikinci derecede 
malûl olduğu halde evlenirse ölünceye kadar 
dul maaşı alabilir. 

Yukarıki fıkralar mucibince dul ve yetim
lere tahsis olunacak aylıklar yekûnu hesaba 
esas olan aylığın % G0 mı geçemez. 

MADDE 20 — Filî hizmeti 15 seneyi dol-
durmaksızm ölen memur ve müstahdemin dul 
kalan karısına veya muhtaç kocasına 18 nci 
maddede yazılı tazminatın yarısı ve 18 ini geç
meyen her Öz evlâda dula isabet eden para
nın beşte biri tazminat olarak verilir, 

Ancak çocukların hepsi birden alacakları 
tazminatın yekûnu 18 nci madde mucibince ve
rilecek tazminat yekûnununun % 50 sini geçe
mez, Ölen dul bırakmamış ise yukarıki fıkra 
mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâveten 
yetimlerine taksim olunur. Bundan başka öle
nin mevduatı da kalan dul ve yukarıda göste
rilen yetimler arasında müsavaten dağıtılır, 

( S . Sayısı : 217) 



— 21 — 
Mal. E. 

MADDE 19 — Vazifesi esnasında ve vazife 
yüzünden vukua gelen maluliyetten dolayı me
mur ve müstahdemlere hizmet müddetlerine 
bakılmaksızın son aldıkları aylığm % 70 ini 
geçmemek üzere nizamname ile tayin edilecek 
dereceler üzerinden maluliyet maaşı tahsis olu
nur. 

Vazife esnasında hadis olan maluliyet veya 
vefat neticesinde bıraktıkları dul ve yetimle
re aşağıdaki hükümlere göre aylık bağlanır: 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlâtlardan her birine 18 yaşmı dol
duruncaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuklar 
ana veya babadan yetim ise her birine % 25 
nisbetinde aylık bağlanır. 

Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua 
gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlaya
rak % 25 nisbetine çıkarılır. 

Çocuklar lisenin son sınıfında bulunuyor
larsa 25 yaşlarını ikmale kadar verilir. Ancak 
lise tahsilini 19 yaşında bitiripte yüksek tahsi
le devam edenler hakkında yukarıdaki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Yüksek tahsilini 25 yaşını doldurmadan bi
tirenlerin aylıkları kesilir. 

Dul kalan kadm birinci ve ikinci derecede 
malûl olduğu halde evlenirse ölünceye kadar 
dul maaşı alabilir. 

Yukarıki fıkralar mucibince dul ve yetim
lere tahsis olunacak aylıklar yekûnu hesaba 
esas olan aylığın % 60 nı geçemez. 

MADDE 20 — Filî hizmeti 15 seneyi doldur-
maksızm ölen memur veya müstahdemin dul ka
lan karısına veya muhtaç kocasına 18 nci mad
dede yazılı tazminatın yarısı ve 18 ini geçmeyen 
her öz evlâda, dula isabet eden paranın beşte 
biri tazminat olarak verilir. 

Ancak çocukların hepsi birden alacakları 
tazminatın yekûnu 18 nci madde mucibince ve
rilecek tazminat yekûnunun % 50 sini geçmez. 
Ölen dul bırakmamış ise yukarıki fıkra muci
bince dulun hakkı olan tazminat ilâveten ye
timlerine taküim olunur. Bundan başka ölenin 
mevduatı da kalan dul ve yukarıda gösterilen 
yetimler arasında müsavatan dağıtılır. 

İ3.-E. 

MADDL 19 — Vazifesi başında vukua gelen 
kazalardan malûl kalan memur ve müstahdem
lere hizmet müddetlerine bakılmaksızın son al
dıkları aylığın % 70 ini geçmemek üzere nizam
name ile tayin edilecek dereceler üzerinden ma
luliyet maaşı tahsis olunur. 

Böyle bir kaza neticesinde ölenlerin bıraka
cakları dul ve yetimlere aşağıdaki hükümlere 
göre aylık bağlanır : 

A) Dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
hayatı müddetince veya tekrar evleninceye ka
dar ölenin son aylığının % 30 u, 

B) Öz evlâtlardan her birine 18 yaşını dol
duruncaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuklar 
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nis
betinde aylık bağlanır. 

Ana ve babadan yetimlik sonradan vukua 
gelirse tahsis olunan aylık o tarihten başlayarak 
% 25 nisbetine çıkarılır. 

Çocuklar lisenin .son sınıfında bulunuyorlar-, 
sa aylıkları 19 yaşını bitirinceye kadar yüksek 
tahsilde bulunuyorlarsa 25 yaşını ikmallerine 
kadar verilir. Ancak lise tahsilini 19 yaşında 
bitiripte yüksek tahsile devam edenler hakkın
da yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. 

Yüksek tahsilini 25 yaşını doldurmadan bi
tirenlerin aylıkları kesilir. 

Yukariki fıkralar mucibince dul ve yetimle
re tahsis olunacak aylıklar yekûnu hesaba esas 
olan aylığın %60 mı geçemez. 

MADDE 20 — Maliye Encümeninin 20 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 21 — Tekaüt aylığı son alman hiz
met aylığı üzerinden hesap edilir. Ancak ken
di talebi üzerine tekaütlüğü icra olunanların 
bu aylığı iki sene almış olmaları şartır. Aksi 
takdirde de aylık miktarı ve müddeti hizmeti 
de her ne olursa olsun bu aylıktan evvelki ay
lığı tahsise esas tutulur. 

MADDE 22 — Filî hizmeti 15 seneyi dol
durduktan sonra ölen memur ve müstahdem
lerin ve sandıktan aylık tahsisi ayrıldıktan 
sonra ölen mütekaitlerin dul kalan karılarile 
yetimlerine ve muhtaç olan ana ve babalarına 
ve muhtaç kocalarına dul ve yetim aylığı tahsis 
olunur. 

Yetim aylığı ölüm esnasında hamile olan 
karmm sonradan doğuracağı çocuğa da verilir. 

MADDE 23 — Hizmette iken veya tekaüt 
aylığı almakta iken ölen memur ve müstahdem
lerden dul kalan karıya veya muhtaç kocaya 
tekaüt aylığının % 50 si hayatı müddetince dul 
aylığı olarak verilir. Dul kari yeniden evlenirse 
dul aylığının iki buçuk senelik tutarı birden 
tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. 
Bu hüküm 19 ncu maddedeki dul aylıkları hak
kında da tatbik olunur. 

MADDE 24 — Hizmette iken veya tekaüt 
aylığı almakta iken ölen memur ve müstahdem
lerin 18 yaşını henüz doldurmamış öz evlâtla
rından her birine son hizmet aylığının % 10 nu 
nisbetinde yetim aylığı verilir. Çocuklar ana ve 
babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 
nisbetinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık 
bağlanmış çocuklar sonradan ana ve babadan 
yetim kalıyorlarsa bu tarihten itibaren aylıkları 
% 15 e çıkarılır. Yetim maaşı alan çocukların 
lise veya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 
19 ncu madde mucibince muamele yapılır. 

Dul veya yetim bırakmadan ölenlerin verdik
leri % 5 1er tahsisle birlikte kanunî varislerine 
verilir. Hiç biri yoksa sandığa intikal eder. An
cak ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfında 
aranmıyan mevduat sandık lehine müruru za
mana uğrar. 
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MADDE 21 — Tekaüt aylığı son alman hizmet 
aylığı üzerinden hesap edilir. Ancak kendi tale
bi üzerine tekaütlüğü icra olunanların bu aylı
ğı iki sene almış olmaları şarttır. Aksi takdirde 
aylık miktarı ve müddeti hizmeti de ne olursa 
olsun bu aylıktan evvelki aylığın tahsisi esas 
tutulur. 

MADDE 22 — Filî hizmeti 15 seneyi doldur
duktan sonra ölen memur ve müstahdemlerin ve 
sandıktan aylık tahsis edildikten sonra ölen 
mütekaitlerin dul kalan karılarile yetimlerine 
ve muhtaç olan ana ve babalarına ve muhtaç 
kocalarına dul ve yetim aylığı tahsis olunur. 

Yetim aylığı ölüm esnasında hamile olan ka
rının sonradan doğuracağı çocuğa da verilir. 

MADDE 23 — Hizmette iken veya tekaüt ay
lığı almakta iken ölen memur ve müstahdemler
den dul kalan karıya veya muhtaç kocaya te
kaüt aylığının % 50 si hayatı müddetince dul 
aylığı olarak verilir. Dul karı yeniden evlenirse 
dul aylığının iki buçuk senelik tutarı birden 
tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. 
Bu hüküm 19 ncu maddedeki dul aylıkları hak
kında da tatbik olunur. 

MADDE 24 — Hizmette iken veya tekaüt 
aylığı almakta iken ölen memur ve müstahdem
lerin 18 yaşını henüz doldurmamış öz evlâtla
rından her (İbirine son hizmet aylığının % 10 nu 
nisbetinde yetim aylığı verilir. Çocuklar ana ve 
babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 
nisbetinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık 
bağlanmış çocuklar sonradan ana ve babadan 
yetim kalıyorlarsa bu tarihten itibaren aylıkları 
% 15 şe çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuklardan 
lise veya yüksek tahsilde bulunanlar hakkında 
19 ncu madde mucibince muamele olunur. 

Dul veya yetim bırakmadan ölenlerin verdik
leri % 5 1er tahsisle birlikte kanunî varislerine 
verilir. Hiç biri yoksa sandığa intikal eder. An
cak ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfında 
aranmıyan mevduat sandık lehine müruru za
mana uğrar. 
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MADDE 21 — Maliye Encümeninin 21 nci 
maddesi aynen 

MADDE 22 — Maliye Encümeninin 22 nci 
maddesi aynen 

MADDE 23 — Filî hizmeti 15 seneyi doldu
rarak hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta 
iken ölen memur ve müstahdemlerden dul 
kalan karıya veya muhtaç kocaya tekaüt ay
lığının %50 si hayatı müddetince dul aylığı 
olarak verilir. Dul karı yeniden evlenirse dul 
aylığının iki buçuk senelik tutarı birden taz
minat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir. 
Bu hüküm 19 ncu maddedeki dul aylıkları hak
kında da tatbik olunur. 

MADDE 24 — Filî hizmeti 15 seneyi doldu
rarak hizmette iken veya tekaüt aylığı almak
ta iken ölen memur ve müstahdemlerin 18 ya
şını henüz doldurmamış öz evlâtlarından her 
birine son hizmet aylığının % 10 u nisbetinde 
yetim aylığı verilir. Çocuklar ana ve babadan 
yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 nisbe
tinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık bağ
lanmış çocuklar sonradan ana ve babadan ye
tim kalıyorlarsa bu tarihten itibaren aylık
ları % 15 e çıkarılır. Yetim maaşı alan çocuk
lardan lise veya yüksek tahsilde bulunanlar 
hakkında 19 ncu madde mucibince muamele 
olunur. 

Ölenin muhtaç dul anasile malûl veya 65 ve 
daha ziyade yaşta bulunan muhtaç babası da
hi 1683 sayılı kanunun 48 nci muaddel madde
sinde yazılı şartlar aranmak kaydile, talepleri 
üzerine, yetim muamelesi görürler. Bu takdir
de bu kanun hükümlerine göre verilecek maaş, 
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MADDE 25 — Bir memur veya müstahde
min dul veya yetimlerine verilecek aylıkların 
yekûnu ölenin alması icap "eden tekaüt aylığını 
geçemez. Fazlası mutena;- ben azaltılarak bu 
hadde indirilir. 

MADDE 26 — Ölen memurun muhtaç ana 
ve babasına işbu kanun ahkâmına göre dul ve 
yetimlerine verilmesi lâzım gelen aylık veyahut 
tazminatın % 20 si verili*. 

MADDE 27 — Malûlij et için en az resmî üç 
hekimden mürekkep bir heyeti sıhhiye tarafın
dan rapor verilmesi lâzımdır. Bu raporun Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdik edil
mesi şarttır. 

ihtisasa teallûk eden hastalıklarla tam te
şekküllü hastane bulunan yerlerde raporun bu 
hastaneler sıhhiye heyetince verilerek kezalik 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdiki 
icap eder. 

MADDE 28 — Bu kanunda geçen muhtaç
lık 1683 numaralı Askerî ve mülkî tekaüt ka
nununun tarifleri dairesinde tesbit ve tasdik 
olunur. 

MADDE 29 — Bu kanun mucibince tekaüt 
aidatına tâbi olup ta filen üç seneyi doldur
madan vazifeden ayrılanlara tekaüt aidatları 
iade edilmez. 
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MADDE 25 — Bir memur veya müstahde
min dul ve yetimlerine verilecek aylıkların ye
kûnu ölenin alması icabeden tekaüt aylığını 
geçemez. Fazlası mütenasiben azaltılarak bu 
hadde indirilir. 

MADDE 26 — ölen memurun muhtaç ana 
ve babasına işbu kanun ahkâmına göre dul ve 
yetimlerine verilmesi lâzımgelen aylık veyahut 
tazminatın % 20 si verilir. 

MADDE 27 — Maluliyet için en az resmî üç 
hekimden mürekkep bir heyeti sıhhiye tarafın
dan rapor verilmesi lâzımdır. Bu raporun Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdik 
edilmesi şarttır. 

ihtisasa taallûk eden hastalıklarla tam te
şekküllü hastahane bulunan yerlerde raporun 
bu hastaneler sıhhiye heyetince verilerek keza-
lik Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince tas
diki icabeder. 

MADDE 28 — Bu kanunda geçen muhtaçlık 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur. 

MADDE 29 — Bu kanun mucibince tekaüt 
aidatına tâbi olupta filen üç seneyi doldurma
dan vazifeden ayrılanlara tekaüt aidatları iade 
edilmez. 

tazminat veya iade olunacak aidattan hisseleri 
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 evlâtlarına 
verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat kay
dolunur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, 
verilecek maaş ve tazminat, istihkak kesbedildi-
ği tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı 
takdirde sandık lehine müruru zamana uğrar. 

MADDE 25 — Maliye encümeninin 25 nci 
maddesi aynen 

MADDE 26 — Maliye encümeninin 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 27 — Maliye encümeninin 28 nci 
maddesi aynen 

MADDE 28 — Maliye encümeninin 29 ncu 
maddesi aynen 
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MADDE 30 — Alelitlâk ağır hapis veya beş 
seneden ziyade hapis cezasile veyahut hırsız
lıkla emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolan
dırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere ye
min, cürüm tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet ve 
ihtilas suçlarmm birinden dolayı altı ay veya 
daha ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi 
bir seneden aşağı olmamak üzere mükerrer ha
pis cezalarını müstelzim suçlarla mahkûm olan 
veya Türk vatandaşlığını terkeden veya vatan
daşlıktan ıskat edilen memur ve müstahdem
lere ve istihkaklarından sandık için tevkif edi
len para temettüsüz iade edilerek hizmetle alâ
kaları kesilir. 

Bu kabilden olan tekaütlerin tekaüt aylık
ları kesilir. Ancak bunların Türkiyede kalan 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu 
kanuna göre aylık alması icap eden dul ve ye
timlerinin hakları mahfuzdur. 

MADDE 31 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüd olanlarla tekaüt iken Ölenlerin dul ve 
yetimlerine tahsis edilecek aylığm % 50 si 
avans olarak verilir. 

MADDE 32 — Sandıkça bağlanacak malu
liyet, tekaüt, dul ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıktan alınan aylığm tekabül ettiği ayın 
nihayet bulacağı günün ertesinden başlar. 

MADDE 33 — Belediye ve belediyeye bağlı 
müesseselerle Belediyeler bankasmdan ayrıla
rak sandıkla alâkası kesilir. Tekrar hizmete 
alındıkları takdirde hukuk ve vecaip itibarile 
sandığa yeni dahil olmuş sayılır. Ancak idare
den ayrıldıklarında her ne suretle olursa olsun 
sandıktan para almıyanlarm veya aldıkları pa
ralar % 5 faizile birlikte sandığa yeniden girdik
lerinde defaten ve tamamen iade edenlerin ev
velki hizmet müddetleri de tekaüt hesabına ithal 
olunur. Bu gibilerden evvelce kesilen vergiler 
de Hazinece sandığa iade edilir. 

MADDE 34 — Filî hizmeti 30 seneyi veya 
yaşı 60 ı dolduran memur ve müstahdemlerin 
hizmetlerine belediyece ve bankaca nihayet ve
rilir. Şu kadar ki bunların bir müddet daha 
çalışmalarında idarece faide görülenlerin an
cak 65 yaşma kadar istihdamlarına Dahiliye ve-
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MADDE 30 — Alelıtlak ağır hapis veya 
beş seneden ziyade hapis cezasile veyahut hır
sızlık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolan
dırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, 
cürüm tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet ve ihtilas 
suçlarının birinden dolayı altı ay ve daha ziya
de hapis cezasile veya asgarî haddi bir seneden 
aşağı olmamak üzere mükerrer hapis cezalarını 
müstelzim suçlarla mahkûm olan veya Türk 
vatandaşlığını terk eden veya vatandaşlıktan 
iskat edilen memur ve müstahdemlere ve istih
kaklarından sandık için tevkif edilen para te-
mettüsüz iade edilerek hizmetle alâkaları ke
silir. 

Bu kabilden olan tekaütlerin tekaüt aylık
ları kesilir. Ancak bunların Türkiyede kalan 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu 
kanuna göre aylık alması icabeden dul ve ye
timlerin hakları mahfuzdur. 

MADDE 31 — Her ne suretle olursa olsun 
tekaüt olanlarla tekaüt iken ölenlerin dul ve 
yetimlerine maaş tahsis edilinceye kadar ilk 
aylığın % 50 si avans olarak verilir. 

MADDE 32 — Sandıkça bağlanacak ma
luliyet, tekaüt, dul ve yetim aylıkları idareden 
veya sandıktan alınan aylığın tekabül ettiği 
ayın nihayet bulacağı günün ertesinden başlar. 

MADDE 33 — Belediyâ ve belediyeye bağlı 
müesseselerle Belediyeler bankasından ayrılan
ların sandıkla alâkası kesilir. Tekrar hizmete 
alındıkları takdirde hukuk ve vecaip itibarile 
sandığa yeni dahil olmuş sayılır. Ancak ida
reden ayrıldıklarında her ne suretle olursa ol
sun sandıktan para almayanların veya aldıkla
rı paraları % 5 faizile birlikte sandığa yeniden 
girdiklerinde defaten ve tamamen iade edenle
rin evvelki hizmet müddetleri de tekaüt hesa
bına idhal olunur. Bu gibilerden evvelce kesi
len vergiler de Hazinece sandığa iade edilir. 

MADDE 34 — Filî hizmeti 30 seneyi veya ya
şı 60 ı dolduran memur ve müstahdemlerin hiz
metlerine mensup oldukları idarelerce nihayet 
verilir. Şu kadar ki bunların bir müddet daha 
çalışmalarında idarece faide görülenlerin an
cak 65 yaşına kadar istihdamlarına Dahiliye ve-

İS . Saj 
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MADDE 29 — Alelıtlak ağır hapis veya beş 
seneden ziyade hapis cezasile veyahut hırsızlık, 
emniyeti .suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık, 
yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm, tas
nii, iftira »irtikâp, rüşvet ve ihtilas suçlarının 
birinden dolayı altı ay ve daha ziyade hapis 
cezasile veya asgarî haddi bir seneden aşağı ol
mamak üzere mükerrer hapis cezalarını müs
telzim suçlarla mahkûm olan veya Türk vatan
daşlığını terkeden veya vatandaşlıktan ıskat 
edilen memur ve müstahdemlere aylıklarından 
sandık için tevkif edilen para temettüsüz iade 
edilerek hizmetle alâkaları kesilir. 

Bu kabilden olan mütekaitlerin tekaüt aylık
ları kesilir. Ancak bunların Türkiyede kalan 
ve Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu 
kanuna göre aylık alması icabeden dul ve ye
timlerin hakları mahfuzdur. 

MADDE 30 — Dahiliye encümeninin 31 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 31 — Maliye encümeninin 32 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 32 — Birinci madde mucibince bu 
sandığa dahil memurlardan memuriyet vazife
sinden ayrılanların sandıkla alâkaları kesilir. 
Tekrar hizmete alındıkları takdirde hukuk ve 
vecaip itibarile sandığa yeni dahil olmuş sayılır
lar. Ancak idareden ayrıldıklarında her ne su
retle olursa olsun sandıktan para almıyanla-
rın veya aldıkları paraları % 5 faizile birlikte 
sandığa yeniden girdiklerinde defaten ve tama
men iade edenlerin evvelki hizmet müddetleri 
de tekaüt hesabına ithal olunur. Bu gibilerden 
evvelce kesilen vergiler de Hazinece sandığa 
iade edilir. 

MADDE 33 — Yaşı altmışı dolduran memur ve 
müstahdemlerin hizmetlerine, mensup oldukları 
idarelerce nihayet verilir. Şu kadar ki bunların 
bir müddet daha çalışmalarında idarece fayda gö
rülenlerin ancak 65 yaşına kadar istihdamlarına 
Dahiliye vekili müsaade edebilir. Bu kanunda ya-
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MADDE 18— 3617 sayılı Sıhhiye vekâleti 
teşkilât kanununun 81 ve 82 nci maddesinde ya
zılı hükümler mahfuzdur. 

Şu kadar ki, bu maaşlı memurların bu kanu
na tâbi dairelerce tekaüdlükleri icra edildiği 
takdirde 1683 numaralı kanun mucibince verile
cek hakları tekaüd sandığından tesviye edilir. 

Bu memurları istihdam eden belediye ve mü
esseseler aylıkları tutarının % 10 nu her ay 12 
nci madde mucibince kesecekleri ve verecek
leri paralarla birlikte kendi bütçelerinden san
dığa ödemeye mecburdurlar. 

Kendilerinden sandık için para kesilmez. 
900 numaralı kanun hükmü mahfuzdur. 
Bu kanun hükmüne göre istihdam edecek

lerin sandıkla alâkası yoktur. 

MADDE 19 — Sandıktan bağlanan aylıklar 
3 ayda bir peşin verilir. Peşin verilen aylık ge
ri alınmaz. 

MADDE 20 — Hangi memuriyetlerin bu 
kanun hükümlerinden istifade edebileceği Da
hiliye vekâletince tayin olunur. 

(S. ^ 

â8-~ 
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kili salâhiyettardır. Bu kanunda yazılı yaşlar 
için memur ve müstahdemlerin belediye ve bun
lara bağlı müesseselerle Belediyeler bankasına 
girdikleri zaman nüfus hüviyet cüzdanında ya
zılı olan yaşları esastır. Hüviyet cüzdanında doğ
duğu ay yazılı olmıyanlar için 1683 numaralı 
askerî ve mülkî tekaüt kanunundaki hüküm tat
bik olunur. Filî hizmeti hesabında altı ay ve on
dan fazla kesirler için bir sene sayılır ve altı 
aydan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz. 

MADDE 35 — İhtisas mevkiinde bulunanla
rın tekaütlüğünde 3656 sayılı kanunda mütehas
sısların tekaütlükleri için kabul edilen esaslar 
tatbik edilir . 

MADDE 36 — İtfaiye hizmetlerinde çalışan
ların bilfiil bu hizmette geçirdikleri her sene te
kaütlüklerinde bir buçuk sene sayılır. 

MADDE 37 — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilâtı kanununun 81 ve 82 
nci maddesinde yazılı hükümler mahfuzdur. 

Şu kadar ki bu maaşlı memurların bu kanu
na tâbi dairelerce tekaütlükleri icra edildiği 
takdirde 1683 sayılı kanun mucibince verile
cek hakları tekaüt sandığından tesviye edilir. 

Bu memurları istihdam eden belediye ve mü
esseseler aylıkları tutarının % 10 nunu her ay 
12 nci madde mucibince kesecekleri ve vere
cekleri paralarla birlikte kendi bütçelerinden 
sandığa ödemeğe mecburdurlar. 

Kendilerinden sandık için para kesilmez. 
900 numaralı kanun hükmü mahfuzdur. 
900 numaralı kanun hükmüne göre istih

dam edilecekler umumî ve mülhak ve dairei 
hususiye bütçelerinden mütekait olup da bele
diyelerde veya buna bağlı müesseselerle beledi
yeler bankasında istihdam edilmekte bulunan 
memurların sandıkla alâkası yoktur. 

MADDE 38 — Sandıktan bağlanan aylıklar 
üç ayda bir peşin verilir. Peşin verilen aylık ge
ri alınmaz. 

MADDE 39 — Belediyeler İmar heyeti fen 
şefliği kadrosunda bulunan memur ve müstah
demlerde işbu kanun hükmüne tâbidir. 
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kili müsaade edebilir. Bu kanunda yazılı yaş
lar için memur ve müstahdemlerin • birinci mad
dede zikredilen idarelere girdikleri zaman nü
fus hüviyet cüzdanlarında yazılı olan yaşlar esas
tır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı ol
mayanlar için 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanunundaki hüküm tatbik olunur. Filî 
hizmeti hesabında altı ay ve ondan fazla kesir
ler bir sene sayılır ve altı aydan eksik müddet
ler nazarı itibare alınmaz. 

MADDE 35 — İhtisas mevkiinde bulunanla
rın tekaütlüğünde 3656 sayılı kanunda mütehas
sısların tekaütlükleri için kabul edilen esaslar 
tatbik edilir. 

MADDE 36 — İtfaiye hizmetlerinde çalışan
ların bilfiil bu hizmette geçirdikleri her sene te
kaütlüklerinde bir buçuk sene sayılır. 

MADDE 37 — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilâtı kanununun 81 ve 
82 nci maddelerinde yazılı hükümler mahfuzdur. 

Şu kadar ki bu maaşlı memurların bu kanu
na tâbi dairelerce tekaütlükleri icra edildiği tak
dirde 1683 sayılı kanun mucibince verilecek hak
ları tekaüt sandığından tesviye edilir. 

Bu memurları istihdam eden idareler aylık
ları tutarının % 10 nu her ay 12 nci madde mu
cibince kesecekleri ve verecekleri paralarla bir
likte kendi bütçelerinden sandığa ödemeğe mec
burdurlar. 

Kendilerinden sandık için para kesilmez. 

MADDE 38 — 900 numaralı kanun hükmü
ne göre istihdam edileceklerle umumî ve mülhak 
ve idarei hususiye bütçelerinden mütekait olup-
ta bu kanunun birinci maddesinde zikredilen 
idarelerde istihdam edilmekte bulunan memur
ların sandıkla alâkası yoktur. 

MADDE 39 — Sandıktan bağlanan aylıklar 
üç ayda bir peşin verilir. Peşin verilen aylık ge
ri alınmaz. 

B. E. 
zili yaşlar için memur ve müstahdemlerin birinci 
maddede zikredilen idarelere girdikleri zaman 
nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı olan yaşlar 
esastır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı 
olmayanlar için 1683 numaralı Askerî ve mülkî 
tekaüt kanunundaki hüküm tatbik olunur. Filî 
hizmeti hesabında altı ay ve ondan fazla kesir
ler bir sene sayılır ve altı aydan eksik müddet
ler nazarı itibare alınmaz. 

MADDE 34 — Maliye encümeninin 35 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 35 
maddesi aynen. 

Maliye encümeninin 36 nci 

MADDE 36 — Maliye encümeninin 37 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 37 — 900 numaralı kanun hük
müne göre istihdam edileceklerle umumî ve 
mülhak ve hususî idare bütçelerinden tekaüt 
olup da bu kanunun birinci maddesinde zikre
dilen idarelerde istihdam edilmekte bulunan 
memurlar sandıkla alâkalandırılmazlar. 

MADDE 38 — Maliye encümeninin 39 ncu 
maddesi aynen. 
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MADDE 21 — Bu kanun 2264 sayılı kanun 
hükümlerine tâbi belediyelerle, bunlara bağlı 
müesseselere şamil değildir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel belediyelerde ve belediyeler 
bankasında ve belediyelere bağlı müesseselerde 
bu kanuna tâbi vazifelerde geçirilen hizmet müd
detinin ilk beş senesi mecburî ve ikinci beş se
nesi ihtiyarî olmak üzere aşağıdaki şartlar da
iresinde hizmet müddetine eklenir. 

A - Mecburî olarak mahsub edilecek devrede 
aldıkları aylıkların mecmuunun % 5 i Sandıkça 
hesablarma borç kaydedilir. 

B - İhtiyarî olan devreye aid hizmetini say
dırmak isteyenler kanunun meriyetinden itiba
ren iki ay zarfında mensub oldukları idareler 
vasıtasile sandığa müracaata mecburdurlar. 

C - A ve B fıkraları mucibince geçmiş sene
lere aid hizmetleri kabul edilenlerin kabul edi
len müddet zarfında aldıkları aylıklarının % 5 i 
hesablarma borç kaydedilir. 

Bu borçlar kanunun meriyetini takib eden 
4 ncü ay başından itibaren her ay aylıklarından 
% 5 tekaüd aidatına ilâveten ve aynı şekiller 
dahilinde kesilir. 

Tazminat almak suretile ayrılanların tazmi
natından borçları aidat esaslarına göre mahsub 
edilir. 

Tekaüd olmak suretile ayrılanların bakiye 
borçları tekaüd aylıklarından % 5 tevkifata de
vam edilmek suretile tahsil olunur. Ölenlerin 
borçları sakıt olur. 

MADDE 22 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 40 — Bu kanun 2264 sayılı kanun 
hükümlerine tâbi belediyelerle bunlara bağlı 
müesseselere şamil değildir. 

MADDE 41 — Bu kanunun tatbik suretleri
ni mübeyyin bir nizamname yapılır. 

MADDE 42 — Bu kanunun neşrini mütea
kip belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve 
Belediyeler bankası ve imar heyetine bağlı fen 
şefliği memurlarının sicilleri Dahiliye vekâle
tince hazırlanacak esaslar dahilinde tanzim ve 
ikmal ettirilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden evvel belediyelerde ve Belediyeler-
bankasmda ve belediyelere bağlı müesseselerde 
bu kanuna tâbi vazifelerde geçirilen hizmet 
müddetinin ilk beş senesi mecburî ve ikinci beş 
senesi ihtiyarî olmak üzere aşağıdaki şartlar 
dairesinde hizmet müddetine eklenir. 

A) Mecburî olarak mahsup edilecek devrede 
aldıkları aylıkların mecmuunun % 5 i sandıkça 
hesaplanarak borç kaydedilir. 

B) İhtiyarî olan devreye ait hizmetini say
dırmak isteyenler kanun meriyetinden evvel iki 
ay zarfnda mensup oldukları idareler vasıtasile 
sandığa müracaata mecburdurlar. 

O) A ve B fıkraları mucibince geçmiş sene
lere ait hizmetleri kabul edilen müddet zarfında 
aldıkları aylıklarının % 5 i hesaplarına borç 
kaydedilir. 

Bu borçlar kanun meriyetini takip eden dör
düncü ay başından itibaren her ay aylıkların
dan % 5 tekaüt aidatına ilâveten ve ayni şekil
ler dahilinde kesilir. 

Tazminat almak suretile ayrılanların tazmi
natından borçları aidat esaslarına göre mahsup 
edilir. 

Tekaüt olmak suretile ayrılanların bakiye 
borçları tekaüt aylıklarından % 5 tevkifata de
vam edilmek suretile tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları sakıt olur. 

MADDE 43 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

( S. Sayısı : 217 ) 
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MADPE 40 — Bu kanun 2264 sayılı kanun 
hükümlerine tâbi belediyelerle bunlara bağlı mü
esseselere şamil değildir. 

MADDE 42 — Bu kanunun neşrini müteakip 
belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve be
lediyeler bankası ve imar heyetine bağlı fen 
şefliği memurlarının sicilleri Dahiliye vekâle
tince hazırlanacak esaslar dahilinde tanzim ve 
ikmal ettirilir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden evvel belediyelerde ve Belediyeler 
bankasında ve belediyeler imar heyetine bağlı 
fen şefliğinde ve belediyelere bağlı müessese
lerde bu kanuna tâbi vazifelerde geçirilen hiz
met müddetinin ilk beş senesi mecburî ve ikin
ci beş senesi ihtiyarî olmak üzere aşağıdaki şart
lar dairesinde hizmet müddetine eklenir. 

A) Mecburî olarak mahsup edilecek devrede 
aldıkları aylakların mecmuunun % 5 i sandıkça 
hesaplanarak borç kaydedilir. 

B) İhtiyarî olan devreye ait hizmetini say
dırmak isteyenler kanunun meriyetinden itiba
ren iki ay zarfında mensup oldukları idareler 
vasıtasile sandığa müracaata mecburdurlar. 

C) A ve B fıkraları mucibince geçmiş sene
lere ait hizmetleri kabul edilen müddet zarfın
da aldıkları aylıklarının % 5 i hesaplarına borç 
kaydedilir. 

Bu borçlar kanunun meriyetini takip eden 
dördüncü ay başından itibaren her ay aylıkla
rından % 5 tekaüt aidatına ilâveten ve ayni şe
killer dahilinde kesilir. 

Tazminat almak suretile ayrılanların tazmi
natından bakiye borçları aidat esaslarına göre 
mahsup edilir. 

Tekaüt olmak suretile ayrılanların bakiye 
borçları tekaüt aylıklarından % 5 tevMfata de
vam edilmek suretile tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları sakıt olur. 

MADDE 43 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

B. E. 

MADDE 39 — Maliye encümeninin 40 ncı 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun bi
rinci maddesinde yazılı memurların sicilleri 
Dahiliye vekâletince hazırlanarak esaslar da
hilinde tanzim ve ikmal ettirilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte birinci maddede ya
zılı memuriyet ve vazifelerde bulunanların bu 
kanuna tâbi vazifelerde evvelce geçirdikleri 
hizmet müddetinin son on senesi aşağıdaki şart
lar dairesinde hizmet müddetine eklenir: 

A) Bu on senelik hizmetini saydırmak iste
yenler kanunun meriyetinden itibaren iki ay 
zarfında mensup oldukları idareler vasıtasile 
sandığa müracaate mecburdurlar, 

B) On senelik müddet zarfında aldıkları 
aylıkların mecmuunun % 5 i sandıkça hesap
lanarak kendilerine borç kaydedilir. 

Bu borçlar kanunun meriyetini takip eden 
dördüncü ay başmdan itibaren her ay aylık
larından % 5 olarak tekaüt aidatının ilâveten 
ve ayni esaslar dahilinde kesilir. 

Borçlarını tamamen ödemeden tazminat al
mak suretile bu kanunun umumî hükümleri 
dairesinde sandıkla alâkası kesilenlerin bakiye 
borçları alacaklarından indirilir. 

Tekaüt olmak suretile aylılanların bakiye 
borçları tekaüt aylıklarından % 5 tevMfata 
devam edilmek suretile tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları sakıt olur. 

MADDE 40 — Bu kanun 1 temmuz 1941 ta
rihinden itibaren meridir. 
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MADDE 23 — Bu kanunun hükümlerini 
yürütmeye îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel A. 

S. I. M. V. . 
Dr. H. Alataş R 

MÜ.V. 
A. Çetinkayc 

6 - VI -1940 
Ad. V . 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebesoy 
G. î. V. 

. Karadeniz 

ı N 

M. M. V. 
S. Artkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

Topcoğlu 

Da. E. 

MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 44 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 41 — Bu kanunun hükümlerini «ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

« • » 
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Çerkeşin Ören köyünden Bek'roğullanndan Ibrahimoğlu 
Mustafa Özdemirin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatasr (3/252) 

T. C. 
Başvekâlet 13-V -1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4 - 616/4135 ' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu ibrahim oğlu 1325 doğumlu Mustafa Özdemirin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Çankırı Ağır Ceza mahkemesince ittihaz edilen karar Temyiz mahkemesince 
tasdik edildiğinden Büyük Millet Meclisince kanunî muamelesi yapılmak üzere Adliye Vekilli
ğinden 11 - V -1940 tarih ve 179/49 saylılı tezkere ile gönderilen evrak ve Temyiz Mahkemesinin 
ilâmı ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadeleri
ni arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. s 

Adliye encümeni 14 - Yİ - 1941 
Esas No. 3/252 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 

Çerkeşin Kurtlar mahallesinden Ali Ursava-
şı parasına tamaan öldürmekten suçlu Çerke
şin Ören köyünden Ibrahimoğlu 1325 doğumlu 
Mustafa Özdemirin ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Çankırı Ağır ceza mahkemesince ve
rilen hükmün tasdikma dair Temyiz mahkeme
si birinci ceza dairesinden sadır olan 15-11-1940 
tarih ve 17 esas, 397 karar sayılı ilâm, müte
akip kanunî muamelenin ifası için Başvekâletin 
13 - V - 1940 tarih ve 4 - 616/4135 sayılı tezke-
resile birlikte Adliye encümenine havale ve tev
di buyurulması üzerine bu işe taallûk eden da
va dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Mustafa özdemirin, bazı işlerinde üc

ret mukabilinde çalışmak suretile münasebet 
peyda ettiği Ali, namı diğer Aloyu, define bula
cağından bahsile taharriyatta bulunmağa ikna 
ederek beraberce gittikleri Ören köyündeki 
evinde gece yatakta yatmakta iken yanında bu
lundurduğu paraya tamaan balta ile kafasına 
vurmak ve gözüne şiş sokmak suretile canavar
ca bir hissin sevkile taammüden öldürdüğü sa
bit görülerek ölüm cezasına mahkûm edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bu hususta yapılan müzakere neticesinde : 
suçlu Mustafa Özdemire hükmedilen ölüm ceza
sının değiştirilmesini müstelzim bir sebep gö
rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 



ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına ka
rar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmesi ittifakla karar altına alınmış
tır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Bingöl Bursa 
N. Aksoy Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Erzincan Gazianteb Kastamonu 

A. Fırat ö. A. Aksoy Abidin Binkaya 
Kayseri Manisa Rize 

B. Özsoy A. Tümer S. A. Dilemre 
Tokad Trabzon 

8. Atanç F. A. Barutçu 
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S. Sayısı: 224 
Afyon Karahisarın Çobanlar nahiyesinden Bekiroğlu Süley
man Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/317) 

T. C. 
Başvekâlet 26 - XI -1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4 - 2119/10444 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Bekir oğlu 1326 doğumlu Süleyman Yılmazın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Afyon Karahisar Ağır ceza Mahkemesi tarafından verilmiş olan hükmün tasdi-
kına Temyiz mahkemesince karar verildiğinden Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapıl
mak üzere Adliye vekilliğinden 25 - II -1940 tarih ve 403/117 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe 
ait evrak ilişik olarak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsa
adelerini arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 14 -VI -1941 

Esas No. 3/317 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

Afyon Karahisanna bağlı Çobanlar nahiye
sinden Yusufoğlu Hüseyin ve karısı Ayşeyi öl
dürmekten suçlu Bekiroğlu 1326 doğumlu Sü
leyman Yılmazın ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Afyon Karahisar Ağır ceza mahkeme
since verilen kararın tasdikına dair Temyiz mah
kemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 25 -
IV - 1940 tarih ve 1104 esas, 1141 karar sayılı 
ilâmın, müteakip kanunî muamelenin ifası için 
Başvekâletin 26 - XI -1940 tarih ve 4-2119/10444 
sayılı tezkeresile birlikte Encümenimize havale ve 
tevdi buyurulması üzerine bu işe taallûk eden da
va dosyası tetkik olundu. 

Süleyman Yılmazın Afyon Karahisanna bağ

lı Çobanlar nahiyesinden Yusufoğlu Hüseyini, 
aralarında mevcut husumet dolayısile taammü
den ve ayni sebep ve maksat altında Hüseyi-
nin karısı beş aylık gebe Ayşeyi mavzer kurşu-
nile öldürdüğü sabit görülerek hareketine uyan 
Türk ceza kanununun 450 nci maddesinin dör
düncü ve beşinci bentlerine tevfikan ölüm ce
zasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde : Suçlu Süley
man Yılmaza hükmedilen ölüm cezasının hafif-
leştirilmesini veya değiştirilmesini müstelzim 
bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın 
infazına karar verilmesi hususunun Umumî He-
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yetin tasvibine arzedilmesl ittifakla karar al- Bingöl Bursa Erzincan 
tına alınmıştır. F. Fikri Atıf Akgüç A. Fırat 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. Gazianteb Kayseri Manisa 
Adliye En. E. M .M. Kâtip ö. A. Aksoy B. özsoy A. Tümer 

Çorum Zonguldak Konya Rize Tokad Trabzon 
Münir Çağıl Ş. Dtvrin Dr. S. A. Dılemre S. Atanç F. A. Barutçu 
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