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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı «iaire bütçelerinde değişiklik yapılmasına; 

Devlet denizyolları işletme ve Orman umum 
müdürlükleri 1941 malî yılı bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına; 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçesine 1 058 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesine; 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair kanun 
lâyihaları kabul edildi; 

tktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 

Lâyihalar 
1. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin bir 

kısım alacaklarının karşılıklı olarak ibra ve ter
kini hakkında kanun lâyihası (1/810) (Dahi
liye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) ; 

2. — Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıl
lara geçici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/811) (Bütçe ve Nafia encümenle
rine) . 

Tezkereler 
3. — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1939 

malî yılı hesabı katisine ait raporun sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

1, — Çorum'un Osmancık kazasının Pelitecik 
köyünden Mustafdoğlu Mustafa Karabaş'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/403) [1] 

BEİS — ölüm cezalan hakkmda iki mazbata 
vardır, okutacağım: 

(Mazbata okundu) 
BEÎS — Mazbatayı reye arzediyonım. Ka

i l J 126 sayılı basmayazı zaptın sonuna bağlı
dır. 

sandığı hakkındaki kanun lâyihasının 16 mad
desi kabul olunup bir maddesi de encümene 
gönderildi; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas Bingöl 

tfemsıttin Günaltay Necmeddin Sahir 
Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

(3/458) (Divanı muhasebat encümenine) . 
Mazbatalar 

4. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkmda 1/743 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usul
lerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(Ruznameye); 

5. — Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tarihine ka
dar 11 aylık isletme muamelâtı hakkında tanzim 
kılınan raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/440) (Ruznameye). 

bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

2. — Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden İs
mail kızı Gülsüm Kotanak'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/365) [1] 

(Mazbata okundu) 
RElS — Mazbatayı yüksek reyinize arzedi-

[1] 125 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BIRINCÎ GELSE 
Açılma saati: 15 

REÎS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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yorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

3, — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve îktisat, Bütçe ve Maliye encü
menleri mazbataları (2/45) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 
Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesinin 
on üçüncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun 
MADDE 1. — 22.111.1934 tarih ve 2395 sa

yılı Kazanç vergisi kanununun üçüncü madde
sinin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Nüfusu beş binden aşağı olan yerlerde yeni
lecek, içilecek veya yakılacak maddeleri elde, 
sırtta veya başta satan seyyar satıcılarla bu gi
bi madleleri ve Orman kanunu mucibince ge
çimleri için verilen ağaçlardan yaptıkları keres
teleri elde, sırtta, başta veya hayvanla veyahut 
hayvan arabalariyle taşıyarak dükkân açmaksı
zın satan köylüler. 

Ziraat işlerinde kullandığı araba veya hay
vanı ile, nakliyeciliği itiyat etmeksizin, araszra 
ücretle eşya nakleden köylüler. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 12.VI.1937 tarih ve 3258 sa
yılı kanunun birinci maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. . . Etmiyenler. . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. . . Etmiyenler. . . Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. . . Etmiyenler. . . Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

4. — Memurların tahsil müesseselerinde tale
be olamıyacaklarına dair olan 4007 sayılı kanu
nun birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye, Maarif ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (1/773) [2] 

[1] Birinci müzakeresi 50 nci inikat zaptın-
dadır. 

[2] Birinci müzakeresi 46 ve 50 nci inikat 
zabıtlarındadır. 

REİS — Bunun da ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamı
yacaklarına dair 4007 numaralı kanunun birinci 

maddesinin tadili hakkında kanun 
MADDE 1. — 4007 numaralı kanunun birinci 

maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
3656, 3659 ve 3661 numaralı kanunlara tabi 

daire ve müesseselerden maaş ve ücret alanlar 
fiilen vazife gördükleri müddetçe her hangi bir 
tahsil müessesesine asli talebe olarak devam ede
mezler. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS —'Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar lütfen işaret buyur
sunlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. •— Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 
tekaüt sandığı hakkında kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/589) 

REİS — Müzekeresine devam ediyoruz. 
Bölüm - 2 

Tekaüt sandıklarını ilgilendiren hükümler 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Kanunla kuru

lu tekaüt sandıklariyle ilgili memur ve müs
tahdemler, fiili hizmet müddetleri 25 yılı ve 
yaşları 50 yi doldurmak şartiyle tekaütlüğünü 
istiyebilirler. Sandıklarla ilgili kurumlar 25 
fiili hizmet yılmı dolduranları tekaüt edebilir. 

30 fiüi hizmet yılını dolduranlara veya aile
lerine 4001 sayılı kanunun 15 nci maddesine gö
re ikramiye verilir. 

Yetim maaşları kız çocuklara 25, erkek 
çocuklara 19 yaşmı dolduruncaya kadar .yeri
lir. Evlenen kız çocukların maaşları kesilir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; sırf 
metni tavzih ettirmek ve ileride yeniden bir 
tefsire veya bir teklife mahal verdirmemek 
maksadiyle maruzatta bulunuyorum. Burada 
18 nci madde şöyle başlıyor: «Kanunla kurulu 
tekaüt sandıklan » hangi kanunla? 

BÜTÇE En. NAMINA CELÂL SAİT SİREN 
(Bolu) — Herhangi bir kanunla. 
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FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bu vaziyet I 

öteki maddede aynı şekilde devam ediyor. 19 
ncu madde de «1683 numaralı kanun hükümle
rine: tabi olanlardan kanunla kurulan tekaüt 
sandıklariyle ilgili kurumlardaki», sonra 20 nci 
maddede aynen yine böyle, «Kanunla kurulu 
tekaüt sandıklarına», denmektedir. Binaenaleyh 
bundan maksat nedir? Hangi kanunla kurulan 
tekaüt sandığı? İleride tereddüdü mucip ol
maması ve iltibasa mahal vermemesi için en
cümenden rica ediyorum. Tensip buyurulursa 
şöyle bir takrir veriyorum; maksadım bunu 
tavzih ettirmektir. 

«18 ve 23 ncü maddelerde yazılı sandıklarla» 
ibaresiyle başlattırılmasını arz ve teklif ederim. 
Yani encümen bu ibare ile neyi kasdediyor? 
«kanunla kurulu» denmekle, gerek birinci ve 
gerek 23 ncü maddelerde mevcut olan, kaste
dilen sandıkların bu mefhuma dahil olup ol-
mıyacağı hususunda tereddüde ve iltibasa ma
hal bırakmıyalım. Lütfen bu vaziyeti tenvir et
sinler. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; 
bu maddede yazılı «Kanunla kurulu tekaüt san
dıklariyle ilgili» kelimelerinden, bu maddedeki 
25 yılla 50 yılın Devlet Demiryolları tekaüt san
dığına şâmil olduğunu anlıyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (Muğ
la) — Evet. 

İZZET ARUKAN (Devamla) — O halde Dev
let demiryolları tekaüt sandığmdaki 30 senelik 
müddet 25 seneye indirilmiş oluyor. Bu yüzden 
sandık tabii malî bir külfete uğnyacaktır. Yal
nız hatırımda kaldığına göre evvelki günkü 
müzakerede Bütçe encümeni Mazbata muharriri 
arkadaşımız, sandığm vaziyeti maliyesinin 
müsbet olduğunu söylediler. Filvaki işittiğime 
nazaran halen sandığm vaziyeti maliyesi müsa
ittir. Lâkin malûmu âliniz Devlet demiryolları 
teşekkülü yeni bir teşekküldür. Memurların 
heyeti umumiyesi gençtir. Bu itibarla tekaüt 
olanlar ve tahdidi sinne tabi bulunanlar pek 
azdır. İhtimal ki ileride sandık malî bakım
dan bir sıkıntıya uğnyabilir. Lâkin Mazbata 
Muharriri arkadaşımız; malî cepheden bunun 
tetkik edildiğini söylediler. Tabii ona göre söy
lüyorum, kendi noktai nazanmı söylemek 
mecburiyetindeyim. Her halde bunu tetkik et
miş olacaklardır. Söylemek istediğim ikinci 
mühim bir şey daha var. O da: bundan evvelki 
Tekaüt sandığı kanununda «tekaütlük için 60 
yaşmı doldurmak şarttır» ibaresi mevcuttu ve 
tekaüt müddeti de 30 sene olarak kabul edil
mişti. Burada tekaüt müddeti 25 seneye indi
riliyor, bu gayet doğrudur. Dünyanın her ta
rafında Demiryollar hizmeti ağır hizmet sayılı
yor ve tekaüt müddetleri 25 senedir. Biz de 
bunu kabul etmişizdir, bundan dolayı bilhassa 
teşekkür ederim. 

Yalnız tekaüt sinninin 50 yıla inmesi dola-
yısiyle işçi ve müstahdemin ve makine personel
leri arasında bu müddetin inmesi mevzuubahis 
olur. Yani hizmet müddeti 25 seneye inmekle 
18 seneye inmiş olur. Yani makinist ve saire 18 
senede tekaüt olacaktır. Bundan dolayı perso
nellerin birden bire tekaüt olarak idarenin 
müşkül vaziyete düşmesi ihtimali mevzuubahis-
tir. Bu noktai nazardan bilhassa Münakalât 
vekâleti şimdiden tertibat almalı ve bütçede da
hi nazarı itibare almalı. Bunu rica ediyorum. 
Ayni zamanda, geçenlerde aradım, Paşa hazret
leri yoktunuz, söyleyemedim. Şimdi söylüyo
rum. Vekâletinize ait olan elektrik şubesi bu 
kanuna girmiştir. Lâkin teşkilâtınız arasında 
bir su idaresi vardır, bu idare, ergeç şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz bir idare şekline girmek mecbu
riyetindedir ve buradaki personelin ileride 
mağduriyetini mucip olmamak için şimdiden 
bir kanun teklif ederek bunlarm da kanun da
hiline girmesini muhterem Nafia vekilinden ay
rıca rica edeceğim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar; Heyeti Umumiye müzakeresinde en
cümen namına verilen izahatm bu maddeye ta
allûk eden kısmını bendenizi tatmin edecek 
mahiyette görmediğim için biraz daha tenvir 
buyurmalarını rica edeceğim. 

Sin haddi 50, hizmet müddeti 25, aidatı te-
kaüdiye memur için % 5, müessese için de % 5 
ki yekûnu % 10 dur. Bu esas üzerine kuru
lan tekaüt sandıklarının tekaüt devresi ... Çün
kü bu teşekküller daha yenidir. Şimdi sandık
lar para toplama devresindedir, daha geniş 
mikyasta, esaslı surette tekaüt maaşı tediye 
edecek vaziyete geçmemiştir. Bu esasa göre 
kurulan bu sandıkların ileride açık verecekle
rine bendeniz kailim. Mazbata Muharriri arka
daşımız buyurdular M; daireleri hesap yaptı 
ve bu hesap bizim için de kanaatbahış oldu. 

Bilmiyorum, hesabı burada tafsilen beyan 
buyurmadıkları için bendeniz hatırıma gelen 
bazı noktaları arzedeyim. Eğer katî kanaat mah
sulü olarak bunu kabul ettilerse belki bizim için 
de tatminkâr bir vaziyet olur. 

Devlet Demiryolları tekaüt sandığı yapıl
dığı zaman kendilerinin de bahsettikleri İsviç
rel i mütehassısın verdiği hesaplar çok ince he
saplardır. Sin haddiyle aidatı tekaüdiye mik
tarı ve hizmet müddeti ki bunların her üçü 
esası teşkil eder. O zaman müddet vasati olarak 
34 - 35 arasında - ki, onu da âzami had olarak 
kabul ettiler - olduğuna ve sandığa verilen yüz
de 10 esasına göre, ki % 5 ini müessese, % 5 ini 
memur veriyordu» bu suretle de açık veriyordu. 
Eğer daha evvelden Tea,vün sandığı namiyle 
açılmış olan bir sandıkta teraküm eden mühim 
miktarda bir para mevcut olmasaydı ve bu pa
ra kâr getiren Devlet tahvillerine yatırılmak 
suretiyle bir temettü elde edilmemiş olsaydı 
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hesabını mehmaemken karşılıyamazdı. Şimdi 
bu kanun bir çok müesseselere şâmildir. Yalnız 
Devlet Demiryollarını çerçevesi içine almakla 
kalmıyor, bazı bankaları, iktisadi teşekkülleri, 
Sümerbank'ı ve bütün müessesatı da içine alı
yor. Halbuki bunlar yeni teşekkül etmektedir. 
Bunların ihtiyat sermayesi, bugün nema getire
cek geniş mikyasta bir sermayesi var mıdır, 
yok mudur? Bunu da bilmiyoruz. Bir iki misal 
de arzedeyim. 

Arkadaşlar; Devlet bütçesinde maaşat fa
sıllarının yekûnu, yani tekaüdiyeye tabi olan 
maaşatın yekûnu, yuvarlak bir rakamla yüz 
milyona yakın bir rakamdır. Ücretler tekaüdi
yeye tabi olmadığı için onları mevzuubahis et
miyorum. Bir de tekaüt faslına bakalım, yirmi 
milyonu mütecavizdir. Bunlarda harp malûl
leri de vardır. Yalnız erat kısmının on senelik
lerini vermek suretiyle alâkaları kestik, tasfiye, 
ettik. Yalınz zâbitan malûlleri vardır. Bunun 
mukabili yoktur. Yani yüz milyon liraya muka
bil burada yirmi küsur milyon mevcuttur. Vak
tiyle bazı dairelerde ücretli memurlar vardı, 
bunların kadroya ithal edilmesi ve barem cet
veline alınması hakkında gösterilen lüzum üze
rine Bütçe encümeni esaslı bir tetkikat yap
mıştı. O zaman dahi tekaüdiyeye tabi olan me
murla, ücretle çalışanların almakta oldukları 
maaş ve ücretler arasındaki fark, hiç bir sa
man, en hasis bir hesapla dahi % 20 den aşağı 
düşmüyordu. Bizim vâsıl olduğumuz netice bu 
idi. Şimdi % 10 la bunu tatmin edecek bir va
ziyete getiriyorlar. 

Bunun üçüncü bir misalini daha arzedeyim. 
Muvakkat maddelerde kanun makabline teş
mil ediliyor. Makabline teşmil edilen kanunla, 
kaç sene müddeti hizmeti varsa, on sene mi, on 
iki sene mi, her ne ise, o senelere ait aidatı te-
kaüdiyeyi memur sandığa tediye ederse, tekaüde 
esas olacak hizmet müddeti de o tarihten başlı-
yacaktrr. 

Böyle değil mi muvakkat maddeler? 
Halbuki Tekaüt kanununun aslmda aidatı 

tekaüdiyenin yarısmı Devlet veriyor, yarısmı 
memur veriyor. Burada ise hepsini memur veri
yor. Rica ederim, yirmi beş sene sonra, veya
hut yirmi sene sonra alacağı tekaüt maaşının 
hesabını bugün yüzde onunu tamamen kendisi 
tediye etmek şartiyle o geçmiş müddetten istifa
de etmek arzu ve temayülünde bulunan memur 
eğer bu yüzde on, tam tekaüt maaşına tekabül 
etse idi bu parayı verir mi, böyle bir hakkı 
ister mi? O parayı herhangi bir bankaya kor, 
tahvilâta yatırır, tekaüt olacağı zama
na kadar da o paranm ayrıca nemasmı alır. Bü
tün bunlar, gösteriyor ki koyduğu yüzde on ile 
bugün yapılan tahsis muamelesi, bu sandıkların 
bugünkü malî vaziyetini emniyet altında tuta
cak bir şey değildir. Yalnız bir tek şey var
dır. Buyurdular ki; bundan evvel mülhak büt

çe ile idare edilen müesseselerden bazılarına ay
nı tertip dahilinde bu hakkı kabul ettik, bunla
ra da kabul edelim. Bence yerinde olan husus 
budur. Amma hesap doğrudur. Müessese ileride 
açık vermiyecektir, yani yirmi sene sonra, ge
niş mikyasta mütekait, eytam ve eramil maaşla
rının tediyesi başladığı zaman açık vermiyecek
tir. Bütçemizi bu izahlar tatmin etmemiştir. 
Açık verecektir, bunu yapmak lazımsa bilerek 
yapalım. Onlara yaptığımızı bunlara da yapa
lım ve illâ hesap tamamdır, sandık açık vermi
yecektir; ben buna inanamam. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Feridun Fikri arkadaşımız «kanunla ku
rulan» ne demektir diye sordular. îzzet Arukan 
arkadaşımız hemen buna cevap verdiler gibi. 
Dediler ki; kanunla kurulan demek, Devlet de
miryolları tekaüt sandığı işleri bir kanunla te
sis edildiği için anlıyorum ki bu tâbirle Devlet 
demiryolları tekaüt sandığı da buraya dahildir. 
İşte kanunla kurulu demek budur dediler. Teka
üt hakkı hangi müessesede bir kanunla tesis 
ve temin edilmişse işte «kanunla kurulan» o de
mektir. Binaenaleyh bunun için zatı âlinizin 
işaret buyurduğu yalnız birinci ve 23 ncü mad-
dedekiler değil, bütün kanunla kurulmuş ne ka
dar müesseseler varsa Devlet demiryolları, Dev
let denizyolları, İnhisarlar gibi, bütün bu mü
esseselerin hepsine şâmil olmak üzere yazılmış
tır. Onun için hasren birinci ve 23 ncü mad
de diye yazarsak hata etmiş oluruz. 

îzzet Arukan arkadaşımızın malî sözlerine, 
cevabmı, Hasan Fehmi Beyin arzularına cevap 
verirken arzedeceğim. Yalnız 18 yaşma inme 
meselesine gelince... 

İZZET ARUKAN ( Eskişehir ) — Azalacak 
miktar için bugünden tertibat alsınlar dedim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Evet biliyorum. Onların görmüş ol
dukları hizmetlerde müddete % 50 zammedilir. 
Yani bir sene hizmetleri bir buçuk sene telâk
ki edilir. Fakat biz burada, 18 sene hizmet 
görmekle onu hemen tekaüt edecek değiliz. 
Çünkü maddeye dikkat buyurulursa 50 yaşını 
ikmal etmeği de şart koyuyoruz. Bu noktayı 
nazardan bu mahzur varit değildir. 

Malî vaziyete gelince; bunu geçen gün zan
nederim ki, kâfi derecede izah ettim. Arka
daşlarınım bazı suallerine daha fazla cevap 
verebilmek için teferruatı da bazı rakamlarla 
zikrettim. Meselâ dediler ki Devlet Demir
yolları sandığı, devraldığı zaman mühimce 
bir parayı da beraber almışlardı, kendisini 
halen idare edebilecek vaziyettedir, fakat âtiyi 
bilmiyoruz. Biz Devlet Demiryollarını, tetkik 
ettiğimiz zaman gördük ki; devren aldığı pa
ra 3,5 milyon liradır. Bugün sandığın mevcudu 
15 milyona varmıştır, ve bugün sandık bütün 
külfetlerini temettüün yarısiyle temin etmek-
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tedir. Vaziyeti maliyesi bu şekildedir. Sonra 
Sandık yalnız evvelkinin mevcudunu almadı, 
hakkına da malik olmadı, vecibelerine de katlan
dı. Bütün bu vecibelere katlandığı halde bu
günkü vaziyeti maliyesi bu kadar sağlamdır. 

Sonra İsviçreli mütehassıs, gerçi 30 - 35 
sene hizmetten sonra tekaüdü şart koymuşsada 
aynı zamanda bilirler ki, onun tertip etmiş 
olduğu cetvelde, 15 sene çalışanların % 35 ve 
60 sene çalışanların % 60 tan tekaüt edilmesi 
hakkını vermişti. Bu o kadar büyük bir hak teş
kil ediyordu ki, eğer bu verilseydi o vakit an
cak sandık kendi ihtiyaçlarını, kendisine 
taallûk eden vecibeleri ifa edebilirdi. Halbuki, 
koyduğumuz kaydi kanunilerle o kadar tak
yit ettik ki, hepsinde, 1683 numaralı kanun
daki Devlet memurları için bahşedilmiş olan 
hakları geçemez diye kayit koyduk ve alacak
ları paraları haddi asgariye indirdik. Geçen
lerde Askerî fabrikaların tekaüt sandığı lâ
yihası geldi, bir fıkra ile, bu bizi çok mağ
dur ediyor, biraz teminat olsun diye ve biraz 
daha hak temin etmek için kanunu değiş
tirelim diye bize müracaatta bulunuldu. Bina
enaleyh hizmetler dairesinde hak verdiğimiz 
için sandıkların aldıkları % 10 aidatla vazi
yetlerini kurtarabileceklerini gördük. % 10 
yatıracak, bunun hesabı ne? dediler. Belliki 
bunu kendi kârına yatırryor, kendi kârı olma
saydı elindeki parayı getirip yatırmaz dedi
ler. Fakat bir zaman hizmette bulunmuş olan 
bir vatandaş esaslı bir hakkı tekaüde mazhar 
olmak için zannederim % 10 vermekte hiç bir 
beis görmez. O yalnız vermiş olduğu parayı 
almayı düşünmez. Bütün müddeti hizmetini 
mahsup ettirecektir diye heves etmektedir. Bi
naenaleyh buyurdukları mahzur bu nokta va
rit olmasa gerektir. Binaenaleyh encümeni
niz, yapılmış olan tetkikat ile, bu işin bir 
sarsıntıya meydan vermeden yürüyeceğine ka
naat getirdi. Yalnız yine arkadaşımız bilir
ler ki, bütün bu gibi tekaüt sandıklarında bir 
teminat, bir sigorta hükmü mevzudur. O da 
her beş senede bir sandığın kudreti maliyesi
nin hesap edilmesidir. 

Sonra Hasan Fehmi Bey arkadaşımız her 
halde kanun lâyihasını iyice tetkik buyur
muşlardır. Hükümet bunu 1683 e göre teklif 
etmiştir. Elbette 1683 numaralı kanun daha 
fazla hak temin eder. Sonra şunu da ilâve ede
yim ki; tekaüt hakları gerçi, ifade buyurduk
ları veçhile, Devletin vecibelerini gittikçe 
fazlalaştırmaktadır. Yalnız sivil kısımdaki 
ilerleme ancak 1,5 milyona ya baliğ olmuştur 
veya henüz olmamıştır. Yani senede bir bu
çuk milyonu geçmiyor. Bunu tetkikatla an
lamış olduğumuz için emniyet buyurabilirler 
vaziyet budur. Eğer başka sual irat buyururlar
sa cevabını arzederim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Müsaade buyurursanız, sual şeklinde buradan 
söyliyeyim: 

Efendim; Devlet demiryollarının ömrü» yani 
başlangıcı şurada 12 seneden ibarettir. Dev
let eline geçip de Devlet hesabına işlemeğe ve 
tekaüdiyeye mebde oluşu bu kadardır. Bina
enaleyh geniş mikyasta tahsis muamelesi baş
lamamıştır. Bunun neticei füliyesini ilerde göre
ceğiz. Bu günkü para toplama devrindeki he
sap bizi tatmin edemez. Makabline teşmil, 10 sene 
meselesini bir misal diye söyledim. Devlet te
kaüt meselesinde, unutmıyalım M, aded itiba
riyle üçte biri eski tekaüt kanununa göre te
kaüt edilmiştir. 

4. ncü bir noktaya daha temas edeyim de 
bu hususta bizi tenvir buyursunlar. İsviçreli
nin yaptığı tekaüt esasında Devlet tekaüt mu
amelâtına geçen benim bildiğim bir müdiri 
umumî ile 3 şeften ibarettir. Bunlar 30 sene 
hizmet ettiklerine göre Devletin tahsis edeceği 
miktarı geçiyordu. Bunların haricinde kalan 
8 - 10 bin memurun hepsi Devlet Tekaüt ka
nununun tahsis ettiği miktarın dununda idi. 
Benim aklımda kalan, zannediyorum ki, böyle 
idi. Arzu buyurursanız projeye tekrar bakar
sınız. 

BÜTÇE EN. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI 
(Muğla) — Cetvel elimizdedir. 15 sene hizmet 
edenlere % 35 veriliyordu. Devlet hizmetlerin
de böyle sey varid değildir. 

HASAN FEHMt ATAÇ (Gümüşane) — 
Varid değildir amma çıkan netice onu tutmu
yor. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Sonra muhterem arkadaşım bilirler 
ki, kendileri de ifade buyurmuşlardır, bir defa 
âmme hizmetinde çalışanların aynı haklara 
mazhariyeti yüksek heyetin karan iktizasından
dır 

HASAN FEHMt ATAÇ (Gümüşane) — O 
başka. 

BÜTÇE En. M- M. HÜSNÜ KÎTABOI (De
vamla) — Hükümet de bunun icabını icra et
mek üzere bize bir tekaüt lâyihası getirdi. Ora
da 1683 numaralı kanunun kabul ettiği 25 sene 
fiili hizmet kâfi görüldü. Fakat biz bununla 
iktifa etmiyelim dedik, tetkikat yaptık. Bu tet-
kikatı inşirah verici gördük. Esası bozmaz bir 
teklifleri vardı. Bütün teklifler bu şekildedir 
ve bütün encümenler bunu kabul etmiştir. Yal
nız biz de bunu kabul ederken sıkıntısız kabul 
ettiğimizi göstermiş olmak için bu rakamları 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; 
bendeniz bir mevzuu tavzih ettireyim derken 
başka bir mevzu karşısında kaldım. Bu ikinci 
mevzu demin arzettiğim husustan, birinci mev-
zudan daha mühimdir. Şimdi arkadaşımızın 
ifadesi, kanunla kurulan tekaüt sandıkları der-
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ken, gerek birinci ve ikinci maddede derpiş et
tiğimiz ve gerek 23 ncü maddede göreceğimiz 
kurumlarla bunların haricindekilere de şâmil 
bir hüküm konuyor. Şimdi bu kanuna nasıl olur 
da böyle bir şey konur. Malûmu âliniz bu ka
nunun adı; İktisadi Devlet teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı hakkmda kanun lâyihası-
drr. Sonra bu kanunun üçüncü maddesinde; bu 
kanunla konulan haklardan (A) şunlar, (B) 
bunlar, (C) şunlar faydalanır diyor. Şimdi so
rarım muhterem encümeninize, bu üçüncü mad
dede meselâ Devlet demiryolları dahil midir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Olmaz efendim, dahil değildir. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Gördünüz 
mü efendim? Şimdi inayet buyurun, birinci mad
dede «İktisadi devlet teşekkülleri memurları te
kaüt sandığı» adiyle Ankara'da bir sandık ku
ruyoruz. İkinci maddede ise, bu kurduğumuz 
sandığın içine girecek olan hüviyetleri tesbit edi
yoruz. Üçüncü maddede «Bu kanunla konulan 
haklardan şu şu şu müesseseler faydalanır» di
yoruz. Peki şimdi bu ne oldu? Devlet demiryol
ları serlâvhaya girmedi. Birinci, ikinci maddede
ki sandığa da dahil değil. Faydalanma kelimesi
ne de dahil değil. Müceddeden burada, doğru
dan doğruya şimdi «kanunla kurulan teşekkül
lerle, müesseselerle» dedik mi büsbütün mevzuu-
muzun haricinde bir sahayı ilgilendiren yeni 
bir hüküm koymuş oluruz. Usulü taknin itiba
riyle arzediyorum. Yani insan bunu nasıl anlar, 
gelir burada bu hükmü bulur? Şimdi bu kanu
nun serlevhasını, unvanmı metindeki hüküm
lerle tekemmül ettirelim. Serlevha mühimdir. 
Her kanunda unvan geçiyor, görüyoruz, ayrıca 
reye konmuyor. İleride, malûmu âliniz, 10 
sene, 15 sene sonra bir mesele çıkıyor. Onun 
için istirham ederim encümenden, lütfetsin, bu
nu bir usulüne soksun. Başta birinci, ikinci 
madde ne diyor? Faydalanır hükmünde o mües
sese, Devlet demiryolları yoktur. Bu maddede 
yok, karşımıza aşağıda başka bir maddede Dev
let demiryollarına ait hüküm çıkryor. Bu da na
sıl anlaşılıyor? Bendeniz «kanunla kurulan mü
essesenin» mânasını anlamak istiyorum, tavzih 
ediyorlar. Orada bunun Devlet demiryollarına 
şümulü çıkıyor. Rica ederim; eğer bu, Devlet 
demiryollarını da içine almak istiyen umumî bir 
hüküm tesis etmek maksadiyle vazedilen bir ka-
nunsa bunu serlevhada da zikredelim ve 3 ncü 
madde ahkâmından bu müessese de faydalanır 
diye buraya katalım ki yaptığımız kanunda bir 
silsilei mantıkiye olsun. Tesadüfen falan kanun
da bir hüküm var.... Kerem buyurunuz da bu 
şekli bir düzene koyalım. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; 
ben maksadımı iyi anlatamamışım. Mazbata mu
harriri arkadaşımızın verdiği cevaptan bunu 
anlıyorum. Onun için buraya çıktım. Benim en 
büyük temennim şu idi: 60 seneyi 50 ye indiri

yoruz. Aynı zamanda tekaüt müddetini de indi
riyoruz, onun için burada hizmet gören bir çok 
işçi, sanatkâr, makinist ve memurlar derhal te
kaütlük hakkını kazanacak ve ihtimal ki tekaüt
lüklerini talep edeceklerdir. Devlet demiryolları 
tekaüt kanunu gayet sarihtir. Diyor M; idare
deki fiili hizmet haddi olan 30 sene, şimdi 25 
oluyor ve yaşlan da 60 a dolacak. Binaenaleyh 
bunlar tekaütlüklerini istediği zaman idare red
dedemez. Belki kadro boşalrverir. Hizmet sek
teye uğrayabilir. Onun için bu gibi sanatkâr ve 
işçilerin tekaütlükleri halinde yerlerini doldu-
rabilmek için stajiyerler alsınlar, yetiştirsinler. 
ve bunun için bütçeye ne gibi tahsisat konmak 
lâzım gelirse konmasını temenni ettim. Maksa
dım bu idi. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; Feridun Fikri arkadaşımız, 18 
nci maddeden birdenbire bir hüküm çıktı ve bu
nunla, bu kanunla mevzuubahis olan kurumlar
dan başka müesseselerin de müstefit olduğunu 
görüyoruz, bu nereden çıktı diyor. Kanunu iyi
ce tetkik ettiklerine şüphemiz yoktur. İkinci 
maddede diyorduk ki «Bu bölümde geçen ku
rum tâbirinden bu maddede yazılanlar anlaşılır». 
Demek ki kanunun birinci bölümü bu kurumlara 
mahsustur. Kanunun birinci bölümünde yazılı 
olan işler hasren bu kurumlara aittir. Fakat yi
ne esbabı mucibemizde bu kanunun ikinci bölü
münün başlığında yazılı salâhiyetler ve işlerin 
şümulü yine sarihan gösterilmektedir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bir şey ar-
zedeceğim, dâvamıza faydası vardır. 

Şimdi malûmu âliniz buyurduğunuz nokta 
İktisadi Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığına ait hükmü ifade ediyor ve buyurdu
ğunuz «bu bölümde geçen kurumlar» tabirin
den «bu maddede yazılanlar anlaşılır» deniyor. 
«Bu bölümde geçen kurumlar» tâbirine diyece
ğim yoktur. «Bu bölümde geçen» tâbirinden, 
bu maddede yazılanlar anlaşılır. Üçüncü mad
dede ise «bu kanunla konulan haklardan» diyor
sunuz - bölümde değil, dikkat buyurunuz - bu 
kanunla konulan haklardan A, B, O fıkrasm-
dakiler müstefit olabilir. Bunda bir fark var
dır. İkinci madde bölümü kastediyor, üçüncü 
madde ile kanunu kastediyorsunuz. Bu ka
nunla konulan haklardan şunlar müstefit olur 
diyince, 18 nci maddeye bu kanunda derpiş et
mediğiniz kurumları da ithal ediyorsunuz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) —- Söyliyeyim. İkinci maddedeki «bö
lüm» tabiriyle bu kurumlan kabul ettikten son
ra bu faydalanan memurlar - ki kurumların 
memurlandır - hangi memurlar olacaktır? El
bette ki ikinci maddede yazılı kurumlar me
murları olacaktır. Diyorlar ki, birinci bölüm 
yalnız bu kurumlara aittir. Bu memurlar da bu 
kurumların memurlarıdır. Fakat kanunlarda ta-
ğallüp tarikiyle isim konduğu muhterem Feri-
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dun Fikri'nin de malûmudur. Binaenaleyh bu ka
nunda yalnız İktisadi Devlet teşekkülleri ya
zılı, bunun haricinde hiç bir kurum buraya gi-
remiyecek diye bir mâna yoktur. Kanun isminin 
uzun tutulması doğru olmadığı için, Hükümet 
ve bütün encümenler bunu aynen böyle kabul 
etmişler ve bilhassa tâ İktisat encümeninden 
başlıyan bu unvan bize kadar gelmiştir. İkin
ci bölümün şümullendirilmesinin sebebi vardır. 
Eğer biz bunu teşmil etmeseydik, yarın Devlet 
Demiryollarının tekaüt sandığı için, daha öbür 
gün diğerleri için yeni yeni kanunlar tesis et
mek üzere müracaatlar vâki olacaktır. Bunları 
karşılamak için böyle yaptık, kapalı olan tara
fını açıklandırdık. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) ~- Açıklandır
dınız. Bendenizin gayem hâsıldır. Birinci gayem 
şu idi : 

«Bu kanunla konulan» denirken neyi alıyo
ruz? Bunu tasrih etmek lâzımdır. Birinci ve 
23 ncü maddeler dahildir buyurdunuz. Fakat 
bir de onun haricinde Devlet Demiryolları çıktı. 
Bendeniz encümenden istirham ediyorum, bu 
kanunun ikinci müzakeresi vardır, lütfen encü
men taknin bakımından bir düzeltme ile, 3 ncü 
maddedeki hedefi, onun derpiş ettiği hükmünü 
de buraya koyarsa, taknin bakımından bir in
tizama konursa daha iyi olur. Yani bu hususu 
tetkik buyurursanız iyi olur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Arkadaşlarla bir defa daha görüşelim. 

REİS — 18 nci maddeyi reyinize arzediyo-
rum; kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — 1683 sayüı 
kanun hükümlerine tabi olanlardan kanunla 
kurulan tekaüt sandıklariyle ilgili kurumlarda
ki bir vazifeye veya bu kurumlardan 1683 sayılı 
kanun hükümlerine tabi bir hizmete veya bu 
kurumların birinden diğerine geçmiş ve geçecek 
olanların tekaütlüğe esas olan fiili hizmet müd
detleri aşağıdaki şartlarla birleştirilerek yürü
tülür: 

a) 1683 sayılı kanun hükümlerine tabi olan
lardan yukarıda yazılı kurumlara geçenlerin 
her fiili hizmet yılı için son asli maaşlarının 
iki misli, ayrıldıkları yerlerin tekaüt tahsisa
tından ilgili sandığa toptan yatırılır. 

Yıl kesirleri tam ve yatırılan paranın yarısı 
memur aidatı ve yarısı da kurumlarca yatmlan 
para sayılır; 

b) Yukarıda yazılı kurumlardan 1683 sayılı 
kanun hükümlerine tabi bir hizmete geçenlerin 
ilgili sandığa yatırdıkları aidat ile bunlar içir. 
kurumlarca yatırılan paralar yüzde dört fai
ziyle birlikte geçtikleri yerlerin veznelerine ve
ya tekaüt sandıklarına toptan yatırdır; 

c) Yukarıda yazılı kurumların birinden de
ğerine geçilmesi halinde (b) fıkrasındaki hü

kümler tatbik olunur; 
d) Yukarıdaki fıkralarda yazılı şartların 

gecikmesi memur haklarının temin ve tediyesi
ni durdurmaz; 

e) 3575 sayılı kanun ile 3803 sayılı kanu
nun 18 nci maddesine göre kurulan tekaüt san
dıklarına dahil olanlarla 3137 sayılı kanunun 
41 nci maddesinde yazılanlar hakkmda bu mad
de hükmü tatbik edilmez. 

NECMEDDÎN S AHİR (Bingöl) — Kitapla 
geliyorsun. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu, 
yaptığmız kanunların yüzde biridir. 

Arkadaşlar, lütufkârlığınızı rica ettiğim ve 
daha geçen celselerde kabul buyurduğunuz esas
lar bu maddeye tevafuk ediyor. Ben arzu edi
yorum ki (E) fıkrasından sonra buraya küçük 
bir (F) fıkrası ilâve ederek «1683 numaralı ka
nunun 23 ncü maddesinde ihtiyat subaylara ve
rilen haklar aynen burada câridir.» İbaresiyle 
bu hakkı teyit edelim. Buna sebep te Bütçe 
encümeninden bazı arkadaşlarla konuştum, 
pek senin istediğin bu maddeye tevafuk etmez, 
biz böyle anlamıyoruz dediler. Bütçe encüme
ni Mazbata Muharriri lütufkâr davranarak bu 
hakların burada mündemiç olduğunu söylüyor
lar. Böyle bir ihtilâfa meydan vermemek için 
bir (F) fıkrası ilâve edelim. Diğer Devlet mü
esseselerine ait ve 1683 numaralı kanunda zik
redilen bilcümle haklar burada dahil midir, de
ğil midir? Eğer Bütçe encümeni bu suretle yap
mışsa tabii takrir verip sizi izaç etmekte mâna 
yoktur. Senin anladığın gibi biz de böyle anlı
yorum demelerini rica ederim, böyle değilse bu
rada sarahaten zikretsinler, o zaman bir (F) fık
rası ilâvesiyle bunun teyidini istiyeeeğim. (Doğ
ru, doğru sesleri.) 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Evvelki gün Ziya Gevher arkadaşımız 
bu suali irat buyurdular. Verdiğim cevapta, 
bu vatandaşların haklarmm müemmen oldu
ğunu söylemiştim ve 19 ncu maddenin derpiş 
etmediği bir şekil kalmıyor. Yani 1683 nu
maralı Askerî ve mülki tekaüt kanunundan is
tifade edenler bu kurumlara geçer, ya kurum
lardan bu kanundan istifade eden ve hizmette 
bulunan birisi nakleder, yahut kurumlar ara
sında intikal olur. Şimdi istedikleri 1683 nu
maralı kanundan istifade eden kimseler kurum
larda vazife almışlarsa, yani kurumlarda me
mur olmuşlarsa, bunlarm hakkı ne olacak? 
Sordukları şey budur. Askerlikte geçirmiş 
oldukları müddet mahsup edilecek mi? Bu husus 
sarahaten A fıkrasında yazılıdır. Bu gibi 1683 nu
maralı kanunla, gerek askerî ve gerek sivillikte 
gördükleri hizmet müddetince son aldığı asli 
maaşın iki misli Hükümet tarafından bu ku
rumlara verilir ve bütün bu geçen müddetleri 
bu kurumda geçmiş sayılır. Bu gayri kâfi ise 
izah etsinler cevap vereyim. 
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ZİYA GEVHEE ETİLİ (Çanakkale) — Siz 

kabul ediyor musunuz, ihtiyat zabiti olarak ge
rek Harbi umumide, gerek Millî mücadelede 
geçen müddetler sayılacak. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Tabii. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — O 
halde teşekkürden başka söylenecek bir şey yok. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — İki misli deni
yor. Bu ne demektir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Meselâ 35 alıyorsa 70, on sene hizmet et
mişse 700 lira. 

'FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bu iki mislin
den bu mâna çıkar mı? Benim anladığım, belki 
yanlış anlıyorum, bunda bir yanlışlığa meydan 
vermiyelim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Eğer başka türlü anlayan bir arkadaşı
mız varsa tereddüdünü izah buyursun. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
YİRMİNCİ MADDE — Kanunla kurulu te

kaüt sandıklarına borçlu olanlardan 19 ncu 
maddeye göre bir hizmetten diğerine geçen
lerin borçları, tabi olduğu şartlarla tahsil edil
mek üzere, ilgili sandıklara veya yerlere dev-
rolunur. Ancak yüzde beş borçlandırılmak su
retiyle geriye doğru tekaüt hakkı kazanmış 
ola,nlarm borçlarının tamamı, iki misline çıka
rılarak, tahsil edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri). 
Maddeyi reyinize arzediyorum Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — İlgili sandık
lardan aidatını almış olanlar hakkında 19 
ncu madde hükmünün tatbiki bu aidatın alın
dığı tarihten itibaren yüzde beş faiziyle 
birlikte derhal toptan ödenmesine bağlıdır. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri). 
Maddeyi reyinize arzediyorum Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — 1683 sayılı ka
nuna göre veya kanunla kurulu tekaüt san
dıklarından tekaüt maaşı alanlar, bu sandık
larla ilgili bir kurumda hizmete alındıkları 
takdirde sandıklarla tekrar ilgilendirilmez ve 
tekaüt maaşları da buralarda hizmetleri devam 
ettikçe kendilerine verilmez. Bunların yaş 
hadleri hususi kanunlardaki hükümlere tabi
dir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Bu 22 nci maddeyi lütfen talik buyuru
nuz. Çünkü 13 ncü madde ile alâkası vardır. 

REİS — Talik ediyoruz. 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Cum

huriyet Merkez bankası kanununa göre kurulan 
tekaüt sandığı hakkında da bu kanun hüküm
leri tatbik olunur. Bu bankanın ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ile Emlâk ve Ey
tam bankasının mevcut tekaüt sandıkları, san
dıklan ile sandığa dahil memur ve müstahdem
lerinin müktesep hakları mahfuz kalmak şar-
tiyle faaliyetlerine müstakillen devam ederler. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la ) — Efendim; buraya bir fıkra ilâvesi lâzım. 
Üçüncü satırda «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası» ndan sonra parantez içinde (Emniyet 
sandığı dahil). 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; 
temas etmek istediğim noktalardan birine maz
bata muharriri temas etti. Fakat bunu maddeye 
sarahaten ilâve etmek lâzımdı. Zapta geçirmek 
suretiyle mi söylediler, yoksa kanuna girecek 
mi? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Girecek. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — O halde 
Emniyet sandığının da bu kanunun metnine gi
receğini söylemiş oluyorlar. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim; kanunun maddesinin .... Affedersiniz. 
Mebusun mebusa sual sorması olmaz. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Bir de kabul 
ettiğimiz 16 mcı maddede 2904 numaralı kanu
nun hükümleri hakkında sarahat vardır. Fakat 
4001 numaralı kanun hükümlerinin tatbik edi
leceğine dair sarahat yok. Yani bu müesseseler
de, 23 ncü maddede derpiş edilen bu müessese
lerde 2904 numaral kanun hükümlerinin tat
bik edileceği anlaşılıyor. Fakat 4001 numaralı 
kanunun hükümlerinin orada tatbik edileceği 
anlaşılmamaktadır. Çünkü birinci bölümde olan 
hükümler meyanmda olduğuna göre demin de 
izah buyurduğunuz şekilde ancak bu kısımda 
yazılı olan müesseseler hakkında tatbik edilecek 
yani birinci bölümde. Halbuki 4001 numaralı 
kanunun burada yazılmayan bir takım hüküm
leri mevcuttur. Bu hükümler 23 üncü maddede 
derpiş edilen müesseselerde tatbik edilecek mi
dir, edilmiyecek midir? Bu, istidlali oluyor, met
ne girmiyor. 

BÜTÇE En. Na. SUAT HAYRÎ ÜRGÜBLÜ 
(Kayseri) — 16 ncı maddede, 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) —16 ncı madde, 
birinci bölümdeki müesseseler hakkındadır. De
min izah buyurduğunuz şekilde 16 ncı madde
nin hükümleri birinci bölümde yazılı olan mües
seselerde tatbik edileceğine göre bunun 23 ncü 
maddede derpiş edilen müesseselere de teşmil 
edilmesi için kanuni bir metin lâzımdır. Böyle 
bir noksan hissetmiyor musunuz? Yani 4001 nu
maralı kanunun hükümlerinin tatbik edilmesi 
için böyle istidlali bir şekilde bu madde teşmil 
edilebilir mi? 
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BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 

(Muğla) — 4001 numaralı kanunu zikretmek
ten maksadınız nedir? 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Efendim; 4001 
numaralı kanunun içinde bir takım hükümler 
mevcuttur. 23 numaralı maddedeki müesseseler 
bundan müstefit olacak mı? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Tabii olacaktır, izah edeyim. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Lütfen 
bunu izah edin de anlıyalım. Çünkü geriye doğ
ru tatbik etmiş mevkiine giriyoruz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Efendim; bu 23 ncü maddede üç 
tekaüt sandığından bahsedilmektedir. Birisi Em
lâk bankası, ikinci maddenin, sermayesinin ya
rısından fazlası Devlet tarafından verilmiş olan 
teşekküller fıkrası vardır. Oraya girmek itiba
riyle zaten dahildir. 

FERİDUN FÎKRÎ (Bingöl) — F fıkrası ile. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 

(Devamla) — Evet; F fıkrasiyle Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası Devlet iktisadi teşekkül
lerine dahil olmak itibariyle yine ikinci madde
nin zannederim (B) fıkrasma dahildir, onda da 
mesele yok. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası için de sarihan diyoruz ki: esbabı mucibeyi 
okursak... 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Esbabı muci-
bede kalıyor üstadım.. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De
vamla) — Esbabı mucibeyi okuyayım: 

«23 ncü madde : Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankası kanununa göre kurulmuş olan te
kaüt sandığı hakkında da bu kanun hükümleri
nin tatbik olunacağı tasrih edilmekle bu ban
kanın 2 nci maddede yazılı kurum tâbirine da
hil bulunduğu ve binaenaleyh memurları ile te
kaüt sandığının bu kanun ile kurum memur
larına ve yeniden kurulan sandığa verilen hak
lardan müstefit olacağı ifade edilmek istenmiş
tir.» 

Diyorsunuz ki ikinci bölümde yazıldı. Böyle 
demiyoruz, diyoruz ki, bu kanunla verilen bü
tün haklardan istifade eder. Eder, dendikten 
sonra ikinci maddeden istifade etmiyecektir mâ
nası çıkar mı? Sandık da dahildir. i 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Şimdi müna
kaşa edersek ve zatı âlilerinizde hâsıl olan tered
düt üzerine metne bir kelime ilâve edersek, met
ni kuvvetlendirirsek mesele kalmaz. Yoksa ben
deniz mazbata muharriri değilim, bu kanunun 
mazbata muharriri sizsiniz. İleride tatbikatta 
bir tereddüde mahal vermemek için benim söy
lediklerim nihayet size bir yardımdan ibarettir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (De
vamla) — Teşekkür ederim, kabul ediyorum. 
Buyurun, maddeyi zatı âlinizle beraber okuya
lım. «Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ka
nununa göre kurulan tekaüt sandığı hakkmda I 

da bu kanun hükümleri tatbik olunur.» 
Şimdi bu kanunun birinci bölümü mü, ikinci 

bölümü mü diye tereddüde düşülüyor mu, dü
şülmüyor mu? Zannederim ki gayet sarihtir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Düşülmüyor. 
REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi re

yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Kabul 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat hükümler 
MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 14 ncü 

madde mucibince yapılacak ilk tetkik, bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren iki yıl içinde icra 
olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÎKÎNCÎ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunla te
kaütlük hakkı verilen hizmetlerde ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankasında bulunanların 
ikinci maddede yazılı kurumlarda (Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası dahil) veya bunla
rın yerini tuttuğu mülga müessese, idare ve 
şirketlerde geçirdikleri hizmet müddetlerinin en 
çok son on yılı 11 nci ve muvakkat 4 ncü mad
delere göre tesbit olunan fiili hizmet müddetle
rine aşağıdaki kayıtlarla eklenir: 

a) On yıla kadar geçen hizmet müddetleri
ni fiüi hizmet müddetlerine ekletmek istiyenler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç av içinde mensup oldukları kurumlar vası-
tasiyle sandıklara müracaat ederler. 

b) Vaktinde müracaat edenlerin on yıl 
içinde aldıkları aylık tutarlarının mecmuunun 
% 10 u alâkalı sandıklarca, namlarına borç ya
zılır. 

Bu borçlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi taMbeden beşinci ay başından başlamak 
üzere her ay kesilen tekaütlük aidatından baş
kaca 9 ncu maddedeki esaslara göre, aylıkları 
tutarının tamamından % 5 kesilerek tahsil olu
nur. 

c) Borçlarmı ödemeden tazminat almak su
retiyle sandıklariyle alâkaları kesilenlerin borç 
bakiyeleri, tazminatlarından indirilir. Tekaüt 
edilenlerin borç bakiyeleri de tekaüt aklıkların
dan % 5 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları aranmaz. 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu

rada on sene diye bir müddet var. Neden 10 da, 
9 değil. 12 değil, 15 değil. Ne gibi bir mikyas 
alınmıştır. Neden bu tahdidi madde buraya 
konmuş? Bunun hakkmda izahat lütfetmelerini 
rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim; bir kere on seneden niçin fazla 
değildir. Biz evvelâ bu tekaüt sandıklannın 
vaziyetini korumak mecburiyetindeyiz. Daha 
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evvellerine irca edersek vaziyeti maliyelerini 
belki sarsmış oluruz. Niçin 8 değil. Bundan 
evvel kabul ettiğimiz kanunlarda daima on se
neyi kabul ettik. İnhisarlar, Devlet Demiryol
ları tekaüt sandığı böyledir. Biz de burada ay
nı şeyi kabul ettik. Bu mevzuata mütenazır 
yürümezse hükümlerimiz, niçin böyle yaptınız 
diye o vakit sormanız icabederdi. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Efendim; evvelki 
gün Ziya Gevher arkadaşımız ufak bir noktaya 
dokunmuşlardı. Burada onun tekrarından fay
da olacağı mülâhazasına binaen söz aldım. Bu 
kanun kendi bünyesi içerisinde bulunanların 
istikbal itibariyle şu veya bu tekaütlük menfaa
tini temin ediyor. Fakat bu bünye içerisinde bu
lunanların bir de mazi ile münasebetlerinden do
ğan hukukuna hürmet etmek. Binaenaleyh 
burada hizmet etmiş ise şu nisbette almır, ya
hut memur olduğuna göre tekaüt tahsisatı bura
ya devrolunur, başka yerde bulunmuşsa tekaüt 
tahsisatı % 5 veya on kesilerek mahsup olunur 
diye bir kanun. Bu maddede makable rücu etmek 
suretiyle kurumlarda iş görenlere bir fayda te
min etmektedir. Fakat ben bir eksiklik görmek
teyim. O da; bu iş görenler içerisinde bazıları 
var ki, haklarını nazarı dikkate almak icabedi-
yor. O adamlar ki bugün bu teşekküllerde 
yüksek mevki almışlardır, yalnız bir kusurları 
oluyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
ile iktisadi teşekküllerde mukaddema bulunma
mış olmak. İş bankasında çalışmıştır, diraye
tine binaen Sümerbank'a geçmiş, Emlâk ban
kasına geçmiş, bilmem Ziraat bankasına geç
miş... Şimdi bu bankaya geçen adamm tş ban
kasında veya Türk Ticaret bankasında veyahut 
İtibari Millî bankasındaki hizmetleri bu kanun 
noktasından nazarı dikkate alınmıyor. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası diyor, diğerlerini 
almıyor. Zaten bunun içine giren teşekküller 
malûm, iktisadi teşekküllerdir. Hariçten Mer
kez bankası giriyor, Ziraat bankası giriyor, 
bir de Emlâk bankası. Bu üç banka giriyor. Sü-
merbank, Etibank zaten dahildir. Orta yerde 
buraya girenler içerisinde ancak bu bankada 
vaktiyle çalışmamış olanlar, yani diğer banka
larda çalışmış olanlar, oralarda çalışmak bir gü
nahmış gibi, bu hükümden müteessir oluyor. 
Eğer encümen arkadaşlarımız tensip buyurur
larsa, zaten adedlerinin gayet mahdut olduğunu 
zannediyorum. Bu kanun malûm bir kanundur. 
Hüküm de şudur: «Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte, bu kanunla tekaütlük hakkı verilen 
hizmetlerde ve bankalarda bulunanların...» diye
lim. Bu bankaların adedi de mahduttur. Ma
lûm ve muayyendir. Bunlar da malûm ve muay
yendir. Bunları dışarıda bırakmış gibi vaziyete 
nihayet vermiş olalım. 

FERİDUN FİKRİ ( Bingöl ) —Efendim; 
bendeniz de Refik İnce arkadaşımla hemfikirim. 

Yani burada iki nokta mevzuubahistir. Birisi; 
Barem kanununu tanzim ederken verilecek de
rece ve ücret hakkında biz 10 sene gibi bir ka
yıtla mukayyet olmadık. Burada düşündüğü
müz şey, iktisadi müesseselerin bünyesini tak
viye etmek için sair hususi müesseselerden alına
cak elemanların hakkını vermekti. Yani keen-
ne biz o müesseselerdeki işleri kendi içimizde 
yapılmış hizmet olarak telâkki ettik ve o kıy
metle kıymetlendirerek bunları bünyemizin, içe
risine aldık. 3659 numaralı kanun bu ruhla tan
zim edildi. Şimdi Kitabcı arkadaşımız filân ka
nunda filân müessesede şu esası düşündük. On 
sene esası kabul olunmuştur, tarzında bir mü
lâhaza yürüttüler. Halbuki bu sandığı kurmakla 
biz neyi kestediyoruz? Kastımız şudur: Elimiz
de yeni kurduğumuz iktisadi teşekküllerin istik
balini temin edecek unsurlar var. Bunların kal
bini rahatlandırmak, istikbalini emniyet altma 
almak istiyoruz. Bunların tam bir gönülle Dev
letin iktisadi teşekküllerine bağlanması için, 
bendeniz şu kanaatteyim; bunlarm Devletten 
istiyebilecekleri hiç bir şey bırakılmamalıdır. 
Biz bu işi bugünden başlayıp ileriye kadar gö
türecek vaziyetteyiz. Fakat, geçen celsede Ziya 
Gevher arkadaşımızın izah ettiği veçhile, bu 
adamları biz almışız, emeklerinden bugün isti
fade ediyoruz, yani boş bir bedel vermiş olmu
yoruz, verilen bedel boş değildir. Osmanlı 
bankasında, iş bankasında çalışmış, orada iş 
görmüş, teknik öğrenmiş. Getirdikleri bilgiler
den istifade ediyoruz ve bugünkü çarkları dön
dürmekteyiz. Bu karşılıksız bir ödeme değildir. 
Şu bakımdan bendenizin madelet duygum, hak 
duygum bana emrediyor ki; bu çalışan gençle
rin, bu adamların Devletten istiyecekleri, gö
nüllerinde bir şey kalmaması için, istiyecekleri 
hakları kendilerine verelim. Bu; müruruzaman 
meselesi değildir, hakkı müktesep meselesi de
ğildir. 

Bu Devletin, milletin iktisadi işleyişinde 
çalıştırdığı unsurların gönlünü tamamile ra
hat ettirmek meselesidir. Bu bakımdan arka
daşlarımızın noktai nazarına ben de iştirak 
ediyorum. Esasen, tekrar arzedeyim, barem ka
nununda biz bu prensibi kabul ettik; doğrusu 
budur. Osmanlı bankasiyle İş bankasından ge
lenler bu kanunun kadrosu dışında kalıyor. 
Kadrosu dışında kalryor değil mi? 

BÜTÇE ' En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Evet. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Niçin kal
sın arkadaşlar. Biz bir tasfiyei hesabat yapmı
yoruz. Bizim yaptığımız efendim, senin hakkın 
vardı da» senin hakkın yoktu da.. Burada 
mahkeme tatbikatı yapmıyoruz. Hakkı varmış, 
şu metne nazaran biz yeniden bir hak tesis edi
yoruz, yeniden bir vaziyet vücude getiriyoruz. 
Amma Devletin iktisadi teşekküllerinin milyon
larla lira koyup da müesseselerin işleyici elle-
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rine emanet ettiğimiz gençlerin, unsurların, I 
arkadaşların tamamile kalblerini tatmin etmek 
ve onların istikballeri itibariyle tekaütlükleri- | 
ni temin etmek suretiyle Devletin ekonomi ci
hazını takviye ediyoruz. Gaye budur. Bu ba
kımdan bendenizce Osmanlı bankasında, îş ban
kasında çalışmış ve bize kıymetli bilgiler ge
tirmiş ve memleket bankacılığının taazzuvuuna 
hizmet etmiş olan genç arkadaşların ga,yretle-
rini de kıymetlendirelim. Bunu yapmak sema
hat değildir arkadaşlar, hatta adalet de de
ğildir. Adaletten, semahatten daha ince bir iş, 
yani kendi hizmetimizde çalışacak olan ve 
gençliklerini, varlıklarım bu hüviyet içerisine 
koymuş olan insanları ruhan takviye ve biz
den bir şey istemiyecek vaziyete getirmektir, 
gaye budur. Bendenizce bunu yapmalıyız. 

Sonra ücretliler; Suat Hayri arkadaşımızla 
Celâl Sait arkadaşımızın ücretliler hakkında 
yürüttükleri mütalâalar var, Muhalefet şerh
lerinde. Tabii bendeniz onların mülâhazalarını 
onlarm malî kanunlara vukuf kudretiyle mü
dafaa etmeği aklımdan geçirmem. Ancak yürüt
tükleri mütalâa doğrudur. Yani böyle ücret
lilerle diğer arkadaşları arasında bir tefrik 
yapmak doğru değildir. Lütfen bu arkadaşlar 
noktai nazarlarını izah etsinler. Benim noktai 
nazarımdan daha esaslı noktai nazarları oldu
ğuna kaniim. O zaman bendeniz de mütemmim 
maruzatta bulunurum. 

SIRRI ÎOÖE (Yozgad) — Geriye cemiyetler 
kalıyor, onları da dahil edelim. 

FERİDUN FÎKRI (Bingöl) — Bu olamaz. 
Mevzuunmz iktisadi teşekküllerdir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon) — Bendeniz iki 
arkadaşımızın sözlerini takviye için buraya 
geldim ve bunu bir vatan veya vicdan borcu 
olmak üzere arzetmek istiyorum. Bendeniz de 
Osmanlı bankasında bulundum. Gayet güzide 
gençler, çalışkan gençler bu bankada çalıştılar 
ve bankacılığı oradan aldılar ve bunda çok ile
ri gittiler. 

Bunlar, bu vatan evlâtları sonra büyük va
tani bir vazife olarak Osmanlı bankasından çı
kıp millî müesseselere girdiler. Oradan aldık
ları tecrübelerden istifade ediyorlar. Bunlar 
diyorlar ki; Büyük Millet Meclisi bir adalet 
merkezidir. Biz istiyoruz ki; orada çalıştığı
mız ve öğrendiğimiz şeyleri millî müesseselerde 
tatbik edelim. Binaenaleyh bizim ricamız şu
dur; biz beş, sekiz, on sene her ne ise onu ce
bimizden nakten vereceğiz. Bundan ne sandık 
mutazarrır olacak, ne Hükümet. Neden biz 
5, 8, 10 senemizi gaybedelim. Bunu bir adalet 
merkezi olan Büyük Millet Meclisine arzetme-
mi benden rica ettiler. Bendeniz, bu ricayı 
pek haklı görüyorum. Artık karar bende
nizden çok yüksek arkadaşlarıma aittir. Siz ne 
karar verirseniz bendenizde ona ittiba ederim. 

CELÂL SAÎT SÎREN (Bolu) — Muhalefet 
şerhimizde de arzettiğimiz gibi muvakkat ikinci 
madde ile müzakere ettiğimiz kanunun ikinci 
maddesinde yazılı kurumlarda veya bunların 
yerini tuttuğu müesseselerde geçirilen hizmet 
ler geriye doğru on sene borçlanmada nazarı 
dikkate alındığı halde aynı mahiyette olan 
Devlet ücretli hizmetlerinde geçirilen müddetler 
geriye doğru borçlanmada nazarı dikkate alın 
mamıştır. Encümenimizde bu mesele müzakere 
edilirken bu mesele Devlet ücretlilerinin teka
ütlük işiyle alâkadar görülmüş ve geriye doğru 
borçlanmada Devlet ücretlilerinde geçirilen 
müddetler kabul edilmemiştir. Halbuki kuru
lan bu sandık iktisadi Devlet teşekkülleri te 
kaüt sandığıdır binaenaleyh burada Devlet üc
retlilerinin tekaütlük işini alâkadar eden bir 
mesele bulunmadığından biz bunu iki âmme 
müessesesinde geçirilen hizmetler arasında bir 
fark yaratmak mahiyetinde telâkki ediyoruz. 
Meselâ İktisat vekâletinde çalışan bir arkadaş 
Sümerbank'a tâyin ediliyor, yine diğer biri 
Sümerbank'a Sanayi ve maadin bankasından. 
intikal ediyor. Birinde girenin hakkı nazarı 
dikkate almıyor diğerinde geçirilen müddet 
nazarı dikkate alınmıyor. Halbuki âmme hizmeti 
bakımından bu müesseselerin arasında hiç bir 
farkı bulunmadığı için geriye doğru borç
lanmada bu cihetin gözönüne alınmasını rica edi
yor ve bunun için de bir takrir takdim ediyoruz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Efendim; müessesatı maliyede ge
çen hizmetlerin 10 senesinin sayılması hakkın
da üç kıymetli arkadaşımızın mütalâalarına en
cümen maalesef iştirak etmiyor. Biliyorsunuz, 
her kanunun tarihi neşrinden muteber olması 
asıldır. Bu aslın hilâfma gidildiği vakit onu çok 
ilerilere teşmil etmek icabeder ki, doğru bir 
şey değildir. Nihayet biz neyi düşündük? Hü
kümet bu müesseselerde çalışanlara bir hakkı 
tekaüt kabul ediyor. Mademki kabul ediyor, 
bunu biraz daha ileriye götürmeği nihayet bun
ların menfaati namına ve müesseselerine olan 
bağlılıkları namına kabul edelim, amma hizmet
leri bilâhara tekaütle karşılaşmıştır, ondan do
layı kabul edelim. Binaenaleyh istisnai olarak 
koyduğumuz bu hükmün teşmilinde ne fayda 
ve ne de mâna vardır. Bunu baremle karıştır
mak katiyen doğru değildir. Orada bu arkadaş 
larımızm alacakları müktesep hak mahfuz kal
sın diye düşünülmüştü. Burada mevzu olan 
hak müktesep bir hak değildir. 

Ondan dolayı malî müesseselerde geçirmiş ol
dukları hizmetler mahsup edilemez. Bunları ka
bil olduğu kadar dar bir çerçeve içinde tutmak 
mecburiyetindeyiz. Teşmil katiyen doğru değil
dir. Bugün Osmanlı bankası, yarın başka bir 
sınai müessesede geçen müddetler de mahsup 
mu edilecektir? Bu suretle teşmilde mâna yok
tur. 
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Diğer iki arkadaşımızın muhalefetine gelin

ce: Arkadaşlarımız diyorlarki Devletin ücretli 
hizmetlerle Devlet müesseselerindeM hizmetler 
arasında hiç bir fark bulunmadığı cihetle borç
lanmada Devletin ücretli hizmetlerinde geçiri
len müddeti de hesap edelim. Bu doğrudur, hiz
metin mahiyeti ve hedefi itibariyle doğrudur. 
Yani bunlarda âmme hizmeti, âmme menfaati 
mündemiçtir. Hattâ ben daha ileriye giderim, 
ücretli hizmetle Devletin maaşlı hizmetleri ara
sında ne fark vardır? Hiç bir fark yoktur. Böy
le olduğu halde burada encümeniniz niçin bunu 
böyle kabul etmedi? Şundan dolayı: Hizmetle
rin mahiyeti itibariyle hiç bir fark olmamakla 
beraber tekaüt bakımından aralarındaki fark 
barizdir. Binaenaleyh, kıyas tarikiyle yürütü
len hüküm, kıyas: maalf arikle varılan neticedir. 
Evet, bir âmme hizmetidir. Biz de bunu kabul 
ediyoruz. Amma Hükümet bunu tekaüt hakkı 
ile karşılaştırmamıştır. Biz burada bunu tesis 
mi edelim. Binaenaleyh tekaüt hakkı mevzuu-
bahis olamıyan bir şeyde bunu veremeyiz. Ev
velce tekaüt hakkı olmadan çalışmış olanlara 
burada nasıl veriyoruz. O suale mukadder cevap 
hepimizin bildiği kevni lâhik ilavesidir. Bunlar 
için mademki tekaüt hakkı kabul edilmiştir. 
Bunlara vermek doğrudur. Fakat ücretliler için 
bu varit değildir. Ücretliler halen hakkı teka
üde mazhar edilmemişlerdir. Şimdi biz hissi 
terahhumla bunu kabul edecek olursak, bir te
sis yapacak olursak mevzuat itibariyle bir teza
da düşmüş oluruz. Encümen bu tezattan ken
dini vikaye için bunu koymamıştır. 

Üçüncü madde de az çok buna benzer bir hü
kümdür. Burada da varit değildir. Onun için 
encümenimizin noktai nazarı çok yerindedir. Bir 
hatalı yola gitmekten tevakki etmek yerindedir. 

CELÂL SAİT SÎREN (Bolu) — Muhterem 
mazbata muharriri arkadaşımız benim kendileri
ne soracağım suali kendi kendilerine sorup ce
vaplandırdılar. Bugün ücretli memurların teka
ütlük hakları yoktur. Fakat geriye doğru borç
lanma hakkını tanıdığımız memurların da esasen 
tekaütlük hakları yoktu. Binaenaleyh tekaüt
lük hakkı mevcut olmıyan bir devrede tekaüt 
hakkı verilmemiş hizmetlerin tevhidi meselesi 
mevzuubahis oluyor. îşi bu cepheden mütalâa 
ediyoruz. Âmme hizmetleri vasfını taşıyan bu 
hizmetler arasmda bir fark bulunmadığını g'öz-
önünde tutarak maddede adaletsizlik olduğunu 
muhalefet şerhimizde ifade etmiş bulunuyoruz 
ve bu noktada ısrar ediyoruz. 

Diğer taraftan mevzuumuz Devlet hizmetleri
nin tekaütlük işiyle alâkadar değildir. Bu mev
zu doğrudan doğruya İktisadi Devlet teşekkülle
ri tekaüt sandığını alâkadar eden bir mevzu
dur. Burada Devlet ücretlilerine geriye doğru 
bir borçlanma hakkı vermiyoruz. Sümerbank'ta 
Etibank'ta ve bu kanunda yazdı müesseselerde 

çalışan memurlara geriye doğru borçlanmak su
retiyle bir hak tesis etmiş oluyoruz. 

Arkadaşlar; Sümerbank'ta çalışanları Dev
let memurları gibi mütalâa etmek lâzımdır. 
Bu böyle olunca o müessesenin memurları ara
smda âmme müesseselerinde geçirdikleri hiz
metlerde bir birlik bulunduğunu mütalâa edi
yor ve doğru buluyoruz ve bunu arzediyoruz. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Efen
dim ; anlaşılıyor ki, encümende bir akalliyet 
vardır. Yani ittifakla kabul edilmemiştir. 

Akalliyetin fikri herhangi ücretli bir memur 
bu müessesata almdığı zaman onlar da tekaüt
lükten istifade etsinler. Ekseriyet bunun 
aksini iddia ediyor. Muhterem mazbata mu
harririnin beyanatından anladım ki, esbabı 
mucibe olarak zaten ücretli memurun teka-
üdiyesi yoktur ki, şimdi geldiği bu müesse
sede bu kanundan istifade ederek tekaüdi-
yeden istifade etsin, diyor. Efendim ücretli 
olarak alınan memur eğer on sene iktisat ve
kâleti veya başka bir yerde istihdam edilen 
bir adam bu müesseseye gelince, beni bu on 
sene için bedava tekaüt yapm demiyor. On 
senelik istenilen ücreti veriyor. On senelik 
aidatı, % 15 mi neyse tediye ediyor ve ben de 
buna mazhar olacağım diyor. Hayır olamazsın, 
diyoruz. İllâ maaşlı olacak. E rica ederim, 
bu hak mı?.. Bunda adalet ve mantık var mı? 
Bunları yapıyoruz da fazla olarak Osmanlı 
bankasında, yok bilmem Bankodiroma'da çalı
şanları alalım da onlara verelim. E ben de 
buna taraftar değilim. Bankodiroma bilmem 
Alman bankası bunlardan alacağız. Eğer bun
ları alacaksak efendiler, sigortalarda, çimen
tolarda, değirmenler şirketinde ve bir takım 
müessesatta çalışan vatandaşlarımız var, onları 
da alalım, tekaüdiye verelim. Ben bunu kabul 
etmem. Fakat ücretli olupta bu müesseseye 
giren ve eyyamı güzeşteyi, geçen seneler üc
reti kanuniyesini veren adamın tekaüt edil
mesi muvafıkı madelettir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual so
racağım. Bu madde mucibince tekaüt müddet
leri on sene makablini teşmil edilen memurlarla 
eski müesseselerinden ayrılmaları dolayısiyle 
tazminat almışlar varsa onların tazminatı ne 
olacak. Bunlar hakkmda bir şey yok. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABOI (Muğ
la) — Aşağıda ona dair hükümler var. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim ba
remde herhangi bir müessesede hizmet etmiş 
de bunun nazarı dikkate almması (İşitmiyo
ruz sesleri). 

Yani pişmiş, yetişmiş olması bareme mü
essir olmuştur. Baremde olan bu tesiri tekaüt 
kanununa da nakletmeli diyorlar. Osmanlı ban
kasında çalışanların nakledilince, evet Osman
lı bankasında kıymetli eleman olarak çahşmış 
ve gelmiş Millî bankalarımızda da faydalı ol-
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muş, kabul ediyoruz. Diğer taraftan her han
gi bir şirkette çalışmış pişmiş bir muhasebeci 
olarak yetişmiş ve gelmiş. Barem noktai na
zarından hep beraber aynı dereceden istifade 
etmesi lâzımdır. Bu takdirde gerek Osmanlı 
bankasında veyahut her hangi bir şirkette ça
lışmış, yetişmiş elemanların Millî müessesele
rimizde hizmet noktasından bareme tesirini ka
bul ettik. Yalnız Osmanlı bankası mevzuu-
bahis değil, başka şirketlerden de olabilir. 
Bendeniz yalnız bu vesile ile bir nokta üze
rinde durmak istiyorum. Bu ücretli smıfın 
ücret telâkkisi, ücret deyince muayyen bir müd
detle mukayyet iş vermek mânasmı anlarız. Üç 
aylık mı? bir aylık mı? Böyle bir şey. Ücret de
mek, meselâ dışarda birisi sepetimi, bavulumu 
muayyen yere götürünce ücretini alır ve va
zifesi biter ve böyle bir mâna anlaşılır. Halbu
ki, Devlet müesseselerinde aylar değil, seneler 
geçtiği halde hâla adı ücret oluyor. Bu benim 
canımı sıkıyor. Bütçe encümeni de bu kadar sı
kılıyorsa buna bir kayıt koyamaz mı? Altı ay
lığına, bir seneliğine diye bunun bir adı olsa. 
Bu ücretlidir, 2, 3, 5 ayı geçerse bu, Devlet 
hizmetine mahsup edilir diye bir hüküm koya
maz mı? 

Arkadaşlar Tekaüt kanunu ile bu milletin çe
keceği yük çoktan haddi aşmıştır. Amma kıs
makla da bunun Önüne geçileceği yoktur. 
Zannederim 25 milyon lirayı geçiyor. Bunu adi
lane yapmalı veya heyeti umumiyesi itibariyle 
Osmanlı bankasınınkini kabul edince diğer şir
ketleri de kabul etmek lâzımdır. 

BÜTÇE ün. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (Muğ
la) —Osmanlı bankasını kabul eden yok. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Şu veya bu şir
ketten hizmet vesikası alıpta ona göre ba
remde derece bulan bir vatandaşın hakkmı bu 
müesseselerde nasıl kabul etmiyorsak Osmanlı 
bankasını da kabul etmek doğru değildir. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri var. 
FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Kifayeti mü

zakere aleyhinde söyiiyeceğim. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Efendim; Emin Sazak arkadaşımız, eğer 
Osmanlı bankası memurları girerse diğer millî 
müesseseler memurları da girmeli dedi. 

Onlar girmiyecektir. Encümenin isabeti re
yi benim için kanaat bahş olmakta, daima belli 
olan bu şiarı şüphe bırakmaz. Onun için tek
rar söz söylemeğe hacet yoktur. Bir defa arzet-
tim, bu müesseselerin baremde geçmiş olan müd
detlerinin mahsup edilmesi, hizmet veya bun
ların kazanılmış olan haklarının muhafazası lâ
zımdır. Fakat tekaüt hakkını tesis ederken biz 
bunu kendi müesseselerimizde çalışan, tekaüt 
hakkı bahşedilmiş olan müesseselerde çalışan 
arkadaşlara 10 seneyi gaz olarak kabul ettik. 
Binaenaleyh zannetmem ki bunun aksini kabul 

edelim. Daha ziyade teşmil etmek yerinde de
ğildir. 

Celâl Sait arkadaşımızın müdafaa ettiği, 
yani âmme hizmetlerinde fark yoktur sözlerine 
cevap verdim. Şimdiki halde ücretle çalışmış 
olanların hepsi âmme hizmeti yapıyorlar. Fa
kat ne yapalım ki vazıı kanun bunların hakları
nı teslim etmemiştir. Teslim etmekte olduğu da 
şüphesizdir. Bunlar hakkında bir hükmü umumî 
konulmakta, binlerce ücretli bu hakka mazhar 
değilken nasılsa iktisadî Devlet teşekküllerine 
girerek 5 - 10 ay çalışmış olan bir kimseye bu 
hakkı verirsek bunların yekûnunu yadırgamış 
oluruz. Onun için muvafıkı nefseiemir değildir. 
Nasıl ki 3 ncü maddede aynı vaziyet vardır. 

Binaenaleyh bu asıllardan rücu etmiyelim. 
Umumiyetle böyle istisnai kabul edilen şeyler
den zarar görülmektedir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Zan
nederim ki, baremde, bu kanunda mevzuubahis 
olan müesseselere alınacak: memnurlarm tahsil 
derecesi, ehliyet itibariyle, Devlet memurları 
hizmetlerine alınacak memurlardan bir derece 
daha yüksek maaşla alınması temin edilmiştir. 
Binaenaleyh tekaüt hakkı orada tahtı emniyete 
girmiştir. (Müzakere kâfi sesleri, gürültüler). 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında tak
rir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye konul

masını teklif ederiz. 
Kocaeli mebusu Çorum mebusu 

Salâh Yargı Mazhar Müfid Kansu 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; 

bendeniz ... 
REİS — Efendim; Kifayeti müzakere takri

ri vardır, o varken söz veremem. Takriri reye 
koyacağım. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim; 
bendeniz de kifayeti müzakere aleyhinde söyii
yeceğim. 

REİS — O halde buyurun. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) - - Keyfiyeti mü

zakere aleyhinde söylemekliğimin sebebi şudur; 
hakikaten bazı noktalar encümen tarafından 
izah edildi. Encümenin tesbit ettiği isabetli 
esaslar filân gibi mülâhazalar yürütüldü. İsa
betli esasların mahalli takdiri Yüksek Heyetini
zindir. Binaenaleyh isabet olup olmadığı, herhan
gi bir noktai nazardan tesbit edilmiş değildir. En
cümen de, Heyeti Umumiyede, onun üzerinde 
mebus arkadaşların mütalâa yürütüp herhangi 
bir noktai nazar dermeyan etmeğe hakkı oldu
ğu kanaatini izhar ediyor. Müsaade buyurur
sanız fikirler iyice serdedilmedikçe isabetli bir 
noktai nazar takarrür etmiş olamaz. İsabetli bir 
noktai nazar takarrür etmiş olup olmadığı mü
lâhazalarımızı, mütalâalarımızı Umumî Heyet 
dinledikten ve reye konduktan sonra anlaşılır. 
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Sonra yine Encümen Mazbata Muharriri, 

hukuku amme müesseseleri arasındaki müsavat, 
lâkırdı kabilindendir diye bir mülâhaza sarf et
tiler dedi. Lâkırdı kabilinden değildir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Ben tashih ettim, kendi sözleriyle muka
bele ettim, ağzımdan kaçırdım. 

FERÎDÜN FİKRÎ (Devamla) — Bu sistem
de müzakere mebus arkadaşlarımızın mülâhaza
larını söyleyebilmelerinde onları biraz müşkülâ
ta sevkeder gibi geliyor bana. Müsaade buyu-
rulursa izah edilecek noktalar vardır. Her me
busun bir mülâhazası vardır. Baremde böyle 
idi, bu bir sözle reddolunamaz. Baremde düşün
düğümüz bir esas vardı. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Re
ye konsun, kifayet kabul olunmazsa ondan son
ra söylersiniz. 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Müsaade 
buyurun.. 

REÎS — Müdahale etmeyin, rica ederim. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Sahibi tak

ririn, kifayet aleyhinde söz söyliyen hatibi İska
ta Nizamnamei dahilî müsait değildir, rica ede
rim müdahale etmeyin. 

REİS — Hatibin sözünü kesmeyin. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Şimdi ben

denizin demek istediğim nokta bir kere Celâl Sa
it ve Suat Hayri arkadaşlarımızın yürüttükleri 
mütalâalar öyle kolayca hallolunacak mahiyette 
değildir. Rica ederim, Yüksek Heyetiniz tam 
mânasiyle mevzuun teşrihi imkânını vermelidir 
ki vaziyeti tamamiyle anlatabilmek kabil olsun. 
Devletin ücretli hizmetlerinde çalışanlar tekaüt 
hakkından mahrum oluyor, bu doğru mudur? 
Devletin müesseselerinde, iktisadi müesseelerin-
de çalışmış bulunanlar müstefit oluyorlar da üc
retli hizmetlerde çalışanlar müstefit olmryacak-
lar. Bu doğru değil. Muvakkat ikinci madde 
böyle yazılmış. Bu doğru mudur? 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Söy
le, söyle. 

FERİDNN FİKRİ (Devamla) — Şimdi de 
söz veriyor. 

Müsaade buyurun arkadaşlar, biz bugün yeni 
bir hak kuruyoruz. Fakat bunu kurarken açık
ça tebarüz ettirmek lâzımdır ki muhtelif esas
lar üzerinde bu esaslarda, bu istisnalarda ne
reye kadar gidelim ve nerede duralım? Bunda 
vicdani tereddüt geçiriyoruz. Encümen banka
lar baremindeki prensibi kabul etti. Bundan 
maksadımız ne idi? Müesseseye aldığımız ele
manı kuvvetlendirmek idi. Bugün bu adamları 

•tekaüt hakkma nail edilmekle, biz bunların va
ziyetlerini ve istikbale olan emniyetlerini arttır
mış olmaz mıyız? Amma masraf artmış. Efen
dim, rica ederim, memurin kadrosu ve tekaüt 
mevzuu ayrıdır. Devlet bugün milyonlar sar-
federek kurduğu müesseselerin mukadderatını 
ellerine teslim ettiği insanların istikballerini 

temin etmesi mevzuubahistir, bu ayn bir iştir. 
Bu bakımdan arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
bilhassa ücretli, bankalar hususunda bilmiyo
rum ne diyecekler? Görüyorum ki, ısrar ediyor
lar. Affmızı istirhma ederim, muhterem ve kıy
metli arkadaşım, kendisine çok sevgiyle bağlı 
olduğum Hüsnü Kitabcı arkadaşımı pek sert 
görüyorum. Onun için bu mevzularda biraz da
ha yumuşak olmalı... (Reye, reye, müzakere kâ
fi sesleri). 

REİS — Kifayeti müzakere takririni reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen muvakkat ikin

ci maddenin ilk fıkrasındaki «idare ve şirket
lerde» den sonra «ve Devlet ücretli vazifelerin
de» kelimelerinin ilâvesiyle maddenin reye ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

Bolu Kayseri 
Celâl Sait Siren Suat Hayri Ürgüblü 

Yüksek Riyasete 
İktisadi Devlet teşekkülleri memurları teka

üt sandığı hakkındaki kanun lâyihasının mu
vakkat ikinci maddesinin ilk fıkrasmm aşağı
daki şekilde tadilini teklif ediyorum: 

Muaddel şekil. 
Muvakkat ikinci madde: Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihte bu kanunla tekaütlük hak
kı verilen hizmetlerde ve 3659 numaralı Barem 
kanununun muvakkat birinci maddesinin A'ben
dinde sayılan müesseselerde geçirdikleri hizmet 
müddetlerinin en çok son on yılı 11 nci ve mu
vakkat dördnücü maddelere göre tesbit olunan 
fiili hizmet müddetlerine aşağıdaki kayıtlar ek
lenir. 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Yüksek Reisliğe 
Maruzatıma binaen, muvakkat ikinci madde

de mevzuubahis olan müesseselerin, Osmanlı 
bankası, İş bankası ve Selanik bankası gibi mü
esseselerde çalışmış ve sonra millî bir müessese
ye iltihak etmiş güzide memurların da sandığa 
dahil edilmeleri ve bunlardan % onun tahsil edil
mesini teklif ederim. 

Afyon 
Berç Türker 

(Hayır, hayır sesleri). 
REİS — Reye arzetmek üzere takrirleri tek

rar okutuyorum. 
(Bolu mebusu Celâl Sait Siren ve Kayseri 

mebusu Suat Hayri Ürgüblü'nün takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı dikkata alınmamıştır. 
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(Bingöl mebusu Feridun Fikri'nin takriri 

okundu.) 
REİS — Takriri reinize arzediyorum. Na

zarı dikkata alanlar... Almıyanlar... Nazarı dik-
kata alınmamıştır. 

(Afyon Karahisar mebusu Berç Türker'in 
takriri yeniden okundu.) (Red, red sesleri). 

REİS — Takriri nazarı dikkata alanlar... 
Almıyanlar... Alınmamıştır efendim. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — İkin
ci maddede yazılı kurumlarla bunların yerini 
tuttuğu mülga müessese, idare ve şirketlerde 
bulunmuş olupta bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte bir kanunla tekaütlük hakkı verilen 
bir hizmette bulunanların bu hizmetlerde geçir
dikleri en son yıl, fiili hizmet müddetlerine 
muvakkat 2 nci madde hükmüne göre eklenir. 
Bu madde hükmünden istifade edenler 1683 
sayılı kanunun şümulüne giren hizmetlerde 
bulundukları takdirde bulundukları yerlere kar
şı borçlanırlar. 

REÎS — Madde hakkmda mütalâa var 
mı? Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — 3460 
sayılı kanunun muvakkat maddesinin (e) fık
rası hükümlerine göre tekaüt sandığı aidatı ve
renler hakkında bu aidatın verildiği müddet 
için dahi bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — 2159 sa
yılı kanunun 7 nci maddesiyle 3028 sayılı kanun 
hükümlerine tabi tutulmuş olanlar hakkında bu 
kanunun 19 ncu maddesi hükümleri aşağıdaki 
şartlarla tatbik olunur: 

a) Haklarında 19 ncu maddenin tatbik edil
mesini istiyenler bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde bağlı oldukları 
idare ve kurumlar vasıtasiyle ilgili yerlere veya 
sandıklara müracaat ederler. 

b) Vaktinde müracaat edenlerden : 
1. 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 

3028 sayılı kanun hükümlerine göre sandıklar
la ilgilendirilmeyenler, sandıklara aidat ödeme
dikleri müddet içinde almış oldukları aylıkların 
tutarının mecmuunun % 5 ini sandıklara borç
lanırlar. İlgili kurumlar bu % 5 lerin muadili
ni ilgili sandıklara toptan öderler. 

2. 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle 
3028 sayılı kanun hükümlerine göre tazminat 
alarak sandıklarla ilgilenenler aldıkları parayı 
sandıklara veya ilgili yerlere borçlanırlar. Bu 
tazminattan kesilen vergiler hazinece sandık
lara toptan ödenir. 

i c) (b) fıkrasına göre tahakkuk eden borç-
i 1ar 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi idare ve 
! kurumlardan hizmet mukabili alınan ayhk, her 

türlü ikramiye ve tahsisat (muvakkat tazminat 
ve fevkalâde zam hariç) ve tekaüt sandıkların
dan alman aylık ve tazminatın tamamı üzerin
den % 10 kesilerek tahsil olunur. 

Ölenlerin borçları aranmaz. 
d) Bu kanun yürürlüğe girmeden evvel 

tekaüt edilenler hakkında bu madde hükümleri 
tatbik edilmez. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — İkinci satırın sonunda «19» diyor «19 
ve 21 nci maddeleri...» olacaktır. 

REİS —- Maddeyi tashih veçhile reyinize ar
zediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT ALTINCI MADDE — 2921 sa
yılı kanunun muvakkat üçüncü maddesinin (f) 
fıkrasına göre borçlandırılmalarını istememiş 
olanlar hakkında, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde İnhisarlar idaresi 
vasıtasiyle İnhisarlar tekaüt sandığına müra
caat etmek şartiyle 2921 sayılı kanunun mu
vakkat üçüncü maddesi hükümleri tatbik olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT YEDİNCİ MADDE — Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankasından tekaütlük ai
datı ve yardım sandığından para alarak ayrı
lan ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
tekaütlük hakkı veren bir hizmette bulunupta 
3202 sayılı kanunun 62 nci maddesine göre be
yanname vermemiş olanların sakıt olan te
kaütlük hizmet müddetleri, aşağıdaki kayıt
larla tekaütlük fiili hizmet müddetlerine ek
lenir : 

a) Sakıt olan tekaütlük hizmet müddetle
rini tanıtmak istiyenler, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde 
halen bulundukları dairelere veya mensup ol
dukları kurumlar vasıtasiyle sandıklara bir be
yanname ile müracaat ederler; 

b) Vaktinde müracaat edenlerin evvelce al
dıkları paralar, 3202 sayılı kanunun 62 nci mad
desine göre, alâkalı daire ve sandıklarca, nam
larına borç yasılır. 

c) (a) fıkrasına göre verilen beyannamede 
3202 sayılı kanunun 62 nci maddesine göre be
yanname verilmesi halinde şimdiye kadar alınan 
aylıklardan ödenmesi icabeden paralar gösteri
lir ve bu paralara ödenmesi lâzımgelen tarih
lerden itibaren % 5 faiz yürütülür; faizi ile bir
likte baliği % 5 faizle ve 3 senede ödenmek 
üzere müsavi taksitlerle alâkalılardan tahsil 
olunur. Bu borç, ölüm halinde sakıt olmaz. 

(b) fıkrasında yazılı borç miktarından (c) 
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fıkrasında yazılı borç miktarı (Faizler hariç) 
indirildikten sonra bakiyesi 3202 sayılı kanunun 
62 nci maddesine göre tahsil olunur. 

ZİYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Efen
dim; encümenimizin burada bir noktayı tav
zih etmesini rica edeceğim. Bu, maddenin B 
fıkrasına taallûk ediyor. (B) fıkrası der ki; 
«Vaktinde müracaat edenlerin evvelce aldıkları 
paralar, 3202 sayılı kanunun 62 nci maddesine 
göre, alakalı daire ve sandıklarca, namlarına 
borç yazılır.» Benim burada istediğim, bu fık-
ya «Tamamı» ilâve edilirse maksat nasıl olacak
tır. «Aldıkları paraların tamamı...» şeklinde 
yazılırsa mesele halledilmiş olacaktır. Bunun 
niçin böyle yazılmasını istiyorum? Biliyorsu
nuz ki, bu teşekküller, bunlara dahil bazı mü
esseseler muntelif kararlarla bir çok tasfiye
lerden geçmiştir. Kararm biri şudur: Bu mü
esseselerde aidatı tekaüdiye vererek hizmet 
etmiş olanlar istifa suretiyle çekilirlerse ver
dikleri tekaüt aidatları kendilerine iade edil
mez. 

İkinci bir karar; bu müessesede çalışanların 
koymuş olduğu bu aidatı tekaüdiye tasfiye edı-
lereü mensupları arasında taksim edilir, tabu 
maaşları nispetinde, Eğer bu hükümle biz ke
silen aidatı teKaüdiyeyı yalnız iade edersek... 

HASAN FEHMİ ATAÇ \Gihniişane) — Ta-
avün sandığı. 

ZİYA GJÜVHER ETİLÎ (Devamla) — Tabu 
bahsettiğim bu sandıktır, ülger biz bunun ta
mamını aegH de yalnız verdikleri aidatı iade et-
tirırseK aradaki ıark kendilerine kalmış oiur. 
Yanı diğerlerini» tekaüt hakları bunlara ayrıca 
kıç bir Kanuni ve seöepia bir Kazanç olmıyaraK 
bir insan olarak kain"/ Onun için Encümenin 
benim anladığım gibi bunu mmammiTi ıadesı-
nan şart olduğunu izah buyurmasını rica edece
ğim ve fiKranın da «paraların tamamı» suretin
de tashihini rica edeceğim. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim; bizim buradaki atfımız 3202 
numaralı kanunun 62 nci maddesine atıftır. O 
maddede böyle diyor, «...bu takdirde bankadan 
veya yardım sandığından aldıkları paralar, 
vergileri hariç olmak üzere, banka tekaüt san
dığınca namlarına borç kaydedilir...» 

ZIYA GEVHER ETÎLI (Çanakkale) — Al
dıkları paraların tamamı borç kaydedilir, değil 
mi? Bu tamamı kelimesini buraya koyarsak da
ha iyi olmaz mı? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
l a ) — Evet «Tamamı» yazılabilir. Hattâ mad
dede görmüşsünüzdür o zamandan beri geçmiş 
olan müddetler için % 5 faiz yürütülür. 

KASIM GÜLÜK (Bilecik) —Efendim, bu
rada C fıkrasında bu iade edilecek paralara 
% 5 faiz yürütüleceği yazılıdnr. Bu gün normal 
olarak Devlet % 7 faiz verirken, burada % 5 
kabul ediliyor. Bunun mânasmı bendeniz öğren

mek istiyorum. Çünkü şimdiye kadar buradan 
tazminat almış bir zat bu parayı Devlet tahvi
lâtına yatırmış olsa, oradan % 7 faiz alacak, 
halbuki beri tarafta % 5 faiz verecek. Bu ikisi
nin arasındaki % 2 fark kendisine kâr kalacak 
ve sandık bu suretle lüzumsuz yere bundan za
rar görecek. Ortada % 7 faizle istikraz yapılır
ken burada da hiç olmasa % 7 alınması lâzım 
gelir kanaatındayım. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI 
(Muğla) — Efendim, Devlet muhtelif mülâha
zalarla bu faiz haddini yükseltebilir, halkı tev
diata alıştırmak için. Fakat bu borçtur. Borç
lar kanunu mucibince % ö faiz lâzımdır. Bu 
faizle iktifa etmek yerindedir. Adilânedir, ka
bulünü rica ederim. 

ZIYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — 
B fıkrasını okuyayım: «vaktinde müracaat 
edenlerin evvelce aldıkları paraların tamamı 
3202 sayılı...» 

REİS — Fıkrayı böylece tashih ettik. 
KASIM GÜLEK (Büecik) — Efendim, bu

radaki borç Mazbata muharriri arkadaşımızın 
söylediği gibi alelade borçlardan değildir. Bura
da birisine bir sandıktan tazminat verilmiş. Had
di zatında makul ve muhik olanı, bu paranın 
hepsini birden iade etmesidir, burada bir kolay
lık gösteriliyor. Belki hepsini birden iade ede
mez diye taksite bağlanıyor ve gayet az bir faiz 
alınıyor. Devlet, evet tahvillere rağbeti celbet-
mek için faizi yükseltebilir. Bunda elbette bir 
düşünce vardır. Fakat bu faizi yükseltirken 
umumi faiz seviyesini düşünerek yapmıştır. 
Tekrar ediyorum. Devlet yaptığı istikrazları % 7 
den yaparken, buradaki para da tamamen iade 
edilmesi lâzımgelirken kolaylık olsun diye tak
site bağlanmış bir borçtur, hiç olmazsa % 7 
den faiz alınmak lâzmıgelir. 

REİS — Maddeyi, «Tamamı» kelimesinin ilâ
vesiyle reye arzedıyorum. Kabul edenler... Et-
miyeler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Sekizinci muvakkat madde 13 ncü mad
de ile alâkadar olduğu için geriye bırakılması 
lâzımdır. 

REİS — Sekizinci muvakkat maddenin mü
zakeresini tehir ediyoruz. 

MUVAKKAT DOKUZUNCU MADDE — Bu 
Kanunun ikinci maddesinde yazılı kanunlarda, 
3460 sayılı kanunun muvakkat maddesinin (e) 
fıkrası hükümlerine göre, tekaüt sandığı geliri 
olarak toplanan paralarla buna ait hak ve ve
cibeler bu kanunla kurulan İktisadi Devlet te
şekkülleri tekaüt sandığına intikal eder. Kurum
lar bu paraları ve bunlarla ilgili kayıtların ve 
evrakın asıl veya suretlerini bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde san
dığa vermeğe mecburdurlar. 
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REÎS — Mütalâaa var mı? (Hayır sesleri) 

Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT ONUCU MADDE — 3308 sayı
lı kanunun 13 ncü maddesiyle kurulan yardım 
sandığı kaldırılmıştır. Devlet ziraat işletmeleri 
kurumu memur ve müstahdemlerinin yardım 
sandığına yatırdıkları aidat ve ikramiyelerle 
bunların faizleri kendilerine iade olunur. 

FERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Bu müesse-
sedekilerin vaziyeti ne olacaktır? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Efendim; ziraat kurumlarının vazi
yeti 3460 numaralı kanunun 50 nci maddesine 
göre sarihtir. İktisadi Devlet teşekküllerinde 
evvelce kurulmuş olan bir yardım sandığına 
bundan sonra lüzum kalmıyor. Yani ayrıca 
yardım sandığına lüzum yoktur, onlar da bu 
kanundan tamamen müstefittirler. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; bun
lar bir taraftan borçlanıp bir taraftan para alı
yorlar. Eski hizmetlerinden dolay borçlandırıla-
caklardır. Bir taraftan da kendi paraları kendi
lerine iade edilecektir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Verdikleri para borçlarına mahsu
ben kendilerine iade edilirse bunda mahzur yok
tur. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Arkadaşımız 

% 5 e itiraz ediyor, mademki birikmiş para var
dır, bunları verip de borçlandırmaktansa hiç 
vermemek doğru değil midir? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Bu bütün borçlandırılanlara konu
lan hükme de şâmildir. İsteyen parayı verir, is
teyen borçlanır. 

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

Son hükümler 
YİRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de tatbik suretini gösterir bir nizamname yapı
lır. 

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

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanuna 
aykırı hükümler kaldırılmıştır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Bu maddeye ihtiyaç görmüyoruz, 
kaldırmak lâzımdır. 

REÎS — Encümen bu maddeyi kaldırıyor 
efendim. 

EDÎB ERGİN (Mardin) — Bu maddenin 
kaldırılması hakkında muhterem mazbata mu
harriri tarafından vâki olan teklif varit değil
dir diyemeyiz, doğrudur, doğru olmak gerektir. 
Çünkü eğer bu maddeyi kaldırmamış olsaydık 
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6'. — Erzurum - Karabıyık kanlan dar hat
tının Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
kanun layihası ve Bütçe, Nafia ve Millî Müdafaa 
encümenleri mazbataları (1/659) [İJ 

REİS — Heyeti umumiye si hakkında müta
laa var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler işaret buyursun ... Kabul 

[I] 118 sayılı lasmayazi zaptın sonundadır, 

bu kanunu tatbik etmekten ve bu kanun hük
münden istifade edecek olanlar da müşkül mev
kide kalacaklardı. 

Çünkü bu kanuna aykırı hükümler nelerdir? 
Bunu bilmek için çok derin bir vukufa, çok derm 
bir bilgi ve tetkika muhtaç olduğumuzu unut-
mıyalım. Bir kere bunun içerisinde 1683 numa
ran kanuna aykırı hükümler var. 1683 numa
ralı kanun bir tek kanun değildir. 34 defa ta
dil edilmiş, 31 kararla teyidedılmiş, İÜ tefsirle 
tevsi edilmiş bir kanundur. Yalnız bu kadar 
değil, daha bu kanuna mugayir olan ahkâmı 
ihtiva eden kanunlarımız da vardır. Devlet de
miryolları tekaüt kanunu, Denizyolları tekaüt 
kanunu Innısarlar tekaüt kanunu, Belediyeler 
tekaüt kanunu, Vilâyet hususi idareler tekaüt 
kanunu, Askeri fabrikalar ve Ziraat bankası te
kaüt kanunları ve bunlarm tadilâtı Bunların 
altından çıkmanm imkânı yoktur, işte bu ba
kımdan dolayı mazbata munarririnin teklifi ye
rinde ve varittir. Fakat bu yerinde olan tek
lifle başka bir mahzur ortaya çıkmıyacak mı? 
işte bu endişe ile söz almış bulunuyorum: Hu
kuki prensiplerdendir; umumî kanunların hü
kümlerini hususi kanun hükümleri değiştiremez, 
tebdil edemez. Hususi kanunlar umumi kanun
ların hükümleri üzerinde müessir değildirler. 
Şimdi böyle bir hüküm buraya konulmuş iken 
saldırdığımız takdirde ve bu da münhasıran ik
tisadi teşekküllere mensup olan memurlar hak
kında tatbik edilecek bir kanun iken, umumî 
olan Askeri ve Mülki tekaüt kanununun hüküm
leri üzerinde müessir olabilecek mi, olamryacak 
mı? İşte orta yere çıkan hukuki mesele budur. 
Bu cineti tasrih suretiyle, hiç olmazsa zapta 
geçmek suretiyle maddeyi kaldırmanın muvafık 
olacağı kanaatindeyim. Bu hususta encümenin 
reyi açıklanır ve zapta geçecek olursa muvafık 
olur. _ J 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Evvelce söyledik, maddeyi kaldırıyoruz. 
Arkadaşımızın mütalâalarına da iştirak ediyo
ruz. j 

REİS — Maddenin kaldırılmasını reye arze
diyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Maddenin kaldırılması kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyen var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 
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etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattınm» Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında kanun 

MADDE 1. — 1042 sayılı kanuna göre Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü şebekesi içinde bulunan Erzurum - Ka
rabıyık hanları dar hattınm, Kim. 187+540 daki 
geniş hatla birleştiği nokta hariç olmak üzere 
174+600 ile 196 ncı kilometreler arasındaki kıs
mı, mevcut gayrimenkulleri ve cins ve miktarı 
bu kanuna bağlı cetvelde yazılı muharrik ve mü
teharrik edevatiyle, yalnız askerlik işlerinde 
kullanılmak ve gerekirse bir kısmını veya ta
mamını sökmek veya başka yere kaldırmak üze
re bugünkü durumu ile bedelsiz Millî Müdafaa 
vekâletine devredilmiştir. 

Bu suretle devredilen bu hat kısmı ile ede
vatın Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü sermaye hesaplarındaki yazılı 
kıymetleri bu hesaptan çıkarılır. 

CETVEL 

Erzurum - Karabıyık hattı ile devredilecek ede
vat listesi 

Aded Cinsi 

1 Frenli kapalı vagon 
1 Frensiz kapalı vagon 
3 Açık frenli vagon 
5 Açık frensiz vagon 
2 Lokomotif (lokomotif çalışırken üzerinde 

bulunması icabeden demirbaş malzemesi 
ile birlikte) 

5 Kazanlı vagon 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi bu cet

velle beraber reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddeye göre devredi
len dar hat kısmmın teslim ve tesellüm şekline 
ve seyrüsefer emniyetine ve Erzurum istasyonu 
ile birleşme ve işletme münasebetleriyle ilgili 
esaslar, Millî Müdafaa ve Münakalât vekillikle
rince birlikte tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Reye ar
zediyorum. Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa, Maliye ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7. —• Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tayını istihkakı veril
mesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye,Gümrük 
ve inhisarlar, Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/788) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

KEMAL TURAN (İsparta) — Dahiliye ve
kili yok. 

REİS — Dalıiliye vekili veya müdafaa ede
cek kimse var mı? ... (Yok sesleri). O halde 
müzakeresini tehir ediyoruz. 

8. — örfi idare kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/792) [1] . 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talâa var mı?.. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

3832 sayılı Örfi idare kanununun 7 nci mad
desini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 3832 sayılı Örfi idare kanu
nunun 7 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 7. — 
1. örfi idare altma alman yerlerde askerî 

idare tarafından ittihaz edilen tedbirlere karşı 
hareket edenler ve emirlere itaatsizlik gösteren
ler ve hüviyetine dair hilafı hakikat beyanatta 
bulunanlar hakkında Türk ceza kanununun 
526 ve 528 nci maddelerinde yazılı cezalar üç 
misli arttırılarak hükmolunur. 

2. Örfi idare mmtakasmdan çıkarılanlar
dan bu mıntakaya izinsiz girenler hakkında bir 
seneden üç seneye kadar sürgün cezası hükmo
lunur. 

3. örfi idare mıntakası dışına çıkarılanla
rın ikametgâh ittihaz ettikleri yerlerde kalma
ları çıkarılma sebebine nazaran mahzurlu gö
rüldüğü takdirde o yerde veya o vilâyet hudu
du içinde ikametleri Dahiliye vekâleti karariyle 
menolunur. Haklarında bu fıkra hükmü tatbik 
olunanlardan çıkarıldıkları yere veya vilâyete 
izinsiz girenler hakkında bir seneye kadar sür
gün cezası hükmolunur. 

[1] 123 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmece İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesi

nin İŞ üncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanuna, kabul etmek suretiyle (253) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (253) reyle ka
bul edilmiştir. 

Başka işimiz kalmamıştır, önümüzdeki cu
ma eyyamı tatiliyeye tesadüf etmektedir. Bina
enaleyh pazartesi günü saat on beşte toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

Kazanç vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğl'i 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Antalya 
Numan Aksoy 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Mtinhaller 

429 
253 
253 

0 
0 

168 
8 

[Kabul edenler] 

Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
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Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

W — 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 



Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Eüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
lemel Göksel 

Elâzığ 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
T>r. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

t : 52 29.4 
Hatay 

Bekir Sıtkı Kunt 
İçel 

Emin Inankur 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

1942 G: 1 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedft Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Osman Ercin 
Refik ince 

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

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Orgeneral izzettin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim tncedayı 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
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Tokad 

Cemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Eesai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 

Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim E tem Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet înönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (Hasta) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
(Mazur) 
Gl. Naci Tınaz 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
(M.) 
tzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Naf i Atuf Kansu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Ahmed Ovacık (Mazur) 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcöz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 

Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Memed Aldemir 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
( V . ) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said 
Akbaytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
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Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kani Karaosman 
(Mazur) 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
(Hasta) 

Yaşar özey 
Maraş 

Memed Erten 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

t : 82 Öâ.4 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 

. lÖ4â Ö : î 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokaâ 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Şerif Bilgen (Hasta) 

Vrfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (Hasta) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 



T. B. M. M. Matbaa* 



S. Sayısı: 118 
Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî müda
faa vekâletine devri hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

Nafia ve Millî müdaafa encümenleri 
mazbataları (1/695) 

T. 0. 
Başvekâlet 19 eylül 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4410 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında Münakalat 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 15. VIII. 1941 tarihinde tadilen Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihasi 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 1042 sayılı ka
nunla bu kanunu tadil eden 1483 sayıh kanun mucibince Devlet hatları meyamnda, mezkûr ida
reye intikal etmiş olan ve demiryol işletmesi bakımından lüzumu kalmadığından uzun zamandan-
beri işletümemekte bulunan Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının messeden ihtiyaç dolayısiyle, 
miktarı kâfi muharrik ve müteharrik malzemesiyle ve tesisatiyle birlikte ciheti askeriyeye devri 
ahiren Millî Müdafaa vekâleti vasıtasiyle Genel kurmay Başkanlığından talep edilmiş olmasına 
mebni Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi bütçesinde işletme ve mütemadi 
tamirat masrafı namiyle bir gûna tahsisatı mevcut olmayan bu hattın; tahsisat devri mevzuubahis 
olmaksızın, gayrim enkuleriyle ve cins, miktarları ilişik kanun lâyihasına bağlı cetvelde yazılı 
muharrik ve müteharrik malzeme ile birlikte hali hazır vaziyetleriyle bilâbedel Millî Müdafaa 
vekâletine devri icabı hale uygun görülmektedir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M-
HiUçe.mwÜmeni 3 . IV . 1942 
Jİüzbaia No. 70 
Esas No. 1/695 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum - Karabıyık hanları da^ ;, Jıattnim 
Milli Müdafaa vekâletine devri hakkında Mü
nakalât vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
.1.9 eylül 1941 tarih ve 6/4410 sayılı tezkeresiyle 
^ üKsek Meclise sunulan kanun lâyihası encü
menimize.tevdi buyuralmakla Devlet demiryolları 
umûm''müdürü Cemal Hidayet Sertel hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Devlet demiryolları umu%, müdürlüğüne 
ivt hatlardan olup lüzumsuzluğu dolayısiyle 
uîsııte zamandan beri ifietilmiygn, ^r^unmİA Kaia-
bıyıkjıa uları ?dar hattının, askerî nakUypt bacı
mından temin eyledi^?vköiâyiıİ£ ve.fayda^tgiizö-
nüne alınarak» işletilmek üzere kâfi miktarda mu 
harrik ,veâ;; mftteh^ırri^: malzeme ve tesisatiyle 
birlikte Millî Müdafaa vekâletine devrini ta-
zammun eden lâyiha encümenimizce muvafık 
görülmüş ve bu maksatla hazırlanan kanun lâyi
hası esasa taallûk etmiyen kelime tashihleriyle 
kabul edilmiştir, 

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının 
Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında Müna
kalât vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 15. VIII . 1941 tarihinde tadilen Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp ve Başvekâletin 
19 eylül 1941 tarih ve 6/4410 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Makamınıza sunulup encümenimize ha
vale Duyurulan kanun lâyihasu ve mucip sebep
leri ile Bütçe encümeni tadilâtı ve mazbatası 
Münakalât vekili huzuriyle okundu ve müzake
re edildi. 

Layiha, havalesi veçhile Nafia ve Millî Mü
dafaa'encümenlerine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan II. Kitabet 

Kâtip 
İstanbu Afyon K. Bolu 
F. :öymen Ş. R- Hatipoğlu Celâl Said Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni tllğen Dr. S. Konuk NevzatAyaş 

Elâzığ Giresun İsparta 
ili. F. Aİtay M. AkJcdya R. Ünlü 

İstanbul Kayseri Kırklareli 
II. Ülkmen Suad Hayrı Ürküplü B. Denker 

Mardin Muş Ordu 
R. Erten Ş. Ataman II. Yalman 
Seyhan Sivas Yozgad 
«V. Çam Remzi Çiner A. Sungur 

Verilen izahat ve müzakerelerden : Kanun 
lâyihasından istihdaf edilen maksadm; Normal 
geniş hattın Erzrum'a varması ve dolayısiyle 
âmme nakliyat ve hizmeti bakımından lüzumsuz 
kalan mevcut dar hattın Erzurum istasyonu - Ka
rabıyık hanları arasındaki kısım ile merbut lis
tede muharrer lokomotif ve vagonların yalnız 
askerî maksatla kullanılmak ve her türlü işletme 
masrafı kendileri tarafından yapılmak üzere Mil
lî Müdafaa vekâleti emrine devri ve icabmda 
askerî ihtiyaca göre bu kısmın malzemei ferşiye 

Nafia enoümeni mazbatası 

T. B. M. İİ. 
Nafia encümeni İ4. tV. i94â 
Esas No. î/695 
Karar No. $0 , 

( S. Sayısı : 118 ) 
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ve emvaft £ayrimenkulesi sökülerek başka ma
hallerde kui&mlmast ve devredilen hat ve ede
vatın tesbit edilen bedelinin Devlet demirjolları 
umumî sermaye hesabından tenziline müsaade 
ve hüküm istihsali olduğu anlaşılmış ve encü-
menimizce müttefikan kabul edilmiştir. 

Normal hatla dekovil hattının tekatu noktası 
öten *ve*{54CHH- 187 küeme&e) deki hemzemin 
geçidin fennî emniyet tesisatı, tesis ve nezareti 
v« selâmet-ve ̂ sefeı^^ temini bakımından Devi e-t 
dflWH*yöHarjnda ipkası zaruri görülmüş ve mu-
vafık bulönmaştur* 

Maddelerin müzakeresinde yalnız birinci 
maddede bir kelime çıkarılmak ve bedelsiz ke
limesi ilâvemi suretiyle Bütçe encümeni tadili 
ve maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Efcereıueibi havale MIH! Mödafaa* encümenine 

tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 
Nafia^n^RÇjfsi 

Er^npan^ 
A. Sami^.îlfer 

Kâtip 
Sivas 

A. Ni Ihmirağ 
Afyon K. 

imzada bulunmadı 
Diyarbakır 
O. Çubukçu 
îzmir 

jSfv Epikmen 
Malatya 

Mi- Ş. ö&pazarbaşı 
"Panceli 

İzm} Aryfeaı^^ 

Afyon K. 
A. Çetinkaya 

Anakra Ankara 
A. Baytın E. Demir el 

Eskişehir 
O. Işm 

Malatya Malatya 
M* Ğker V, Şınay 

Niğde 
H. Mİngi 

Urfa Urfa 
Ri Seyer Şeref Uluğ* 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T: M mm 
M. M: Encürmni 

Karat Eön, 2fc Yüksek Başkanlığa 

20,. W,. 1M2-

Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında Münakalât 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince 13. VIII . 1941 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı muci-
besiyle birlikte sunulduğuna dair olup Bütçe 
ve Nafia encümenlerince müzakere edilerek ufak 
bir değişiklikle tanzim ettikleri lâyiha ve maz-

Başvekâletia 1% eylül 1941 tarihli ve 
bağlı esbabı mucibe 

Millî Müdafaa ve Münakalât '^ifliklemnden gön
derilen memurlar huzurunda okundu m ieabı 
görüşüldü. 

Verilen izahata nazaran ciheti askeriyeye 
lüzumu olduğuna kanaat getirilen işbu dar hat
tın bedelsiz olarak yalnız askerî hizmetlerde 
kullanılmak üzere bağlı listede -yazılı lokomatif 
ve vagunlar üe Millî Müdafaaya devri muvafık 

lâ-görülmüş ve Naf ia encümeninin tanziın ettij 
yiha enc^enimizçe kabul edilere^ Umumr^ye-
tin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Bajkâ^ıgâ 
sunulmuştur. 

M. M. En. Rs, 
Diyarbakır 

Ol. K. Sevüktekin 

SI, K. MQ$a® 
Erzurum 

A, Aky&r&fe 
içel 

B. Komitan 
Malatya 

Ol. O. Koptagel 
*Jrfa 

Gl. Ahmet Yazgan 

M. M. 
Samsun 
B. Barkın 
Bursa 

Ol. N.Twm 
,usane 

$. Erdoğan 
İstanbul 

Ş. MMgel 
Muğla 
8. Güney 

Konva 
VehbiMJkm 

Çankıp 
Dr. A. Arkan 

Gümüşine 
Y. Ziya Zfirbun 

Kayjeji 

Seyhan 
Sinan TekeMoğlu 

(S. Sayısı : 113) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Erzurum - Karabıyik hanları \ 
dar hattının Millî Müdafaa ve- \ 
haletine devri hakkında kanun j 

lâyihası 

MADDE 1. — 1042 numaralı 
kanun mucibince halen Devlet 
Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü şebekesine 
dahil bulunan Erzurum - Ka
rabıyik hanlan dar hattının, 
Kim. 187+540 daki geniş hatla ! 
tekatu eylediği nokta hariç ol
mak üzere 174+600 ile 196 ncı 
kilometreler arasındaki kısmı, 
mevcut gayrimenkulleri ve cins 
miktan bu kanuna bağlı cet- j 
velde yazılı muharrik ve müte
harrik edevatiyle, münhasıran 
askerî umur ve hususatta kulla
nılmak ve icabında bu hattı 
kısmen veya tamamen askerî 
maksatlarla sökmek veya baş
ka yere nakledebilmek üzere 
hali hazırdaki vaziyetiyle Mil
lî Müdafaa vekâletine devredil
miştir. 

Bu suretle devredilen hat kıs- ; 
nüyle muharrik ve müteharrik 
edevatm Devlet Demiryollan j 
ve limanları işletme umum mü- j 
dürlüğü sermaye hesapların
daki mukayyet kıymetleri ter
kin olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞtŞTlRÎŞÎ 

Erzurum - Karabıyik hanları 
dar hattının Millî Müdafaa ve
kâletine devri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 1042 sayılı ka
nuna göre Devlet Demiryolları 
ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü şebekesi içinde bu
lunan Erzurum - Karabıyik han
lan dar hattmın, Kim. 187+540 
daki geniş hatla birleştiği nok
ta hariç olmak üzere 174+600 
ile 196 ncı kilometreler ara
sındaki kısmı, mevcut gayri
menkulleri ve cins ve mik
tan bu kanuna bağlı cetvelde 
yazılı muharrik ve müteharrik 
edevatiyle, yalnız askerlik iş
lerinde kullanılmak ve askerlik
çe gerekirse bir kısmmı veya 
tamamını sökmek veya başka 
yere kaldırmak üzere bu günkü 
durumu ile Millî Müdafaa ve
kâletine devredilmiştir. 

Bu suretle devredilen bu hat 
kısmı ile edevatın Devlet De
miryollan ve limanları işletme 
umum müdürlüğü sermaye he
saplarındaki yazılı kıymetleri 
bu hesaptan çıkarılır. 

MADDE 2. — Birinci madde 
mucibince devredilen dar hat 
kısmının teslim ve tesellüm şek
line ve seyrüsefer emniyetinin 
teminine ve Erzurum istasyonu 
ile iltisak ve işletme münasebet
lerine müteallik esaslar, Millî 
Müdafaa ve Münakalât vekâlet-
lerince müştereken hazırlanacak 
bir talimatname ile tesbit olu
nur. 

MADDE 2. — Birinci madde
ye göre devredilen dar hat 
kısmının teslim ve tesellüm şek
line ve seyrüsefer emniyetine 
ve Erzurum istasyonu ile birleş
me ve işletme münasebetleriyle 
ilgili esaslar, Millî Müdafaa ve 
Münakalât vekilliklerince bir
likte tesbit olunur. 

NAFIA ENCÜMENİNİN DE-
ĞIŞTlRlŞl 

Erzurum - Karabıyik hanları 
dar hattının Millî Müdafaa ve
kâletine devri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 1042 sayılı ka
nuna göre Devlet Demiryollan 
ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü şebekesi içinde bulu
nan Erzurum - Karabıyik han
lan dar hattmın, Kim. 187+ 
540 daki geniş hatla birleştiği 
nokta hariç olmak üzere 174+ 
600 ile 196 ncı kilometreler 
arasındaki kısmı, mevcut gayri
menkulleri ve cins ve miktarı 
bu kanuna bağlı cetvelde ya
zılı muharrik ve mütehamk 
edevatiyle, yalnız askerlik iş
lerinde kullanılmak ve gerekir
se bir kısmmı veya tamamını 
sökmek veya başka yere kal
dırmak üzere bu günkü duru
mu ile bedelsiz Millî Müdafaa 
vekâletine devredilmiştir. 

Bu suretle devredilen bu hat 
kısmı ile edevatm Devlet De
miryollan ve limanları işletme 
umum müdürlüğü sermaye he
saplarındaki yazılı kıymetleri 
bu hesaptan çıkarılır. 

MADDE 2. — Bütçe encüme
ninin ikinci maddesi aynen ka
bul. 

( S. Sayısı : 118 ) 



Hü. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanun ah
kâmını icraya Millî Müdafaa, 
Maliye ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

15 . VIII. 1941 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam H. Menementioğlu 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
îk. V. 

Sırrı Bay 
a. t v. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

C. K. încedayı 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Ma. V . 
F. Ağralı 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alata§ 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 
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B. E. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Millî Müdafaa, 
Maliye ve Münakalât vekilleri 
memurdur. 

Na. E. 

MADDE 3. — Bütçe encüme
ninin üçüncü maddesi aynen 
kabul. 

MADDE 4. — Bütçe encüme
ninin dördüncü maddesi aynen 
kabul. 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Erzurum - Karabıyık hattı ile devredilecek ede 
vat listesi 

Aded 

1 
1 
3 
5 
2 

Cinsi 

Frenli kapalı vagon 
Frensiz kapalı vagon 
Açık frenli vagon 
Açık frensiz vagon 
Lokomotif (lokomotif çalışırken üzerinde 
bulunması icabeden demirbaş malzemesi 
ile birlikte) 
Kazanlı vagon 

Nafıa encümeninin değiştiHşine bağlı 

CETVEL 

Erzurum - Karabıytık hattı ile devredilecek ede
vat listesi 

Aded 

1 
1 
o 
o 
5 
2 

Cinsi 

Frenli kapalı vagon 
Frensiz kapalı vagon 
Açık frenli vagon 
Açık frensiz vagon 
Lokomotif (lokomotif çalışırken üzerinde 
bulunması ieabeden demirbaş malzemesi 
ile birlikte) 
Kazanlı vagon 

-*•*- -**-
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S.Sayısı: |23 
Örfi idare kanununun 7 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Dahiliye ve 

Adliye encümenleri mazbataları (1/792) 

T. C. 
Başvekâlet 8 . IV . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1333 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3832 sayılı Örfi idare kanununun yedinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa, 
Adliye ve Dahiliye vekilliklerince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 26 . III . 1942 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan knrıun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

s,: ''., . Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı muciDe 

Örfi idare ilân olunan mahallerde Örfi idarenin vazife ve salâhiyetlerini gösteren 3832 sayı
lı Örfi idare kanununun 3 ncü maddesinin iki numaralı bendi veçhile örfi idare komutanlarının 
görecekleri lüzum üzerine bazı şahısları örfi idare mıntakalarından çıkarmak hakkı verilmiş 
ise ae bu suretle çıkarılanlar istedikleri mahallere gitmek ve oturmak hakkını muhafaza ettiklerin
den bundan bilistifade örfi idare mıntakasmm civarı olan yerleri intihap etmekte ve binnetice 
bir kolayını bulup yine örfi idare mıntakasına girmekte ve bu hal ise örfi idarenin istihdaf 
eylediği gayeyi ihlâl etmekte olduğu bugüne kadar yapılan tatbikattan anlaşılmaktadır. 

İşte bunu önlemek için örfi idare mmtakasın dan çıkarılanlardan tekrar bu mmtakaya girenler 
hakmda sürgün cezası verilmesi kabul edilmiş fakat bu cezanın mahkemelerce karar altına alın
ması esas görülmüştür. 

Bundan maada örfi idare mıntakasmdan çıkarılanlar gidecekleri mahalleri tâyin ve intihapta 
serbest bırakılmış olduğundan bunlar muayyen bir mahalde toplanmakta ve zaten zan altında bu
lunan şahıslardan bulunmaları hasebiyle toplandıkları mahallerin emniyet ve inzibatını bozmakta 
odukları Dahiliye vekâletiyle yapılmakta olan temaslardan anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla bu suretle örfi idare mıntakasmdan çıkarılanlar böyle bir mahalde toplandıkları ve 
oranın emniyet ve inzibatını bozar bir durum yaptıkları takdirde valüere bunların dağıtılması 
hakkı tanınmıştır. 

Diğer taraftan siyasî mülâhazalarla yine Örfi idare mıntakasmdan çıkarılanlara bu intihap 
haklarını kendisine yarayabilecek bir muhiti istemek suretiyle kullanmaları takdirinde doğabilecek 
büyük tehlikeyi önlemek için de bunların muayyen yerlerde ikametine müsaade etmemek esası 
kabul edilmiş ve bu salâhiyet te valilere bırakılmıştır. 



— 2 — 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/792 
Karar No. 24 

14. IV. 1942 

Yüksek Başkanlığa 

3832 sayılı örfi idare kanununun yedinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müda
faa ve Dahiliye vekilliklerince hazırlanan ve ic
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulduğuna dair olup encümenimize ha
vale edilen 8 nisan 1942 tarihli ve 6 -1333 sayılı 
tezkere ve bağlı lâyiha Dahiliye vekili ile Adliye 
ve Millî Müdafaa vekilliklerinden gönderilen sa
lahiyetli memurları hmzuriyle okundu ve görü-

örfi idare kanununun 3 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasının verdiği salâhiyete binaen örfi ida
re komutanlığınca bu mıntakadan harice çıkarı
lan bazı şahısların gitmek istedikleri örfi idare 
mıntakaları civarından kolaylıkla tekrar örfi 
idare mıntakalarma geldikleri surette mahkeme 
karariyle sürgün cezası verilmesi ve gönderildik
leri mahalde toplanarak o mahallin asayişini ih

lâl ettikleri surette de bunların dağıtılması salâ
hiyeti valilere ve Dahiliye vekiline verilmesi ve 
maddenin 4 ve 5 nci fıkrasına birer ilâve yapı
larak kanun lâyihası encümenimizce kabul edil
miş ve havalesi mucibince Dahiliye encümenine 
verilmek üzere Yüksek başkanlığa sunul muştur. 
M. M. En. Reisi M. M. 

Diyarbakır Samsun 
Kâtip 

• Konya 
Ol. Kiazım Sevüktekin R. Barkın Vehbi Bilgin 

Ağn Bursa 
Kemal Doğan N. Tınaz 

Çorum Erzurum 
E. Sabri Akgöl A. Akyürek 

istanbul içel 
Ş. Â. ögel R. Koraltan 

Malatya 
0. Koptagel 

Muğla 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gümüşane 
Ziya Zarbım 

Kayseri 
N. Toker 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
S. Grüney Sinan Tekelioğlu 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B: M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/792 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

14 . IV . 1942 

3832 sayılı Örfi idare kanununun 7 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa, 
Adliye ve Dahiliye vekilliklerince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 26 .111.1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaşan 
kanun lâyihası Encümenimize de havale buyurul-
duğundan Dahiliye vekili ve Millî Müdafaa ve
kilinin salahiyetli memuru hazır bulunduğu hal
de mucip sebepler mazbatalariyle birlikte okundu 
ve konuşuldu. 

örfi idare komutanlığınca kanunun verdiği 

salâhiyete dayanarak örfi idare mıntakası sınır
ları dışına çıkarılan bazı şahısların bu ınıııtaka 
haricinde istedikleri mahalde oturmakta serbest 
bulunmalarından dolayı bazen örfi idare mın
lakası civarında kalarak oradan fırsat bul
dukça kolaylıkla tekrar menedildikleri mınta-
kaya girmekte oldukları anlaşılmış okluğundan 
ve bu gibilerden bazılarının herhangi bir vilâyet 
dahilinde bir yerde toplu olarak bulunmaları 
da emniyet bakımından doğru görül m iveceğinden 
maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkralarında, Millî Mü-
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dafaa encümenince yapılan ilâve ve değişiklik de 
yerinde görülerek maddeler kabul edilmiştir. 

Adliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dahiliye En. Rs. 

Tekirdağ 
C .Uyoadtn 

Kâtip 
Kütahya 

8adri Ertem 

Rs. V. 
Çorum 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

M. M. 
Zonguldak 

1. E. Bozkurt 

Ankara 
E, Daldal 

Antalya 
B. Kaplam 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Gl. Zeki Boy demir 

Kars 
E. özoğuz 

Trabzon 
8, Abanozoğlu 

Antalya 
T. Sökmen 

t. 
Erzurum 
N. Elgün 
Maraş 

Z. Kayran 

Balıkesir 
¥. 8. Uzay 

Qe*tan 
Kemal Mpsar 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Tokad 
A. Galib Pekel 

Yozgad 
8. Korkmaz 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/792 

Karar No. 32 

. IV . 1$4& 

Yüksek Reisliğe 

3832 sayılı Örfi idare kanununun 7 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
Dahiliye ve Adliye vekâleti erine e hazırlanarak 
İcra Vekilleri Heyetinin 26 . III . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihasının Millî Müdafaa ve Dahi
liye encümenleri mazbatalariye birlikte encüme
nimize de havale ve tevdi buyurulması üzerine 
ihtiva etmekte olduğu hükümler Dahiliye vekili 
ve Adliye ve Millî Müdafaa vekâletlerinin sala
hiyetli memurları huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve izah 
edildiği veçhile 3832 sayılı örf i idare kanunu
nun 3 ncü maddesinin 2 sayılı bendine tevfikan 
örfi idare mmtakasmdan çıkarılanlar istedikleri 
yerlere gitmek ve oturmak hakkını muhafaza 
ettiklerinden ekseri ahvalde örfi idare mmta-
kasma civar olan yerleri intihap ederek bu 
mmtakaya kolayca girip çıkmak imkânını elde 
ettikleri ve mevcut kanuni müeyyidelerin bu 
ha]i önlemeğe kâfi gelmediği tatbikatta sık ola
rak tesadüf edilen vaka ve hâdiselerden anla-
&ıl?jiakta olmasına mebni örfi idare mıntakasm-
dan çıkarılanlardan bu mmtakaya müsaadesiz 
girenler hakkında sürgün cezasının tatbikmda 
isabet olduğu aşikârdır. Ancak bu cezanın yu
karıda izah edilen maksadı aşmaması için bir 

seneden üç seneye kadar tesbit ve tahdidinde 
fayda mülâhaza edilerek ikinci fıkra bu değişik
likle kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinin Millî Müdafaa ve Dahi
liye encümenlerince de kabul edilmiş olan 3 ncü 
4 ncü fıkralarında örfi idare mıntakasmdan çıka
rılmış olanların herhangi bir mahalde toplu ola
rak veya, ayrı ayrı bulunmaları mahzurlu gö
rüldüğü takdirde o mahalde veya o vilâyet hu
dudu dahilinde ikametlerinin men olunacağına 
dair hükümler vardır. Encümenimizde verilen 
izahata nazran bu tedbir yerinde görülmekle 
beraber örfi idare mıntakasmdan çıkarılanların 
ayrı ayrı veya toplu olarak bulunmaları hakla
rında tatbik olunacak muamelede bir değişiklik 
husule getirmediği nazara alınarak bu iki fık
ranın bir fıkra halinde birleştirilmesi ve çıkar
ma kararının Dahiliye vekâletinin tetkik ve 
tasvibine arzedilmesi terciha şayan görülmüş
tür. Bu memnuiyet hilâfına hareket edüöfeter 
hakkında tatbik edilecek ceza ikinci fıkradaki 
sürgün cezasına mütenazır olarak kabul ve tas
dik edilmiştir. 

Lâyiha bu tadillerle Umumî Heyetin tasvi
bine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. 
Çorum Zonguldak 

Münir "Çağıl ŞinaM Devrin 
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Kâtip 
Konya 

Galip Gültekin 
imzada bulunmadı 

Balıkesir 

Antalya 
N. Aksoy 

Bingöl 
O. Niyazi Burcu Feridun F. Düşünsel 

Bursa Denizli 
AUf Akgiiç Haydar Günver 

Hatay Kayseri Manisa 
B. S. Kunt E. özsoy Kenan örer 

Tokad 
S. Atanç 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3832 sayılı Örfi idare kanununun yedinci mad
desini değiştiren kanun lâyihası 

MAPDE 1. — 3832 sayüı örfi idare kanu
nunun yedinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde : 7. — 
1. örfi idare altına alman yerlerde askerî 

idare tarafından ittihaz edilen tedbirlere karşı 
hareket edenler ve emirlere itaatsizlik göste
renler ve hüviyetine dair hilafı hakikat beya
natta bulunanlar hakında Türk ceza kanunu
nun 526 ve 528 nci maddelerinde yazılı cezalar 
üç misli arttırılarak hükmolunur. 

2. Örfi idare mmtakasmdan çıkarılanlar
dan bu mmtakaya müsaadesiz girenler hakkın
da iki seneden beş seneye kadar sürgün cezası 
hükmolunur. 

3. örfi idare mmtakasmdan çıkarılmış 
olanların örfi idare mmtakasına civar veya uzak 
herhangi bir mahalde toplu olarak bulunma
ları mahzurlu görüldüğü takdirde bunların 
cümlesi veya bir kısmı bulundukları mahalden 
veya lüzumunda vilâyet hududundan dışarı çı
karılır. 

4. Örfi idare mıntakası dışına çıkarılan her
hangi bir şahsm çıkarüma sebebine göre ika
metgâh ittihaz ettiği mahalde kalması mahzurlu 
görüldüğü takdirde o mahalde ikameti menolu-
nur. 

5. Üç ve dördüncü fıkralarda yazılı hal
lerde vaziyeti takdir ve lüzumlu tedbirlerin 
almması valilere aittir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3832 sayılı Örfi idare kanununun 7 nci madde
sini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3832 sayılı Örfi idare kanunu
nun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 7. — 1. Örfi idare altına alman 
yerlerde askerî idare tarafından ittihaz edilen 
tedbirlere karşı hareket edenler ve emirlere 
itaatsizlik gösterenler ve hüviyetine dair hilafı 
hakikat beyanatta bulunanlar hakkında Türk 
ceaa kanununun 526 ve 528 nci maddelerinde 
yazılı cezalar üç misli arttırılarak hükmolunur. 

2. — Örfi idare mmtakasmdan çıkarılan
lardan bu mmtakaya müsaadesiz girenler hak
kında iki seneden beş seneye kadar sürgün ce
zası hükmolunur. 

3. — Örfi idare mmtakasmdan çıkarılmış 
olanların örfi idare mıntakasma civar veya uzak 
herhangi bir mahalde toplu olarak bulunmaları 
mahzurlu görüldüğü takdirde bunların cümlesi 
veya bir kısmı bulundukları mahalden veya lü
zumunda vilâyet hududundan dışarı çıkarılır. 

4. — Örfi idare mıntakası dışına çıkarılan 
herhangi bir şahsın çıkarılması sebebine göre 
ikametgâh ittihaz ettiği mahalde kalması mah
zurlu görüldüğü takdirde o mahalde ikameti 
menolunur. Bu gibi şahıslar çıkarıldıkları vilâ
yete bir daha izinsiz girdikleri takdirde bir se
neden üç seneye kadar sürgün cezası hükmo
lunur. 

5. — üç ve dördüncü fıkralarda yazılı hal 
lerde vaziyeti takdir ve lüzumlu tedbirlerin 
alınması alâkalı vilâyetler valilerine ve bütün 
memleket hakkmda aynı tedbirlerin almması da 
Dahiliye vekâletine aittir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabu ledilmiştir. 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞt 

3832 sayılı örfi idare kanununun 7 nci maddesini 
değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3832 sayılı örfi idare kanunu
nun 7 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 7. — 
1. örfi idare altına alınan yerlerde askerî 

idare tarafından ittihaz edilen tedbirlere karşı 
hareket edenler ve emirlere itaatsizlik göste
renler ve hüviyetine dair hilafı hakikat beya
natta bulunanlar hakkında Türk ceza kanu
nunun 526 ve 528 nci maddelerinde yazılı 
cezalar üç misli arttırılarak hükmolunur. 

2. örfi idare mmtakasından çıkarılanlar
dan bu mmtakaya izinsiz girenler hakkında bir 
seneden üç seneye kadar sürgün cezası hük
molunur. 

3. örfi idare mıntakası dışına çıkarılanla
rın ikametgâh ittihaz ettikleri yerlerde kalma
ları çıkarılma sebebine nazaran mahzurlu görül
düğü takdirde o yerde veya o vilâyet hududu 
içinde ikametleri Dahiliye vekâleti karariyle 
menolunur. Haklarında bu fıkra hükmü tatbik 
olunanlardan çıkarıldıkları yere veya vilâyete 
izinsiz girenler hakkında bir seneye kadar sür
gün cezası hükmolunur. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt-
meğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 . IH . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkdl 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mi. V. 
Yücel 
a t M. v. 

V>r. H. Alataş 
Mü. V. 

F. Mn$in 

Na. V. 
Â. F. Cebesoy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M, ökmen 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

M. M. E. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

»« mmtm •• 
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S. Sayısı. 125 
SUtçüler kazasının Ayvalı köyünden İsmail kızı Gülsüm 
Kotanak'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/365) 

T. C. 
Başvekâlet 1 . IV . 1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 750, 4/2997 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zehirlemek suretiyle taammüden adam öldürmekten suçlu Abdi karısı ve ismail kızı 1330 do
ğumlu Gülsüm Kotanak hakkmda İsparta Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüm mahkû
miyet kararı Temyiz mahkemesince tetkik ve tasdik edilmiş olduğundan Büyük Millet Meclisince 
kanuni merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 16 . IV . 1941 tarih ve 197/44 sayııl tezkere 
ile gönderilen bu hususa müteallik evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arz ve rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 24.IV.942 
Esas No. 3/365 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden Hasan-
oğlu Abdi Kotana'ğı öldürmekten suçlu aynı 
köyden ismail kızı Gülsüm Kotanak'm ölüm ce
zasına mahkûmiyeti hakkında İsparta Ağır ceza 
mahkemesince verilen hükmün tasdikına dair 
Temyiz mahkemesinden sâdır olan 1/17 esas 
21/941 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni mua
melenin infazı zımnında Başvekâletin 21. IV . 
1941 tarih ve ve 4/2997 sayılı tezkeresiyle birlikte 

Jkujümenimize havale ve tevdi buyurulması üze-
Tİne bu işe taallûk eden dâva dosyasının tetkiki 
Sörtteesinde suçlu 1330 doğumlu Gülsüm Kota-
tak'm kocası Abdiyi zehirlemek suretiyle taam
müden öldürdüğü sabit görülerek Türk ceza ka
nununun 450 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına 
tevfikan ölüm cezasına mahkûm edildiği an
laşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere neticesinde 
suçlu ismail kızı Gülsüm Kotanak'a hükmedilen 
ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesine tevfikan karar verilmesi 
hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi 
ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl 8. Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kayseri Rize 
R. Özsoy Dr. Saim Ali Dilemre 

Sinob Tokad 
C. Atay S. Atanç 





S. Sayısı: 126 
Çorumun Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa karabaşın ölüm cezasına çarp-

tırılmsı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/403) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
1908 4/7667 

30 .IX . 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

ölüm cezasına mahkûm Mustafa Karabaş'a ait olup mumaileyhin tashihi karar talebi üze
rine 17 . IX . 1941 tarih ve 6/1831 sayılı tezkere ile geri istenen ve Cumhuriyet müddei umumi-
liğinee tetkik edilerek karar tashihini mucip kanuni bir sebep görülmediğinden muamelesi ya
pılmak üzere Adliye vekilliğinin 27 . IX . 1941 tarih ve 462/113 sayılı tezkeresiyle Başvekâlete 
iade olunan evrakın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/403 
Karar No. 27 

24. IV. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Kezban ile kızı Scrvinaz'ı öldürmekten suçlu aynı 
köyden Mustafaoğlu 1321 doğumlu Mustafa Ka
rabaş'm ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Çorum Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün 
tasdi kına dair Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden sâdır olan 526 esas 258 karar sa
yılı ilâm, mütaakıp kanuni muamelenin ifası 
için Başvekâletin 30 . IX . 1941 tarih ve 4/7667 
sayılı tezkeresiyle birlikte encümenimize hava
le ve tevdi buyurulması üzerine bu işe taal
lûk eden dâva dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Mustafa Karabaş'm hakkında Adliye
ye şikâyet edilmiş olmasından münfail ve muğ
ber olarak adı geçen Servinaz ile anası Kez
ban'm yolda önlerine geçerek her ikisini bir 
zamanda ve aynı sebep altında bıçakla yarala
yıp öldürdüğü mahkemece sabit görülerek ha-

• eketine uyan Türk ceza kanununun 450 nci madde

sinin 5 nci bendi mucibince ölüm cezasına mah
kûm edildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere neticesin
de suçlu Mustafa Karabaş'a hükmedilen ölüm 
cezasının infazına Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 nci madesine tevfikan karar verilmesi husu
sunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi it
tifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. R. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Ş. Devrin Ş. Devrin Galip Gültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
İV. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kastamonu Kayseri 
Abidin Binkaya B. özsoy 

imzada bulunmadı 
Rize Sinob Tokad 

Saim Ali Dilemre G- Atay S. Atanç 




