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1. — Memur ve müstahdemlere verile
cek fevkalâde zam hakkında kanun lâyiha
sı ve Bütçe encümeni mazbatası (1/746) 151: 
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2. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Tür

kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu
nun 64 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tekli
fiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının tefsirine dair takriri ve Maliye, 
Bütçe, Ziraat, Adliye ve İktisat encümen
leri mazbataları (2/40, 4/38) 158 

3 .— Askerî tayınat ve Yem kanunu
nun 4 ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 
39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
olan 879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 

Sayıfa 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri maz
bataları (1/734) 158:159 

4. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Sıh
hat ve içtimai muavenet encümenleri maz
bataları (1/727) 159 

5. — Askerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair ka
nun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/550) 

6. — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 422 nci maddesiyle nıer'iyeti kabul 
edilen 28 şubat 1327 tarihli Usulü muha-
kematı cezaiye kanununa müzeyyel mad
dedeki istintak ve mahkeme tâbirlerinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/427) 

159: 
160 

160 



1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî ydı 
bütçesinde 15 bin liralık münakale icrasına dair 
kanun lâyihası kabul edildi. 

Umumî harp senelerinde İhracat ve men'i ih
tikâr heyetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı 
Ahmet Nesimi ve merhum Mustafa Şeref Öz
kan'la arkadaşları hakkındaki mazbata müzake
re edilerek buna müteallik evrakın iptaline da
ir takrir ittifakla kabul edildi. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifelerine dair kanuna bir madde 
eklenmesine; 

Lâyihalar 
1. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununda değişiklik yapılması ve bazı daire büt
çelerine munzam tahsisat verilmesi hakkında ka
nun lâyihası (1/754) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
2. — Bartın'ın Arıtkuma köyünden Alioğlu 

Satı Özdağ'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/429) (Adliye en
cümenine) 

3. — Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu Ah
met Savaş ve Ahmetoğlu Mehmet Ali Sarıdo-
ğan'm ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/430) (Adliye encümeni
ne) 

Mazbatalar 
4. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata
sı (1/740) (Ruznameye) 

5. —• 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununda değişiklik yapılması ve bazı daire büt
çelerine munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/754) (Ruznameye) 

6. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı daire bütçelerinde münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/752) (Ruznameye) 

Yedesubay ve askerî memurlar hakkındaki 
kanunu değiştiren kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihaları da kabul 
edildi. 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa . Bingöl Hatay 

Eefet Canıiez Necmeddin S ahir İT. Selçuk 

7. — 1941 malî yılı Muvazenei umumi yesin e 
dahil bazı daire bütçelerinde 36 976 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/719 ve Millî Müda
faa vekâleti kara kısmı 1941 malî yılı bütçesin
de münakale yapılması hakkında 1/726 sayılı 
kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

8. — Çeltik çiftliği taksit bedeli bakiyesi 
olarak göçmenlerden aranılan paranın kaydı
nın terkini ile birinci taksit bedelinin sureti 
mahsubu ve çiftliğin tekrar köylülere satılması 
hakkında kanım lâyihası ve Mnliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/609) (Ruznameye). 

9. —- İhraç, olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 nci maddesi hükmünün şümu
lüne girip girmediğinin tefsiri baklanda Başve
kâlet tezkeresi ve.İktisat, Gümrük ve İnhisarlar, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/421) (Ruznameye). 

10. — Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilavesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe ve îktisat encü
menleri mazbataları (1/472) (Ruznameye). 

11. — Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Muvakkat encümen mazbatası (1/751) (Ruz
nameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya). 

^ * » 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/746) [1] 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, ruznamenin sonuncu maddesinde 
memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkında kanun lâyihası vardır. Malûmu 
âliniz bu kanun 1 şubat 1942 tarihinden mute
ber olacaktır. Eğer bu ay içinde müzakere edi
lip çıkarsa memurlar önümüzdeki aydan itiba
ren istifade edebileceklerdir. Bunun temini için 
bu lâyihanın müstacelen ve takdimen müzakere
sini istirham ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REİS — Evvelâ Maliye vekilinin müstaceli
yet teklifini reye arzediyorum: Lâyihanın müs
tacelen müzakeresini kabul buyuranlar, etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Tercihan müzakeresini kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, müstaceliyetle müzakeresini kabul 
buyurduğunuz bu lâyihanın tanzim vs takdi
mine saik, münhasıran hayat pahalılığının tev
lit ettiği zarurettir. Avrupa harbi başlıyalıdan-
beri ithalât eşyası fiatlarında tedrici bir tereffü 
olduğu hepinizin malûmudur. Bu tereffü harp 
uzadıkça ve genişledikçe daha ciddi, daha şü
mullü vaziyet almağa başlamış ve bir müddet-
tenberi de havayici zaruriye fiatlarındaki ar
tış nisbetleri gelirleri artmayan hizmet erba
bından az maaşlı veya ücretli olanları ehemmi
yetli surette tazyik eden bir hal almıştır. Bu 
vaziyeti gözönünde bulunduran Hükümet, bu 
bapta alınabilmesi lâzımgelen tedbirleri muhte
lif cephelerden tetkik etmiş ve nihayet bugün 
tasvibinize arzolunan kanun lâyihasını hazırla
yıp Büyük Meclise takdim eylemiştir. 

Lâyihada kabul olunan esas, tevkifatsız ola
rak ele geçen para miktarı 100 liraya kadar 

[1] 72 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

olan memur maaşları ile bunlarm muadilleri
ne % 25, 101 liradan 170 liraya kadar olanlara 
% 20, daha yukarısına da % 15 zam yapmak su
retiyle istifadelerini temindir. Malûmu âliniz 
hizmet erbabmm aylıklarını arttırabilmek için 
iki yol var. Şunu arzedeyim ki, hizmet erba
bı derken yalnız Devlet teşkilâtını değil, Dev
let teşkilâtı haricinde kalan hususi dairelerde
ki müstahdemleri de birlikte kastediyoruz. 
Bunların aylıklarını arttırabilmek için mümkün 
yollardan birincisi, üzerindeki vergilerin azal
tılması, diğeri de aylıklara zam yapılmasıdır. 
Vergi azaltılması şekli ilk bakışta daha doğru, 
daha tabii görünür. Çünkü bir kere Devlet 
teşkilâtı haricinde bulunan müstahdemleri de 
dairei şümulüne ithal eder, diğer taraftan bu 
vergilerin bir kısmı esasen fevkalâde mahiyet
te olmak itibariyle ilk hatıra gelen şey, bu 
fevkalâde mahiyette olan vergileri tamamen ve
ya kısmen kaldırmak olacağı için Hükümet 
dahi kendi tetkiklerine bu noktadan başlamış
tır. Fakat neticei tetkikatta zam yoluna gidil
mesi ciheti tercih edildi. Sebebi bir kere hiz
met erbabından alman vergilere müteallik ka
nunlarda bilhassa küçük istihkak erbabı hak
kında muhtelif nisbette muafiyetler olduğu için 
bunun neticesi olmak üzere bu vergiler kaldı
rıldığı takdirde asıl iktisadi şartlardan en çok 
müteessir olan küçük istihkak erbabı bundan 
mahdut nisbette istifade edeceklerdi. Meselâ 
aldığı aylık tutarı 170 liraya kadar olanlarda 
iktisadi buhran ve muvazene vergisini tama
men kaldırmak ve 170 liradan yukarısı için ik
tisadi buhran vergisini tamamen ve muvazene 
vergisinin yarısını kaldırmak suretiyle yaptı
ğımız hesapta şu neticeyi aldık: Aylık gelirleri 
23 liraya kadar olan müstahdem ve mütekaidin 
bundan hiç bir suretle istifade edemiyordu. Bu 
müstahdemlerin sayısı 16 699 ve umumî muva
zeneden maaş alan yetimlerin sayısı da 42 781 
dir. Esasen umumî muvazeneye dahil bütün 
mütekait ve yetimlerin sayısı 66 532 olmasma 
göre vergi tenzilâtından istifade edemiyecek 
olanlar takriben üçte iki nisbetinde olacaktı, 
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Mülhak ve hususi bütçelerden maaş alanlar hak
kındaki vazivet dahi tabiatiyle bunun aynıdır. 
24 lira ve daha yukarı ücret alanların vaziye
ti şu nisbetler dahilinde oluyor: Eski hüküm
lere göre tekaüt ve yetim maaşı alanlar için 
24 lirada % 9,09 dan başlryarak 170 lirada % 
9,11 e baliğ oluyor. Yeni Tekaüt kanunlarına 
göre tekaüt ve yetim maaşı alanlarla alelûmum 
memur ve müstahdemler için 24 lirada %9,09 
dan başlryarak 170 lirada % 22,08 e baliğ olu
yor. 

Ankara'da çalışan memurlar için iktisadi 
buhran vergisinde 30 lira yerine 60 lira nisbe
tinde diğerlerine nazaran bir muafiyet tefev
vuku olduğu için Ankara'da çalışan memurla
rın istifadesi diğerlerine nazaran üçte iki nis
betinde oluyor. Buna mukabil yüksek maaşla
rın buhran vergisinin tamamı, muvazene ver
gisinin de yarısı kaldırıldığına göre istifade 
nisbeti şu oluyor: Eski Tekaüt kanununa göre 
maaş alanlar için bu ölçü seviyyen % 4,6, ye
ni hükümlere göre tekaüt ve yetim maaşı alan
larla diğer müstahdemler için 171 lirada 17,51 
den başlayarak 300 lirada % 18,66 ve 600 lira
da % 21,67 ye baliğ olmaktadır. Binaenaleyh 
şu vaziyete göre bilhassa küçük aylıklılara Hü
kümetçe düşünüldüğü % 20, 25 nisbetinde bir 
istifade temin için yapılacak vergi tenzilâtına 
ilâveten ayrıca bir zam yapılmak mecburiyeti 
dahi kendini göstermektedir. Vergi tenzili hâ
linde küçük aylıklıların az, büyük aylıklıların 
ise çok nisbette istifade etmeleri vaziyeti Devlet 
teşkilâtı haricinde bütün müesseselerde çalışan 
müstahdemler hakkında dahi aynidir. Onların 
da büyük ekseriyetini küçük aylıklılar teşkil 
etmekte olduğu için onların da bu hayat paha
lılığı karşısında vaziyetlerini ıslâh etmek ancak 
zam suretiyle kabil olabilecektir. Binaenaleyh, 
vergi tenzili yapılmış olsaydı yine müesseseler 
mühim bir fedakârlık yapmak ıztırarmda kal
mış olacaklardı. Hususi müesseselerde aylıkla
ra zam yapılmasına karşı hiç bir mâni mevcut 
olmadığından vaziyet icabı olarak esasen bir 
çok müesseseler daha evvelden zam yapmak yo
luna gitmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, ver
gi tenzili ya bu gibi hizmet erbabma yeni bir 
istifade temin etmiş olacak veyahut da mües
sese sahipleri tarafından onların ücretlerinin 
indirilmesi cihetine gidilerek bu suretle yalnız 
müessese sahipleri istifade etmiş olacaktır. Şu 
arzettiğim izahata göre vergi tenzili cihetine 
gitmedik, zam cihetine gitmeği ihtiyar ettik. 

Hükümet bidayeten, takdim olunan lâyiha 
ile iki kademe göstermiş, aldığı aylık tutarı 
170 liraya kadar olanlara % 20, bundan yukarı 
olanlara da % 15 nisbetinde bir zam yapılma
sını teklif etmişti. Lâyihanın Bütçe encümenin
de müzakeresi sırasında küçük aylıklıların daha 
yüksek nisbette istifade etmelerinin temini ka-
İ>il olup olmadığı noktası tetkik edildi ve niha

yet Hükümet ve encümen mutabık kalmak su
retiyle maaş veya ücret olarak aylık istihkakı 
yüz liraya kadar olanlara % 25, yüz liradan 
yüz yetmiş liraya kadar olanlara % 20, yüz yet
mişten yukarı olanlara da % 15 nisbetinde zam 
yapılması takarrür ettirildi. Yüksek huzurunu
za takdim edilen lâyiha bu üç kademe üzerine 
kurulmuştur. 

Bu zamların malî tesiri hakkında da bir iki 
kelime arzedeyim : Memurlar a.dedi umumî mu
vazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi 
bütçeli dairelerdeki ve iktisadi teşekküllerde-
kiler dâhil olmak üzere hâlen memur adedi 
302 072 dir. 

Yapılan zam 41 858 000 liradır. Memurlar
dan 267 241 adedi yani, umumî yekûnun % 
88,50 si % 25 nisbetinden istifade ediyorlar ya
pılacak zammın bunlara düşen kısmı ise 
32 190 000 dir ki, umumî yekûnun % 76, 90 nı-
dır. 101 den 170 liraya kadar olan memur ade
di, 25 188 dir. Umumî yekûnun % 8, 34 ünü 
teşkil etmektedir. Bunlara zamdan isabet eden 
6 377 000, yani % 15, 24 ü. 170 liradan yu
karı 9 543 memur, ise umumî yekûnun % 3, 26 
sini teşkil emektedir. Bunlara zamdan 3 391 000 
isabet etmektedir ki, umumî zammın % 7, 8 idir. 
Bu rakam ve nisbetler küçük memur aylıkla
rının Devlet teşkilâtında ve bütçesinde ne ka
dar mühim yer tutmuş olduğunu göstermek 
itibariyle bir taraftan bunlara zam yapmakta
ki zaruret ve müstaceliyeti tebarüz ettirilmekle 
beraber diğer taraftan % 25 ten yukarı çıkıla-
mamasının sebepleri hakkında da kâfi bir fikir 
vermektedir. Bunlardan hariç olarak çok ço
cuklu ailelere bu zamdan fazla olarak ilâve
ten bir şey verilmesi ciheti Hükümetçe düşü
nüldü. Üç çocuktan yukarı olan ailelere her ço
cuk için senevi otuz lira verilmesi esasına müs
tenit bir teklif yapabilmek imkânını gördük. 
Bu teklifin de portesi 1 600 000 liradır. Bunun 
hakkında da bir madde takarrür ettirdik, kanu
nun müzakeresi sırasında maddelerin müzakere
sine geçilince yüksek huzurunuza arzedeceğim. 

Lâyihanın ihtiva ettiği hükümlerden birisi 
de, 1 500 ve daha yüksek rakımlı yerlerde da
imî memuriyetle müstahdem bulunan kimse
lerden kış aylarına münhasır olmak üzere bare
min birinci derecesinden altıncı derecesine ka
dar olanlara 30, ondan aşağı olanlara 15 lira 
verilmesi hakkında bir hüküm vardır. Bu gibi 
yüksek rakımlı yerlerde bulunanlar için, ora
larda kışın daha şiddetli ve daha sürekli olması 
ve nakliyattaki müşkülâttan dolayı fiatlar yük
seldiğinden böyle bir zammın yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

Yüksek tasvibinize arzedilen lâyihanın umu
mî esasları hakkında maruzatım bundan iba
rettir. Maddelerin müzakeresinde arkadaşları
mın herhangi bir nokta hakkında emirleri 
olursa gene arzederim. 
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İ L İ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — Maz

bata münderecatmdan bu zamları belediye ve 
Hususi muhasebelerin de vermek mecburiyetin
de oldukları anlaşılıyor. Acaba gerek bele
diyeler ve gerekse hususi muhasebeler bunları 
verebilecekler midir? Onların esasen ne gibi 
vaziyette olduklarını biliyoruz. Bu zamla büsbü
tün büyük bir külfet aldıklarına nazaran bunu 
nasıl karşılayacaklardır? 

MALtYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) -
Yaptığımız zamaimin 41 milyon küsur liraya 
baliğ olduğunu arzetmiştim. Bunun hemen 24 
milyon küsur lira kadarı muvazenei umumiye-
nindir, üst tarafı müessesatı hususiye ve diğer
lerine aittir. Umumiyet itibariyle düşündüğü
müz şudur: Arkadaşımın ileri sürmüş olduğu 
noktaya biz de temas ettik ve nazarı itibare al
dık. tdarei hususiyelerin bazıları müzayeka 
halinde olduğu için bu zamları veremiyecek 
kudrette olabileceklerini teemmül ettik. Bu se
ne için zaruret olsa olsa son yani mayıs aylığının 
tediyesi sırasında kendini gösterecektir. Hususi 
idare bütçelerinin hepsine 12 aylık tahsisat za
ten konulmuştur. Şubat, mart, nisan aylıkları 
zam ile verilecektir. Yalnız mayıs aylığı kala
caktır. O vakte kadar bunların vaziyeti mali
yeleri, bütçeleri neden ibarettir. Dahiliye vekâ
leti ile temas ederek ve lâzımgelen tetkikatı 

yaparak bunlara muvazenei umumiyeden icabeden 
muaveneti yapmağı kararlaştırdık. Önümüzdeki 
sene bunların yeni bütçeleri tanzim edilecektir. 
O vakit bu zamlar da nazarı itibare alınacaktır, 
temin edilen karşılıklar konacaktır. 

ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — Be
lediye hakkmda bir şey buyurmadınız. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Belediyeler hakkında da düşüncemiz aynidir, 
diğerleri hakkmda ve mülhak bütçeler hakkın 
da da böyledir. 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — Arkadaşlar; 
MaMye vekilimizi dinledik. Encümenin bu hu
susta hazırlamış olduğu mazbatayı okudum. 
Hükümetimiz, memur ve müstahdemlere verile
cek fevkalâde zamlar hakkında teklif etmiş ol
duğu bu kanun lâyihasiyle hakikaten büyük 
bjr ihtiyacı karşılamış oluyor. Bu suretle hare
ket ettiğinden ve biran evvel Meclise bu lâyiha-
yi sunarak memleketin hali hazırdaki mühim 
bir meselesini halletmiş bulunmasından ve bu 
yola girdiğinden dolayı Hükümetimizi tebrik 
etmeği vazifeden addederim. 

Konan prensip, kabul etmek lâzımgelir ki 
memlekete büyük bir külfet tahmil etmektedir. 
Maliye vekilinin de tebarüz ettirdiği üzere 42 
milyon liraya yakın büyük bir yük bütçenin 
üzerine binmiş bulunuyor. Bu istisgar edilemi-
yecek kadar mühim bir yekûn teşkil eder. Fa
kat memurlarımızın ve umumiyetle müstahdem
lerin halihazırdaki dünya buhranının fiatlar 
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üzerine yaptığı akislerin tesira,tını, kendi mu
ayyen tahsisatından çekmemeleri ve Devletin 
de buna yardım etmesi noktasından vaziyet 
mütalâa edilirse bu külfetin zaruri olduğu ve 
millet tarafından ihtiyarının bir mânevi mecbu
riyet altında bulunduğu kendiliğinden tebarüz 
eder. 

Yalnız şurasını iyice ortaya koymak icabe-
der ki atılan adım mühim bir adımdır ve atıla
bilecek adımların müntehasıdır. Yani varılabi
lecek hududun son noktasına kadar gidilmiş bu
lunmaktadır. Bu noktai nazardan milletin me-

j mur ve müstahdemlerini bugünkü müzayakalı 
vaziyetten kurtarmak için yapmış olduğu şu adı
mın hüviyeti üzerinde durmakta feyda oldu
ğunu arzetmiş bulunuyorum. Vekilimizin de izah 
ettikleri veçhile bilhassa küçük maaşlı, baremin 

küçük kademelerinde bulunan memurlara yapıla
cak olan zam bu adımın, bu hamlenin en büyük 
kısmını teşkil etmektedir. Yani izah ettikleri şe
kilde zammiyatm % 88 inden bu küçük memur ve 
müstahdemler istifade temin etmişlerdir. Bu da 
gösteriyor ki bilhassa küçük memurların ihti
yacı büyük bir hassasiyetle düşünülmüş ve en 
büyük meblâğ bunlara tahsis edilmiştir. Bu su
retle milletin, Meclisin ve Hükümetin en sıkı 
ihtiyaç içinde bulunanların ıstıraplarına, meşak
katlerine çare bulabilmek yolunda gitmiş ol
duğu bu hassasiyet, ayrıca takdire değer bir 
hüviyet ifade etmektedir. Memurlarımızın, müs
tahdemlerimizin terfihi için atılmış olan bu 
esaslı vaziyet kabul olunurken diğer taraftan 
da Hükümetimizin ve aynı zamanda Yüksek 
Partimizin Komisyonları marifetiyle yapılmış 
olan ve halen meriyette bulunan millî ko
runma kanunu mesaisiyle tekmil müsteh
liklerin ve memleketin sair tabakalarının dahi 
ihtiyaçlarını temin etmek için mümkün olan ve 
onları müzayakadan kurtarmak için kabil olan 
bütün tetbirleri almak yoluna girmiş bulunu
yor. Esasen iki senedenberi meriyette bulunan 
korunma kanuniyle fiatlarm kabil olabildiği 
kadar müstakar tutulması hususunda almmış 
olan tetbirler büyük bir sahada, imkân nisbe-
tinde semerelerini vermiş bulunmaktadır. An
cak harbin dünyada vücuda getirmekte oldu
ğu büyük tahribatın, servet ve kıymetlerde yap- . 
makta olduğu elîm tesirleri göz önüne alınırsa 
fiatlarda önüne geçilemiyecek olan bir takım 
tereffülerin vukua gelmesi de tabiidir. 

Bu bakımdan mümkün olabilen tedbirler alı
narak bunların önlenmesine çalışılıyor ve şu 
suretle ki yalnız memur ve müstahdemin değil, 
memleketin bütün sınıflan, bütün halk tabaka
ları, müstehlik kısımları, mümkün olduğu kadar 
bugünkü buhranın tesirinden korunmak için 
lâzımgelen tedbirler gerek Meclisçe, gerek Hü
kümetçe alınmış bulunmaktadır. Tabiidir ki, 
bir taraftan Devletin elinde bulunan iktisadi te-

I şekküllerin, Sümerbank'ın, Etibank'm ve bun. 
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İara merbut bulunan müesseselerin almış olduğu 
esaslı tedbirler ve İktisat vekâletinin, Hüküme
tin bu zeminde mütemadiyen, fasılasız surette 
yapmakta olduğu teşebbüsler neticesi kabil ola
bildiği kadar, ithalât azlığına rağmen temin 
edilmiş bulunmaktadır. Şu halde görülüyor ki, 
Hükümetimiz memur ve müstahdemleri için bir 

taraftan büyük fedakârlık yaparken, diğer taraf
tan sair halk tabakalarımızın dahi ihtiyaçları için 
lâzımgelen tedbirleri almış bulunmaktadır, al
mak yolunda fasılasız bir surette mesai sarfet-
mektedir. Bu noktai nazardan bendeniz, Hükü
metimizi, bu lâyihayı getirmekle atmış olduğu 
kıymetli adımdan dolayı tebrik ederken bu ham
lenin memleket için ihtiva ettiği mahiyeti göz-
önüne alarak bunun millet bütçesi için büyük 
bir fedakârlık olduğu ve bundan daha ileri git
menin gayrikabil bulunduğu noktasının toVı-
mil alâkalılar tarafından bilinerek ve bunun 
portesinin tamamiyie ihata olunarak takdir 
edilmesi lüzumuna işaret ederek maruzatıma 
nihayet veririm. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar, Devlet memurlarına verilecek fevka
lâde zam hakkında yüksek huzurunuza getirilen 
kanun lâyihasının şümul ve mânasını tebarüz 
ettirmek maksadiyle söz almış bulunuyorum. 

Dünyayı saran harp felâketinin memleketimiz
de de iktisadi tesirleri olmuştur. Bizde de bir 
çok eşya fiatmm yükselmiş olduğu ve sabit ge
lirli bir çok vatandaşlar ve bilhassa memurlar 
arasında ıstırap yarattığı bir vakıadır. 

Hükümetimiz bir taraftan Millî korunma ka
nununun verdiği salâhiyetle tedbir alır, ihti
kârla mücadele ederken, diğer taraftan dünya 
harbinin yarattığı bu ıstırabı tehvin etmek ve 
zaruri bir ihtiyacı karşılamak üzere, bu fevka
lâde zamanlar için memur maaşlarına bir zam 
yapmağa karar vermiştir. 

Her sınıf vatandaşın terfihi şüphesiz bir 
gayedir. Fakat Devlet işlerinin selâmeti bakı
mından memurların geçim sıkıntısı çekmemeleri, 
salim kafa ile dürüst çalışmalarını temin et
mek, bilhassa mühim bir gayedir, işte bu gaye
ye doğru Hükümet, yapılması mümkün olanın 
azamisini yapmıştır. Zam çok şümullü ve çok ge
niştir. Bu zamdan umumî, mülhak, hususi ve 
belediye bütçelerinden maaş ve ücret alanlarla, 
müessesat baremine dahil olanlar ve tekaüt ma
aşı alanlar istifade edeceklerdir. 

Bu zam yapılırken takip edilen prensip, kü
çük maaşlı memurlara daha fazla zam yapmak 
olmuştur. Filhakika, hayat pahalılığından en 
fazla müteessir olan, ıstırap çeken, küçük ma
aşlı memurlardır ve bunlar bizim Devlet teşkilâ
tımızda mühim bir yer tutmaktadır. 

Bu zamlar yapılırken, maaşlar üç grupa 
ayrılmıştır. Burada Maliye vekilimiz tafsilâ-

tiyle izah ettiler. Müsaadenizle bendeniz de bir 
iki kelime ile izah edeceğim. Birinci gurupta 
tutarı yüz liraya kadar maaş ve ücret alanlar 
vardır. Bunlara % 25 zam yapılacaktır. Bu, ya
pılan zamların en yüksek kademesini teşkil 
etmektedir. Bu gruptaki memurların adedi 
267 000 kusurdur, ve Devlet teşkilâtında bütün 
memurların % 88, 5 ini teşkil etmektedir. Bu 
grupa yapılacak olan zammın yekûnu 32 mil
yon lira kadardır, ve yapılan umumî zam yekû
nunun (/o 76 sini teşkil etmektedir. 

İkinci grupta yüzden yüz yetmiş liraya ka
dar maaş alanlar vardır. Bunlara % 20 zam ya
pılacaktır. Bu gruptaki memur yekûnu 25 000 
küsurdur, Devlet teşkilatındaki bütün memur
ların % 8, 5 nı teşkil etmektedir. Bunlara ve
rilecek zam tutarı 6 800 000 liradır ve bütün 
zammın 15, 4 ünü teşkil eder. Üçüncü grupta 
170 liradan yukarı olanlara yapılacak zamdır, 
\'v 15 olacaktır. Görülüyor ki, arkadaşlar, bu 
samlar yapılırken gözönünde tutulan daha az 
maaş alanlara daha fazla zam yapılmak prenr 
sibi olmuştur. 

Bundan başka bu zam yapılırken yeni ve 
mühim bir prensip daha ele alınmıştır. O da 
yüz liraya kadar maaş ve ücret alanlardan üç 
çocuktan fazla çocuğa sahip olanlara çocuk ba
sma, ssnsde ottıs lira vermek hükmüdür. Ar
kadaşlar, bu, maaş sistemimizde mühim bir ye
niliktir. Bu sosyal görüşün umumiyetle maaş 
sistemimizde yer alması temenniye şayandır. 

Biraz evvel Maliye vekilimiz sorulan bir 
suale cevap verirken, hususi idarelere ve be
lediyelere bu zammın yükliyebileceği ağır yü
kün nasıl karşılanacağını izah buyurdular. İca
bında, hususi idarelere ve belediyelere umu
mî muvazeneden yardım edilecektir. 

Arkadaşlar, Umumî harp finansmda alınan 
tedbirlerle derpiş edilen yeni bazı esaslar, bu, 
zamlarla atılan malî hareketi tamamlıyacaktır. 
Bütün bu mali meselelerin bir kül olarak mü
talâa edildiğini öğrenmekle duyduğum büyük 
memnuniyeti bu vesile ile arzetmek isterim. 

İçinde bulunduğumuz şartlar gözönünde tu
tulursa, zam olarak büyük bir vatandaş kütle
sine verilen bu 42 milyon küsur liranm ehem
miyeti tebarüz eder. Filhakika, bu derecede 
mühim yekûn tutan bir zam yapmakla Hükü
met mümkün olan âzami fedakârlığı yapmış de
mektir. . Harp tehlikesinin 4 tarafımızı sardığı 
bîr gamanda, ne kadar hazır olmamız lâzımgel-
diği hepimizce malûmdur. Böyle hazır olma 
ise, büyük masrafları muciptir. Bu 42 küsur 
milyon da bu büyük masraflar içinde büyük 
bir yekûn tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Harbi umumî için
de mesut bir adada gibi yaşamaktayız. Her
kese hürmet telkin etmekteyiz ve bütün dün
yanın gıptasını çekmekteyiz. Millî Şefimizin 
ve büyüklerimizin arkasında yekvücut bir kut-
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le halinde yürürken bütün bir milletin ihtiyaç 
ve ıstıraplarının bir baba şefkatiyle takip edil
diğini biliyoruz, işte bugün yüksek huzurunu
za takdim edilen bu Fevkalâde zam kanunu, 
bu baba şefkatinin bir misalidir. 

ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar, kanunun mak-
sadü gayesi hakkmda Maliye vekili muhtere
mi ve diğer arkadaşlar beyanı mütalâa ettiler. 
Benim bu sahada söyliyeceğim şey, Hüküme
te teşekkür etmekten ibarettir. Bunu arzettik-
ten sonra bir iki noktai nazarımı huzurunuzda 
arzetmek istiyorum. Bunu bazı arkadaşlarla 
yaptığım temasta onlar da muvafık buldular. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü yapılan zam 
bence daha ziyade bir refah parası değil, bir as
garî hayat teminatıdır. O itibarla Hükümeti
mizin son defa olarak çok çocuklu ailelere yap
mak istediği ikinci bir zam tamamen yerinde 
ve hakikaten iyi düşünülmüş, kutsi bir fikir
dir. Yalnız bu verilecek zam Maliye vekili 
muhtereminin de kabul buyurduğu veçhile üç 
çocuktan fazlası için olacaktır. Ben bunu iki 
çocuktan sonraya teşmil edilmesi fikrindeyim 
ve bu çok yerinde ve âdilâne olacaktır. Filha
kika bu zam 42 000 000 liraya ilâve edilen 
1 600 000 liradan fazla bir ilâve edecektir 
amma hergün artan hayat pahalılığı karşısın
da uzun müddet memurların ıstırabını tehvin 
edecek ve yeni yeni tedbir almak zaruretinden 
Hükümeti kurtaracaktır. O itibarla rica ediyo
rum, (3 çocuktan sonra) yerine (2 çocuktan 
sonra) olması kabul edilsin. Esasen iki çocuk 
ana ve babanın tam manasiyle mukabili ola
rak borçtur. Ondan sonrası vatana hizmettir. 
Binaenaleyh böyle çok çocuk yapmış olan me
murların bir miktar daha zamdan müstefit ol 
ması tamamen yerinde olur kanaatmdayım. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci noktai nazarımız 
da 1500 rakımdan fazla olan yerlere verilen yaka
cak zammıdır. Soğuk, soğuğun şiddeti, yalmzbaşı-
na asla müessir değildir. Mahrukatı yakm olan, 
mahrukatı fazla olan bir yerde soğuğun şiddeti, 
mahrukatı olmıyan yerdekinden daha hafiftir. 
Bu itibarla 1500 rakım gibi riyazi bir ifade 
bence temamen maksada uygun bir fikir değil
dir. Kanaatımca bu böyle 1500 rakımdan fazla 
olacak yerde soğuğun şiddetli ve sürekli olan 
ve yakacak tedariki ciddî müşkülât arzeden 
yerlerde oturanlara teşmil edilmesi lâzım gelen 
bir tazminat, bir primdir. Onun için bir takrir 
veriyorum, bu takrirde 1500 den fazla rakım 
yerine soğuğu şiddetli ve sürekli ve yakacak te
dariki ciddî müşkülât arzettiği Heyeti Vekilece 
kabul ve tasdik edilen yerlere bu zammın ve
rilmesini teklif ediyorum. Rey Heyeti muhtere-
menindir. Çünkü 1500 rakımlı bir yere bu zam
mı verirsek kanun «istiriktöman» 1500 rakımını 
ifade ettiği için 1490 rakımlı bir yere bunu ver
memek lâzmıgelir. Bence bu adaletin tam ma-

nasile ifadesine tevafuk etmez. Onun için bu 
hususta ben Muhterem Heyetinizin bu esası ka
bul etmesini temenni ediyorum. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini... 

MALİYE V. FUAD AĞRALI° (Elâzığ) — 
Arkadaşımızın üç çocuktan üçüncüsü dahi zam
ma dahil olsun, hesap edilirken üçüncü çocuk 
dahi zamma idhal edilsin yolundaki temennile
ri gayet doğrudur. Hattâ bana sorarsanız iki 
çocuktan başlayalım derim. Bütçenin imkânı 
olursa bunda tereddüt edilmiyecektir. Bugün, 
buna imkân bulduk bunu yapıyoruz. Yarın im
kân dairesinde görülen hiç bir şeyin yapılma
sında tereddüt edilmiyecektir. (Alkışlar). 

1500 rakım meselesine gelince; soğuğu şid
detli olan yerlerdeki dersek, burada zannetmi
yorum ki sabit bir esas ittihaz etmiş olabile
lim Meselâ bir «ene Ankarada hararet derecesi 

İhtimalki sıfırdan aşağı hiç düşmez. Fakat 
ertesi sene de sıfır altında yirmiden yukarı hiç 
çıkmaz. Binaenaleyh, Ankara bir sene zam gö
recek, ertesi sene zam görmiyecek mahaller me-
yanmda mı olacaktır. İstanbul veya şu, bu şe
hir. Her senenin soğuğu nazarı dikkate alınır
sa her sene tebeddül eder. Amma rakım olur
sa tebeddül etmez. Yaptığımız tetkiklerle 
1 500 ü esas olarak kabul ettik. Bu yükseklik
te kış her vakit şiddetlidir ve uzun sürmekte
dir. İçinde bulunduğumuz fevkalâde va,ziyet 
dolayısiyle münakalât zorluğu da vardır. Arka
daşım buna muvafakat buyururlarsa zannederim 
daha mantıki bir esas kabul etmiş oluruz. 

REİS — Maddelerin müzakeresine geçilmesi
ni reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkında kanun 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı istihkaklara, 
fevkalâde hâllerin devamı müddetince, a,ylık tu
tan 100 liraya kadar olanlar için, vergi ve teka
üt tevkifatı çıktıktan sonra ita miktarının 
% 25 i, 101 liradan 170 liraya kadar olanlar için 
% 20 si ve 170 liradan yukarı olanlar için de 
% 15 i nisbetinde zam yapılmıştır: 

1. 3656, 3661 ve 3659 sayılı kanunlarda ma
aşlı ve daimî ücretli memuriyet dereceleri için 
tesbit olunan aylıklar; 

2. 3173 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde yazılı aylıklar ile birlikte kade
me zamları; 

3. Umumî muvazeneden ve birinci fıkrada 
3 azılı kajıunlar hükümlerine tabi daire ve mü
esseselerden verilen aylık tahsisat; 

4. 3779 ve 4140 sayılı kanunlara tevfikan 
gedikli erbaşlarla, takımbaşılara ve deniz gedik
li subaylara verilen aylıklar; 
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5. Askerî mektep talebesiyle yedeksubay 

namzetleri ve erat aylıkları; 
6. Miktarı veya âzami haddi kanunla tâyin 

edilmiş olan yevmiyeler (harcırah yevmiyeleri 
hariç), huzur hakları, ders saat ücretleri, iş sa
atleri dışındaki munzam mesai ücretleri, maktu 
ücretlerle ücret yerine verilen aidatın aylık mik
tarları; 

7. 3656 sayılı kanunun 9 ve 19 ncu madde
lerine göre Umumî muvazene kanunlarına bağlı 
(D) cetvelinde gösterilen kadrolarla adı geçen 
kanuna tabi diğer dairelerin kanunla tasdik olu
nan benzeri kadroların aylık miktarları; 

8. 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesiyle il
gili köy eğitmenleriyle 3803 sayılı kanun hü
kümlerine tabi köy öğretmenlerinin aylıkları; 

9. 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesine 
giren idarî vazife ücretleri; 

10. Za,t maaşlariyle bu maaşlar yerine mu
ayyen aylıklar nisbetinde toptan verilen ikra
miyelerin aylık miktarları (1683 sayılı kanunun 
58 nci maddesinde yazılı ikramiye ile benzerleri 
hariç). 

ZİYA KARAMURSAL (istanbul) — Encü
menden bir sual soracağım. Evkaf memurları
nın da bu zamdan istifade edecekleri anlaşılı
yor. Acaba hademei hayrat da buna dahil mi? 

FERİDUN (FÎKRİ (Bingöl) — Dahildir. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Altıncı madde hükmüne dahildir. 
ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Ne de

mek, alacaklar mı? 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Efendim; kanun maaş ve ücretlerinin an
cak yine bu kanunla çıkarılması kabil olan 
kimseler hakkında bu maddeleri koymuş ve 
bunlar haricinde kalanlar için zaten bunların 
ücret ve aylıklarını takdir eden makamların 
salâhiyetlerini kabul etmiştir. Binaenaleyh 
Müdüriyeti umumiye bunların maaşlarına pekâ
lâ zam yapabilir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Yapmalıdır. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
REİS — Hükümet ikinci madde yerine geç

mek üzere yeni bir madde teklif etmektedir, 
onu okutuyorum. 

MAADDE 2. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince: 

1) 1843, 1906 ve 3312 sayılı kanunlara göre 
verilen maaş ve temsil tahsisatının vergiler 
çıktıktan sonra aylık ita miktarlarına 10 ve 

11 nci derecelerde bulunanlar için % 25, 7 -
9 ncu derecelerde bulunanlar için % 20 ve 1 - 6 
nci derecelerde bulunanlar için % 15; 

2) 1757 sayılı kanun mucibince verilen tah
sisata % lb; 

Zam yapılır. 
REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MÂLÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Üçüncü madde olarak demin arzettiğim Hüküme
tin teklifi vardır. Onun okunmasını rica ediyo
rum. 

REİS — 3 ncü madde olarak Hükümet baş
ka bir madde teklif etmektedir, onu okutuyo
rum. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı olanlardan 4 veya daha ziyade çocuğu bu
lunanlara 4 ncü çocuktan itibaren çocuk basma 
ayda maktuan iki buçuk lira zam verilir. 

Birinci ve ikinci madelerde yazılı olanların, 
infakı kendilerine ait olan ve yetim maaşı al
mayan üvey çocukları için de bu zam ita olunur. 

On dokuz yaşını bitiren erkek ve 25 yaşını 
dolduran veya, evli bulunan kız çocuklar ile 
resmî veya hususi daire ve müesseselerden ve 
hakikî veya hükmi şahıslardan aylık ve günde
lik alan erkek ve kız çocuklar hakkmda bu zam 
tatbik edilmez. 

On dokuz yaşını bitirdiği halde yüksek tah
sile devam etmekte bulunan çocuklar için 25 
yaşım geçmemek üzere tahsillerini ikmal edin
ceye kadar zammın verilmesine devam olunur. 

Ana ve babalarının her ikisi de birinci ve 
ikinci maddelerde yazılı dairelerde müstahdem 
bulundukları takdirde çocuk zammı bunlardan 
yalnız birisine verilir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Efendim, bir takririm var lütfen okunsun. 

REİS — Bu Hususta bir tadil takriri var, 
okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim esbap dolayısiyle faz

la çocuklu memurlara verilecek senevi otuz li
ranın iki çocuktan fazlası için verilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Sivas 
A. N. Demirağ 

REİS — Bu tadil teklifini evvelâ reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red-
dolunmuştur. 

Hükümetin teklif ettiği madde hakkmda mü
talâa var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Şimdi 3 ncü madde 4 ncü madde olacaktır. 
MADDE 4. — Zam nisbetlerinin tatbikmda 

bir had yukarısma göre zam alanların zamla bir
likte ellerine geçen miktar bir aşağıdaki hadde 
bulunanların ellerine geçenden eksik olursa far
kı zamma ilâve olunur. 
REİS — Mütala var mı? Maddeyi reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 5. — Kadrosu ilga edilen, vekâlet 

emrine alman, açığa çıkarılan ve işten el çekti
rilen memurların aylıkları, vekâlet maaş ve üc
retleri ve 3Ö56 sayılı kanunun muvakkat birin
ci ve onuncu ve 4122 sayılı kanunun muvakkat 
birinci ve 3888 ve 3968 sayılı kanunların mu
vakkat birinci maddeleri mucibince verilmekte 
olan farklar ile ilga edilen teşkilâttan açıkta ka
lan ücretli memurlara, hususi kanunları muci
bince, verilmekte olan aylıklar da bu kanundaki 
esaslar dahilinde zamma tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Zam nisbetlerinin tâyinine esas 
olan hadler, birden ziyade istihkakı olanların 
istihkakları yekûnuna göre tâyin olunur. Kıstel
yevm suretiyle yapılan noksan tediyeler nisbet 
hadlerini değiştirmez. 
REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Birinci ve ikinci maddede ya
zılı istihkaklara mümasil olur) miktarı veva âza
mi haddi kanunla tesbit edimiverek muayyen 
makamların takdirine bağlı olanlarda bu zam
ların verilin verilmemesi aynı makamların tak
dirine tabidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzedivorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Birinci madde mucibince ya
pılan zamlar asıl istihkakın her bütçede taallûk 
ettiği tertiplerden tediye olunur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Bu maddenin bası «Birinci ve ikinci 
maddeler mucibince yapılacak zamlar» şeklin
de olacaktır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi bu şekil
de reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 3656 ve 3661 sayılı kanun hü
kümlerine tabi olan ve maaş ve ücretleri Umu
mi muvazeneden ödenen memurlarla subay ve 
askerî memurlardan 1500 ve daha yukarı ra
kımlı yerlerde daimî memuriyetle bulunanlara 
her yılın ilkteşrin ayından başlamak ve mart 
nihayetine kadar devam etmek üzere aşağıda
ki esaslara göre yakacak zammı verilr: 

a) 1 - 6 ncı derecede olanlara her ay otuz 
lira; 

b) 7 - 1 5 nci derecede bulunanlara her ay 
on beş lira. 

Teshini Devletçe yapılan yerlerde ikamet 
edenlere bu zamlar verilmez. 

Bu zam, yukarıdaki nisbetler dahilinde, mül
hak ve hususi bütçeli idarelerle 3659 sayılı 

kanun hükmüne tabi müesseseler memurlarına 
da verilebilir. 

1941 malî yılı içinde bu zamlar her daire 
bütçesinin umumî tasarruflarından o bütçelerde 
açılacak rakamsız bir fasla Maliye vekilinin 
muvafakatiyle naklen tahsisat kaydi suretiyle 
tesviye olunur. 

REİS — Madde hakkında bir takrir vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebepler dolayısiyle se

kizinci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif eylerim,. 

MADDE 8. — Kışı şiddetli ve sürekli olup 
yakacak tedarikinde ciridi müşkülât bulunduğu 
Vekiller Heyetince tesbit olunacak mahallerde 
3656 ve 3661 sayılı kanun hükümlerine tabi 
olan ve maaş ve ücretleri Umumi muvazeneden 
ödenen memurlarla subay ve askerî memurlar
dan daimî memuriyetle bulunanlara her yılın 
ilk. . . . 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

MALÎYE V. PUAD AĞRATJ (Elâzığ) — 
Efendim, maddenin başında «3656 ve 3661 sa
yılı. kanun hükümlerine tabi olan maaş ve üc
retleri umumî muvazeneden Ödenen memurlar
la subav ve askerî memurlardan...» denmiştir. 
Su tarife göre gedikliler hariç kalmaktadır. 
Eğer müsaade buyurursanız şu ibarenin ilâve
sini rica edivorum: «Subay ve askerî memur
lar» dan sonra «ve 3779 sayılı kanuna dahil aile 
sahibi gediklilerin ailesi yanlarında olanlar
dan...» (Muvafık sesleri)1. 

Eğer münasip Görürseniz bunlar da mah
rum kalmasınlar. (Muvafık sesleri). 

ABDURRAHMAN NAfît DEMÎRAĞ (Si
vas ) — Savm Mali ve vekilinin beyanatı üzeri
ne bir kac söz sövlemek istiyorum. Buyurdu
lar ki; 1500 bir rakım ifade eder. Busrün An-
kara.ila so#uk şiddetli olur. bu yıl sıfrrm altma 
düşebilir, Binaenaleyh herdim sey mi deriştire
ceğiz buyurdular. Ben bövle bir temennide bu
lunmadım. Ren memleketin so<moTL şiddetli ve 
yakacak tedarikinin müşkül olduğu yerleri ve 
normal maaşlarla vakacak tedariki imkânı ol-
mıvan yerleri kastettim. Heveti Vekile icabe-
den mütehassıslardan da malûmat almak sure
tiyle bu veri eri tâvin edebi Hr. Aksi halde ra
kım bir sev ifade etmez. Meselâ bir orman ya
nında 1600 râkımmda olan bir memleket tasav
vur edin. Odunun kantarı vüz kuruştur. Di
ğer 1300 rakımlı bir memleket vardır, fakat 
odun ve kömür fevkalâde uzaktır. Odun ve 
kömürü pravet büyük bir fi atla mubayaa et
mek lâzımdır. Bu iki memleketi nazarı dikka
te alırsak herhalde bu zammı ikinciye vermeği 
düşünmek daha ziyade lâzrmgelir. Onun için 
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takririmi kabul etmenizi bilhassa rica ederim. 
Çünkü âdilâne bir esas kabul edilmiş olur. 

REÎS — Abdurrahman Naci Beyin tadil tak
ririni reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Maliye vekilinin teklif ettiği fıkra 
ile beraber maddeyi tekrar okutuyorum: 

MADDE 9. — 3656 ve 3661 sayılı kanun hü
kümlerine tabi olan ve maaş ve ücretleri Umu
mî muvazeneden ödenen memurlarla subay ve 
askerî memurlardan ve 3779 sayılı kanuna da
hil aile sahibi gediklilerin ailesi yanlarında 
olanlardan 1500 ve daha yukarı rakımlı yerler
de daimî memuriyetle bulunanlara her yılm 
ilkteşrin aymdan başlamak ve mart nihayeti
ne kadar devam etmek üzere aşağıdaki esasla-
ragföre yakacak zammı verilir. . 

a) 1 - 6 ncı derecede olanlara her ay otuz 
lira; 

b) 7 - 15 nci derecede bulunanlara her ay 
on beş lira. 

Teshini Devletçe yapılan yerlerde ikamet 
edenlere bu zamlar verilmez. 

Bu zam, yukarıdaki nisbetler dahilinde, mül
hak ve hususi bütçeli idarelerle 3659 sayılı 
kanun hükmüne tabi müesseseler memurlarına 
da verilebilir. 

1941 malî yılı içinde bu zamlar her daire 
bütçesinin umumî tasarruflarından o bütçeler
de açılacak rakamsız bir fasla Maliye vekilinin 
muvafakatiyle naklen tahsisat kaydı suretiyle 
tesviye olunur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, bizden sorulmamakla beraber 
Hükümetin teklifini encümenimizin kabul et
tiğini evvelâ arzedeyim. Sonra bu maddenin 
sonunda «1941 malî yılı içinde...» şeklinde baş-
lıvan bir fıkra vardır. Bunun kaldırılmasını 
teklif edivoruz. Çünkü üçüncü maddede me
murlara, üçten sonraki çocukları için bir ma
aş zammı kabul edilmiştir. Bunu da ihtiva et
mek üzere bir onuncu madde teklif etmekte
yiz. Onun için fıkranın kaldırılmasına muvafa
katinizi rica ederim. 

Sonra, maddenin ikinci satırındaki «tabi olan 
ve...»; «tabi olup» şeklinde olacaktır. 

REÎS — Bu maddenin son fıkrasmm tayyı 
teklif ediliyor. Bu taydan sonra ve teklif edi
len ufak tashihle beraber maddeyi reyinize ar-
zedivorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun 3 ncü ve 9 ncu 
maddeleri mucibince 1941 malî yılı içinde veri
lecek zamlar her daire bütçesinin umumî tasar
ruflarından o bütçelerde ayrı ayrı açılacak ra
kamsız birer fasla Maliye vekilinin muvafa
katiyle naklen tahsisat kaydı suretiyle tesviye 
olunur. 

REÎS — Mütalâa var mr? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun mucibince yapılan 
zamların tediyesi maaş veya ücretlerin tediye 
şekillerine bağlıdır. 

REÎS — Kabul edenler ... Efcniyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun mucibince verile
cek zamlar kazanç, iktisadi buhran, muvazene 
ve hava kuvvetlerine yardım vergilerine ve te
kaüt tevkifatma tabi olmadığı gibi borç için de 
haciz olunamaz. 

REÎS — Kabul edenler ... Etkiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Mukavele ile istihdam olu
nanlara bu kanunun şümulü yoktur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Zat maaşları sa
hiplerine bu kanun mucibince verilecek zam
lardan şubat 1942 ayma taallûk edenler bun
ların mart 1942 üç aylık istihkaklarına eklen
mek suretiyle mart ayında verilir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümleri 1 şu
bat 1942 tarihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

2. — Bolu mebusu Lûtfi Gör en'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin 
2 numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri ve 
Maliye ve Bütçe, Ziraat, Adliye ve îktisat encü
menleri mazbataları (2/40, 4/38) 

REÎS — Tevzi tarihi 27 son kânun olduğu 
için bunun bugün müzakeresine nizamnamemiz 
mânidir. Tehir ediyoruz. 

3. — Askerî tdyınat ve Yem kanununun 4 ve 
36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan 879 sayılı kanunun 2 
nci maddesinin değiştirilmesi halikında kanun lâ
yihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/734) [1] 

REÎS — îkinci müzakeresidir . 

[1] Birinci müzakeresi 30 ncu inikat zaptın-
dadır. 
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Askerî tayınat ve Yem kanununun 4 ve 36 ncı 
maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan kanunun ikinci madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 31 . V . 1926 tarih ve 879 sayı

lı kanunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Fevkalâde hâllerin devamı müddetince, îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle, Millî Müdafaa vekâ
letine istihkak bedelini tecavüz edebilmek salâ
hiyeti verilebilir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesini 
teklif edeceğiz. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hükmü 
20 . XII . 1941 tarihinden bu kanunun neşri ta
rihine kadar tahakkuk etmiş olan istihkak be
dellerine de şâmildir. 

REÎS — Mütalea var mı? maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

4 —• Alelûmum seyyar küçük sıhhat memur
larına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve içtimai mu
avenet encümenleri mazbataları (1/727) 

REÎS — Bu lâyihanın müzakeresini tehir 
ediyoruz. Diğer kanun lâyihasının müzakeresine 
geçiyoruz. 

5 — Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ve 
Maliye, Bütçee ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/550) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et

ti] 71 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

miyenler ... Maddelerin müzakeresine geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddele

rini değiştiren kanun 
MADDE 1. — 26 . I . 1939 tarih ve 3575 sa

yılı kanunun 7 nci, 22 nci, 33 ncü ve muvakkat 
üçüncü maddeleri aşağrdaki şekilde değiştiril
miştir; 

Madde 7. — «A» kısmı: Subaylarla askerî 
memurlar, ücretli veya yevmiyeli muvakkat me
mur ve işçilerle müstahdemlerden ibarettir. 

«B» Kısmı: Ücretli veya yevmiyeli daimi 
memur ve işçilere mahsustur; 

«A» sınıfma mensup olanların haklan san
dığın «A» kısmından ve «B» sınıfma mensup 
olanların hakları «B» kısmından verileceği gibi 
bütçede «A» ve «B» kısımlarına ait masraf nis-
betleri de gösterilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 22. — Tahsis olunacak tekaüt ay
lıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir. 
Memur ve işçilerin te
kaüde hak kazandığı Tekaüt edilecek memur 
tarihe kadar sandığa ve işçilerin son ayhkla-

iştirak seneleri rmm % nisbetleri 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlası 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 
60 

Şu kadar ki, memur ve işçilerin aylık ve yev
miyelerine ve hizmet müddetlerine ve yukarıki 
cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edilecek te
kaüt aylığı, fiili hizmet müddeti aynı olan bir 
ût derecedeki Devlet memuruna 1683 sayılı ka-
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nunun dördüncü maddesine bağlı cetvel muci
bince bağlanacak tekaüt aylığı miktarını ge
çemez. Geçtiği takdirde bu miktara indirilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Vazife başmda vukua gelen 
kazalarda «11 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı olan tam veya külli» maluliyete uğrayan 
(B) sınıfı mensuplarının hizmet müddetlerine 
bakılmaksızın son aldıkları aylığın yüzde 70 ini 
geçmemek üzere nizamname ile tâyin edilecek 
dereceler üzerinde tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Fabrikalarda çalışmalarına mâni teşkil et-
miyecek derecede cüzi maluliyete uğrayanlara 
kazanm vukuu günündeki yevmiyesinin altı yüz 
mislinin - maluliyet cetvelindeki emsaline göre 
tesbit edilecek - yüzdeleri verilir. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır: 

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

B) Öz evlâtlarından her birine 18 yaşını 
dolduruncaya kadar bu aylığm % 15 i, çocuk
lar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 i 
nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan ye
timlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan ay
lık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıka
rılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bu-
lunuvorlarsa 31 nci madde mucibince muamele 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3. — Bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren 10 sene zarfında 60 ya
şını doldurmuş olan veya maluliyet sebebiyle 
vazifeden çıkarılacak bulunan «B» kısmı men
suplarına, hizmet müddetleri 20 seneyi dol
durmamış olsa dahi diledikleri takdirde tazmi
nat yerine 25 senede almaları lâzımgelen te

kaüt maaşmm her hizmet senesine ait kısmı 
için 25 de bir hesabiyle tekaüt maaşı tahsis 
edilir. Ancak bunlardan 3575 numaralı kanu
nun neşri tarihi olan 7 . I I . 1939 da «B» sını
fına nakle hak kazanmış ve bu sınıfa nakledil
mek üzere amirlerince inhası yapılmış olupta 
henüz muamelesi tekemmül etmeden vefat eden
ler bu sınıfa nakli yapılmış addedilerek «B» 
sınıfı haklarından istifade ederler. 

REİS — Mütala var mı? Madeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

422 nci maddesiyle meriyeti kabul edilen 28 şu
bat 1327 tarihli Usulü muhakemah cezaiye ka
nununa miizeyycl maddedeki istintak ve mahke
me tabirlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/427) 

REİS — Bunun da tevzi tarihi 27 dir. Ni
zamname mucibince onu da bugün müzakere 
edemiyeceğiz, tehir ediyoruz. 

Reylerini kullanmamış zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkal

âde zam hakkındaki kanuna (305) zat rey ver
miştir. Nisap vardır, muamele tamamdır, Bina
enaleyh kanun (305) reyle kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere cel
seye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16, 10 
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Memuı* ve müstahdemelere verilecek fevkalâde zam hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 429 

Reye iştirak edenler : 305 
Kabul edenler : 305 

Reddedenler : Q 
Müstenkifler : 0 

Reyt iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller 4 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin KurpI 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

[Kabul 
Hayrettin Kara*» 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıiı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Ref et Canıtez J 

edenler] 
ÇanakkaU 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Yeli Necdet Sürikitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Fuad Balkan 
Elâzığ 

Fethi Altay 
Fuad Ağral 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demırhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
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Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamaı 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar 

Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
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Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denkerl 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudök 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
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Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran ( 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Ilasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğiu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
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Vrfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Ziya Arkant 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabaeak 
Hazim Atıf Kuyucak 

ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

İzzet Akosman 
Ağrı 

Gl. Kemal Doğan 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Ankara 

Ahmet Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Suraer 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Memed Emir (Hasta) 
Muzaffer Akpmar 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar 

Çanakkale 
Atıf Kamçı l "^ ' " " 

Çankırı 
Avni Doğan (Î.Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 

Dr. 1. Tali öngören 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(Hasta) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
tstamat Özdamar 
(Hasta) 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali AğaKay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdulgani Türkmen 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 

Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim (Hasta) 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hâzim Börekçi( Hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker (M.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Halit Onaran 
İrfan Ferid Arpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (Has
ta) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Şemsa Işcen 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(Mazur) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
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Tekirdağ 

Yahya Kemal Bey atlı 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen (Has
ta) 

Salise Abanozoğlu 
Tunceli 

Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami 

Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan 

Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

)>&<i 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 11 
Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkın
daki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve Millî müdaffa 

encümenleri mazbataları (1/550) 

T. C. 
Başvekâlet 16 . I . 1941 

Kararlar jlairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/107 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı madde
lerinin tadiline dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 . XII . 
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3575 sayılı Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair esbabı mucibe 

Cumhuriyet Hükümetimizin Askerî fabrikalar mensuplarının orduya karşı daima göstermekte 
oldukları hizmetin bir mükâfatı olarak bu müessesede çalışanların hizmetleri esnasında duçar ola
cakları her türlü hastalık ve kazalarda kendilerini sigorta eden ve ihtiyarlıklarında kendilerine 
tekaüt hakkı bahşeden 3575 sayılı kanunun tatbikten sonra görülen bazı noksanları da ortadan kal
dırmak suretiyle kanunun daha mütekâmil ve ihtiyaçları tamamen karşılayacak bir hale getiril
mesi düşüncesiyle dört maddenin tadiline berveçhi ati sebep ve âmillerin tahtı tesirinde lüzum gö
rülmüştür : 

1. 3575 sayılı kanunla teşekkül eden sandığımız 895 numaralı İmalâtı harbiye Teavün ve sigor
ta sandığı kanununun hemen hemen bir tevsi şeklidir. Evvelce yalnız sigorta esasları üzerine tan
zim edilmiş bir teşekkül olan sandık bu defa memur ve işçilerine eski haklara ilâveten tekaüt hak
kı da bahşeden daha şümullü ve bittabi mensuplarının istikballerini de temin etmek suretiyle büyük 
bir içtimai müessese halini almıştır. 

^Kanunun birinci maddesiyle Askerî fabrikalarda çalışanların kâffesinin bu kanunla verilen 
haklardan tam mânasiyle müstefit olacakları sarahaten anlaşılmaktadır. Ancak mevcut kanunları
mız dolayısiyle yedinci madde A ve B sınıflarına dahil olacakları tâyin ve tahdit eden fıkrasının 
kanunun birinci maddesindeki mâna ve mefhuma nazaran bir noksanlık ihtiva eylediği görülmek
tedir. 

Yedinci maddenin birinci fıkrasını teşkil eden ve sandığın A kısmına dahil olacakları tâyin ey
leyen maddede tasrih edildiği üzere bu kısma yalnız subaylarla askerî memurlar, ücretli veya yev
miyeli muvakkat memur ve işçilerin dahil olacakları anlaşılmaktadır. Halbuki idare kadrolarında 
daimî olarak yer alan bir kısım müstahdemin vardır ki bu fıkra hükmüne göre bunların sandığın 
(A) kısmına girmesine imkân yoktur. 

Yukarıda da izah edildiği üzere kanunun birinci maddesi Askerî fabrikalar teşkilâtında çalşan-



— 2 — 
ların bu kanunda verilen haklardan istifade edecekleri yazılı olmasına göre teşkilât kadrolarında 
yer alan ve fabrikalardaki işçiler gibi her zaman ayni derecede tehlikeye maruz bulunan bunların 
sigorta edilmemesi ve bu sigorta haklarından istifade etmemeleri kanunumuzun heyeti umumiyesiy-
le düşünülen âdil prensiplere muhalif olduğu kadar kanunun gerek tanziminde ve gerekse Meclisi 
Alideki müzakeresi esnasında dahi böyle bir maksat düşünülmemiş ve bilâkis kanunumuzun 11 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasiyle de «A» sınıfında bulunupta «B» sınıfına nakline imkân olmıyacak-
larm idarede ifa edecekleri 3ü senelik hizmetten sonra kendilerine bir hizmet mükâfatı verilmesi 
derpiş edilmiştir ki bu fıkranın tarzı tahririnde âmil olan sebep de ancak bu gibi müstahdem ve 
gayri sanatkârların taltifinden başka bir maksat için değildir ve esasen 895 numaralı kanunla tan
zim edilmiş olan sandığa da dahil olan buniarın bugüne kadar müktesep bir hak olarak kazandık
ları hastalığa ve kazaya karşı olan sigorta haklarından ayırmak umumî prensip kaidelerine de uygun 
olamıyaeağı varestei arz ve izahtır. Binaenaleyh kanunumuzun yedinci maddesinin A kısmı fıkra
sının nihayetine müstahdemler kelimesinin ilâvesi suretiyle bu noksanlığın da ikmali zaruri görül
mekte olduğundan yedinci madde bu suretle tashih ve muaddel şekli yazılmıştır. 

2. Kanunun 22 nci maddesinde beher hizmet senesine verilecek tekaüt maaşı miktarı mutlak 
ve sarih olarak yazılı olmasına rağmen mezkûr maddenin son fıkrasındaki (şu kadar ki; bu ka
nun hükümleri içinde hesap edilecek müddete göre tahsis edilecek maaşlar, Devlet demiryolları ida
resinden aynı aylığı alan bir memura kendi kanun hükümleri dairesinde aynı müddet için hesap 
edilecek tekaüt maaşını geçemez) şeklindeki kayda nazaran muvakkat üçüncü madde mucibince 
tekaütlüğü icra kılınan bir mensubumuza 22 nci maddenin sütunlarına göre tahsis edilmiş tekaüt 
maaşı Divanı muhasebat riyasetince Devlet demiryolları Tekaüt kanununun 12 nci maddesinin 
ikinci fıkrasını teşkil eden (şu kadar ki idare memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 
2847 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdemlerin bulundukları derecelere ve hizmet müd
detlerine ve yukarıdaki cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis olunacak aylık miktarı aynı derece
de bulunan ve aynı müddetle hizmet etmiş olan Devlet memurlarına 1683 sayılı kanunun dör
düncü maddesine bağlı cetvelin birinci devreye ait sütunu mucibince bağlanacak tekaüt maaşı 
miktarını geçemez) kaydına ve bu madde ile de Devlet memurlarının derece sütununa intibak etti
rilmiş ve birmetice sandığa 106 lira aylık tutarı üzerinden aidat veren bir mensubu evvelâ Devlet 
demiryolları teşkilât kanunundaki dereceye ve bu dereceyide Devlet memurlarının derece cet
veline intibak ettirerek 12 nci dereceyi bulmuştur ki bu suretle mensubun maaş tahsisindeki mik
yası da 75 liraya düşmüştür. Halbuki, sandık kanunun varidatını tarif eyleyen 9 ve onuncu 
maddeleriyle sureti tahsisi tarif eyleyen 20 nci maddeleri sandık mensuplarının aylık tutarları 
üzerlerinden sandığa aidat vermeleri esasını kabul eylemiştir ki, bunun tatbikmdaki mânası da san
dık mensubu her ay eline geçen paranın tu tan üzerinden sandık aidatını verecek ve kendisine de 
sandıkça bir yardım icrası halinde aylığı nisbeti üzerinden muavenet görecek demektir. Netekim 
Devlet demiryolları Tekaüt kanunun tatbiki dolayısiyle Divanı muhasebat heyeti umumiyesince 
verilmiş olan 1 mart ] 937 tarihli kararda da (Ücretlilerin tekaüt maaşı tahsisinde maaş tutarlarını 
mukayese etmek adalete uygun isede kanunlarında derece kaydının yazılı bulunması) diye 
verilen kararda da adaletsizliğin mevcut bulunduğu izah edilmiştir. Halbuki Askerî fabrikalar Te
kaüt kanunun 22 nci maddesindeki kaydın sebebi saikı aynı esas dahilinde tedvin edilen Devlet 
demiryolları Tekaüt kanununun muhalifi bir hüküm bulunmaması esasına müstenit isede mez
kûr idare kanununun da diğer bir kanuna raptı binnetice tatbikatta da bir derece kelimesinin dai
resince bu şekilde görülmesi Askerî fabrikalar mensuplarının pek ziyade mağduriyetini mucip ol
maktadır. Senelerle sandığa aylık kazancı tutarı üzerinden aidat veren ve Devletcede bu miktar 
üzerinden yardım yapılan bir şahsa yalnız tekaüt maaşı tahsisinde heman heman maaşının nısfı 
üzerinden bir hesap ve muamele yapılması bugünkü idare mefhumlarımızla kabili telif görülme
mektedir. 

Yine kanunun 36 nci maddesi mucibince «B» sınıfı mensuplarına bir defaya mahsus olarak 
verilecek tazminat hesabında beher hizmet senesine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden bir 
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maaş nisbetinde para verileceğini kaydeylemckte ve yine vazifesi başında vukua gelen kazalarda 
malûl kalanlara verilecek tekaüt aylıklarında son almakta olduğu aylığın % 70 ni 
geçmemek üzere maluliyet maaşı tahs ;s kılınacağını mutlak olarak cmreylemesi de göste
riyor ki sandık mensubunun maaş derecesi almakta olduğu aylık tutarı mikyasıdır. Buna na
zaran kanunun-22. nci maddesi bu suretle tashih ve muaddel şekli yazılmıştır. 

3. Kanunumuzun ana vasıfları mensuplarına kaza, hastalık ve hizmete karşı sigorta etmek esa
sına müstenit bulunduğuna göre fabrikalarda vukua gelecek kazalardan müteessir olacaklar için 
üç derece maluliyet kabul edilmiş ve bunlardan birinci ve ikinci derecelere duçar olacakların fab
rikalarda istihdamlarına imkân olamıyacağmdan dereceleri nisbetinde tazminatları verilerek alâka
larının kesilmesi, üçüncü derecedeki cüzi maluliyete uğrayacaklara da yine nizamname ile tâyin 
ve tahdit edilecek derecelerine göre bir miktar tazminat verilerek fabrikalarda devamı istih
damları kabul ed'lmisti. Bu esas gözönünde tutularak kanunun 33. ncü maddesi nizamnamede 
bu şekil tâyin ve tahdit edilmek üzere muhtasar bir şekilde tahrir edilmişti. Kanunun tanzi-
mindeki düşünüş dairesinde nizamnameye yukarıdaki maruz sebepler tahtında B sınıfı mensupla
rından birinci ve ikinci derecede maluliyetlere duçar olacaklara son aldığı aylığın % 70 ini geçme
mek üzere tekaüt maaşı tahsisi ve üçüncü derecedeki cüzi maluliyetlere uğrayanlara da nizamna
mede tâyin edilen dereceler üzerinden A sınıfında olduğu gibi tazminat verilerek fabrikalarda is
tihdamlarına devam imkânı bahşedilmişti. Ancak Devlet şûrasında bu noktai nazara: kanunda B 
sımfr mensuplarına bu şekilde tazminat verileceğine dair mutlak bir hüküm mevcut olmamasından 
dolayı itiraz ve her üç dereceye de tekaüt maaşı tahsis edilmek istenmiştir. îs icabı küçük bir kaza
ya maruz kalmak fabrikalarımızda her işçi için gayri kabili içtinap bir hâdisedir. O erek mülga 
895 numaralı Askerî fabrikalar sigorta sandığı kanunu ve gerekse bugünkü daha mütekâmil sek
liyle 3575 saydı Tekaüt ve muavenet sandığı kanunlarımızla istihdaf edilen maksat bir taraftan 
işçilerimizin duçar olacakları kazalardan dolayı zivaa uğrayacak bedenî uzuvlarmm karsıbğı ola
rak kendilerine bir tazminat verilmekle beraber diğer taraftan da fabrikalarımızın her gün artan 
iş hacminin karşısında her zaman tecrübeli sanatkârları elde bulundurmak ve bunların bu suretle 
istikballerini temin ederek harice gitmelerine meydan vermemek gayesine matuf bulunduğu aşikâr
dır. 

Sanatını icradan menetmiyecek derecede küçük bir maluliyete uğrayan yetişmiş bir sanatkârı ça
lışabilecek bir halde iken bu suretle tekaüde sevketmek ya bu şahsi meslek hayatından uzaklaştıra
rak âtıl bir hale koyacak vevahut idaremizden tekaüt ma ası alarak diğer bir yerde yine çalışa
caktır ki bu vaziyet gün geçtikçe vücuduna daha ziyade ihtiyaç hissedilen ve maalesef de tedarik
leri çok müşkül olan usta işçilerimizin ordu hizmetinden uzaklaşmasını intaç edecektir. 

Binaenaleyh böyle bir hâdiseve meydan kalmamak üzere kanunumuzun 33. ncü maddesi bu su
retle tashih edilerek muaddel şekli lef fen takdim kılınmıştır. 

4. Kanunumuzun muvakkat üçüncü maddesiyle emektar ve ya^İT mensuplarımTza bir defaya 
maha.us olarak bahsedilen bu hak hiç şüphesizdir ki s c n ^ r l e ordu s :lâlılarırın imal'n^c p°k çok 
emekleri geçen ve hakikaten himaye ve muavenete muhtaç olan ustalarımız için Cumhuriyet Hükü
metimizin en yüksek bir şefkat nümunesidir. Ancak: Madde metninden de anlatılacağı veçhile 
esasen yaşlarının ileri olması dolavısiyle tabii ömürleri artık nihayete yaklaşmak üzere olan bu 
emektarların bir kısmı mühimmi bilhassa hayatı yıpratan fabrika mesaisi yüzünden yarı malûl 
bir haldedirler. 

Kanunun tatbikiyle beraber bu g;bilerden bu sınıfa hak kazananların fabrikalarmca yapılan 
teklif evrakının ikmali zaruri formaliteleri esnasında hastalanarak ölenler maalesef kanunumu
zun bu büyük nimetinden mahrum kalmaktadırlar ve bu gibilerin kendileri gibi ihtiyar olan eşleri de 
bugün acınacak bir hale düşmüştürler. Miktarları esasen pek mahdut olan bu emektar ustalarımı
zın arkada bıraktıkları ve hemen hemen kendilerine muavenet edecek kimseleri olmıyan ailelerinin 
düşecekleri sefaletten kurtarılmaları muvakkat üçüncü maddenin nihayetine bunlardan (B) sını
fına nakle hak kazanmış ve bu sınıfa nakledilmek üzere de amirlerince inhası yapılarak muameleli 
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evrakları tekemmül ettirilmek üzere iken hastalanarak vefat edenlerin bu sınıfa nakli yapılmış ad
dedilerek (B) sınıfı haklarından istifade edenlerin ilâvesi; çok yerinde olan bu yardımın ela teminini 
mümkün kılacaktır. Bu maruzatımız neticesi olarak muvakkat üçüncü maddenin muaddel şekli 
yazılmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/550 
Karar No. 30 

2. IV. 1941 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 numaralı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline dair Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 
14.XII.1940 tarihinde Büyük Millet Meclisine 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası encümenimize 
havale edilmiş olmakla zikredilen Tekaüt ve mu
avenet sandığı müdürü de hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun ihzarını mucip sebepler lâyihasına 
ve verilen izahlara göre Askerî fabrikalar teka
üt sandığı kanununun tatbiki esnasında rastla
nan bazı noksanların izalesi bahse mevzu ve bu 
noksanlar ise yedinci, yirmi ikinci, otuz üçüncü 
ve muvakkat üçüncü maddelerde dört noktaya 
müteallik bulunmaktadır. Şöyleki: 

1. Askerî fabrikalarda çalışanlar A ve B kı
sımlarına tefrik edilmiş olup birinci kısma su
baylar ve askerî memurlarla ücretli veya yevmi
yeli muvakkat memur ve işçiler, ikinci kısma üc
retli veya yevmiyeli daimî memur ve işçiler, 
dahildir. Halbuki, müessese kadrosunda yer al
mış bir de müstahdemler vardır. Bunların te
kaüt ve yardım sandığından muvakkat ve dai
mî memur ve işçiler gibi istifade etmeleri kanun
la istihdaf edilen gayeye uygun olacağından A 
kısmı mensupları arasına ithalleri teklif edil
mektedir. 

Encümenimiz, teklifi muvafık görmüş ve fa
kat, A kısmı mensupları esasen tekaüt hakkından 
istifade etmeyecekleri cihetle yedinci maddenin 
muaddel metnindeki « Tekaüt hakkından istifade 
etmemek şartiyle » kaydının tekrarını faydasız 
bularak bu kaydı kaldırmak suretiyle 3575 nu
maralı kanunun değiştirilmesi istenilen yedinci 

maddesini bu suretle tadil etmiştir. 
2. 3575 numaralı kanunun 22 nci madde

sinin tadili istenilen son fıkrasında «Bu kanu
nun hükümleri içinde hesap edilecek müddete 
göre tahsis edilecek maaşlar Devlet demiryol
ları idaresinden ayni aylığı alan bir memura 
kendi kanununun hükümleri dairesinde ayni 
müddet için hesap edilecek tekaüt maaşını ge
çemez» denilerek Askerî fabrikalar mensupları-
mııa tekaüt maaşı bağlanması hususu Devlet 
demiryolları Tekaüt sandığı kanununun 12 nci 
maddesine ve bu madde delaletiyle de umumî 
Tekaüt kanunundaki derece sütununa atfedil
miş ve halbuki Askerî fabrikalar memur ve iş
çilerinin dereceleriyle Devlet demiryolları me
mur ve işçilerine ait derecelere tekabül eden 
maaş ve ücretler arasında birinciler aleyhine 
olarak farklar mevcut ve diğer taraftan teka
üt maaşı tahsisinde hak ve adalet prensipleri, 
maaş tutarı üzerinden ödenmiş olan aidat ile 
hizmet müddetinin dikkatte tutulmasını âmir 
bulunmuş olduğu cihetle Askerî fabrikalardan 
tekaüde sevkedilecek olanlara, aylık tahsisinde, 
ayni maaşı alan ve ayni müddetle hizmet ifa 
etmiş olan Devlet memurlarına 1683 numaralı 
kanunun dördüncü maddesine merbut cetvel 
mucibince bağlanacak tekaüt maaşı miktarım 
tecavüz edemîyeeeğî esas ittihaz olunduğu tak
dirde Askerî fabrikalar mensuplarının mağdu
riyetine mahal verilmiyeceği ve ayni zamanda 
umumî Tekaüt kanununun koyduğu hududun 
da. aşılmıyacağı anlaşılmıştır. 

Encümenimiz, bu mütalâaları nazara alarak, 
zikredilen 22 nci maddenin son fıkrasını tek
lif veçhile «Şu kadar ki memur ve isçilerin av-
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lık ve yevmiyelerine ve hizmet müddetlerine 
ve yukarıdaki cetvelde yazılı nisbetlere göre 
tahsis edilecek aylık miktarı, ayni derecede bu
lunan, ayni müddetle hizmet etmiş , olan Dev
let memurlarına 1683 numaralı kanunun dör
düncü maddesine merbut cetvel mucibince bağ
lanacak tekaüt maaşı miktarını geçemez; geç
tiği takdirde bu miktara indirilir». Şeklinde 
kabul edilmiştir. 

3. 3575 numaralı kanunun 33 ncü maddesi 
vazife başında vukua gelen kazalarda tam veya 
külli maluliyete uğrayanlara on birinci madde
ye atfen tekaüt maaşı tahsisini emretmekte, 
cüzi maluliyete uğrayanlar hakkında yapılacak 
muameleyi meskût bırakmaktadır. 

Halbuki, kanunun 11 nci maddesi, vazife
den doğan kazaya karşı sigortayı tam, külli ve 
cüzi olarak üç dereceye ayırmakta ve A kısmı 
mensuplarını, kaza halinde bu üç nevi sigorta
dan müstefit kılmaktadır. 

Cüzi maluliyete uğrayanlardan A kısmı men
suplarına yapılan muamelenin B kısmı mensup
larına da tatbiki hakkaniyet ve nasafete muva
fık addedilmiş olduğundan bu mütalâaya iştirak 
eden encümenimiz mezkûr 33 ncü maddenin de 
bu prensibe göre değiştirilmesini ve muaddel 
maddenin cüzi maluliyete uğrayanlardan bahse
den istitradi fıkrasını ve «Fahrikalarda çalışmala
rına mâni teşkil etmeyecek derecede cüzi malu
liyete uğrayanlara kazanın vukuu günündeki 
yevmiyesinin altı yüz mislinin maluliyet cetve-

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet san
dığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline dair Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 16 .1 .1941 tarih ve 
6/107 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Maliye encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize tevdi buyurulmakla As
kerî fabrikalar umum müdürlüğü namına salâhi-

lindeki emsaline göre tesbit edilecek yüzdeleri ve
rilir» şeklinde ve kâfi sarahati havi başlı başına 
bir fıkra-haline ifrağından sonra kabul edilmiştir. 

4. 3575 numaralı kanunun muvakkat üçün
cü maddesi; sanelerce Askerî fabrikalarda çalış
mış ihtiyar ve yarı malûl memur ve işçilerden 
altmış yaşını dolduran B kısmı mensuplarının te
kaüt maaşı tahsisi suretiyle tasfiyesine mütedair 
olup bunlardan arzulariyle haklarında kanunun 
bu hükmü tatbik edilirken ölenler olmuş ve bu 
gibiler hakkında ne muamele yapılacağı tâyin 
edilememiştir. 

imdi, tekaüt maaşı müstahikkinin ölümiyle 
zeval bulan bir hak olmayıp kanuni hükümler 
dairesinde onun dul ve yetimlerine de intikal et
tiği cihetle mezkûr muvakkat üçüncü madde 
ile tanınmış olan haktan tahsis muamelesi esna
sında vefat edenlerin de istifade etmeleri encü-
menimizce muvafık görülerek madde tahrire 
müteallik bazı tashihlerle kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe eneümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

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

Afyon K. Bursa Kırklareli 
Haydar Çerçel Dr. G. Kahraman H. Kuleli 

Kırşehir Malatya 
M. 8eyf eli M. Nedim Zabcı 

Manisa Tokad 
F. Kurdoğliı Cemal Kovalı 

yetli memur ve Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve Malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Adı geçen 3575 sayılı kanunun tatbikatındaki 
bazı noksanları gidermek maksadıyla hazırlan
dığı anlaşılan lâyihanın istihdaf ettiği tadiller 
dört maddeye taallûk etmektedir: 

a) Sandığın A kısmını teşkil eden ve te-

Bütçe encümeni mazbatası 

T.'B.M.M. ~\ " j 
Bütçe encümeni , * . 15.1.1942 
Mazbata No. 39 
Esas No. 1/550 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı : 71) 



kaüt hakkına malik olmayan subaylarla as
kerî memurlar, ücretli veya yevmiyeli muvakkat 
memur ve işçileri ihtiva eden kısmına müstah
demlerin de ithali; 

b) Bağlanacak tekaüt maaşının aynı aylığı 
alan Devlet demiryolları memurlarına kendi ka
nununa göre tahsis olunacak maaş miktarını ge-
çemiyeeeğine dair 3575 sayılı kanunun 22 nci 
maddesi hükmünün, inhisarlar umum müdürlü
ğü Tekaüt kanununda olduğu gibi aynı müd
detle hizmet etmiş ve aynı aylığı alan bir Dev
let memurunun 1683 sayılı kanunun dördüncü 
maddesine bağlı cetvele göre alabileceği te
kaüt maaşı mikdarmı geçemiyeceği şekilde de
ğiştirilmesi ; 

c) Kanunun 33 ncü maddesinde A sınıfı 
mensuplarından, yani tekaüt hakkını haiz ol
ma;/anlardan, cüzi maluliyete uğrayanlara bir 
tazminat verilerek yine fabrikada istihdamları 
tecviz edildiği halde B sınıfını teşkil eden ve 
tekaüt hakkına malik olanların cüzi maluliyet
leri halinde tekaüde sevkedilmelerinin kabul 
edilmiş olması hem kendileri ve hem de idare 
için zarar ve müşkülât tevlit etmekte olduğun
dan sanat ve bilgilerinden istifade edilmesine 
imkân verilmek üzere cüzi maluliyet tazminatı
nın bu sınıfa da teşmili; 

d) 3575 sayılı kanunun neşri tarihinde B 
sınıfa geçmek üzere inhası yapılmış olupta 
muamelesi tekemmül etmeden vefat edenlere B 
sınıfına nakledilmiş gibi muamele ifasını müm
kün kılacak bir hükmün kanunun muvakkat 
üçüncü maddesine ilâvesi. 

îşte bu maksatları ihtiva etmekte olan lâyiha 
encümenimizee de esas itibariyle kabul edilmiş 
ve Maliye encümenince hazırlanan metin üze
rinde cereyan eden müzakere neticesinde mu
cip sebepleri yukarıda a, c, d fıkralarında izah 
edilen birinci, üçüncü ve dördüncü maddesi ter

tibe ait bir değişiklik yapılmak suretiyle ay
nen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesindeki hükme gelin
ce: Devlet demiryolları hususi bir bareme tabi 
olup bu bareme göre tesbit edilen tekaüt hakla
rının aynen Askerî fabrikalar mensuplarına da 
teşmili kendilerinin mağduriyetini müstelzim 
olduğu anlaşılmakta ise de vazedilmek isteni
len yeni hükme göre 365G numaralı kanunun 
kabul ettiği başlıca esaslardan biri olan maaşlı 
memurlar ile ücretliler arasındaki bir derece 
farkı nazarı itibare alınmadığı anlaşıldığından 
bunu temin edecek surette madde, yeniden yazıl
mıştır. 

5 ve 6 nci maddelerde yazıya ait bir değişik
lik yapılmış olup havalesi veçhile Millî Müdafaa 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgeri 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
E. Ünlü 
Kayseri 

S. II. Ürgüblü 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 
S. îçöz 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Cuşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
F. Güleç 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
istanbul 
S. Uraz 
Kırklareli 
B. Denker 

Sivas 
B. Çincr 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabet 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafaa encümeni 23.1.1942 

Esas No. 1/550 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin tadiline dair Millî Müdafaa vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesiyle birlikte gönderildiğine dair olup Maliye 
ve Bütçe encümenlerince müzakere edilerek bu 
baptaki mazbata ve kanun lâyihasında Bütçe en
cümeninin yaptığı değişiklik ve tanzim ettiği lâ
yiha ile encümenimize verilen Başvekâletin 16 
ikinci kânun 1941 tarihli ve 6/107 sayılı tezke
resi, Divanı muhasebat reisi ile Millî Müdafaa ve 
Maliye vekilliklerinden gönderilen memurlar hu
zurunda okundu ve icabı görüşüldü. 

Değişikliği istenilen 3575 sayılı kanun mad
delerinin müzakeresi için Bütçe encümeni maz
batasının müzakereye esas ittihaz edilmesi muva

fık görülmüş ve Bütçe encümenince yapılan ka
nun lâyihası aynen kabul edilerek Umumî he
yetin tasvip nazarına arzolunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Diyarbakır Samsun Konya 
K. Sevüktekin R. Barkın Vehbi Bilgin 
Bursa Çankırı Çorum 

N. Tınaz Dr. A. Arkan Eyüb Sabri Akgöl 
Erzurum Gümüşane Gümüşane 

A. Akyürek Ş. Erdoğan Ziya Zarbun 
istanbul Kayseri Kayseri 

Ş. A. Ögel N. Toker 8. Turgay 
Malatya Manisa Muğla 

O. Koptagel K. N. Duru 8 Güney 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı 
hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1. — Askerî fabrikalar tekaüt ve 

muavenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanu
nun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

A) Kısmı: Subaylarla Askerî memurlar, 
ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve iş
çiler (ve tekaüt hakkından istifade etmemek 
şartiyle müstahdemlerden) ibarettir. 

B) Kısmı: Ücretli veya yevmiyeli daimî me 
mur ve işçilere mahsustur. 

A) Sınıfına mensup olanların hakları san
dığın (A) kısmından ve (B) sınıfına mensup 
olanların haklan (B) kısmmdan verileceği gibi 
bütçede (A) ve (B) kısımlanna ait masraf nis-
betleri de gösterilir. 

MADDE 2. — Mezkûr 3575 sayılı kanunun 22 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tahsis olunacak tekaüt aylıklarının nisbet-
leri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 
Memur ve işçilerin te- Tekaüt edlecek memur 
kaüde hak kazandığı ta- ve işçilerin son aylık-
rihe kadar sandığa iş- larmtn % nisbetleri ve-

tirak seneleri rilecek para 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 Ve daha fazlası 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 
60 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1. Askerî fabrikalar Tekaüt ve mu

avenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

A) Kısmı : Subaylarla askerî memurlar, 
ücretli veya yevmiyeli muvakkat memur ve iş
çilerle müstahdemlerden ibarettir. 

B) Kısmı : Ücretli veya yevmiyeli daimî 
memur ve işçilere mahsustur. 

A) Snıfına mensup olanlarm hakları san
dığın «A» kısmından ve «B» sınıfına mensup 
olanlann hakları «B» kısmından verileceği gibi 
bütçede «A» ve «B» kısımlarına ait masraf nis
betleri de gösterilir. 

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

( S. Sayısı : 71 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞl 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerini 

değiştiren kanun lâyihcsı 
MADDE 1. — 26 .1.1939 tarih ve 3575 sa

yılı kanunun 7 nci, 22 nci, 33 ncü ve muvakkat 
üçüncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Madde 7. — «A» kısmı: Subaylarla askerî 
memurlar, ücretli veya yevmiyeli muv'akkat me
mur ve işçilerle müstahdemlerden ibarettir. 

«B» kısmı : Ücretli veya yevmiyeli daimî 
memur ve işçilere mahsustur; 

«A» sınıfına mensup olanların hakları san
dığın «A» kısmından ve «B» sınıfına mensup 
olanların hakları «B» kısmından verileceği gibi 
bütçede «A» ve «B» kısımlarına ait masraf nis-
betleri de gösterilir. 

Madde 22. — Tahsis olunacak tekaüt aylık
larının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir ; 

Memur ve işçilerin te
kaüde hak kazandığı Tekaüt edilecek memur 
tarihe kadar sandığa ve işçilerin son aylıkla-

iştirak seneleri: rınuı % nisbetleri 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 ve daha fazlası 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49,5 
51 
52,5 
54 
56 
58 
60 

(S . Sayısı: 71) 
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Şu kadar ki; memur ve işçilerin aylık ve 
yevmiyelerine ve hizmet müddetlerine ve yu-
karıki cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis 
edilecek aylık miktarı, aynı derecede bulunan, 
aynı müddetle hizmet etmiş olan Devlet me
murlarına 1683 sayılı kanunun dördüncü mad
desine bağlı cetvel mucibince bağlanacak te
kaüt maaşı miktarını geçemez; geçtiği takdir
de bu miktara indirilir. 

MADDE 3. — Mezkûr 3575 sayılı kanunun 
33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

— Vazife başında vukua gelen kazalarda 
(11 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan 
tam veya külli) maluliyete uğrayan «B» sınıfı 
mensuplarının hizmet müddetlerine bakılmak
sızın son aldıkları aylığm % 70 ni geçmemek 
üzere nizamname ile tâyin edilecek dereceler 
üzerinde tekaüt maaşı tahsis olunur. (Üçün
cü bir dereceden bir maluliyete uğrayanlara da 
«A» sınıfındaki emsallerine yapılan muamele 
tatbik olunur.) 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır: 

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

B) öz evlâtlarından her birine 18 yaşını 
dolduruncaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuk
lar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 
nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan ye
timlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan 
aylık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çı
karılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bu
lunuyorlarsa 31 nci madde mucibince muamele 
olunur. 

MADDE 4. — Mezkur 3575 sayılı kanunun 
muvakkat üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

— Bu kanunun neşri tarihinden itibaren on 
sene zarfmda altmış yaşmı doldurmuş olmak 
veya maluliyet sebebiyle vazifeden çıkarılacak 
«B» kısmı mensuplarına diledikleri takdirde 
hizmet müddetleri yirmi seneyi doldurmamış ol
salar dahi tazminat yerine 25 senede almaları 

(S. Sa: 

Mal. E. 

MADDE 3. — Mezkûr 3575 sayılı kanunun 
33 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Vazife başında vukua gelen kazalarda «11 
nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan tam 
veya külli» maluliyete uğrayan «B» sınıfı men
suplarının hizmet müddetlerine bakılmaksızın 
son aldıkları aylığın yüzde 70 ini geçmemek 
üzere nizamname ile tâyin edilecek dereceler 
üzerinde tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Fabrikalarda çalışmalarına mâni teşkil et-
miyecek derecede cüzi maluliyete uğrayanlara 
kazanın vukuu günündeki yevmiyesinin altı 
yüz mislinin- maluliyet cetvelindeki emsaline 
göre tesbit edilecek - yüzdeleri verilir. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır : 

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

B) öz evlâtlarından her birine 18 yaşını 
dolduruncaya kadar bu aylığm % 15 i, çocuklar 
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nisbe
tinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik 
sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık o 
tarihten başlryarak % 25 nisbetine çıkarılır. Ço
cuklar lise veya yüksek tahsilde bulunuyorlarsa 
31 nci madde mucibince muamele olunur. 

MADDE 4. — Mezkûr 3575 sayılı kanunun 
muvakkat 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren 10 sene 
zarfmda 60 yaşını doldurmuş olan veya maluli
yet sebebiyle vazifeden çıkarılacak bulunan B 
kısmı mensuplarına, hizmet müddetleri 20 sene
yi doldurmamış olsa dahi diledikleri takdirde 
tazminat yerine 25 senede almaları lâzrmgelen 

ı : 71) 
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Şu kadar ki, memur ve işçilerin aylık ve yev
miyelerine ve hizmet müddetlerine ve yukarıki 
cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis edilecek te
kaüt aylığı, fiilî hizmet müddeti aynı olan bir alt 
derecedeki Devlet memuruna 1683 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bağlı cetvel mucibince 
bağlanacak tekaüt aylığı miktarını geçemez. 
Geçtiği takdirde bu miktara indirilir. 

Madde 33. — Vazife başında vukua gelen 
kazalarda « 11 nci maddenin ikinci fıkrasında 
yazılı olan tam veya külli» maluliyete uğrayan 
(B) sınıfı mensuplarının hizmet müddetlerine 
bakılmaksızın son aldıkları aylığın yüzde 70 ini 
geçmemek üzere nizamname ile tâyin edilecek 
dereceler üzerinde tekaüt maaşı tahsis olunur. 

Fabrikalarda çalışmalarına mâni teşkil et-
miyecek derecede cüzi maluliyete uğrayanlara 
kazanın vukuu günündeki yevmiyesinin altı yüz 
mislinin - maluliyet cetvelindeki emsaline göre 
tesbit edilecek - yüzdeleri verilir. 

Kaza neticesi ölenlerin bırakacakları dul ve 
yetimlerine aşağıdaki hükümlere göre aylık bağ
lanır: 

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

B) öz evlâtlarından her birine 18 yaşmı 
dolduruncaya kadar bu aylığın % 15 i, çocuk
lar ana ve babadan yetim ise her birine % 25 i 
nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve babadan ye
timlik sonradan vukua gelirse tahsis olunan ay
lık o tarihten başlayarak % 25 nisbetine çıkarı
lır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunu
yorlarsa 31 nci madde mucibince muamele olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren 10 sene zarfında 60 
yaşını doldurmuş olan veya maluliyet sebebiyle* 
vazifeden çıkarılacak bulunan «B» kısmı men
suplarına, hizmet müddetleri 20 seneyi dol
durmamış olsa dahi diledikleri takdirde tazmi
nat yerine 25 senede almaları lâzımgelen te
kaüt maaşının her hizmet senesine ait kısmı 
için 25 de bir hesabiyle tekaüt maaşı tahsis 

( S. Sayısı : 71) 
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lâzımgelen tekaüt maasmm her hizmet senesine 
ait kısmı için 25 de bir hesabiyle tekaüt maa
şı tahsis edilir. (Ancak bunlardan «B» sınıfma 
nakle hak kazanmış ve bu sınıfa nakledilmek 
üzere de amirlerince inhası yapılmış olupta he
nüz muamelesi tekemmül etmeden vefat eden
ler bu sınıfa • nakli yapılmış addedilerek «B» 
smıfı haklarından istifade ederler.) 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanunun tatbikma Millî 
Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

14.XII.1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

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

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mî. V. ' Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

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

Mal. E. 

tekaüt maaşınm her hizmet senesine ait kısmı 
için 25 te bir hesabiyle tekaüt maaşı tahsis edi
lir. (Ancak bunlardan 3575 numaralı kanunun 
neşri tarihi olan 7.II.1939 da B smrfına nakle 
hak kazanmış ve bu smıfa nakledilmek üzere 
amirlerince inhası yapılmış olupta henüz muame
lesi tekemmül etmeden vefat edenler bu smıfa 
nakli yapılmış addedilerek B smıfı haklarından 
istifade derler), 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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edilir. Ancak bunlardan 3575 numaralı kanu
nun neşri tarihi olan 7 . II . 1939 da «B» sını
fına nakle hak kazanmış ve bu sınıfa nakledil
mek üzere amirlerince inhası yapılmış olupta 
henüz muamelesi tekemmül etmeden vefat eden
ler bu sınıfa nakli yapılmış addedilerek «B» 
sınıfı haklarından istifade ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic-
t 

raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

(& Sayısı: 7İ) 
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. Sayısı: 72 
Memur Ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 

hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/746) 

T. C. 
Başvekâlet 14 . I . İM2 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/202 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 14 . I . 1942 tarihindeYüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

i • ' '. Esbabı mucibe lâyihası "'" 

1939 yjdmda başlıyan Avrupa harbinin tesiriyle, muhtelif eşya fiatlarmda görülen yükselişlerin 
nisbeti, son zamanlarda, geliri de değişmeyen memur ve müstahdemleri zaruri ihtiyaç maddelerini 
tedarik etmekte dahi, az çok sıkıntıya düşürecek bir hadde varmıştır. Bu vaziyetle yakından alâ
kadar olan Hükümet, uzun zamandanberi muhtelif cephelerden yaptığı incelemeler sonunda fevka
lâde hallerin devamı müddetince, alelûmum aylıklara muayyen nisbetlerde bir zam yapılması muva
fık olacağı neticesine varmış ve ilişik kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihada kabul olunan umumî esas, tevkif atsız olarak ele geçen para miktarı üzerinden, Baremin 
1 ilâ 6 ncı derecesine dahil yüksek maaşlı memurlarla bunlara muadil aylığı olanlara % 15, daha 
aşağı derecedekilerle muadillerine de % 20 nisbetinde bir istifade teminidir. 

Bu suretle yapılacak zam, miktarı veya âzami nisbeti kanunla tâyin olunan istihkaklara hasre
dilmiş, diğerleri esasen kanuni bir hadle bağlı olmadığından bunların tesbitinde bugünkü şeraitin 
esasen gözönünde tutulmuş olması muhtemel bulunduğu, değilse bile salâhiyettar makamlarca lü
zum görülürse tadili daima mümkün olduğu cihetle bu hususta kanuni bir mecburiyet konulmamış
tır. 

Lâyihanın bir maddesi 1500 ve daha yüksek rakımlı yerlerde daimî memuriyetle bulunanlara, 
kış aylarına mahsus olarak, yakacak zammı adiyle maktu bir para verilmesini mutazammmdır. Bu 
gibi yerlerde, bir taraftan soğukların diğer yerlere nazaran daha fazla olması ve daha uzun sürmesi, 
diğer taraftan bilhassa nakliyat zorluğu dolayısiyle yakacak fiatlarının yüksekliği böyle bir tedbir 
alınmasını lüzumlu kılmaktadır. Tesbit edilen zamlar, yüksek dereceleki memurlar için iki, diğer
leri için bir soba yakıldığı ve yakacak için normal olarak aylıklardan ayrılabilecek miktar ile bu 
gibi yerlerde verilmesi zaruri olan miktarlarının vasati farkı gözönünde bulundurularak hesaplan

mıştır. 
Gerek aylıklara yapılan yüzde zammı, gerek yakacak zammı, zaruri bir ihtiyaç karşılığı olarak 

aylık sahiplerinin eline geçmesi lüzumlu görülen miktarlarda hesap ve tesbit edildiği cihetle bun
ların vergi ve tekaüt tevkif atına tabi tutulmamasmı ve borç için haczolunmamasını teminen lâyiha
ya hüküm konulmuştur. 

X şubat 1942 tarihinden muteber olmak üzer* tanzim edilen lâyiha ile zat m a ağlarına japıla* 



gamlar da mezkûr tarihten muteber olmakla beraber bu maaşlar üçer aylık olarak tediye edilmekte 
ve en yakın tediye zamanı ise mart ayında hulul etmektedir. Bîr aylık % 20 veya 15 zammın tu tan 
başhbaşma mühim bir miktara baliğ olmadığı cihetle yalnız şubat ayına ait zammın ayrıca tahak
kuk ettirilerek tevzii, bilhassa maaş sahipleri için büyük bir külfet teşkil edeceğinden bunun 
martta verilecek üç aylıklara ilâveten ödenmesi ,daha muvafık görülmüştür, 

Lâyiha ile yapılan zamların ne suretle karşılanacağına gelince; 1941 malî yılma isabet eden 
dört aylık zam tutarından, taallûk ettiği tertiplerdeki tasarrufatla karşılanamıyacak miktarın mev
cut varidat fazlasiyle temini mümkün görülmektedir. 1942 malî yıbnda ise bir senelik zam tutarları 
tertiplerine bidayeten konulacağı ve bütçe o yolda tanzim ve takdim olunacağı cihetle umumî 
yekûn içinde bunun da nazara alınacağı tabiidir. , , 

Bütço encümeni mazbatası 
« • 

T. II. M. M. 
Bütçe encümeni 26 . I . 1942 
Mazbata No. 46 
Esas No. 1/746 

Yüksek Reisliğe 

MemuıV ve müstahdemlere verilecek fevkalâ
de zam hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 14 . I . 1942 tarih ve 6/202 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası encümenimize havale buyurulmakla Ma
liye vekili Fuad Ağralı, İktisat vekili Sırrı Day, 
vo Ticaret vekili Mümtaz Ökmen' in-huz-urlariyle 
tetkik ve müzakere olundu : 

Lâyihanın mucip sebeplerinde işaret edildiği 
veçhile içinde bulunduğumuz fevkalâde vaziyet 
icabı olarak haddinden fazla yükselen eşya fiat-
ları karşasmda gelirleri sabit bulunan Devlet me
mur ve müstahdemler sınıfının mâruz kaldığı sı
kıntıyı mehmaemken azaltmak ve hiç olmazsa 
mübrem ihtiyaçlarını temine medar olmak üzere, 
fevkalâde hâllerin devamı müddetince, istihkak
larına muayyen nisbctlerde zam yapılmasına kati 
zaruret bulunduğunda ittifak eden encümenimiz 
.Hükümetin lâyihasını takdir ve memnuniyetle 
karşılamıştır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında icra 
kılman müzakeratta yapılacak yardımın istihkak
lara zammedilmesi yerine vergilerden tenzil su
retiyle yapılması, zammın nispî şekilde olmıya-
rak maktu bir miktardan ibaret olması, aile ve 
gocuk sahibi olanların fazla zamma mazhar kı

lınması veya aylıklara zam yapılmayarak gida 
maddeleri ve emsali havayicin aynen verilmesi 
gibi mevzular üzerimle uzun boylu münakaşalar 
yapılmış ve neticede Hükümetin teklifinde oldu
ğu gibi aylıklara zam yapılması esası tercih edil
miştir. 

Ancak küçük maaşlı memurların durumları 
üzerinde tevakkuf etmek lüzumunu hisseden en
cümen bu bapta yaptığı incelemeler sonunda, bu 
günün ağır şartları dolayısiyle maaş \c ücretleri 
yüz lira tutan memur ve müstahdemlere lâyiha 
ile teklif edilen % 20 nisbetine ancak % 5 bir 
ilâve yapılmasına imkân görülmüş ve encümenin 
DU noktai nazarına Hükümet de memnuniyetle 
iştirak etmiştir. Bu suretle memur ve müstah
demler aldıkları aylıklara göre üç. kısma tasnif 
edilerek: 

1) Aylıkları 100 liraya kadar olanlara 
% 25; 

2) 101 - 170 olanlara % 20; 
3) 171 den yukarı olanlara % 15; 

zam yapılması takarür etmiştir. 

Hükümetin teklifi ile encümenin kararlaş
tırdığı nisbetlerin umumî bütçeye olan tesirini 
aşağıdaki rakamlar göstermektedir: 
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Hükümetin teklifi 

Memur ve müstahdemler 
Bütçeye 

Aylık tutarı Nisbeti tesiri 

1 - 170 % 20 14 961 288 
170 den yukarı % 15 1 954 197 

Zat maaşları 
1 - 170 % 20 3 684 492 
170 den yukarı % 15 119 332 

20 719 309 

Görülüyor ki encümence kabul edilen % 5 
ilâvenin bütçedeki inikası dört milyon liraya 
yakın bir para tutmaktadır. 

Maahaza bu rakamlar, zammın yalnız umu
mî muvazeneye olan tesirini ifade etmektedir. 
Halbuki kanun lâyihası mülhak ve hususi büt
çeli daire ve müesseselerle belediyeler ve 3659 
sayrlı kanunun şümul dairesine giren müesse
seler memurlarını da sahası içine aldığından 
bu daire ve müesseselerin ödeyecekleri zam
lar da birlikte yekûn edilirse yukarıdaki rakam
lar Hükümetin teklifine göre 35 milyona ve en : 

cümenin kabulüne göre de 41 milyona baliğ ol
maktadır. 

Zammın içinde bulunduğumuz 1941 malî yılı 
bütçesine olan tesirine gelince: Encümenin ka
bul ettiği nisbetlere göre bu miktar 8 100 000 lira 
kadar tutmaktadır. Bu paranın maaş ve ücretler 
tertiplerinde tahakkuk edecek tasarruf at ile 
karşılanması ümit edilmekte, bu tasarrufların 
ademi kifayesi takdirinde varidat fazlasiyle kar
şılanmasına imkân bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Lâyiha bir de rakımı 1500 ve daha yukarı olan 
yerlerde vazife "örpn memur ve müstahdemlere 
kış aylarına münhasır olmak üzere yakacak zam
mı verilmesini derpiş etmektedir. Bu yerlerde 
kısın şiddet ve devamını ve bilhassa nakliyat 
zorluğu yüzünden mahrukat fiatlarmm yüksek
liğini nazarı itibara alan encümenimiz bu zam
mı da yerinde mütalâa etmiştir. 

Bundan sonra maddelerin müzakeresine ge
çilerek aşağıdaki tadiller yapılmıştır : 

Birinci madde — Bu maddenin baş tarafı yu
karıda arzedilen zam nisbetlerindeki değiştirme-

Encümenin kabul ettiği 

Memur ve müstahdemler 
Bütçeye 

Aylık tutarı Nisbeti tesiri 

1 - 100 % 25 13 902 473 
101 - 170 % 20 3 838 888 
170 den yukarı % 15 1 954 197 

Zat maaşları 
1 - 1 0 0 % 25 4 032 318 

101 - 170 % 20 458 864 
170 den yukarı % 15 119 332 

24 306 072 

yi ifade edecek şekle konulmuş ve her zam haddi 
için tekrarlanan (vergi ve tekaüt tevkifatı çık
tıktan sonra) ibaresinin tekrarı zait görülmüş
tür. Bundan başka maddede yazılı (tekaüt tevki
fatı) ibaresinin alınacak aylığın tekaüt aidatı
na matuf olduğunu, yoksa bazı tekaüt sandık
larında geçmiş zaman için borçlanılan ve kesi
len aidata bunun şümulü olmadığını tasrih et
meği faydalı bulduk. Dördüncü fıkrada (tem
dit zamları dahil) kaydi, esasen bu zamlar terfi 
mahiyetinde olup aylık mefhumuna dahil oldu
ğundan zait görülerek çıkarılmıştır. 

Beşinci fıkra. - Merkezde bulunan Hariciye 
memurlarının temsil tahsisatına taallûk eden bu ... 
fıkra memleket haricinde vazife gören Hariciye 
memurlarına da zammın teşmili için Hükümetçe... 
vâki talep ve teklif üzerine birinci maddeden. 
kaldırılmış ve müstakil olarak ikinci madde ha
linde yazılmıştır. ....(,. 

Altıncı ve dokuzuncu fıkralarda. vazifei as
liyesine ilâveten hizmet görenlere verilmekte 
olan munzam istihkakların zamdan istifadei ede
cekleri hükmü vazedilmektedir. Bu cihet mü
nakaşayı mucip olmuş ve istifade etmeleri ekse
riyetle .kararlaştırılmıştır. 

Onuncu fıkradaki «Zat maaşları» tabiri te
kaüt ve yetim ve hidematı vataniye tertibi gibi 
bütün aylıkları ifade etmekte olup muhtelif da
ire ve müesseselerin kurmuş oldukları tekaüt 
sandıklarından bu suretle tediye edilmekte olan 
istihkaklara da şamildir. 

İkinci madde — Bu maddenin tedvini sebe
bi birinci maddede izah edilmiştir. Ancak bu 
•maddenin tahsisata taallûk eden zam hükmü ek-
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Stö'îyetie kararhusrtarrimiştır. 

Üçüncü madde — İstihkakı daha fazla olan 
bir memurun zam nisbetlerindeki tefavüt dola-
yısiyle alacağı paranın daha az aylığı olandan 

aşağı düşmemesi için bu madde tedvin edilmiştir. 
Dördüncü madde — Bu madde Hüküme

tin lâyihasında birinci muvakkat madde ola
rak yer almıştır. Vazedilen hükmün kanu
nun neşrinden sonra açıkta kalacak memur is
tihkaklarına da şümulü olması ve daimiiliği na
zarı itibare almarak bu suretle asli maddeler 
arasına geçirilmiştir. 

Beşinci madde — ITükumetfn ikinci madde
sini teşkil eden bu maddenin birinci fıkrası bir 
rinci madde hükmünü tekrardan ibaret olmakla 
tayyedilmiş ve ikinci fıkrası da müteaddit istih
kakı olanların zam hadlerinin tâyininde istih
kakları yekununun esas tutulması muvafıkı 
ıtıadelet olacağı düşünülerek ona göre yazıl
mıştır. 

Altıncı madde — Hükümetin üçüncü madde-
sini teşkil eden bu madde aynen kabul edilmiş
tir. Filvaki bu kanun, istihkaklarının tezyidi 
ancak bffr kanun ile yapılabilen memurları is
tihdaf etmektedir. Bunun haricinde kalanlar 
için hüküm vazına esasen ihtiyaç yoktur. 

Yedinci madde — Hükümetin dördüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — Bu madde ile dahi esas 
itibarİ3Tle Hükümetin teklifi kabul edilmektedir. 
Ancak madde 3659 sayılı kanuna tabi müessesatı 
ihtiva etmemekte olduğundan bu müessesat ile 
mülhak ve hususi bütçeli dairelerin ve beledi
yelerin de istedikleri takdirde bu hükümden is
tifade edebilecekleri tasrih edilmiştir. Aynı 
zamanda maddeye teshini Devletçe yapılan yer
lerde oturanlara bu zammın verilemiyeceği 
hükmü, de ilâve edilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Bu kanun ile verilmesi 
icabeden zamların tediye şekilleri hakkında 
her hangi bir tereddüde mahal kalmamak 
üzere bu madde ilâve edilmiştir. 

Onuncu ve on birinci maddeler Hükümetin 
altıncı ve yedinci maddelerinde olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Hükümetin muvakkat ikinci maddesi de mu
vakkat madde olarak yazılmıştır. 

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

Beis 
Çorum 
t. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bolu 

G. S. Siren 
Bursa 

A. N. Ayaş 
Gümüşine 
D. Sakarya 
Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Beis V. 
Kastamonu 

T. Co§kan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
F. Güleç 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 
R. Ünlü 
Marag 

M. Bozdoğan 
Ordu 

//. Yalman 
Samsun Yozgad 

M. A. Yörüker S. tçöz 

Lâyiha mucip sebepleri, hayat pahalılığı mülâ-
hazasiyle maaşlara seyyanen zammı derpiş et
tiğine nazaran munzam vazife ve tahsisatlara 
da maaşlara yapılan zamma ilâveten ikinci bir 
zam yapılmasını muvafıkı madelet görmemek

teyim. 
Kayseri 

S. Hayri Ürgüblü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİĞİ 

Hem%r v$ müstahdemlere verilecek fevkalâde 
Sdm hakkında kanun lâyihas^ 

BÎRÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı istih
kaklara, fevkalâde hallerin devamı müddetince, 
aylık tutarı 170 liraya kadar olanlar için vergi 
ve tekaüt tevkifatı çıktıktan sonraki ita mik
tarının % 20 si ve aylık tutarı 170 liradan yu
karı olanlar için vergi ve tekaüt tevkifatı çık
tıktan sonraki ita miktarının % 15 şi nisbetinde 
zam yapılmıştır. 

1. 3656, 8661 ve 3659 sayılı kanunlarda 
maaşlı ve daimî ücretli memuriyet dereceleri 
için tesbit olunan aylık maaş ve ücret tutarla
rına; 

2. 3173 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı 
cetvellerde yazılı aylıkların kademe zammı da
hil olarak baliğ olduğu miktarlara; 

3. 1 nci fıkrada yazılı kanunlar hükümle
rine tabi daire ve müesseselerden verilen aylık 
tahsisat miktarına; 

4. 3779 ve 4140 saydı kanunlara tevfikan 
gedikli erbaşlarla takım basılara ve deniz ge
dikli subaylara verilen aylık miktarına (Temdit 
zamları dahil); 

5. Merkezde istihdam olunan Hariciye mes
lek memurlarına 3312 sayılı kanunun 5 nci mad
desine tevfikan temsil tahsisatına; 

6. Askerî mektep talebesiyle erat maaşları
nın aylık tutarlarına; 

7. Miktarı veya âzami haddi kanunla tâ
yin edilmiş olan yevmiyeler (Harcırah yevmi
yeleri hariç), huzur hakları, ders saat ücretleri, 
iş saatleri dışındaki munzam mesai ücretleri, 
maktu ücretlerle ücret yerine verilen aidatın 
aylık miktarlarına; 

8. 3656 sayılı kanunun 9 ve 19 ncu madde
lerine tevfikan Umumî muvazene kanunlarına 
bağlı D cetvelinde gösterilen kadrolarla mezkûr 
kanuna tabi diğer dairelerin kanunla tasdikolu-
nan mümasil kadrolarının aylık miktarlarına; 

9. Köy öğretmen ve öğretimlerinin aylık
larına ; 

10. 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesi 
mevzuuna giren idarî vazife ücretlerine, 

11. Zat maaşlariyle bu maaşlar yerine mu
ayyen aylıklar nisbetinde toptan verilen ikra
miyelerin aylık miktarlarına, (1683 sayılı kanu-

(S . Si 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı istihkaklara, 
fevkalâde hallerin devamı müddetince, aylık tu
tarı 100 liraya kadar olanlar için, vergi ve teka
üt tevkifatı çıktıktan sonra ita miktarının % 
25 i, 101 liradan 170 liraya kadar olanlar için 
% 20 si ve 170 liradan yukarı olanlar için de % 
15 i nisbetinde zam yapılmıştır. 

1. 3656, 3661 ve 3659 sayılı kanunlarda ma
aşlı ve daimî ücretli memuriyet dereceleri için 
tesbit olunan aylıklar; 

2. 3173 sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı aylıklar ile birlikte kademe 
zamları; 

3. Umumî muvazeneden ve birinci fıkrada 
yazılı kanunlar hükümlerine tâbi daire ve mües
seselerden verilen aylık tahsisat; 

4. 3779 ve 4140 sayılı kanunlara tevfikan 
Gedikli erbaşlarla takım basılara ve Deniz ge
dikli subavlara verilen aylıklar; 

5. Askerî mektep talebesiyle yedeksubay 
namzetleri ve erat aylıkları; 

6. Miktarı veya âzami haddi kanunla tâyin 
edilmiş olan yevmiyeler (harcırah yevmiyeleri 
hariç),, huzur hakları, ders saat ücretleri, iş sa
atleri dısmdaki munzam mesai ücretleri, maktu 
ücretlerle ücret yerine verilen aidatm aylık 
miktarları; 

7. 3656 sayılı kanunun 9 ve 19 ncu maddele
rine göre Umumî muvazene kanunlarına bağlı 
(D) cetvelinde srösterilen kadrolarla adı geçen 
kanuna tabi diğer dairelerin kanunla tasdik olu
nan benzeri kadrolarının aylık miktarları; 

8. 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesiyle il-
giM köv e^t.mPTtlerivle 3Q03 sivili kanun hü
kümlerine tabi köy öğretmenlerinin aylıkları; 

9. 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesine 
siren idarî vazife ücretleri; 

10. Zat maaşlariyle bu maaşlar yerine 
muayyen aylıklar nisbetinde toptan verilen ik
ramiyelerin aylık miktarları (1683 sayılı kanu
nun 58 nci maddesinde yazılı ikramiye ile ben
zerleri hariç). 

: 72) 



- 6 — 
nun 56 nci maddesinde yazılı ikramiye ile mti-
nıaaillari hariç); 

İKİNCİ MADDE. — Birinci madde mucibin
ce yapılacak yüzde yirmi veya on beş zam nis-
betinin tâyininde aylık tam istihkaklarının tu
tarı ve bu nisbetlere göre fiilen verilecek zam 
miktarının hesabında vergi tevkifatı ve tekaüt 
aidatı çıktıktan sonra istihkak kesbedilen haki
kî miktar esastır. 

Zam nisbetinin tâyininde muhtelif istihkakı 
olanların her istihkakı ayrı ayrı nazarı itibara 
alınır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE. — Birinci maddede sayı
lı istihkaklara mümasil olup miktarı veya âzami 
haddi kanunla tesbit edilmiyerek muayyen ma
kamların takdirine bağlı olanlar da bu zamların 
verilip verilmemesi ayni makamların takdirine 
tabidir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE. — Birinci madde mu
cibince yapılan zamlar asıl istihkakın her bütçe
de taallûk ettiği tertiplerden tediye olunur. 

MADDE 2. — 1843, 1906 ve 3312 saydı ka
nunlara göre verilen maaş ve temsil tahsisatının 
vergiler çıktıktan sonra aylık ita miktarlarına 
fevkâlede hallerin devamı müddetince, 10 ve 11 
nci derecelerde bulunanlar için % 25, 7 - 9 ncu 
derecelerde bulunanlar için % 20 ve 1 - 6 nci 
derecelerde bulunanlar için % 15 zam yapıl
mıştır. 

MADDE 3. — Zam nisbetlerinin tatbikıhda 
bir had yukarısına göre zam alanların zamla bir
likte ellerine geçen miktar bir aşağıdaki hadde 
bulunanların ellerine geçenden eksik olursa farkı 
zamma ilâve olunur. 

MADDE 4. — Kadrosu ilga edilen, vekâlet 
emrine alınan, açığa çıkarılan ve işten el çekti
rilen memurların aylıkları, vekâlet maaş ve üc
retleri ve 3656 sayılı kanunun muvakkat birinci 
ve onuncu ve 4122 sayılı kanunun muvakkat bi
rinci ve 3888 ve 3968 sayılı kanunların muvak
kat birinci maddeleri mucibince verilmekte olan 
farklar ile ilga edilen teşkilâttan açıkta kalan 
ücretli memurlara, hususi kanunları mucibince, 
verilmekte olan aylıklar da bu kanundaki esas
lar dahilinde zamma tabidir. 

MADDE 5. — Zam nisbetlerinin tâyinine esas 
olan hadler, birden ziyade istihkakı olanların 
istihkakları yekûnuna göre tâyin olunur. Kıstel
yevm suretiyle yapılan noksan tediyeler nisbet 
hadlerini değiştrmez. 

MADDE 6. — Birinci ve ikinci maddede ya
zılı istihkaklara mümasil olup miktarı âzami had
di kanunla tesbit edilmiyerek muayyen makam
ların takdirine bağlı olanlarda bu zamların ve
rilip verilmemesi aynı makamların takdirine 
tabidir. 

MADDE 7. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 
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MADDE 8. — 3636 ve 3661 sayılı kanun hü
kümlerine tabi olan ve maaş ve ücretleri Umu
mi muvazeneden ödenen memurlarla subay ve 
askerî memurlardan 1500 ve daha yukarı ra
kımlı yerlerde daimî memuriyetle bulunanlara 
her yılın ilk teşrin ayından başlamak ve mart 
nihayetine kadar devam etmek üzere aşağıda
ki esaslara göre yakacak zammı verilir : 

a) 1 - 6 ncı derecede olanlara her ay otuz 
lira; 

b) 7 - 15 nci derecede bulunanlara her ay 
on beş liıa. 

Teshini Devletçe yapılan yerlerde ikamet 
edenlere bu zamlar verilmez. 

Bit zara, yukarıdaki nisbetler dahilinde, mül
hak ve hususi bütçeli idarelerle 3659 sayılı 
»ianun hükmüne tabi müesseseler memurlarına 
da verilebilir. 

1941 malî yılı içinde bu zamlar her daire 
bütçesinin umumî tasarruflarından o bütçelerde 
açılacak rakamsız bir fasla Maliye vekilinin 
muvafakatiyle naklen tahsisat kaydi suretiyle 
tesviye olunur. 

MADDE 9. — Bu kanun mucibince yapılan 
zamların tediyesi maaş veya ücretlerin tediye 
şekillerine bağlıdır. 

BEŞİNCİ MADDE — 3656 ve 366İ sayılı ka
nun hükümlerine tabi maaşlı ve ücretli memur
larla subay ve askerî memurlardan 1500 ve da
ha yukarı rakımlı yerlerde daimî memuriyetle 
bulunanlara, her senenin teşrinievvelinden baş
lamak ve mart nihayetine kadar devam etmek 
üzere aşağıdaki esaslara göre yakacak zammı 
verilir : 

a. 1 - 6 ncı derecede olanlara her ay otuz 
lira; 

b. 7 - 1 5 nci derecede bulunanlara her ay 
on beş lira. 

1941 malî yılı içinde bn zamlar her daire büt
çesinin umumî tasarrufatmd an o bütçelerde açı
lacak rakamsız bir fasla Ma.îive vekilinin muva
fakatiyle naklen tahsisat kaydi suretiyle tesviye 
olunur. 

ALTINCI MADDE. — Bu kanun mucibince 
verilecek zamlar kazanç, iktisadi buhran, mu
vazene ve hava kuvvetlerine yardım vergilerine 
ve tekaüt tevkifatma tabi olmadığı gibi borç 
için de haczi kabil değildir. 

YEDİNCİ MADDE. — Mukavele ile istih
dam olunanlara bu kanunun şümulü yoktur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
mer'iyeti tarihinden evvel kadrosu ilga edilen, 
vekâlet emrine alman ve işten el çektirilen me
murların aylıkları, 3656 sayılı kanunun muvak
kat birinci, onuncu ve 4122 sayılı kanunun mu
vakkat birinci ve 3888 ve 3968 sayılı kanunla
rın muvakkat birinci maddeleri mucibince ve
rilmekte olan farklar ile ilga edilen teşkilâttan 
açıkta kalan ücretli memurlara hususi kanun
ları mucibince verilmekte olan aylıklar da bu 
kanundaki esaslar dahilinde zamma tabidir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Zat maaşları 
sahiplerine bu kanun mucibince verilecek zam
lardan şubat 1942 ayma taallûk edenler bun-

MADDE 10. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen. 

MADDE 11.. — Hükâmetin 1 nci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE. — Hükümetin ikin
ci muvakkat maddesi aynen. 
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larîn mart İ942 üç aylık istihkaklarma eklen* 
mek suretiyle mart aymda verilir. 

SEKÎZÎNGİ MADDE. ~- Bu kanun hüküm-
leri 1 şubat 1942 den muteberdir. 

DOKUZUNCU MADDE. — Bu kanun hü
kümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Arfunkal 

Da. V. 
F. öztrdk 

Mi V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ha.V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağrah 
îk. V. 
S. Day 
Zr. t. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümleri 1 şu
bat 1942 tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 13. 
ay*?n. 

— Hükümetin 9 ncu maddesi 

* • * > 
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