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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına, . 

Posta kanununa ek 2721 sayılı kanunun dördüncü 
maddesinin (A) fıkrasına bir kelime ilâvesine, 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele
lere dair Hususî Anlaşma protokollerinden iki nu
maralı protokolün dördüncü maddesinde yazılı müd
detin iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikma , 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadele
lere dair Hususî Anlaşma protokollerinden iki numa
ralı protokolün dördüncü maddesinde yazılı müdde
tin tekrar uzatılması hakkında Alman Hükûmetile 
teati olunan notaların tasdikma, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müdafaa 

Lâyihalar 
1 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkında 
kanun lâyihası (1/716) (Divanı muhasebat encüme
nine) 

2 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
3941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/717) (Bütçe encümenine) 
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1 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu mad
desindeki «Mahallî» tabirinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Maarif, Dahiliye, Millî 
Müdafaa, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/229) [1] 

REİS — Tefsir fıkrasını okutuyorum: 

Tefsir fıkrası 
Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesi

nin E fıkrasını takip eden kısmındaki «Mahallin» 

[1] 23 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına, 
Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hak

kındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair 
kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine, 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyiha
ları kabul edildi. 

Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere 
mütedair Hususî Anlaşmanın meriyet müddetinin 
iki ay uzatılması hakkında Alman Hükûmetile teati 
olur an notaların tasdikma dair kanun lâyihasının da 
birinci müzakeresi icra olunduktan sonra çarşamba 
şunu toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Niğde İsparta 

Dr. Mazhar Germen Cavid Oral Kemal Turan 

Mazbatalar 
S — Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam

lar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı maddele
rini değiştiren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci 
.naddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Millî Müdafaa encümenleri mazbataları (1/641) (Ruz-
nanıeye) 

ı » • • 

tabiri bir beden terbiyesi bölgesi olan vilâyet 
mânasını tazammun etmektedir. 

REÎS — Tefsir fıkrası hakkında mütalea var 
mı? Yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fev
kalâdelerine yapılacak zam hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/689) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 9 ncu inikat zaptında-
dır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REÎS — Şemsettin Günaltay 
KATİPLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 18 — 
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REÎS — ikinci müzakeresidir. Maddelere 

geçiyoruz. 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâde
lerine yapılacak zam hakkında kanun 

MADDE 1 — Halen deniz ordusunda müs
tahdem bulunan Deniz gedikli subaylarının al
makta oldukları maaş tutarı ile bunların 18-
I -1940 tarih ve 3779 sayılı kanunun ikinci mu
vakkat maddesi gereğince gedikli subaylığa 
geçtikleri tarihten itibaren hizmet müddetleri
ne göre nakledilebilecekleri başgedikli maaşı 
tutan arasındaki fark tahsisatı fevkalâdeleri
ne zammolunur. Ancak bu zam 30 lirayı geçe
mez. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kanun kabul edilmiştir. 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümenleri maz
bataları (1/699) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekâleti teşkilâtına ait 
kısmmda «Gazi orta muallim mektebi ve Ter
biye enstitüsü» başlığı altında gösterilen kadro
lar kaldırılmış ve yerine ilişik cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

CETVEL 
Gazi orta Öğretmen okulu ve Terbiye enstitüsü 

D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

4 Öğretmen 
5 » 

90 
80 

[1] 21 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
11 
12 
13 

Memuriyetin 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

Dahiliye şefi 
Kâtip ve hesap 

nevi 

memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar ve depo memuru [*] 

Adet 

4 
5 
4 
8 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
25 
20 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi cetvel ile birlikte yüksek reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler.. Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir 
4 —• İstanbul Üniversitesinin umumî muva

zeneye alınmasına dair olan 3694 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/697) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmiştir. 

istanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye 
alınmasına dair olan 3694 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1 — 3694 sayılı kanuna bağlı (B) 

işaretli cetvelin ordinaryüs profesörlere mahsus 
kısmı ilişik cetveldeki şekilde değiştirilmiştir. 

CETVEL 
D. Memuriyetin nevi 

2 Ordinaryüs profesör 
3 » . » 
4 » » 

Adet Maaş 

6 125 
10 100 
11 90 

REtS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi cetvel ile birlikte yüksek reyinize ar-

[*] Ayniyat muhasibi mutemetliğini göre
cektir. 

[1] 22 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

RElS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Ka,bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede müzakere edilecek başka madde 

kalmamıştır. Cuma günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 21 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Maarif encümenleri mazbataları (1699) 

T. C. 
Başvekâlet 30-IX-1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4523 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek olarak Maarif 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - IX -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Maarif vekilliğine bağlı Gazi orta muallim mektebi ve Terbiye enstitüsü öğretmen ve memur 
kadrolarında bazı değişiklikleri zarurî kılan sebep er şunlardır: 

a) Enstitü kadrosunun tanzimi sırasında 25 ve 30 lira maaşlı öğretmenlikler konulmuş ise de, 
3656 sayılı kanun mucibince, mezkûr Enstitüde öğ 'etmenlik yapacakların menşeleri itibarile bu dere
celerin fevkinde bulunan maaşlarla vazifelendirili1 eleri icabetmekte ve bu itibarla kadroda mevcut 
bir kısım az maaşlı öğretmenliklerden istifade olrramamaktadrr. 

Bu sebeple enstitü kadrosundaki 25 liralık (3) öğretmenlikle 30 liralık (9) öğretmenlikten (6) 
sının kaldırılmasına lüzum hâsıl olmuştur. Kad*oda9ncu dereceyi teşkil eden 40 liralık öğret
menlik derecesi mevcut değildir. Diğer taraftan 8 nci dereceden 50 liralık (6) öğretmenlik vardır. 
35 lira maaştan bir üst dereceye terfi edeceklerin daha üstün bir kadroyu işgal etmeden terfilerine 
imkân vermek üzere, (50) lira maaşlı 6 adet öğre^rıenlik kadrosunun 4 e indirilmesine lüzum görül
müştür. Buna mukabil kadroya 9 ncu dereceden 40 lira maaşlı 8 adet öğretmenlik ilâvesi kabil ola
caktır. Böylece Enstitü tedris kadrosu bütçeye yeni bir tahsisat ilâvesine lüzum kalmaksızın ihtiyaca uy
gun bir şekle konulmuş olacaktır. 

b) Enstitü memur kadrosundaki maaş dereceleri, geniş yatılı teşkilâtı olan bu müesseseye isin 
icabettirdiği iktidar ve ehliyeti haiz memurların alınabilmesine müsait bulunmamaktadır. Halen 
kadroda mevcut kâtip - hesap memuru maaşı (20) den azamî (30), mubayaa memuru maaşı (20) 
den (25) ve ambar memuru maaşı (15) den (20) liraya çıkarıldığı takdirde, aranılan vasıflara sa
hip memur temini mümkün olacaktır. Bu değişiklik neticesinde husule gelecek maaş farkları, yuka
rıda izah olunduğu üzere, tedris heyeti kadrosunda yapılan değişikliklerin mümkün kıldığı tasar
rufla temin edilecektir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 7 
Esas No. 1/699 

22 - XI - İHI 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek olarak 
Maarif veklliğince hazırlanıp Başvekâletin 
30 - IX - 1941 tarih ve 6/4523 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encü
menimize havale buyurulmakla Maarif vekili 
Hasan Âli Yücel ve Maliye vekâleti namına Büt
çe A-e Malî kontrol umum müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyihanın Gazi orta muallim mektebi ve 
Terbiye enstitüsü öğretmen ve memur kadrola
rını, tahsisata bir ilâve yapmaksızın bu günün 
ihtiyaçlarına uygun bir surette yeniden tanzim 
maksadile hazırlandığı yapılan tetkiklerden an
laşılmış ve esas itibarile Encümenimizce kabul 
edilmiştir. 

Memleketin dört bir tarafında her yıl adet
leri çoğalmakta olan orta okulların öğretmen 
ihtiyacı hemen bu müessesece temin edilmekte 
iken kadrosunun bu günkü durumuna göre Av-
rupada tahsillerini tamamlayan kıymetli genç
lerden bir kısmının tavziflerine imkân buluna
madığı gibi 10 ncu dereceden terfie hak kaza 
nan bir öğretmenin bir üst dereceye terfii de 
kadroda 9 ncu dereceden öğretmenlik bulunma
ması yüzünden temin edilemediği ve buna mu
kabil 12 nci dereceden 3 ve 11 nci dereceden 6 
adet öğretmenlik münhal bırakıldığı ve bu iti
barla kadronun yeniden tanzimine zaruret his
sedilerek 12 nci derecenin tamamen ve 11 nci 
dereceden 6, 8 nci dereceden de iki adedinin 
lıazfi ile 9 ncu dereceden 8 öğretmenliğin ihdası 
i eklif edildiği ve yatılı teşkilâtı gittikçe genişle
yen bu müessesede iş gören üç memurun daha 
kifayetli kimselerden seçilebilmeleri için de maaş
larına beşer lira zam yapılmasına ihtiyaç görül

düğü lâyihanın mucip sebeplerinden ve verilen 
izahattan anlaşılmış ve tahsisatta bir gûna ziya-
deliğe sebep olmayacağı bittetkik anlaşılan bu de-_ 
ğişiklik encümenimizce de yerinde görülmüştür. 

Ancak kadro cetvelinde ders vasıtaları memu
runa ait unvan ile cetvelin altındaki meşruhatın 
3656 sayılı kanuna bağlı cetvelde olduğu gibi mu
hafazası muvafık görülerek cetvel o yolda tashih 
edilmiş ve kanunun neşri tarihinden muteber ol
ması esası da tesbit edilmiştir. 

Bu değişikliklerle hazırlanan lâyiha havalesi 
veçhile Maarif encümenine verilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1. Eker H. Kitabet 
Kâtip 

îstanbul Afyon K. Antalya 
F. öymen Ş. R. Hatipoğlu N. E. Sümer 

Bolu Bolu Bursa 
C. S. Siren Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 

Bursa Bu rsa Diyarbakır 
Fa :lı Güleç Nevzad, Ayaş Rüştü Bekit 

Elâzığ Giresun Gümüşane 
M. F. Altay M. Alakaya D. Sakarya 

İsparta İstanbul Kayseri 
R. Ünlü S. Vraz F. Baysal 

Kırklareli Konya Maraş 
B. Denker A. R.. Türel M. Bozdoğan 
Mardin Muş Ordu 

R. Erten Ş. Ataman H. Yalman 
Seyhan Tunceli 
S. Cam M.Tenel 
Yozgad Yozgad 

A. Sunr/nr S. îçöz 

( S. Sayısı : 21) 



Maarif encümeni mazbatası 

y:W..k.w.: ' ; \ ; \; j • -
Madnf encümeni g"./ ", .' 28-XI -1941 
Esas Nûi î/699 , 
Karar No, 3 ; 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 numaralı kanuna ek ola
rak Maarif vekilliğince hazırlanan kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası Maarif vekil
liği Yüksek öğretim umum müdürü hazır oldu
ğu halde Encümenimizce tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bu kanun lâyihası Gazi Terbiye enstitüsü öğ
retmen ve memur kadrosunda bu günün ihtiyaç
larına göre ve tahsisat ilâvesine lüzum olmaksı
zın değişiklik yapılmasına aittir. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasile umum 
müdürden alman izahlar Gazi Orta öğretmen 
okulu ve Terbiye enstitüsü öğretmen ve memur 
kadrolarında bazı değişiklikler yapılmasının za
rurî olduğu kanaatini hâsıl etmiş ve teklifin şe
kil ve miktarı ihtiyaca uygun görülmüştür. Lâ

yihanın ikinci maddesinde Bütçe encümeninin 
yaptığı tadil encümenimizce de muvafık görüle
rek maddelerin olduğu gibi kabulüne ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maarif E. Reisi Na. M. M. Kâtip 
istanbul İstanbul İzmir 

/ . Alâeitm Gövsa î. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 
Antalya Balıkesir Çanakkale 
T. örs 1. H. Uzun Çarşılı Avni Yukaruc 
Çanakkale Çanakkale Hakkâri 

Ziya G. Etili B. N. Güntekin İzzet U. Aykurt 
İçel İstanbul İzmir 

E. İnankur K. Akyüz N. İlker 
Urfa 

Befet Ülgen 

( S. Sayısı : 21) 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

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

MADDE 1 — 3656 sayılı karnına bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekâleti teşkilâtına ait 
kısmında «Gazi Orta muallim mektebi ve Ter
biye enstitüsü» başlığı altında gösterilen kadro
lar kaldırılmış ve yerine ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 eylül 1941 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19- IX-1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. 

F. öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. 1. M. V. G. I. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

M. Erkmen 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye enstitüsü 

T). Memuriyetine nevi Adet Maaş 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

öğretmen 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

11 Dahiliye şefi 
11 Kâtip ve hesap memuru 
12 Mubayaa memuru 
13 Ders âletleri memuru 
13 Ambar ve depo memuru 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
25 
20 
20 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

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

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

Bütçe encümeninim, değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Gazi Orta öğretmen okulu ve Terbiye enstitüsü 

D. Memuriyetine nevi Adet Maaş 

4 öğretmen 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
11 Dahiliye şefi 
11 Kâtip ve hesap memuru 
12 Mubayaa memuru 
13 Ambar ve depo memuru [1] 

5 
8 
4 
5 
4 
8 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
30 
30 
25 
20 

[1] Ayniyat muhasibi mutemetliğini göre
cektir. 
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S. Sayısı: 22 
İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınma
sına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Bütçe ve Maarif encümenleri mazbataları (1/697)] 

T. On 
Başvekâlet 19 - IX - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/4432 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ı 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınmasına dair olan 2467 sayılı kanuna ek 3694 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin tedris heyeti kadrosunda değişiklik yapılması hakkında Maarif 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - IX - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile. birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

Üniversite tedris kadrosunun darlığı dolayısile, sekiz yıldanberi terfi edemiyen profesörler var
dır. Bulara bir derece terfi imkânı vermek üzere, Üniversitenin Umumî muvazeneye alınmasına da
ir olan 2467 sayılı kanuna ek 3694 sayılı kanuna bağlı (B) işaretli cetvelin (Üniversite tedris he
yeti) kısmında bazı değişiklikler yapmak zarurî görülmüştür. Mevcut kadrolara nazaran yıllık ma
aş tutarı 123 600 lira olan ve yeni teklifte de ayni miktarda olduğu cihetle, bütçede hiç bir farkı 
mucip olmayan bu değişiklik yalnız kadrodaki sayıların değişmesine münhasır bulunmaktadır. 
Bu suretle, ordinaryüs profesörlüklerden 125 liralık 7 adedi 6, 100 liralık 5 adedi 10 ve 90 liralık 
16 adedi 11 olarak tesbit olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22-XI-1941 
Mazbata No. 8 
Esas No. 1/697 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye buyurulmakla Maarif vekili Hasan Âli Yücel ve 
alınmasına dair olan 2467 sayılı kanuna ek 3694 Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kontrol 
sayılı kanuna bağlı cetvelin tedris heyeti kadro- umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
sunda değişiklik yapılması hakkında Maarif ve- müzakere olundu: 
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 19-IX-1941 Sekiz seneden beri terfi edemeyen istanbul 
tarih ve 6/4432 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise Üniversitesi profesörlerinin terfiini mümkün kı-
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale lacak surette müessese kadrosunun yeniden tan-
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zimi maksadile lâyihanın kaleme alındığı ve bu 
tanzim işinin mevcut tahsisatta hiç bir deği
şikliği tazammun etmeden icra edildiği verilen 
izahlardan anlaşılmış olmakla lâyiha Encümeni-
mizce kabul edilmiş, ancak tedvin usulüne tev
fikan kanunun neşri tarihinden muteber olması 
icab edeceğine göre meriyet maddesi o yolda ta
dil edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maarif encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker H. Kitabet 
Kâ. 

istanbul Afyon K. Antalya 
F. Öymen Ş. R. Hatipoğlu N. E. Sümer 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye 
alınmasına dair olan 2467 sayılı kanuna ek 3694 
sayılı kanunun tedris heyeti kadrosunu muhte
vi cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni kararı Maarif ve
kâleti Yüksek Öğretim Umum müdürü hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha, senelerdenberi kadro imkânsızlığın
dan dolayı terfi edemiyen profesörlerin terfiini 
mümkün kılacak surette ve mevcut tahsisatta da 
fazlalık yapılmasını icap ettirmiyecek şekilde 
değişikliği hedef tutmaktadır. Gösterilen sebep
ler ve umum müdürden alman izahlar cetvelde
ki değişikliğin ihtiyaca uygun olduğu kanaatini 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. II. Ürgüblü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

/ / . Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 
S. Uraz 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 
S. Içöz 

Bursa 
F. Güleç 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
A. R. Türel 

Muş 
Ş. Ataman 

Tunceli 
M. Yenel 

verdiği cihetle teklif muvafık görülmüş ve Büt-
ço encümeninin ikinci maddede yaptığı tadil de 
tensip olunarak kanun lâyihasının kabulüne itti
fakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maarif E. R. Na. M. M. Kâtip 

İstanbul İstanbul İzmir 
t. Alâettin Gövsa 1. Alâettin Gövsa Ş. Yunus 
Antalya Balıkesir Çanakkale 
T. örs t. II. Uzun çarşılı Avni Yukaruç 
Çanakkale Çanakkale Hakkâri 

Ziya G. Etili R. N. Gültekin I. U. Aykurd 
İçel İstanbul İzmir Urfa 

E. înankur K. Akyüz N. ilker Refet Ülgen 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 28 - XI - 1941 
Esas N. 1/697 
Karar N. 2 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 22 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesinin Umumî muvazeneye alın
masına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 3694 sayılı kanuna bağlı (B) 
işaretli cetvelin ordinaryüs profesörlere mahsus 
kısmı ilişik cetveldeki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 birinci teşrin 1941 
tarihinden muteberdir. 

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

19-IX-1941 
Bş. V. Ad. E. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 

Yücel 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

C. K. tncedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arikan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

Sırrı Day 
Zr. V. 

Ti. V. 
M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alın
masına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

3694 sayılı kanuna bağlı (B) işaretli cetvelin or
dinaryüs profesörlere mahsus kısmında yapılan 

değişikliği gösterir cetvel 

D. Memuriyetin nevi 

2 Ordinaryüs profesör 
3 » » 
4 » » 

Adet 

6 
10 
11 

Maaş 

125 
100 
90 

»-»-« 
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S. Sayısı: 23 
Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki "ma
hallî,, tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Maarif, Catiliye, IV illî Müdafaa, Sıhhat ve İçtimaî mu* 

av*net ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ş/229) 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1193 

Büyük Millet Meclbi Yüksek Reisliğine 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesinin E fıkrasını takibeden kısmındaki 
«Mahallî» tabirinin tazammun ettiği mananın tefsiri hakkında Beden terbiyesi genel direktörlüğün
den yazılan 3 -1 -1940 tarih ve 444 sayılı tezkeresi sureti sunulmuştur. 

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

Dr. R. Saydam 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 144 sayılı ve 3 -1 -1940 tarihli tezkeresi suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamma 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesinin (E) fıkrasını takip eden kısmında 
« . . . . gelirlerden yüzde sekseni münhasıran mahallin beden terbiyesi saha ve tesislerinin vücuda 
getirilmesine, geri kalan yüzde yirmisi de yine mahallin diğer Beden terbiyesi teşkilât ve faaliyet
lerine ve gerekli spor malzemesi tedariki masraflarına, Genel direktörlüğün direktiflerine göre 
tahsis olunur» ibaresi mevcuttur. 

îşbu ibarenin ihtiva ettiği «Mahallin» kelimesi Beden terbiyesi Kocaeli bölgesi başkanlığı 
(Kocaeli Valiliği) ile Adapazarı Belediyesi arasında, kanunun tatbiki bakımından, ihtilâf husule 
getirmiştir. 

Şöyleki; mezkûr kanunun 19 ncu maddesinin (C) fıkrası mucibince 1939 yılı Beden terbiyesi 
bütçesi için 3 700 lira ayırmış olan Adapazarı Belediyesi bu parayı Beden terbiyesi Kocali böl
gesi başkanlığı emrine vermekten imtina ederek - yukarda arzolunan «Mahallî» kelimesine isti
naden - Genel direktörlüğün direktifleri dahilinde, bizzat sarf edeceğini ve arzusunun kanuna uy
gun bulunduğu hakkındaki Belediye Meclisi kararını adı geçen Bölge başkanlığına cevaben bil
dirmiştir. 

Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki sarahat mucibince Genel direktörlük, bölge
lerden beş yıllık tesisat programı talep etmiş olup bu meyanda Kocaeli bölgesinin beş yıllık progra
mı da gelmiş tetkik ve mahallî ihtiyaçlara, kanunî ahkâma ve tesbit edilen esasata uygun görül
düğünden tasdik edilerek bölge başkanlığına iade kılınmış bulunmaktadır. 

Bu plân mucibince inşaat ve tesisata başlamış olan Kocaeli bölgesi Başkanlığı Adapazarı bele
diyesinin, yukarıda arzolunan şekilde, 3 700 liralık tahsisatı vermemesi yüzünden programın tat
biki hususunda müşkülât karşısında kalmıştır. 

Gerek Genel Direktörlük, gerekse umumiyetle beden terbiyesi Bölge başkanları (Valiler) kanu
nun «mahallî» kelimesile kasdettiği mananın vilâyet, yani beden terbiyesi bölgesi çevresine matuf 



olduğu kanaatmda bulundukları cihetle tatbikatta şimdiye kadar bu kabîl bir vaziyet muvace
hesinde kalınmıştı. Ancak Adapazarı belediyesinin birer sureti, ilişik olarak takdim kılman 
evrak meyanmda bulunan kararı, başka mahallerden de mümasil itirazlara yol açılması ihtimalini 
derpiş ettirmektedir. Bu itibarla vazıı kanunun «mahallî» kelimesi ile nereyi kasdetmiş olduğunun 
tefsirine ihtiyaç görülmektedir. 

Genel Direktörlüğün bu husustaki noktai nazarı berveçhi âtidir: 
1 — «Mahallî» kelimesini dar manasile tatbik etmek büyük zararları mucip olur. Çünkü her 

kaza veya nahiye kendi geliri ile hiç bir beden terbiyesi tesisi vücuda getiremez. Her yıl bir 
kısım iş yapmağa kalmakla bu mevzudaki ihtiyacın tehvini uzun senelere tevakkuf eder. 

2 — Kaldıki çoğu toprak işlerine teallûk eden tesisat az para ile uzun seneler zarfında yapıl
mak istenirse bir sene önce yapılan kısım, müteakip senenin tahsisatı ele geçinceye kadar harap 
olur ve binaenaleyh yurdun ve yurddaşın parası heder olmuş bulunur. 

3 — «Mahallî» kelimesinin «mahallî idareler» tabiri ile kastolunan geniş manada alınması ha
linde - Vilâyetlerin hususî idareler bütçelerinden yapmakta oldukları mektepler misillû beden ter
biyesi tahsisatının da vilâyetleree (Bölge başkanlıklarınca) tensip ve Genel Direktörlükçe tasdik 
edilen - 5 yıllık programların tatbikına imkân hâsıl olur. 

4 — Devlet şûrasında son zamanda tetkik edilmiş bulunan havaya karşı pasif korunma nizam
namesinde de mahallî idarelerin bir kül olarak mütalâa edildiği ve bütçe hususunda da her türlü 
salâhiyetin valiler elinde toplandığı anlaşılmıştır. 

Yüksek makamlarınca da lüzumlu görüldüğü takdirde mezkûr kanun maddesindeki «mahallî» 
tabirinin Büyük Millet Meclisince tefsirine müteallik muamelenin ifasına emir ve müsaadei dev
letleri derin saygılarımla arzederim. 

Genel Direktör Tümgeneral 
Cemil Taner 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Maarif encümeni 29 - IH -1940 
Esas No. 3/229 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 
maddesinin E fıkrasını takip eden kısmındaki 
«mahallin» tabirinin tazammun ettiği mananın 
tefsiri talebine dair Başvekâletin 1193 sayılı ve 
19 mart 1940 tarihli tezkeresi Beden terbiyesi di
rektörlüğünden yazılan 3 - I - 1940 tarihli ve 
444 sayılı tezkerenin suretile birlikte encümeni
mize havale buyurulmuş ve mesele Beden terbi
yesi genel direktörlüğünden gönderilen memu
run huzurile tetkik ve mütalea olunmutur. 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 
maddesinin E fıkrasını takip eden kısmında (B 
ve C fıkralarındaki gelirlerin yüzde sekseni 
münhasıran mahallin beden terbiyesi saha ve te
sislerinin vücude getirilmesine, geri kalan yüzde 

yirmisi de yine mahallin diğer beden terbiyesi teş
kilât ve faaliyetlerine ve gerekli spor malzemesi 
tedariki masraflarına Genel direktörlüğün direk
tiflerine göre tahsis olunur) ibaresi vardır. Bu 
İbaredeki «mahallin» kelimesi Kocaeli valiliği 
ile Adapazarı belediyesi arasında ihtilâfı mucip 
olmuştur. 

Kocaeli vilâyeti 1939 yılı beden terbiyesi büt
çesi için 3 700 lira ayırmış olan Adapazarı bele
diyesinden bu parayı Beden terbiyesi Kocaeli 
bölgesi başkanlığı emrine göndermesini istemiş
tir. istinat ettiği kanımı sebep te mezkûr 19 ncu 
maddenin (C) fıkrasıdır ki «gelirleri elli bin li
radan fazla olan belediyelerin bir sene evvelki 
tahsilat yekûnlarının yüzde dördü» ibaresini 

( S. Sayısı : 23 ) 
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ihtiva etmektedir. 

Adapazarı Belediye meclisi ise «mahallin» 
kelimesine istinat ederek bu tahsisatı Genel di
rektörlüğün direktifleri dahilinde Adapazarınm 
beden terbiyesi ihtiyaçlarına bizzat sarfedebile-
ceği iddiasında bulunmuştur. 

Encümenimiz Adapazarı Belediye Meclisinin 
karar suretile Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün tezkeresi suretini mütalea etmiş, Beden 
terbiyesi kanununun bilhassa teşkilâta aid olan 
kısımlarını ve mezkûr kanunun Yüksek Mec
lise tevdiine Hükümetin verdiği mucip se
bepler lâyihasını da tetkik etmiştir. 

Beden terbiyesi kanununun 10 ncu madde
sinde «Her vilâyet bir beden terbiyesi bölgesi
dir.» deniliyor. Kanunun esbabı mucibe lâyi
hasında «Bölge ve kulüplerinin yıllık mesaisini 
destekliyecek ve şimdilik vilâyet merkezlerinde 
yapılmaya başlanmış spor sahalarile diğer spor 
işlerini vücude getirmeğe yardım olmak üzere 
vilâyet hususî idarelerile belediyelerinin büt
çelerine konulan yardım parası...» ibaresi mün-
deriç bulunuyor . 

(Mahallî idareler), (Mahallî bütçeler) gibi 
tabirlerin umumî surette vilâyetlere aid bir 
mânaya delâletlerine şüphe yoktur. Fazla ola
rak Beden terbiyesi kanununun 10 ncu madde-

Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesi
nin E fıkrasını takip eden kısımdaki «Mahallin» 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 
maddesinin E fıkrasını takip eden kısmındaki 
(mahallî) tabirinin tazammun ettiği mananm 
tefsiri hakkında Beden terbiyesi genel direktör
lüğünden yazılan 3 -1 -1940 tarih ve 444 sayılı 
tezkere suretinin gönderildiğine ve işin tefsir yo-

sindeki teşkilât fıkrası «Mahallin» kelimesi
nin bölgeye yani vilâyete ait olması icap ede
ceğini tahsisen ifade etmektedir. Hükümetin ver
diği kanun teklifinde ve esbabı mucibe lâyiha
sının yukarıda zikredilen fıkraları da «Mahallin» 
tabirile bu maksadın gözetilmiş olduğunu ay
rıca göstermektedir. 

Arzedilen sebeplerden dolayı : 
(Beden terbiyesi kanununun 19 ncu madde

sinin E fıkrasını takip eden kısımdaki «Mahal
lin» tabiri bir beden terbiyesi bölgesi olan vilâ
yet mânasını tazammun etmektedir.) 

Bahsi geçen tabirin bu suretle tefsirine itti
fakla karar verilerek bu hususta hazırlanan tef
sir fıkrası havalesi mucibince Dahiliye encüme
nine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur . 

Mf. En. Rs. M. M. Kâ. 
Manisa İstanbul İzmir 

R. N. Edgüer î. A. Gövsa Ş. Yunus 
Ankara Antalya Çanakkale 

B. Baykan T. Örs A. Yukaruç 
Çanakkale İzmir Kars 

R. N. Güntekin N. İlker F. Köprülü 
Tokad Urfa 

H. A. Aytuna R. Ülgen 

tabiri bir beden terbiyesi bölgesi olan vilâyet 
mânasını tazammun etmektedir. 

lile halline dair 19 mart 1940 tarih ve 6/1193 
sayı ile Başvekâletten Yüksek Reisliğe takdim 
edilip encümenimize havale buyurulan tezkere 
Beden terbiyesi genel direktörü ve Dahiliye müs
teşarının da huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 

Tefsir fıkrası 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni . 9 - IV -1940 
Esas No. 3/229 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 23 ) 
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maddesi gelirleri fıkra fıkra tadat ettikten sonra 
(B) ve (C) fıkralarındaki gelirlerden yüzde sek
seni münhasıran mahallin beden terbiyesi saha 
ve tesislerinin vücude getirilmesine, yüzde yir
misi de yine mahallin diğer beden terbiyesi teş
kilât ve faaliyetlerine ve gerekli spor malzemesi 
tedariki masraflarına Genel direktörlüğün direk
tiflerine göre tahsis olunacağını âmirdir. 

Bu mahallî tabirini dar manada alan Adapa
zarı kazasile Kocaeli vilâyeti arasmda zuhur 
eden ihtilâf dolayısile Genel direktörlük bu tef
sire lüzum görmüştür. 

Mahallî kelimesinin dar manasile tatbiki ha
linde kaza ve nahiyelerin kendi gelirlerile hiç 
bir beden terbiyesi tesisi vücude getiremiyecek-
leri gibi çoS-u toprak işlerine taallûk eden tesi
sat az para ile uzun seneler zarfında vücutlandı-
rılmak istenilse dahi her sene yapılan kısmın 
müteakip senenin tahsisatı ele geçinceye kadar 
harar) olacakı ve müsbet bir netice almamıyacağı 
ve binnetice islerin inkisarca uğrayacağı ve top
lu iş yapmak ve vilâvet dahilinde mahallinin tan
zim ve Getıel direktörlüğün tasdik edecek 
mesai pro«ramlarile tesisler vücude getirmek 
im kansızlıkları da hâsıl olacakı anlaşılmaktadır. 
Beden terbive«si kanununr.n 1.0 ncu maddesi de 
her vilâyeti bir b^den te^biTresi bölgesi o7avak 
zikretrnekte ve valileri de bölge başkanı olarak 
tavzif etmektedir. 

Buna nazaran da bir vilâyet çevresini bir 
böl<rç olarak kab"! eden bu madde (mahallin'* 
kelimesinin böl^e^e yari vilâ^e*e ait olması 
icabedeceğini tahsisen anlatmaktadır. Bu s^b^p-
lerle «Peden terbiyesi kanununun 19 ncu madde
sinin E fıkrasından sonra gelen kısımdaki (ma
hallin) tabiri bir beden terbiyesi bölgesi olan vi
lâyet manasını» tazammun edeceğine Encümeni-
mizce ekseriyetle karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Millî müdafaa encümeni
ne tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

Da. E. Reisi R. V. Bu M. M. 
Tekirdağ Çoruh Yozcrad 

C. Vyhadın Z. Arkant 
Kâtip 
Yozsrad Ankara Antalya 

Z. A rkant Ferzi Daldal T. Sökmen 
Balıkesir Balıkesir Bingöl 

F. Tiridoğlu S. Uzay Necmeddin Sahir 

Bursa Erzurum Erzurum 
F. Güvendiren Zeki Soydemir N. Elgün 

Hatay İzmir Kayseri 
A. Türkmen M. Aldemir A. Hilmi Kalaç 

Kütahya Malatya Maraş 
Sadrı Ertem Emrullah Barkan Z. Kayran 

Trabzon Yozgad 
Salise Abanozoğlu S. Korkmaz 

Kanunun 19 ncu maddesinde Beden ter
biyesi Genel direktörlüğünün ve buna bağlı 
teşkilâtın gelirlerini beş bendde saydıktan 
sonra: Üç bend hakkında bir kayit koymadığı 
halde idarei hususiye ve belediyelerden alma-
cek paralara ait B., C. bendleri hakkında şu 
kaydi koymuştur : 

« B. ve C fıkralarındaki gelirlerden yüzde 
sekseni münhasıran mahallin Beden terbiyesi 
saha ve tesislerinin vücude getirilmesine, geri 
kalan yüzde yirmisi de yine maha -̂Ln di^er 
beden terbiyesi teşkilât ve faaliyetlenne ve 
gerekli spor malzemesi tedariki masraflarına, 
Genel direktörlüğün direktiflerine göre, tah
sis olunur ». 

Şu kayit katiyetle göstermektedir ki; ida-
rei hususiyelerden ve belediyelerden aLnacak 
paralar münhasıran mahallin spor ihtiyaçla
rına sarfolunabilir ve bu kayit sırf bu parala
rı mahallerine sarfı temin maksadiıe kon
muştur. Bu kayit haricinde bırakılmış bulu
nan diğer üç nevi gelir ise istenilen her yere 
sarfta serbest kalmış bulunmaktadır. 

Bu fıkrada (mahal) tabirini hususî ida
relerden konan paralar da (vilâyet) ve bu ka
nunun kullandığı tabire göre de (bölge) şek
linde tefsir tam yerindedir. Çünkü idarei hu-
susiyenin (mahalli), bütçenin tatbik sahası 
olan bütün vilâyet hudutları içindir. Ancak 
belediyelerden alman paralar da (mahal) ta
birini vilâyet veyahut bölge tabirile tefsire 
imkân mevcut değildir. Burada mahallin ifa
de ettiği mâna belediye hudutları içindeki sa
hadır. Esasen bu şekil kanunun ruhu ve 
maksadına da aykırıdır : Kanun beden terbi
yesini ihtiyara bağlı bir iş olmaktan çıkarıp 
tamamen mecburî bir hizmet haline koymuş. 
Dördüncü maddesile bütün gençleri beden 
terbiyesile mükellef tutmuş ve 13 ncü mad
desinde de her yerde (köy, kasaba ve şehir
lerde) nüfusa göre grup veya kulüp tesisini 
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emretmiş ve 10 ncu maddesile ise bütün idare 
makinesini (vali, kaymakam, nahiye müdürü, 
belediye reisi ve muhtarları) bu işin idaresi
ne memur kılmış ve bundan mesul tutmuştur. 

Bu böyle iken bu işle mükellef bir şehir 
ve kasabanın bütçesine koyduğu bir parayı 
başka bir şehrin ve bilhassa, çok kere olduğu 
gibi, vilâyet merkezinin bu işlerine tahsis et
mesi kendisinin mükelelfiyetini ifadan âciz 
kalmasını intaç edeceğinden bunun kanu-

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 
maddesinin E fıkrasını takip eden kısımdaki 
(manallî) tabirinin tazammun ettiği mananın 
tefsiri hakkında Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünden yazılan tezkere sureti gönderildi
ğine ve işin tefsir yolile halline dair olup En
cümenimize havale edilen 19 mart 1940 tarihli 
ve 6/1193 numaralı Başvekalet tezkeresi ve Ma
arif ye Dahiliye encümenlerince müzakere edi
lip tanzim edilen mazbataları, Beden Terbiyesi 
Genel Direktörü hazır olduğu halde okundu ve 
görüşüldü: 

Verilen izahata ve mazbatalar muhteviyatına 
nazaran mahallî tabirinin bölgeye yani vilâ
yete ait olması icabedeceği anlaşılmakla Maarif 
encümeninin ve Dahiliye encümeninin ekseriyet 
kararma ait mazbataları Encümenimizce de ka
bul edilmiş ve havalesi mucibince Sıhhat ve iç-

nun ruh ve maksadile ve mantıkla telifi ka
bil görülememiştir. 
Antalya Çoruh Çorum 

R. Kaplan Atıf Tüzün 1. Kemal Alpsar 
Kars Tokad Zonguldak 

E. Özoğuz Galib Pekel î. Etem Bozkurt 
İmzada bulunamamıştır. 

Znguldak 
Bifat. Vardar 

İmzada bulunamamıştır. 

timaî muavenet encümenine verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E, Reisi M. M. Kâtip 
Diyarbakır Erzurum Konya 

K. Sevüktekin Ş. Koçak V. Bilgin 
Bilecik, Çankırı Çorum. 
8. Bozok Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl. 
Güraüşane İçel İstanbul 
Z. Zarbun. M, G. Mersinli Ş. Â. ögel 
Kayseri Malatya Manisa 
N. Toker O. Koptegel, K. N. Duru 
Muğla Samsun Samsun 

S. Güney McZ; Engfa R> Barkm 
Seyhan Sinob Urfa 

8. Tekelioğlu C. K. încedayı A. Yazgan 
Yozgad 
C. Arat 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
M. M. Encümeni ' 18 - IV -1940 
Esas No. 3/229 
Karar No. 18 

Yüksek Başkanlığa 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İç. Mu. Encümeni 

Esas No. 3/229 
Karar No. 9 

4 _ v -1940 

Yüksek Reisliğe 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 n-
cu maddesinin E fıkrasını takibeden kısmın
daki «mahallin» tabirinin tazammun ettiği ma
nanın tefsiri hakkında Başvekâletin 1 9 - I I I -
1940 tarih ve 1193 sayılı ve Beden terbiyesi ge
nel direktörlüğünün 3 -1 -1940 tarih ve 444 
sayılı tezkereleri Encümenimize havale buyu-
rulmuş olmakla bidayeten Maarif, Dahiliye, 
Millî Müdafaa encümenlerince de müzakere 
edilip tanzim edilmiş bulunan mazbataları ile 
birlikte Beden terbiyesi genel direktörlüğün
den gönderilen memurun huzurile mütalea ve 
tetkik olundu: 

«Mahallin» tabirine istinaden ayrılan tahsi
satı bizzat sarf edebileceği hususunda okunan 
bir belediye meclisi mütalea ve iddiasına kar
şı verilen izahat ile Encümence yapılan tatki-
kat ta; Beden terbiyesi kanununun esbabı mu
cibe lâyihasında (bölge ve kulüplerinin yıllık 
mesaisini destekliyecek ve şimdilik vilâyet mer
kezlerinde yapılmağa başlanmış spor sahalarile 
diğer spor işlerini vücude getirmeğe yardım ol
mak üzere vilâyet hususî idarelerile belediyele
rinin bütçelerine konulan yardım parası..,) iba
resinin mevcudiyeti, kanunun 10 ncu madde
sinde (her vilâyet bir Beden terbiyesi bölgesi
dir) sarahati, yine kanunun Büyük Meclis mü
zakeresi zabıtlarında Encümene aidi mazbata 

muharriri tarafından 19 ncu madde üzerinde 
(spor sahaları memleketimizde yirmi vilâyette 
şimdilik iki senedenberi başlanmıştır ve 3 - 4 
senelik bir programa bağlanmıştır. Fakat vi
lâyet merkezlerinde spor sahaları bittikten son
ra sıra kazalara gelecektir. Ondan sonra da na
hiyelere hatta köylere kadar tamim edilecek
tir...) ilâh, beyanatın yapılmış bulunduğu görül
mekle E fıkrasını takibeden kısımdaki mahal
lin» tabirinin bir Beden terbiyesi bölgesi olan 
vilâyet manasını tazammun ettiği Encümeni-
mizce ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sıhhat ve İç. Mu. En. lis. M. M. 

Ağrı Giresun 
Dr. II. Kural Dr. II. V. Somyürek 

Kâtip 
Bursa Antalya 

Refik Gür an Dr. M. Soykam 
Burdur Denizli 

A. Yeşilyurt Dr. II'. Berk man 
Kastamonu 

Di 
Edirne 
F. M emik 

Bilecik 
M. Suner 
Gazianteb 

Dr 

Dr 

Dr. M. A. Ağakay 11. Saltuğ 
Kocaeli 

Dr. F. Sor ayman Dr 
Kütahya Manisa 

Dr. A. S. Delilbası A. Tümer 

Kayseri 
S. Turgay 

Konya 
O. Ş. Uludağ 

Tekirdağ 
N. Trak 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 6 
Esas No. 3/229 

29 -XI -1941 

Yüksek Reisliğe 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 ncu 
maddesinin (E) fıkrasını takip eden kısmındaki 
«Mahallin» tâbirinin tazammun ettiği mananın 
tefsiri hakkında Başvekâletin 19 mart 1941 ta

rih ve 6/1193 sayılı tezkeresile Beden terbiyesi 
genel direktörlüğünce hazırlanan esbabı mucibe 
lâyihası Maarif, Dahiliye, Millî Müdafaa ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet encümenleri mazbata-
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larile birlikte Dahiliye vekâleti namına Mahallî 
idareler umum müdürü ve Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü ile 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünün salahi
yetli memuru Iıaaır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu: 

Adapazarı Belediyesile Kocaeli Valiliği ara
sında bir tahsisatın Kocali spor bölgesince mi 
yoksa Adapazarı Belediyesince mi sarfedilmesi 
lâzımgeleceği hususunda hadis olan ihtilâf do'a-
yısile 3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 19 
ncu maddesinin (E) fıkrasını takip eden iba
redeki «Mahallin» kelimesinin tefsirine lüzum 
görüldüğü ve Maarif encümenince bu tabirin 
Beden terbiyesi bölgesi olan vilâyet manasında 
olduğuna dair yapılan tefsirin diğer Encümen-
lerce de kabul edildiği görülmüş ve Encümeni
miz de bu noktai nazara iştirak etmiştir. 

Filvaki Beden terbiyesi kanununun 10 ncu 
maddesinde (Her vilâyet bir beden terbiyesi 
bölgesidir) denilmekte olup vazıı kanunun spor 
teşkilâtında cüzütam olarak vilâyetleri kabul 
ettiği anlaşılmaktadır. Beden terbiyesi teşki
lâtının gelirlerini gösteren 19 ncu maddesinde 
ise (Beden terbiyesi genel direktörlüğünün ve 
ona bağlı teşkilâtın gelirleri) ibaresinden sonra 
A. B. C. D. E. Fıkralarile bu gelirler tadat edil
mekte ve maddenin sonunda B ve C fıkraların
daki gelirler mahallin beden terbiyesi saha ve 
ihtiyaçlarına hasrolunmaktadır. Buna nazaran 
bu gelirlerin bir kısmı Genel direktörlüğün mer
kezine ve bir kısmı da ona bağlı teşkilâta ait 
bulunmaktadır. Bu teşkilâtın vilâyetlerden 
ibaret olduğu ise 10 ncu maddenin sarahati ile 
taayyün etmiş bulunmaktadır. 

Nerede kaldı ki, mahallin tabirini dar bir 
mânada kabul etmeğe B ve C fıkralarındaki 
varidatın birlikte mahalli sarfının gösterilmiş 
olması da bir mâni teşkil eder. Çünkü B fıkrası 
vilâyet hususî idare bütçelerinden ayrılacak 

tahsisatı ifade etmekte olup bunun vilâyete şümu
lünü kabul etmek zarurî olmasına ve bir tabir ile 
vazıı kanunun hem vilâyete aidiyeti ve hem 
de kazaya hasrı kasdetmesi varit olmayaca-

»« — I 

( S. Say: 

ğma göre (Mahallin) kelimesinin vilâyete atfı 
zarurî bir mahiyet almaktadır. Bu kanunî iba
relerin delâletlerine munzam olarak kanunun 
esbabı mucibe lâyihasında (Bölge ve kulüpleri
nin yıllık mesaisini destekliyecek ve şimdilik 
vilâyet merkezlerinde yapılmağa başlanmış spor 
sahalarile diğer spor işlerini vücude getirmeğe 
yardım olmak üzere vilâyet hususî idarelerile 
belediyelerinin bütçelerine konulan yardım....) 
denilmekte olmasına ve kanunun Mecliste mü
zakeresi sırasında 19 ncu madde üzerine Maz
bata muharriri tarafından (Spor sahaları mem
leketimizde yirmi vilâyete şimdilik iki seneden-
beri başlanıştır ve üç, dört senelik bir prog
rama bağlanmıştır. Vilâyet merkezlerinde spor 
sahaları bittikten sonra sıra kazalara gelecektir. 
Nahiyelere hatta köylere kadar temin edilecek
tir) yolunda ifadatta bulunulmasına göre vazıı 
kanunun mahallî varidatı bölge emrine vererek 
spor işlerinin kısa bir zamanda daha verimli 
neticeler temin etmeği düşündüğü anlaşılmak
tadır. İşte bu sarahat ve delâletler karşısında 
Encümenimiz tefsiri talep edilen «Mahallin» 
tabirinden beden terbiyesi bölgesi olan vilâye
tin maksut olduğu neticesine vararak Maarif 
encümenince kaleme alınan tefsir fıkrasını ay
nen kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
î. Eker 
Kâ. 

İstanbul 
F. Oyman 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 
F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Rs. V. 
Kastamonu 

Afyon K. 
Ş. R. Ilatipoğlu 

Bursa 
İV. Ayaş 
İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 
Seyhan 
8. Çam 

" M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabet 

Bolu 
C. S. Siren 

Diyarbakır 
R. Bekit 
İstanbul 
8. Uraz 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Yozgad 
8. îçöz 
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