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/hakkında kanun lâyihası ve Adliye, Mali
ye, Bütçe, Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenleri mazbataları (1/493) 99: 

105,114,123:126 

Sayıfa 
6. 

106 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka- | 
nuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun I 
lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri ı 
mazbataları (1/794) 105 406 

7. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sayılı kanun 
lâyihaları ve Bütçe, Adliye ve Dahiliye en
cümenleri mazbataları 

8. — Köy okullarını ve enstitülerini teş
kilâtlandırma kanunu lâyihası ve Muvakkat 
encümen mazbatası (1/789) 106:114 

9. — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
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10. — Umumî Hıfzıssıhha kanununun I 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye, Harici- j 
ye, İktisat ve Sıhhat ve içtimai muavenet | 
encümenleri mazbataları (1/234) 115:lİ7 

11. —• Askerî ceza kanununun bazı mad- -| 
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ- I 
yihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümen
leri mazbataları (1/737) 117:119 

12. — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 
ncı maddesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye encümeni mazbatası 
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tevhit vo teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
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nun lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet encümenleri mazbataları (1/812) 

15. — Hatay vilâyetinde adli kanunla
rın tatbik şekline ve ilâmların infazı tar
zına dair 3713 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Adliye encümeni mazbatası 
(1/675) 

16. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvaların tetkik ve muhakeme usulü 
hakkındaki 3410 sayılı kanunun iki madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
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ve Adliye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/187) 122 

17. —• Cemiyetler kanununun 38 nci 
maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/268) 122 

18. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 3 nu
maralı cetvelin tadili hakkındaki 4088 sa
yılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/803) 122 

19. — Gedikli küçük zabit membalarma 
dair olan 2505 sayılı kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sı ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/832) 122:123 

20. — Tokad mebusu Galib Pekel'in Köy 
kanununa ek kanun teklifi ve Dahiliye en
cümeni mazbatası (2/61) 123 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmalarına 
dair iki kıta mazbata kabul olundu; 

Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât kanun lâ
yihasının 24 ncü maddesine kadar kabul edildi ve 
25 nci maddesi müzakere olunurken Mecliste ek
seriyet kalmadığından; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Gazianteb İsparta 

Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli Kemal Turan 

2. HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırılacak 

Nafia inşaatlarına ait eşyanın gümrük vergile
rinden muaf olarak yurda sokulması hakkında 
kanun lâyihası (1/844) (Nafia, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) ; 

2. — Jütten gayri liflerden mamul çuval ve 
sargılık kaba bezlere tatbik olunacak gümrük ta
rife numarası hakkında kanun lâyihası (1/842) 
(İktisat, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenlerine); 

3. — Muamele vergisi kanununun 26 nci mad
desinin kaldırılması hakkında kanun lâyihası 
(1/843) (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) ; 

Takrirler 
4. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 

Arzuhal encümeninin 5 . V I . 1942 tarihli hafta
lık karar cetvelindeki 3885 sayılı kararın Umumî 

Heyette müzakeresine dair takriri (4/57) Arzu
hal encümenine) ; 

Mazbatalar 
5. — Çatalca'nın örcünlü köyünden Alioğlu 

Hüseyin Kâhya'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/435) (Ruznameye) ; 

6. —• Fatsa'nın Tahnal köyünden İbrahimoğlu 
Hüsnü Kayar ve Fizme köyünden Karavelioğul-
larından Hasanoğlu Aziz Aldu'nun ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/438) (Ruzna
meye) ; 

7. — Kazanç vergisi kanununun birinci mad
desinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fıkraları
nın ıtefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
İktisat, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (3/66) (Ruznameye) ; 

8. — Ordu'nun Bucak mahallesinden Memiş-
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oğullarından Yusuf oğlu Necati Yolaşan'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/450) 
(Ruznameye) ; 

9, — Şose ve köprüler inşaatı için gelecek 
yıllara geçici taahhüde girişilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe ve Nafia encümenleri 
mazbataları (1/811) (Ruznameye). j 

BÎBİNGÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canrtez 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay), 

<mmm 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Ankara, Bursa ve Kocaeli mebuslukları
na seçilen Gl. Nihat Anılmış, Dr. Talât Simer 
ve Suphi Artel'in intihap mazbataları. 

REİS — İntihap mazbataları gelmiş bazı ar
kadaşlar vardır. 

Ankara mebusluğuna seçilen Gl. Nihat Anıl
mış'm mazbatası usule muvafıktır. Reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Bursa mebusluğuna seçilen Dr. Talât Sime-

r'in mazbtası usule muvafıktır. Reye arzedjiyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul Edil
miştir. i 

Kocaeli mebusluğuna seçilen Suphi Artel'in 
mazbatası usule muvafıktır. Reyinize arriedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — ANDİÇME 

1. — Ankara mebusu Gl. Nihat Anılmış'ın 
andiçmesi. 

REİS — Bu zatların tahlifleri yapılmak üze
re kürsüye teşriflerini rica ediyorum. 

(Ankara mebusu Gl. Nihat Anılmış andiçti). 
(Alkışlar). 

Bursa mebusu Dr. Talât Simer. (Yok sesleri). 
Kocaeli mebusu Suphi Artel'(Yok sesleri). 
REİS — Riyaset Divanmın Heyeti Umumi-

yeye bir maruzatı vardır. 
Denizli mebusu Emin Aslan Tokad'm, Zi

raat odaları teşkilâtı hakkında bir teklifi kanu
nisi vardır. Bu, Dahiliye, Maliye, Adliye ve 
Ziraat encümenlerine havale edilmişti. Dahiliye 
encümeni, bu işin muvakkat bir encümen teş-
kiliyle orada tetkikini teklif etmektedir. Da
hilî nizamnamede encümenlerin muvakkat en
cümen teşkili hakkında teklifte bulunabilecek
lerine dair bir kayıt yoktur. Onun için Ri
yaset Divanı Heyeti Umumiyenin kararını almak 
zaruretini duymuştur. 

ZİRAAT En. REİSİ RAHMİ KÖKEN (İz
mir) — Efendim, Ziraat odaları kanunu haki
katen memleketimizde esaslı tesisi lâzımgelen 
bir zirai teşkilâttır. Halen böyle bir teşkilâtl
ınız varsa da ticaret odaları gibi varidat noktai 

nazarından esaslı membalara istinad etmediği 
için fiiliyatta istifade olunamamaktadır. Işmin 
Aslan Beyin teklifi çok yerindedir. Fakat kutnu
nun müstaceliyeti olmadığı gibi ehemmiyet} ha
sebiyle Ziraat encümenininde arizu âmik tetkiki 
lâzımdır. Onun için bendeniz muvakkat encü
menden evvel Ziraat encümenine havalesini)tek
lif ediyorum. j 

REİS — Mütalâa var mı? Ohalde muvakkat 
encümen teklifinde İsrar buyuruyorsanız... i 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, bu teklif Dahiliye encümeninden geli
yor. Dahiliye encümenine gelmiş olan bu ziraat 
odaları teşkiline ait olan lâyiha Ziraat odaları
na ait işlerden başka işleri de alâkadar etmekle 
encümenimize gelen bu teklifi hepimizJoku-
muştuk. Gördük ki mevzu çok mühimdir, ijakat 
yalnız basma elimizdeki lâyiha üzerinde işler
sek bu, istediğimiz şekilde tetkik edilmiş olmı-
yacaktı. Önceden bir sükomisyon teşkilin^ ka
rar verdik. İstedik ki, bu komisyon vekâletle 
ve alâkadar yerlerle temasta bulunsun ve bütün 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde bu lâyihaya: ha
zırlasın. Bilâhara bu lâyihayı, Dahiliyi en
cümeninden ziyade Ziraat encümeninin ha
zırlamasını muvafık bulduk. Önceden! bu* 
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nu Ziraat encümeni almıştı, orası daha ev
vel tetkik etmemiz için bize göndermişti. Şu 
halde biz önümüzde geniş şekilde tetkik edile
cek bir lâyiha bulmamaktayız. Ziraat encüme
ninden ve Dahiliye encümeninden başka encü
menler de tetkik etsin diyoruz. Bu işte düşün
düğümüz şu oldu: 

Bu işle alâkadar bütün encümenlerden mu
vakkat bir encümen kurulsun, o encümen bir 
sükomisyon yapar. (Gürültüler) Müsaade bu
yurun. Bu sükomisyon bu lâyihayı ikmal eder 
ve bu suretle meydana gelecek bir lâyiha mü
zakere edilir. Tabii takdir sizindir. Tekrar arze-
derim ki önümüzdeki lâyiha müzakere edilecek 
şekilde hazırlanmamıştır ve bunu Dahiliye en
cümeni hazırlıyacak vaziyette değildir. 

SAMI ERKMAN (Tunceli) — Arkadaşlar, 
evvelâ muvakkat encümen sevdasından vaz ge
çilmesini rica edeceğim. Her istiyen muhtelit 
encümene gitsin diyor. O halde ihtisas encü
menlerinin lüzumu yoktur. Şimdi de bu kanun 
teklifini muvakkat encümende müzakere edelim 
diyorlar. Böyle şey olmaz. Sonra Ziraat odaları 
sırf zirai bir iştir. Binaenaleyh İhtisas encü
meninden geçmesi lâzımdır. Ben bu lüzuma ka
niim. 

REÎS — Efendim, muvakkat encümen tek
lifi kabul buyurulmadığı takdirde teklifi kanu
ni tabii seyrini takip ederek ait olduğu encü
menlere gider. 

Muvakkat encümen teklifini reyinize arze-
diyorum Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. O halde riyasetin havalesi veçhile 
teklif seyrini takip edecektir. 

NAFIA V. Gl. ALÎ PUAD CEBESOY (Kon
ya) — Efendim, bu gün gelen evrak meyanın-
da birinci maddede fevkalâde ihtiyaçlar için 
yaptırılacak nafia inşaatlarına ait eşyanın güm
rük vergilerinden muaf olarak yurda sokulması 
hakkmda bir kanun lâyihası vardır, bu, müsta
cel bir kanundur. Buna ait bir iki mukavele de 
yapmışızdır, derhal tatbikma geçilmesi lâzımge-
lecektir. Onun için rica edeceğim, alâkalı encü
menlerden seçilecek azadan mürekkep muvakkat 
bir encümen teşkil edilsin ve bu kanun lâyihası 

[1] 189 sayılı basmayazt zaptın sonundadır. 
[2] 194 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

tetkik edilsin. Bunu rica edeceğim (Gülüşme
ler). Efendim, buna dair yapılmış iki mukave
lemiz vardır, bu yaz tatbik edilecektir. Vakıa 
bir arkadaş bundan evvelki teklife muhalif bu
lundular, bendenizi mazur görün, bu teklifimin 
kabulünü rica ederim. (Kabul, kabul sesleri). 

REİS — Gelen evrakın bir numarasında 
fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırılacak Nafia in
şaatlarına ait eşyanm gümrük vergilerinden mu
af olarak yurda sokulması hakkındaki kanun 
lâyihası için muvakkat bir encümen teşkilini 
teklif ediyorlar. Teklifi reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha Nafia, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine havale edilmiş
tir. Yani dört encümene gitmesi lâzımgeliyor. 
Bunlardan kaçar âza tensip buyuracaksınız? (Be
şer âza sesleri). 

Bu encümenlerden beşer kişi seçilmek sure
tiyle muvakkat bir encümen teşkilini reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

NAFIA VEKlLl Gl. ALI FUAD CEBE
SOY (Konya) — Efendim; yine gelen evra
kın dokuz numarasında şose ve köprüler inşaatı 
için gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi 
hakkmda kanun lâyihası vardır. Malûmu âliniz 
elimizde mevcut olan Şose ve köprüler kanunu
nun bir maddesi de girişeceğimiz taahhütlere ait
tir. Halbuki bu taahhüt müddetimiz bitmiştir. 
Yani bugün, gelecek senelere sâri olacak veçhile 
bir taahhüde giremiyecek vaziyetteyiz. Malûmu 
âliniz inşaat mevsimi de başlamıştır. Onun için 
rica ediyorum, bu kanun lâyihasını hemen ruz-
nameye alarak tercihan ve müstacelen müzake
resini teklif ediyorum (Reye, reye sesleri). 

REÎS — Lâyiha henüz tabı ve tevzi edilme
miştir. Nafia vekilinden rica etsek bunu çar
şamba günkü ruznameye alsak. 

NAFÎA VEKtLl Gl. ALI FUAD CEBESOY 
(Konya) — Peki efendim. Çarşamba günkü ruz-
namede terciha'n ve müstacelen müzakere edil
sin, 

REÎS — Tabı ve tevzi edilsin de, ondan sonra 
karar alırız. 

İLEN MADDELER 

MİLLÎ MÜDAFAA E. RElSl Gl. KlAZIM 
SEVÜKTEKtN (Diyarbakır) — Efendim, ruz-
namenin 15 ve 16 ncı numaralarında iki kanun 
lâyihası vardır. Bu kanunlar Askerî terfi kanu
nunun muhtelif maddelerine aittir. Bize ayrı ay
rı geldi. Biz de ayrı ayrı huzuru âlinize şevket
tik. Bu iki lâyihayı birbiriyle alâkaları dola-
yısiyle birleştirmek üzere encümene istiyoruz. 
Bu suretle huzurunuza getireceğiz (Muvafık 
sesleri). 

REİS — Millî Müdafaa encümeni, ruzname-
nin 15 ve 16 ncı maddelerindeki kanun lâyiha-

5 — MÜZAKERE ] 
r 

•*-- 1. — Ordu subaylar heyetinin t er fime ait 
863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümenleri maz
bataları (1/835) [1] 
^ 2. — Ordu subaylar heyetine mahsus Terfi 
kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/836) [2] 
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larını, alâkalan dolayısiyle ikisini birleştirmek 
üzere encümene geri istemektedir. Bu teklifi 
kabul edenler lütfen işaret buyursun . , . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ölüm cezalan hakkında mazbatalar vardır, 
okutuyorum. 

3. — Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu Me-
met Çallı'nın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/406) [1] 

(Mazbata okundu) 
BEİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmiyenler... Mazbata kabul edilmiştir. 
İkinci mazbatayı okutuyorum. 
4. — Mardin'in Savurkapı mahallesinden 

Cemaloğlu Abdi Bayhan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/463) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 

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

5. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak
kında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, Bütçe, 
Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbataları (1/493) [3] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresini ya
pıyoruz. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
İnhisarlar mevzuu 

MADDE 1. — Her türlü ispirto ve ispirto
lu içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi» yurt 
içinde satılması Hükümetin inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğünce iş
letilir. 

Her türlü şarapla meyve şaraplannın yapıl
ması ve satılması bu kanunun hükümlerine gö
re serbesttir. 

Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber 
içki vasfını haiz bulunmıyan şıra, boza gibi 
maddeler inhisar mevzuu dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıfları, Gümrük ve inhi
sarlar ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve Ziraat 
vekâletlerince birlikte tesbit olunur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisar dışında idarece yapıabiecek işler 
MADDE 2. — İnhisarlar idaresi, inhisar dı

şında olarak aşağıdaki işleri de yapabilir: 

[1] 183 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 186 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] Birinci müzakeresi 61, 67 ve 68 nci ini- | 

kat zabıtlarındadır. 1 

I a) Tibbi şaraplar hariç olmak "üzere her 
türîü şarap ve meyve usaresi yapılması ve satıl
ması; 

b) Asli imalâttan kalan döküntüleri ve tâli 
mahsulleri kıymetlendirmek veya maliyeti dü
şürmek için buz, gazoz» soda, malt hulâsası gi
bi imalât ve bunların satılması; , 

c) Eter ve kolonya gibi iptidai maddesi 
alkol olan veya içinde % 20 den fezla alkol bu
lunan her türlü maddelerin yapılması ve satıl
ması. 

Şu kadar ki, bunlardan (b) ve (c) fıkrala
rında yazılı olanlar, İcra Vekilleri Heyetinin 
müsaadesiyle yapılır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
İspirto ve ispirtolu içkilere ait umumî hükümler 

MADDE 3. — İnhisar altında bulunan ispir
tolu içkilerden bazılarının muayyen şartlar al
tında Türk tabiiyetinde bulunan hakikî veya 
hükmi şahıslar tarafından muvakkaten ve kıs
men yapılması ve satılmasına Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinin muvafakatiyle, İnhisarlar 
idaresince müsaade edilebilir. 

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

MADDE 4. — Şeker fabrikaları, tâli madde
lerinden ispirto yapabilirler. Ancak bu fabrika
lar her yıl istihsal edebilecekleri ispirto mik
tarını imalâta başlamadan önce, ve imalât sıra
sında husule gelen değişiklikleri de mütaakı-
ben ve ispirto istihsalinden sarfı nazar ettikleri 
takdirde bu keyfiyeti de en az iki yıl evvel ln-

. hisarlar idaresine bildirmeğe mecburdurlar. 
Şeker fabrikaları bu iki yıl içinde ispiıfto is

tihsalini azaltmak tedbirleri alamazlar. 
Şarap yapanlarla zirai mahsul işleyenler İn

hisarlar idaresinden öcneden izin almak şar-
tiyle tâli maddelerinden ispirto yapabilirler. 

İhtiyaca göre gümrük ve inhisarlar vekilli
ğinin muvafakatiyle İnhisarlar idaresinin tes
bit ve kabul edeceği kayit ve şartlar dahilinde 
her türlü ispirto (suma hariç) yapmak için ha
kikî veya hükmi şahıslara idarece müsaade olu
nabilir. 

İnihsarlar idaresi bu madde mucibince elde 
edilen ispirtoları, ihtiyacı nisbetinde âmillerin
den maliyetine % 5 den 15 e kadar bir kâr ve
rerek satın alır. 

İnihsarlar idaresiyle, şeker fabrikaları ara
sında ispirto mubayaa fiatlarmın tesbitinde çı
kan ihtilâflar, Umumî murakabe heyetinin ha-
kemliğiyle halledilir. Bu heyetin vereceği kara
ra itiraz olunamaz. 

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

I MADDE 5. — Metil alkol yapmak veya yur-
1 da sokmak istiyenler İnhisarlar idaresinden 
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müsaade almağa ve bu idarece tâyin edilecek 
şartlara riayete mecburdurlar. 

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

MADDE 6. — tnhisar altında bulunan ispir
to ve ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkar
mak maksadiyle fabrika kurmak istiyenlere 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin muvafakatiy
le İnhisarlar idaresince müsaade edilebilir. 

Bu fabrikaların kurulmasına ve işletilmesine 
ait şartlar Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat ve
kâletlerince birlikte tesbit olunur. 

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

MADDE 7. — Altmcı maddeye göre ispirto 
ve ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkaran
lardan inhisar resmi alınmaz. Yurt içinde sarfe-
dilmek üzere yapılmış ve resimleri verilmiş olan 
ispirtolu içkileri dış memleketlere çıkaranlara, 
çıkardıkları maddelerden alındığı tahakkuk 
etmiş olan inhisar resmi geri verilir. 

Ajıcak bu resmin geri verilebilmesi için bir 
defada yurt dışına çıkarılacak ispirto ve ispir
tolu içkiler 100 litreden aşağı olamaz. 

İptidai maddesi alkol olan veya içinde % 20 
den fazla alkol bulunan maddelerin dış memle
ketlere çıkarılması da yukarıdaki hükümlere ta
bidir. 

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

MADDE 8. — İnhisarlar idaresince yapıan 
ispirto ve ispirtolu içkilerin bulundukları kap
lara idarenin farik alâmeti konulur. Üçüncü 
maddeye göre yapılan ve satışa çıkarılan ma
mullerin kaplarında da âmillerinin farik alâmet
leri ile İnhisarlar idaresinin mühür veya kont
rol alâmetinin bulundurulması mecburidir. 

REİS — Meddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Müdafaa vekâleti, ihti
yacı olan ispirtoyu İnhisarlar idaresinden satın 
alır. Bu vekâlete satılan ispirtoların fiyatı ida
renin maliyetine yüzde ona kadar bir zam ya
pılmak suretiyle tesbit olunur. 

Fevkalâde hallerde idarece ispirto ihtiyacı 
tamamen temin edilemediği takdirde, Millî Mü
dafaa vekâleti, eksiğini dış memleketlerden ge
tirmeğe salahiyetlidir. Bu suretle yurda soku
lan ispirtolardan inhisar resmi alınmaz. 

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

MADDE 10. — Dış memleketlerden getiri
len ispirtolu ıtriyat ile tababette ve sanayide 
kullanılan ispirtolu maddelerden yurd içinde 
yapılan veya dış memleketlerden getirilen me
til alkollerden ve malt hulâsaanndan ve yolcu 
beraberinde yurda sokulan ispirto ve ispirtolu 

içkilerden, ithalleri sırasında, içlerindeki alkol 
derecelerine veya nevilerine göre, yurt içinde
ki benzerlerinden alınanlardan az olmamak 
Ü£,ere, İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
miktarda inhisar resmi alınır. 

Ancak bunlardan: 
a) İspirtolu ıtriyat ile tababette ve sana

yide kullanılan ispirtolu maddelere ait ticari 
kıymeti haiz olmıyan ve en çok on santilitre 
hacminde bulunan numuneler; 

b) Yolculuk sırasında kullanılmağa mah
sus inhisara tabi ispirto ve ispirtolu içkilerden 
bir litreye kadar ve içinde ispirto bulunan ko
lonya, lavanta ve esanslarla benzerleri kokulu 

maddelerden, başka başka cinslerden olmak ve her 
cinsin miktarı bir litreyi geçmemek şartiyle en 
çok üç litre miktarı (kaplarının ağzı açık bu
lunmak şartiyle); 

İnhisar resmine tabi dtğudır. 
Şu kadar ki, resimli ve resimsiz olarak yol

cu beraberinde yurda sokulan miktarın mec
muu şaraplarda on ve diğer ispirto ve ispirtolu 
içkilerde beş litreyi geçemez. 

REİS — Tadilname yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 11. — Taktir aletlerinin yurt için

de yapılması, satılması, işletilmesi, nakli, tamiri 
ve dışarıdan getirilmesi İnhisarlar idaresinin 
müsaadesine ve kontrolüne bağlıdır. 

Ancak: 
a) Devlet ve her türlü sıhhat müessesele

rinde ve lâboratuvarlarmda ispirto ve ispirtolu 
içkiler istihsalinden başka maksatlarla kullanı
lan taktir aletleri ve imbikler; 

b) Hacmi bir litreyi geçmiyen imbik ve 
diğer taktir aletleriyle her türlü tecrübe tak
tirleri; 

Kontrola bağlı değildir. 
REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şaraba ait hükümler 

MADDE 12. — Şarap yapmak istiyenler, 
imalâta başlamadan önce, şarap yapacaklarını 

İnhisarlar idaresine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Beyannamede, şarabın nerede, tahminen ne 
miktarda ve ne maksatla yapılacağı tesbit olu
nur. 

Şaraphanelerin ve şarapların sıhhi ve teknik 
bakımdan vasıflarına, kontrol ve muayeneleri
ne ait esaslarla iyileştirilme usulleri Sıhhat ve 
içtimai muavenet, Gümrük ve inhisarlar ve Zi
raat vekâletlerince birlikte tesbit edilir. Âmille
rin bunlara riayet etmeleri mecburidir. 

Kendi kullanmaları için kendi mahsullerin
den beş yüz litreye kadar şarap yapanlar bu 
mecburiyete tabi değildirler. 

— 100 — 



î : 70 8.6.1942 C : 1 
Kendi kullanmaları için yapılan şaraplar bu 

maddede yazılı vasıfları haiz olmadıkça ve 14 
ncü madde mucibince resmi verilmedikçe başka
sına satılamaz. 

REİS — Tadilname yoktur. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 13. — Üç yüz bin litreden fazla 

şarap yapabilecek olan hususi şaraphaneler, 
Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekâletlerince 
birlikte tesbit edilen yerlerde kurulur. 

BEİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Şaraplardan litre başına beş 
kuruş hususi istihlâk resmi alınır. Bu resim ya
pılan şarabın 12 nci madde mucibince muayyen 
vasfı haiz bulunduğu anlaşılınca tahakkuk etti
rilir ve şarabın başkasına devrinde veya satı
şından İnhisarlar idaresince tahsil olunur. 

Kendi kullanmaları için kendi mahsullerin
den 500 litreye kadar şarap yapanlarla dış mem
leketlere çıkarılan şaraplardan hususi istihlâk 
resmi alınmaz. 

Dış memleketlere çıkarılan şaraplardan hu
susi istihlâk resmi almmış ise 7 nci maddedeki 
esaslara göre geri verilir. 

Şaraplardan alınan müdafaa vergileri, hu
susi istihlâk resmiyle birlikte tahsil olunur. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar... 

REİS — Evvelâ tadil teklifini veriniz, oku
talım, sonra söylersiniz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzedeceğim sebepler dolayısiyle 14 

ncü maddenin başındaki fıkranın aşağıdaki şe
kilde tebdilini arz ve teklif eylerim : 

«Şaraplardan miktarı İcra Vekilleri Heye
tince tesbit edilmek üzere litre başına 5 kuruş
tan 15 kuruşa kadar hususi istihlâk resmi alı
nır.» 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, aynı mesele için bir 
defa daha huzurunuza çıktığımdan dolayı beni 
mazur görmenizi rica ederim. Fenalığına kani 
olduğum, bir işin, yapılmaması iyiliğine kani 
olduğum bir şeyin husul bulması için elimden 
gelen son gayreti sarfetmezsem daima vicdan 
azabı duyarım. 

Birinci müzakeresinde Muhterem arkadaş
lardan bir çoklarının da bana iltihak etmeleri 
bana huzurunuza tekrar çıkmama cesaretini 
verdi. 

Şarapçılık memleketimiz mahsulleri içeri
sinde mühim bir mevki işgal eden bir sınıftır. 
Bunu ilerletmek; şarapçılığımızı ilerletmek, bağ

cılığınıza hizmet etmek milli, iktisadi menfaat
lerimiz iktizasndandır. İşte bu yüzdenidir M, 
Muhterem Meclis bu işi eline aldı ve bunu te
min edecek kanun lâyihasında bunun anasırını 
vazetmiş oldu. Bağcılarımızı terfih etmek, istih
sallerini arttırıp memleketimizi bu servetten is
tifade ettirmek yerindedir. Şarapçılığı ijir çok 
kolaylığa mazhar etmek suretiyle kürü üzüm 
olarak sarfü istihlâkinden daha faydalı olması 
halinde şarap yapıp satmalarına hizmet ve yar
dım etmek yerindedir. Hepimizin arzuisu bu
dur. Fakat memleketin iktisadiyatına jhizmet 
ederken şarabı uluorta, başıboş bırakmak sure
tiyle içişinin sürümünü arttırmak memleketin 
sıhhati namına çok elimdir. Filhakika alışmış 
olanlar için bir mesele yoktur. Yerine) başka 
bir şey ikame eder. Fakat alkole alışmamış 
olan genç neslimiz şarap istihlâkinde kolaylık 
görürlerse buna daha çok ve çabuk alışıklar ve 
daha çok mazarrat görürler. Bu itibarladır ki 
bunu uluorta bırakıp mazarratmı teşmil ettir
memek herhalde çok yerinde bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlar; içkiler habasetin ana-
sıdır. Geçen celselerde Türkân arkadaşımız ne 
beliğ bir şekilde bunun mazarratlarını yüksek 
huzurunuzda tebarüz ettirmişlerdi. Şundan 
evvelki bir celsede yine Sadi Konuk arkadaşı
mız bunun mazarratları hakkında bize bir çok 
hakayık beyan ettiler. Hastaneleri, tim^rhane-
leri, hapishaneleri tetkik edersek görürü^ ki, bu 
bedbaht insanların felâketlerine saik olan mü
him âmillerin başmda içki gelir. O halde ik
tisadiyatımızı düzeltmek isterken bu içtiıjnai ve 
millî muzır derdi de ilerletmek, teşvik ve ter-
gip etmemek lâznngelir. 

İçkilerimizin, inhisar idaresinin çıkardığı is
tatistiklerde ve bilançolardan aldığım ntalûma-
ta göre, alkol dereceleri şöyledir : 

Rakı 43 - 50. Şarap 10'-16. Bira 2. 50 f 4. Ya
ni bu içkilerden şarap biradan 4 defa daha kuv
vetli, rakı şaraptan 4 defa daha kuvvetlidir. 

Şimdi biradan aldığımız vergiler nelerdir : 
Bir kere 20 kuruş müdafaa vergisi alıyorjuz. 32 
kuruş da inihsar resmi alıyoruz, yekûn |52 edi
yor. Şaraptan 15 kuruş müdafaa vergisi! ve ka
nuna nazaran da 5 kuruş ta resim alıyoruz. 

Binaenaleyh, şaraptan yalnız 20 kuruş alı
yor. Biranm bir litresinden 52 kuruş devlete 
varidat temin edildiği halde şaraptan bü suret
le yalnız 20 kuruş alıyoruz. Halbuki şaraj? bira
dan dört misli alkollü bir içkidir. Binaenaleyh, 
bu içkiler arasmda bir muvazene temin edilme
si lâzımdır. Eğer bağcılığımızı ilerleteceğiz di
ye şarabı uluorta, başıboş bırakmak ve su yeri
ne kullandırmak herhalde memleketin inenafii 
icabı olmasa gerektir. Eğer arzettiğim gibi şa
rapçılığı teşvik etmek istiyorsak dışarıya gön
derilecek şaraplar için prim vermeliyiz. I Bu su
retle teşvik etmeliyiz. Fakat memleketteki is
tihlâkini uluorta bırakmak doğru olmaz) kana-

- m -
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atindayun. işte alkol dereceleri ve Devletin 
bunlardan aldığı vergi, gerek istihlâk resimi 
olarak, gerek müdafaa vergisi olarak, aldığı ver
gilerin rakamlarını arzettim. Şimdi bunların 
arasında her halde azçok bir muvazenet olmalı
dır. Geçen sefer de şaraplardan alınacak vergi
nin 5 - 15 kuruş olmasmı teklif etmiştim. Öyle 
zannediyorum ki, Hükümette diğer içkilerle mu
vazenesini temin etmek için böyle bir şeye ta
raftar olacaktır. 

Bilhassa İnhisarlar vekilinin bu husustaki 
noktai nazarını Heyeti Celileye bildirmesini ri
ca ederim. 

Şu halde arz ve teklif ettiğim şey şudur: Ka
nunumuzda dahilde istihlâk edilen denilmekte
dir. Harice çıkacak olan şarap burada mevzuu-
bahis değildir. Yani harice çıkacak olan şara
bın inkişafına hiç bir suretle tesiri olmıyacak-
tır. Yalnız daihlde istihlâk edilecek olan şarap
lar için İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek 
üzere litre başına beş kuruştan on beş kuruşa 
kadar hususî istiklâk resmi alınması salâhiyetini 
Hükümete verelim. 

Bu maruzatımı burada bitirirken Ulu Şefimi
zin son defa alkollü maddelere ağır vergiler tar-
hedilirken « bu suretle ya Hazineye mühim va
ridat temin edilir veya halkın sıhhati koru
nur » buyurmuşlardır. Bu düsturu daima ve dai
ma gözümüzün önünde bulunmalıdır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR En. M. M. 
MÜNİR HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Efendim, 
Abdurrahman Naci Demirağ arkadaşımızın tek
lifleri şudur: Maddenin ikinci fıkrasında husu
si istihlâk resmini metin beş kuruş olarak kabul 
etmiştir. Teklifleri, asgari beş, âzami on beş 
kuruş olmak üzere bu miktar dahilinde herhangi 
bir karar ittihazını İcra Vekilleri Heyetine bı
rakmak istiyorlar. Encümenimiz bu teklifi mu
vafık görür. Takdir Heyeti Âliyenizindir. (Mu
vafık sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. İkin
ci müzakerede takrirler üzerine yalnız Encümen 
cevap verir. Nazarı dikkate alındıktan sonra 
müzakere açabiliriz. 

(Abdurrahman Naci Demirağ'm takriri tek
rar okundu). 

(icra Vekilleri Heyetince olacak sesleri). 
RElS — Takrir sahibinin düzelttiği metni 

tekrar okuyoruz. 
«Şaraplardan, miktarı icra Vekilleri Heye

tince tesbit edilmek üzere, litre başına on beş 
kuruşa kadar" hususi istihlâk resmi alınır». 

RElS — Nazarı dikkate alanlar lütfen işa
ret buyursunlar.... Almayanlar... 

Efendim. Divanı Riyaset tereddüt ediyor. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalk

sınlar... Nazarı dikkate almıyanlar.... 

Müsaade buyurun efendim; kâtip arkadaş
lar saymakta sehiv yaptılar. Nazarı dikkate 
alanlar lütfen tekrar ayağa kalksınlar.... Almı
yanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 
(Alkışlar). 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — İnhisarlar idaresi, memle
ket şarapçılığının vasıflandınlması ve iyileşti
rilmesi için kendi bağlarında ve şaraphanele
rinde araştırmalarına devam etmekle beraber 
uygun gördüğü bölgelerde numune şaraphane
leri de yapar. 

Ziraat vekâleti şaraplık üzümlerle şarapçılık 
üzerinde yaptığı çalışmalardan İnhisarlar ida
resinin faydalanması için Gümrük ve inhisar
lar vekâletiyle işbirliği yapar. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — İnhisarlar idaresi şarap ya
panlara şarapçılık tekniğini öğretmek için uy
gun görülen bölgelerde kurslar açar ve müsa
bakalar tertip ederek iyi şarap yapanlara mü
kâfat dağıtabilir. 

Her yıl inhisarlar umum müdürlüğü bütçe
sine konulan tahsisattan dış memleketlere şa
rap satnlara icra Vekilleri Heyetince tâyin edi
len nisbette prim verebilir, inhisarlar idaresi 
de dış memleketlere sattığı şaraplar için prim 
alır. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletinin tıbbi ihtiyaçlar için istediği şarap
lar inhisarlar idaresince temin olunur. 

RElS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Dahilde imal olunan şarap
lardan muamele vergisi alınmaz. 

RElS — Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
ispirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin 

satışı 
MADDE 19. — ispirto ve ispirtolu içkileri 

satmak istiyenler inhisarlar idaresinden ruhsat 
almağa mecburdurlar. 

Şarap ve bira satmak istiyenler bir beyan
name ile satış yerlerini inhisarlar idaresine bil
dirirler. 

RElS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — İnhisarlar idaresince yurt 
içinde satılan inhisar altındaki maddelerin sa-
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tış fiyatı, maliyetlerine icra Vekilleri Heye- i 
tince tesbit olunan asgari ve âzami hadler da
hilinde inhisar resmi ilâvesiyle tâyin olunur. 

Üçüncü maddeye göre kendilerine izin ve
rilenlerin imâl ettikleri içkilerin satış fiyatı, 
inhisar resmiyle birlikte tahakkuk eden maliyet
lerine % 15 e kadar kâr ilâvesi suretiyle tesbit 
olunur. 

Kadehle satış hariç olmak üzere, ikinci mad
de mucibince İdarenin yaptığı maddelerle yu-
karıki fıkralarda yazılı inhisar maddelerinin 
satış fiyatları İnhisarlar umum müdürlüğünce 
tesbit, Gümrük ve inhisarlar vekâletince tasdik 
olunur. 

BEİS — Maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Devlete, Vakıflar umum mü
dürlüğüne, hususi idarelere ve belediyelere ve 
menafii umumiyeye hadim cemiyetlere ait sıhhi 
müesseselere ve eczanelere lâzım olan ispirto
nun satış fiyatından tenzilât yapılarak sattı-
rılmasma Gümrük v inhisarlar vekâletinin tek
lifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

EEÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — İnhisarlar idaresi: 
a) Mamullerini satnlara yüzde ona kadar 

beyiye verilir. 
b) Kırılma, taşıma karşılığı ile bazı çeşit 

içkiler için ayrıca yüzde ona ve ikinci madde
de yazılı mamuller için de yüzde on beşe kadar 
iskonto yapabilir. 

BEİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. -— İnhisarlar idaresinin mühür 
veya kontrol alâmetini taşımryan kaplarda is
pirto ve ispirtolu içkiler (Bira ve şarap hariç) 
nakletmek, idareden nakliye tezkeresi almağa 
bağlıdır. Elli (dahil) litreye kadar ispirto, şehir 
ve kasabalar içinde açık kaplarda fatura ile 
nakledilebilir. 

Üç (dahil) litreye kadar ispirtonun açık 
kaplarla taşınması yukarıdaki kayıtlara tabi 
değildir. 

BEİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 24. — Bu kanunla inhisar altma 

alman ve inhisar veya hususi istihlâk resmine 
tabi tutulan maddelere konulan İnhisar idare
sine ait mühür, damga, farik kontrol 
veya alâmetleri bandrol veya etiket -
leri taklit veya tahrif ederek, konul
duğu eşyadan kaldırarak, değiştirerek veya 
her ne suretle olursa olsun tedarik ederek ka
çak maddelerde kullananların hareketleri ka

çakçılık sayılır ve haklarında 1918 sayılı kanu
nun 25 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı 
cezalardan başka yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezası vebu suçun Türk ceza ka
nununda muayyen olan cezası da hükmolunur. 

Yukarda fıkrada yazılı alâmet veya bandrol 
veya etiketleri salâhiyet ve mezuniyetleri ol
maksızın basanlar veya satanlar veya saklıyan-
lar hakkmda altı aydan iki seneye kadar hapis 
cezası ile birlikte yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezası da hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâkalı memurlar 
tarafından işlenmiş ise bu cezalar iki kat olarak 
hükmolunur. 

BEİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Kaçak olarak tutulan ispir
to ve ispirtolu içkilerle bunların yapılmasına 
yarıyan alet ve vasıtalar ve iptidai maddeler 
müsadere edilir. 

Bunlardan: 
a) Kaçak ispirto ve ispirtolu içki yapmak 

maksadiyle tahammüre terkedilen veya ıslatı
lan iptidai maddelerin suyu ile birlikte dört 
litresine kadarından bir lira, bundan yukarı 
her litre veya litre kesirlerinden ayrıca yirmi 
beş kuruş; 

b) Vermut ve biraların iki litreye kada
rından bir lira, bunu aşan her bir litre veya 
litre kesirlerinden ayrıca elli kuruş; 

c) İspirto ve (b) fıkrasında yazılı içkile
rin dışında kalan her türlü ispirtolu içkilerin 
(şarap hariç) her bir litresinden veya litre ke
sirlerinden beş lira, ağır para cezası alınır. 

d) (b) ve (c) fıkralarında yazılı ispirto 
ve ispirtolu içkiler yabancı memleket mamulü 
olduğu takdirde bunlara ait para cezaları beş 
k?.!; olarak alınır. 

e) İspirto ve ispirtolu içki imaline yarıyan 
vasıtalardan istiap hacmi yirmi litreye kadar 
(dahil) olan imbik ve diğer taktir aletleri için 
yüz lira, kırk litreye kadar (dahil) olanlar için 
üç yüz lira ağır para cezası alınır. Bu hacim
den fazla her bir yirmi litre veya kesirleri için 
paıa cezası iki yüz lira arttırılır. 

Kazansız olarak yakalanan imbik aksamı 
ve sair taktir aletlerinin (kapak, nâkil, müber-
rit, müberrit kapağı ve müberrit tasları gibi) 
kaçakçılıkta kullanılırken yakalanan veya kul
lanılmakta olduğu anlaşılan her bir parçasın
dan on lira ağır para cezası alınır. 

f) 1918 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin 
birinci fıkrası mevzuuna giren kaçakçılıklarda 
yalnız müsadere cezası tatbik edilir. s 

Gülyağı ve diğer tıbbi mamuller yapılmasın
da kullanılan ruhsatsız imbikler veya taktir 
aletleri için birinci defasında yukarıda yazılı 
cezaların yirmide biri ve tekerrüründe beşte 
biri hükmolunur. 
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REtS —- Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmişıtir. 
MADDE 26. — işletmelerine müsaade olunan 

fabrika, imalâthane, imlâhane ve sair yerlerde 
mevcut taktir aletleriyle alelûmum kaplara inhi
sar idaresince konmuş olan mühürlerin kast ve 
iradeye makrun olmaksızın bozulması halinde 
alâkalılar bunu en geç yirmi dört saat içinde ya
zı ile inhisar idaresine (bulunmıyan yerlerde 
ihtiyar heyetine) bildirmeğe mecburdurlar. 
Müddeti içinde bildirmiyenlerle kontrol şart
larına, fenni ve idarî kayıtlara riayet etmiyen 
müessese sahip veya mümessillerinden birinci 
defasında on liradan elli liraya kadar ağır para 
cezası almır. Tekerrüründe bu ceza iki kat 
hükmolunur. ve inihsarlar idaresi imalâtı mu
vakkaten men veya verilmiş olan ruhsatı iptal 
edebilir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişıtir. 

MADDE 27. — Altmcı maddede yazılı müsa
adeyi almadan fabrika veya imalâthane kuran 
veya işletenlerden yüz liradan beş yüz liraya ka
dar ağır para cezası alınmakla beraber hakla
rında 1918 sayılı kanunun hükümleri tatbik 
olunur. 

RElS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişıtir. 

MADDE 28. — Sekizinci maddenin ikinci 
fıkrası hükümlerine riayet etmiyenlerden yirmi 
liradan elli liraya kadar ağır para cezası almır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişıtir. 

MADDE 29. — On ikinci maddede yazık be
yannameyi vermiyen veya şarap veya şarapha
nelerin sıhhi ve teknik kontrolları için konulan 
esas ve usullere riayet etmiyenlerden hareketle
rinin ağırlığına göre beş liradan iki yüz liraya 
kadar ağır para cezası alınmakla beraber yap
tıkları şaraplardn bozukln sirkeye çevrilir. Bu 
suretle kıymetlendirilmesi mümkün olamıyan ve
ya sıhhate zararlı olduğu tesbit edilen şaraplar 
yokedilir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişıtir. 

MADDE 30. — On üçüncü maddeye göre 
yeri tâyin ve tesbit edilmeden kurulan şarapha
ne sahiplerinden 50 liradan 200 liraya kadar ve 
beşinci maddeye göre izin almadan metil al
kol yapanlardan 200 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası lmır. 

Bu suretle açılmış olan fabrika ve imalâtha
nelerin işletilmesinde mahzur görülmediği tak
dirde Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekillerin
ce işletilmelerine izin verilebilir. 

REtS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişıtir. 

MADDE 31. — On dokuzuncu maddeye gö
re ruhsat almadan veya beyanname vermeden 
satış yapanlardan bir liradan beş liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

Panayır yerleri ve sergilerle kulüp ve mah-
fel gibi yerlerde yapılan ruhsatsız satışlarda 
bu ceza, o yerlerin idare ve murakabesi ken
dilerine tevdi edilmiş olanlardan; balo, müsa-
ınere, tenezzüh vapur ve trenlerinde yapılan 
ruhsatsız satışlarda büfeyi işleten veya bu mad
deleri sattıran kimselerden alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 32. — Yirminci maddeye göre fiyat
ları tesbit olunan mamulleri bu fiyatlardan faz
lasına satanlar hakkmda beş liradan yirmi beş 
liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

REtS — Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 33. — Yirmi üçüncü maddede yazılı 
kayıtlara riayet etmiyenlerden bir liradan elli 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

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

MADDE 34. — a) İspirto ve ispirtolu içki 
kaplarına kaçak olmıyan aşağı dereceli ispirto 
veya ispirtolu içki koyarak satışa çıkaranlar; 

b) îsparto ve spirtolu içkilerin vasıf ve 
derecelerini değiştirerek veya su katarak satan
lar veya satışa çıkaranlardan yirmi beş lira
dan yüz liraya kadar ağır para cezası alınır ve 
bu maddeler zapt ve müsadere olunur. Müker-
rirler hakkında bu ceza iki kat hükmolunur. 
Bu işleri yapanlar inhisar maddesinin satıcıları 
ise, bu cezaya çarptırılmakla beraber bunların 
satış ruhsat tezkereleri inhisarlar idaresince 
iptal edilir. 

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

MADDE 35. — İspirto ve ispirtolu içki fab
rika, imalâthane, imlâhane ve ticarethaneleriyle 
bu gibi yerleri işletmek hakkı, inhisarlar ida
resinden müsaade alınmaksızın başkasına dev
redilemez. Aksi halde işletme müsaadeleri geri 
alınmakla beraber devreden ve devralanlardan 
yirmişer liradan ellişer liraya kadar ağır para 
cezası almır. 

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

MADDE 36. — İspirto ve ispirtolu içki fab
rika, imalâthane ve imlâhanelerinde ancak mü
saade edilen maddeler imal ve imlâ edilir. Bun
lardan başka ispirto ve ispirtolu içki yapılma
sına yarayabilen diğer maddelerin fabrika, ima
lâthane ve imlâhanelere sokulması yasaktır. Bu
na aykırı hareket edenlerden yirmi beş liradan 
üç yüz liraya kadar ağır para cezası almır. 
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REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler. 

bul edilmiştir. 
Ka-

MADDE 37. — Bu kanunla inhisar altma 
alman maddelerin kaçakçılıkları hakkında 1918 
sayılı kanun hükümleri de tatbik olunur. 

Bu kanuna göre inhisar altında olmayıp 
imal, ithal ve satış gibi muamelelerden bir 
veya bir kaçı dolayısiyle inhisar veya istihlâk 
resmine tabi bulunan maddeleri bu resimlerden 
kaçıranlardan, kaçırdıkları maddelere ait re
simler ağır para cezası olarak alınır ve tutulan 
kaçak maddeler müsadere edilir. 

1918 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin bi
rinci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Kaçak maddelerin, kaçakçı, ortak veya ya
taklarının elinden çıkmış olması veya istihlâk 
edilmiş bulunması gibi sebeplerle müsaderesi 
kabil olmazsa kaçakçılarından, müsadere karşı
lığı olarak ayrıca bu maddelerin resimlenmiş 
değeri kadar ağır para cezası alınır. 

Her iki halde de, kaçakçı hakkmda 1918 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Bunlardan, imal dolayısiyle resme tabi olan
ların âmillerinden, hareketlerinin ağırlığına 
göre, imal müsaadesi de İnhisarlar idaresince 
geri alınabilir. 

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

MADDE 38. — 26, 28, 29, 31, 32, 33 ve 35 nci 
maddelerde yazılı cezaların hüküm ve infazında 
10 . VI . 1938 tarihli ve 3437 sayılı kanunun 107 
ve 109 ncu maddeleri tatbik olunur. 

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

MADDE 39. — 38 nci maddenin matufu olan 
maddelerde yazılı suçlar hakkında İnhisarlar 
idaresi, Gümrük ve inhisarlar vekilinin muvafa
katiyle hükümden evvel veya katileşmiş olsun 
olmasın hükümden sonra sulh olabileceği gibi 
bu cezaları takip ve tahsilden vazgeçebilir. 

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

MADDE 40. — Müsadere edilen eşya ve mad
delerin satışından elde edilecek paralarla, ka
çakçılıktan başka suçlardan dolayı bu kanuna 
göre hükmolunup tahsil edilen para cezaları, 
İnhisar idaresi bütçesine irat kaydedilir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ..'. Ka
bul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 41. — Bu kanun mucibince tahak

kuk eden inhisar ve istihlâk resimlerini vermi-
yenler hakkında Tahsili emval kanunu hüküm
leri tatbik ve tahsilat inhisar idaresi tarafın
dan icra olunur. 

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

MADDE 42. — Gerek halen mevcut ve jgerek 
bu konunun 3 ncü maddesi ve 4 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasiyle 5 ve 6 nci maddeleri muci
bince yeniden kurulacak hakikî veya hükmi 
şahıslara ait fabrika, imalâthane veya iml^hane-
lerden bu kanunun 3 ncü maddesi mucibince 
inhisarlar idaresince tesbit edilecek şartlar ara
sında tâyin olunacak müddetten sonra faali
yetlerine lüzum görülmiyenlerle mahkeme hük
miyle veya kendiliğinden kapananların slahib-
lerine ispirto ve ispirtolu içki imalâtına yara
yan tesisat ve teferruatını memleket dışına çı
karmak üzere 6 aya kadar mühlet verilir. 

Bunlar, bu gibi tesisat ve teferruatının bu 
işe yaramaz hale getirilerek kendilerine veril
mesini veya masrafları ve muhafazası kendile-
irne ait olmak üzere gösterecekleri emjn ve 
inhisarlar idaresince mühürlenecek bir yerde 
muhafazasını isteyebilirler. 

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

MADDE 43. — İspirto ve ispirtolu içkilerin 
inhisarlar idaresine kalan satış kârı üzerinden 
hususi idarelere % 9 ve Türk hava kurumuna 
% 4,5 hisse ayrılır ve 2159 sayılı kanunun 
11 nci maddesine göre muameleye tabi tutular. 

Hususi idarelere ait hisse her vilâyetin son 
sayımdaki nüfusu nisbetinde tevzi ve sihhi 
hizmetlere tahsis olunur. 

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

MADDE 44. — ispirto ve meşrubatı küu-
liye inhisarı hakkındaki 790 sayılı ve 22. I I I . 
1926 tarihli kanun ile 1918 sayılı kanunun 63 
ncü maddesi ve bu kanıma muhalif sair hüküm
ler kaldırılmıştır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler...; ka
bul edilmiştir. j 

MADDE 45. — Bu kanun neşri tarihinden 
bir ay sonra meridir. 

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

MADDE 48. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

6. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/794) [1] 

1] 179 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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ADLÎYE V. HASAN MENEMECÎOĞLU 

(Mardin) — Efendim, ruznamenin 7 numara
sında gösterilen lâyihanın takdimen müzake
resini rica ediyorum. Bir maddelik bir lâyiha
dır. Adliye vekâleti teşkilâtının değiştirilmesi 
hakkındadır. Bunun takdimen müzakeresini ri
ca ediyorum. (Muvafık sesleri). 

Bir de müstacelen müzakeresini rica ediyo
rum. Yani takdimen ve müstacelen. 

REİS — Adliye vekili, ruznamenin 7 nci 
maddesindeki lâyihanın takdimen ve müstace
len müzakeresini istemektedir. Reyinize arzedi-
yorum. 

Takdimen müzakeresini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Hangi 
lâyihanın? 

REtS — Ruznamenin 7 numarasında 179 
numaralı lâyiha. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları

nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun ikinci maddesine bağlı bir sayılı cet
velin Adliye vekâletine ait kısmından ilişik bir 
numaralı cetvelde derece, aded ve unvanları 
yazılı memuriyetler çıkarılmış ve bunların ye
rine iki sayılı cetvelde yazılı memuriyetler ek
lenmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 30 mayıs 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanun 
kabul edilmiştir. 

7. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 1/743 
ve nahiye, müdürlerinin intihap ve istihdam 
usullerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları 
ve Bütçe, Adliye ve Dahiliye encümenleri maz
bataları, 

REİS — Henüz encümenden gelmemiştir 
geçiyoruz. 

8. — Köy okullarım ve enstitülerini teşkilât
landırma kanunu lâyihası ve Muvakkat encü
men mazbatası (1/789) 

REİS — Lâyihanın 25 nci maddesinin müza
keresine devam ediyoruz. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bu ka
nunun 25 nci maddesini bendeniz biraz Teşki
lâtı esasiye kanununa aykırı.görüyorum. Çünkü 
Teşkilâtı esasiye kanununda angarya memnu 
olup yalnız ahvali fevkalâdeye inhisar ettiği 
halde burada kadm ve erkek istisna edilmeksi
zin 20 yaşından 60 yaşma kadar olan bütün 
köylüleri köy mekteplerinin ve köy okulları bi
nalarının yapılmasında, yollarının yapılmasına, 
su yollarının yaplmasnda her sene 20 gün çalışma
ğa mecbur ediyor. Hiç şüphe yok ki, bu köylüler 
de Hükümetin bütün teklifatma iştirak etmişler 
ve ayni zamanda da yol paralarını vermişlerdir. 
Köy kanununda mektepleri yapmak için kendi
lerine verilmiş olan bir mecburiyet te vardır. 
Asıl meselenin en mühim kısmı ve beni kürsüye 
çıkarak burada - müdafaa etmeğe mecbur eden 
esbap, bilhassa kadınların bu işte çalıştırılması 
gibi bu güne kadar Türk kadınlarının hiç biri
sinde böyle yer almıyan bir hükümdür. Diğer ka
nunlarda kadınlara böyle bir mükellefiyet tah
mil edilmediği halde bu kanunda böyle bir mü
kellefiyet yükletilmiş bulunuyor. Kadmlar 
ancak mecburiyet karşısında kalırlarsa zirai iş
lerde çalışabilir zaif, nahif bünyeli insanlardır. 
Bunları su yollarında, taş kırmada, yollarda, 
şurada, burada çalıştırmk bilmem ne derece 
doğrudur. Elimizde mevcut oln bütün kanun
ları karıştırdım kadınlara hiç bir mükellefiyetin 
tahmil edildiğine şahit olamadım. 

Sonra kadınların kendilerine mahsus bir ta
kım hastalıkları vardır. Bu hastalıklara her ay 
maruz bulunurlar. Köy eğitmenleri lâzım olan 
günleri tâyin ve tesbit ettikten ve kaymakam
lar veya valiler de bunları tasdik ettikten sonra 
mecburi olan bu hizmete gideceği günde o has
talığa maruz olmaları dolayısiyle gidemezlerse 
doktor olmıya,n bu köyde hastalıklarını ne su
retle ispat edeceklerdir. Ondan sonra bu madde
nin ahkâmma göre bunlara para cezası vermek 
bilmem ne dereceye kadar doğru olacaktır. 

Bölge mekteplerinin yapıldığı veyahut böl
ge mekteplerine su getirilmek istenildiği vakitte 
diğer köylerden meselâ nahiye merkezine yap
tırılacak bir mektep için yirmi saatlik bir yer
den buraya gelecek olan kimsesiz, genç bir 
kız veya genç bir kadm kabul ediniz, bu na
hiye merkezinde veya köyde çalıştırılacak, ne
rede kalacak? Binaenaleyh, bu kanunun bu 
maddesi memleketimizin bünyesine uygun de
ğildir. 

Sonra farsediniz ki bir adamın bir karısı ile, 
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üç yetişkin kızı vardır. Kanunun maddesi di
yor ki kendisi için çalışmayrpta başkası için 
çalışırsa yirmi gün yerine kırk gün çalışacaktır. 
Şu halde bu adam üç kızı için, ile karısı yani 
dört kişi için kırkardan 160 gün kendisi için
de yirmi gün ki ceman 180 gün, yani senenin 
ekseri günlerinde bu köy mekteplerini yapmak 
için çalışacak. 

Sonra en son fıkra da bu memleketin 
bünyesine uygun değildir. Meselâ bir şehirli 
tasavvur ediniz, bir köyde iki dönüm bahçesi, 
öteki köyde bir iki dönüm dut fidanlığı vardır. 
Şimdi bu şehirli her köy için 20 gün çalışmağa 
mecbur tutulduğundan dolayı her köy için 
iki liradan yevmiye verse kırkar lira vermesi
ni istiyeceğiz. Daha başka yerlerde de arazisi 
olanlar için de ayrıca verecek. Binaenaleyh ben
deniz encümenden de rica ediyorum, bu madde
yi geri alsınlar, memleketin bünyesine uygun 
bir şekilde tadil etsinler ve bize getirsinler. Bu 
hususta bir de takrir takdim edyonmı. Maruza
tım bundan ibarettir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, bu maddenin üç noktası üzerinde biraz 
durmak istiyorum. 

Birisi; bizzat gelip çalışmayıp da yerine 
adam gönderenlerin bir gün yerine iki gün ça
lıştırılması noktasıdır. Bence matlup olan, ma
dem ki çalışmaktır, kendisi gelemiyor, adam 
gönderiyor, bunun yeri de dolmuş demektir. 
Bunun da iki gün yerine bir gün çalışması 
muvafık olur. 

ikinci nokta, arabalariyle çalışanların bir 
gün çalışması üç gün çalışmış . addedilecektir. 
Doğrudur. Fakat yalnız arabasiyle çalışması 
icabetmez, bazan da pulluğu ile sapanı ile, hay
vanı ile de çalışabilir. Bu itibarla pulluğu ve sa
panı ile beraber bir gün çalışanların da üç gün 
çalışmış addedilmeleri icabeder. Bunun da ilâ
vesini rica ediyorum. 

Üçüncü nokta, şimdi arkadaşımın da do
kunduğu noktadır. Bir köyde arazisi vardır. O 
köyde oturmuyor. Arazisini ortakçılık veyahut 
yarıcılık, veyahut herhangi bir suretle işle
tiyor. O köyde yapılacak mektepten ve mektep 
işlerinden kendisi intifa etmiyecektir. Fakat 
orada toprağı bulunduğu için onu da mükellef 
tutuyoruz O köyde o adamın madem ki alâkası 
vardı, o köyde bir ilişiği olduğu için bunların 
da o külfetlere iştirak etmesini doğru görürüm. 
fakat alelıtlak bunlara da o köylü gibi muayyen 
bir miktar, muayyen bir şekilde, o köydeki top
rak miktarı ne olursa olsun, o köyde oturanlar 
gibi bunları da müsavi bir şekilde muameleye ta
bi tutmayı yerinde görmem. Meselâ bir adamın 
o köyde beş dönüm arazisi var, kendisi kasaba
da oturur. Başka birisinin o köyde bir dönüm
lük bir bahçesi var, diğer birisinin elli dönüm
lük, bir başkasının 500 dönümlük veya 5000 dö

nümlük bir çiftliği var. Bunlar aynı miktarda 
bu külfetlere tabi tutulacaklar. Bu j. ye
linde bir şey olmaz. Bana kalırsa köydö top
rağı Qİup, bizzat köyde oturmıyanlan, toprağı 
nisbetinde bir vergi ile mükellef tutalım. Meselâ 
verdiği toprak vergisinin % 5 - 10 u nisbeıtinde 
bir para versinler. Bu fıkrayı bu şekilde j tadil 
edersek daha isabetli olur. Buna gerek araba
siyle çalışanları ve gerek pulluğu ile çalışanları 
da ilâve edersek bu, yerinde bir şey olur. Bunu 
teklif ediyorum. Encümen buna muvafakat 
ederse takrir vermeğe lüzum yoktur, aksi tak
dirde takrir vermek mecburiyetinde kalacağım. 

NAKÎYE ELGÜN (Erzurum) — Arkadaş
larım, köy işlerinde kadma vazife vermek hu
susunu kuvvetle ve ısrarla burada müdafaa 
edecek değilim. O Yüksek Heyetinizin vereceği 
karara bağlıdır. Yalnız ben Sinan Tekelioğlu 
arkadaşımızın vasfettiği kadın tipinin benim 
kadınımla bir münasebeti olmadığını yüksek 
huzurunuzda tebarüz ettirmek için çıktım. (Bra
vo sesleri) Türk kadını, Sinan Tekelioğlu'nun 
dediği gibi cılız değildir, Türk kadını zayıf de
ğildir ve Türk kadını, Sinan arkadaşımızın de
diği gibi şundan bundan kaçan nazik ve başlar
da kalan bir kadın değildir. Bunu asırları işhad 
ederek söyliyeceğim. Türk kadmı bu sene değil, 
bu asır değil, bu asır ve daha evvelki asır, ko-
casiyle beraber tarlada, ağıllarda ve ahırlarda 
beraber çalışmış, süt ve yoğurt yapmış ve kasa
baya, köyünden harice pazarlara götürüp sat
mış ve köyünde de satmıştır. Türk kadını aynı 
zamanda aile yuvasını da, köyün hizmetinden 
addederek, kocasiyle beraber kurmuştur. Türk 
kadmı bunları yapamıyacak derecede âciz değil
dir ve âciz olmadığını da tarihten misal alarak 
söyliyebilirim. Bugünkü mevzuat arasında Türk 
kadmı vatani vazife yapmak için askerî dersler 
de almaktadırlar. Icabederse vatan müdafaasına 
da gidecektir. 

Kendisine bu kanunla köyde de bir vazife 
verilirse onu da kocasının yanmda yapmak 
kudretini haizdir. Onlara verebilecek her vazife
yi, Türk kadınının, erkeği kadar muvaffakiyetle 
yapacağına şüphem yoktur. Bunu yüksek huzu
runuzda tebarüz ettirmek için çıktım. Köy ka
dını bulunduğu köyde zaten yapmakta olduğu 
işlerine ilâveten eğer bu kanunla da kendisine 
bir vazife verilirse ondan çekinmiyecektir ve 
onu erkeği kadar başaracaktır. Ona hiç şjüphe-
etmeyiz. (Bravo sesleri alkışlar). 

KAHRAMAN ARIKLI (Kars) — Geçen cel
sede bu hususta bir kaç söz söyledim. Nevzad 
Bey arkadaşımız bazılarını anlamadılar, iyi söy-
liyememiştim. Onun için şimdi yazdım, okuyo
rum. Ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılır. 

25 nci maddenin : 1 - Bir köyde oturan on 
sekiz yaşını bitirmiş ve altmış yaşmı geçmemiş 
kadmlar mektep işlerinde çalışmıya mecbur tu
tulur, 2 - Yerlerine başkalarını çalıştırmak is-
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tiyenler çalışmıya mecbur oldukları beher gün 
için iki kişi çalıştırırlar, 3 - Arabasiyle beraber 
iş görmiye ayrılacak olanların bir günlük hiz
metleri üç gün sayılır; hükümlerini iyi .bulma
dım, mahzurlarını kısaca arzettim ve kadınların 
çalıştırılmaması, erkeklerin yerlerine başkaları 
iki misli çalışmıya mecbur tutulmamaları, araba-
lariyle çalışanlar için üç gün sayılır kaydmm 
kaldırılması ve araba nevine ve göreceği işe 
göre kaç gün sayılacağının mahallinin takdiri
ne bırakılması şeklinde bu üç fıkranm tadilini 
ve encümenin de buna muvafakat etmesini ri-
ra, ederim. 

Muhterem mazbata muharriri Nevzad Bey, 
kadınların yapabilecekleri işlerde çalıştırılacak
larını, «îş görmeğe elverişli olanlar» kaydı ol
duğu için ileri sürdüğüm mahzurların varit ol
madığını, yerlerine başkasını çalıştıranların da 
makul sebep gösterdikten sonra maddenin son 
fıkrasından istifade edebileceklerini, araba hak
kındaki sözlerimi de anlıyamadıklarmı cevaben 
beyan buyurdular. Anladığıma göre böyledir. 
Bu cevaplar beni tatmin etmediğinden dolayı 
kürsüye çıktım, Sizi tekrar yorduğumdan dola
yı hicap duyuyorum. Müsaadenizle bu hususta 
bir kaç söz daha söliyeceğim . 

Evvelâ Nevzad Bey arkadaşımızın sözlerine 
cevap vereceğim: Maddenin birinci fıkrasını ay
nen okuyacağım : «Burada iş görmeğe elverişli» 
cümlesinden benim anladığım, gözleri kör, kolu 
veya bacağı sakat, daimî hasta, yani hiç çalışa-
mıyacak vaziyette olan kadın ve erkeklerin is
tifade edecekleri bir hükümdür. Bundan ne bir 
asker ailesi, ne bir fakir, ne de yirmi yaşmda, 
emzikte çocuğu genç bir kadın veya 60 yaşm
da beli bükülmüş zavallı bir ihtiyar, ne de kim
sesiz 3 - 4 çocuklu bir kadın istifade edemezler. 
Yerlerine başkalarım çalıştıranların çalışmaya 
mecbur oldukları beher gün için iki kişi çalış
tırırlar hükmü sarih ve katidir. Son fıkradaki 
istisna yalnız köy dışında oturanlar içindir. Bu 
maddeden köyde oturanların hiç istifade edemi-
yecekleri tabiidir. 

Hulâsa, dün arzettiğim gibi kadmlarm çalış
mağa mecbur tutulmaları köylü için çok ağır 
ve üzücü bir külfettir. Türkün büyük meziyetle
rinden birisi de kadına, bilhassa ana ve babaya 
karşı olan sevgi ve hürmettir. Yirmi yaşında kı
zını, karısını, kız kardeşini veya altmış yaşmda 
anasmı bu gibi kalabalık yerlerde çalıştırmağı 
da ayıp sayar. 55 - 60 yaşmdaki ihtiyarlarm 
bir çokları çalışamazlar. Bunlar çalışmağa değil, 
istirahat ve yardıma muhtaçtırlar. Bu gibiler
den duadan başka fayda görmiyen evlâtları üs
telik yerlerine 20, madde kabul edilirse 4040 gün 
çalışmak gibi ağır bir yük altma sokulmuş olu
yorlar. Kimsesiz, fakir, dul kadmlar, asker aile
leri, sefalet ve evlât acısmdan beli bükülmüş, 
vatanı uğruna bir kaç evlâdını ve kardeşini fe
da etmiş şehit analarını gözönüne alarak bu hu

susta verdiğim takririn kabul edileceğini umu
yorum. 

Yerlerine başkalarını çalıştıranlara gelince, 
köyde oturan her vatandaşın bizzat çalışma
sında köylülerin karşılacakları müşkülât ve za
rar aşikârdır. Meselâ, yazm hasat zamanı bir 
aile reisi için yirmi gün işinden ayrılmak ve 
yeıine başka birisini koymak, her gün bir kaç 
gündelikçi çalıştıran orta halli bir çiftçinin 
behemehal işinin başında bulunması ve çalış
ması lâzımdır. Fakir bir köylü bir sene müd
detle çobanlık, hizmetkârlık ve köyünden uzak 
yerlerde amelilik yapıyor. Yahut zengin veya 
münevver bir adamdır. Hem memur hem çiftçi
dir, bu gibi işlerde çalışamaz. Bekçidir, koru
cudur, âzadır işlerinden ayrılamazlar. Buna mü
masil bir çok misaller göstermek mümükün 
olduğu için bu fıkranın da kaldırılmasını tek
lif ettim. 

Arabasiyle çalışanların bir günlüğü üç gün 
sayılır hükmünü doğru bulmadığımın sebebi; 
tek atlı ufak araba ile çift atlı, dört tekerlekli 
ve kağnı arabaları arasında iş görmek ve ücret 
bakımından müsavat olamaz. Binaenaleyh üç 
günden altı güne kadar sayılır şeklinde değiş
tirilirse daha isabetli olur. 

Bu üç fıkra için verdiğim takririn kabulünü 
rica ederim. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Efendini, bu madde üzerinde ileriye sürülen 
mütalâalara Mazbata muharriri arkadaşımızın 
geçen toplantıda verdikleri cevapları dinledik
ten sonra bendenizca maksada göre bazı ilâve
ler derpiş etmek yerinde olacaktır. Bu madde 
bir mükellefiyet maddesidir. Şüphesiz istisna-
en tecviz ediyoruz, îstisnaen. tecviz etmekte bu
lunduğumuza göre zaruretin hududunu bir 
adım öteye geçmemek hususundaki maksatları
mızı maddede vuzuhla tebarüz ettirmemiz ye
rinde olur. Bu bakımdan bir defa bu mükellefi
yetin köy bütçeleri müsait olmıyan yerlerde 
yani bütçenin takati ve vüsati müsait olmadığı 
takdirde derpiş edilmesi yerinde olur. Bir kö
yün bütçesi hakikaten müsaitse ve köylü onu 
bütçeye yardım suretiyle başarmak meylinde 
ve kararında ise artık köylüye bedeni bir mü
kellefiyet tahmil etmek için hiç bir sebep yok
tur. Birinci nokta bu. 

îkinci nokta; bu işin bir defaya mahsus ol
ması lâzımgeîir. Köy halkının bu mükellefiye
tini nihayet bir köyün mektebini vücuda getir
mek hususundaki, köylümüzün arzusu malûm 
olduğundan, bu arzuyu tahakkuk ettirmek hu
susunda bir defaya hasretmek yerinde olur. 

Sonra efendim maddede deniliyor ki; köy 
bütçesi yapılırken mükellefiyete tabi olacak 
kimselerin de bir defteri yapılacaktır ve bu 
defter köy bütçesini tasdik ile mükellef olan 
makama arz ve makam tarafından tasdik edi-
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lecektir. Bu mükellefiyete tabi olacak kimse
lerin defteri yapıldıktan sonra köyde ilân edi
leceğine göre alâkalıların buna karşı itiraz hak
larının tanınması da yerinde olur. îşe elverişli 
olan kimselerin mükellefiyet defterinde yer 
alması lâzımgelir. Olabilir ki, isabet temin edi
lememiş olur. Binaenaleyh, buna alâkalının iti
raz hakkınm tanınması pek tabiidir. Nitekim 
çiftçi mallarını koruma kanununun bir madde
sinde köylünün malî mükellefiyetine taallûk eden 
kısmında dahi yapılacak olan defterlere itiraz 
hakkı tanınmıştır. Koruma bedelini ihtiva eden 
bir defter yapılıyor, ilân ediliyor. Alâkalı o 
deftere itiraz edebilir, itiraz edince 10 gün 
zarfında, ait olduğu mercice tetkikatı yapılır. 

Buradada bedenî mükellefiyete elverişli ol-
mıyan kimselerin ayni suretle itiraz hakkının 
tanınması ve mahfuz tutulması lâzımdır. Bina
enaleyh, zaten defter ilân edildikten sonra, de
niliyor ki, köy bütçesini tasdik edecek makam 
tarafından bu defterle birlikte tetkik ve tasdik 
edilir. Eğer encümen kabul ederse şu fıkranın 
ilâvesi yerinde olur : Köy bütçesini tasdik ede
cek makam tarafından bu defterde birlikte re
sen veya itiraz üzerine tetkik ve icabına göre 
tadil veya tasdik olunur. Zaten bu maksat da
hilindedir. Amma tavzih edilmesinde ve böyle 
bir hükmün konulmasında isabet vardır. 

Kanunun son fıkrası hakkındaki mütalâala
rımı geçen celsede arzetmiştim, Tekrar edecek 
değilim. Maruzatım bundan ibarettir. 

SÎNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Kıymet
li arkadaşımız Makiye Elgün bendenizin kadın
lar hakkındaki maruzatımı yanlış anlamış ol
duklarına şahit oldum. Bendeniz kadınların 
zaif ve nahif bünyeli olduklarını ileri sürdüğü
mün sebebi olarak kadınları kendilerine mahsus 
hastalıkları bulunduğunu arzetmekti. Yoksa 
fevkalâde hallerde kadınlarımız kendilerine bir 
vazife verildiğinde ne büyük fedakârlıklar yap
tığına ben bizzat şahidim. Ben millî harekât es
nasında aylarca ordunun arkasında, sırtmda 
cephane taşıyan Türk kadınını gözümle gör -
düm ve onlarla beraber çalıştım. Binaenaleyh, 
ben Türk kadınları vazifeye çağırıldığı vakit 
gelmemeleri lâzımgeldiğini iddia etmedim. Ben 
bu kadar küçük görecek zaif ruhlu bir insan de
ğilim. Nakiye Elgün'ün fikirlerini tashih buyur
malarını rica ederim. Türk kadını her çağırıl
dığı zaman, fakat fevkalâde hallerde her vazi
feye koşar ve erkeğinden daha fazla fedakârlık 
gösterir. Bunu arz için kürsüye geldim, Bu 
suretle tashih ediyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) - - Efendim, köy
lerde mükellefiyeti bedeniye kadar bedavaya 
çıkan iş yoktur. Bunun için bir yeri hüsnü 
intihap edip orada çalıştırmak gayet iyi bir 
şeydir. Ancak anlıyamadığım bir yer var. Her 
hangi bir mazereti varsa, yerine adam gön
derirse iki misli veriyor. Acaba bu düşünceyi 

arkadaşlarımıza ilham eden hangi fikirdir? İki 
kat verecekler, köyde bulunmıyanlar, te^şka 
yerde ameledir; gitmiştir başka yerde çoban 
durmuştur ve sairedir. Eğer bunlardan | bir 
defa dahi 20 gün hizmet istenirse maişejtine 
zarar verir. Fayik Barutçu arkadaşımızın| de
diği gibi, bir defaya mahsus olmak üzere ıjıek-
tep yapılacağı zaman bunlardan hizmet istejnek 
doğru olur. Her sene 20 gün mükellef kılafsak 
bu, doğru değildir. Ben de Encümen arkadaş
larımdan rica ediyorum, hizmetin bir deıaya 
mahsus olmasını ve iki katın kaldırılmasın^, is
tiyorum. 

Sonra para da lâzımdır buna. Giderler, taşını 
toprağını ağacını getirirler. Fakat paral ile 
alınacak çivi de, cam da lâzımdır. Gelmeyip 
para vermek istiyenlerden de para almalı vö bu 
ihtiyaçlara sarfetmelidir. Bendeniz Faik [Ah
met Barutçu'nun fikrine iştirak ediyorum.! Bu 
muhuakkak mektep yapılması zamanına nfün-
hasır olmalıdır ve bir çalışma günü yerine) iki 
misli para alınmalıdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, bu kadm meselesini halletmek ijçin, 
çok rica ederim, maddeyi bir kere daha gözjden 
geçiriniz. Orada deniyor ki, «18 yaşmdaıi 60 
yaşma kadar, kuyu kazdırma da dahil olduğu 
halde...» 60 yaşında bir kadına kuyu kazdırma 
mükellefiyetini vermek onu mezara sokmaktır. 
Kanun çok serttir. Biz, kadınlığın yapacağj ve 
yapamıyacağı vazifelerde, kadınlarla erkekler, 
ruhan müşterek olan bir milletiz ve kadınuj ne 
yapabileceğini ve ne yapması lâzımgeldiğini, 
kadm ve erkek, müştereken biliriz ve müştere
ken tâyin eden bir milletiz. Kadm, fdakâ^lık 
yapılması lâzımgelen her yerde erkeğe sornjıaz, 
davetsiz gider. Fakat bu asîl fikre, kuyu kaza
cak kadar ağır işlere kadınlığı sevk suretijyle, 
krymamak lâzımdır. Bu bir vazife vermek (de
ğil, doğrudan doğruya angariye yüklemek (flur 
arkadaşlar. (Doğru sesleri) Arkadaşlar, biJri-
kati olduğu gibi görmek lâzımdır. 60 yaşımda 
bir kadına, 18 yaşında bir kadına, kuyuya), in 
demek, ne demektir?. Dünyanın en ağır işedir 
kuyuya inmak arkadaşlar. Kadm da iş yapar 
anıma böyle işler değildir. Onun için biri işi 
yaparken diğer işlerimizi bozmamağa dikjkat 
edelim. Niçin yapıyoruz arkadaşlar? Irkmjızı, 
milletimizi yükseltmek için, mektep ihtiyacını 
temin etmek için bunu yapıyoruz. Bunu yakar
ken kadınlık müessesesini yıkmak katiyen doğ
ru değildir. Bu en nihayet fizikî kudrete daya
nan bir iştir. Rica ederim, kadınları pehlivan
lığa mı sevkedeceğiz? Bunları erkeklerin yiap-
tıkları bir çok ağa* işlere mi sevkedeceğiz? İm
kânı yoktur. Bunları yapamaz. Fikrî bfün-
yesi, tabii bünyesi buna muhaliftir. Bıratojnız 
edebiyatı, hissi bir taraf. Esasen yapamryafcak 
vaziyettedir. Onun için arkadaşlar, o kıjıyu 
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kazmak kelimesini kanundan tamamen kaldır
mak lâzımdır. General Sevüktekin bile bunu 
kabul ediyor. Bu kuyu kazmayı kaldıralım. Bu 
bir. 

İkincisi, bu mükellefiyet, bu hizmet, yirmi 
ile kırk beş yaş arasında olursa pekâlâ yapıla
bilir. Bir kadının yapabileceği iş olmak şartiyle 
ve bir defaya mahsus olmak üzere. 

Onun için arkadaşlarla bir ta,krir veriyoruz, 
kabulünü rica ederim. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar, huzuru âlinizde müzaekere edilen bu 
madde, ehemmiyeti büyük olan, şümulü büyük 
olan bir maddedir. Bu madde ile köylülere yeni 
bir takım mükellefiyetler vazediyoruz. Arka
daşlar, bundan evvel de bir çok kanunlarla köy
lülere bir çok mükellefiyetler yükletmiş bulunu
yoruz. Bir defa hatırlayalım, sıtma mücadelesi 
mükellefiyeti, Köy kanunu mükellefiyeti, çiftçi 
mallarını koruma mükellefiyeti, bir de önümüze 
gelen yeni nahiye kanunu ile köylüye tahmil 
edilen mükellefiyetler. Köylü bunları yaptıktan 
sonra kendi işlerini yapacak, bize yiyecek ye
tiştirecek. Bana öyle geliyor M arkadaşlar, 
bu yolda biraz ileri gidiyoruz. (Doğru sesleri) 
Bence köylüye bu kadar çok ve ağır bir mü
kellefiyet tahmil etmek doğru değildir. Bunun 
biraz hududunu kısmak lâzımdır. 

Sonra kadınlara vazedilen mükellefiyet hak
kında arkadaşım Ziya Gevher pek güzel konuştu. 

Türk kadını kendisine tevdi edilen vatan va
zifelerini seve, seve yapar. Türk kadmı feda
kârdır. Türk kadını asırlardan beri erkeği ile 
beraber çalışmaktadır. Fakat arkadaşlar, bu 
ilâve mükellefiyetleri koyarken Türk kadmmm 
evindeki vazifelerini, analık vazifelerini, karı
lık vazifesini ihmal etmesine meydan vermeme
liyiz. (Bravo sesleri). Türk kadınına ilâveten ko
nacak bu mükellefiyet yerinde değildir kanaa
tindeyim. îcabettiği vakit Türk kadım elbette 
omuzunda cephane de taşır. Bugün Türk kadı
nına bu kadar yük yüklemenin doğru olmadığını 
ve bunun kaldırılması lâzımgeldiğini Huzuru 
Âlinizde areztmek isterim. 

Maddede gördüğüm diğer bir iki sakatlık
tan bahsetmek istiyorum. Kendisi çalışamayıp 
da yerine başkasını çalıştırmak istiyen iki yev
miye tahmil edilmektedir. Bunun mânasmı 
anlıyamadım. Bu kanun bir ceza kanun değil
dir. Muayyen bir işin yapılması için almmış bir 
tedbirdir. Kendisi çalışamayıp da yerine baş
kasını gönderiyorsa niçin iki yevmiye tahmil 
edilsin? Bunu anlıyamadım. 

Sonra arabasiyle çalışanların bir gün çalış
maları üç yevmiye sayılacaktır. Arkadaşlarım, 
burada mhutelif cinsten arabalar mevcut oldu
ğunu ve bunların her birisinin de başka iş 
kabiliyetinde bulunduğunu kabul etmek lâzım
dır. Meselâ bir kağnı arabasiyle dört tekerlekli 

bir arabanın göreceği iş ayrıdır, bunlar arasın
da da bir tefrik yapmak lâzımdır. 

Sonra, maddenin sonunda «Bir defaya mah
pus olmak üezre» denilerek bütün bu mükel
lefiyetler cazip kılınıyor. Fakat arkadaşlarım, 
yapılacak olan işleri bir gözümüzün önüne ge
tirelim. Mektep binası yapacak, su isale ede
cek, bilmem çeşme yapacak. Bütün bunlar hangi 
bir defada biter? Senelrce devam edecek işler
dir. Onun için maddenin encümene verilmesini 
ve üzerinde daha esaslı tetkikat yapılmasını 
Heyeti Umumiyeden rica ediyorum. 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen
dim, bu 60 yaşındaki erkeklerin dahi kuyu kazma
sı meselesi hiç bir zaman sıhhi değildir. Çünkü bu 
yaşlarda bir çok hastalıklar baş gösterir, tansi
yon bozuklukları ve bir çok dahili ifrazat bo
zuklukları görülür. Bunları nazarı dikkate al
mak lâzımdır. Bu itibarla bunda elli yaştan 
fazlaya çıkmamalarını ve bu cihetin nazara alın
masını arzediyorum. 

SAMt ERKMAN (Tunceli) — Efendim, bu 
maddenin bir son fıkrası vardır. Her hangi 
köyde 10 dönüm tarlası olan bir adam şehirde 
oturuyor, bu adam 20 günlük mükellefiyetini 
para vererek yapacak. Bu, memleketin biraz da 
arazi iktisadi işlerine taallûk eden bir mesele
dir. Şu demektir ki; biz şehirlileri köylerde 
arazi sahibi yapmak istemiyoruz. Bunlara mü
kellefiyet vere vere köylerden ellerini^ ayakla
rını keseceğiz. Ancak böyle bir siyaseti iktisadi
ye Maarif vekâletinin ve Maarif encümeninin işi 
değildir. Bu, bütün bir Hükümet işidir. 

Binaenaleyh Hükümetten soruyorum. Hükü
metin böyle bir siyaseti var mıdır ve bunu ta
kip etmek istiyor mu? Eğer bunu terviç edi
yorsa bir defa Heyeti umumiyeye kabul ettir
sin. Böyle şehirde oturan bir adamın köyde 
arazisi varsa, ya parası verilerek arazisi alınır 
veyahut, bunu köye bağışla, sen şehirde otur de
nir. Bence bu maddenin hiç yeri yoktur. Had
di zatinde bu madde şunu gösteriyor, az çok 
köylü ile haşrü neşrolmuş bir adamım. Bu mad
de, köylünün ruhunu pek az anladıklarını gös
teren en büyük bir misaldir. Bu madde köyü 
hiç anlamamış bir kalemden çıkmıştır. Bu mad
denin değil encümene iadesini, büsbütün tyyını 
teklif ediyorum. 

ALİ RıZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, bu encümende bendeniz de bulundum, aynı 
zamanda Muhtelit bir encümendir. Muhtelit bir 
encümen olmasma göre bu madde, bütün arka
daşlar tarafından gayet incelenerek ve gayet 
esaslı bir madde halinde çıkmıştır. Bu maddeyi 
kaldırmak demek, 20 nci madde vardırki, çok 
esaslı bir maddedir. Sonra onun hükmünü hiçe 
indirmiş oluruz. O madde mükellefiyet bakı
mından kanunun esasını teşkil eder. Gerçi bu 
istisnai bir kanundur ve burada köylüyü kal
kındırmak için yapılmış bir maddedir denilerek 
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üzün sözler söyİendi. Köylüyü kalkındırmak 
için işlemesi lâzımdır. Bu da el emeği ile, mesai 
ile vücuda gelir ve senede bir defaya mahsus
tur. Bir kısım arkadaşlar dediler ki, para ve
renler iki gün çalışsın da niçin bedenen çalı
şanlar bir gün çalışsın? Parası olanlar verecektir 
oımryanlar gidip çalışacaklardır. Eğer bu mad
de silinecek olursa parası olan ameleyi tutar 
çalıştım. Bunda kabul edilmiyecek bir cihet 
yektur. Uzun uzun görüşülmüştür. Bu madde 
yerindedir. Kaldırılırsa bütün maddeleri ona 
6öre değiştirmek lâzım gelecektir. (Hayır ha
yır sesleri). 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Muhterem Sinan Tekelioğlu arkada
şımız sözlerine, « Bu madde Teşkilâtı esasiyeye 
uymıyan bir hükmü ihtiva ediyor » diye başla
dılar. Arkadaşlar, Teşkilâtı esasiyeye asıl uy
mıyan bizim tahsili ibtidai noktasından bulun
duğumuz vaziyettir. Arkadaşımız bunu söyle
selerdi dada kuvvetli ve daha ziyade bu ihtiya
cı hatırlatan bir mütalâa dermeyan etmiş olur
lardı. Teşkilâtı esasiye kanunu mecburi tahsil 
esasını senelerdenberi vazettiği halde biz bu 
işte pek yavaş gitmek yüzünden hâlâ çok geri
deyiz. Evvelâ mütalâalarımızda bu hareket nok
tasından ayrılmamak lâzımgelir. Arkadaşmıız, 
bir misal olarak « kadınların çalıştırılması » 
mevzuunu ileri sürdüler. Geçen defa maruzat
ta bulunurken de söylemiştim ki, bu maddede 
kadına da, erkeğe de şâmil olmak üzere gayet 
açık bir kayit vardır, « iş görmeğe elverişli » 
deniyor. Bu işlerde çalıştırılacak olanlar; ister 
kadm olsun , ister erkek olsun « iş görmeğe 
elverişli » olacaklardır. 

Sonra yapılacak işler nelerdir? Köy için 
mektep binası yapılacak, bu binayasu ge
tirilecek, bahçesi yapılacak. Bu işler, bazı ar
kadaşlarımızın anlar gibi göründükleri şekilde 
her sene tekerrür edecek bir mükellefiyet de
ğildir. Köy okulunun esas itibariyle bir senede 
müştemilâtiyle beraber yapılması matlûptur. Fa
kat bir senede yapılamazsa nihayet ikinci se
nede bu işin başarılmasına hiç bir mâni yoktur, 
Onun için bu mükellefiyeti, her sene tekerrür 
edecek bir hizmetmiş gibi kadınlı, erkekli köylü 
vatandaşlarımız için bir ağır yük mahiyetinde 
telâkki etmeğe mahal yoktur. 

Galib Pekel arkadaşımız « araba ile çalışma
ğa » taallûk eden fıkraya sapanm ve pulluğun 
da ilâvesini ileri sürdüler. Bu mütalâalarına 
iştirak ederiz. Böyle bir kayıt ilâve edilebilir. 

Sonra gene Galib Pekel arkadaşımız son fık
raya iliştiler. Sonfıkra için « Bu bir vergidir, bu 
gibilere mükellefiyet tahmil etmemeli. Bir kasa
bada oturup da onun civarında bulunan köyler
le alâkası olanlar için 20 günlük mükellefiyet 
esasını kabul etmektense bunu nakdî bir mükel
lefiyete yani bir vergiye irca ederek sadeleştir
mek lâzımdır» diyorlar. Encümeniniz; ister bir 

köyde olsun, ister müteaddit köylerde olsun, 
köyden her hangib ir intifade bulunan şehirde 
veya kasabada mukim vatandaşların diğer köy
lülerden bu mükellefiyet cihetinden istisna, edil
mesini doğru bulmamıştır. Onlara tevcih edilen 
mükkellefiyetin de o neviden olması, ona benze
mesi, aynı mikyasa tabi tutulması encümeniniz-
ce muvafık görülmüştür. Kahraman arkadaşımız 
da kadınların çalışması üzerinde durdular; geçen 
defa yine aynı mevzu etrafında cevap verirken 
demiştim ki; kadmlarm, bu maddede nevileri 
sayılan işlerden şunda veya bunda çalıştırılaca
ğına dair bir sarahat yoktur. Nihayet kadınla
rın çalışacakları işlerin tâyini bir kanun mev
zuu değil, bir nizamname mevzuu olabilir. Hiç 
şüphe edilemez ki bir köyde kadınlı erkekli, ya
pılacak bir işte imece olarak çalışırken, erkek
ler kadınlara en ağır işleri tahmil etmek yoluna 
gidecek değildirler. Çünkü nihayet orada çalışa
cak kendi karıları, kızları, hemşireleridir. Niha
yet köylü, aklı selimi ile tesbit edeceği bir iş bö
lümü yapacaktır. Biz bu kadar şerefli bir kal
kınma hizmetinde Türk köylüsü arasında kadı
nı ayrı tutmağı doğru bulmuyoruz. Bu iş arzet-
tiğim gibi bir senelik, nihayet iki senelik bir iş
tir. Bu hayırlı işin başarılmasında, Bu şerefli 
işin başarılmasında Türk kadınmm da erkeği
nin yanmda yer alması muvafıktır mütalâa-
smdayız. 

Muhterem Faik Âhmed arkadaşımız diyor
lar ki, «köy bütçeleri bu maddede sayılan bina
ları ve müştemilâtını yapmağa müsait ise köy
lüye mükellefiyet tahmiline mahal olmamak lâ
zımgelir». Hakikaten köy bütçelerinden köy oku
lu binasını ve müştemilâtım yapmak kabil olur
sa ayrıca böyle bir mükelleıiyte lüzum kalmaz. 
Bu maddenin hükmü, ancak matlup olan bina
ların köy bütçeleriyle yapılamaması vaziyetleri
ne münhasırdır. Temenni edelim ki, köylerjimiz, 
kendi bütçeleriyle okul binalarını yapsml^r. O 
zaman bu maddeye mahal kalmaz. Fakat işimiz 
çok acele olduğu için, köy okulları binalarını 
biranevvel yapmak lâzımgeldiği için köy bütçe
si yoluyla yapmaktan ve bütçe imkânlarını bek-
liyerek işi - senelerdenberi olduğu gibi - uzat
maktan ziyade ameli bir yoldan gitmek vîe bu 
köy okulları binalarının biranevvel yapılmasını 
teinin edecek bir tesviye sureti bulunmasını 
tercih etmek elbette doğru olur. 

Yine muhterem Faik Ahmed arkadaşımız, iş 
mükellefiyetine tabi tutulacak köylülerin İsim
lerini havi olmak üzere asılacak defterlere karşı 
bir itiraz hakkı bulunmasını ileri sürdüler. Fil
hakika maddede böyle bir hüküm yoktur; Biz 
köylünün, bilhassa bu işe elverişliliği kaydi ko
nulduktan sonra onu seve seve, candan bir alâ
ka ile yapacağını esas kabul ettiğimiz için böyle 
bir itiraz hakkını varit görmedik, ve işi gevşet
mekten çekindik. Bununla beraber arkadaşı
mız böyle bir kaydın konulmasında ısrar eder 
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ve Yüksek Heyetiniz de bunu tasvip buyurursa 
bu hususta Encümence bir mâni tasavvur edile
mez. 

Emin Sazak arkadaşımız, yirmi günün fazla
lığı mütalâasında bulundular. Arkadaşlar bu 20 
günün fazlalığı, fikri, zannediyorum İri madde
de sayılan işlerin, uzun müddet süreceği ziha-
bmdan ileri geliyor. Bu işlerde asıl olan bir se
nede yapılmasıdır. Çünkü yapılması mevzuuba-
his olan; köy okulu veya bölge okulu binasiyle 
bahçesi, su işleri, müştemilâtıdır. Bunun; asgeri 
hesaba göre bir senede yapılamazsa İM senede, 
ve nihayet iki senede de yapılamadığı takdirde 
en geniş olarak üç senede yapılması esası kabul 
edilmelidir. Binaenaleyh bu yirmi günlük müd
det, esasen bir sene içinde olacak, bu kâfi gel
mezse iki sene ve nihayet üç sene devam edecek; 
bitecek. Yoksa yıllarca devam edip gidecek iş
lerden değildir. Sonra bu yirmi günlük zaman 
köylümüzün istihsal işlerine engel olmaz. Bu da 
varit değildir. Çünkü onuncu maddenin (A) ve 
(B) fıkralarında, evvelce bunların münakaşa
larında arzettiğim gibi, köy okullannm öğret
men ve eğitmenlerinin delaletiyle teşebbüs edi
lecek işler; gelişi güzel, rastgele yapılacak de
ğildir. Bunlar plânlıdır ve bu plâna göre sene
nin muayyen günlerine tevzi edilecektir. Bu su
retle köylünün işleri işkâl edilmiş olmıyacaktır. 

Böyle bir iş bölümü mevzuubahis olunca yir
mi günün fazla olması asla varit görülemez. 
Yiımi günü azaltalım da köy okulları yıllarca 
yapılmasın mı? Biz okul binasının bir an evvel 
yapılmasını istiyoruz. Öyle sanıyoruz ki, Yük
sek Heyetiniz yirmi günü azımsar bile. Bunu 
çoğaltma taraftan olmalıdır. Çünkü işimiz, çok 
gecikmiştir. Müstacel bir iş karşısındayız. 
Sonra bir arkadaşımız yaş haddinin (20) ile 
(40) arasında olmasını istediler, iş görmeye ka
biliyetli olduktan sonra âzami yaş haddi niçin 
(60) olmasın, ve acaba köylülerimiz, (60) ya
şına gelmekle sıhhatça inhitata mı uğruyorlar, 
böyle mi telâkki ediyorlar? Bence (60) yaşın 
azami had olmasında hiç bir mahzur yoktur. 
Öyle zannediyorum ki, maddenin tâyin ettiği 
yaş hadleri köylünün pekâlâ çalışabileceği bir 
çağdır, ve bu çalışma da bir külfet değildir. 
ister kadın, ister erkek olsun, bu hususta «iş 
görmeğe elverişli» gibi gayet sarih bir kayıt 
da konmuş olduğu halde, bu açık kayıt karşısı-
smda niçin azami haddi (40) yaşa indirmeli? 
Niçin asgari haddi daha yukarı çıkarmalı? 

Muhterem Kasım arkadaşımız, buyurdular 
ki, «köylüye mükellefiyet tahmilinde o kadar 
ileri gitmemeliyiz.» Arkadaşlar, esasen köylü
nün bellibaşlı mükellefiyetleri köy kanununda 
tesbit edilmiş bulunmaktadır ve bu kanun lâyi
hasında da köy kanununda tesbit edilmiş ol
duğu halde senelerdenberi ihmale uğrayan iş-
leıın yapılmasını temin yolunda bazı tedbirle
ri ileri sürülmektedir. Bu tedbirlerin işlemesi, 

yürümesi çok müessir olması temin edilmelidir. 
Soma köyde bütün inkişaflar, bütün iktisadi, 
zirai ve hayati inkişaflar; köy okulunun yapıl
masına bağlıdır, köy irfanına bağlıdır, köylü
nün anlayışına bağlıdır. Köy okulu yapılma
dıkça köyün inkişafı beklenebilir mi? köy oku
lu binasının yapılması hususunda niçin bu ka
dar teenniye lüzum görüyorlar, bunu anlıyamı-
yorum. 

Yine muhterem Kasım arkadaşımız; «başka
sını çalıştıranlar, niçin beher gün için iki kişi 
çalıştıracaklardır?» buyurdular. Arkadaşlar, 
maddede hâkim olan, hızdır; bu işi bir an ev
vel başarmaktır. Kendisi çalışmadığı için ve 
çalışmağa da mâni hâli bulunmadığı için, baş
kasını çalıştırdığı zaman her gün için iki kişi 
çalıştırmak lâzımdır, denilmiştir. Encümenin 
düşündüğü budur. 

Doktor Şükrü Emed arkadaşımız da, zanne
derim, yaştan bahis buyurdular. Maddedeki 
«iş görmeğe elverişli» kaydını, bu noktayı tav
zih etmek için tekrar edeceğim. Maksatları, bir 
sıhhi rapora ihtiyaç olduğu mudur? Bu ise, bu, 
köylülerin kendi aklı selimlerile, ihtiyarlariyle 
kendi kendilerine halledecekleri bir meseledir. 
iş görmeğe kabiliyeti olanlar gönül hoşluğuyle 
gidecekler, bu işi yapacaklardır. 

Arkadaşlar, sözlerime nihayet verirken, köy
lerimizin, ne vaziyette bulunduğunu ve bu 
maddede mevzubahis olan okul binasmm ve 
müştemilâtının yapılması için ne kadar sürate 
ihtiyaç olduğunu rakamlara müsteniden arze-
debilmek için köylerimizin nüfus grupları itiba
riyle vaziyetlerini kısaca arzedeceğim: Nüfusu 

.(50) ye kadar olan köylerimizin sayısı (966) dır. 
Nüfusu (51 -100) olan köylerimizin sayısı (2903) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(101-150) 
(151-200) 
(201 - 250) 
(251 - 300) 
(301 - 400) 
(401 - 500) 
(501 den yul-

» 
» 
» 
» 
» 
» 

carı olan 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(3935) 
(4270) 
(4092) 
(3359) 
(5292) 
(3293) 
(6766) 

dır. 
Görüyorsunuz ki, arkadaşlar, hemen köyle

rimizin ancak % (45, 7) sinin nüfusu, (500) ü 
aşmaktadır. Öbür köylerin nüfusu hep bu 
hadden aşağıdır. Bu vaziyette olan köyleri
mizde bu mekteplerin yapılması için ne ka
dar sürate, ihtimama muhtaç olduğumuz bu 
rakamların belâgatiyle apaçık ortaya çıkar. 

Sonra sözümün başında temas ettiğim bir 
vaziyeti sözüme nihayet verirken daha açık 
bir surette arzedeceğim: Bizde «Maarifi umu
miye» (Frenklerin «Enstitüksiyon puplik» de
dikleri) fikri, Tanzimatta başlamıştır. Bir kaç 
sene evvel yüzüncü yıl dönümünü idrak etti
ğimiz Tanzimattan beri, yani yüz seneden beri 
(Maarifi umumiye) icabettiği gibi tahakkuk 
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ettirilememiştir. Bu işde çok geri kalınmıştır. 
Bu kanun lâyihası, bir irfan seferberliği, bir 
«Mecburi tahsil» seferberliği olarak kabul edil
melidir. Bu lâyihadaki bütün hızlar, tekay-
yüdler, ihtimamlar, endişeler; sırf bu yüz se
nelik gecikmenin biran "evvel telâfi edilmesi 
ve «Mecburi tahsil» umdesinin tahakkuk etti
rilmesi içindir. Lâyihanın haleti ruhiyesi budur. 
Bu haleti ruhiye ile mütalâa buyurulursa zava-
hirden ibaret kalan, sıkıntı gibi görünen bir 
takım kayıtların, tamamiyle, âcil bir ihtiya
cın, tatmini gecikmiş bir ihtiyacın biran evvel 
temini için atılmak istenilen kuvvetli adımların 
eseri olduğu kolaylıkla anlaşılır. Maruzatım 
bundan ibarettir; Yüksek takdirinize arzedi-
yorum. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Mazbata mu
harririnden bir tek sual soracağım. 

Efendim, burada bu maddenin bir fıkrası var. 
Bunda çalışmıyanlar kendi çalışmadıkları gün
ler için bir gün yerine iki gün başkasını çalış
tırırlar gibi bir cezai müeyyide var. Bunun se
bebi nedir? Bunu soruyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Bir arakadaşımız bunu sordu, cevap 
verdim, tekrar ediyorum. 

Aslolan bu işlerin her köylü tarafından biz
zat yapılmasıdır. îşin hızından gaybetmemesi 
için, biran evvel başarılması için bir köylü ma
zereti olmadığı halde bundan kaçınırsa, bu iş 
birliğinden, bu şerefli işten kaçınırsa ona mu
kabil... 

Dr. SADÎ KONK (Bursa) — Gelip hizmet 
edemiyor. Kaçınmak mevzuubahis değildir. 
Gelemiyor. Niçin kendisinin yerine iki kişi gön
derecek? 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Arzettiğim gibi bu işbirliğini elde 
etmek içindir. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Reis Bey söz 
isterim. 

ÎZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu madde
de «Bu işi görmeğe elverişli» deniyor. Bunu 
kim takdir edecektir? 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Bu kanunun tatbikma memur olan 
makam oradaki idarî makam. Köy ihtiyar he
yeti var; defter yapılacak. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Eğitmen 
mi? 

MVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Bursa) — Oradaki idarî makam, köy ihtiyar 
heyeti var. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Zapta geç
sin. 

MUVAKKAT En. M. M. NEVZAD AYAŞ 
(Devamla) — Mükelleflerin defteri yapılacak, 
ilân olunacak, bütçeyi tasdik eden makam ta
rafından tasdik olunacak. Elbette mükellef -
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| lerin vaziyetini o makam, tetkik etmek salâ

hiyetini de haizdir. Geçen celsede de bu yolda 
bir sual karsısında kaldım. 

MUVAKKAT En. REİSİ SALAH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, Encümen namına arze-
diyor ve maddenin Encümene verilmesini rica. 
ediyorum, (Bravo sesleri, alkışlar). 

Burada muhterem hatiplerin mütalâalarını 
dinledik. Bu hususta bir çok takrirler de ve-

I rilmiştir. Müsaade buyurursanız bu takrir
lerle beraber ayrıca zaptı da tetkik ederek bu 
madde üzerinde yeniden tetkikatta buluna
cağız. 

(Kürsüye, kürsüye sesleri). 
Müsaade buyurun efendim, müsaade buyuru

nuz da bir noktayı buradan arzedeyim. 
(Kürsüye sesleri). 
Efendim, bu madde Heyeti Celileniz huzu

runda müzakere edilmeden evvel muhterem ar
kadaşlarımızdan bazıları bu maddeye taallûk 
eden noktai nazarlarından bizi haberdar etmiş
lerdi. Bunu daha evvel encümende görüştük. 
Bize tadil ve değiştirilmesi istenilen hususlar 
teklif edildiği zaman, bu maddede encümenin 
ısrarla karar verdiği neticesine vardık. Bina
enaleyh kendilerinin bizi haberdar ettiği husus
larda şu noktalarda tadilâtın kabul edildiği 
tarzında müzakere sırasmda encümen bir şey 
arzedemedi. Şimdi cereyan eden müzakereye ve 
arzettiğim gibi muhterem bazı arkadaşlarımız
dan herhangi birinin bu maddenin muhtelif fık
ralarına taallûk eden mütalâalarına göre, ar
kadaşlarımızla temaslarımızda, Maarif vekili 
Beyefendinin de bu meselede beraberce yeniden 
işin tetkik edilmesi faydalı olacağı kanaati hâ
sıl oldu. (Kadınlar çıkarılmalı sesleri) Tetkik 
edeceğimiz nokta, bu kadınların hususiyetini 
nazarı dikkate almıştık. Fakat metindeki «elve
rişli» tâbiri bu maksadı o derecede izah edemi
yorsa daha muvazzah bir hale koruz. (Hayır, 
hayır, kadınlar behemehal çıkmalı sesleri, gü
rültüler). Efendim, müsaade buyurun, bu kadın 
işi, yani bunların bu işten çıkarılması nokta
sı hakkında mütalâalarınızı dinliyoruz. Bunla
rın büsbütün çıkarılması doğru mudur, de
ğil midir, bu bapta encümen naçizane mütalâ
asını bildirir. Neticede hüküm verecek, meseleye 
hâkim olacak yine Heyeti celiledir. Yalnı« şim
di burada esbabı mucibeyi serdetmeğe mahal 
yoktur. Mademki tetkika muhtaç olduğunu bia 
burada kabul ettik, bunları ayrı, ayrı tetkik 
edeceğiz. Bu noktalar meselenin nelerdeıi iba
ret olduğunu hulâsa eder. Sonra mazeret mese
leleri, bunları da yeniden nazarı dikkate ala
cağız. Faik Ahmed arkadaşımızın buyurduğu, 
kendi çalışmıyanlarm iki amele ücreti vermesi 
hakkında dermeyan edilen mütalâa da nazarı 
dikkate alınacaktır. En sonra köyde oturmayıp-
ta, köyde yerleri olanlar için 20 günlük iş mü-

I kellefiyeti hususunda - şimdiden arzedeyim - bü-
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tün encümen arkadaşlarım bu noktada musirdir. 
Yalnız bir nokta var, bu verilecek yirmi günlük 
amele mükellefiyetinin, oradan ettikleri istifade 
ile mütenasip olması hakkmda bir kayıt konup 
konmaması meselesini müsaade buyurursanız 

• tetkik edeceğiz. 
ÎSMAÎL ALPSAR (Çorum) — Yalnız ka

dınları istisna etmek şarttır. 
MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 

(Kocaeli) — Onlar hakkında bir mütalâa der-
meyan etmek salâhiyetim dahilinde değildir. 

Fakat bir de askerî mükellefiyet hakkmda bir 
kanun vardır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Efen
dim, maddeyi encümene alacaklarına göre Maz
bata muharririnden şu prensip dâvasının burada 
izah edilmesini talebediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bir mü
kellefiyeti bedel tarikiyle ifa var mı? Hangi 
kanuna uyar da buraya konur? Ben köylüyüm, 
gitmiyeceğim, hangi prensip vardır ki beni mec
bur etsin? (Yol mükellefiyeti kanunu sesleri) 
Bu, bütün kanunlarımıza, bütün prensiplerimize 
ve parti esaslarına mugayirdir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Şimdi bu mad
deyi Encümen alacağına göre ortada tetkik olu
nacak bir madde metni yoktur. 

Şimdi ben rica ediyorum, arkadaşımızın mü-
talâatmı, Encümen namına kabul etmiyorum. 
Çünkü kanunlara, nizamlara, Teşkilâtı esasiye-
ye, bilmem Partimizin prensiplerine mugayir bir 
teklif buraya gelmez. Şunu da arzedeyim ki bu, 
bedel değildir, amele ücretini vermektir. Bu 
noktai nazardan gösterilen esbabı mucibeyi Hü
kümet de, Encümen de yerinde bulmuştur. 
Maksat çalışan uzuvların ücretlerini vermektir. 
Yoksa bedeli şahsi kabul etmek değildir. Bu 
zihniyeti kabul edemeyiz. 

REÎS — Efendim, encümen maddeyi alıyor. 
Şu halde takrir sahipleri encümenle temas eder
ler, uyuşamadıklan takdirde her vakit takrir
lerini Heyeti Umumiyede reye koydurmak hak
ları mahfuzdur. Söz almış arkadaşlarımız var
dır. Bunlar da encümenle temas ederler. Şu hal
de maddeyi encümene veriyorum. 

SAMÎ ERKMAM (Tunceli) — Maddenin 
tayyına ait bir takririm var. 

REÎS ~ Müsaade buyurunuz, lütfen Encü
menle temas edersiniz. 

Açık reye iştirak etmiyen var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

REÎS — 26 ncı madde de evvelkisiyle alâ
kadardır. Bunu da encümene havale ediyoruz. 

MUVAKKAT En. REÎSÎ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, bununla alâkalı diğer 
maddelerde bazı hükümler var. 

REÎS — O halde lâyihanın müzakeresinin 
tehiri lâzımdır. Lâyihanın müzakeresini tehir 
ediyoruz. 

9. — Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü Teşkilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı ka
nunla 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin mezkûr 
umum müdürlük kısmında değişiklik yapılması -
na dair kanun lâyihası-ve Bütçe encümeni maz
batası (1/798) [1] 

REÎS — Hükümet namına kimse var mı? 
(Maliye vekili var sesleri). 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanunun 
bazı maddeleriyle Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet meteoro
loji umum müdürlüğü kısmında değişiklik ya-

pılmasna dair kanun 
MADDE 1. — 3127 saylı kanunun 4 ncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü

nün teknik işleri müdürlükleriyle teknik ve ida
rî şubeleri vazifeleri aşağıda yazılıdır: 

I. Teknik müdürlükler; 
A) Hava işleri müdürlüğü; 
Bu müdürlüğün vazifesi; ulusal ve yabancı 

meteoroloji istasyonlarından alacağı rasatlara 
göre Türkiye'de hava ve deniz seferlerini koru
mak ve memleketin hava hadiseleriyle ilgili di
ğer işlerine lüzumlu olan haberleri vermektedir. 
Bu müdürlük gece ve gündüz ve bütün tatiller
de arasız çalışır. 

B) Klimatoloji işleri müdürlüğü; 
Bu müdürlüğün vazifesi; ikinci maddenin 

(B) fıkrasındaki hizmetleri başarmak için bü
tün kara ve deniz meteoroloji istasyonlarının 
rasatlarını inceliyerek ihtiyaçları karşılıyacak 
şekilde cetveller tertip ve işler hazırlamak ve 
uluslar arası meteoroloji işlerinde bu müdürlük
le ilgili çalışmalarda bulunmak; 

C) İdrometreoloji işleri müdürlüğü: 
Bu müdürlüğün vazifesi; istasyonlar tarafın

dan yapılan yağış rasatlariyle tebahhur ve su 
rasatlarını inceliyerek ihtisaslar bakımından 
cetveller tertip etmek ve bültenler hazırlamak. 

II. Teknik şubeler: 
D) Mikroklimatoloji şubesi: 
Bu şubenin vazifesi; memleketin istihsal ne

batlarının büyüme ve yetişme safhaları ve ne
ticesini, hava ve iklimin yerine göre iyi ve kö
tü tesirlerini meydana çıkaracak surette çalış
malarda bulunmak ve bu suretle istihsal nebat
larının iyileştirilmesine temel teşkil eden bilgi
leri elde etmek. 

[1] 153 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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E) Tetkik ve yayım şubesi : 
Bu şubenin vazifesi; diğer ihtisas şubeleri

nin hazırladığı rasat cetvellerinden lüzumlu gö
rülenlerini grafik ve haritalar şekline koymak, 
genel ve ihtisas bültenlerini tertip etmek, 
basım işlerini takip etmek, kütüphane ve kurs
lara ait işleri yapmak ve neticelendirmek. 

F) Aletleri kontrol ve ayarlama şubesi : 
Bu şubenin vazifesi; rasat aletlerinin kont

rol ve ayarlarını yapmak, telsiz cihazlarma ait 
işleri takip ve intaç eylemek; 

III. îdarî şubeler : 
A) Muamelât ve muhaberat şubesi : 
Bu şubenin vazifesi; gelen ve giden her tür

lü kâğıtları ilgili şubelerine göre ayırt etmek, 
kayıtlarını yaparak sevk etmek, idarî ve teknik 
dosyaları tutmak ve muhafaza etmek. 

B) Zatişleri, sicil ve levazım şubesi : 
Vazifesi; merkez ve istasyonların memur ve 

müstahdemlerinin tâyin, nakil, izin ve ceza ve 
sicil işleriyle harcırah ve merkez maaş işlerine 
ait muamelelerini ve merkez ve istasyonların 
demirbaş eşya, mefruşat ve ayniyat ve her 
türlü levazım işlerini yapmak, yapı ve tesisata 
ait işleri takip ve intaç eylemek, eşya ve leva
zımın iyi halde muhafazasını temin eylemektir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Umum müdüre yardımcı ol
mak üzere bir umum müdür muavinliği ihdas 
olunmuştur. 

Umum müdür muavininin yüksek tahsil gör
müş ve meteoroloji teşkilâtı içinde yetişerek bu 
vazifeye ehliyet göstermiş olması şarttır. 

Umum müdür muavini, umum müdürün in
hası ve başvekilin tasdikiyle tâyin olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reye 
arzediyorum : Kabul buyuranlar ... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3127 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Meteoroloji umum müdürlüğü merkez ve vi
lâyetler teşkilâtında maaş ve ücretle istihdam 
edilmekte bulunan herhangi bir memur, umum 
müdürlüğün hizmetleri cümlesinden olan bir iş 
için umum müdürlük teşkilâtı veya münhal va
zife bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmak
sızın lüzum görülen yerlerde kullanılabilir. Bu 
muamele, birinci fıkra hükümleri dairesinde me
murun derecesine göre başvekilin tasdikiyle 
veya doğrudan doğruya umum müdür tarafın
dan yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Devlet Meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü kısmına ait merkez ve taşra kadro
ları kaldırılmış ve yerine bu ka una bağlı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

REİS — Mütalâa ver mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 30 mayısl942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

KEÎS — Mütalâa ver mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Mütalâa ver mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
10. — Umumi Hıfzıssıhha kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası re Dahiliye, Adliye, Hariciye, İktisat ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri mazba
taları (1/234) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir 

Umumî Hıfzıssıhha kanununun bazı maddele 
lerinin değiştirilmesi ve bir maddesinin kaldı

rılması hakkında kanun 
MADDE 1. — Umumî hıfzıssıhha kanunu

nun 31, 33, 34, 35: 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
52, 63, 229, 234 ncü maddeleri aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 31. — Bir Türk limanından diğer 
bir Türk limanına veya ecnebi limanlarından 
bir Türk limanına gelen her gemi hareket et
tiği limandan bir sıhhat patentesi almakla mü
kelleftir, 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Türk gemilerinin patentala-
rı üzerinde konsolosluk vizesinin bulunmasını 
mecburi kılan memleketlere mensup gemilerin 
Türk limanlarına ihtilât etmek üzere geldikleri 
ve hareket limanlarında Türk konsolosu mevcut 
bulunduğu takdirde bunların patentaları üze
rinde konsolos vizesi bulunması mecburidir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Patentayı hâmil olmaksızın. 

1] 151 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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boğazlara gelen transit gemilerin gösterecekleri 
sıhhi beyanname veyahut uğradıkları ecnebi li

manlarından aldıkları giimrük veya liman permi
lerinde o limanın sıhhi durumu hakkında salâ
hiyet sahibi makamlar tarafından verilmiş sıh
hi meşruhat patenta yerine kaim olur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuran... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — 33 ncü maddede zikredilen 
vizelere mukabil mahsus kanun mucibince alı
nacak resimler konsolosluklar tarafından ve 
konsolos bulunmıyan limanlardan vizesiz ola
rak gelen gemilerden de muvasalat limanların
da mahallî Hükümet memurları tarafından tah
sil olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuralar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — 37 nci maddede zikredilen 
hastalıklardan hariçten gelmiş olmadığı tahak
kuk eden kolera, veba ve sâri humma vakala-
riyle çiçek ve lekeli humma salgınlarının zuhu
runu bildiren patentalar ile mebdeinde temiz 
olduğu halde Türkiye limanlarından birine ge
linceye kadar seyahat müddeti esnasında gemi
nin sıhhi durumunda vukua gelen değişiklik do-
layısiyle evsafı değişen patentalar bulaşık ad
dolunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Madde 40. — Ecnebi limanlarından gelen 

tekmil gemiler ilk vâsıl oldukları Türk limanın
da ve münhasıran Türk limanları arasmda mun
tazam sefer yapan millî yolcu gemileri ise ilk 
hareket ettikleri ve vardıkları son Türk liman
larında sıhhi muameleye (sıhhi istintak, prati
ka, patenta veya vize almak") tabi olup aynı se
ferde uğrayacakları diğer Türk limanlarında 
içlerinde bulaşık hastalıklardan musap veya ölü 
bulunmamak şartiyle tekrar sıhhi muameleye 
(pratika ve vize) tabi tutulmadan serbestçe 
yolcularını çıkarır ve hareket ederler; şu kadar 
ki, vapurun sıhhi durumunu tevsik için gemi 
tabibi veya sıhhat memuru numunesine uvgun 
bir bülteni doldurarak limanda sahil sıhhiye 
idaresine göndermekle mükelleftir. 

Muntazam seferler yapan vapurlar hari
cinde kalan diğer büyük ve küçük bütün gemi
ler sahil sıhhiye teşkilâtı bulunan her Türk li
manında sıhhi muameleye tabi olup sahil sıhhi
ye teşkilâtı bulunmıyan limanlarda yalnız hare
ketlerinde vize almakla mükellef tutulur. 

Ancak Türk veya ecnebi limanlarından ge
rek Akdeniz veya Karadeniz boğazlarına 
vâsıl olan tekmil gemiler, transit olarak geçse-
ler dahi, olbapta mevzu hükümler dairesinde 
boğazlarda sıhhi muameleye tabi olurlar. 

I REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
I edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Ecnebi limanlardan ilk Türk 
limanına vâsıl olan gemilerle boğazlarda sıhhi 
muameleye tabi tuttulan gemiler muvasalatları 
akabinde ve talimatnamelerle tâyin olunan saat
lerde Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
tabip veya memurları tarafından ziyaret ve pa-
tentaları ile sıhhi vaziyetleri tetkik olunur. Bu 
memurlar tarafından serbest pratika verilmedik
çe gemilere başkalarının girmesi ve gemilerden 
47 nci maddede mezkûr talimatname hükümleri 
haricinde kimsenin çıkması memnudur. 

Buharlı veya motorlu alelûmum şilepler, bo
ğazlar hariç olmak üzere uğradıkları bütün 
Türk limanlarında ve diğer yelkenli motorlu ve
ya kürekli bilûmum deniz nakil vasıtaları ise 
hem boğazlarda ve hem uğradıkları tekmil Türü 
limanlarında sıhhi muamelelerini karada sahil 
sıhihye dairesinde veya bu vazifeyi gören ma
kama müracaatla yaptırırlar. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Kaza, fırtma veya ahvali fev
kalâde sebebiyle bir limana ilticaya mecbur olan 
gemiler da.hi patentalarını veyahut 35 nci mad
dede yazılı vesikaları mevcut olduğu takdirde 
göstermeğe ve o limandan hareketle rinde vize 
almağa mecburdurlar. Bu gemiler sahil sıhhat 
memurlarının murakabesi altmda limanda ka
lıp ihtiyaçlarını da temin edebilirler. 

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

Madde 43. — Türk limanlarına gelen ecnebi 
harp gemileriyle ecnebi donanmalarına mensup 
muavin sefineler ve hükümdarları, Devlet Reis
lerini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ziya
rete gelen zatleri hâmil hususi yatlar ve gemiler 
patenta ibrazına mecbur değildirler. Kara ile 
ihtilât etmek ve serbest pratika almak istedik
leri takdirde behemehal sıhhi muameleye ve ica
bında sıhhi tedbirlere tabi tutulurlar. 

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

Madde 44. — Türk haxp sefineleri ve ticaret 
ile münasebeti olmayıp Hükümete ait bulunan 
sair gemiler münhasıran hizmetlerine ait işler 
için Türk limanları arasmda seyrisefer ettikle
ri ve hiç bir bulaşık limana uğramadıkları ve 
yolcu, asker ve sair eşhas nakleylemedikleri tak
dirde Türk limanlarına girip çıktıkları zaman
lar sıhhi muameleye tabi değildirler. Fakat ge
mi içinde sâri hastalık zuhur ettiği takdirde bu 
gemilerin kaptanları muvasalat limanlarındaki 
hudut ve sahiller sıhaht memurlarına haber ver
meğe mecburdurlar. Bu takdirde tıbbi muayene 

I yapılmadan ve serbest pratika verilmeden kara 
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iİe ihtilât edemezler. 37 nci maddede zikredi
len hastalıklarla bulaşık limanlardan gelen bu 
nevi gemiler sair ticaret sefineleri hakkındaki 
hükme tabidirler. 

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

Madde 45. — Türk limanlarından birinde 
sâri hastalık zuhur ederse Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekâletinin emriyle bu limandan hare
ket eden tekmil gemiler, mütaakıben uğrıya-
cakları Türk limanlarında ihtilâttan evvel sıhhi 
muayeneye tabi tutulurlar. 

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

Madde 46. — 43 ve 44 ncü maddelerde zikre
dilen gemilerle ve küçük mesafelere gidip hiç 
bir yere uğramıyarak avdet eden, tenezzüh, ba
lıkçı ve süngerci ve tahlisiye gemileri müstesna 
olmak üzere Türkiye limanlarından ihtilât ede
rek çıkan her Türk ve ecnebi gemisi bir sıhhat 
patentasını hâmil olur. 

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

Madde 52. — Bütün Türkiye limanlarında 
sıhhi muamele ifası Hudut ve sahiller sıhhat j 
umum müdürlüğü memurlarına aitttir. I 

Bunların bulunmadığı mahallerde Sıhhat | 
ve içtimai muavenet vekâletinin göstereceği lü-. j 
zum üzerine Hükümet veya belediye tabipleri, j 
liman reisleri veyahut nahiye müdürleri ile ! 
Gümrük memurları kanun ve nizam ve talimat- j 
nameler hükümleri dairesinde sıhhi müdafaaya 
tereddüp eden vazifeleri ifa ederler. 

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

Madde 63. — Limanlarda gemilere sıhhat 
patentası vermekle mükellef sahil sıhhat me
murları veya teşkilât bulunmıyan mahallerde 
sahil sıhhiye işlerine bakmakla mükellef me
murlar 57 nci maddede yazılı hastalıklardan 
ancak kolera, vebaya ait hakikî vakaları ve 
çiçek ve lekeli humma salgın halinde ise zuhur 
eden vakaları limanlardan hareket edecek bilû
mum gemilerin sıhhat patentalarma işaret 
ederler. 

57 nci maddede yazılı sair hastalıkların an
cak salgm halini aldıkları zamanlarda ve Sıhr 
hat ve içtimai muavenet vekâletinden verilerek 
emir üzerine tahakkuk eden vaka adedleri hak
kında da patentalara şerh verilir. | 

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

Madde 229. — Kolera, veba, çiçek, şarbon, cü
zam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin 
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nakli memnu olduğu gibi kolera, veba, çiçek 
veya lekelihumma hastalıklarından vefat etmiş 
olanların bir sene geçmedikçe mezardan çıka
rılarak başka bir mahalle nakilleri de mem
nudur. 

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

Madde 234. — Ecnebi memleketlerden getiri
len ölülerin nakline müsaade edildiğini ve nak
linde sıhhi mahzur bulunmadığını tevsik için 
mahallî idareden verilmiş ölü nakil vesikası 
ibraz edilmesi mecburidir. 

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

MADDE 2. — 1593 sayılı Umumî hıfzıssıhha. 
kanununun 32 nci maddesi ilga edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
1. — Askerî Ceza kanununun bazı maddeleri

nin deği§tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/737) [1] 

REÎS — HJeyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Askeri Ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî Ceza kanu
nunun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 164 ve 174 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Harp hükümleri ve cari olacağı hal ve vakitler 

Madde 7. — Bu kanunda «Seferberlikte» ta
biriyle takyit edilen ceza hükümleri (Harp hü
kümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde 
caridir : 

A) Umumî seferberlik müddetince askerî 
şahıslar hakkında; 

B) Kısmî seferberlik ilân olunan mmtaka-
larda bunun devamı müddetince askerî şahıslar 
hakkında; 

C) Örfi idare ilân olunan mmtakalarda 

[l] 171 sayılı basma yazı zaptın sonundadırt 
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harp hükümleri tatbik olunacağına tcra Vekil
leri Heyetince karar verildiği takdirde bunun 
devamı müddetince mezkûr mıntakada bulunan
lar hakkında; 

D) Fesat ve isyan halinde veyahut silâh-
kullanılacak askerî bir hareket yapılması ha
linde kumanda eden subay tarafından harp hü
kümleri mer'i olacağı resmen bildirilen askerî 
kıtalar hakkında bu hallerin devamı müdde
tince ; 

E) Bulundukları mahalde en büyük rütbe
li komutan tarafından harp hükümleri mer'i 
olacağı kendilerine resmen tebliğ olunan harp 
esirleri hakkında. 

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

Memur, âmir ve üstün tarifi 
Madde 13. — 1. Bu kanunun tatbikatında 

«Memur» tâbirinden maksat 12 nci maddede 
yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır. 

2. Âmir, makam ve memuriyet itibariyle 
emretmek salâhiyetini haiz kimsedir. 

3. Üst tâbiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü 
gösterir. 

4. Herhangi bir suretle ciheti askeriyece 
göz altına alman yabancı Devlet orduları men
supları arasında astlık ve üstlük münasebetleri 
cari değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük 
münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından 
hususi surette verilen emirle teessüs edebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... K a 
bul edilmiştir. 

Kısa hapİ3 cezaları 
Madde 23. — A) Kısa hapis cezaları üç 

türlüdür : 
1. Göz hapsi; 
2. Oda hapsi; 
3. Katıksız hapis. 
B) Subay ve askerî memurlar hakkında: 
1. Dört haftaya kadar göz hapsi; 
2. Dört haftaya kadar oda hapsi. 
O) Erat hakkında: 
1. Dört haftaya kadar oda hapsi ; 
2. Üç haftaya kadar katıksız hapis cezaları 

verilebilir. 
D) Disiplin yoluyla askerî lise talebesine 

kısa hapis cezaları verilemez. 
E) Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsi

sat tam olarak verilir. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Göz ve oda hapsi cezalarının subaylarla memur
lar hakkında mahiyeti ve neticeleri ve icrası 

şekli 
Madde 24. — Subaylarla askerî memuurlar: 
A) Göz hapsi ceazlarmda: 
1. Rersmî daire ve kışla talimhanelerdeki 

hizmetin hiç birinden muaf değildir; 
2. Hizmetin hitamından sonra hiç bir yere 

gidemezler; 
Kışlada veya resmî odalarda kalırlar. 
3. Hizmete müteallik olanlar müstesna ol

mak üzere hiç bir ziyaret kabul edemezler. 
B) Oda hapsi cezalarında: 
1. Cezayı tek basma muayyen bir hapis 

odasında geçirirler; 
2. Emir veremezler; 
3. Umumî hizmetten mahrumdurlar. 
İtEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 

Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar 
Madde 63. — 1) Kabul edilecek bir özrü 

olmadan hazarda bakaya olanlarla yoklama ka
çağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlik
te muameleye tabi arkadaşlarmm ilk kafilesi 
sevkolunmuş bulunanlarla ihtiyat erattan çağr-
rılıpta özürsüz yaşıtlarmm veya birlikte mua
meleye tabi arkadaşlarmm şevklerinden son
ra bir hafta içinde gelmiyenler veyahut gelipte 
kıtalarına iltihak etmeden savuşanlar bir aydan 
a^tı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Yaşıtlarmm veya birlikte muameleye tabi ar
kadaşlarmm şevkinden sonra bir hafta içinde 
kendiliğinden gelenlerin cezası yarıya indirilir. 

2. Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olan
larla ruhsatlılardan sevk gününün bitmesinden 
itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan 
bir seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye 
kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelen
ler iki seneden aşağı olmamak üzere, elde edi
lenler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, 
üç aydan sonra kendiliğinden gelenler beş se
neden az olmamak üzere ağrr hapis, elde edi
lenler ölüm cezasına mahkûm edilirler. Az va
him hallerde ölüm cezası yerine müebbet veya 
on seneden aşağı olmamak üzere ağrr hapis 
cezası verilir ve diğer hallerde gösterilen ceza
lar yarıya indirilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? .. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Çağrılıpta gelmiyen yedeksubaylarla askerî 
memurların cezaları 

Madde 64. — 1) Hazarda askerî hizme
te çağırıldığı halde 1076 sayılı kanunun 15 nci 
maddesine tevfikan Millî Müdafaa vekâletince 
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emredilen müddet içinde askerlik şubesine gel-
miyen yedeksubay ve askerî memurlardan bu 
müddetin bitmesinden sonra on beş gün içinde 
elde edilenler bir aydan altı aya kadar, on beş 
günden sonra üç ay içinde elde edilenler altı 
aydan bir seneye kadar hapis ve üç aydan son
ra elde edilenler beş seneye kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu müddetler içinde kendiliğinden gelenle
rin cezaları yarıya indirilir. 

2. Seferberlikte çağırıldığı halde muayyen 
müddet içinde askerlik şubesine gelmiyen yedek 
subaylarla askerî memurlardan bu müdde
tin bitmesinden sonra yedi gün içinde gelenler 
üç aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı 
aydan üç seneye kadar, yedi günden sonra üç 
ay içinde gelenler iki seneden ve elde edilenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç ay
dan sonra gelenler beş seneden az olmamak üze
re ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

3. Askerî hizmet için yapılan davet üzerine 
şubeye gelen yedeksubay ve askerî memurlar
dan mahalli müretteplerine hazarda on iki ve 
seferberlikte dört gün içinde hareket etmiyen-
ler veya yol müddeti hariç olarak bu müddet
lerin yarısından fazla bir müddeti yolda geçi
rerek vazife ve memuriyetlerine iltihak 
etmiyenler hazarda üç aya kadar ve seferberlik
te üç aydan beş seneye kadar hapsolunurlar. 
Bu fıkrada ve 65 nci maddede yazılı müddetler 
halin icabına göre Millî Müdafaa vekilliğince 
azaltılabilir veya uzatılabilir. 

Az vahim hallerde 63 ncü maddenin son fık
rasında yazılı hükümler bu maddede yazılı olan 
cezalar hakkmda da tatbik olunur. 

4. 1076 sayılı kanunun 13 ve 15 nci madde
lerinde yazılı haller bu maddenin tatbikmda da 
nazara alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harp esirleri hakkında bu kanunun tatbiki 
Madde 158. — 1. Harp esirleri bir suç 

işlerlerse rütbelerine göre bu kanun mucibince 
cezalandırılırlar. 

2. Harp esirleri arasında astlık ve üstlük 
münasebetleri esaret hali başladıktan sonra 
cari değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük 
münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafın
dan veril on emirle teessüs edebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezasiyle cezalandırılanlar 
Madde 164. — Disiplin cezaları aşağıda 

yazdı olanlara verilir: 
A*) Askerî şahıslar; 
B) Bir harp esnasında bir hizmet veya mu

kavele ve taahhüt ile veya herhangi bir sebep 

ve suretle muharip Türk ordusu nezdinde buîü* 
nan ve orduyu takip eden şahıslar; 

C) Harp esirleri; 
D) Herhangi bir suretle askerî makamlar

ca göz altına alman yabancı Devlet ordu men
sup lariyle diğer şahıslar. 

İ.İEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Disiplin cezalarının tatbiki sureti 
Madde 174. — 1. 164 ncü maddenin B, O 

ve D fıkralarında yazılı olan şahıslar hakkında 
bu kanunun ikinci kısmının askerler hakkın
daki hükümleri tatbik olunur. 

Maaş katı cezası, maaş alanların aldıkları 
maaş ve yevmiyelere göre hesap olunur. 

2. Asker olmıyan şahıslara verilecek ceza
lar içtimai mevkilerine göre tâyin olunur, 

3. Kadınlar hakkında katıksız hapis ceza
sı tatbik olunamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler..., Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
12. — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/603) 

REÎS — Alâkadar vekil burada yok, geçi
yoruz. [ 

13. — Devlet memurları aylıkarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/820) 

REÎS — Alâkadar vekil buradalar mı*? Bu
rada değildirler, o halde bu lâyihayı geçiyoruz 
efendim. 

11. — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
Teşkilât ve memurini kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet encümenleri mazba
taları (1/812) [*] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu-

180 sayılı basmayazı zaptın sonundtifdır. 
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yüranlar ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti Teşkilât ve Memurin kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba

zı maddeler eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 26 

neı maddesinin Â bendi, 32 nci maddesinin bi
rinci îıkrası ve 39, 40, 49, 51, 54, 57, 58, 59, Öl 
ve ö4 neü maddeleri aşağıda yazılı şekilde de^ 
ğiştiriimiştir: 

Madde 26: 
A) Umumî muvazeneye ait teşkilât: 
I. Umumi müiettışliKier silini müşavirlik

leri; 
'•> 2. Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlük

leri; 
3. Hükümet tabiplikleri; 
4. Küçük sihnat memurlukları; 
5. Tıbbi, sıhhi ve içtimai müesseseler; 
6. Sıhhat merkezleri; 
7. Muayene ve tesellüm komisyonu; 
8. Hastalıklarla mücadele teşkilâtı; 
9. Seyyar sıhhi teşkilât. 
Muayene ve tesellüm komisyonu vekâletçe 

hazırlanacak bir talimatnameye göre vazife ifa 
eder. 

BEİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 32. : Küçük sıhhat memurları: 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde Hükümet ta

biplerinin emri altında lüzumu kadar küçük 
sınhat memuru bulunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 39 : Vekâletin meslekî hizmetlerinde 
çalıştırılan tababet ve şuabatı sanatlar men-
suplariyle eczacı ve kimyagerlerin ve idarî me
murların sınıfları ve bu sınıflara mahsus maaş 
dereceleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde gösterilmiştir. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihte müstah
dem memurların sınıf ve dereceleri Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletince bu cetvele göre 
3656 sayılı kanun esasları dairesinde tesbit olu
nur. 

Mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyelerin sıhhi hizmetlerinde çalışıp tâyin 
hakları Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine 
ait bulunan tababet ve şuabatı sanatları men-
suplariyle eczacı ve kimyagerlerin maaş dere
celerinin ve sınıflarının bu cetvele göre tanzi
mi mecburidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 40 : 3656, 3711 ve 3888 sayılı kanun^ 
lara bağlı kadro cetvellerinin Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti memurlarına ait kısımları 
kaldırılmış ve mezkûr vekâletin merkez ve vi
lâyetler teşkilâtına dahil maaşlı ve ücretli me
murlarının derece, unvan ve adetleri bu ka
nuna bağlı (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanuna merbut (2) numaralı 
cetvelin ve 3968 sayılı kanuna bağlı ihtisas ve 
muvakkat ihtiyaç mevkilerini - gösteren (1) ve 
(2) numaralı cetvellerin Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekâletine ait kısımları kaldırılmış ve 
bunların yerine işbu kanuna bağlı (3) numaralı 
cetvel konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 49 : Sıhaht ve içtimai muavenet mü
fettişleri : 

Teftiş heyeti reisi; Başmüfettişler, birinci 
ve ikinci sınıf müfettişler olmak üzere üç sı
nıftır. 

A) Teftiş heyeti reisliğine, başmüfettişlik 
ve birinci sınıf müfettişliklere; daha evvelki sı
nıflarda terfi müddetlerini dolduran ve terfia 
ehil olan müfettişler ve başmüfettişler tayin 
olunurlar. 

B) İkinci smıfa; Sıhaht ve içtimai muave
net müdürleri ve birinci sınıf Hükümet tabip
leri ile, ihtisaslarından istifade edilmek istenilen 
sair tabip, eczacı ve kimyagerler tâyin olımur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar. ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 51 : Vekillik daire reisleriyle umum 
müdür ve müdürleri ve bunların muavinleri, 
vekillik ve sıhhi müesseseler mütehassısları, 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri, teftiş 
heyeti reisi, başmüfettişleri ve müfettişleri 
maaş dereceleri ve ehliyetlerine göre bu sınıflar 
arasında mütekabilen nakil veya terfi suretiyle 
tâyin edilebilirler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 54 : Mütehassıslar, maaş derecelerine 
göre beş sınıf olup bunlardan maada ayrıca mü
tehassıs muavinleri de bulunur. 

Mütehassıs muavinliğine ve beşinci sınıf mü
tehassıslığa kıdemsiz mütehassıslar tâyin olu
nurlar. Dördüncü, üçüncü, ikinci ve birinci sı
nıf mütehassıslıklara daha evvelki sınıflarda bi
rer derece terfi müddetini muvaffakiyetle bitir
miş olanlar tâyin edilirler. 

Şu kadar ki, idarî vazifelerde veya 3659 sa
yılı kanuna tabi müesseselerde bulunmuş olan 
mütehassıslar ihtisasları dahilindeki diğer mü-
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tehassıslıklara 3656 sayılı kanun esalarma göre 
nakil, terfi ve tâyin edilebilirler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 57 : Hastaneler, sıhhi ve içtimai mu
avenet müesseseleri eczacılıklarına Türkiye'de 
sanatını yapmağa izinli eczacılar tâyin olunur
lar. 

Eczacılar, başeczacı ve eczacı olmak üzere 
iki kısımdırlar. 

Eczacı kısmı beş sınıftır. Beşinci smf ecza
cılığın ilk basamağıdır. Dördüncü, üçüncü, ikinci 
ve birinci sınıf eczacılıklarla baş eczacılığa daha 
evvelki sınıflarda veya vekâlet mütehassıslıkla
rında birer terfi müddetini doldurmuş ve terfie 
hak kazanmış olanlar tâyin olunurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 58 : Hastaneler ve sıhhi müesseseler 
diş tabipliklerine Türkiye'de sanatını yapmağa 
izinli diş tabipleri tâyin olunurlar. Diş tabip
leri üç sınıftır. 

Üçüncü sınıf, diş tabipliğinin ilk basamağıdır. 
İkinci ve birinci sınıf diş tabipleri daha evvelki 
sınıflarda birer derece terfi müddetini muvaf
fakiyetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş olanlar
dır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 59 : Küçük sıhhat memurları
na, Küçük sıhhat memurlar mektebi ve bunlara 
muadil tedrisat yapan Gedikli sıhhiye erbaş oku
lu mezunlariyle diş tabibi, eczacılar veya tıp fa
kültesi altıncı sömestr tahsilini bitirmiş olanlar 
tâyin edilirler. 

Küçük sıhhat memurları üç sınıftır : 
Üçüncü smıf sıhhat memurluğunun ilk ba

samağıdır. Bu sınıfa Küçük sıhhat memurları 
mektebinden ve Gedikli sıhhiye erbaş okulların
dan çıkanlarla Tıp fakültesinin altıncı sömest
rini bitirmiş olanlar alınırlar. 

İkinci ve birinci sınıflara daha evvelki sı
nıflarda birer derece terfi müddetini bitirmiş 
olan sıhhat memurları alınırlar. 

Şukadar ki; diş tabipleriyle eczacılar, kanu
nen almağa müstahak oldukları aylıklarla tâyin 
edilebilirler. 

Diplomasız smıf mektepsiz sıhhat memurla
rına münhasırdır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 61 : Hastabakıcı hemşireler, baş
hemşire ve hemşire olmak üzere iki kısma ayrı
lırlar, 

Hemşireler üç sınıftır : 
A) Üçüncü smıf a en az ilk tahsil görmüş, 

ve müteaddit servisleri bulunan hastanelerde 
iki seneden az olmamak üzere hastabakıcılık 
yapmış ve usulen imtihan edilerek muvaffak ol
muş Türk kadmlar almır; 

B) İkinci smıf a : ' 
1. Vekâletçe tanmmış hastabakıcı hemşire 

mekteplerinden mezun olanlar; 
2. Üçüncü smıf hemşirelerden orta tahsil 

görmüş olupta bu sınıfta bir terfi müddeti hiz
met ettikten sonra hastabakıcı hemşire mek
teplerinde okunan derslerden yapılacak imtihan
da muvaffak olarak mektepli smıfına kabul edil
miş olanlar; 

3. Orta tahsilini bitirdikten sonra vekâlet
çe tanmmış hastabakıcı hemşire mekteplerinde 
okunan dersleri ve tahsil müddetinden daha 
az olmamak üzere hususi müesseselerde nazari 
ve ameli ders görerek hemşireliği öğrenmiş olan
lardan hastabakıcı hemşire mekteplerinde usu
len yapılacak imtihanda muvaffak olanlar ka
bul olunurlar. 

G) Birinci sınıf hemşireliğe ve başhemşi
reliğe daha evvelki sınıflarda birer derece terfi 
müddeti hizmet etmiş ve liyakatleri usulen tas
dik edilmiş bulunanlar terfi edilirler. 

İşbu madde mucibince yapılacak tâyin ve ter-
filer 3656 sayılı kanun esaslarına göre icra edi
lir. 

REÎS — Mütalâa var mı?.. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

j 
Madde 64 : Her sıhhat ve içtimai [mua

venet müdürlüğünde ve icabeden Hükümet ta
biplerinde ve sıhhat merkezlerinde lüzumu ka
dar sıhhat işleri kâtibi bulunur. 

Sıhhat kâtipleri üç sınıftır. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar

zediyorum... Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3017 numaralı kanuna aşağı
daki maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti müsteşar muavini müsteşarın 
yardımcısı olup vekâlet encümeni ve inizıbat 
komisyonuna iştirak ve müsteşarın bulunmadı
ğı zamanlarda bu teşekküllere riyaset eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — 3017 sayılı kanunun muh
telif maddelerinde zikri geçen sicil ve memur
lar ve Muamelât müdürlüğü ile Levazım me
murluğunun unvanları Muamelât ve Zat Şişleri 
umum müdürlüğüne ve Levazım müdürlüğüne 
çevrilmiştir. 
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REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar- I 

zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka- ı 
bul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Sıhhat merkezleri: 
Lüzumuna göre ve imkânlar dairesinde sıh

hat merkezleri tesis edilerek bütün tıbbi ve iç
timai hizmetler ve mücadele işlerine tahsis 
edilir. 

Bu merkezler; tavzif edildikleri hizmetlere 
göre ya Hükümet tabipleri veyahut tababet şu
belerinin birinde ihtisas yaparak usulen serti
fika almış olan mütahassıs etibba tarafından 
idare edilir. 

Mütehassıslardan bu müesseselerde bulu
nanların geçirdikleri müddetler mütehassıslık
larda geçmiş sayılır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 15 temmuz 1942 
tarihinden muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killeri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
15. — Hatay vilâyetinde adli kanunların tat

bik şekline ve ilâmların infazı tarzına dair 3713 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası 

REÎS — Adliye vekili ve yahut namına kim
se var mı? Kimse yok, geçiyoruz. 

16. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâ
vaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı kanunun iki maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Adliye ve Millî 
Müdafaa encümenleri mazbataları (1/187) [1] 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelerin müzakeresi
ne geçilmesini reye arzediyorum: Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 
sayılı kanunun ikinci maddesini değiştiren 

kanun 

MADDE 1. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvalarının tetkik ve muhakeme usulü 
hökkmdaki 3410 sayılı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

[1] 193 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

1942 C : 1 
Madde 2. — Mevzuat hükümlerine uygun 

olarak salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, teb
dil ve nakil hakkındaki muamele ve kararlar, 
salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza ve 
kanaatleri ile talim ve terbiye, sevk ve idare 
emir ve kumanda ve disiplin işlerine taallûk 
eden karar ve muameleler idarî dâva mevzuu 
olamaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MABDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

17. — - Cemiyetler kanununun 38 nci madde
sine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(1/268) [1] 

REÎS — Dahiliye vekili ve yahut namına 
kimse var mı? 

MAARİF En. REÎSÎ RIDVAN NAFÎZ ED-
CiÜER (Manisa) — Bu kanunun maarife de ta
allûku dolayısiyle ve ehemmiyetine binaen Ma
arif encümeninde de tetkik edilmesinde fayda 
vardır. Encümene verilmesini rica ederim. 

îvEÎS — Maarif encümeni lâyihayı istiyor, 
reyinize arzediyorum: Lâyihanın Maarif encü
menine havalesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
3888 sat/ılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin ta
dili hak kın dahi İ088 sayılı kanuna bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
•ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/803) 

REÎS — Bu Dahiliye vekâletine ait bir lâyi
hadır. Vekil yoktur. Tehir ediyoruz. 

19. — (iedildi küçük zabit membalarına dair 
olan 2505 sayılı kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (1/832) [2] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 190 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 188 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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Gedikli küçük zabit membalarını dair 2505 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinin tadiline dair 

kanun 
MADDE 1. — 2505 sayılı kanunun 5 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
A) Askerî lise ve orta okullardan, sıhhi hal

lerinden gayri sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşı
nı ikmal etmiş iseler çıkarılmalarını mütaakıp 
18 yaşını bitirmemişlerse askerlik çağına gir
diklerinde ve yoklamaları yapılmaksızın er ola
rak kıtalara verilirler. 

B) H?arp ve Deniz harp okullariyle ordu 
hesabına diğer yüksek tahsil kurumlarında bu
lunan talebeden subay olmıyacaklarma dair 
okul idare heyeti tarafından verilen kararla 
okuldan çıkarılanlardan 2034 sayılı kanun hük
müne tabi olmıyanlar çavuşlukla kıtalara sevk-
olunurlar. 

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı talebeler, 
sınıflarına mahsus muvazzaflık hizmetinden baş
ka askerî mekteplerde meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar fazla hizmete tabi tutu
lurlar. Bunların muvazzaflıkları kıtaya duhul
den başlar. 

D) Bunlardan arzu edenler ,lâzım olan 
şartları haiz iseler muvazzaflık hizmetinden baş
ka 12 sene hizmeti taahhüt etmek şartiyle ta
limatnamesine tevfikan gedikli erbaş yetiştiri
lirler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bunlardan halen silâh altında 

bulunanlar hakkında da aynı hükümler tatbik 
olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. ! 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir 
20. — Tokad mebusu Galib Pekel'in Köy ka

nununa ek kanun teklifi ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (2/61) 

REÎS — Ruznamenin en son maddesi, Tokad 
mebusu Galib Pekel'in Köy kanununa ek ka
nun teklifi hakkındaki lâyihadır. Dahiliye ve
kili bulunmadığı için müzakeresini talik edi
yoruz. 

Şuhalde ruznamemizde müzakere edilecek 
başka madde kalmadığı için açık reyin netice
sini arzediyorum. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkın
daki kanuna (234) zat rey vermiştir. Binaena
leyh kanun (234) reyle kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati -18. 

«•» 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Korahitar 
Ali Çetinkaya 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 234 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 195 

Miinhaller 0 
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Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gtiran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Aya» 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ruauhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

1 : 70 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Süleyman Köatekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Ham di Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahın 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

8.6.1^42 C : 1 
Gûmüşane 

Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Refik Koraltan. 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tsmail Hakkı Ülkmen 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar, 
Rıza Saltnft 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşthir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoglu 
Besim Atalay 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektas 
Mtittalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgtter 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
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Zİya Kayran 
Mardin 

Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgoren 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim S i m Tarcan 

t : 70 8 .6 . 
Rize 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Eemalettin Kamu 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Eten 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

1942 d : 1 
Cevdet Kerim îneedayı 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Mergübe Gürleyük 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

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

Trabzo7i 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 

Salise Abanozoğîu 
Seril: Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktenı 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Alımed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kuyucak 
Rifat Vardar 
Şinagi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan (Mazur) 
Haydar Çerçel 

Ağr% 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykana 
Raıih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh S i m Levend 

Nazmi Topçoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacım Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya Ürgeevren 
Tevfik Temelli (Mazur) 

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

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Tahir Berkay 
Haydar Günver 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit (Mazur) 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
lemel Göksel 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
İskender Artun (Hasta) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya Üzer 

Gazianlcb 
T>r. Abdurrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
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Âbdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

tçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Ahnıed Hamdi Denizmen' 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcöz (M.) 
Şükrü Âli Ögel 

İzmir 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şenime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etem izzet Benice 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

1 : 7 0 8 . 6 . 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

KM şehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Orgeneral Ali Said 
Akbaytuğan (M.) 
iiagıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Hasta) 
Ali Muzaffer Göker 
Jhuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kâııi Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince (Hasta) 

Maras 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 

1942 C : 1 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid M'cngi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
AJi Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 

Ri&e 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 

Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
Gl. Naci Eldenie 

Sinob 
Hilmi Uran 
Hulusi Oruçoğlu 
Salâhattin Çam 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
(Rs. V.) 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
(M.)' 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soyer (M.) 

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

Yotffad 
Celâl Arat 
Sırn îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
ibrahim Etem Bozkurt 
CM.) 
Memed Emin Erişirgil 

»»« 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: (51 
Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Adliye 

Hariciye, İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
encümenleri mazbataları (1/234) 

T.C. 
Başvekâlet 21. . IX . 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5084 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 . IX . 1939 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. K. Saydam 

Mucip sebepler 

Umumî Hıfzıssılıha kanununun tadiline lüzum görülen 17 maddesinden 31, 32, 33, 34, 35 ve 38 
nei maddelerinde sıhhat patenteleri üzerine yapılan konsolosluk vizelerine ait hükümler mevcuttur. 
Sıhhat patenteleri üzerlerine yapılan konsolosluk vizelerinin karşılıklı olarak kaldırılması hakkın
daki Beynelmilel itilâf nameye 3541 sayılı kanun ile Cumhuriyet Hükümetimiz iltihak eylemiş oldu
ğundan yukarıda gösterilen maddelerin itilâi'name hükümlerine aykırı olan konsolosluk vizelerine 
ait hükümlerinin tadili zaruri görülmüş ve ona göre tadilât yapılmıştır. Ancak kaldırılan konso
losluk vizesine ait beş madde mevcut olduğundan eski 35 nei madde muhtevasi zaruri olarak 34 ncü 
maddeye nakledilmiş ve yeni 35 nei maddeye de transit gemiler hakkında bazı kolaylığı muhtevi 
hükümler konulmuştur. 

Sahillerimizde sefer yapan yerli ve ecnebi gemilerin uğradıkları her Türk limanında sıhhi mua
meleye tabi tutulmıyarak bu hususta bazı kolaylıklar gösterilmesi muvafık görülmüş ve bunun 
için Türk gemilerinin ilk hareket ettikleri ve ecnebi gemilerinin ise ilk vâsıl oldukları Türk limanla
rında ve boğazlara giren yerli ve ecnebi gemilerin yalnız boğazlara giriyorken sıhhi [muameleye 
tabi tutulmalariyle iktifa edilerek bunların mütaakiben uğrayacakları Türk limanlarmdaj sıhhi mua
meleye tabi tutulmamaları esas ittihaz edilmiş olduğundan kanunun 40 ve 41 nei maddeleri bu 
esaslar dairesinde değiştirilmiştir. Mücbir sebepler altında limanlarımıza iltica eden gemilere patente 
ibrazı ve mübrem ihtiyaçlarını temin bakımından bazı kolaylıklar gösterilmesi muvafık görüldü
ğünden 42 nei madde muhteviyatı bu suretle değiştirilmiştir. 

Türk limanlarına gelen ecnebi harp gemilerinden başka ecnebi hükümdarları ve Devlet Reislerini 
ve Hükümet ricalini hâmil hususi yat veya gemilerin de patente muamelesinden istisna edilme
leri tensip kılınmış ve 43 ncü madde bu suretle değiştirilmiştir. 

Türk harp sefinelerinden bahseden 44 ncü maddedeki (Sıhhi muayeneye) tâbirinin (Sıhhi mua
mele) olarak değiştirilmesi zaruri bulunduğundan maddede yalnız bu değişiklik yapılmaisiyle iktifa 
olunmuştur. 

Türk sahillerinde sefer yapan yerli ve ecnebi gemilere icabeden âzami kolaylıklar gösteren hü
kümler 40 ve 41 nei maddelere konulmuş olduğundan kanunun Marmara havzasında sefer yapan ge-



nülere gösterilen kolaylıklardan bahseden 45 nei madde hükümlerine lüzum kalmamış ve bu hüküm
ler yerine ayni maddeye sarî hastalık bulunan Türk limanlarından hareket eden gemilerin tâbi tutu
lacağı muameleye dair hükümler konulmuştur. 

Balıkçı gemilerinden bahseden 46 ncı maddede bu gemilere gösterilen kolaylıklar ayni vaziyette 
bulunan tenezzüh gemilerine ve sünger avlayan gemilere) de teşmil edildiği gibi sahil sıhhiye teşkilâ
tımız buhmmıyan limanlarda gemilerin pratika işlerine bakan diğer dairelere mensub memurların 
sıhhat resmi tahsili ile bir alâkaları bulunmadığından 52 nci maddedeki buna aid kayid çıkarılmış 
ve 63 neü madde mucibince veba:, kolera, çiçek ve lekelihummadan maada olan sarî hastalık vakala
rının Türk sahillerinde işleyen gemilerin patentelerine kaydedilmesinde bir faide melhuz bulunma
dığından bu hastalıkların ancak salgın şeklini aldıkları zaman patentlere derci muvafık görülerek 
maddede bu suretle değişiklik yapılmıştır. 

Bir memleketten diğer bir memlekete nakledilecek ölülerin tâbi tutulacağı muameleler hakkın
daki Beynelmilel itilâfnameye 3584 sayılı kanun ile Cumhuriyet Hükümetimiz iltihak etmiş oldu
ğundan Umumî hıfzıssıhha kanununun 229 ve 234 neü maddelerinde itilâfname hükümlerine aykırı 
bulunan ve sarî hastalıklardan vefat etmiş ölülerin vefatlarından ne kadar zaman sonra nakledile
bileceklerini gösteren müddet meselesine aid hüküm ile ecnebi memleketlerden Türkiyeye «getirilecek 
ölülerin nakil vesikalarının kosolosluklarımızca tasdikli olması hakkındaki hükmün düzeltilmesi za
rurî görülmüş ve mezkûr maddenin bu husustaki hükümleri ona göre düzeltilmiştir. 

Tadili mevzuubahs edilen 17 maddenin eski şekillerile yeni şekilleri gösterilmek suretile bu hu
susta bir kanun lâyihası hazırlanarak mucib sebebler lâyihasile birlikte yüksek tasvibe arzolunmuştur. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. ve 1. M. encümeni " 1 - XI -1939 
Esas No. 1/234 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkında Sıhhat ve içtimaî muave
net vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
21 - IX-1939 tarihli ve 6/5084 numaralı tezke-
resile gönderilen ve encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı 
hazır bulunduğu halde okundu ve görüşüldü: 

Sıhhat patenteleri üzerlerine yapılan konso
losluk vizelerinin karşılıklı olarak kaldırılması 
hakkındaki beynelmilel itilâfnameye Cumhuri
yet Hükümetimizin de iltihakı 3541 numaralı 
kanun ile tasdik edildiğinden 1593 numaralı 
umumî hıfzıssıhha kanununun bu itilâfnameye 
uymayan hükümlerinin değiştirilmesi ve Mon 
trö mukavelesinde mecburî patente usulü ka
bul edilmediğinden transit gemilere kolaylık 
gösterilmesi lâzım geldiği cihetle umumî hıfzıs
sıhha kanununun 31, 32, 33, 34, 35 ve 38 nci 
maddeleri adı geçen itilâfname ve mukaveleye 

uygun bir şekle getirilmek üzere sahillerimiz 
arasında muntazam seferler yapan millî gemile
rimizin ilk hareket limanile son muvasalât li
manında ve ecnebi gemilerin ilk vâsıl oldukları 
Türk limanlarında ve boğazlara giren millî ve 
ecnebi gemilerin yalnız boğazlara girerken sıh
hî muameleye tâbi tutulup geldikleri veya se
ferleri üzerindeki limanlarda salgın hasta
lıklar mevcud olduğu haller müstesna 
olmak üzere ayni sefer esnasında yolları 
üzerinde uğrayacakları diğer Türk liman
larının her birinde sıhhî muameleye tâbi 
kılınmaması, mücbir sebebler dolayısile limanla
rımıza iltica eden ve mübrem ihtiyaçlarını temin 
zaruretinde bulunan gemilere 3687 numaralı ka
nunla bahşedilen müsaade ve muafiyetlerden mâ
ada diğer bazı kolaylıklar gösterilmesi, ecnebî 
harb gemilerile ecnbî hükümdarları ve Devlet Re
islerini ve Hükümet ricalini hâmil hususî yat 
veya gemilerin patente muamelesinden istisna-

( S. Sayısı : 151 ) 
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lan, bunlardan başka memleket iktisadiyatı üze
rinde f aideli olan balıkçı gemileri ile sünger av-
lıyan gemilere ve tenezzüh gemilerine de bazı 
müsaadelerin teşmili hakkında yazılmış olan ah
kâm ile yine 3584 numaralı kanun mucibince il
tihak eylediğimiz beynelmilel itilâfnameye göre 
bir memleketten diğer bir memlekete nakledilecek 
ölülerin tâbi tutulacağı ahkâma tevfikan umumî 
hıfzıssıhha kanununun 229 ve 234 ncü maddele
rinin tadili de muvafık görülüb Hükümetin 
teklif ettiği kanun lâyihasının 43 ncü maddesinin 
son fıkrası kaldırılarak ve bir maddenin sıra nu
marası tadil edilerek bazı kelime değişiklikleri 
ile kabulüne karar verilmiştir. 

Umumî hıfzıssıhha kanununun baz madeleri-
nin değiştirilmesi hakkında tanzim edilerek 
Yüksek Meclise arzı, icra Vekilleri Heyetinin 
5 . IX . 1939 tarihli içtimaında kararlaştırılan 
kanun lâyihası, Sıhhat ve içtimai muavenet en-
encümeninin mazbatasiyle birlikte encümenimize 
tevdi kılındığından Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti müsteşarı hazır olduğu halde okundu ve 
müzakere olundu: 

Hükümet lâyihasında yazılı olup Sıhhat ve 
içtimai muavenet encümeni mazbatasında teyit 
edilen mucip sebepler, encümenimizce de tama
men varit görülerek sıhhat ve içtimai muavenet 
encümeninin hazırladığı metin üzerinde tetkik
ler yapıldı ve 4 ncü madde ile 5 nci maddenin 
yerleri, esas kanunun madde numaralarındaki 
sırayı muhafaza etmek maksadiyle takdim ve 
tehir olundu. 

Ve bir de 5 nci ve 7 nci maddelerde (mahsus 
kanun ve mahsus madde) mucibince alınacak 
olan resimlerin mesnedi olan kanun isminin 
ve madde numarasının metinde tavzihi muva
fık görülerek o yolda küçük bir tashih yapıldı 
ve 16 nci madde metni de iltibasa mahal bırak-

Havalesi mucibince Dahiliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Sıhhat t. M. E. Reisi M. M. İcâtip 
Bursa Giresun Ejdirne 

Dr. R. Güran Dr. H. V. Somyürek F. Memik 
Ağrı Antalya Bileejik 

Dr. H. Kural Dr. M. Soykam Dr. ]fl. Suner 
Denizli Gazianteb • Kayseri 

Dr. H. Berkman Dr. M. A. Ağakay 8. 7\urgay 
Kocaeli Kütahya Tekirdağ 

Dr. F. Sorağman Dr. A. 8. Delilbaşı İV. Trak 
Zonguldak 
H. Okan 

mıyacak daha vazıh bir şekilde ifade ed{ildi. 
Havalesi mucibince Adliye encümenime tevdi 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Dahiliye En. Reisi Reis V. 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Kâtip 

Yozgad 
Z. Arkant 
Balıkesir 
8. Uzay 

Çanakkale 
H. Ergeneli 

Erzurum 
Gl. Z. Soydemiı 

Kayseri 
A. H. Kalaç 
Malatya 

E. Barkan 
Tokad 

Galib Pekel 
Zonguldak 

Çoruh 
Atıf T üzün 

Antalya 
R. Kaplan 
Bingöl 

M . M. 
Mardin 

Edib Ergin 
1 

Balıkesir 
F. Tİfidoğlu 

Buj-sa 
Necmeddin Sahir F. Gücendiren 

Çorum 
/ . K. Alpsar 

Hatay 
* A. Türkmen 

Konya 
Şevki Ergün 

Maraş 
Z. Kayran 

Trabzon 
S. Abanozoğu 

Zonguldak 

Erzurum 
N. Elgün 

î^mir 
M. Atdemir 

Kütjahya 
8. Ertem 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Yo 
S.Ko 

îgad 
'kmaz 

1. Etem Bozkuri Rifat Vardar 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 2 . IV .\1940 

Esas No. 1/234 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/234 
Karar No. 32 

5 .IV . 1941 

Yüksek Reisliğe 

Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâletince hazırlanarak Başvekâletin 2 1 . 
I X . 1939 tarih ve 6/5084 sayılı tezkeresiyle 
birlikte Adliye encümenine havale ve tevdi bu-
yurulan kanun lâyihasının ihtiva etmekte ol
duğu hükümler Sıhhat ve içtimai muavenet en
cümeninin yapmış olduğu tadillerde nazara alın
mak suretiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Umumî hıfzıssıhha kanununun tadili teklif 
olunan maddelerinden bir kısmı Cumhuriyet 
Hükümetinin de 3541 ve 3584 sayılı kanunlarla 
iltihak eylemiş olduğu beynelmilel anlaşmalarda 
kabul ve tesbit edilmiş olan bazı hükümlerin ka
nun metnine dercini diğer bir kışımı sahillerimiz
de sefer yapan yerli ve yabancı gemilerin tabi 
oldukları sıhhi muayeneler bakımından bazı ko
laylıklar gösterilmesini istihdaf etmektedir. 
Sıhhat patenteleri üzerinde yapılan konsolos
luk vazifelerinin karşılıklı olarak kaldırılması 
hakkındaki beynelmilel itilâf nameye tevfikan 
kanunun 31, 32, 33, 34, 35 ve 38 nci maddelerin
de mevcut konsolosluk vazifelerine ait hükümle
rin bu suretle tadili ve kezalik bir memleketten 
diğer bir memlekete nakledilecek ölülerin tabi 

tutulacağı muameleler hakkındaki beynelmilel 
itilâfname hükümleri dairesinde zikri geçen ka
nunun 229 ve 234 ncü maddelerinde yapılan ta
diller ve diğer maddelerde seyrüseferi kolaylaş
tırmağa matuf değişiklikler Encümenimizce de 
lüzumlu ve faydalı görülerek Sıhhat ve içtimai 
muavenet encümeninin tesbit eylemiş olduğu me
tin bazı ibare ve ifade değişiklikleriyle ve rey
lerin ittifakiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Hariciye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. M. M. 
Çorum Zonguldak 

Münir Çağıl Şinasi Devrin 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Manisa 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bingöl 

Feridun Fikri Dü§ünsel 
Gazianteb 

ö. A. Aksoy 
Kayseri 
R. Özsoy 

Sinob Rize 
A. Tümer Dr. Saim Ali Dilenire C. Atay 

Tokad Trabzon 
S. Atanç Faik Ahmed Barutçu 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
II ariciye encümeni 
Esas No. 1/234 
Karar No. 41 

17 . Yi. 1941 

1593 numaralı Umumî hıfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetinin 5 . IX . 1939 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı muoibesiyle birlikte encü-

Yüksek Reisliğe 

menimize havale edilmekle, Hariciye vekili ve 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti müsteşarı 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Kanun lâyihası 3541 sayılı kanun ile Cumhu
riyet Hükümetinin iltihak eylediği beynelmilel 
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eski itilâf namede konsolosluk vizelerinin karşılıklı 
olarak kaldırılması hakkında mevcut bulunan 
hükmün Umumî hıfzıssıhha kanununa ithalini ve 
bu suretle kanunda bazı tadillerin yapılmasını 
istihdaf etmektedir. 

Kanun lâyihasının temin etmek istediği ga
yelerden biri de sahillerimizde sefer yapan yerli 
ve ecnebi gemilerin uğradıkları her Türk lima
nında sıhhi muameleye tabi tutulmıyarak bu hu
susta bazı kolaylıklar gösterilmesidir. 

40 ve 41 nci maddelerde teklif edilen tadilât 
bununla alâkadardır. 

43 ncü maddede teklif edilen tadilâtta bey-
neddüvel nezaket icapları gözönünde tutulmuş
tur. 

44 ncü maddedeki tadil teklifi, bir zaruretin 
icabını ifade etmektedir. 

229 ve 230 ncu maddelerde teklif edilen tadi
lât Hükümetimizce iltihak edilen beynelmilel 
anlaşmanın hükümleriyle Hıfzıssıhha kanunu 
arasındaki intibakı temine matuftur. 

Encümenimiz Hükümetin teklifini Dahiliye, 
Adliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet encümen
leri mazbatalarında dermeyan edilen mütalâalar 
ve teklif edilen tadillerle birlikte tetkik etmiş 
ve Adliye encümeni tarafından teklif edilen me
tinde : 

Birinci maddenin, birinci fıkrasını metinden 
32 rakkammı çıkarmak suretiyle, ve mütaakıp 
hükümler, 

31 ve 33 ncü maddeleri aynen. 
34 ncü maddeyi metinde mevcut bir maddi 

hatayı tashih etmek suretiyle tadilen. 
35 ve 38 nci maddeleri aynen. 
40 nci maddeyi sonuncu fıkranın bazı kısım-

hatayı tashih etmek suretiyle tadilen. 
41 nci maddeyi metinde mevcut bir maddi 

hatayı tashih etmek suretiyle tadilen. j 
43 ve 44 ncü maddeleri aynen. j 
45 nci maddeyi metinde mevcut bir maddi 

hatayı tashih etmek suretiyle tadilen. 
46, 52, 63, 229 ve 234 ncü maddeleri ay^ıen 

kabul etmiştir. 
Adliye encümeni tarafından 32 nci ma#de 

olarak teklif edilen hükümlerin şimdiye kajlar 
tatbikına ihtiyaç hâsıl olmadığı ve beynelmjilel 
taamüle muvafık bulunmadığı anlaşıldığından 
ve Hıfzıssıhha kanununun kabulünden şimdiye 
kadar geçen Zaman zarfında vaziyet değişmiş 
olduğundan Encümenimiz bu maddeyi çıkarmış 
ve elyevm mer'i Hıfzıssıhha kanununda 32 nci 
madde olarak mevzu bulunan hükümlerini de 
ilgasını muvafık görmüştür. 

40 nci maddenin sonuncu fıkrasının tayye-
dilmesine sebep, elyevm mer'i Rüsumu sıhhiye 
kanununun hükümlerinin maksadı temine kâfi 
görülmesidir. 

Tadilen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile İktisat encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Rs. 
Konya 

M. Göker A 
Ankara 

F. R. Aiay 
Diyarbakır 

M. M. 
İstanbul 
Ş. Esmer 

Dr. 

Dr. •/. Tali Öngören P 
Gümüşane 

E. Servet Tor Y 

Kâtip 
Tokadj 

Antalya 
Cemal Tunca 
Erzurum 

. Demirhan 
Tekirdağ 

. K. Beyatlt 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 1/234 

Karar No. 24 
Yüksek Reisliğe 

31. III. 194.2 

1593 sayılı umumî hıfzıssıhha kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliği tarafından hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 5. IX. 1939 ta

rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan) ka
nun lâyihası esbabı mueibesi ve Sıhhat ve içtjimai 
muavenet, Dahiliye, Adliye ve Hariciye encü
menleri mazbatalariyle birlikte encümenijmize 
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havale buyurulmuş olmakla Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekilliği müsteşarı hazır bulunduğu 
halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara 
ve verilen izahata göre kanun lâyihasının, Hü
kümetimizin iltihak ve 3541 ve 3584 sayıh kanun
larla Büyük Meclisin kabul ve tasdik eylemiş bu

lunduğu beynelmilel anlaşmalarda tesbit edilen ve 
sıhhat patentaları üzerinde yapılan konsolosluk 
vizelerinin karşılıklı olarak kaldırılmasına ve bir 
memleketten diğer bir memlekete nakledilecek 
ölülerin tabi tutulacağı muamelelere dair olan 
hükümlere göre Umumî hıfzıssıhha kanununde 
icabeden değişikliğin yapılması ve aynı zamanda 
sahillerimizde sefer yapan yerli ve yabancı gemi
lerin tabi oldukları sıhhi muayenelerde bazı ko 
laylıklar temini maksadiyle hazırlanmış olduğu 
anlaşılmış ve bu itibarla kanun lâyihası encüme
nimizce de lüzumlu ve faydalı görülmüştür. 

Müzakereye esas olarak lâyihayı en son tetkik 
eden hariciye encümeninin tesbit ettiği metin 
ele alınmış ve 46 ncı madde ile sıhhat patenta-
smı hâmil olmaktan istisna edilmiş olan gemiler 

1593 numaralı Umumî hıfzıssıhha kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletince hazır
lanıp Encümenimizce 1 . X I . 1939 tarihinde mü
zakere edilerek mazbatasiyle birlikte Yüksek 
Reisliğe takdim edilmiş olan kanun lâyihası 
sırasiyle Dahiliye, Adliye, Hariciye ve iktisat 
encümenlerince tetkik ve müzakere edildikten 
sonra İhtisas encümeni sıfatiyle yeniden En
cümenimize havale buyurulmuş olduğundan 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti müsteşarı 
hazır bulunduğu halde görüşüldü. 

Adliye encümenince teklif edilip Hariciye 
ve İktisat encümenlerince de ayniyle kabul ve 
bir müddetten beri bir çok kanun tadillerinde 
tatbik edilmiş olan usul Encümenimizce de 
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meyanma tahlisiye gemilerinin de ilâvesi aza
dan Ahıned Haindi Denizmen (istanbul) tarafın
dan teklif edilmiş ve Hükümet mümessili de bu
na muvafakat eylemiş olmakla encümenimizce de 
bu teklif muvafık görülerek bu maddede ona göre 
icabeden ilâve yapılmış ve diğer maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 
Ik. En. R. N. M. M. Kâtip 

Rize Rize Bilecik 
Fuad Sirmen Fuad Sirmen K. Gülek 

Ankara Ankara Diyarbakır 
A. Ulus M. Eriş V. N. Sünkitay 
Edirne Gazianteb içel 

T. Göksel Nuri Pazarbaşı Dr. M. Berker 
istanbul İstanbul izmir 

A. Daver A. ÎT. Denizmen Benal Anman 
Konya Konya 

Kâztm Okay H. Dikmen 
Niğde Sinob 

Dr. R. Ferid Talay Y. Kemal Tengirşenk 

muvafık görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Birinci mazbatamızda işaret edildiği gibi 
Hükümetçe mucip sebepler lâyihasında saraha
ten zikredilmiş olmasına rağmen lâyihasında 
34 ve 35 nci madde numaraları yanlış göste
rilmiş olmasından ibaret olan maddi zühul, es
ki ve yeni kanun maddeleri arasında tam bir 
mutabakat ve tenazur bulunmasını temin için 
düzeltilmiş ve Hükümet mümessilinin verdiği 
izahlar dinlendikten sonra Umumî hıfzıssıhha 
kanununun Hariciye encümenince kaldırılan 
32 nci maddesinin kaldırılması hakkında Hari
ciye encümeni mazbatasında yazılan mucip se
bepler Encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. 

Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İç. Mu. encümeni 18 . V . 1942 

Esas No. 1/234 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 
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46 neı maddeyi tadil eden yeni metne İkti

sat encümeni tarafından ilâve edilen «Tahlisi
ye gemileri» tâbiri Encümenimizce de kabul 
edilmiştir. 

52 nci madde metninde küçük bir maddi 
yanlışlık görüldüğünden yeniden yazılmıştır. 

öteki maddeleri de okunup görüşülen lâyi
hanın umumî heyeti bu küçük değişikliklerle 
aynen kabul edilmiş olduğundan mazbatamızla 
birlikte Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sıh. ve tç. Mu. En. Reisi M. M. 

Ağın Kütahya 
Dr. II. Kural Dr. Ali Süha Delilbası 

Kâtip 
Edirne Aydın Burdur 

Dr. F. Menıik Dr. 8. Semer Dr. R. Yeşilyurt 

Diyarbakır Kastamonu 
I 

Dr. Şükrü Emed Dr. T. Aslan-
Kastamonu Konya 

M. Rıza Saltuğ Muhtelit encümende ol
duğundan müzakerede 

bulunamadı. 

Maraş 
Dr. K. Bayizit 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1593 sayılı umumî hıfzıssıhha 
kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Umumî hıfzıs
sıhha kanununun 31 nci madde
si aşağıdaki şekilde deliştiril-
miştir: 

(31 nci madde) - Türk ve ec
nebi limanlardından Türkiye 
limanlarından birine gelmek 
üzeer hareket eden her gemi bir 
sıhhat patentesini hâmil olma
lıdır. 

MADDE 2 — Umumî hıfzı
sıhha kanununun 32 nci maddesi 
aşağıda gösterilen şekilde değiş
tirilmiştir : 

(32 nci madde) - Fevkalâde 
hallerde ve memleketi tehlike
ye maruz bırakan salgınlar zu
hurunda Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti salgının hüküm 
sürdüğü limanlarda bulunan 
konsolosluklarda çalışmak ve
ya konsolosluk mevcud olmadı-
ği halde müstakillen vazife yap
mak üzere mahsus memur gön
derir. Bu gibi hallerde bulun
dukları mahallin sıhhî halleri 
hakkmda malûmat almak vazi
fesi bu sıhhat memurlarına aid-
dir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MNA-
VENET ENCÜMENİNİN DE 

mŞTİRlŞÎ 

1593 sayılı umumî hıfzıssıhha 
kanununun bazı maddesinin de-
ğişti>. ilmesi hakkmda kanun lâ

yihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen 

ı 

MADDE 2 — Mükûmetin 2 
nci maddesi aynen 

DAHİLİYE EN CU MENİN ÎN 
DEĞIŞTlRlŞl 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha 
kanununun bazı maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. - Hükümetin 
birinci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen. 
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ADLİYE ENCÜME-
NÎNÎN DEĞIŞTlRlŞl 

1593 sayılı Umumî hıf-
ztssıhha kanununun 
bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE 
— Umumî Hıfzıssıhha 
kanununun 31, 32, 33, 
34, 35, 38, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 52, 63, 
229, 234 ncü maddele
ri aşağıda yazılı şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 31. — Bir 
Türk limanından di
ğer bir Türk limanına 
veya ecnebi limanla
rından bir Türk lima
nına gelen her gemi 
hareket ettiği liman
dan bir sıhhat paten-
tesi almakla mükel
leftir. 

Madde 32. — Fev
kalâde hallerde ve 
memleketi tehlikeye 
mâruz bırakan salgın
lar zuhurunda Sıhhat 
ve içtimai muavenet 
vekâleti salgının hü
küm sürdüğü liman
larda bulunan konso
losluklarda çalışmak 
veya konsolosluk me c-
cut olmadığı halde 
müstakilîen vazife 
yapmak üzere mah
sus memur gönderir. 
Bu gibi hallerde b t 
lunduklan mahal'ı .ı 
sıhhi halleri halam
da malûmat almak va
zifesi bu sıhhat me
murlarına aittir. 

HARÎCÎYE ENCÜ
MENİNİN DEGIŞTl-

BtŞt 

1593 sayılı Umumî hıf-
zıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE 
— Umumî hıfzıssıhha 
kanununun 31, 33, 34, 
35, 33, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 52, 63, 229, 
234 ncü maddeleri aşa
ğıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 31. — Adliye 
encümeninin 31 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İKTİSAT ENCÜME
NİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

1593 sayılı Umumî hıf
zıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hari
ciye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen. 

Madde 31. — Adliye 
encümeninin 31 nci 
maddesi aynen. 

SIHHAT - VE Î£TÎ-
MAl MUAVENET 
ENCÜMENİNİN DE-

ĞlŞTlRlŞl 

1593 sayılı umumî\Jııf-
zıssıhha kanununun 

1 

bazı maddelerinin] de
ğiştirilmesi haktynda 

kanun lâyihasi\ 
Madde 1. — Umu

mî hıfzıssıhha kanu
nunun 31. 33, 34,| 35» 
38, 40, 41, 42, 43,1 44, 
45, 46, 52, 63, 229, 
234 ncü maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir. : 

Madde 31. — Adli
ye encümeninin 31 nci 
maddesi aynen kajbul. 
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MADDE 3 — Umumî hıfzıs-

sıhha kanununun 33 ncu madde
si aşağıda yazılı olduğu veçhile 
değiştirilmiştir : 

(33 ncü madde) - Türk gemi
lerinin patenteleri üzerinde 
konsolosluk vizesinin bulunma
sını mecburî kılan memleketlere 
ınensub'gemjlerin Türk liman
larına ihtilât etmek üzere gel
dikleri ve hareket limanların
da Türk*konsolosu meveud bu
lunduğu takdirde bunlarm pa-
tenteleri üzerinde konsolos vi
zesi bulunması mecburidir. 

MADDE 4 — Umumî hıfzı
sıhha kanununun 34 ncü mad
desi aşağıdaki tarzda değişti
rilmiştir : 

(34 ncü madde) - 33 ncü mad
dede zikredilen vizelere muka
bil mahsus kanun mucibince alı
nacak resimler konsolosluklar 
tarafından, konsolos bulunan 
limanlardan vizesiz olarak ge
len gemilerden muvasalat li
manlarında mahallî Hükümet 

memurları tarafından tasrih olu
nur. 

MADDE 5 — Umunu hrf-
zıssrhha kanununun 35 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

(35 nci madde) - Patenteyi 
hamil olmaksızın Boğazlara ge
len transit gemilerin göstere
cekleri sıhhî beyanname veya
hud uğradıkları ecnebi liıman-
larmdan aldıkları Gümrük ve
ya liman permilerinde o lima
nın sıhhî durumu hakkında sa
lâhiyet sahibi makamlar tara
fından verilmiş sıhhî meşruhat 
patente yerine kaim olur. 

— 10 — 
S. î. M. E. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen 

MADDE 4 — Umumî hifzıs-
sıhha kanununun 35 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değişti
rilmiştir : 

35 nci madde - 33 ncü mad
dede zikredilen vizelere muka
bil mahsus kanun mucibince 
almacak resimler konsolosluk
lar tarafından ve konsolos bu
lunan limanlardan vizeste ola
rak gelen gemilerden de muva
salat limanlarında mahallî Hü
kümet memurları tarafından 
tahsil olunur. 

MADDE 5 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

34 ncü madde - Patenteyi hâ
mil olmaksızın boğazlara gelen 
transit gemilerin gösterecekleri 

i sıhhî beyanname veyahud uğra
dıkları ecnebi limanlarından al
dıkları gümrük veya liman 
permilerinde o limanın sıhhî 
durumu hakkmda salâhiyet sa
hibi makamlar taraf nidan ve-
rilmiş sıhhî meşruhat patente 
yerine kaim olur. 

Da. E. 

MADDE 3. -— Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Sıhhat ve içti
mai muavenet encümeninin be
şinci maddesi aynen. 

MADDE 5. — Umumî Hıizıs-
sıhha kanununun 35 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değiştiril
miştir: 

35 nci madde — 33 ncü mad
dede zikredilen vizelere mu
kabil 1143 numaralı Şehbender
lik rüsumu kanunu mucibince 
almacak resimler konsolosluk
lar tarafından ve konsolos bu
lunan limanlardan vizesiz ola
rak gelen gemilerden de muva
salât limanlarında mahallî Hü
kümet memurları tarafından 
tahsil olunur. 
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Madde 33. — Türk 
gemilerinin patentelerı 
üzerinde konsolosluk 
vizesinin bulunması
nı mecburi kılan mem
leketlere mensup ge
milerin Türk limanla
rına ihtüât etmek üze
re geldikleri ve hare
ket limanlarında Türk 
konsolosu mevcut bu
lunduğu takdirde bun
ların patentelerı üze
rinde konsolos vizesi 
bulunması mecburi
dir. 

Madde 34. — 33 ncü 
maddede zikredilen 
vizelere mukabil mah
sus kanun mucibince 
alınacak resimler kon
solosluklar tarafından 
ve konsolos bulunan 
limanlardan vizesiz 
olarak gelen gemiler
den de muvasalat li
manlarında mahallî 
Hükümet memurları 
tarafından tahsil olu
nur. 

Madde 35. — Paten-
teyi hâmil olmaksrm 
boğazlara gelen tran
sit gemilerin göstere
cekleri sıhhi beyanna
me veyahut uğradık
ları ecnebi limanların
dan aldıkları gümrük 
veya liman permile
rinde o limanın sıhhi 
durumu hakkında sa
lâhiyet sahibi makam
lar tarafından veril
miş sıhhi meşruhat pa
tente yerine kaim 
olur. 

Madde 33 — Adliye 
encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 34. — 33 ncü 
maddede zikredilen 
vizelere mukabil mah
sus kanun mucibince 
alınacak resimler kon
solosluklar tarafından 
ve konsolos bulunma
yan limanlardan vize
siz olarak gelen gemi- I 
lerden de muvasalat j 
limanlarında mahalli 
Hükümet memurları 
tarafından tahsil olu 
nur. 

Madde 35 — Adliye 
encümeninin 35 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 33. — Adliye 
encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen. 

Madde 35. — Adliye 
encümeninin 35 nci 
maddesi aynen. 

Madde 33. — Adli
ye encümeninin 33 
ncü maddesi aynen 
kabul. 

Madde 3 5 . - 3 3 ncü 
maddede zikredilen 
vizelere mukabil mah
sus kanun mucibince 
alınacak resimler kon
solosluklar tarafından 
ve konsolos bulunmı-
yan limanlardan vize
siz olarak gelen gemi
lerden de muvasalat 
limanlarında mahallî 
Hükümet memurları 
tarafından tahsil olu
nur. 

Madde 34. — Hari
ciye encümeninin 34 
ncü maddesi aynen. 

Madde 34. -r- Pa-
tentayı hâmil olmak
sızın boğazlara gelen 
transit gemilerin gös
terecekleri sıhhi be
yanname veyahut uğ
radıkları ecnebi li
manlarından aldıkla
rı gümrük veya liman 
permilerinde o uma
nın sıhhi durumu hak
kında salâhiyet sahibi 
makamlar tarafından 
verilmiş sıhhi meşru
hat patente yerine ka
im olur. 
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MADDE 6 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 38 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değiştiril
mişti: 

(38 nci madde) - 37 nci 
maddede zikredilen hastalıklar
dan hariçten gelmiş olmadığı 
tahakkuk eden kolera, veba ve 
sarıhumjca vekalarile çiçek ve 
lekelihumma salğmlarmın zu
hurunu bildiren patenteler ile 
mebdeinde temiz olduğu halde 
Türkiye limanlarından birine 
gelinceye kadar seyahat müd
deti esnasında geminin sıhhî 
durumunda vukua gelen deği
şiklik dolayisile evsafı değişen 
patenteler bulaşık addolunur. 

MADDE 7 — Umumî hrf-
zıssıhha kanununun 40 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

(40 nci madde) - Ecnebi li
manlarından gelen tekmil gemi
ler ilk vasıl oldukları Türk li
manında, ve münhasıran Türk 
limanlan arasında muntazaman 
seferler yapan millî yolcu ge
mileri ise ilk hareket ettikleri 
ve vardıkları son Türk liman
larında sıhhî muameleye (sıh
hî istintak, paratika, patenta 
veya vize almak) tâbi olub 
müteakiben uğrayacaklan Türk 
limanlarında içlerinde bulaşık 
hastalıklardan musab veya ölü 
bulunmamak şartile tekrar sıh
hî muameleye (Paratika ve vi
ze) tâbi tutulmadan serbestçe 
yolcularını çıkarır ve hareket 
ederler. Şu kadar ki vapurun 
srhhî durumunu tevsik için ge
mi tabibi veya sıhhat memuru 
numunesine uygun bir bülteni 
doldurarak limanda Sahil sihhi-

~ ts _ 
S. î. M. E. 

MADDE 6 ~ Hükümetin al
tıncı maddesi aynen 

MADDE 7 — TJmumî hıfzıs-
sıhha kanununun 40 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(40 nci madde) - Ecnebi li
manlardan gelen tekmil gemi
ler ilk vâsıl oldukları Türk li
manında ve münhasıran Türk 
limanları arasında muntazam 
sefer yapan millî yolcu gemileri 
ise ilk hareket ettikleri ve var
dıkları son Türk limanlarında 
sıhhî muameleye (sıhhî istintak 
pratika, patente veya vize al
mak) tâbi olub ayni seferde uğ
rayacaklan diğer Türk liman
larında içlerinde bulaşık has
talıklardan musab ve ölü bu-
lunnmamak şartile tekrar sıhhî 
muameleye (pratika ve vize) 
tâbi tutulmadan serbestçe yol
cularım çıkarır ve hareket 
ederler; Şu kadar ki, vapurun 
sıhhî durumunu tevsik için ge
mi tabibi veya sıhhat memuru 
numunesine uygun bir bülteni 
doldurarak limanda sahil sıh-

î)a. K. 

MADDE 6. —* Hükümetin 
nci maddeesi aynen. 

MADDE 7. — Umumî Hıfzıs-
sıhha kanununun 40 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(40 nci madde) •— Ecnebi 
limanlardan gelen tekmil gemi
ler ilk vâsıl olduklan Türk li
manında ve münhasıran Türk 
limanlan arasında muntazam 
sefer yapan millî yolcu gemile
ri ise ilk hareket ettikleri ve 
vardıkları son Türk limanların
da sıhhi muameleye (Sıhhi is
tintak pratika, patenta veya 
vize almak; tâbi olup aynı se
ferde uğrayacakları diğer Türk 

• limanlarında içlerinde bulaşık 
hastalıklardan musap ve ölü 
bulunmamak şartiyle tekrar 
sıhhi muameleye» (Pratika ve vi
ze) tâbi tutulmadan serbestçe 
yolcularını çıkanr ve hareket 
ederler; şu kadar ki, vapurun 
sıhhi durumunu tevsik için ge
mi tabibi veya sıhhat memuru 
numunesine uygun bir bülteni 
doldurarak limanda Sahil sıh-

(S. Sayısı: İ5İ ) 
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Madde 38. — 37 nci 
maddede zikredilen 
hastalıklardan hariç
ten gelmiş olmadığı 
tahakkuk eden kolera, 
veba ve sarı humma 
vakalariyle çiçek ve 
lekeli humma salgın
larının zuhurunu bil
diren patenteler ile 
mebdeinde temiz ol
duğu halde Türkiye 
limanlarından birine 
gelinceye kadar seya
hat müddeti esnasın
da geminin sıhhi du
rumunda vukua gelen 
değişiklik dolayısiyle 
evsafı değişen paten
teler bulaşık addolu
nur. 

Madde 40. — Ecne
bi limanlardan gelen 
tekmil gemiler ilk vâ
sıl oldukları Türk li
manında ve münhası
ran Türk limanları a-
rasmda muntamaz se
fer yapan millî yolcu 
gemileri ise ilk hare
ket ettikleri ve var
dıkları son Türk li
manlarında sıhhi mu
ameleye (sıhhi istin
tak pratika, patente 
veya vize almak) ta
bi olup aynı seferde 
uğrıyacakları diğer 
Türk limanlarında 
içlerinde bulaşık has
talıklardan musap ve
ya ölü bulunmamak 
şartiyle tekrar sıhhi 
muameleye (prati

ka ve vize)tabi tutul
madan serbestçe yol
cularını çıkarır ve ha
reket ederler; şu ka-

fîa. E. 

Madde 38. — Adliye 
encümeninin 38 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 40. — Ecnebi 
limanlarından gelen 
tekmil gemiler ilk vâ
sıl oldukları Türk li
manında ve münhası
ran Türk limanları 
arasmda muntazam 
sefer yapan millî yol
cu gemileri ise ilk ha
reket ettikleri ve var
dıkları son Türk li
manlarında sıhhi mu
ameleye (sıhhi istin
tak, pratika, patente 
veya vize almak) tabi 
olup ayni seferde uğ
rayacakları diğer 
Türk limanlarında iç
lerinde bulaşık hasta
lıklardan musap veya 
ölü bulunmamak şar
tiyle tekrar sıhhi mu
ameleye (pratika ve 
vize) tabi tutulmadan 
serbestçe yolcularını 
çıkarır ve hareket 
ederler; şu kadar ki, 

îk. E. 

Madde 38. — Adliye 
encümeninin 38 nci 
maddesi aynen. 

Madde 40. — Hari
ciye encümeninin 40 
nci maddesi aynen. 

S. î. Mf E. 

Madde 38. — Adli
ye encümeninin 38 nci 
maddesi aynen kabul. 

Madde 40. — Harici-
ciye encümenin 40 nci 
maddesi aynen kabul. 
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m. 
ye idaresine göndermekle mü
kelleftir. Muntazam seferler ya
pan vapurlar haricinde kalan 
diğer büyük ve küçük bütün 
gemiler Sahil sihhiye teşkilâtı 
bulunan her Türk limanında 
sıhhî muameleye tâbi olub sahil 
sıhhiye teşkilâtı bulunmryan li
manlarda yalnız hareketlerinde 
vize almakla mükellef tutula
caktır. 

Türk veya ecnebi limanla
rından gelerek Akdeniz veya 
Karadeniz boğazlarına vasıl o-
lan tekmil gemiler transit ola
rak geçseler dahi, olbabda mev
zu hükümler dairesinde boğaz
larda sıhhî muameleye tâbi olub 
bu mükellefiyete riayet etmiyen 
gemilere, temiz limanlardan gel
dikleri ve kendileri de temiz 
oldukları takdirde yalnız rüsu
mu sıhhiye kanununun mahsus 
maddesinde yazılı ceza muame
lesi tatbik olunur. 

MADDE 8 — Umumî hıfas-
sıhha kanununun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(41 nci madde) - Ecnebi li-

- U -
S. t. M. E. 

niye idaresine göndermekle mü
kelleftir. 

Muntazam seferler yapan 
vapurlar haricinde kalan diğer 
büyük ve küçük bütün gemiler 
sahil sıhhiye teşkilâtı bu
lunan her Türk limanın
da sıhhî muameleye tabi olub 
sahil sıhhiye teşkilâtı bulun
mayan limanlarda yalnız hare
ketlerinde vize almakla mükel
lef tutulacaktır. 

Ancak Türk veya ecnebi li
manlarından gelerek Akdeniz 
veya Karadeniz boğazlarına vâ
sıl olan tekmil gemiler, tran
sit olarak geçseler dahi, ol
babda mevzu hükümler daire
sinde boğazlarda sıhhî muame
leye tâbi olub bu mükellefiye
te riayet etmeyen gemilere, te
miz limanlardan geldikleri ve 
kendileri de temiz oldukları 
takdirde, yalnız rüsumu sıh
hiye kanununun mahsus mad
desinde yazılı ceza muamelesi 
tatbik olunur. 

MADDE 8 — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen 

Da. E. 

niye idaresine göndermekle mü
kelleftir. 

Muntazam seferler yapan va
purlar haricinde kalan-diğer 
büyük ve küçük bütün gemi
ler sahil sıhhiye teşkilâtı bu
lunan her türk limanında sıhhi 
muameleye tabi olup sahil sıh
hiye teşkilâtı bulunmayan li
manlarda yalnız hareketlerin
de vize almakla mükellef tutu
lacaktır. 

Ancak türk veya ecnebi li
manlardan gelerek Akdeniz ve
ya Karadeniz boğazlarına vâ
sıl olan tekmil gemiler, transit 
olarak - geçseler' dahi, olbapta 
mevzu hükümler dairesinde Bo
ğazlarda sıhhi muameleye tabi 
olup bu mükellefiyete riayet et
miyen gemilere, temiz liman
lardan geldikleri ve kendileri 
de temiz oldukları takdirde, 
yalnız Rüsumu sıhhiye kanunu
nun 10 ncu maddesinde yazılı 
ceza muamelesi tatbik olunur. 

MArDDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen. 
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Ad. E. 

dar ki, vapurun sıhhi 
durumunu tevsik için 
gemi tabibi veya sıh
hat memuru numune
sine uygun bir bülte
ni doldurarak liman
da sahil sıhhiye idare
sine göndermekle mü
kelleftir. 

Muntazam sefer ya
pan vapurlar haricin
de kalan diğer büyük 
ve küçük bütün ge
miler sahil sıhhiye teş
kilâtı bulunan her 
Türk limanında sıh
hi muameleye tabi 
olup sahis sıhhiye teş
kilâtı bulunmıyan li
manlarda yalnız ha
reketlerinde vize al
makla mükellef tutu
lur. 

Ancak Türk veya 
ecnebi limanlarından 
gelerek Akdeniz veya 
Karadeniz boğazları
na vâsıl olan tekmil 
gemiler, transit ola
rak geçseler dahi, ol-
bapta mevzu hüküm
ler dairesinde boğaz
larda sıhhi muamele
ye tabi olup bu mü
kellefiyete riayet et-. 
miyen gemilere, temiz 
limanlardan geldik
leri ve kendileri de te
miz oldukları takdir
de, yalnız rüsumu sıh
hiye kanununun mah
sus maddesinde yazı
lı ceza tatbik olunur. 

Madde 41. — Ecne
bi limanlarından ilk 
Türk limanına vâsıl 
olan gemilerle boğaz
larda sıhhi muameleye 

Ha. E. 

vapurun sıhhi duru
munu tevsik için gemi 
tabibi veya sıhhat me
muru numunesine uy
gun bir bülteni doldu
rarak limanda sahil 
sıhhiye idaresine gön
dermekle mükelleftir. 

Muntazam seferler 
yapan vapurlar hari
cinde kalan diğer bü
yük ve küçük bütün 
gemiler sahil sıhhiye 
teşkilâtı bulunan her 
Türk limanında sıh
hi muameleye tabi 
olup sahil hıhhiye teş
kilâtı bulunmıyan li
manlarda yalnız hare
ketlerinde vize almak
la mükellef tutulur. 

Ancak Türk veya 
ecnebi limanlarından 
gerek Akdeniz veya 
Karadeniz boğazla
rına vâsıl olan tekmil 
gemiler, transit ola
rak geçseler dahi, ol-
bapta mevzu hüküm
ler dairesinde boğaz
larda sıhhi muamele
ye tabi olurlar. 

Madde 41. — Ecne
bi limanlardan ilk 
Türk limanına vâsıl 
olan gemilerle boğaz
larda sıhhi muameleye 

Ik. E. S. t: M. EJ 

Madde 41. — Hari 
ciye encümeninin 41 
ııci maddesi aynen. 

Madde 41. —-JHarici-
ye encümeninin] 41 nci 
maddesi aynen kabul. 
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manlarmdan ilk Türk limanma 
vâsıl olan gemiler ile Boğazlar
da sıhhî muameleye tâbi tutu
lan gemiler muvasalatları aka
binde ve talimatnamelerle ta
yin olunan saatlerde Hudud ve 
sahiller sıhhat umum müdürlü
ğü tabib veya memurları tara
fından ziyaretle ve patenteleri 
ve sıhhî vaziyetleri tedkik olu
nur. Bu memurlar tarafından 
serbest pratika verilmedikçe 
gemilere başkalarının girmesi 
ve gemilerden 47 nci maddede 
mezkûr talimatname hükümle
ri haricinde kimsenin çıkması 
memnudur. 

Buharlı veya motorlu alelû-
mum şilepler, boğazlar hariç ol
mak üzere uğradıkları bütün 
Türk limanlarında ve diğer yel
kenli, motorlu veya kürekli bil
umum deniz nakil vasıtaları ise 
hem boğazlarda ve hem uğra
dıkları tekmil Türk limanların
da sıhhî muamelelerini karada 
sahil sıhhiye dairesinde veya bu 
vazifeyi gören makama müraca
atla yaptırırlar. 

— 16 — 
•». I. M. E. Da. E. 

MADDE 9 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 42 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değiştiril
miştir : 

(42 nci madde) - Kaza, fır
tına veya ahvali fevkalâde se-
bebile bir limana ilticaya mec
bur olan gemiler dahi patente-
lerini veyahud 35 nci madde
de yazılı vesikaları, mevcud ol-

MADDE 9 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 42 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değiştiril
miştir : 

42 nci madde — Kaza, fırtı
na veya ahvali fevkalâde sebe
bi le bir limana ilticaya mecbur 
olan gemiler d*,hi patentelerini 
veyahud 34 ncü maddede yazılı 
vesikaları mevcud olduğu tak-

MADDE 9. — Sıhhat ve içti
mai muavenet encümeninin 9 
ncu maddesi aynen. 
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tabi tutulan gemiler 
muvasalatları aka
binde ve talimatname
lerle tâyin olunan sa
atlerde hudut ve sa
tirler Sıhhat umum 
müdürlüğü tabip veya 
memurları tarafından 
ziyaret ve< patentele-
riyle sıhhi vaziyetleri 
tetkik olunur. Bu me
murlar tarafından ser
best pratika verilme
dikçe gemilere başka
larının girmesi ve ge
milerden 47 nci mad
dede mezkûr talimat
name hükümleri hari-
ricinde kimsenin çık
ması memnudur. 

Buharlı veya motor
lu alelûmum şilepler, 
boğazlar hariç olmak 
üzere uğradıkları bü
tün Türk gemilerinde 
ve diğer yelkenli, 
motorlu veya kürekli 
bilûmum deniz nakil 
vasıtaları ise hem bo
ğazlarda ve hem uğra
dıkları tekmil Türk li
manlarında sıhhi mua
melelerini karada sa
hil sıhhiye dairesinde 
veya bu vazifeyi gören 
makama müracaatla 
yaptırırlar. 

Madde 42. ~ Kaza, 
fırtına veya ahvali fev
kalâde sebebiyle bir 
limana ilticaya mec
bur olan gemiler dahi 
patentelerini veyahut 
34 ncü maddede yazılı 
vesikaları mevcut ol
duğu takdirde göster
meğe ve o limandan 

Ha. E. 

tabi tutulan gemiler 
muvasalatları akabin
de ve talimatnameler
le tâyin olunan saat
lerde hudut ve sahil
ler sıhhat uııjvum mü
dürlüğü tabip veya 
memurları tarafından 
ziyaret ve patenteleri 
ile sıhhi vaziyetleri 
tetkik olunur. Bu me
murlar tarafından ser
best pratika verilme
dikçe gemilere başka
larının girmesi ve ge
milerden 47 nci mad
dede mezkûr talimat
name hükümleri hari
cinde kimsenin çıkma
sı memnudur. 

Buharlı veya mo
torlu alelûmum şilep
ler, boğazlar hariç ol
mak üzere uğradıkla
rı bütün Türk liman
larında ve diğer yel
kenli motorlu veya 
kürekli bilûmum de
niz nakil vasıtaları ise 
hem boğazlarda ve 
hem uğradıkları tek
mil Türk limanlarında 
sıhhi muamelelerini 
karada sahil sıhhiye 
dairesinde veya bu 
vazifeyi gören maka
ma müracaatla yaptı
rırlar. 

Madde 42. — Kaza, 
fırtına veya ahvali 
fevkalâde sebebiyle 
bir limana ilticaya 
mecbur olan gemiler 
dahi patentelerini ve 
yahut 35 nci madde* 
de yazılı vesikaları 
mevcut olduğu takdir
de göstermeğe ve o li-

îk. E. S. İ. M. E» 

Madde 42. — Hari
ciye encümeninin 42 
ci madde aynen. 

Madde 42. — Hjarici-
ye encümeninin 42 nci 
maddesi aynen kabul. 
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duğu takdirde göstermeğe ve o 
limandan hareketlerinde vize 
almağa mecburdurlar. Bu ge
miler sahil sıhhat memurlarmm 
murakabesi altmda limanda ka-
lıb ihtiyaçlarını da temin ede
bilirler. 

MADDE 10 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 43 nci mad
desi aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir : 

(43 ncü madde) - Türk liman
larına gelen ecnebi harb gemile-
rile ecnebi donanmalarına men-
eub muavin sefineler ve hüküm
darları, Devlet reislerini ve 
Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tini ziyarete gelen zatları hâ
mil hususî yatlar ve gemiler pa
tente ibrazma mecbur değildir
ler. Kara ile ihtiiât etmek ve 
serbest pratika almak istedik
leri takdirde behemehal sıhhî 
muameleye ve icabında sıhhî 
tedbirlere tâbi tutulurlar. 

MADDE 11 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 44 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu veç
hile değiştirilmiştir : 

(44 ncü madde) - Türk harb 
sefineleri ve ticaret ile müna
sebeti olmayıb Hükümete aid 
bulunan sair gemiler münhası
ran hizmetlerine aid işler için 
Türk limanları arasmda seyrü
sefer ettikleri ve hiç bir bula
şık limana uğramadıkları ve 
yolcu, asker ve saire nakleyle-
medikleri takdirde Türk liman
larına girib çıktıkları zamanlar 
sıhhî muameleye tâbi değildir
ler. Fakat gemi içinde sari has
talık zuhur ettiği takdirde bu 
gemilerin kaptanları muvasa-

— İS — 
S. î. M. E. 

d:rde göstermeğe ve o liman
dan hareketlerinde vize almağa 
mecburdurlar. Bu gemiler sa
hil sıhhat memurlarmm mura
kabesi altında limanda kalıb ih
tiyaçlarını da teğmin edebilir
ler. 

MADDE 10 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen 

MADDE 11 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 44 ncü mad
desi aşağıda yazılı olduğu veç
hile değiştirilmiştir : 

44 ncü madde — Türk harb 
sefineleri ve ticaret ile münase
beti olmayıb Hükümete aid bu
lunan sair gemiler münhasıran 
hizmetlerine aid işler için Türk 
limanları arasmda seyrisefer et
tikleri ve hiç bir bulaşık lima
na uğramadıkları ve yolcu, as
ker ve sair eşhas nakleyleme-
dikleri takdirde Türk limanla
rına girib çıktıkları zamanlar 
srhhî muameleye tâbi değildir
ler. Fakat gemi içinde sarî 
hastalık zuhur ettiği takdirde 
bu gemilerin kaptanları muva-

Da. E. 

MADDE 10. — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11. — Sıhhat ve iç
timai muavenet encümeninin 
11 nci maddesi aynen. 
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hareketlerinde vize al
mağa mecburdurlar. 
Bu gemiler sahil sıhhat 
memurlarının muraka
besi altmda limanda 
kalıp ihtiyaçlarını da 
temin edebilirler. 

Madde 43. — Türk 
limanlarına gelen ec
nebi harp gemileriyle 
ecnebi donanmalarına 
mensup muavin sefine
ler ve hükümdarları, 
Devlet Reislerini ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini ziyarete 
gelen zatlar hâmil 
hususi yatlar ve gemi
ler patente ibrazına 
mecbur değildirler. 
Kara ile ihtilât etmek 
ve serbest pratika al
mak istedikleri takdir
de behemahal sıhhi 
muameleye ve icabın
da sıhhi tedbirlere tabi 
tutulurlar. 

Madde 44. — Türk 
harp sefineleri ve tica
ret ile münasebeti ol
mayıp Hükümete ait 
bulunan sair gemiler 
münhasıran hizmetle
rine ait işler için Türk 
limanlan arasmda sey-
risefer ettikleri ve 
hiç bir bulaşık lima
na uğramadıkları ve 
yolcu, asker ve sair eş
has nakleylemedikleri 
takdirde Türk liman
larına girip çıktıkları 
zamanlar sıhhi mua
meleye tâbi değildir
ler. Fakat gemi için
de sâri hastalık zu-

Ha. E. 

.mandan hareketle
rinde vize almağa 
mecburdurlar. Bu ge
miler sahil sıhat me
murlarının murakabe
si altında limanda ka
lıp ihtiyaçlarını da 
temin edebilirler. 

Madde 43. — Adli
ye encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

îk. E. S. I. M. E. 

Madde 43. — Adliye 
encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen. 

Madde 44. — Adli
ye encümeninin 44 ncü 
maddesi aynen, kabul 
edilmiştir. 

Madde 43. — Adli 
ye encümeninin 43|nmi 
maddesi aynen. 

Madde 44. — Adliye 
encümeninin 44 ncü 
maddesi aynen. 

Madde 44. — Adli 
ye encümeninin 44 ;n<?:i 
maddesi aynen. 
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tat limanlarındaki hudud ve sa
hiller sıhhat memurlarına ha
ber vermeğe mecburdurlar. Bu 
takdirde tıbbî muayene yapıl
madan ve serbest pratika ve
rilmeden kara ile ihtilât edemez. 
37 nci maddede zikredilen has
talıklarla bulaşık limanlardan 
gelen bu nevi gemiler sair tica
ret sefineleri hakkındaki hük
me tâbidir. 

MADDE 12 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 45 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

(45 nci madde) - Türk liman
larından birinde sarî hastalık 
zuhur ederse Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletinin emrile bu 
limandan hareket eden tek
mil gemiler, müteakiben uğ
rayacakları Türk limanlarında 
ihtilâttan evvel sıhhî muamele
ye tâbi tutulurlar. 

MADDE 13 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 46 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değişti
rilmiştir : 

(46 nci madde) - 43 ve 44 ncü 
maddelerde zikredilen gemiler 
ile küçük mesafelere gidib hiç 
bir yere uğramayarak avdet 
eden, tenezzüh, balıkçı ve sün
gerci gemileri müstesna olmak 
üzere Türkiye limanlarından 
ihtilât ederek çıkan her Türk 
ve ecnebi gemisi bir sıhhat pa-
tentesini hâmil olmalıdır. Bu 
patenteler mahalline göre teni
miz veya bulaşık addolunur. 

— 20 — 
S. t M. E. 

galat limanlarındaki hudud ve 
sahiller sıhhat memurlarına ha-
btr vermeğe mecburdurlar. Bu 
takdirde tıbbî muayene yapıl
madan ve serbest pratika veril
meden kara ile ihtilât edemez
ler. 37 nci maddede zikredilen 
hastalıklarla bulaşık limanlar
dan gelen bu nevi gemiler sair 
ticaret sefineleri hakkındaki 
hükme tabidirler. 

MADDE 12 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen 

MADDE 13 — Umumî hrfzıs-
sıhha kanununun 46 nci mad
desi aşağıdaki tarzda değişti
rilmiştir : 

46 nci madde — 43 ve 44 
ncü maddelerde zikredilen ge
miler ile küçük mesafelere gi
dib hiç bir yere uğramayarak 
avdet eden, tenezzüh, balıkçı ve 
süngerci gemileri müstesna ol
mak üzere Türkiye limanların
dan ihtilât ederek çıkan her 
Türk ve ecnebi gemisi bir sıh
hat patentesini hâmil olmalıdır. 
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Da. E. 

MADDE 12 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

MADDE 13. — Sıhhat ve iç
timai muavenet encümeninin 
13 ncü maddesi aynen. 
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Ad. E. 

hur ettiği takdirde 
bu gemilerin kap
tanları muvasalat li
manlarındaki hudut 
ve sahiller sıhhat me
murlarına haber ver
meğe mecburdurlar. 
Bu takdirde tıbbi mu
ayene yapılmadan ve 
serbest pratika veril
meden kara ile ihtilât 
edemezler. 37 nci mad
dede zikredilen hasta
lıklarla bulaşık liman
lardan gelen bu nevi 
gemiler sair ticaret se
fineleri hakkındaki 
hükme tabidirler. 

Madde 45. — Türk 
limanlarından birinde 
sâri hastalık zuhur 
ederse Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâle
tinin emriyle bu liman
dan hareket eden tek
mil gemiler, mütaâki-
ben uğrayacakları 
Türk limanlarında ih-
tilâttan evvel sıhhi 
muayeneye tabi tutu
lurlar. 

Madde 46. — 43 ve 
44 ncü maddelerde zik
redilen gemileriyle kü
çük mesafelere gidip 
hiç bir yere uğramrya-
rak avdet eden, tenez-
züh, balıkçı ve sün
gerci gemileri müstes
na olmak üzere Türki
ye limanlarından ihti
lât ederek çıkan her 
Türk ve ecnebi gemisi 
bir sıhhat patentesini 
hâmil olur. 

Ha. E. 

Madde 45. — Türk 
limanlarından birinde 
sâri hastalık zuhur 
ederse Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâle
tinin emriyle • bu 1i-
mandan hareket eden 
tekmil gemiler, mütaa-
kiben uğrayacakları 
Türk limanlarında ih
tilâftan evvel sıhhi 
muayeneye tabi tutu
lurlar. 

Madde 46. — Adli
ye encümeninin 46 nci 
maddesi aynen kabnl 
edilmiştir. 

îk. E. 

Madde 45. — Hari
ciye encümeninin 45 
nci maddesi aynen. 

Madde 46. — 43 ve 
44 ncü maddelerde 
zikredilen gemilerle 
ve küçük mesafelere 
gidip hiç bir yere uğ-
ramıyarak avdet eden, 
tenezzüh, balıkçı ve 
süngerci ve tahlisiye 
gemileri müstesna ol
mak üzere Türkiye li
manlarından ihtilât 
ederek çıkan her Türk 
ve ecnebi gemisi bir 
sıhhat patentesini hâ
mil olur. 

S. I. M. BJ. 

Madde 45. - | Harici 
ye encümeninin! 45 nci 
maddesi aynen, j 

Madde 46. — 
encümeninin 
maddesi aynen. 

iktisat 
46 nci 
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MADDE 14 — Umumi hıfzıs-
sıhha kanununun 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(52 nci madde) - Bütün Tür
kiye limanlarında sıhhî muame
le ifası Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü memur
larına aiddir. Bunların bulun
madığı mahallerde Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletinin 
göstereceği lüzum üzerine Hü
kümet veya belediye tabibleri 
veya liman reisleri veyahud na
hiye müdürleri ile gümrük me
murları kanun ve nizam ve ta
limatnameler hükümleri daire
sinde sıhhî müdafaaya müret-
teb vazifeleri ifa ederler. 

MADDE 15 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 63 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

(63 ncü madde) - Limanlar
da gemilere sıhhat patentesi 
vermekle mükellef sahil sıhhat 
memurları veya teşkilât bulun
mayan mahallerde sahil sıhhiye 
işlerine bakmakla mükellef me
murlar 57 nci maddede yazılı 
hastalıklardan ancak kolera, 
vebaya aid hakikî vakaları ve 
çiçek ve lekeli humma salgm 
halinde ise zuhur eden vaka
ları limanlarından hareket ede
cek bilûmum gemilerin sıhhat 
patentelerine işaret ederler. 

57 nci maddede yazüı sair 
hastalıkların ancak salgın ha
lini aldıkları zamanlarda ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletinden verilecek emir üze
rine tahakkuk eden vaka aded-
leri hakkmda da patentelere 
şerh verilir. 

— 22 — 
S. 1. M. E. 

MADDE 14 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen 

Da. E. 

MADDE 14. — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15. — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen. 
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Madde 52. — Bütün 
Türkiye limanlarında 
sıhhi muamele ifası 
Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü 
memurlarına aittir. 
Bunların bulunmadığı 
mahallerde Sıhhat ve 
içtimai muavenet ve
kâletinin göstereceği 
lüzum üzerine Hükû-
kûmet veya belediye 
tabibleri veya liman 
reisleri veyahut nahi
ye müdürleriyle güm
rük memurları kanun 
ve nizam ve talimatna
meler hükümleri dai
resinde sıhhi müdafaa
ya mürettep vazifeleri 
ifa ederler. 

Madde 63. — Liman
larda gemilere sıhhat 
patentesi vermekle 
mükellef sahil sıhhat 
memurları veya teşki
lât bulunmıyan mahal
lerde sahil sıhhiye iş
lerine bakmakla mü
kellef memurlar 57 nci 
maddede yazılı hasta
lıklardan ancak kole
ra, vebaya ait hakikî 
vakaları ve çiçek ve 
lekelihumma salgın ha
linde ise zuhur eden 
vakaları limanlardan 
hareket edecek bilû
mum gemilerin sıhhat 
patentelerine işaret 
ederler. 

57 nci maddede ya
zılı sair hastalıkların 
ancak salgın halini al
dıkları zamanlarda ve 
Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâletinden ve
rilecek emir üzerine 

Ha. E. 

Madde 52. — Adli
ye encümeninin 52 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 63. — Adli
ye encümeninin 63 ncü 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

îk. E. 

Madde 52. — Adliye 
encümeninin 52 nci 
maddesi aynen. 

Madde 63. — Adliye 
encümeninin 63 ncü 
maddesi aynen. 

S. î. M. | E. 

Madde 52. 4- Bütün 
Türkiye limanlarında 
sıhhi muamele ifası 
Hudut ve sahjller sıh
hat umum müjdürlüğü 
memurlarına ü^tir. 
Bunların bulunmadığı 
mahallerde Sıfhhat ve 
içtimai muavejnet ve
kâletinin göstereceği 
lüzum üzerine* Hükü
met veya belediye ta
bipleri, liman i reisleri 
veyahut nahiye mü
dürleri ile gümrük 
memurları kainun ve 
nizam ve talimatna
meler hükümlejri daire
sinde sıhhi müdafaaya 
terettüp eden j vazife
leri ifa ederle**. 

Madde 63. -*• Adlîye 
encümeninin 63 ncü 
maddesi aynen. 
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MADDE 16 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 229 ncu mad
desi aşağıdaki tarzda değişti
rilmiştir : 

(229 ncu madde) - Kolera, 
veba, çiçek, şarbon, cüzam ve 
ruam hastalıklarından vefat 
edenlerin nakli memnu olduğu 
gibi kolera, veba, çiçek veya 
lekelihumma hastalıklarından 
vefat etmiş olanların bir sene 
geçmedikçe mezardan çıkarıla
rak başka bir mahalle nakille
ri de memnudur. 

MADDE 17 — Umumî hıfzıs-
sıhha kanununun 234 ncu mad
desi aşağıda gösterilen şekilde 
değiştirilmiştir : 

(234 ncü madde) - Ecnebi 
memleketlerden getirilen ölü
lerin nakline müsaade edildiği
ni ve naklinde sıhhî mahzur bu
lunmadığını tevsik için mahal
lî idareden verilmiş ölü nakil ve
sikası ibraz edilmesi mecburi
dir. 

MADDE 18 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

S. t M. E. 

MADDE 16 — Hükümetin 
16 ncı maddesi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
17 nci madlesi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen 

Da. E. 

MADDE 16. — Umumî hrf-
zıssıhha kanununun 229 ncu 
maddesi aşağıdaki tarzda de
ğiştirilmiştir: 

(229 ncu madde) şarbon, 
cüzam ve ruam hastalıkların
dan vefat edenlerin nakli mem
nu olduğu gibi kolera, veba, 
çiçek veya lekelihumma hasta
lıklarından vefat etmiş olanla
rın da bir sene geçmedikçe me
zardan çıkarılarak başka bir 
mahalle nakilleri memnudur. 

MADDE 17. — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen. 

MADDE 18. - . Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 
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tahakkuk eden vaka 
adedleri hakkında da 
patentelere şerh veri
lir. 

Madde 229. — Kole
ra, veba» çiçek, şarbon, 
cüzam ve ruam hasta
lıklarından vefat eden
lerin nakli memnu ol
duğu gibi kolera, veba, 
çiçek veya lekeühtfm-
ma hastalıklarından 
vefat etmiş olanların 
bir sene geçmedikçe 
mezardan çıkarılarak 
başka bir mahalle na
killeri de memnudur. 

Madde 234. —Ec
nebi memleketlerden 
getirilen ölülerin nak
line müsaade edildiği
ni ve naklinde sıhhi 
mahzur bulunmadığı
nı tevsik için mahalli 
idareden verilmiş ölü 
nakil vesikası ibraz 
edilmesi mecburidir. 

MADDE 2. — Bu 
kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Ha. E. 

Madde 229. — Adli
ye encümeninin 229 
ncu maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde 234. — Adli
ye encümeninin 234 
ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1593 
sayılı Umumî hıfzı
sıhha kanununun 32 
nci maddesi ilga edıî 
mistir. 

MADDE 3. — Adli 
ye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

(S . 

îk. E. 

Madde 229. — Ad
liye encümeninin 229 
ncu maddesi aynen. 

Madde 234. — Ad
liye encümeninin 234 
ncü maddesi aynen. 

MADDE 2. — Ha
riciye encümeninin 2 
nci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Ad
liye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 
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S. 1 M. tij 

Madde 229. — Adli
ye encümeninin 229 
ncu maddesi aynen. 

Madde 234. — Adli
ye encümeninin 234 
ncü maddesi aynen. 

MADDE 2. — Bari 
ciye encümeninin ikir 
ci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Ad; 
ye encümeninin 2 ne 
maddesi aynen. 



Hü. 

MADDE 19 — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeğe İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Dr. li. Saydam 

M. M. V. 
Naci Tınaz 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

M1V. 
Yücel 
Ik. V. 

H. Çalar 
G. I. V. 

E. Karadeniz 
Mü V. 

A. Çetinkaya 

- IX - 1939 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mal. V. 
F. Ağralı 
Na. V. 

A. Cebesoy 
S. î. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 
C. Ercin 

S. I. M. E. 

MADDE 19 — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen 

Da. & 

MADDE 19. — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen. 
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Ad. E. 

MADDE 3. — Bu 
kanunun hükümlerini 
yürütmeğe icra Vekil 
leri Heyeti memurdur. 

Ha. E. 

MADDE 4. — Adli 
ye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

îk. E. 

MADDE 4. — Ad-
liye encümeninin 3 
ncü maddesi aynen. 

S. t. M. E. 

MADDE 4. — Adli
ye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı: 1$1) 





S.Sayısı: 153 
Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve 
vazifelerine dair 3127 sayılı kanunla 3656 sayılı kanu
na bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük kısmında 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/708) 

T. C. 
Başvekâlet 10. IV. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1373 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Meteoroloji işleri Umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair kanunda ve 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Devlet Meteoroloji umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkın
da hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31. I I I . 1942 tarihinde yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

3127 sayılı kanunla Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşekkül ettiği zaman bu yeni 
teşekküle verilen kadrolar yalnız muhtelif rasat teşekküllerinin tevhidiyle hâsıl olan kadrolar 
yekûnundan ibaretti. 

Halbuki son üç senedenberi Devletin hava, iklim ve diğer muhtelif rasatlariyle ilgili işlerin kesafet 
ve ehemmiyeti o tarihte toplanan kadroların kemiyet ve keyfiyetiyle karsılanamıyaeak güç bir 
vaziyet husule getirmiştir. 

Bugünkü mûtat vaziyet ve şartlar altında teşkilâtın çalışan 80 küsur istasyonunun her birinde 
4 memur bulunması lâzımgelirken bunun yarısından fazlasında ancak 2 memur bu lundurab i l 
mektedir. 

Bundan başka meteoroloji istasyonlarının ekserisi ve bilhassa askerî ve sivil tayyarelerin uçuş 
hattı üzerinde ve civarında bulunanları geceli gündüzlü bilâfasıla 24 saat iş üzerinde bulunmak 
mecburiyetinde olduklarına göre, günde 8 saat mesai hesabiyle beher istasyonda üç ekip memur 
bulundurulması ihtiyacı tezahür eder. . 

Bunun idare, memur ve bütçe bakımlarından güçlüğü gözönünde bulundurularak Umum mü
dürlükçe memurlarına çok fazla iş ve. mesuliyet tahmil edilmektedir. Ancak bu şekilde deyamm 
imkânsızlığı da düşünülerek çalışma kabiliyeti ve sıhhi vaziyetlerini muhafaza etmek üzere ve 
münavebeyle çalışmak şeklinin tatbiki suretiyle bu cinsten her istasyona 12 memur yerine hiç 
olmazsa , yarısı nisbetinde yani asgari 6 memur bulundurulması mutlak bir zarurettir. 

Bu itibarla kanun lâyiashına ilişik kadrolar memleketin bu yoldaki müstakbel ihtiyacın; kar
şılamak üzere değil, bu günün ve yakın bir kaç senenin ihtiyacını temin edecek surette tertip 
ve tesbit edilmiştir. 

3127 sayılı teşkilât kanunumuzun 4 ncü maddesinin yeni tekliflerinden teşkilât esasma uy-



durulması, için madde ve-yeni idas edilen Umum müdür muavininin vazifesini tesbit için 2 nci 
madde hazırlanmıştır. 

Teknik vazifelerin süratle ifası için gerek taşra teşkilâtından merkeze gerekse merkezden taşraya 
nakledilecek memurların malî ve idarî formaliteler yüzünden işlerin gecikmesi zarureti karşısın
da kalınmakta olduğu ve muvakkat vazifeyle yapılacak hareketlerde ise yevmiye vermek suretiyle 
harcırah tahsisatını tahminin üstünde arttırmak lüzumu duyulmakta ve şubeler arasındaki çalışma
larda da ayrıca vekâlet ücreti verilmesi lâzımgelme kte ve doğrudan doğruya tâyin ve nakillerde ise 
münhal kadro bulunmaması gibi müşkülât ve yukarıda arzolunan sebepler teknik ve ihtisasa mü-
taallik mühim ve müstacel vazifenin gördürülme sine tamamen mâni olmakta bulunduğu gözönünde 
tutularak diğer teşkilât kanunlarına mütenazır olarak 3 ncü maddenin vazma zaruret hâsıl olmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T: B. M: M. 
Bütçe encümeni 2Q.,V« 1942 
Mazbata No. 86 
Esas No. 1/198 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifelerine dair kanunda ve 3656 8Qr 
yılı kanuna, bağlı cetvelin Devlet Meteoroloji 
umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması 
hakkında hazırlanıp 10 nisan 1942 tarih ve 
6/1373 sayılı Başvekâlet tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
havale buyurulmakla Devlet meteoroloji ve Büt
çe ve Malî kontrol umum müdürleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

3127 sayılı kanun mucibince Devlet Meteoro
loji umum müdürlüğü kurulurken muhtelif ve
kâlet ve daireler emrindeki rasat müesseselerin
de çalışan memurlar bir araya toplanarak bu 
suretle haddi asgari ihtiyaçları temin edebilecek 
şekilde Meteoroloji umum müdürlüğünün nüvesi 
teşkil olunmuştu. 

İktisadi, zirai ve askeri inkişaflarla muvazi 
olarak kesafet ve ehemmiyeti gittikçe artan mete
oroloji hizmetlerinin mevcut teşkilâtla görüle
bilmesi imkânsız bir hale gelmiş olduğundan me
mur adedini bugünün ihtiyacını karşılayacak bir 
hadde çıkarmak ve bir umum müdür muavinliği 
ihdası ile beraber şube müdürlerinden dördünün 
maaşlarını bir derece yükseltmek ve teknik vazi
felerin süratle yapılabilmesi için umum müdür
lük teşkilâtına ve münhal vazife bulunup bulun
madığına bakılmaksızın bilhassa teknik memur

ların umum müdürlükçe lüzum görülen yerlerde^ 
istihdamlarını mümkün kılmak maksatlariyle£ 
hazırlandığı anlaşılan kanun lâyihası esas itiba
riyle tasvip edilmiş ve maddelerde tedvin tek
niğine uygun bazı değişiklikler yapılmak sure
tiyle yeniden tanzim kılınmıştır. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında bu teşekkül
den beklenen hizmetlerin ehemmiyeti gözönüne 
alınarak Umum müdürlük kadrosunda yer ala
cak teknik elemanların meslekî vasıflar ve bilgile
riyle mücehhez bulunmalarını teminen Ziraat 
enstitüsü programlarında bu nevi ihtisasa yer 
veren bir değişiklik yapılmasının yerinde olaca
ğı mütalâa edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Antalya Bolu 
F. Ö ymemı N. E. Sümer Celâl Sait Siren 

Bolu Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Dr. S. Komik 

Bursa Diyarbakır 
N. Ayaş Rüştü Bekii 

Elâzığ Giresun İsparta 
M. F. Aliay M. Akkaya R, Ünlü 
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İstanbul 

&JJım 
Kırklareli 
B. Denker 

Kayseri 
# . Baysal 

Maraş 
M, Bozdoğan 

Kayseri 
SuatH. Ürgüblü 

Mardin 
B. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A, Sungur 

Seyhan 
S. Çam 

Tokajİ •*' 
H. N. Keşmir 

Yozgad 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü teş
kilât m vazifelerine dair kanunda ve :3656 sayılı 
kanuna b&ğh e&tvelleMe değişiMih yapılmasına 

dair'kanun lâyiast 

MADDE 1. —3127 sayılı kanunun 4 neü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Meteoroloji işleri Teşkilât ve vazi-
felerine dair olan 3127 sayılı kanunun (4) ncü 
maddesinin A, B ve C. fıkralarındaki şube un
vanları Hava işleri müdürlüğü, Klimatoloji 
İşleri müdürlüğü ve Idrometeoroloji işleri mü
dürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanunun ba
zı maddeleriyle Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Devlet meteoroloji umum 
müdürlüğü kısmında değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3127 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü
nün teknik işleri müdürlükleriyle teknik ve ida
rî şubeleri vazifeleri aşağıda yazılıdır: 

I. Teknik müdürlükler; 
A) Hava işleri müdürlüğü; 
Bu müdürlüğün vazifesi : Ulusal ve yabancı 

meteoroloji istasyonlarından alacağı rasatlara 
göre Türkiye'de hava ve deniz seferlerini Soru
mak ve memleketin hava hadiseleriyle ilgili di
ğer işlerine lüzumlu olan haberleri vermektir. 
Bu müdürlük, gece ve gündüz ve bütün tatiller
de arasız çalışır. 

B) Klimatoloji işleri müdüfîöfü ; 
Bu müdürlüğün vazifesi ikinci maddenin 

(B) fıkrasındaki Hizmetleribaşarmak için bü
tün kara ve deniz meteoroloji istasyonlarının 
rasatlarını inceliyerek ihtiyaçları karşüıyacak 
şekilde cetveller tertip ve işler hazırlamak ve 
uluslar arası meteoroloji işlerinde bu müdürlük
le ilgili çalışmalarda bulunmak; 

O) îdro meteoroloji işleri müdürlüğü? 
Bu müdürlüğün vazifesi; istasyonlar tarafın

dan yapılan yağış rasatlariyle tabahhur ye su 
rasatlarını inceliyerek ihtisaslar bakımından 
cetveller tertip etmek ve bültenler hazırlamak. 

II. Teknik şubeler: 
D) Mikroklimatoloji şubesi: ı 
Bu şubenin vazifesi; memleketin istihsal ne

batlarının büyüme ve yetişme safhaları ve ne
ticesini, hava ve iklimin yerine göre iyi vje kö
tü tesirlerini meydana çıkaracak surette çalış-
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MADDE 2. — Umum müdür muavini, mua
melâtı umumiyede umum müdüre yardım eder 
ve onun tâyin edeceği şubelerin faaliyetlerinin 
tanzim ve idaresinden mesuldür. 

MADDE 3. — Başvekil, Meteoroloji umum 
müdürlüğü merkez ve vilâyetler teşkilâtında ma
aş veya ücretle istihdam edilmekte olan herhangi 
bir memuru, ifası umum müdürlüğe ait bir 
iş için orada Umum müdürlük teşkilâtı ve mün
hal vazife bulunup bulunmamasiyle mukayyet 
olmaksızın, kadroda gösterilen aylığı ile dile
diği yerde kullanabilir. 

MADDE 4. — 3656 sayılı kanuna bağlı «1» 
sayılı cetvelin Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü kısmma ait merkez ve taşra kadro
ları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı «1» j 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar konul- I 
muştur. 

malarda bulunmak ve bu suretle istihsal ne
batlarının iyileştirilmesine temel teşkil eden bil
gileri elde etmek. 

E) Tetkik ve yayım şubesi: 
Bu şubenin vazifesi; diğer ihtisas şubeleri

nin hazırladığı rasat cetvellerinden lüzumlu 
görülenlerini grafik ve haritalar şekline koy
mak, genel ve ihtisas bültenlerini tertip et
mek, basım işlerini takip etmek, kütüphane ve 
kurslara ait işleri yapmak ve neticelendirmek. 

F) Aletleri kontrol ve ayarlama şubesi: 
Bu şubenin vazifesi, rasat aletlerinin kontrol 

ve ayarlarını yapmak, telsiz cihazlarına ait 
işleri takip ve intaç eylemek; 

III. idarî şubeler: 
A) Muamelât ve muhaberat şubesi: 
Bu şubenin vazifesi, gelen ve giden her türlü 

kâğıtları ilgili şubelerine göre ayırt etmek, ka
yıtlarını yaparak sevketmek, idarî ve teknik 
dosyaları tutmak ve muhafaza etmek. 

B) Zatişleri, sicil ve levazım şubesi : 
Vazifesi, merkez ve istisyonlarm memur ve 

müstahdemlerinin tâyin, nakil, izin ve ceza ve 
sicil işleriyle harcırah ve merkez maaş işlerine 
ait muamelelerini ve merkez ve istasyonların de
mirbaş eşya, mefruşat ve ayniyat ve her türlü 
levazım işlerini yapmak, yapı ve tesisata ait iş
leri takip ve intaç eylemek, eşya ve levazımın 
iyi halde muhafazasını temin eylemektir. 

MADDE 2. — Umum müdüre yardımcı ol
mak üzere bir umum müdür muavinliği ihdas 
olunmuştur. 

Umum müdür muavininin yüksek tahsil gör
müş ve meteoroloji teşkilâtı içinde yetişerek bu 
vazifeye ehliyet göstermiş olması şarttır. 

Umum müdür muavini, umum mülürün inha
sı ve başvekilin tasdikiyle tâyin olunur. 

MADDE 3. — 3127 sayılı kanunun 16 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Meteoroloji umum müdürlüğü merkez ve vi
lâyetler teşkilâtında maaş ve ücretle istihdam 
edilmekte bulunan herhangi bir memur, umum 
müdürlüğün hizmetleri cümlesinden olan bir iş 
için umum müdürlük teşkilâtı veya münhal va
zife bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmak-
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MADDE 5. — Bu kanuna bağlı «1» sayılı 
cetvelde yazılı memuriyetlerden «2» sayılı cet
velde derece ve adedleri gösterilenler 1942 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı «L» 
cetveline eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

31.III.1942 
B§.V. Ad. V. M. M. V. 

Br. R. Saydam H. Menemençioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alata§ R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. Ökmen 

5 — 
sızın lüzum görülen yerlerde kullanılabilir. Bu 
muamele, birinci fıkra hükümleri dairesinde me
murun derecesine göre başvekilin tasdikiyle 
veya doğrudan doğruya umum müdür tarafın
dan yapılır. 

MADDE 4. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü kısmına ait merkez ve taşra kadro
ları kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

MADDE 5. — Bu kanun 30 mayıs 1042 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 6. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 
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JlukSm^&tin teklifine bağlı cetveller 

ip} BAYIM CETVEL 

D. 

2 
4 

5 
7 

9 
10 
11 
12 
13 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

^Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ 

Umum müdür 
» » muavini 

Ad 

Hava işleri müdürlüğü 

Müdür 
Meteoroloji başmemuru 
J^fetso/rötoji memuoeu 

» » 
» » 

Asistan 
» 

Klimatoloji işleri müdürlüğü 

Müdür 
Meteoroloji başmemuru 
Meteoroloji memuru 

» » 
» > 
» » 

Asistan 
» 

îdrometeoroloji işleri 

Müdür 
Meteoroloji başmemuru 
Meteoroloji memuru 

% » 
» » 
» » 

Asistan 
» 

et . 

1 
1 

4 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
3 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

müdürlüğü 

Mikroklimatoloji şubesi 

Şube müdürü 
Meteoroloji memuru 

* * 
» » 
» » 

Asistan 
» 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

HMŞ 

125 
00 

»80 
60 
50 

•m 
35 
30 
25 
20 

80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

80 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

D. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

7 
9 

11 
12 
13 

7 
9 

12 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Tetkikler ve yayın şubesi 

Şube müdürü 
Meteoroloji memuru 

» » 
» » 

Asistan 
Asistan 

Aded ] 

1 
û 
rl 
1 
2 
1 
i l 

Meleri kontrol ve ayarlama şubesi 

Şube müdürü 
Meteoroloji memuru 

Asistan 
» 

1 
1 
1 
1 
2 

Muhaberat ve muamelât şubesi 

Şube müdürü 
Muamelât şefi 
Dosya memuru 
Evrak memuru 
Kâtip ve mukayyit 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

m 
m 
35 
30 
25 
20 

60 
40 
30 
25 
20 

60 
40 
25 
25 
20 

Zat işleri, sicil ve levazım şubesi müdürlüğü 

7 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 

D. 

_— 
5 
6 
7 

Müdür 
Tetkik ve tahakkuk şefi 
Levazım şefi 
Sicil muamele memuru 
Levazım ve ayniyat memuru 
Sicil tetkik ve tahsis memuru 
Mutemet 
Tesellüm memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 
Kâtip 

TAŞRA 

Memuriyetin nev'i 

Meteoroloji müdürü 
» » 
» başmemuru 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Aded 

4 
6 
7 

60 
40 
40 
35 
35 
30 
30 
25 
25 
25 
20 

Maaş 

80 
70 
60 
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B^ Memuriyetin ner*r 

8" Meteoroloji memuru 
9 » » 

10 »* » 

Aded Maaş 

10 
18 
28 

50 
40 
35 

D. Memuriyetin nev'i Aded (Maaş 

11 Meteoroloji memuru 
12 Asistan 
13 » 

68 
100 
71 

30-
25 
20 

[2} SAYILI CETVEL 

1942 malî yılı zarfında mevkuf tutulacak memu
riyetler 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Vilâyetler 
5 Meteoroloji müdürü 
6* > » 

13 Asistan, 

1 
1 
9 

80 
70 
20 

D, 

Bütçe encümenirdmn değiştirişine bağlı 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 Umum müdür 1 
4 » » muavini 1 

Hava işleri müdürlüğü 

5 Müdür 1 
7 Meteoroloji başmemuru 2 
8 » memuru 1 
9 » » 2 

10 » » 1 
11 » » 4 
12 Asistan 2 
13 » 3 

Klimatoloji işleri müdürlüğü 

5 Müdür 1 
7 Meteoroloji başmemuru 2 
8 » memuru 1 
9 » » 1 

10 » » 1 
11 » » 2 
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IX Memuriyetin nev'i Aded' ^Taaş 
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7 Meteoroloji başmemuru 2 
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11 » 
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Mikroklimatoloji şubesi 
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Aded Maaş D. 

12 Asistan 
13 » 

Tetkikler ve yayın şubesi 

7 
8 
9 

10 
11 
13 
13 

Şube müdürü 
Meteoroloji memuru 

» » 
•» » 

•» » 
Asistan 

» 

Aletleri kontrol ve ayarlama şubesi 

Şube müdürü 
Meteoroloji memuru 

Asistan 

Muhaberat ve muamelât şubesi 

Şube müdürü 
Muamelât şefi 
Dosya memuru 
Evrak » 
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Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

13 Kâtip ve mukayyit 

Zat işleri, sicil ve levazım şubesi 

Müdür 
Tetkik ve tahakkuk şefi 
Levazım şefi 
Sicil muamele şefi 
Levazım ve ayniyat memuru 
Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 
Mutemet 
Tesellüm memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

Taşra kadroları 

5 Meteoroloji müdürü 
6 » 
7 » 
8 » 
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S. Sayısı: |7I 
Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril 

mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbataları (1/737) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . 1 . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/178 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1632 sayılı Askerî Ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 23 . XI I . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B- Saydam \ 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun mucip sebepleri 

Askerî ceza kanununun kabul ve neşri zamanında cari olan mevzuata göre örfi idare işleri 
hakkında hususi bir teşkilât, hususi bir muhakeme usulü bulunmamasına ve hâdiselerin normal 
askerî mahkemelere tevdi edilmesine ve umumî ceza kanunlarına göre hüküm verilmesine bjnaen 
örfi idare hali seferberlik halinden farklı görülmiyerek ağır cezaların tatbikini temin için Ajskerî 
ceza kanununun 7 nci maddesinin (C) fıkrası kanunda yer almıştır. i 

Ancak 3832 sayılı örfi idare kanununun örfi idare haline mahsus olmak üzere lüzum ve Zaru
ret nisbetinde hususi hükümler koymuş ve hususi mahkemeler ve hususi usul tesis ve vazife mese
lesini de halletmiş olması itibariyle seferberlik haricinde örfi idare mahkemelerinden gayri askerî 
mahkemeler de örfi idareye hiç müessir olmıyan suçlar hakkında sefer hükümlerinin tatbiki bu
güne kadar yapılan tatbikattan da anlaşılacağı üzere büyük adaletsizlikler doğurmakladır. 
Meselâ:' en basit bir hırsızlık suçunun örfi idareye müessir olmıyacağı aşikâr iken failinş sırf 
örfi idare mıntakası içinde bulunması sebebiyle enaz iki sene hapis cezasına mahkûm edilmesi 
icabettiği gibi yine örfi idarenin idamesiyle alâkalı bulunmıyan yoklama kaçağı, bakaya, saklı ve 
firar gibi suçlarda da mehiller azalmakta ve cezalar artmaktadır. 

örfi idare mahkemelerin de bakılmasına lüzum görülen mühim askerî suçlar bu kanunda ay
rıca tasrih olunduğuna göre bunların haricinde normal askerî mahkemelerin seferi hükümlej* tat-
bikma lüzum ve ihtiyaç bulunmadığı neticesine varılmış olduğundan örfi idare mahkemejsinin 
vazifesine dahil olanlarını tefrik etmek suretiyle (C) fıkrası değiştirilmiştir. 

Gerek askerî mahkemelerce hükmedilmiş olsun ve gerekse salâhiyettar disiplin âmirleri tarafın
dan verilmiş bulunsun disiplin yoluyla kısa hapis eezasiyle cezalandırılan askerî şahısların muhassa-
satlarmın tam verilmesi esas güdülmek suretiyle Askerî ceza kanununa hüküm konmuş ise ce bu 
hüküm kanunun 24 ncü maddesinde yer alması ve bu maddede bu cezaların sırf subay ve asker| me
murlara ait bulunması itibariyle eratı açıkta bura kmaktadır. 

Bu hal karşısında kanunla maaş alan ve haklarındaki disiplin cezasının askerî ceza kanunupun 
25 nci maddesinde gösterildiği şekilde tatbiki iktiza eden Gedikli küçük zabitlerden cezalan-
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dırılanlara bu suretle maaş verilmemesi orduda müstahdem askerî şahıslar hakkında ikilik tev
lit edeceğinden ve bu hal ise subay ve memurlara nisbeten daha az maaş alan bu kısım askerî şa
hısların mağduriyetini mucip olacağından kanunun 24 ncü maddesinde de yer alan bu hüküm 
disiplin cezalarının nevini tarif eden 23 ncü maddesine konmak suretiyle Gedikli küçük zabitlerin 
mağduriyetlerine mahal bırakmıyacak şekilde bu ikilik giderilmiş olacağı mülâhazasiyle kanunun 
23, 24 ncü maddelerinde değişiklik yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

2862 sayılı kanunla hükmü değişen 1632 sayılı Askerî ceza kanununun 63, 64 ncü maddeleri ye-
deksubaylarla yedek askerî memurlar ve ihtiyat erattan seferberlik vukuunda yapılan davete ica
bet etmiyenler hakkında ceza müeyyidesi koyulmuş ise de hazarda muhtelif sebepler dolayısiyle 
yapılan davetlere icabet etmiyenlere bir ceza vermemiştir. 

Evvelce düşünülmesi mümkün olmıyan ve bugünün zaruretlerinden doğmuş olan içinde bulundu
ğumuz fevkalâde hal dolayısiyle silâh altına davet olunan yedeksubaylarla yedek askerî memurların 
ve ihtiyat eratın davete icabet etmemeleri hali için Askerî ceza kanununda cezai bir müeyyide ol
mayınca bu vaziyetin askerî bir suç olmryacağı da tabiidir. Her ne suretle olursa olsun silâh altına 
çağırılan yedek askerî şahıslardan bir kısmının vaktinde gelmemesi ve binnetice. cezasız bırakılma
sı ve davete icabet edenlerle etmiyenler arasında bir fark gözetilmemesi adalet kaideleriyle kabili 
telif olmadığı gibi mühim anlarda yapılan davete icabet edilememesi büyük mazarrat da doğurabilir. 
Vakıa Askerî ceza kanununun 63 ncü maddesinin birinci fıkrasında hazar için bir hüküm varsa da 
bu hüküm bakaya, yoklama kaçağı, veya saklılar içindir ve yalnız muvazzaf erata aittir. 

Bu itibarla 1632 sayılı Askerî ceza kanununun 63, 64 ncü maddelerine hükümler konmak sure
tiyle" evvelce derpiş olunmamış olan hallerde nazara alınarak madde düzeltilmiştir. 

Harp esirlerinin astlık ve üstlük münasebetlerinin ne zaman cari olacağına ve ne suretle 
başlanabileceğine dair bir hüküm mevcut olmadığından kanunun 158 nci maddesine bir fıkra ek
lenmek suretiyle bu eksiklik tamamlanmıştır, işbu mülâhaza ile herhangi bir suretle nezaret altına 
alınan yabancı Devlet orduları mensupları hakkında aynı ahkâmın tatbikini mümkün kılmak üzere 
Askerî ceza kanununun 13 ncü maddesine göre 4 ncü olarak bir fıkra eklenmiştir. 

Oerek askerî mahkeme ve gerekse Askerî ceza kanununda harp esirleri hakkında bir hüküm 
varsa da yabancı Devlet ordularına mensup olup Türkiye toprağına iltica eden ve ciheti askeriyece 
nezaret ve muhafaza altına alınan şahısların fiillerinden dolayı askerî kazaya tabi olmaları esas gö
rülmüş ve bunlara aynı zamanda disiplin cezası da verilebiliri esini temin maksadiyle Askerî ceza ka
nununun 164 ncü maddesine bir (D) fıkrası eklenmiş ve 174 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
bu esas dahilinde değiştirilmesine lüzum görülmüşve her iki maddeye de bu suretle hüküm konmuş
tur. 

( H. Sayısı : .171 ) 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. î/737 
Karar No. 22 

8. IV . 1Ş42 

Yüksek Reisliğe 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 23 . XI . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ( 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulduğuna dair olup Adliye en
cümeninin, işin önce Encümenimizde müzakere 
edilmesi lüzumuna dair olan 27 . I . 1942 tarihli I 
mazbatasiyle birlikte Encümenimize havale bu-
yurulan Başvekâletin 13 . I . 1942 tarih ve 6/178 
numaralı tezkeresi ve bağlı lâyiha Millî Müdafaa 
vekili ile bu vekâlet ve Adliye vekâleti memur
ları huzuriyle okundu ve icabı görüşüldü. 

Bu lâyiha ile tadili istenilen madedlerden ye
dinci madenin (C) fıkrasının, Askerî ceza kanu
nundaki harp hükümlerinin, örfî idare mmtaka-
larında bulunan asker ve sivil şahıslardan yalnız 
örfî idare kanununda yazılı olup örfî idare mah
kemelerinin göreceği askerî suçları işleyenler hak
kında tatbik olunacağı şeklinde tadili istenilmek
te ve bu suretle askerî ceza kanununun bir çok 
madelerinde yazılı harp hükümlerinin sefer za
manı haricindeki örfî idare hallerinde tatbikına 
lüzum ve mahal bulunmadığı neticesine varılmak
ta ise de örfî idarenin teşkilâtı esasiye kanununun 
86 ncı maddesinde sayılan fevkalâde haller zuhu
runda ilân olunacağına göre bu gibi haller göz-
önünde bulundurularak kanuna bir prensip ma
hiyetinde yerleştirilen bu kaidenin kaldırılması ve 
harp hükümlerinin yalnız örfî idare mahkeme
lerinin göreceği askerî suçlara hasredilmesi örfî 
idare mefhumu ile kabili telif görülmemiştir. 

Ancak 1939 Avrupa harbi dolayısiyle meyda
na gelen fevkalâde haller üzerine ilân olunmuş 
ve devam ettirilmekte bulunmuş olan örfî idare 
dolayısiyle Askerî ceza kanununun 7 nci madde
sinde bahsi geçen (C) fıkrası hükümlerinin mut
lak surette tatbiki halihazır örfî idarenin malûm 
olan hususiyetlerine binaen bazı adaletsizlikler 
ve cürüm ile ceza arasında nisbetsizlikler do
ğurmakta bulunduğu anlaşıldığından icabında 
kanunun mevcut şiddetli müeyyedesinden isti-

( S. Sayısı 
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fade olunabilmek üzere hazar vakti ilân edilen 
örfi idare hallerinde Askerî ceza kanununun 
harp hükümlerinin tatbikma lüzum bulunup 
bulunmadığının takdiri keyfiyetinin îcra Ve
killeri Heyeti kararına bırakılması Hükümetle 
birlikte muvafık görülmüş ve (C) fkrası o şe
kilde yeniden yazılmıştır. 

Yedinci maddenin tetkiki sırasında bu mad
denin birinci fıkrasında (takyit edilen ceza) 
kaydından sonraki (cürümleri) kelimesinin 
(hükümleri) olması lâzımgelirken her nasılsa 
(cürümleri) suretinde yazıldığı anlaşıldığından 
bu kelime (hükümleri) suretinde düzeltilmiştir. 

Herhangi suretle göz altına alınan yabancı 
Devlet orduları mensupları arasında astlık ve 
üstlük münasebetlerinin ne suretle tesis oluna
cağına dair 13 ve 158 nci maddelerde yapılması 
istenilen tadil ile disiplin yoluyla kısa hapis 
cezasiyle cezalandırılan gedikli erbaşlara subay
lar gibi maaş verilebilmesini temin için 23 ve 
24 ncü maddelerde yapılan tadiller ve yedeksu-
bay ve askerî memurlarla ihtiyat erlerden ha
zarda davete icabet etmiyenlerin bugünkü du
rumun icaplarına göre cezalandınlabilmelerini 
ve davete icabet edenlerle etmiyenler arağında 
adalete uygun bir fark meydana getirilmesini 
istihdaf eden 63 ve 64 ncü maddedeki tadiller 
ve yabancı Devlet ordularına mensup olup Tür
kiye toprağına iltica eden ve ciheti askeriyece 
nezaret ve muhafaza altma alman şahısların 
fiillerinden dolayı askerî kazaya tabi olmala
rını ve bunlara disiplin cezası da verilebilnjıesini 
temin maksadiyle 164 ve 174 ncü maddelerde 
yapılan tadiller mucip sebepler lâyihasında 
gösterilen esbaba binaen aynen kabul olun
muştur. 

Bahsi geçen karar veçhile Adliye encümenine 
tevdi buyurulmak üzere lâyiha ilişikleriyle birlik
te Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. En. Reisi Bu M. M. ve Kâtip 
Diyarbakır Konya 

Kiazım Sevüktekin Vehbi Bilgin 
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Bursa 

İV. Tınaz 
Erzurum 

A. Akyürek 

istanbul 
Ş. Â. Ögel 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

Kayseri 
İV. Topçoğlu 

Edirne 
Fuad Balkan 

Gümüşane 
Ziya Zarbun 

Kayseri 
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Manisa 
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Seyhan 
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Muğla 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/737 
Karar No. 43 

25 . V . 1942 

Yüksek 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun tadiline 
dair Millî Müdafaa vekâletince hazırlanarak 
icra Vekilleri Heyetinin 23 . XI I . 1941 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının Millî Müdafaa en
cümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize de 
havale ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva ey
lediği hükümler Millî Müdafaa vekilinin huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu: 

Askeri ceza kanununun bugün mer'i olan hü
kümlerini tatbikatta müşahede edilen bazı mah
zurları izale ve aynı zamanda askerî bir suç ma
hiyetinde olan bazı fiilleri ceza müeyyidesine 
tabi tutmak suretiyle noksanlarını ikmal mak-
sadiyle tanzim kılman lâyiha hükümleri Encü-
menimizce de esas itibariyle kabule şayan gö
rülerek maddelerin ayrı ayrı müzakeresine ge
çilmiştir. 

Askerî ceza kanununun harp hükümlerinin 
câri olacağı hal ve zamanlardan bahis olan 
7 nci maddesi A, B, D, E fıkralarında bu hü
kümlerin umumî veya kısmî seferberlik fesat 
ve isyan halleriyle silâh kullanılmasını istilzam 
eden askerî bir hareket icrası halinde ne su
retle tatbik edileceğini tesbit etmekle beraber 
C fıkrasında örfi idare ilân edilen mmtakada 
bunun devamı müddetince askerî veya sivil ol
sun bu mmtakada bulunan bilûmum şahıslar 
hakkında câri olacağını kabul etmektedir. Hal
buki Hükümet mucip sebeplerinde beyan ve 
izah edildiği üzere örfi idare ilân olunan mm
takada hiç bir askerî icap olmaksızın harp hü
kümlerinin mutlak surette tatbiki bu şedit mü-

Reisliğe 

eyyidelerin kanun maksat ve hedefini aşan 
bazı adaletsizliklere meydan verdiği anlaşılma
sına mebni 7 nci maddenin C fıkrasının Millî 
Müdafaa encümenince tesbit edilen şekilde ka
bulü ve D fıkrasının eski şeklile ipkası muvafık 
görülmüştür. 

Askerî ceza kanununun 13, 23, 24, 63, 158, 
164 ve 174 ncü maddelerinde yapılan değişiklik
ler Hükümet mucib sebeblerinde izah olunan 
noksanları ikmal edici mahiyette olduğundan 
Encümenimize e de kabule şayan görülmüş an
cak bunlardan 23, 63 ve 164 ncü maddelerin 
ifade tarzı her hangi bir iltibasa mahal vermi-
yecek şekilde düzeltilmiştir. 

64 ncü maddede yapılan tadil seferberlik 
ilân edilmemiş omakla beraber fevkalâde hal 
dolayısiyle silâh altına davet olunan yedek su
baylarla yedek askerî memurların ve ihtiyat 
eratın davete icabet etmemeleri halinde bu gi
bilere bir ceza tatbikini temine matuftur. Her 
ne suretle olursa olsun silâh altına çağırılan 
yedek askerî şahıslardan bir kısmının davete 
icabet etmemesinin tevlit edebileceği mahzurlar 
gözönünde tutulacak olursa 64 ncü maddede 
yapılan tadilâtın ne derece yerinde olduğu ken
diliğinden tezahür eder. Ancak bu maddenin 
birinci ve üçüncü fıkralarında tesbit edilen ce
zanın mazeretsiz gelmiyenlere tatbik edileceği 
yazılı olduğu halde ikinci fıkrada mazeret mef
humuna yer verilmemesi tatbikatta bu üç fık
radan her birinin mazeret bakımından ayrı ayrı 
telâkkisine müsait olduğu gibi davete ademi 
icabet halinde kabul edilebilecek olan mazeret-

( S. Sayısı : 171 ) 
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ler ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları hakkındaki 1076 sayılı kanunun 15 nci 
maddesinde tesbit edilmiş olduğundan 64 ncü 
maddenin 1076 sayılı kanun hükümleri nazara 
alınmak suretiyle yeni baştan tanzimine ekseri
yetle karar verilmiştir. Ekalliyet reyinde bulu
nanlara göre bu maddede kati mazeretlerin na
zara alınmasını temin edecek bir hükmün mev
cudiyeti faydalıdır. 64 ncü maddenin Encüme
nimizde tesbit edilmiş olan şekline göre: hazarda 
askerî hizmete çağırıdığı halde 1076 sayılı kanu
nun 15 nci maddesine tevfikan Millî Müdafaa 
vekâletince emredilen müddet içinde askerlik 
şubesine gelmiyen yedek subay ve askerî memur
lardan bu suretle tâyin olunan müddetin bitme
sinden sonra 15 gün içinde elde edilenler bir 
aydan altı aya kadar 15 günden sonra üç ay 
içinde elde edilenler altı aydan bir seneye ka
dar hapis ve üç aydan sonra elde edilenler beş 
seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır
lar; seferberliğe ait olan ikinci fıkrada ise çağı
rıldığı halde muayyen müddet içinde şubeye gel
miyen yedek subaylarla askerî memurlardan bu 
müddetin bitmesinden sonra 7 gün içinde ge
lenler üç aydan iki seneye kadar, elde edilen
ler altı aydan üç seneye kadar, 7 günden sonra 
üç ay içinde gelenler iki seneden ve elde edilen
ler üç seneden aşağı olmamak üzere hapis üç 
aydan sonra gelenler beş seneden az olmamak 

üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasiyle 
cezalandırılır. Bundan başka askerî hizmeti için 
yapılan davet üzerine şubeye gelen yedek s^ıbay 
ve askerî memurlardan mahalli müretteplerine 
hazarda 12 ve seferberlikte 4 gün içinde hare
ket etmiyenler veya yol müddeti hariç olarak 
bu müddetlerin yarısından fazla bir müddeti 
yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine] ilti
hak etmiyenler hazarda üç aya kadar ve sefer
berlikte üç aydan beş seneye kadar hapis olunur
lar. Az vahim hallerde yukarıda yazılı cezalar
dan ölüm cezası yerine müebbet veya on sene
den aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ve
rilir ve diğer cezalar yarıya indirilir. 

Lâyiha yukarıda arzolunan tdillerle Umumî 
heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi M. M. 
Çorum Zonguldak 

Münir Çağıl Şinasi Devrin 
Balıkesir Bursa 

O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 
R. özsoy 

Rize 

Hatay 
B. S. Kunt 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Sinob 

Konya 
G. Gültekin 

Denizli 
Haydar Günver 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Manisa 
A. Tiipıer 

Saim Ali Dilenire C. Atay 
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HÜKpMETÎN TEKLÎFÎ 

Askerî ceza kanununun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 
164 ve 174 ncü maddelerini değiştiren 

kanun lâyihasıdtr 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî ceza kanu
nunun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 164 ve 174 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Harp hükümleri ve cari olacağı hal ve vakitler 

Madde 7. — Bu kanunda «Seferberlikte» ta
biriyle takyit edilen ceza cürümleri (Harp hü
kümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde ca
ridir: 

A) Umumî seferberlik müddetince askerî 
şahıslar hakkında; 

B) Kısmi seferberlik ilân olunan mmtaka-
larda bunun devamı müddetince askerî şahıs
lar hakkında; 

C) Örfi idare ilân olunan mmtakalarda 
bunun devamı müddetince örfi idare mahke
melerine tabi askerî suçlan işliyen şahıslar hak
kında; 

D) Fesat ve isyan halinde veyahut silâh 
kullanılacak askerî bir hareket yapılması ha
linde, komuta eden subay tarafmdan harp hü
kümleri mer'i olacağı resmen bildirilen askerî 
kıtalar hakkmda bu hallerin devamı müdde
tince; 

E) Bulundukları mahalde en büyük rütbeli 
komutan tarafmdan harp hükümleri mer'i ola
cağı kendilerine resmen tebliğ olunan harp esir
leri hakkmda. 

Memur, âmir ve üstün tarifi 
Madde 13. — 1. Bu kanunun tatbikatında 

«memur» tâbirinden maksat 12 nci maddede 
yazılı hizmeti ifa ile mükellef olandır. 

2. Âmir, makam ve memuriyet itibariyle 
emretmek salâhiyetini haiz kimsedir. 

3. Üst tâbiri rütbe ve kıdem büyüklüğünü 
gösterir. 

4. Herhangi bir suretle ciheti askeriyece 
göz altına alınan yabancı Devlet orduları men
supları arasmda astlık ve üstlük münasebetleri 
cari değildir. Bunlar arasmda astlık ve üstlük 
münasebetleri salahiyetli komutanlar tarafmdan 
hususi surette verilen emirle teessüs edebilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎEÎSÎ 

Askerî ceza kanununun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 
164 ve 174 ncü maddelerini değiştiren 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî ceza kanu
nunun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 164 ve 174 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Harp hükümleri ve cari olacağı hal ve vakitler 

Madde 7. — Bu kanunda «Seferberlikte» ta
biriyle takyit edilen ceza hükümleri (harp hü
kümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde ca
ridir: 

A) Umumî seferberlik müddetince askerî 
şahıslar hakkmda; 

B) Kısmî seferberlik ilân olunan mmtaka
larda bunun devamı müddetince askerî şahıslar 
hakkında; 

C) Hazarda Örfi idare ilân olunan mmtaka-
kûr mmtakada bulunanlar hakkmda; 

Vekilleri Heyetince karar verildiği takdirde mez
kûr mmtakada gulunan hakkında; 

D) Fesat ve isyan halinde veyahut silâh 
kullanılacak askerî bir hareket yapılması halin
de, komuta eden subay tarafmdan harp hüküm
leri mer'i olacağı resmen bildirilen askerî kıta
lar hakkmda bu hallerin devamı müddetince; 

E) Bulundukları mahalde en büyük rütbeli 
komutan tarafmdan harp hükümleri mer'i olaca
ğı kendilerine resmen tebliğ olunan harp esirleri 
hakkmda. 

Memur, âmir ve üstün tarifi 
Madde 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ [ 

1632 sayılı Askerî ceza kanununun bazt maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1632 sayılı Askerî ceza kanu
nunun 7, 13, 23, 24, 63, 64, 158, 164 ve 174 ncü 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Harp hükümleri ve câri olacağı hal ve vakitler 

Madde 7. — Bu kanunda «seferberlikte» ta
biriyle takyit edilen ceza hükümleri (harp hü
kümleri) dir ve aşağıdaki hal ve vakitlerde 
câridir: 

A) Umumî seferberlik müddetince askerî 
şahıslar hakkında; 

B) Kısmî seferberlik ilân olunan mmtaka-
larda bunun devamı müddetince askerî şahıslar 
hakkında; 

C) örfi idare ilân olunan mıntakalarda 
harp hükümleri tatbik olunacağına îcra Vekil
leri Heyetince karar verildiği takdirde bunun 
devamı müddetince mezkûr mıntakada bulunan
lar hakkında; 

D) Fesat ve isyan halinde veyahut silâh 
kullanılacak askerî bir hareket yapılması ha
linde kumanda eden subay tarafından harp hü
kümleri mer'i olacağı resmen bildirilen askerî 
kıtalar hakkında bu hallerin devamı müdde
tince; 

E) Bulundukları mahalde en büyük rütbe
li komutan tarafından harp hükümleri mer'i 
olacağı kendilerine resmen tebliğ olunan harp 
esirleri hakkında; 

Madde 13. — Hükümetin 13 neti madesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Kısa hapis cezalan 

Madde 23. A) Kısa hapis cezası üç türlü 
dür. 

1. Göz hapsi; 
2. Oda hapsi; 
3. Katıksız hapis; 
B) Subay ve askerî memurlar hakkında: 
1. Dört haftaya kadar göz; 
2. Dört haftaya kadar oda; 
C) Erat hakkında: 
1. Dört haftaya kadar oda; 
2. Üç haftaya kadar katıksız, hapis cezalan 

verilebilir; 
D) Disiplin yoluyla Askerî lise talebesine 

kısa hapis cezaları verilemez. 
E) Kısa hapis cezalarında maaş ve tahsi

sat tam olarak verilir; 

Göz ve oda hapis cezalarının subaylarla memur-
ı.-ar hakkında mahiyeti ve neticeleri ve icrası şekli 

Madde 24. — Subaylarla askerî memurlar: 
A) Göz hapsi cezalarında; 
1. Resmî daire ve kışla ve talimhanelerde-

ki hizmetin hiç birinden muaf değildir. 
2. Hizmetin hitamından sonra hiç bir yere 

gidemezler; 
Kışlada veya resmî odalarda kalırlar; 
3. Hizmete müteallik olanlar müstesna ol

mak üzere hiç bir ziyaret kabul edemezler; 
B) Oda hapsi cezalarında : 
i. Cezayı tek başına muayyen bir hapis oda

sında geçirirler; 
2. Emir veremezler; 
3. Umumî hizmetten mahrumdurlar; 

Üçüncü fasıl 

Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar 

Madde 63. — Yoklama kaçağı, bakaya, saklı. 
1. Kabul edilecek bir özrü olmadan hazar

da bakaya olanlarla yoklama kaçağı veya sak
lılardan yaşıtlarının veya birlikte muameleye 
tabi arkadaşlarının ilk kafilesi sevkolunmuş bu
lunanlarla ihtiyat erattan çağırılıpta özürsüz 
bir hafta içinde gelmiyenler veyahut gelipte 
kıtalarına iltihak etmeden savuşanlar bir aydan 

M. M. E. 

Madde 23. — Hükümetin 23 ncü maddi?' ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Hükümetin 63 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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I 
i 

Kısa hapis cezaları j 

Madde 23. — A) Kısa hapis cezaları üç j 
türlüdür : | 

1. Göz hapsi; i 
2. Oda hapsi; j 
3. Katıksız hapis. 
B) Subay ve askerî memurlar hakkmda : 
1. Dört haftaya kadar göz hapsi; 
2. Dört haftaya kadar oda hapsi. 
C) Erat hakkında : | 
1. Dört haftaya kadar oda hapsi; 
2. Üç haftaya kadar katıksız hapis cezaları 

verilebilir. 
D) Disiplin yoluyla askerî lise talebesine 

kısa hapis cezaları verilemez. 
E) Kısa hapis cezalarmda maaş ve tahsi- | 

sat tam olarak verilir. | 
i 

Göz ve oda hapsi cezalarının subaylarla me- \ 
murlar hakkında mahiyeti ve neticeleri ve j 

icrası şekli. | 

Madde. 24 — Subaylarla askerî memurlar: 
A) Göz hapsi cezalarında : 
1. Resmî daire ve kışla ve talimhanelerdeki 

hizmetin hiç birinden muaf değildir; 
2. Hizmetin hitamından sonra hiç bir yere 

gidemezler. 
Kışlada veya resmî odalarda kalırlar; 
3. Hizmete müteallik olanlar müstesna ol

mak üzere hiç bir ziyaret kabul edemezler. 
B) Oda hapsi cezalarında: 
1. Cezayı tek basma muayyen bir hapis 

odasında geçirirler. 
2. Emir veremezler. 
3. Umumî hizmetten mahrumdurlar. 

Üçüncü fasıl ! 

Yoklama kaçağı, bakaya, saklı, firar 

Madde 63. — 1) Kabul edilecek bir özrü j 
olmadan hazarda bakaya olanlarla yoklama ka- ' 
çağı veya saklılardan yaşıtlarının veya birlik
te muameleye tabi arkadaşlarının ilk kafilesi \ 
sevkolunmuş bulunanlarla ihtiyat erattan ça- | 
ğırılıpta özürsüz yaşıtlarının veya birlikte mu- i 
ameleye tabi arkadaşlarmm şevklerinden sonra 
bir hafta içinde gelmiyenler veyahut gelipte | 
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altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Şevkten sonra bir hafta içinde kendiliğinden 
gelenlerin cezası yarıya indirilir. 

2. Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olan
larla ruhsatlılardan sevk gününün bitmesinden 
itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan bir 
seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye ka
dar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler 
iki seneden aşağı olmamak üzere, elde edilenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere hapis, üç ay
dan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden 
az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler 
ölüm cezasına mahkûm edilirler. Az vahim hal
lerde ölüm cezası yerine müebbet veya on se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilebilir. Ve diğer haller için gösterilen ceza
lar yarıya indirilir. 

Çağınlıpta gehniyen yedeksubaylarla 
memurların cezalan 

Madde 64. — 1. Hazarda askerî hizmete 
çağınlıpta mazeretsiz hiç gelmiyen yedeksu
bay ve memurlardan on beş gün içinde yakala
nanlar bir aydan altı aya, on beş günden sonra 
üç ay içinde yakalananlar altı aydan bir sene
ye kadar hapis ve üç aydan sonra yakalanan
lar beş seneye kadar ağır hapis cezasiyle ceza
landırılır. Bu müddetler içinde kendiliğinden 
gelenlerin cezalan yarıya indirilir. 

2. Seferberlikte muayyen müddet içinde 
çağırılıp gelmiyen yedeksubaylarla askerî me
murlardan yedi gün içinde gelenler üç aydan 
iki seneye kadar elde edilenler altı aydan üç 
seneye kadar, yedi günden sonra üç ay içinde 
gelenler iki seneden ve elde edilenler üç sene
den aşağı olmamak üzere hapis, üç aydan son
ra kendiliğinden gelenler beş seneden az olma
mak üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm ceza
sıyla cezalandırılır. 

Az vahim hallerde 63 ncü maddenin son 
fıkrasında yazılı hükümler bu maddede yazılı 
olan cezalar hakkında da tatbik olunur. 

3. Askerî hizmet için yapılan davet üzerine 
gelipte emredilen müddet içinde mahallî mü-
retteplerine mazeretsiz gitmiyen yedeksubay ve 

M. M. E. 

Madde 64. — Hükümetin 64 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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kıtalarına iltihak etmeden savuşanlar bir aydan 
altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
Yaşıtlarının veya birlikte muameleye tabi ar
kadaşlarının şevkinden sonra bir hafta içinde 
kendiliğinden gelenlerin cezası yarıya indirilir. 

2. Seferberlikte birinci fıkrada yazılı olan
larla ruhsatlılardan sevk gününün bitmesinden 
itibaren yedi gün içinde gelenler bir aydan 
bir seneye, elde edilenler dört aydan iki seneye 
kadar, yedi günden sonra üç ay içinde gelenler 
iki seneden aşağı olmamak üzere, elde edilenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere hapis» üç ay
dan sonra kendiliğinden gelenler beş seneden 
az olmamak üzere ağır hapis, elde edilenler 
ölüm cezasına mahkûm edilirler. Az vahim hal
lerde ölüm cezası yerine müebbet veya on se
neden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası 
verilir ve diğer hallerde gösterilen cezalar ya
rıya indirilir. 

Çağırilıpta gelmiyen yedek subaylarla askerî 
memurların cezaları 

Madde 64. — 1) - Hazarda askerî hizmete 
çağırıldığı halde 1076 sayılı kanunun 15 nci 
maddesine tevfikan Millî Müdafaa vekâletince 
emredilen müddet içinde askerlik şubesine gel
miyen yedek subay ve askerî memurlardan bu 
müddetin bitmesinden sonra on beş gün içinde 
elde edilenler bir aydan altı aya kadar, on beş 
günden sonra üç ay içinde elde edilenler altı 
aydan bir sneye kadar hapis ve üç aydan son
ra elde edilenler beş seneye kadar ağır hapis 
cezasiyle cezalandırılır. 

Bu müddetler içinde kendiliğinden gelenle
rin cezaları yanya indirilir. 

2. Seferberlikte çağırıldığı halde muayyen 
müddet içinde askerlik şubesine gelmiyen ye
dek subaylarla askerî memurlardan bu müdde
tin bitmesinden sonra yedi gün içinde gelenler 
üç aydan iki seneye kadar, elde edilenler altı 
aydan üç seneye kadar, yedi günden sonra üç 
ay içinde gelenler iki seneden ve elde edilenler 
üç seneden aşağı olmamak üzere hapis» üç ay
dan sonra gelenler beş seneden az olmamak 
üzere ağır hapis, elde edilenler ölüm cezasiyle 
cezalandırılırlar. 

3. Askerî hizmet için yapılan davet üzerine 
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askerî memurlardan bu müddetin bitmesinden ! 
itibaren mazeretsiz on İM ve seferberlikte dört j 
gün içinde hareket etmiyen veya yol müddeti ha- | 
riç olarak bu müddetlerin yarısından fazla bir 
müddet yolda geçirerek vazife ve memuriyet- : 
lerine iltihak etmiyenîer üç aya kadar ve se
ferberlikte üç aydan beş seneye kadar hapis ı 
olunur. | 

Yukarıda hareket ve iltihak için tâyin olu- I 
nan müddetlerin bitmesinden itibaren hazarda 
altı seferde üç gün içinde vazifesine iltihak j 
etmiyenîer hakkmda 66 ncı madde hükümleri i 
tatbik olunur. 

Harp esirleri hakkında bu kanunun tatbiki 
i 

Madde 158. — (1) harp esirleri bir suç iş- | Madde 158. —- Hükümetin 158 nci maddesi 
lerlerse rütbelerine göre bu kanun mucibince j aynen kabul edilmiştir. 
cezalandırılırlar. | 

2. Harp esirleri arasında astlık ve üstlük ı 
münasebeleri esaret hali başladıktan sonra ] 
cari değildir. Bunlar arasmda astlık ve üst- j 
lük münasebeleri salahiyetli komutanlar tara
fından hususi surette verilen emirle teessüs ede
bilir. 

Disiırtin cezasiyle cezalandırılırlar i 

Madde 164. — Disiplin cezaları aşağıda ya
zık olanlara verilir: | 

A) Askerî şahıslar; 
B) Bir harp esnasmda bir hizmet veya mu- i 

kavele ve taahhüt ile veya herhangi bir sebep \ 
ve suretle muharip Türk ordusu nezdinde bulu- I 
nan ve orduyu takibeden şahıslar; 

C) Harp esirleri; 
D) Herhangi bir suretle ciheti askeriyece | 

göz altına alman yabancı devlet ordu mensup-
lariyle yerli ve yabancı sair şahıslar; 

Disiplin cezalarının tatbiki sureti 

Madde 174. — 1. 164 ncü maddenin B, O Madde 174. — Hükümetin 174 ncü maddesi 
ve D fıkralarında yazılı olan şahıslar hakkmda aynen kabul edilmiştir. 
bu kanunun ikinci kısmının askerler hakkmda-

Madde 164. — Hükümetin 164 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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şubeye gelen yedeksubay ve askerî memurlar
dan mahalli müretteplerine hazarda on iki ve 
seferberlikte dört gün içinde hareket etmiyen-
ler veya yol müddeti hariç olarak bu müddet
lerin yarısından fazla bir müddeti yolda geçi
rerek vazife ve memuriyetlerine iltihak etmi-
yenler hazarda üç aya kadar ve seferberlikte 
üç aydan beş seneye kadar hapsolunurlar. Bu 
fıkrada ve 65 nci maddede yazılı müddetler 
halin icabına göre Millî Müdafaa vekilliğince 
azaltılabilir veya uzatılabilir. 

Az vahim hallerde 63 ncü maddenin son fık
rasında yazılı hükümler bu maddede yazdı olan 
cezalar hakkında da tatbik olunur. 

4. 1076 sayılı kanunun 13 ve 15 nci madde
lerinde yazılı haller bu maddenin tatbikmda da 
nazara almır. 

Harp esirleri hakkında bu kanunun tatbikti 
Madde 158. — 1) Harp esirleri bir suç 

işlerlerse rütbelerine göre bu kanun mucibince ! 
cezalandırılırlar. ı 

2. Harp esirleri arasında astlık ve üstlük 
münasebetleri esaret hali başladıktan sonra câri ı 
değildir. Bunlar arasında astlık ve üstlük mü
nasebetleri salahiyetli komutanlar tarafından 
verilen emirle teessüs edebilir. 

Disiplin cezasiyle cezalandırılanlar 

Madde 164. — Disiplin cezaları aşağıda 
yazılı olanlara verilir: 

A) Askerî şahıslar; 
B) Bir harp esnasında bir hizmet veya mu

kavele ve taahhüt ile veya herhangi bir sebep 
ve suretle muharip Türk ordusu nezdinde bulu
nan ve orduyu takip eden şahıslar; 

C) Harp esirleri; 
D) Herhangi bir suretle askerî makamlar

ca göz altma alman yabancı Devlet ordu men-
suplariyle diğer şahıslar. 

Madde 174. — Hükümetin 174 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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ki hükümleri tatbik olunur. 
Haaş kat'ı cezası, maaş alanların aldıkları 

maaş ve yevmiyelere göre hesap olunur. 
2. Asker olmryan şahıslara verilecek ceza

lar içtimai mevkilerine göre tâyin olunur. 
3. Kadınlar hakkında katıksız hapis ceza

sı tatbik olunamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay-
muteberdir. nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yürüt- MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. aynen kabul edilmiştir. 

23. XII. 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkaî 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. tk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sim Doy 

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

MüV. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen I 

( S. Sayjsı : 171) 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

( S. Sayısı : 171) 





S. Sayısı : 179 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cilvelin Adliye vekâle
ti kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/794) 

T. O. 
Başvekâlet 10 . IV . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1372 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı bir sayılı 
cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 6 . I V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler l 

Zat işleri ve Adli tıp işleri umum müdürlükleri kadrolarında yeniden tahsisat alınmasını istil
zam etmiyecek surette eski kadro tahsisatiyle aşağıda gösterilen değişikliklerin yapılmasına lü
zum görülmüştür. 

Zat işleri umum müdürlüğü : Teşkilâtının İki şubeye ayrılması halinde işlerin daha iyi yürütü
leceği anlaşıldığından eski kadrodaki baş muavin adı muavin ve birinci şube müdürü, muavin 
unvanı da ikinci şube müdürü olarak değiştirilmiş ve bu arada yedi tanesi çıkarılan yirmi lira 
maaşlı ikinci sınıf tetkik memuru ile kâtip yerine kırk lira maaşlı bir şef ve dört tane yirmi beş 
lira maaşlı tetkik memuru kadrosu konulmuştur. 

Adli tıp işleri : Kadrodaki 35 lira maaşlı adli tabipliğe bu maaşla istenilen ehliyette müte
hassıs temin edilemediğinden zikredilen kadrolar kaldırılarak tahsisatiyle yerine daha yüksek 
maaşlı adli tabiblik konulmuş ve bu ıneyanda senelerdenberi aynı maaşı almakta, olan adli tıp 
işleri umum müdürlüğü kalemi başkâtibi ile idare ve hesap memuruna ve refikine ait maaş;dere
celeri yükseltilmekle beraber kalem kadrosuna da yirmi lira maaşlı bir kâtiplik tahsisatı ilâve 
olunmuştur. 

Ceza ve tevkif evleri : Hürriyeti bağlıyan cezaların kanun hükümlerine uygun olarak çekti
rilmesi ve mahkûmu çalıştırarak ıslâh etme inik ânını veren iş esası üzerine müessese ceza evlerinin 
çoğaltılması için başlanan ıslâhata devam olunmakta ise de müdür, memur, tabip ve müstahdem 
kadrosunun darlığı işin her bakımdan başarılmasına engel olmaktadır. Bu sebeple verilen seksen 
bin lira tahsisat dahilinde ceza ve tevkif evlerine müdür, memur, tabip, hesap memuru ve kâtip 
kadrosu ilâvesine ve bir kısım kadroların müteselsil bir terfia yer verecek şekilde yükseltilmesine 
zaruret görülmüştür. 

Levazım ve daire müdürlüğü : 4184 sayılı kanunla vekâlet neşriyat müdürünün maaş derecesi 
altmış liradan yetmiş liraya çıkarılmış ve diğer taraftan Gümrük ve inhisarlar vekâletiyle Müna
kalât vekâleti levazım müdürlükleri maaşı da yetmiş lira olarak tesbit edilmiş olduğundan aynı maki-



yetteMraenisıriyetlere^ait maaş«d§recdtefi arasında teadül ve tenazur temini için Adliye vekâleti 
Levazfm ve Daire müdürlüğüne ait maaş derecesinin de altmış liradan yetmiş liraya çıkarılması 
muvafık görülmüştür. 

A*ze1âîİeh değişikliğin bir senedi istikam ett^i 456 lira fark için bütçeye -yeniden tahsisat konul
mamış ve bu miktar mevcut tahsisatla temin edilmiştir, 

Adlîye encümeni mazbatası 

2». B. M. M. 
Adliye necümeni 21 , IV . 1942 
Esas No. 1/794 
K&rarNo, 28 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Adliye vekâletince hazırla
narak îera Vekiüeri Heyetinin 6 . IV . 1942 ta^ 
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş-
tınlan-kanun lâyihasının Encümenimize havale 
ve tevdi duyurulması üzerine ihtiva etmekte ol
duğu hükümler Adliye vekili Hasan Menemenci-
nin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet mucip sebepler lâyihasında beyan 
ve izah edildiği üzere vekâlet zat işleri, adlî tıp 
işleri, ceza ve tevkif evleri umum müdürlükleriy
le levazım müdürlüğü kadrolarında yapılmış olan 
değişiklikler bu dairelerdeki işlerin daha iyi bir 
şekilde'- tanzim ve tevziini temine mâttif öldüğü 
Adliye vekili tarafından verilmiş olan izâhatftn 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı bir 
sayılı cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında Adliye vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 10 nisan 1942 tarih ve 
6/13¥2 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise saııu-
lan kanun lâyihası Adliye encümeni mazbatasiy-

anlaşıknasına mebni Hükümet tarafından tek
lif olunan lâyihanın aynen kabulüne ittifakla 
karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile T Bütçe encümenime tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisüğes smrulur. 

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

Münir Çağıl Şinasi Devrin 
Antalya Bingöl Bursa 

N. Aksoy Feridun F. Düşünsel Atıf Akgüç 
Hatay Denizli Kayseri 

B. 8. Kunt Haydar &imver B. özsoy 
Manisa Manisa Tokad 

K. Örer A. Tümer 8. Atcmç 
Trabzon 

F. Barutçu 

le birlikte encümenimize tevdi buyurulm&kla 
Adliye vekâleti-zat işleri ve Ceza ve tevkif evleri 
umum müdürleriyle Maliye vekâleti namına Büt
çe ve Malî kontrol umum müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Zat işleri ile adli tıp işleri umum müdürlükle
ri kadrolarında, hizmetin maksada ve iş bölü-

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 28. V . 1M2 
Mmi&ata No. 109 
Esas No. 1/794 

Yüksek îtefgMğe 

(S. Sayısı: 179) 
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mü esaslarına daha uygun şekilde görülmesi için 
değişiklik yapılması Ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğünde dahi iş esası üzerine müesses ce
za evlerimden beklenen faydanın biranevvel 
tahakkuk etmesine imkân vermek üzere müdür, 
memur, ta'.np, hesap memuru ve kâtip kadrola
rının çoğaltılması ve levazım ve daire müdürlü
ğünün maaş derecesinin yükseltilmesi maksatla-
riyle hazırlandığı anlaşılan kanun lâyihası, 
mucip sebepler lâyihasında serdedilip şifahen 
dahi tekrar edilen izahata göre varit görülmüş 
ve esasen teşkilâtta yapılan değişikliklerin istil
zam ettireceği masraflar Adliye vekâletinin 1942 
malî yîlı bütçesinde derpiş edilmiş olduğundan 
encümenimizce de kabul edilmiş ve müzakere 
sırasında vâki olan teklif veçhile ceza ve tevkif 
evleri ikinci şube müdürlüğü'derecesi 6 neı de
receye çıkarılmıştır. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı bir sayılı 
cetvelin Adliye vekâleti hışmında değişiklik ya

pılman hakkında kamın 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarmm 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun ikinci maddesine bağlı bir sayılı cetvelin 
Adliye vekâletine ait kısmından ilişik bir numa
ralı cetvelde derece, aded ve unvanları yazdı 
memuriyetler çıkarılmış ve bunların yerine iki 
saylı cetvelde yazılı memuriyetler eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren yürümeğe başlar. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

6 . IV . 1942 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. 

Br. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Fa . V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Bay 

S. t. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. U. Alataş R. Karadeniz Muhlis E irkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. Ölmen 

( S . Sajash. : 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak [üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

7 . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
•#. TJraz 
Kırklareli 
B. Benker 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Ooşkan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal S 

Mardin 
R. Erten 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcv 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

îspart}a 
R. Ünlü 
Kaysejri 

Hayri Üirffüb 
Mrçşj 

Ş. Aiaman 
Samsun Tunceli 

M. Ali Yörüker M. Yenel 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur S. îçöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Bevlet- memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 saydı kanuna bağlı (l)\smjılı 
cetvelin Adliye vekaleti kısmında değişiklik ya

pılması hakkında kanun â/yihasi 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 mayıs 1^42 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. I 

179) 
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D. 

G 
7 

10 
9 

10 
12 
12 
13 
4 
6 

Hükümetin teklifine bağlı cetveler 

[1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin rıev'i Aded Maaş ! D. 

MERKEZ MEMURLARI 
h • : • > 

Zat işleri umum müdürlüğü 

4 Umum müdür 1 
6 Baş muavin 1 
7 Muavin 1 
9 Şef 2 

10 Mümeyyiz 3 
11 Mümeyyiz 1 
12 Birinci sınıf tetkik memuru 4 
13 ikinci sınıf tetkik memura 19 
13 kâtip 20 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü 

1 Umum müdür 
Muavin ve birinci şube müdürü 
İkinci şube müdürü 
Mütedavil sermaye muhasibi 
Muhasip refiki 
Şef 
Mümeyyiz 
Hesap memuru 
Tetkik memuru 

Mühendis veya mimar 

1.1 i 
1 
1 
1 
1 
o 
u 

2 
2 

10 
1 
1 

Levazım ve daire müdürlüyü 

7 Müdür 1 
] 0 Mümeyyiz 1 
11 Mutemet 1 
J2 Hesap memuru 1 
13 Kâtip 2 

Adli tıp işleri umum müdürlüğü 

3 Umum müdür 1 

90 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 
20 

100 
70 
GO 
GO 
35 
40 
35 
25 
25 
20 
90 
70 

GO 
35 
30 
25 
20 

100 

Memuriyetin nev 'i Aded Maaş 

Umum müdür muavini 
Morg' müdürü 
Müşahedehane müdürü 
Kimyahane müdürü 
Ali tabip [1] 

» » 

Adli tıp işleri kalemi 

i L Baştabip 
11 tdaro ve hesap memuru (Ay

niyat muhasibi) 
12 Dosya memuru 
13 İdare ve hesap memuru refiki 
13 Kâtip 

İLÂYET MEMURLARİ 

Ceza ve tevkif evleri 

G Müdür 
(ImraJı) 7 » 

8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
7 Tabip (Imralı) 
8 » 
9 » 

11 » 
11 Eczacı 
15 Tımarcı ve asisi an 
1 1 Memur 
12 » 

80 
70 
60 
70 
70 
60 
50 
40 
35 

30 

30 
25 
20 
20 

1 
1 
3 
5 
8 
11 
20 
24 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
1 
8 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
40 
30 
30 
10 
30 
25 

1] Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar. 
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fi] Müessese dahilinde müdür muavinliklerin
de ve asistanlık gibi tıbbi vazifelerde de kullanıla
bilirler. 



Memuriyetin nev'i 

Menfur 

» 
Kâtip 

Aded Maaş ı D. 

8 
5 
7 
7 
3 

78 

20 
15 
10 
20 
15 
ıö 

Memuriyetin nev'i Adet 

5 
e 

Maaş 

3b 
25^ 

10 Hesap/ memuru [2] 
12 * » » 

[2] Bu hesap memurları mütedavû sermaye 
ile iş yapan hapısanelerde mesul muhasiplik ya
parlar. 

[2] NUMARALI CETVEL 

MERKEZ MEMURLARI 

Zat işleri umum müdürlüğü 
Umum müdür 1 
Muavin ve birinci şube müdürü 1 
İkinci şube müdürü 1 
Şef 3 
Mümeyyiz 3 

» 1 
Tetkik memuru 8 
Kâtip 32 

Ceza ve tevkif evleri U. Müdürlüğü 

Umum müdür 1 
Muavin ve birinci şube müdürü [1] 1 
İkinci şube müdürü 1 
Mütedavil sermaye muhasibi 1 
Muhasip reükı 1 
Şef 1 
Mümeyyiz 2 
Hesap memuru 2 
Tetkik memuru 2 
Kâtip 10 
Mühendis veya mimar 1 

» > 1 

Levazım ve daire müdürlüğü 

Müdür 1 
Mümeyyiz 1 
Mutemet 1 
Hesap memuru 1 
Kâtip 2 

Adli tıp işleri U. Müdürlüğü 
Umum müdür 1 

90 
70 
60 
40 
35 
30 
25 
20 

100 
80 
60 
60 
35 
40 
35 
25 
25 
20 
90 
70 

70 
35 
30 
25 
20 

100 

[l]Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar 

Adli tıp isleri kalemi 
9 Başkâtip 

10 İdare ve hesap memuru (Ay
niyat muhasibi) 

12 Dosya memuru 
12 İdare ve hesap memura refiki 
13 Kâtip 

VİLÂYET MEMURLARI 

Ceza ve tevkif evleri 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Müdür 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
6 
7 
6 
5 
6 
7 
8 
9 

Umum müdür muavini 
Morg müdürü 
Müşahedehane müdürü 
Kimyahane müdürü 
Adli tabip ] » » ı 

» » y [iı 
» » | 
» » J 

1 
1 
1 
1 
p 
& 
4 
6 
8 

sar 
70! 
60 
70 
80' 
704 
601 
50* 
40* 

10 Memur 
11 » 
12 » 
13 » 

4Q, 

35; 
25 
25 
20; 

1 
2 
5 
8 

14 
15 
20 
25 

2 
4 
8 

15 

7Q 
6Q 
50 
40 
33 
30 
2if 
20 
35 
30 
2tt 
20 

[1] Müessese dahilimde müdür muavinlikleri^ 
de ve asistanlık gibi tıbbi vazifelerde de kullanıla
bilirler. 
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D. 

14 
15 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
» 

Hesap memuru ) 
» \- 12] 

» » | 
>> » J 

Aded 

5 
5 
4 
8 
o o 
6 

Maaş 

15 
10 
40 
35 
30 
25 

T). Memuriyetin ııev'i 

[2] Bu hesap memurları mütedavil sermaye 
ile i§ yapan hapishanelerde mesul muhasiplik ya
parlar. 

13 
14 
15 

7 
8 
9 

11 
11 
15 

Kâtip 
» 
> 

Tabip 
» 
» 
» 

Eczacı 
Timarcı 

ided 

20 
40 
38 
2 
1 

10 
7 
1 
2 

Maa | 

20 
15 
10 
60 
50 
40 
30 
30 
10 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 

Cetveller aynen kabul edilmiş, yalnız (2) nu
maralı cetvelin Ceza ve tevkif evleri umum mü
dürlüğü kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü 

3 Umum müdür 
5 Muavin ve birinci şube müdü

rü [1] 
6 ikinci şube müdürü 
7 Mütedavil sermaye muhasibi 

[1] Beden terbiyesi direktörlüğünü de yapar. 

,ğü 

1 

1 
1 
1 

e y 

100 

80 
70 
60 

apar. 

JO 
9 

10 
12 
12 
13 
4 
6 

Muhasip refiki 
Şef -
Mümeyyiz 
Hesap memuru 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Mühendis veya mimaı 

» » 

1 
1 
2 
2 
2 

10 
1 
1 

35 
40 
35 
25 
25 
20 
90 
70 

»•"<« 
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S. Sayısı: 180 
Sıhhat ve içtiml muavenet vekâleti teşkilât ve memu
rini kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâ
yihası ve Bütçe ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet encü

menleri mazbataları (1/812) 

T. C. ! 
Başvekâlet 30 . IV . 1Ş42 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1668 - 1 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti Teşkilât ve Memurin kanununun bazı maddele
rinin değristirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 29 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3017 sayıli Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti Teşkilât ve Memurin kanununda değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının mucip sebepleri 

1. 15 ağustos 1936 tarihinde meriyet mevkiine giren 3017 numaralı vekâletimiz Teşkilât ve 
Memurin kanununa merbut kadrolar 1452 sayılı mülga teadül kanunu esasları dairesinde hâzirlan-
mış ve muhtelif teşkilâtımıza dahil memurların smıfları ve dereceleri aynı kanun hükümlerine 
göre tesbit edilmiş iken 8 temmuz 1939 tarihinde neşredilen Devlet memurları aylıklarınım tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanunun üçüncü maddesindeki ahkâm, 3017 numaralı ka
nundaki memuriyet sınıf ve maaşlarının mühim bir kısmını değiştirmiştir. Gerçi 3656 sayılı ka
nuna bağlanan vekâletimiz teşkilât kadroları aynı kanun ahkâmına tevfikan hazırlanmış ise de Teşı-
kilât kanunumuzdaki ahkâm ile, 3656 sayılı kanuna bağlı kadrolarda yazılı sınıf ve dereceler bir
birlerine tamamen mütearız vaziyette kalmiştır. 

2. Beş seneyi mütecaviz bir zamandanberi tatbik edilmekte olan Teşkilât kanunumuzda -
alâkalı maddelerin izahı sırasında da ayrıca bahsedileceği veçhile - bu beş senelik tatbikat netice
si görülen bazı noksanliklarla beraber hâlen mevcut olan kadrolar, günden güne inkişaf eden 
Devlet sıhhat ve içtimai hizmetlerini karşılayabilmekten uzaklaşmış bulunduğu cihetle kadroların, 
ihtiyacı karşılayıcı bir şekilde yeniden ve tevsi an tanzimine zaruret görülmüştür. Tevsi ve tezyit: 

1. Trabzon'da inşaatı bitmek üzere (250) yataklı numune hastanesinin açılabilmesi için bu 
hastaneye ait sıhhi ve idarî memur ilâvesinde; 

2. Bir hükümet tabibi ile idaresi imkânı olniıyan kazalara ikişer hükümet tabibi yermek 
üzere hükümet tabibi adedinde; 

3. îleride imkân husulü halinde her kazaya teşmil edilmek üzere şıimdilik bazı vilâyet ive ka
zalarda sıhhat merkezleri tesis için lüzumlu mütehassıslarda; 

4. Memleket ihtiyacına kâfi mütehassıs yetiştirilmek üzere asistan adedlerinde; 
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5. İhtisas yapan asistanların tatbikatta daha mümareseli yetişmelerini teminen bunların bir 

müddet mütehassıs muavinliği ile istihdamları için mütehassıs muavinliği kadrolarında; 
yapılmıştır. 

3. Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesseselerinin her biri için o müessesenin bulundu
ğu yerdeki adı ile isimlenen kadrolar geniş kadro cetvelleri meydana getirmekte bulunduğu ci
hetle bu kadrolar hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesseseleri mütehassısları, eczacıları, 
hemşireleri ve idarî memurları başlıklariyle bir araya toplanmış ve tip kadrolar vücucle getirilmiştir. 
Bu arada iskân kadrolarında da bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bunlardan maada 3656 sayılı kanunun tanıdığı ve bahşettiği haklardan gerek kadronun 
darlığı, gerekse .sınıflarına muhassas maa.şın azlığı dolayısiyle istifade edemiyen, sıhhat memuru, 
ebe, hemşire gibi meslek mensubu memurların mütehak olduktan derece maaşlarını alabilme
leri ve terfi imkânı bulabilmeleri de bu kanunun teklifine sebep teşkil etmekte bulunmuştur. 

Değişiklik sebepleri umumî olarak bu suretle tesbit edildikten sonra değiştirilen her maddeye 
ait mucip sebepler de berveçhi âti arzolunur: 

Birinci madde: Bu madde ile 3017 sayılı kanunun 39, 40, 54, 57, 5,8, 59, 61 ve 64 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi istenilmektedir. 

Madde 39 — Vekâletin meslekî hizmetlerinde çalıştırılan tababet ve şuabatı sanatları mensup
ları ile eczacı ve kimyagerlerin ve sair idarî memurların sınıflarında değişiklik yapılmış bulun
duğu cihetle bu madde ile kanuna bağlandığı zikredilen (1) numaralı cetvelin de buna göre yeni
den tanzim ve kanuna raptı icabetmiş olduğundan bunu teminen maddenin tadili cihetine gidilmiş
tir. 

Madde 40. —• 3017 numaralı kanuna (2) numara altında bağlanan cetvelde gösterilen vekâlet 
teşkilâtına ait hizmetler ve bunları ifa edeceklerin aded ve miktarı maaşları, 3656 sayılı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelde toplanmış ve bilâhare Hatay'ın Anavatana ilhakı münasebetiyle de 3711 sa
yılı kanunla bu vilâyet teşkilâtına ait kadrolar ilâve edilmiş ve 3888 sayılı kanunla da (D) cetveline 
dahil ücretli hizmetlerden 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesinin şümulü haricinde kalanlar bir ara
ya alınmıştı. 

Maaşlı ve ücretli kadrolarda yapılan değişiklik yukarıda bahsi geçen kanunlara bağlı kadro
ların da tadilini intacetmiş bulunduğundan 3656 sayılı kanunun, (alelûmum maaşlı ve daimî üc
retli memuriyetlere ait kadroların teşkilât kanunlarına bağlanması şarttır) diye yazılı olan doku
zuncu maddesi hükmüne tevfikan tadil edilen kadroların teşkilât kanunumuza bağlanmış olmasını te
inin için bu değişiklik yapılmıştır. 

Maddenin son fıkrasiyle 3656 sayılı kanuna merbut 3 ve 3968 sayılı kanuna bağı ihtisas ve 
muvakkat ihtiyaç mevkilerini gösteren 1 ve 2 numaralı cetvelin mahfuziyeti istenilmesinin sebebi 
gerek 3656 ve gerekse 3888 sayılı kanunlara bağlı kadrolar lâğvedilip teşkilât kanununa bağlanaca
ğına ve bu suretle 3968 sayılı kanunla 3888 sayılı kanuna yapılan atıf da ortadan kalkacağına göre 
maaşlı ve ücretli ihtisas mevkileriyle muvakkat ihtiyaç cetvelindeki vazifelerde müstahdem maaş
lı ve ücretli memurlarımızın vaziyetlerinin muhafazasını temin maksadına müstenittir. 

Madde 54. — Mütehassıs muavinlerinin, mütehassıslar grupuna alınması ve bunların girecekleri 
derecelerle sureti tâyinleri için hüküm tesbiti zarureti ile bu maddenin tadili cihetine gidilmiş ve 
aynı zamanda mütehassıs olup ta gerek 3656 ve gerekse 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müesse
selerde idarî vazifelerde istihdam edilenlerin ihtisasları dahilindeki bir şubeye tâyinleri hâlinde 
bu mütehassıslığın ilk sınıfına getirilmeleri gibi mağduriyetlerini mucip bir hale meydan kalmamak 
üzere bunların hakkı müktesepleri olan maaş veya ücretlerle mütehassıslığa tâyinlerini mümkün 
kılmak için yeni bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 57. —- Hastanelerle sair sıhhi müesseselerin müteaddit eczacıları olanlardan, eczacıla
rının birisi eczacılığa mahsus idarî işlerle de iştigal ederler. 

Bu işlerin, büyük hastanelerde ihdası lâzımge' u luışcczacılar marifetiyle görülmesi daha faydalı 
olacağı ve halbuki maddenin eski şekilde bu sınıfın mevcudiyeti kaim! edilmemiş bulunduğu cihetle 
bu maksadı tçmin için maddenin tadili istenilir.i> tir. 

( S. Sayısı : I.S0 ) 
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Madde 58. — Eski vaziyette 25 liradan başlıyan ve 40 liraya kadar çıkmak üzere dört sınıf olarak 

tesbit edilen diş tabipleri, tahsilleri itibariyle ve teadül kanunu hükümlerine tevfikan 3J) liradan 
başlamak imkânına malik bulundukları için bunlar, 30, 35 ve 40 lira olmak üzere üç sınjıfa ayrıl
mışlardır. Eskiden mevcut olan dört sınıf bu suretle üçe indirildiğinden maddenin de bjuna göre 
değiştirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Madde 59. — 1. - Sıhhat memurlarının, 3017 numaralı kanunun 59 ncu maddesiyle tfesbit edi
len sınıfları 3656 numaralı kanun esaslarına uymak için değişmiş bulunduğu cihetle bunların 
kanun hükmüne göre yeniden sınıflandırılmasına lüzum hâsıl olması» 

2. - Küçük sıhhat memurları mektebine muadil tedrisat yapan gedikli küçük sıhhiye mekte
binden mezun olanların da sıhhat memurluğuna alınmalarının temini, 

3. - Sıhhat memurları mektebinin verdiği tahsile göre 3656 sayılı kanunun (3) ncü maddesi
nin (C) fıkrasına tevfikan bu mektepten mezun olanların giriş derecelerinin kanunen\ almağa 
müstahak oldukları derece maaşına iblâğı ve terfilerinin de buna göre yapılabilmesi içijn mütaa-
kıp sınıfların tanzimi, 

4. - Otuz lira maaş almağa tahsilleri itibariyle kanuni imkân mevcut olan diş tabipleriyle ec
zacılardan sıhhat memurluğuna talip olacakların müstahak oldukları maaş derecesine isabet eden 
birinci sınıf sıhhat memurluğuna tâyinlerinin icrası. 

Maksadiyle tadil yapılmıştır. 
Madde 61. — 3017 numaralı kanunun 61 nci maddesiyle tesbit edilen hemşire sınıfIjarı, 3656 

numaralı kanun münasebetiyle değişmiş ve birinci, ikinci sınıf hemşireler için aynı maaş tesbit 
edilmiş bulunduğu cihetle bunların sınıflarının yeniden tanzimine lüzum hâsıl olmuş Ve bu se
beple hemşire sınıfları tesbit edilerek ayrıca bir de başhemşirelik ihdas olunmuştur. Sınıfların 
tesbitinde 3656 sayılı kanun hükümlerine tevfikan gerek memuriyete giriş ve gerekse terfi vazi
yetleri gözönüne alınmıştır. 

Bundan maada mektepli hemşirelerle mektepsiz hemşirelerin terfilerinde, tahsilleri itiba
riyle her iki sınıf hemşireler arasındaki farkın izalesi ve dolayısiyle mektepsizlerin kayıtsız 
ve şartsız sadece müddet ikmaliyle terfileri yapılmamak suretiyle mektepli hemşirelerin hu
kukunu sıyanet maksadiyle de ayrıca hüküm konulmuştur. 

Madde 64. — 3656 sayılı kanunla dereceleri karışan Sıhhat ve içtimai muavenet kâtiplerinin 
sınıflarının yeniden tesbiti ve eskiden dört sınıf olan bu kâtiplerin üç sınıfa indirilmesi sebe
biyle madde buna göre değiştirilmiştir. 

İkinci madde — Bu madde ile 3017 sayılı kanunun 26 nci maddesinin (A) bendi ve 32 nci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi istihdaf olunmuştur. 

26 nci maddenin (A) bendi : I 
Bu fıkrada yapılan değişiklik aşağıda (3) ncü madde münasebetiyle izah olunduğu veçhile te

sisi düşünülen sıhhat merkezlerinin ve muayene ve tesellüm komisyonunun Vekâletimiz! teşkilâtı 
arasında yer almalarını temin maksadından ibarettir. 

Teşkilât arasında kadrolu bir muayene ve tesellüm komisyonunun alınması sebebine geliıjtce: 
Gerek vekâlet merkeziyle merkezdeki müessesatı sıhhiyenin, gerekselstanbul ve diğer vilâjfetlerdeki 

teşkilâtımızın ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme ihtiyacının toptan temin edildiği yegâne yer İstanbul'dur. 
Halen bu işleri, İstanbul'daki sıhhi müesseselerin baştabiplerinden mürekkep bir komisyon 

yapmakta ise de bu komisyon mubayaalar hakkında kendisine mevdu vezaifi ifa ettikten sonra 
mubayaasına karar verilen muhtelif eşya ve maddelerin şartnamelerine göre muayenelerini yap
mak ve mülhakat namına mubayaası takarrür eden levazımı İstanbul'da tesellüm edetek bun
ların mahallerine şevkleri ve gönderilecekleri yerlerde noksansız olarak tesellüm edilip edilme
diğini takip ve icra ile mükellef olmadığından bu işler matlup şekilde yürüyememekfedir. Bi
naenaleyh bu noksanı telâfi ve milyonlarca lira sarfiyle satın alınan levazımın şartnamjelerinde-
ki evsafına uygunluğunu tetkik ederek netayicini de takip eylemek üzere böyle bir koıhisyonun 
teşkiline zaruret görülmektedir. 

( S. Sayısı : 180 ) 
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32 nci maddenin birinci fıkrası: 
3017 numaralı kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası, (Vilâyet ve kazalarda ve Hükü

met tabibi bulunan nahiyelerde Hükümet tabiplerinin emrinde lüzumu kadar küçük sıhhat me
muru bulunacağını) tasrih etmekte idi. 

Halbuki Hükümet tabibi bulunmıyan nahiyelere de sıhhat memuru tâyin etmek zarureti aşi
kâr olduğundan buna mâni olan eski hükmün, Hükümet tabibi bulunmıyan nahiyelerde de sıh
hat memuru istihdamını mümkün kılacak şekilde tadiline lüzum görülmüştür. 

Madde 3. — Bu madde 3017 numaralı kanuna bazı yeni hükümlerin eklenmesini teminen ha
zırlanmıştır. 

Ek madde 1. — Müsteşar muavininin 3380 sayılı kanunda kayıt ve işaret edilmemiş olan va
zife ve salâhiyetinin tesbiti ve vekâlet inzibat komisyonuna ve vekâlet encümenine iştirak et
mesini teminen işbu maddenin ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Ek madde 2. — Aylıklarını vekâlet bütçesinden alan umumî muvazeneye dahil alelûmum 
memurin ve mensubini sıhhiye ile idarî memurların ve mülhak bütçeli idarelerle, hususi idare 
ve belediyelerin kadrolarına dahil tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle eczacı ve kimya
gerlerin zat muameleleriyle iştigal eden sicil ve memurlar ve muamelât müdürlüğü bütün bu 
işlerden maada ayrıca adedleri binleri aşan askerî ve diğer vekâletler meslek mensuplariyle 
serbest mensubini sıhhiyenin tescillerini yapmak Ve dosyalarını tutmakla da mükellef bulundu
ğu cihetle vekâletimizin bu müdürlüğünün işi diğer vilâyetler zatişleri müdürlerinin işleriyle 
kıyas kabul edilemiyecek derecede kabarık ve çeşitlidir. 

Bugün Adliye, Hariciye ve Dahiliye vekâletlerinin zatişleri şubeleri umum müdürlük olarak 
kabul buyurulmuş olduğuna göre gördüğü iş itibariyle bu vekâletlerin zatişleri vazifesinden da
ha çoğunu ve daha mütenevviini yapan ve behemehal bir tabiple idaresi ieabeden sicil ve me
murlar ve muamelât müdürlüğümüzün bahsedilen vekâletlerde olduğu gibi umum müdürlüğe 
tebdiliyle kadrosunun da buna göre tesb itine vo vekâletin, îskân umum müdürlüğü de dahil 
levazım işlerinin bir memur tarafından idaresine imkân hâsıl olamadığı senelerin tecrübeleriyle 
sabit olduğundan levazım işlerinin arzuya şayan bir şekilde yürüyebilmesi için de diğer bütün 
vekâletlerde olduğu gibi vekâletimizde de bir levazım müdürlüğü ihdasına ve bu müdiriyete kâ
fi memur tâyininne katî lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan bu hususları teminen işbu madde
nin tedvini icabetmiştir. 

Ek madde 3. — Bugüne kadar yapılan tecrübelerden alman neticelere nazaran umumiyetle 
Hükümet tabiplerinin sıhhi, adli, askerî ve sair Devlet dairelerinin sıhhate müteallik işlerini yap
malarına ne zaman ve ne de imkân itibariyle yetişemedikleri tahakkuk etmiş olmakla bu lâyiha
da kazalardaki Hükümet tabibi adedinin arttırılması derpiş edilmekle beraber münhasıran hal
kın tıbbi ve içtimai hizmetleriyle iştigal edecek olan ve lüzum ve imkânlara göre mahallinin 
mücadele vazifelerini de deruhte edecek bulunan sıhhat merkezleri teşkilâtının tevsii ve bunla
rın her fırsatta peyderpey tezyidi faydalı görülmüş ve-gerek bu hususu temin, gerekse bu mer
kezlere tâyin olunacak etıbbanın sureti tâyinlerini tesbit zımnında işbu maddenin tedvini tek
lif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 180 ) 
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Bütç encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 88 
Esas No. 1/812 

21 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair Sıhat ve içtimai muavenet 
vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 30 nisan 1942 
tarih ve 6/1668 sayılı tezkeresinde Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
Doktor Hulusi Alataş ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

İçtimai ilerleyişle ve bütün âmme hizmetleriy
le mütenasip olarak sıhhat hizmetlerinin inkişaf 
etmesi vekâlet kadrolarının takviyesini iltizam 
etmekte ve halen mer'i bulunan 3017 sayılı ka
nunun tababet ve şuabatı mensupları için tesbit 
ettiği dereceler, sonradan kabul edilen 3656 sayılı 
kanun ile yükseltilmiş bulunmakta ve bilhassa 
sıhhat memuru, ebe ve hemşireler gibi meslek me
murlarına muhassas maaşın azlığı ve kadronun 
darlığı yüzünden müstehak oldukları derece ma
aşı verilememekte olduğundan hem kadroları ih
tiyaç ile mütenasip bir hadde çıkarmak ve hem 
de adı geçen kanunun bazı hükümlerini değiştir-

•9 mek ve aynı zamanda bazı hükümler eklemek üze
re lâyihanın tanzim kılındığı anlaşılmıştır. 

Kadronun takviyesi ile işleri çok olan kaza
lara ikinci bir Hükümet tabibi tâyini, bugünler
de Trabzon numune hastanesini içine alacak olan 
ve gittikçe çoğalan sıhhiye müesseselerinin ihtiyaç 
gösterdiği meslekî ve idarî elemanların temin ve 
imkân bulundukça tesisi düşünülen sıhhat mer
kezlerine mütehassıs yetişebilmesi için şimdiden 
asistan adedinin çoğaltılması maksatları istih
daf edilmektedir. 

Bu arada bütün sıhhat müesseseleri için alına
cak ilâçları tıbbi ve sıhhi malzemeyi alıp tesel
lüm etmek ve yerlerine göndermek vazifesiyle 
mükellef olmak üzere istanbul 'da bir muayene ve 
tesellüm komisyonu kurulmakta ve sicil müdür
lüğü unvanı Muamelât ve zat işleri umum mü
dürlüğüne kalbedilmekte ve bir de levazım mü

dürlüğü ihdas edilmektedir. 
Alman izahata göre sicil müdürlüğü vekalet 

bütçesinden aylık alan memurlardan bajşka 
mülhak ve hususi idareler bütçeleriyle belediye
lerden maaş veya ücret alan bütün mensubini 
sıhhiyenin muameleleriyle meşgul olmakta) ve 
bundan başka askerî ve diğer vekâletler meslek 
mensuplariyle serbest çalışan mensubini sıh
hiyenin de sicillerini tutmaktadır. Durumu
nun bu hususiyeti gözönüne alınarak yapılan; de
ğişiklik tasvip edilmiştir. Heyeti umumiyesi [iti
bariyle kabule şayan görülen lâyihanın rn(ad-
deleriyle cetvellerin müzakere ve tetkikjma 
geçilerek sıhhat müdürlükleriyle Hükümet jta-
biblikleri arasındaki derece farklarını telinin 
için sıhhat müdürlüklerinin yedinci dereceden 
başlamasını temin edecek şekilde cetvelde de
ğişiklik yapılmış ve dört sınıf olan sıhhat ıjnü-
dürlüklerinin birinci sınıfı üçüncü dereceye j çı
karılmak suretiyle cetvele bu sınıftan bir kjad-
ro ilâve olunmuştur. 

Müsteşar muavininin vazifesini tesbit e^en 
birinci ek maddeye «Müsteşarın yardımcısı olup» 
ibaresi ilâve edilmiş ve diğer maddeler şekle j ait 
değişiklikle aynen kabul olunmuştur. i 

imkânların, kanunun ancak altı ay sonra tat
bik edilmesine müsait bulunduğu anlaşılmış; ve 
bu hizmetlerle teşkilâtın icabettireceği tajısi-
sat da 1942 malî yılı bütçesine konulmuş ve ıhii-
teferrik müstahdemlere ait kadro da değişik

likler ihtiva eden cetvellerle esas kadrodan 1042 
yılında mevkuf tutulması icabeden kadroları 
havi cetvel mezkûr Vekâletin 1942 yılı bütçesine 
ilâve edilmiş olmakla lâyihanın muvakkat birinci 
ve ikinci maddeleri tayyedilmiş ve bunlara mü
teallik cetveller çıkarılmıştır. 

Bu tadillerle lâyiha havalesi veçhile Sıhhat 
ve içtimai muavenet encümenine tevdi buyuıful-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. I 

Çorum Kastamonu Muğla \ 
î. Eker T. Coşkan H. Kitabet 

( S. Sayısı : 180 ) 
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Sıhhat ve içtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
S. 1. M. Encümeni 

Esas No. 1/812 
Karar No. 14 

29 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

3017 sayılı Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti Teşki,lât ve Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair Hükümet tarafından 
hazırlanan kanun lâyihası Bütçe encümeninde 
müzakere edildikten sonra Yüksek Reislikçe 
Encümenimize havale buyurulmuş olduğundan 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili hazır olduğu 
halde okundu ve görüşüldü: 

Esbabı mucibe lâyihasından edinilen bilgi
lere ve vekil tarafından verilen izahata göre lâ
yihanın tanziminde: 

1. .Vekâlet Teşkilât kanunundaki hükümler 
ile 3656 sayılı Barem kanununa bağlı kadrolar
da yazılı sınıf ve derecelerin birbirleriyle kıs
men tearuz halinde olmasının; 

2. 3017 numaralı Teşkilât kanununun altı 
yıla yakın bir zamandanberi yapılan tatbikmda 
görülen bazı eksikliklerin tamamlanması ve 
mevcut kadrolarla gitgide gelişmekte olan Dev
let sıhhi işlerini idare imkânsızlığı karşısında 
kadroların genişletilmesi lâzımgelmesinin; 

Âmil olduğu, bu arada bazı memurların ma
aşlarına da yüklendikleri vazifelere göre haklı 
görülen küçük bir miktar zamlar yapıldığı an
laşılmıştır. Küçük sıhhat memurları, ebeler 
ve hemşirelerin maaşlarna yapılan zamlar epeyi 
zamandır tahakkuk eden bir lüzuma cevap ver
mesi yüzünden takdirle telâkki edilmiştir. 

Bu güne kadar tatbik edilmekte olan kadroya 
göre vilâyetler merkez Hükümet tababetleri de 
dahil olmak üzere bütün kazalar için ancak 475 

kişilik bir kadro mevcut olup Hükümet tabipleri
nin idare, hıfzıssıhha, tıbbı adli alelıtlak tababet, 
sâri hastalıklar mücadelesi, köylerin sıhhi va-
ziyetleriyle yakından alâkalanmak gibi cidden 
ağır ve sayısı pek çok olan vazifeleri gözönünde 
tutulduğu takdirde kendilerinden beklenen hiz
metin tamamiyle görülemiyeceğini takdir etme
mek mümkün olmadığı gibi, gerek hususi vazi
yetleri noktasından, gerekse kendilerine bağlı 
köy sayısı bakımından bir kaza derecesinde 
ehemmiyeti haiz ve çok defa belediye teşkilâtı 
da yapmış nahiyelerimizde de tabip tavzifi lü
zumu karşısında vekâlet encümenimizce de güzel 
telâkki edilen bir kadro genişlemesi yaparak bun
ların sayısını 175 ilâvesiyle 645 e çıkarmış 
ve bu suretle iş ve halka hizmet bakımından bir 
Hükümet tabibinin yetişemiyeceği vilâyet ve 
kazalara ikişer ve bazı nahiyelere de birer Hü-
met tabibi gönderilmesini temin etmiştir. 

Kaza ve nehiyelerde tavzif edilen Hükümet 
tabibi sayısının gittikçe arttırılması Encüme
nimizce temenniye lâyık görülmüştür. 

Bir müddetten beri İstanbul'da Edinreka-
pı 'da ve Ankara 'da Etimesgut 'ta faaliyet halinde 
bulunan sıhhat merkezlerinin imkân görüldüğü 
nisbette memleketin her tarafına yayılması Ve
kâletçe mukarrer olup buna bir başlangıç teşkil 
etmek üzere lâyihada yeniden beş sıhhat mer
kezinin daha tesisi derpiş edilmiştir. 

Sıhhat merkezleri, bütün Garp memleket
lerinde tatbik edilerek hayırlı sonuçlar vermiş 
bir teşekkül olmak bakımından sayısının her 
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sene daha fazla artması Encümenimizce temen
niye lâyık görülmüştür. Filhakika bu merkezler 
yalnız hastaları muayene ve tedavi etmekle kal
mayıp faaliyet sahaları dahilinde ziyaretçi hem
şireleri vasıtasiyle her aileye hıfzıssıhha bakı
mından ıslah edici ve önleyici tedbirleri tavsi
ye etmek ve halkın ruhiyatı üzerinde yaptıkla-. 
rı iyileştirici tesirlerle bunları tatbik etirmek-
te âmil olmak gibi ehemmiyeti büyük olan içti
mai hizmetler de görmektedir. 

Teşkilât kanunu lâyihasının getirdiği yeni 
iyilikler arasında küçük sıhhat memurları sa
yısının arttırılmış olması da memnuniyetle 
kayda lâyık görülmüştür. Sıtma, frengi, tra
hom gibi sâri hastalıklar mücadelelerinde is
tihdam edilmekte olanlardan hariç olarak Hü
kümet tabibi bulunan ve bulunmıyan vilâyet 
ve kaza merkezlerinde ve nahiyelerde ve köy
lerde bütün aşıların tatbiki, köylerin sıhhi 
durumlarının tetkiki, bulaşık hastalıklarla is
tihbaratı ve bunlarla mücadele işleri ve saire 
gibi bir çok işlerde faydalı bir surette çalış
makta olan bu memurların, bazı mıntakalarda 
köylerin sayısının çokluğu yüzünden arzu edil
diği şekilde vazife göremedikleri anlaşılmış 
olduğundan, köylerimizin sıhhi noktadan daha 
sıkı şekilde teftiş ve murakabelerini temin ve 
sıhhat memurlarının hakikaten ağır olan vazi
felerini biraz hafifletebilmek için vekâlet bun
ların kadrosuna daha 136 memur ilâvesiyle 
sayılarını 920 ye çıkarmış bulunmaktadır. 

Bir taraftan bunların sayılarını arttırmakla 
beraber sıhhat memurlarının başlangıç maaşla
rını da 3656 numaralı kanuna göre tâyin ve tes-
bit ettiği gibi uzun müddet hizmet edenlere bir 
terfi imkânını da bahşedebilmek üzere kadrola
rını üç bin kuruşa kadar derecelendirmiştir. 

Lâyiha bu başlangıç maaşı ve terfih imkâ
nı esaslarını eczacı, dişçi, hastabakıcı hemşire 
ve ebelere de aynı şekilde tatbik ve teşmil et
miştir. 

Vekâlet bir taraftan bu yenilikleri yapmak
la beraber bir taraftan da içtimai muavenet 
hizmetlerinin gitgide doğrudan doğruya umu
mî bütçeden temini esası üzerinde yürüyerek 
Trabzon'da yeni bir Numune hastanesi tesis 
ettiği gibi Erzincan Memleket hastanesini de 
kendi kadroları içine almak gibi hayırlı bir ba
şarı daha temin etmiştir. Encümenimiz bunu 
tasvip etmekle beraber bu vesile ile bir çok vi-
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lâyetlerdeki memleket hastanelerinin yatak ye 
tahsisat noksanı yüzünden ihtiyaca cevap vejr-
memeleri işi üzerinde vekâletin ehemmiyetjle 
durarak bu hale biranevvel çare ve tedbir bu
lunmasının temennisini lüzumlu görmüştür. Bu 
arada Aydın'da da yeniden bir doğum ve çp-
cuk bakım evi tesis edileceği de öğrenilmiştir. 

Sıhhi hizmetlerin genişletilmesi yalnız bu 
sahada kalmış olmayıp Sıtma mücadelesinin de 
imkân derecesinde tevsiine tevessül edildiği mü
şahede edilmiştir- Trahom mücadelesi işinde (jle 
aynı suretle genişletilme yapılmış olup yeniden 
iki hastane ve bir kaç dispanser tesisi kararlan
mış bulunmaktadır. 

Heyeti umumiyesi hakkında verilen bu iza
hattan sonra lâyiha umumiyet itibariyle tasvip 
edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresi ütçe encümeninin ta
dili üzerinden yapılmış olmakla beraber mad
delerin tertip şekline Hükümetin teklifi ihti
yar edilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresinde mad<He 
metnine Hükümetçe ikinci madde olarak tan
zim edilmiş olan 3017 sayılı kanunun 26 ve 
32 nci maddelerinin birer fıkralarımı da değiş
tirilmesi hakkındaki hükümle aynı kanunun | 9 
ve 51 nci maddelerinin de değiştirildiğini gqs-
teren bir fıkra ilâve edilmiştir. Maddenin bi
rinci fıkrası bu suretle kabul edildikten son^a 
tadil edilen maddeler müzakere edilmiştir. 

3017 sayılı teşkilât kanununun Sıhhat ĵ e 
içtimaî muavenet müfettişlerine dair olan 49 
ncu maddesi yeni lâyihada tadil görmemiş ol
makla beraber Hükümet tabiplerinin maaşları
nın azami haddinin 60 lira olarak kabul edil
miş bulunması ve Sıhhat ve içtimai muavenet 
müfettişlerinin menşe itibariyle Hükümet ta
bipleri arasından da terfian intihap edilmek
te bulunması itibariyle müfettişlerin dördüjn-
cü sınıfının ilga edilerek mafevk bir vazifeye 
tâyin edilecek bir Hükümet tabibine maddeten 
de bir terfi temini daha uygun görüldüğün
den müfettişliklerin heyeti teftişiye reisi başm|ü-
fettişlik birinci ve ikinci sınıf müfettişlikler 
olmak üzere üç sınıf olmasını temin için işjra 
maddenin tadiline lüzum hâsıl olmuş ve mail
de bu esaslar dahilinde yeniden yazılmıştır. 

Bu münasebetle açılan müzakerelerde müfet
tişlerin vazifelerini yaptıkları sıralarda yalnız 
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idarî işler sahasında tetkiklerle meşgul olma
yıp fennî olan işlerle de meşgul olmaları temen
ni edilmiş, Vekâlet de bu temenniye muvafakat 
etmiş olduğundan tıbbi ihtisas şubeleri men
suplarının da müfettişler kadrosuna alınma
larını temin için 51 nci maddenin tadili lüzu
mu teemmül edilerek madde bu yeni hükmü de 
ihtiva edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

Sıhhat müdürlerinin maaşları Bütçe encü
menince tesbit edilmiş olan şekilde ayniyle 
Encümenimizce de kabul edilmiş, ancak dördün
cü sınıf sıhhat müdürleri sayısının fazla olması 
yukarı derecelere terfie mâni görüldüğünden 
bu sayı vekilin de muvafakatiyle değiştiril
miştir. 

Sıhhat merkezlerine tâyin edilecek mütehas
sısların maaşları 70 olarak tesbit edilmiş oldu
ğundan Etimesgut Sıhhat merkezi müdürünün 
ücretinin de bu esasa göre tesbiti lâzımgelmek-
te olup ücreti kanunen istihkak kazandığı 
zaman alabilmek üzere 260 liraya çıkarılmıştır. 

Tıp talebe yurdu müdürü idaresiyle mü
kellef olduğu işin büyüklüğü ve yoruculuğu, 
yurtda bin talebe bulunması, iş icabı gece gün
düz işiyle meşgul olması ve bu işi yapabilecek 
zatın hususi ve kıymetli vasıfları haiz bulunması 
lüzumu gözönünde tutularak, maaşının beşinci 
dereceden dördüncü dereceye çıkarılması uygun 
ve yerinde görülmüştür. 

54 ncü maddenin tadilinde ihdas olunan mü
tehassıs muavinliği hakikî bir lüzum ve ihtiyaca 
cevap vermesi noktasından takdirle karşılanmış
tır. Filhakika bir tababet şubesinde ihtisasını 
yapan bir zatın doğrudan doğruya bir servisin 
idaresine memur edilmezden önce, eskiden ihti
sas yapmış ve bir servisin başında bulunan bir 
meslekdaşın yanında daha bir müddet çalışa
rak meleke ve rasuhunu arttırması, ileride 
kendisine daha büyük bir emniyetle bir ser
visin resen idaresinin verilebilmesini temin ede
ceği için bu ihdas yerinde görülmüştür. Bu mü
nasebetle muhtelif tababet şubelerinde müte
hassıs tabip yetiştirilmesini temin için yeniden 
49 asistanlığın daha kadroya konulduğunu 
kaydetmek lâzımdır. Encümenimiz bu fırsatla 
ihtisas şubeleri itibariyle dışarıda tababet yap-
mıyanların terfih kademelerinin mütaakıp yıl
larda arttırılmasını temenniye lâyik görmüştür. 

57 nci maddede eczacılık sınıflara ayrılır
ken, bir kaç eczacısı bulunan hastanelerde, bun-
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lardan birinin fennî ve idarî mesuliyeti deruhte 
etmesi bakımından baş eczacı sıfatiyle çalıştı
rılması yeninde görülmüştür. 

58 nci maddenin müzakeresinde mektepli kü
çük sıhhat memurları sınıfına, gedikli sıhhiye 
erbaş okulundan diploma alınış olanların da ko
nulması, bunların küçük sıhhat memuru mekte
binin ayın deı\s program iyi e yetiştirilmekte ol
maları ve kendilerinden istifade melhuz olması 
bakımindarı uygun görülmüştür. 

Ancak madde metninde Tıp fakültesi altıncı 
sömestrine kadar okumuş olanlarla, eczacı fa
kültesini bitirmiş olanların sıhhat memuru ola
bileceği hakkındaki hükmün müzakeresi sıra
sında bunların vazifeleri sırasında enjeksiyon, 
kırıkçıkık sarmak gibi bazı tıbbi tatbikat yap
makla mükellef oldukları, fakat tahsillerinde 
bu gibi dersler görmedikleri ve tatbika da yap
madıkları cihetle bu işle tavzif edilmelerinin 
mahzurlu görüldüğü mülâhaza edilmiş, vekâlet 
bu noktanın üzerinde tevakkuf edilerek icabc-
den tedbirlerin alınacağını söylemiştir. 

Hükümetin lâyihasmdaki üçüncü madde yu
karıda zikredilen tadil sebebiyle ikinci madde 
olarak tesbit ve müzakeresinden sonra kabul 
edilmiştir. 

Hususi surette köylerde çalışmak üzere Ba
lıkesir ve Konya'daki köy ebe mekteplerinden 
yetiştirilen köy ebelerinin, ve bunları yetişti
recek mektep sayılar'mm arttırılmasını ve bun
ların bazı mıntakalarda aylıklarını almakta 
güçlük çektikleri görülmüş olduğundan, mü
taakıp yıllarda bunların tahsisatlarının da umu
mî bütçeye alınması Encümenimizce temenniye 
lâyik görülmüştür. 

Hemşirelerin sınıflandırılmasında bunlardan 
başhemşire vazifesini görecek olanlarin Millî 
Müdafaa vekâletinin yetiştirdiği hemşirelerde 
olduğu gibi 3656 sayılı kanun mucibince âzami 
maaşlarının 35 liraya çıkarılması Encümence 
istenilmiş, ancak vekâletin verdiği izahlara 
göre, hâlen istihdam edilmekte olan hemşireler 
içinde kıdem itibariyle 30 lirayı alabilecek va
ziyette bile kimse bulunmadığı anlaşıldığından, 
ilerideki yıllara ait olmak üzere bu arzunun 
mazbatamızda belirtilmesi muvafık görülmüş
tür. 

İzmir'de bulunan körler, sağırlar ve dilsiz
ler mektebinin ileride körler için ayrıca bir mü-
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essese açılmak suretiyle ihtiyacı daha elverişli 
bir hale konulacağı da vekâletçe ifade edilmiş 
ve bu noktanın mazbatamızda kayıt ve tesbiti 
muvafık görülmüştür. 

Encümenimiz sıhhat merkezleri ve verem 
mücadele dispanserlerinde hizmet görmekte bu
lunan ziyaretçi hemşirelerin, cemiyet sıhhati 
üzerindeki hayırlı tesirlerini gözönünde tutarak, 
sayılarının arttırılmasını da temenniye lâyik 
görmüştür. 

Muvakkat maddelerin, Sıhhat vekâleti büt
çesi de aynı zamanda Bütçe encümeninde mü
zakere ve kabul edilmiş olduğundan Bütçe en
cümenince kaldırılmış olduğu anlaşılmış, bu 
cihet eneümenimkce de muvafık görülmüştür. 

Kanunun meriyet tarihini gösteren üçüncü 
maddesinin müzakeresmdfc ikinci teşrin iptida
sından olarak tesbit edilmiş bulunan tarihin 
Sıhhat bütçesine ilâveten tahsisat verildiği için 
15 temmuz olarak tâyin edildiği anlaşıldığın
dan o suretle kabulü muvafık görülmüştür. 

Diğer tadillerin de müzakeresinden ive ka
bulünden sonra lâyihanın heyeti umumijfesi de 
kabul edilmiş olduğundan işbu mazbatamızla 
birlikte Meclis Heyeti Umumiyesine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sıhhat ve iç. Mu. En. R. M. M(. 

Ağrı Kütahy^ 
Dr. H. Kural Dr. A. 8. DeUlbaşı 
Kâtip 

Edirne Ankara Aydın 
Dr. F- Memik Dr. Taptas Dr. Şakirl Şener 

Bilecik Burdur 
Dr. M. Suner Dr. A. R. Yeşilyurt 

Bursa Denizli 
Dr. Refik Güran Dr. H. Berknian 

Diyarbakır Kastamölnu 
Dr. Ahmed Şükrü Emed Dr. Rıza Stiltuğ 

Kırşehir Kocaeli 
Dr. H- Ülkü Dr. F. Sorağman 

Konya Maraş 
Dr. O. Ş. Uludağ Dr. K. Baymt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti Teşküât ve memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 

maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 39, 
40, 54, 57, 58, 59, 61 ve 64 ncü maddeleri aşa
ğıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 39 : Vekâletin meslekî hizmetlerinde 
çalıştırılan tababet ve şuabatı sanatları men-
suplariyle eczacı ve kimyagerlerin ve idarî me
murların sınıfları ve bu sınıflara mahsus maaş 
dereceleri bu kanuna bağlı (1) numaralı cel-
velde gösterilmiştir. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihte müstah
dem memurların smrf ve dereceleri Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletince bu cetvele göre 
3656 sayılı kanun esasları dairesinde tesbit olu
nur. 

Mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyelerin sıhhi hizmetlerinde çalışıp tâyin 
hakları Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletine 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve 
Memurin kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti teşkilât kanununun 26 ncı 
maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

A) 
1. 

leri; 
2. 

leri; 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Umumî muvazeneye ait teşkilât: 
Umumî müfettişlikler sıhhi müşavirlik-

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlük-

Hükûmet tabiplikleri; 
Küçük sıhhat memurlukları; 
Tıbbi, sıhhi ve içtimai müesseseler; 
Sıhhat merkezleri; 
Muayene ve tesellüm komisyonu; 
Hastalıklarla mücadele teşkilâtı; 
Seyyar sıhhi teşkilât. 

Muayene ve tesellüm komisyonu vekâletçe 
hazırlanacak bir talimatnameye göre vazife ifa 
eder. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 32 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Küçük sıhhat memurları: 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde Hükümet tabip

lerinin emri altında lüzumu kadar küçük sıh
hat memuru bulunur. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 39 ncu mad
desi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Vekâletin meslekî hizmetlerinde çalıştırılan 
tababet ve şuabatı sanatları mensuplariyle ec
zacı ve kimyagerlerin ve idarî memularm smrf-
ları ve bu sınıflara mahsus maaş dereceleri bu 
kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu kanun meriyete girdiği tarihte müstah
dem memurların sınıf ve dereceleri Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâletince bu cetvele göre 
3656 sayılı kanun esasları dairesinde tesbit olu
nur. 

Mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve 
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

3017 numaralı Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti Teşkilât ve Memurin kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad

deler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3017 numaralı kanunun 26 
ncı maddesinin A bendi, 32 nci maddesinin bi
rinci fıkrası ve 39, 40, 49, 51, 54, 57, 58, 59, 61 
ve 64 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 26 : 
A) Umumî muvazeneye ait teşkilât: 
1. Umumî müfettişlikler sıhhi müşavirlik

leri; 
2. Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlük

leri; 
3. Hükümet tabiplikleri; 
4. Küçük sıhhat memurlukları; 
5. Tıbbi, sıhhi ve içtimai müesseseler; 
6. Sıhhat merkezleri; 
7. Muayene ve tesellüm komisyonu; 
8. Hastalıklarla mücadele teşkilâtı; 
9. Seyyar sıhhi teşkilât. 
Muayene ve tesellüm komisyonu vekaletçe 

hazırlanacak bir talimatnameye göre vazife ifa 
eder. 

Madde 32. : Küçük sıhhat memurları: 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde Hükümet ta

biplerinin emri altmda lüzumu kadar küçük sıh
hat memuru bulunur. 

Madde 39 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : İSO ) 



Hü. 

ait bulunan tababet ve şuabatı sanatları men-
suplariyle eczacı ve kimyagerlerin maaş dere
celerinin ve smıflarmın bu cetvele göre tanzi
mi mecburidir. 

Madde 40 : 3656, 3711 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı kadro cetvellerinin Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti memurlarına ait kısım
ları kaldırılmış ve mezkûr vekâletin merkez 
ve vilâyetler teşkilâtma dahil maaşlı ve ücretli 
memurlarının derece, unvan ve adetleri bu ka
nuna bağlı (2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanuna merbut (2) numaralı 
cetvelin ve 3968 sayılı kanuna bağlı ihtisas ve 
muvakkat ihtiyaç mevkilerini gösteren (1) ve 
(2) numaralı cetvellerin Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekâletine ait kısımları kaldırılmış ve 
bunlarm yerine işbu kanuna bağlı (3) numaralı 
cetvel konulmuştur. 

B. E. 

belediyelerin sıhhi hizmetlerinde çalışıp tâyin 
hakları Sıhhat içtimai muavenet vekâletine ait 
bulunan tababet ve şuabatı sanatları mensup-
lariyle eczacı ve kimyagerlerin maaş dereceleri
nin ve smıflarmın bu cetvele göre tanzimi mec
buridir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 40 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3656, 3711 ve 3888 saydı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinin Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti memurlarına ait kısımları kaldırılmış 
ve mezkûr vekâletin merkez ve vilâyetler teşki
lâtma dahil maaşlı ve ücretli memurlarının de
rece, unvan ve adedleri bu kanuna bağlı (2) 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetve
lin ve 3968 sayılı kanuna bağlı ihtisas ve mu
vakkat ihtiyaç mevkilerini gösteren (1) ve (2) 
numaralı cetvellerin Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletine ait kısımları kaldırılmış ve bunların 
yerine işbu kanuna bağlı (3) numaralı cetvel 
konulmuştur. 

( S. Sayısı ; 180 ) 



13 
S. I. M. K. 

Madde 40 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 49 : Sıhhat ve içtimai muavenet mü
fettişleri : 

Teftiş heyeti reisi; baş müfettişler, birinci 
ve ikinci smıf müfettişler olmak üzere üç sı
nıftır. 

A) Teftiş heyeti reisliğine, baş müfettişlik 
ve birinci sınıf müfettişliklere, daha evvelki sı
nıflarda terfi müddetlerini dolduran ve terifia 
ehil olan müfettişler baş müfettişler tâyin olu
nurlar. 

B) ikinci sınıf Sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürleri ve birinci sınıf Hükümet tabipleri 
ile, inhisarlardan istifade edilmek istenilen sair 
tabip, eczacı ve kimyagerler tâyin olunur. 

Madde 51 : Vekillik daire reisleriyle umum 
müdür ve müdürleri ve bunların muavinleri, 
vekillik ve sıhhi müesseseler mütehassısları, 
Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri, teftiş 
heyeti reisi, baş müfettişleri ve müfettişleri 
maaş ve dereceleri ve ehliyetlerine göre bu sı
nıflar arasmda mütekabilen nakil veya terfi 
suretiyle tâyin edilebilirler. 

( S. Sayısı : 180 ) 



— 14 — 
Hü. 

Madde 54 : Mütehassıslar, maaş derecelerine 
göre beş smıf olup bunlardan maada ayrıca 
mütehassıs muavinleri de bulunur. 

Mütehassıs muavinliğine ve beşinci sınıf mü
tehassıslığa kıdemsiz mütehassıslar tâyin olunur
lar. Dördüncü, üçüncü, ikinci ve birinci sınıf mü
tehassıslara daha evvelki sınıflarda birer de
rece terfi müddetini muvaffakiyetle bitirmiş 
olanlar tâyin edilirler. 

Şukadarki, idarî vazifelerde veya 3659 sa
yılı kanuna tabi müesseselerde bulunmuş olan 
mütehassıslar ihtisasları dahilindeki diğer müte
hassıslıklara 3656 sayılı kanun esaslarına göre 

" nakil, terfi ve tâyin edilebilirler. 

Madde 57 : Hastaneler, sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri eczacılıklarına Türkiye'de sa
natını yapmağa izinli eczacılar tâyin olunur
lar. 

Eczacılar, başeczacı ve eczacı olmak üzere 
iki kısımdırlar. 

Eczacı kısmı beş sınıftır. Beşinci sınıf ec
zacılığın ilk basamağıdır. Dördüncü, üçüncü, 
ikinci ve birinci sınıf eczacılıklarla başecza-
cılığa daha evvelki sınıflarda veya vekâ
let mütehassıslıklarında birer terfi müddetini 
doldurmuş ve terfie hak kazanmış olanlar 
tâyin olunurlar. 

Madde 58 : Hastaneler ve sıhhi müesseseler 
diş tabipliklerine Türkiye'de sanatını yapmağa 
izinli diş tabipleri tâyin olunurlar. Diş tabip
leri üç smıftır. 

Üçüncü sınıf, diş tabipliğinin ilk basamağı
dır. ikinci ve birinci smıf diş tabipleri daha 
evvelki sınıflarda birer derece terfi müddetini 
muvaffakiyetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan
lardır. 

Madde 59 : Küçük sıhhat memurluklarına, 
küçük sıhhat memurlar mektebi ve bunlara mu
adil tedrisat yapan gedikli sıhhiye erbaş okulu 
mezunlariyle diş tabibi, eczacılar veya tıp 
fakültesi altmcı sömestr tahsilini bitirmiş 
olanlar tâyin edilirler. 

B. E. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 54 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Mütehassıslar, maaş derecelerine göre 5 sınıf 
olup bunlardan maada aynca mütehassıs mua
vinleri de bulunur. 

Mütehassıs muavinliğine ve beşinci smıf 
mütehassıslığa kıdemsiz mütehassıslar tâyin olu
nurlar. Dördüncü, üçüncü, ikinci ve birinci sı
nıf mütehassıslıklara daha evvelki sınıflarda 
birer derece terfi müddetini muvaffakiyetle bi
tirmiş olanlar tâyin edilirler. 

Şukadarki, idarî vazifelerde veya 3659 sayılı 
sayılı kanuna tabi müesseselerde bulunmuş olan 
mütehassıslar ihtisasları dahilindeki diğer mü
tehassıslıklara 3656 sayılı kanun esaslarına göre 
nakil, terfi ve tâyin edilebilirler. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 57 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hastaneler, Sıhhi ve içtimai muavenet mü
esseseleri eczacılıklarına Türkiye'de sanatını 
yapmağa izinli eczacılar tâyin olunurlar. 

Eczacılar, başeczacı ve eczacı olmak üzere 
iki kısımdırlar. 

Eczacı kısmı beş smıftır. Beşinci sınıf ec
zacılığın ilk basamağıdır. Dördüncü, üçüncü, 
ikinci ve birinci smıf eczacılıklarla başeczacılığa 
daha evvelki sınıflarda veya vekâlet mütahas-
sıslıklarmda birer terfi müddetini doldurmuş 
ve terfia hak kazanmış olanlar tâyin olunurlar. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 58 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hastaneler ve sıhhi müesseseler diş tabip
liklerine Türkiye'de sanatını yapmağa izinli 
diş tabipleri tâyin olunurlar. Diş tabipleri üç 
sınıftır. 

Üçüncü smıf, diş tabipliğinin ilk basama
ğıdır. ikinci ve birinci sınıf diş tabipleri daha 
evvelki sınıflarda birer derece terfi müddetini 
muvaffakiyetle bitirmiş ve terfi ettirilmiş olan
lardır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 59 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Küçük sıhhat memurluklarına,, Küçük sıhhat 
memurlar mektebi ve bunlara muadil tedrisat 
yapan Gedikli sıhhiye erbaş okulu mezunlariyle 
diş tabibi, eczacılar veya Tıp fakültesi altıncı 

( S. Sayısı : 180 ) 



— 15 — 
S. t. M. E. 

Madde 54 : Hükümetin 54 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 57 : Hükümetin 57 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 58 : Hükümetin 58 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 59 : Hükümetin 59 ncu maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 180 ) 
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Küçük sıhhat memurlar üç sınıftır : 
Üçüncü smıf sıhhat memurluğunun ilk ba

samağıdır. Bu sınıfa Küçük sıhhat memurları 
mektebinden ve Gedikli sıhhiye erbaş okulla
rından çıkanlarla Tıp fakültesinin altıncı 
sömestresini bitirmiş olanlar alınırlar. 

ikinci ve birinci sınıflara daha evvelki sı
nıflarda birer derece terfi müddetini bitirmiş 
olan sıhhat memurları alınırlar. 

Şukadarki; Diştabipleriyle eczacılar, kanu
nen almağa müstehak oldukları aylıklarla tâyin 
edilebilirler. 

Diplomasız sınıf mektepsiz sıhhat memurla
rına münhasırdır. 

Madde 61 : Hastabakıcı hemşireler, başhem
şire ve hemşire olmak üzere iki kısma ayrı
lırlar. 

Hemşireler üç sınıftır : 
A) Üçüncü sınıfa, en az ilk tahsil görmüş 

ve müteaddit servisleri bulunan hastanelerde 
iM seneden az olmamak üzere hastabakıcılık 
yapmış ve usulen imtihan edilerek muvaffak 
olmuş türk kadınlar alınırlar; 

B) ikinci sınıfa : 
1. Vekâletçe tanınmış hastabakıcı hemşire 

mekteplerinden mezun olanlar; 
2. Üçüncü sınıf hemşirelerden orta tahsil 

görmüş olupta bu sınıfta bir terfi müddeti hiz
met ettikten sonra hastabakıcı hemşire mektep
lerinde okunan derslerden yapılacak imtihanda 
muvaffak olarak mektepli sınıfma kabul edil
miş olanlar; 

3. Orta tahsilini bitirdikten sonra vekâlet
çe tanınmış hastabakıcı hemşire mekteplerinde 
okunan derslerden ve tahsil müddetinden daha 
az olmamak üzre hususi müesseselerde nazari 
ve ameli ders görerek hemşirelik öğrenmiş olan
lardan hastabakıcı hemşire mekteplerinde usu
len yapılacak imtihanda muvaffak olanlar ka
bul olunurlar. 

C) Birinci sınıf hemşireliğe ve başhemşire
liğe daha evvelki sınıflarda birer derece terfi 
müddeti hizmet etmiş ve liyakatleri usulen tas
dik edilmiş bulunanlar terfi edilirler. 

işbu madde mucibince yapılacak tâyin ve 

16 — 

I B. E. 

sömestr tahsilini bitirmiş olanlar tâyin edi
lirler. Küçük sıhhat memurları üç sınıftır. 

Üçüncü sınıf, sıhhat memurluğunun ilk ba
samağıdır. Bu sınıfa Küçük sıhhat memurları 
mektebinden ve Gedikli sıhhiye erbaş okulların
dan çıkanlarla Tıp fakültesinin altıncı sömestrini 
bitirmiş olanlar alınırlar. 

ikinci ve birinci sınıflara daha evvelki sı
nıflarda birer derece terfi müddetini bitirmiş 
olan sıhhat memurları alınırlar. 

Şukadar ki; diş tebipleriyle eczacılar, ka
nunen almağa müstahak oldukları aylıklarla 
tâyin edilebilirler. 

Diplomasız sınıf mektepsiz sıhhat memurla
rına münhasırdır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 61 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hastabakıcı hemşireler, başhemşire ve hem
şire olmak üzere iki kısma ayrılırlar. 

Hemşireler üç sınıftır: 
A) Üçüncü sınıfa, en az ilk tahsil görmüş 

ve müteaddit servisleri bulunan hastanelerde 
iki seneden az olmamak üzere hastabakıcılık 
yapmış ve usulen imtihan edilerek muvaffak ol
muş Türk kadınlar alınırlar. 

B) ikinci sınıfa : 
1. Vekâletçe tanınmış hastabakıcı hemşire 

mekteplerinden mezun olanlar; 
2. Üçüncü smıf hemşirelerden orta tahsil 

görmüş olupta bu smfta bir terfi müdeti hizmet 
ettikten sonra hastabakcı hemşire mekteplerin
de okunan derslerden yapılacak imtihanda mu
vaffak olarak mektepli sınıfına kabul edilmiş 
olanlar; 

3. Orta tahsilini bitirdikten sonra vekâlet
çe tanınmış hastabakıcı hemşire mekteplerinde 
okunan derslerden ve tahsil müddetinden daha 
az olmamak üzere hususi müesseselerde nazari ve 
amelî ders görerek hemşirelik öğrenmiş olan
lardan hastabakıcı hemşire mekteplerinde usu
len yapılacak imtihanda muvaffak olanlar ka
bul olunurlar. 

C) Birinci sınıf hemşireliğe ve başhemşire
liğe daha evelki sınıflarda birer derece terfi 
müddeti hizmet etmiş ve liyakatleri usulen tas
dik edilmiş bulunanlar terfi edilirler. 

( S. Sayısı : 180 ) 



- 17 

Madde 61 : Hükümetin 61 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 180 ) 
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terfiler 3656 sayılı kanun esaslarına göre icra 
edilir. 

Madde 64 : Her sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünde ve icabeden Hükümet tabiplerin
de ve sıhhat merkezlerinde lüzumu kadar sıhhat 
işleri kâtibi bulunur. 

Sıhhat kâtipleri üç sınıftır. 

MADDE 2. — 3017 numaralı kanunun 26 ncı 
maddesinin A bendi ve 32 nci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiş
tir : 

Madde 26. : 
A) Umumî muvazeneye ait teşkilât : 
1. Umumî müfettişlikler sıhhi müşavirlik

leri, 
2. Sıhat ve içtimai muavenet müdürlükleri; 
3. Hükümet tabiplikleri; 
4. Küçük sıhhat memurlukları; 
5. Tıbbi, sıhhi ve içtimai müesseseler; 
6. Sıhhat merkezleri; 
7. Muayene ve tesellüm komisyonu; 
8. Hastalıklarla mücadele teşkilâtı; 
9. Seyyar sıhhi teşkilât. 
Muayene ve tesellüm komisyonu vekâletçe 

hazırlanacak bir talimatnameye göre vazife ifa 
eder. 

Madde 32 : 
Küçük sıhhat memurları : 
Vilâyet, kaza ve nahiyelerde Hükümet ta

biplerinin emri altında lüzumu kadar küçük sıh
hat memuru bulunur. 

HADDE 3. — 3017 numaralı kanuna aşağı
daki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai muave
net vekâleti müsteşar muavini, vekâlet encü
meni ve inzibat komisyonuna iştirak ve müste
şarın bulunmadığı zamanlarda bu teşekküllere 
riyaset eder. 

EK MADDE 2. — 3017 numaralı kanunun 
muhtelif maddelerinde zikri geçen sicil ve me
murlar ve muamelât müdürlüğü ile levazım me
murluğunun unvanları Muamelât ve zat işleri 

(S. Sayısı 

B. E. 

işbu madde mucibince yapılacak tâyin ve ter
filer 3656 sayılı kanun esaslarına göre icra edi
lir. 

MADDE 10 — Ayni kanunun 64 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Her sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğün
de ve icabeden Hükümet tabipliklerinde ve sıh
hat merkezlerinde lüzumu kadar sıhhat işleri 
kâtibi bulunur. 

Sıhhat kâtipleri üç sınıftır. 

MADDE 11. — Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti müsteşar muavini, müsteşarın yardım
cısı olup Vekâlet encümeni ve inzibat komis
yonuna iştirak ve müsteşarın bulunmadığı za
manlarda bu teşekküllere riyaset eder. 

MADDE 12. — 3017 sayılı kanunun muhte
lif maddelerinde zikri geçen sicil ve memurlar 
ve muamelât müdürlüğü ile levazım memurlu
ğunun unvanları Muamelât ve zat işleri umum 

: 180 ) 
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Madde 64 : Hükümetin 64 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti müsteşar muavini müsteşarın 
yardımcısı olup vekâlet encümeni ve inzibat 
komisyonuna iştirak ve müsteşarın bulunmadı
ğı zamanlarda bu teşekküllere riyaset eder. 

EK MADDE 2. — 3017 sayılı kanunun muh
telif maddelerinde zikri geçen sicil ve memur
lar ve Muamelât müdürlüğü ile Levazım me
murluğunun unvanları Muamelât ve Zat işleri 

( S. Sayısı : 180 ) 
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Umum müdürlüğüne ve levazım müdürlüğüne 
çevrilmiştir. 

EK. MADDE 3. — Sıhhat merkezleri : 
Lüzumuna göre ve imkânlar dairesinde sıh

hat merkezleri tesis edilerek bütün tıbbi ve iç
timai hizmetler ve mücadele işlerine tahsis edi
lir. 

Bu merkezler; tavzif edildikleri hizmetlere 
göre ya Hükümet tabipleri veyahut tababet şu
belerinin birinde ihtisas yaparak usulen serti
fika almış olan mütehassıs etibba tarafından 
idare edilir. 

Mütehassıslardan bu müesseselerde bulunan
ların geçirdikleri müddetler mütehassıslıklarda 
geçmiş sayılırlar. 

MUVAKKAT MADDE 1. — îşbu kanuna 
bağlı (4) numaralı cetvelde yazılı vazifeler 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Sıhhat ve içtimai muave
net vekâleti kısmına ilâve olunmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1942 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) cet
velinin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti kıs
mına işbu kanuna merbut (5) numaralı cetvelde 
derece, unvan, aded ve maaşları yazılı memu
riyetler konulmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun 15 ikinciteşrin 1942 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killeri memurdur. 

29. IV. 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr- R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. 

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

S. t M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. 

Mal. V. 
F. Ağrah 
îk. V, 

Sim Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
V. 

F. Engin M. ökmen 

B. U. 

müdürlüğüne ve Levazım müdürlüğüne çevril
miştir. 

MADDE 13. — Sıhhat merkezleri : 
Lüzumuna göre ve imkânlar dairesinde Sıh

hat merkezleri tesis edilerek bütün tıbbi ve iç
timai hizmetler ve mücadele işlerine tahsis edi
lir. 

Bu merkezler; tavzif edildikleri hizmetlere 
göre ya Hükümet tabipleri veyahut tababet 
şubelerinin birinde ihtisas yaparak usulen ser
tifika almış olan mütehassıs etibba tarafından 
idare edilir. 

Mütehassıslardan bu müesseselerde bulunan
ların geçirdikleri müddetler mütehassıslıklarda 
geçmiş sayılırlar. 

MADDE 14. — Bu kanun 15 temmuz 1942 
tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 15. 
aynen. 

— Hükümetin beşinci maddesi 
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umum müdürlüğüne ve Levazım müdürlüğüne 
çevrilmiştir. 

EK MADDE 3. — Sıhhat merkezleri : 
Lüzumuna göre ve imkânlar dairesinde sıh

hat merkezleri tesis edilecek bütün tıbbi ve iç
timai hizmetler ve mücadele işlerine tahsis 
edilir. 

Bu merkezler; tavzif edildikleri hizmetlere 
göre ya Hükümet tabipleri veyahut tababet şu
belerinin birinde ihtisas yaparak usulen serti
fika almış olan mütehassıs etibba tarafından 
idare edilir. 

Mütehassıslardan bu müesseselerde bulunan
ların geçirdikleri müddetler mütehassıslıklarda 
geçmiş sayılır. 

MADDE 3. — Bu kanun 15 temmuz 1942 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
killeri memurdur. 
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Memuriyetin nev'i 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Maaş | Memuriyetin nev'i 

Teftiş heyeti reisi 3 100 
Başmüfettişler 4 90 
Birinci sınıf müfettişler 5 80 
İkinci »• » 6 70 
Üçüncü » > 7 60 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri 

Birinci sınıf sıhhat ve içtimai muave
net müdürleri 
ikinci sınıf sıhhat ve içtimai muave
net müdürleri 
Üçüncü sınıf sıhhat ve itçimai muave
net müdürleri 
Dördüncü sınıf sıhhat ve içtimai mua
venet müdürleri 

Hükümet tabipleri 

Birinci sınıf hükümet tabipleri 
İkinci » » » 
Üçüncü » » » 
Dördüncü » » » 

Mütehassıslar 

Birinci sınıf mütehassıslar 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 

Eczacılar 

Başeczacılar 
Birinci sınıf eczacılar 

7 
8 
9 

10 

90 

80 

70 

60 

60 
50 
40 
35 

80 
70 
60 
50 
40 

70 
60 

ikinci sınıf eczacılar 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Beşinci » » 

Diş tabipleri 

Birinci sınıf diş tabipleri 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

Hastabakıcı hemşireler 

Başhemşireler 
Birinci smıf hastabakıcı hemşireler 
ikinci » » » 
Üçüncü » » » 

Ebeler 

Birinci sınıf ebeler 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

D. Maaş 

9 
10 
11 

9 
10 
11 

Küçük sıhhat memurları 

Birinci sınıf küçük sıhhat memurları 11 
ikinci » » » 1 2 
Üçüncü » » » 13 
Diplomasız küçük sıhhat memurları 14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

50 
40 
35 
30 

40 
35 
30 

30 
25 
20 
15 

30 
25 
20 
15 

30 
25 
20 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü kâtipleri 

Birinci sınıf kâtipler 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

12 
13 
14 

25 
20 
15 
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[2] NUMAHALI CETVEL 

Maaşlı memurlar 

Aded Maaş I D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

2 Müsteşar 
3 » muavini 

Hususi kalem 

7 Müdür 
13 Kâtip 

Hıfzıssıhha işleri dairesi 

3 Reis (Mütehassıs tabip) 
5 Reis muavini (Mütehassıs tabip) 

125 
100 

60 
20 

100 
80 

Reislik bürosu 

8 Büro şefi 
12 Dosya memuru 
13 Kâtip 

1 50 
1 25 
2 20 

Umumî ve mahallî sıhhat işleri şulesi 

5 Mütehassıs (tabip) 
6 » » 
9 Muavin tabip 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
13 Kâtip 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar şubesi 

5 
9 

12 
13 

6 
11 
12 
13 

Mütehassıs (tabip) 
Muavin tabip 
Muamelât memuru 
Kâtip 

Sıtma şubesi 

Mütehassıs (tabip) 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Muamelât memuru 
Kâtip 

İçtimai hastalıklar şubesi 

5 Mütehassıs (tabip) 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 
13 Kâtip 

80 
70 
40 
35 
20 

80 
40 
25 
20 

70 
30 
25 
20 

80 
30 
20 

Aded Maaş 

5 
7 

10 
12 
13 

Eczacılık ve müstahzarlar şubesi 

Mütehassıs (tabip veya eczacı) , 1 
» » » 1 

Birinci sınıf mümeyyiz 1 
Muamelât memuru 1 
Kâtip 2 

Sıhhi mühendislik şubesi 

11 Fen memuru 
13 Kâtip 

80 
60 
35 
25 
20 

30 
20 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti Akvam iş
leri şubesi 

13 Kâtip 20 

Trahom şubesi 

6 Mütehassıs (tabip) 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

İçtimaî muavenet işleri dairesi 

3 Reis (tabip) 
5 Reis muavini (tabip) 

Reislik bürosu 

8 Büro şefi 
12 Dosya memuru 
13 Kâtip 

Umumî içtimai hizmetler şubesi 

5 Mütehassıs (tabip) 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

Sıhhi ve tıbbi malzeme şubesi 

5 Mütehassıs (tabip veya eczacı) 
8 Mütehassıs (eczacı veya kimya

ger 
12 Tetkik memuru 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

70 
25 
20 

100 
80 

50 
25 
20 

80 
35 
25 
25 
20 

80 

50 
25 
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Aded Maaş ! D. 

13 Kâtip 

Tedrisat isleri şubesi 

6 Mütehassıs (tabip) 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
13 Kâtip 

Hususi içtimai hizmetler şubesi 

6 Mütehassıs (tabip) 1 
11 İkinci smıf mümeyyiz 1 
12 Tetkik memuru 1 
13 Kâtip 1 

Mahallî içtimai hizmetler şubesi 

5 Mütehassıs (tabip) 1 
9 Şube şefi 1 

12 Muamelât memuru 1 
12 Tetkik memuru 1 
13 Kâtip 2 

20 

1 70 
1 30 
1 25 
1 20 

Sıhhi mimarlık şubesi 

11 Desinatör 
13 Kâtip 

70 
30 
25 
20 

80 
40 
25 
25 
20 

30 
20 

Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hücumundan 
korunma isleri şubesi 

13 Kâtip 20 

Muamelât ve zat işleri umum müdürlüğü 

3 
5 

11 
12 
13 

7 
11 
12 
13 

Umum müdür (tabip) 
Umum müdür muavini tabip [*] 
Dosya başmemuru 
Dosya memuru 
Kâtip 

Muamelât şubesi 

Müdür 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Muamelât memuru 
Kâtip 

100 
80 
30 
25 
20 

1 60 
1 30 
1 25 
2 20 

[*] Şube müdürlüklerin d en birini de yapacak
tır. 

Memuriyetin nev'i 

Sicil şubesi 

Aded Maaş 

6 Müdür 
9 Şef 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

1 70 
1 40 
1 35 
1 25 
4 20 

7 
11 
12 
13 

Tahakkuk ve tekaüt şubesi 

Müdür 
İkinci sınıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
2 

60 
30 
25 
20 

Kıdem şubesi 

12 
13 

Şef 
Tetkik memuru 
Kâtip 

1 50 
2 25 
2 20 

Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik umum 
müdürlüğü 

4 Umum müdür (tabip) 1 
12 Dosya memuru 1 
13 Kâtip 2 
13 Depo memuru 1 

Propaganda ve neşriyat şubesi 

6 Mütehassıs 
7 » 
9 Şef 

12 Muamelât memuru 
13 Kâtip 

Tıbbi istatistik şubesi 

7 Hayatî ihsaiyat mütehassısı 
8 Grafik mütehassısı 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

Teftiş heyeti 

3 Reis (tabip müfettiş) 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci » » 
7 Üçüncü » » 

90 
25 
20 
20 

1 
1 
1 
1 
2 

70 
60 
40 
25 
20 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
5 
10 

60 
50 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
60 
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Aded Maaş D. 

Teftiş heyeti kalemi 

9 Şef 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

Hukuk müşavirliği 

6 Hukuk müşaviri 
13 Kâtip 

Evrak müdürlüğü 

8 Müdür 
11 ikinci sınıf mümeyyiz 
12 Birinci sınıf kayıt memuru 
13 ikinci sınıf kayıt memuru 
9 Arşiv başmemuru 

12 Arşiv memuru 

Ayniyat şubesi 

8 Ayniyat mesul muhasibi 
10 
12 
13 

8 
11 
13 
10 
10 

Birinci sınıf mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtip 

Levazım şubesi 

Müdür 
ikinci smıf mümeyyiz 
Kâtip 
Depo memuru 
Mutemet 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Umumî müfettişlikler sıhhi müşa
virleri (tabip) 4 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri 

Birinci sınıf sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürü 5 
ikinci sınıf sıhhat ve içtimai mu
avenet müdürü 6 
Üçüncü sınıf sıhhat ve içtimai 

40 
35 
25 
25 
20 

70 
20 

50 
30 
25 
20 
40 
25 

50 
35 
25 
20 

50 
30 
20 
35 
35 

80 

90 

80 

Memuriyetin nev'i Aded İ$aa$ 

muavenet müdürü 26 
7 Dördüncü sınıf sıhhat ve içtimai 

muavenet müdürü 26 
7 Sıhhat ve içtimai muavenet mü

dür muavini 5 

Hükümet tabipleri 

7 Birinci sınıf hükümet tabipleri 40 
8 İkinci » » » 123 
9 Üçüncü » » » 132 

10 Dördüncü » » » 350 

Küçük sıhhat memurları 

11 Birinci sınıf küçük sıhhat me
muru 100 

12 ikinci smıf küçük sıhhat memu
ru 250 

13 Üçüncü sınıf küçük sıhhat me
murları , 426 

14 Diplomasız küçük sıhhat memuru 134 

Sıhhat merkezleri 

6 Mütehassıs tabip 5 

İstanbul emrazı akliye hastanesi 

4 Baştabip ve müdür 1 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet 
mütehassısları 

5 Birinci sınıf mütehassıs 
6 ikinci » » 
7 Üçüncü » » 
8 Dördüncü » » 
9 Beşinci » » 
9 Mütehassıs muavini 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri diş tabipleri 

70 

60 

60 

60 
50 
40 
35 

30 

25 

20 
15 

70 

90 

20 
25 
39 
23 
19 
26 

80 
70 
60 
50 
40 

! 40 

9 Birinci smıf diş tabibi 
10 ikinci » » 
11 Üçüncü > » 

2 40 
2 35 
2 30 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri eczacıları 

6 Başeczacı 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

7 
8 
9 

10 
11 

Birinci sınıf eczacı 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » » 
Besinci » » 

3 
5 
7 
7 

11 

60 
50 
40 
35 
30 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri hemşireleri 

11 Başhemşire 
12 Birinci sınıf hastabakıcı 
13 İkinci » » 
14 Üçüncü » » 

12 
30 
70 
28 

30 
25 
20 
15 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü kâtipleri 

12 Birinci sınıf kâtip 
13 İkinci » » 
14 Üçüncü » » 

20 
55 
81 

25 
20 
15 

İstanbul sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü 
kalemi 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci » » 

Kâtip 13 
14 
12 
12 
13 
12 
13 

Dosya memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Muamelât memuru 
Sevk memuru 

12 Ayniyat mutemedi 

35 
30 
20 
15 
25 
25 
20 
25 
20 
25 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri idarî memurları 

9 
10 
11 
10 
11 
12 
10 
10 
11 
12 

İdare memuru 

» •» 

Mutemet ve mubayaa memuru 
» » » 
» » » 

Hesap memuru 
Ayniyat muhasibi 

» mutemedi 
» mutemedi 

12 Depo memuru 
13 » » 

2 
5 
10 
2 
5 
10 
2 
2 
5 
10 
2 
5 

40 
35 
30 
35 
30 
25 
35 
35 
30 
25 
25 
20 

D. 

12 
13 
13 
12 
13 
14 
15 
14 
13 
14 
12 
13 
14 
15 

5 
7 

10 
11 
11 
14 
14 
14 
15 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
13 

14 
14 

10 
11 
13 
13 
13 
13 
14 

Ambar memuru 
» » 

Depo ve ambar memuru 
Heyeti sıhhiye kâtibi 
Kâtip 

Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Müstahzır 

» 
Başmubassır 
Mubassır 

» 
İmam ve gassal 

Tıp talebe yurdu 

Müdür 
» muavini 

İdare tabibi 
İdare memuru 
Hesap memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Kâtip 

» 

2 
5 

10 
2 

17 
17 
2 
4 
2 
3 
1 
9 

14 
17 

1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Küçük sıhhat memurları 7nektebi 

Müdür (tabip) 
Muallim 
Muallim 
İdare memuru ve ayniyat mu
temedi 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Depo ve ambar memuru 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Muallim 
» 

İdare memuru 
Kâtip 
Ayniyat mutemedi 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Depo ve ambar memuru 

Ebe talebe yurdu 

13 Müzakereci ebe 

25 
20 
20 
25 
20 
15 
10 
15 
20 
15 
25 
20 
15 
10 

80 
60 
35 
30 
30 
15 
15 
15 
10 

1 
4 
1 

1 
1 
1 

60 
50 
40 

20 
15 
15 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
30 
20 
20 
20 
20 
15 

20 
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14 
15 
14 

Memuriyetin nev'i 
- a f 

Aded Maaş D. 

Kâtip ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Nezaretçi ebe 

Sıhhi müze 

5 Müdür (mütehassıs) 
7 Müdür muavini 
8 Mulâj mütehassısı 

İSKÂN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

3 Umum müdür 
5 Umum müdür muavini 

Birinci büro (iskân) 

İkinci büro (eski işler) 

15 
10 
15 

80 
60 
50 

100 
80 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Müdür 
Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Memur 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

8 Müdür 
9 Şef 
0 Birinci sınıf mümeyyiz 

1 
1 
1 

50 
40 
35 

9 
12 
13 
14 
12 
13 
12 

Memuriyetin nev'i Aded IMfaaş 

11 Memur 
12 » 
13 » 

Üçüncü büro (muamelât) 

Şef 
Evrak memuru 

» » 
Tevzi memuru 
Dosya memuru 
Dosya kâtibi 
Müracaat memuru 

13 Tasfiye heyeti kâtibi 

VİLÂYETLER 

6 Birinci sınıf iskân müdürü 
7 İkinci » » » 
8 Üçüncü » » » 
9 Dördüncü » » » 

10 Birinci sınıf iskân memuru 
11 İkinci » » » 
12 Üçüncü » » » 

8 Birinci sınıf iskân fen memuru 
9 İkinci » » » 

10 Üçüncü » » » 
13 Birinci sınıf iskân kâtibi 
14 İkinci » » » 

30 
25 
20 

40 
25 
20 
15 
25 
20 
25 
20 

2 
2 
3 
5 
4 
7 
9 
2 
3 
5 
5 
5 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
20 
15 

D. Memuriyetin nev'i 

Ücretli memurlar 

Aded Ücret 

MERKEZ 

Htfzıssıhha işleri dairesi 
Sıhhi mühendislik şubesi 

4 Mütehassıs (Mühendis) ] 

Uyuşturucu maddeler ve Cemiyeti 
Akvam şubesi 

4 Mütehassıs ] 

300 

300 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İçtimai muavenet işleri dairesi 
Zehirli ve boğucu gazlar ve hava hü

cumundan korunma işleri şubesi 

4 

12 
13 
12 

Mütehassıs (Seferberlik işleri 
müdürlüğünü de yapacak) 
Kâtip 

» 
» (Seferberlik kısmı için) 

1 
1 
1 
1 

300 
75 
60 
75 
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3 
4 
8 

10 

2 
4 
8 
4 
4 
4 

10 

Memuriyetin nev'i 
— 28 — 

Aded Ücret D. 

Sıhhi mimarlık şubesi 

4 Mütehassıs (Mimar) 1 

Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik 

300 

umum müdürlüğü 

7 Mütercim 
9 Kütüpane memuru 

13 Depo memur muavini 

1 170 
1 120 
1 60 

Propaganda ve neşriyat şubesi 

7 Ressam 1 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

1 Birinci müdür [1] 1 
1 ikinci » 1 
6 Mütehassıs eczacı ve ayniyat 

mesul muhasibi 1 
12 Ayniyat kâtibi 1 
8 Depo memuru (Eczacı) 1 
8 Başkâtip ve mutemet 1 

10 Kütüpane memuru 1 
10 Kâtip 1 
12 Kâtip 2 

Bakteriyoloji tahlil ve kontrol şubesi 

Müdür muavini (Mütehassıs) 
Mütehassıs 
Mütehassıs muavini 
Asistan 

Serum ve aşı şubesi 

Müdür (Mütehassıs) [1] 
Serum şubesi mütehassısı 
Mütehassıs muavini 
Aşı şubesi mütehassısı 
Çiçek aşısı mütehassısı 
Kuduz aşısı mütehassısı 
Asistan 

Kimya tahlil şubesi 

2 Müdür mütehassıs kimyager 
4 Mütehassıs 
6 Mütehassıs 

170 

600 
600 

210 
75 
140 
140 
100 
100 
75 

400 
300 
140 
100 

500 
300 
140 
300 
300 
300 
100 

500 
300 

2 
4 
7 
8 

10 

8 
12 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Mütehassıs muavini 
10 Asistan 

1 140 
2 100 

Biyoloji imalât ve tetkikat şubesi 

Müdür Mütehassıs [1] 1 500 
Mütehasıs 1 300 
Mütehassıs 2 170 
Mütehassıs muavini 1 140 
Asistan 1 100 

Sıhhi ahırlar ve immonaloji şubesi 

Mütehassıs bakteriyolog ve
teriner 1 
Veteriner 1 
Hayvan küçük sıhhat memuru 1 

Hıfzıssıhha mektebi 

Müdür ve parazitoloji muallimi 1 
Epidemiyoloji muallimi 2 
Sıhhati umumiye idaresi esasa-
tı muallimi 1 300 
Hayati istatistik muallimi 1 300 
Sıhhi mühendislik muallimi 1 210 
Umumî istatistik muallimi 1 210 
Sınai hıfzıssıhha ve bakteriyo
loji muallimi 1 
(ridai ve tıbbi kimya muallimi 1 
içtimai hıfzıssıhha (köy tatbi
katı muallimi) 1 
Asistan 1 
Ayniyat mutemedi 1 
Kâtip ve mutemet 1 

300 
140 

75 

600 
300 

170 
170 

140 
120 
140 
120 

Sıtma mücadelesi 

Umum sıtma mücadelesi merkez memurlart 

3 Umum sıtma mücadele müfettişi 

4 » » » Su mühen-

» •» Baş fen me-

» » Fen memu-

disi 

muru 

ru 
7 Tahakkuk ve muamelât şefi 

210 i 12 Müfettişlik kâtibi 

( S. Sayısı : 180 ) 

400 

300 

170 

140 
210 
75 
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D. Memuriyetin nev'i 

Kinin komprime ve ampulleri imalâthanesi 

7 Müdür 
7 Teknisiyen 

10 Ambar memuru ve ayniyat mu
temedi 

11 Kâtip ve mutemet 

Firenği mücadele teşkilâtı 
4 Müfettiş 

12 Kâtip ve muamelât memuru 

Seyyar Firenği tarama heyeti [2] 

4 Mutahassıs tabip 1 

Aded 

alâthat 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Ücret 

lesi 

170 
170 

100 
85 

300 
75 

D. 

6 
10 

4 
6 

10 

Memuriyetin nev'i 

Bakteriyolog 
Sıhhat memuru 

Seyyar Emrazı sariye mücadele 
teşkilâtı [2] 

Mücadele tabibi 
Mücadele tabibi 
Seyyar sıhhat memuru 

300 

Adeid 

• il 
|3 

5 

3 
2 

30 

Ücret 

210 
100 

300 
210 
100 

[1] Ecnebi müstahdem bulunduğu rtyüddetçe 
bu kadrolar vekâletçe mevkuf tutulacaktır. 

[2] Merkezleri Ankara'dadır. 

VİLÂYETLER 

Umumî müfettişlikler 

8 Sıhhi müşavirlik kâtibi 
9 » » » 

10 » » » 

6 
10 
12 
13 
14 

2 140 
2 120 
4 100 

Muayene ve tesellüm komisyonu 

4 Reis 1 
5 Âza 1 
6 Muayene ve tesellüm memuru 1 

10 Kâtip 1 

Sıhhi müze 

12 Hesap ve ayniyat memuru 1 

Küçük sıhhat memurları mektebi 

14 Kâtip 1 

Sağır, dilsiz ve körler müessesesi 

Müdür muavini ve muallim 
(Mütehassıs tabip) 
Muallim 

muavini 

300 
260 
210 
100 

75 

50 

140 
210 
100 

75 
60 
50 

Leylî tıp talebe yurdu 

10 tdare tabibi 7 100 
12 Eczacı ve kütüphane memuru 

(revir için) 11 75 
9 Büro gefi 1 120 

12 Kâtip 1 75 
13 idare memur muavini 1 60 
12 Ambar memuru 1 75 
12 Kiler memuru ! 1 75 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muavenet müessese
leri baştabipleri 

3 Baştabip 
4 
4 
5 
8 

10 
12 
15 

» muavini 
> > 
» ücreti 

> » 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muavenet 
seleri mütehassısları 

4 Mütehassıs 
7 » 
8 > 

r-l 

2 
1 
1 
2 
8 
3 
1 

400 
300 
300 
260 
140 
100 
75 
40 

müesse-

2 
1 
3 

300 
170 
140 

( S. Sayısı : 180 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

— 30 
Aded Ücret D. 

9 Mütehassıs 
10 > 
12 > 

6 Operatör muavini 
7 Mütehassıs muavini 
8 » » 

120 
100 
75 

210 
170 
140 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri diş tabipleri 

8 Diş tabibi 
10 » » 

10 
10 
11 
12 
13 
12 
11 
10 
12 
10 
12 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri asistanları 

12 Asistan 
13 » 

10 
95 

9 Başhemşire 
10 Hemşire 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri idarî memurları 

8 İdare ve muamelât şefi 
10 Hesap memuru 

> > muavini 
Hasta kabul memuru 

» » > 
» » > 
» > » 

Ambar memuru 
Ayniyat kâtibi 
Kâtip 

Kütüphane memuru 
» > 

1 
1 
1 
1 
1 

11 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

140 
100 

75 
60 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri eczacıları 

8 Başeczacı 1 140 
9 Başeczacı muavini 1 120 

10 Eczacı 2 100 

Hastaneler sıhhi ve içtimai mua-
net müesseseleri hemşireleri 

120 
100 

140 
100 
100 
100 
85 
75 
60 
75 
85 

100 
75 

100 
75 

12 
15 
4 
6 
7 
n i 

fi 
5 
6 

13 
12 
13 
13 
12 

13 
12 
13 

3 
4 
7 

10 
12 

3 
13 

6 
4 
7 
8 
9 

10 
14 
12 
13 
10 
12 
12 
13 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Boğum ve çocuk bakım evleri 

Baştabip 

Doğum mütehassısı 
» » 
» > 
> » muavini 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 
> » > 
» > > 

Asistan tabip 
Başhemşire (ebe) 
Ebe 
Hemşire 
Ayniyat mutemedi ve ambar 
memuru 

> » > 
Kâtip ve mutemet 

•» > 

Adana sıtma enstitüsü memu
rin kadrosu 

Müdür 
Lâbarotuvar şefi 
Kimyager antemoloğ 
Asistan 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Sıtma mücadele mıntakalart 

Sıtma mücadele mmtakası reisi 
Sıhhat müdürü veya sıhhi mü
şavir 
Sıtma mücadele lâboratuvar şefi 
Sıtma mücadele tabibi 
Sıtma mücadele tabibi 

> > » 
» > » 

Sıtma hastanesi mütehassıs tabibi 
Sıtma hastanesi hemşiresi 
Sıtma mücadele sıhhat memuru 

» » > » 
Sürfe kontrol memuru 
Sürfe memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Kâtip 

3 
9 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
8 
2 
4 

13 
11 

4 
7 
4 
7 

75 
40 

300 
210 
170 
170 
210 
260 
210 

60 
75 
60 
60 

75 
60 
75 
60 

1 
1 
1 
1 
1 

400 
300 
170 
100 
75 

17 400 

2 
18 
1 
68 
20 
17 
1 
1 
62 
433 
2 
4 
17 
3 

60 
210 
300 
170 
140 
120 
100 
50 
75 
60 
100 
75 
75 
«0 

( S. Sayısı : 180 



D. 

4 
12 
13 

4 
7 

12 
12 
12 

4 
6 
7 
6 

13 
12 
13 

4 
6 
6 

Memuriyetin nev'i Aded 

Ankara emrazı zühreviye hastanesi 

Mütehassıs tabip 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Hemşire (Ebe) 

Deri ve tenasül hastalıkları 
yene ve tedavi evleri 

Baştabip (Mütehassıs) 
Tabip (Mütehassıs) 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Sıhat memuru 
Hemşire 

1 
1 
1 

mua-

2 
2 
2 
7 
2 

Firengi mücadelesi memurin kadrosu 

Baştabip 
Mücadele tabibi 

> > 
Laboratuvar şefi 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 
Seyyar sıhhat memuru 

» » > 

Verem mücadele teşkiâtı 

Dispanserler 

Baştabip 
> 

Tabip 

6 
6 

11 
3 
6 

21 
80 

1 
2 
1 

- â l -
Ücret 

300 
75 
60 

300 
170 

75 
75 
75 

300 
210 
170 
210 

60 
75 
60 

300 
210 
210 

D. 

7 
10 
11 
12 
11 

6 
13 
11 
15 
12 
13 
12 

2 
4 
6 
7 
6 

10 
10 
13 
14 
12 
13 
12 
13 
14 

Memuriyetin nev'i 

Tabip 
> 

Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Etimesgut sıhhat merkezi 

Müdür (tabip) 
Ebe 
Eczacı ve ayniyat mutemedi 
Kâtip 
Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Sıhhat memuru 

Trahom mücadele teşkilâtı 

Mücadele reisi 
Baştabip • (mütahassıs) 
Tabip (mütahassıs) 
Tabip 
Tabip mütahassıs (seyyar) 
Asistan tabip 
Baştabip ve ayniyat mutemedi 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

» » » 
Ziyaretçi hemşire 
Hemşir© 
Sıhhat memuru 

> > 
> > 

Adea 

1 
2 
3 

10 
3 

1 
1 
1 
1 
H 
2 
% 

% 
4 

12 
24 

1 

a 
1 
2 

15 
8 

İ5 
27 
44 
50 

Ücret 

170 
100 
85 
75 
85 

210 
60 
85 
40 
75 
60 
75 

500 
300 
210 
170 
210 
100 
100 

60 
50 
75 
60 
75 
60 
50 

D. 

3 
5 

[3] NUMAHALI CETVEL 

MAAŞLI İHTÎSAS MEVKÎLERÎ 

Memuriyetin nev'i 

Hıfzıssıhha işleri dairesi reisi 
Hıfzıssıhha işleri dairesi umu
mî ve mahallî sıhhat işleri şu
besi mütehassısı 
Hıfzıssıhha işleri dairesi bula
şıcı ve salgın hastalıklar şubesi 
mütehassısı 

Aded Maaş 

1 100 

1 80 

1 80 

D. Memuriyetin nev'i 

Hıfzıssıhha işleri dairesi sıtma 
şubesi mütehassısı 
Hıfzıssıhha işleri dairesi içtimai 
hastalıklar şubesi mütehassısı 
Hıfzıssıhha işleri dairesi eczacı
lık ve müstahzarlar şubesi mü
tehassısı 

Adfcd Maaş 

1 70 

1 80 

il 80 

(S . Sayısı: 180) 



ö. Memuriyetin nev'i Aded Maaş ! D. 

Hıfzıssıhha işleri dairesi tra
hom şubesi mütehassısı 1 70 
içtimai muavenet işleri dairesi 
reisi 1 100 
içtimai muavenet işleri dairesi 
umumî içtimai hizmetler şube
si mütehassısı 1 80 

içtimai muavenet işleri dairesi 
sıhhi ve tıbbi malzeme şubesi 
mütehassısı 1 70 
içtimai muavenet işleri dairesi 
tedrisat işleri şubesi mütehassısı 1 70 
içtimai muavenet işleri dairesi 
husuai içtimai hizmetler şubesi 1 70 

Memuriyetin nev'i 

içtimai muavenet işleri dairesi 
mahallî içtimai hizmetler şube
si mütehassısı 
Sağlık propagandası ve tıbbi is
tatistik umum müdürü 
Sağlık propagandası ve tıbbi 
istatistik umum müdürlüğü pro
paganda ve neşriyat şubesi mü
tehassısı 
Sağlık propagandası ve tıbbi is
tatistik umum müdürlüğü ha
yati ihsaiyat mütehassısı 
Sıhhi müze müdürü 

» » » muavini 
» » mulâj mütehassısı 

Aded 

1 

1 

D. 

ÜCRETLI İHTISAS MEVKÎLEKİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret ı D. Memuriyetin nev'i Aded 

Zehirli ve boğucu gazlar ve ha
va hücumundan korunma şube
si mütehassısı (Seferberlik iş
leri müdürlüğünü de yapacak) 
Sıhhat işleri mühendisi 

» » mimarı 
Propaganda şubesi ressamı 

Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

Birinci müdür (mütehassıs) [1] 
İkinci müdür 
Serum ve aşı şubesi müdürü 
(mütehassıs) [1] 
Serum şubesi mütehassısı 
Aşı şubesi mütehassısı 
Çiçek aşısı mütehassısı 
Kuduz aşısı mütehassısı 
Biyoloji imalât ve tetkikat şu
besi müdürü (mütehassıs) [1] 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

300 
300 
300 
170 

600 
600 

500 
300 
300 
300 
300 

6 
4 

6 

3 
4 

500 

[1] Ecnebi müstahdem bulunduğu müddetçe 
bu kadrolar, vekâletçe mevkuf tutulacaktır. 

Biyoloji imalât ve tetkikat şu
besi mütehassısı 
Sıhhi ahırlar ve immanolaji 
şubesi mütehassısı (Bakteriyo
log veteriner) 

Muvakkat ihtiyaç cetveli 

Sıhhi mühendislik muallimi 
Seyyar emrazı sariye mücadele 
tabibi 
Seyyar emrazı sariye mücadele 
tabibi 

Mücadeleler 

Sıtma mücadele mmtakası reisi 
izmir deri ve tenasül hastalık
ları muayene ve tedavi evi mü
tehassıs baştabibi 

Trahom mücadele teşkilâtı 
4 Baştabip (Mütehassıs) 1 
6 Tabip » 1 

( S. Sayısı: 180) 



— 33 — 
[4] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Muayene ve tesellüm 

Hademe 

Aded 

komisyonu 

İstanbul çocuk hastanesi 

Makinist r e etüvcü 
» » muavini 

Erzincan hastanesi 

Makinist ve etüvcü 
Şoför 
Aşçı 
T e m 
Kapıcı 
Berber 
Çamaşırcı 
Hastabakıcı, hizmetçi veaaire 

» » » 
» w » 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

Ücret 

30 

75 
60 

50 
50 
35 
30 
25 
25 
25 
30 
25 
20 

I Memuriyetin nev'i 

Hastabakıcı, hizmetçi ve saire 
Stajiyer hademe 

Aded 

4 
8 

1 Doğum ve çocuk bakım evleri 

Hastabakıcı 
Aşçı . 
Hastabakıcı, hizmetçi vesaire 

> » > 

2 
1 
1 
6 

Sıtma mücadele mıntakdları 

Müstahzır 
Şoför 
Hademe 

Trahom mücadelesi 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Hademe 
Hademe 

3 
2 

12 

8 
2 

10 
6 

Ücret 

15 
05 

30 
40 
25 
20 

50 
60 
25 

30 
30 
20 
10 

D. Memuriyetin nev'i 

[8] NUMARALI CETVEL 

L- CETVELİ 

Aded Maaş 

Hıfzıssıhha işleri dairesi 

9 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar 
şubesi muavin tabibi 

11 Sıhhi mühendislik şubesi fen 
memuru 

1 

1 

40 

30 

İçtimai muavenet işleri dairesi 

13 Zehirli ve boğucu gazlar ve 
hava hücumundan korunma 
işleri şubesi kâtibi 1 20 

Sağlık propagandası ve tıbbi istatistik 
umum müdürlüğü 

7 Propaganda ve neşriyat şubesi 
mütehassısı 1 60 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Teftiş heyeti 

7 Üçüncü sınıf müfettiş 1 60 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri 

7 Müdür muavini 2 60 

Hükümet tabipleri 

10 Dördüncü sınıf Hükümet tabibi 32 35 

Küçük sıhhat memurları 

11 

13 

Birinci sınıf küçük sıhhat me
muru 
Üçüncü sınıf küçük sıhhat me
muru 

20 

30 

30 

20 

( S. Sayısı : 180 ) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

14 Diplomasız küçük sıhhat me
muru 15 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri mütehassısları 

7 Üçüncü sınıf mütehassıs 
8 Dördüncü » > 
9 Beşinci » » 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave 
net müesseseleri diş tabipleri 

9 Birinci sınıf diş tabibi 
10 ikinci * » 
11 Üçüncü » » 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri eczacıları 

6 Birinci sınıf eczacı 
10 Dördüncü sınıf eczacı 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri hemşireleri 

11 Başhemşire 

6 
9 
3 

1 
1 
1 

60 
50 
40 

40 
35 
30 

10 
11 
11 
13 
13 
13 
14 
15 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

13 ikinci sınıf hemşire 
14 Üçüncü » » 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muave
net müesseseleri idare memurları 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdür
lüğü kâtipleri 

14 Kâtip 

8 20 
5 15 

İdare memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Depo memuru 
Ambar memuru 
Kâtip 

» 
İmam ve gassal 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

35 
30 
30 
20 
20 
20 
15 
10 

15 

1 
2 

6 

70 
35 

30 

13 
14, 
15 
14 

Ebe talebe yurdu 

Müzakereci ebe 
Kâtip ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Nezaretçi ebe 

2 
1 
1 

T—
t 

20 
15 
10 
15 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN CETVELLERDEKİ 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Hükümet lâyihasına bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerin Sıhhat ve içtimai muavenet mü
dürleri başlıkları altındaki kısımları aşağıda 

[1] sayılı cetvelde yapılan değişiklik : 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri 
Memuriyetin nev'i D. Maaş 

Birinci sınıf sıhhat ve içtimai mua
venet müdürleri 
İkinci > > > > 
Üçüncü > > > » 
Dördüncü » > » » 

3 
4 
5 
6 

100 
90 
80 
70 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmek suretiyle 
aynen kabul edilmiş ve (3) sayılı cetvelde bir 
değişiklik yapılmamıştır. 

D. 

[2] sayılı cetvelde yapılan değişiklik : 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri 
Memuriyetin nev'i 

3 Birinci sınıf sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürü 

4 İkinci > » » » 
5 Üçüncü T> » » » 
6 Dördüncü .» » > » 
7 Sıhhat ve içtimai muavenet 

müdür muavini 

Aded 

1 
4 
6 

52 

Maaş 

100 
90 
80 
70 

60 
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SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ

MENİNİN CETVELLERDE YAPTIĞI 
DEĞİŞİKLİKLER 

[1] numaralı cetvelde yapılan değişildik: 

Sıhhat ve içtimai muavenet müfettişleri : 
D, 

3 Teftiş heyeti reisi 
4 Başmüfetişler 
5 Birinci sınıf müfettişler 
6 İkinci sınıf müfettişler 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri ı : 
Bütçe encümeninin yaptığı değişiklik laynen 

yani : 
100 İ D, Maa$ 
90 I — .' 
80 | 3 Birinci sınıf sıhhat ve içtimai mu-
70 - avenet müdürü 100 

4 ikinci sınıf sıhhat ve içtimai mua
venet müdürü 90 

5 Üçüncü sınıf sıhhat ve içtimai mua- " 
venet müdürü 80 

6 Dördüncü sınıf sıhhat ve içtimai mua
venet müdürü 70 

[2] Numaralı cetvelin maaşlar ktsmtnda 
yapılan değişiklikler : 

X 

3 
4 
5 
6 

3 

4 

5 

Memuriyetin unvanı 

Teftiş heyeti 

Reis 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 

Aded 

1 
2 
6 

10 

Sıhhat ve içtimai muavenet müdürleri 

Birinci sınıf sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürü 
İkinci sınıf sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürü 
Üçüncü sınıf sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürü 

1 

8 

20 

Maaş 

100 
90 
80 
70 

100 

90 

80 

D. 

6 

7 

4 
7 

10 
11 
•11 
14 
14 
14 
15 

Memuriyetin nev'i 

Dördüncü sınıf sıhhat ve içti
mai muavenet müdürü 
Sıhhat ve içtimai muanevet 
müdür muavini 

Tıp talebe yurdu 
Müdür 

» muavini 
İdare tabibi 
İdare memuru 
Hesap memuru 
Mutemet ve mubayaa memuru 
Ayniyat mutemedi 
Kâtip 

> 

Aded 

34 

5 

1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

70 

60 

90 
60 
35 
30 
30 
15 
15 
15 
10 

( S. Sayısı : 180 ) 



— 36 — 
[2] Numaralı cetvelin ücretliler kısmında 

yapılan değişiklik 

D. 

2 

4 
6 
8 

10 

12 
15 
4 
6 
7 
7 
5 

Memuriyetin nev'i Ad 

Merkez htfztssıhha enstitüsü 
Kimya tahlil şubesi 

Müdür (mütehassıs kimya-
ger) [1] 
Mütehassıs 

» 
Mütehassıs muavini 
Asistan 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

Baştabip ücretli 
» > 

Doğum mütehassısı 
> » 
» » 

Doğum mütehassıs muavini 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 

ed 

1 
1 
2 
1 
2 

3 
9 
2 
9 
2 
1 
1 

Ücret 

500 
300 
210 
140 
100 

75 
40 

300 
210 
170 
170 
260 

D. 

6 
13. 
12 
13 
13 
12 

13 
12 
13 

5 
13 
11 
15 
12 
13 
12 

Memuriyetin nev'i 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Asistan 
Başhemşire (Ebe) 
Ebe 
Hemşire 
Ayniyat mutemedi ve ambar 
memuru 

» » > 
Kâtip ve mutemet 

» > 

Etimesgut sıhhat merkezi 

Müdür (tabip) 
Ebe 
Eczacı ve ayniyat mutemedi 
Kâtip 
Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Sıhhat memuru 

Aded 

10 
2 
4 

13 
11 

4 
7 
4 
7 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

210 
60 
75 
60 
60 

75 
60 
75 
60 

260 
60 
85 
40 
75 
60 
75 

»-«-« 
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S. Sayısı 
Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu Memed Çallı'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/406) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazt işleri müdürlüğü 
Sayı: 2005, 4/8480 

16 .X . 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Korucu Ali'yi öldürmekten suçlu Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu 1325 doğumlu Memed Çal
lı 'nın ölüm cezasına çarptırılmasına dair Edirne ağır ceza mahkemesinden verilen İŞ . IV . 1940 

tarihli hükmün tasdikma mütedair Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinin 12 . XJI . 1940 gün 
ve 2817/3381 sayılı ilâmı ile Cumhuriyet Başmüddeiumumiliğince vukubulan itiraz üzjerine Temyiz 
Ceza heyeti umumiyesince itirazın reddine dair verilen 22 . IX . 1941 gün, 142/153 sayılı ilâm sair 
evrakiyle Adliye vekilliğinin 13 . X . 1941 gün, 476 / 116 sayılı yazısiyle gönderilmiş olduğundan 
takımiyle ilişik olarak sunulmuştur. 

Yüksek Meclisçe gereğinin yapılmasına müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/406 
Karar No. 51 

2 4 Yi . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Keşan 'm Büyük Doğancı köyü korucusu Ali 'yi 
döverek öldürmekten suçlu Alioğlu 1325 doğum
lu Memed Çallı'nın ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Edirne Ağır ceza mahkemesince veri
len hükmün tasdikma dair Temyiz mahkemesi 
Birinci ceza dairesinden sâdır olup ceza umumî 
heyetinin 22 . IX . 1941 tarih 142 esas 153 sayılı 
karariylc katileşen ilâm, mütaakıp kanuni mua
melenin ifası zımnında Başvekâletin 16 . X . 1941 
tarih ve 4/8480 tezkeresiyle Encümenimize ha
vale ve tevdi Duyurulması üzerine hu işe taallûk 
eden dâva dosyasının tetkikında adı geçen Me

med Çallı'nın Büyük doğancı köyüne ait ve mem
nu mıntakadan madut olan korudan ağaç kes
tiğini gören korucu Ali'yi dövmesini mütaakıp 
şikâyetine mâni olmak ve muhtemel cezaî akibet-
ten kendisini korumak maksadiylle pusu kura
rak üzerine hücum etmek suretiyle öldürdüğü 
mahkemece sabit görülerek ölüm cezasına çarp
tırıldığı anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu Memed Çallı'ya hükme
dilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esasiye 
kanununun 26 ncı maddesine tevfikan karar ve-



rilmesi ûususunun Umumî heyetin tasvibine ar-
zedilmesi ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
A<&iye-JSn, Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
Mün4fi Çağü Şinasi Dtvrin G: &ültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Aüf Akgüç 

Erzincan Kastamonu Kayseri 
A Fırat Abidin Binkaya E: özsoy 
Kocaeli Rize Sinob 

Salâh Yargı Dr. Saim A. Dilemre C. Atay 

( S. Sayısı : 183 ) 
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S. Sayısı: j 86 
Mardin'in Savurkapı mahallesinden Cemaloğlu Abdi 
Bayhan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3 463) 

T. G. 
Başvekâlet 5 .V. 1942 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/689 4/3816 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Cemaloğlu 1307 doğumlu Abdi Bayhan hakkında Mardin Ağır ceza jnah-
kemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden! mü-
taakıp muamelenin Büyük Millet Meclisince ifası için Adliye vekilliğinden 4 . V . 1942 tarih ve 15(0/36 
sayılı tezkere ile gönderilen 114 parça evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
ı> > < \ • Başvekil 
;V Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 
I 

T. B.M.M. I 
Adliye encümeni 2 . VI. 1942 
Esas No. 3/463 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

Mardin'in Şeyhullah mahallesinden Cercis kızı 
Mansure'yi öldürmekten suçlu Mardin'in Sa
vurkapı mahallesinden Cemaloğlu 1307 doğumlu 
Abdi Bayhan'ın ölüm cezasına mahkûmiyeti hak
kında Mardin Ağır ceza mahkemesince verilen 
hükmün tasdikma dair Temyiz mahkemesi Bi
rinci ceza dairesinden sâdır olan 6 . V . 1941 ta
rih ve 1831 esas 1614 karar sayılı ilâm, mütaa-
kıp kanuni muamelenin ifası zımnında Başve
kâletin 5 . V . 1942 tarih ve 4/3816 sayılı tezke
resiyle birlikte Encümenimize havale ve tevdi 
Duyurulması üzerine bu işe taallûk eden dâva 
dosyasının tetkikinde adı geçen Abdi Bayhan'ın, 

üzerinde kıymetli hulliyat ve para taşıdığını bil
diği Mansure'yi kıymetli eşyasını gasbetnlek 
maksadiyle kafasına ve alnına odun ve kundlura 
ökçesiyle vurmak ve iple boğmak suretiyle i öl
dürdüğü mahkemece sabit görülerek harekeline 
uyan Türk Ceza kanununun 450 nci maddjesi-
nin 4 ncü ve 7 nci bentlerine tevfikan ölüm ceza
sına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden ^nü-
zakere neticesinde suçlu Abdi Bayhan'a hükmedi
len ölüm cezasının infazına Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 26 nci maddesine tevfikan karar veriİDJıesi 
hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilıiesi 



reylerin ittifakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Adliye En. Rs. 
Çorum 

Münir Çağıl 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 

Kâtip 
Konya 

G. Oüttekm 

Antalya Balıkesir Erzincan 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu A. Fırat 

Kayseri Kocaeli 
B.özsoy S&âh Yargı 
Bize ^inob 

Dr. Saim Ali Düemre C. Atay 

( S. Sayısı : 186 ) 



S. Sayısı: 183 
Gedikli küçük zabit membalarına dair olan 2505 sayılı 
kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni ' 
mazbatası (1/832) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . F . 1942\ 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/2034 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gedikli küçük zabit membalarına dair olan 2505 say/ılı kanunun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkmda Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 . V . j.942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

2505 numaralı kanunun 5 nci maddesi yalnız askerî lise ve orta mekteplerden çıkarılanlar hak
kında yapılacak muameleyi ihtiva etmektedir. Harp okullariyle ordu hesabına Üniversite ve Vete
riner fakültelerinden çıkarılanlar hakkmda takip olunacak muameleyi tâyin eden 6 nci ve 7 nci ıjıad-
deler 3280 sayılı kanun ile lâğvedilmiş olduğundan mezkûr okullardan çıkarılacak talebe hakkında 
yapılacak muameleye dair ahkâm kalmamış ve kendileri kıtalarda çavuşluk yapacak derecede t^lim 
ve terbiye görmüş oldukları için askerî liselerden çıkarılanlar gibi fakat çavuşlukla hizmete tâbi 
tutulmaları muvafık görülmüş olduğundan 5 nci maddenin bu hükümleri ihtiva etmek üzere tadili 
maksadiyle işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mabatası 

T.Ü.M.M. 
M. M. Encümeni : -\ ı ı d . VI . 1942 
Esas No. 1/832 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

Gedikli Küçük zabit membalarına dair olan rılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle tjir-
2505 sayılı kanunun 5 nci maddesinin değişti- likte sunulduğuna dair olup Encümenimize na-
rilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince ha- vale buyurulan Başvekâletin 27 . V . 1942 ta^h 
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 21 . V . ve 6/2034 numaralı tezkeresi Millî Müdafaa ye-
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı- kelliğinin salahiyetli memurları huzurumda 
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okundu ve icabı görüşüldü. 

2505 sayılı kanunun 5 nci maddesiyle As
kerî lise ve orta okullardan çıkarılanlar hak
kında yapılacak muamele tasrih edildiği halde 
Harp okullariyle ordu hesabına Üniversite ve 
Veteriner fakültelerinde okuyanlardan çıkarı
lanlar hakkında ne muamele yapılacağına dair 
bir kayit ve sarahat yoktur. Bu eksikliği ta
mamlamak için talebelik hukukunu zayi etmeyi 
mucip haller olmaksızın Harp okullariyle ordu 
hesabına yüksek tahsil müesseselerinde okuyan
lardan çıkarılanların çavuşlukla hizmete tabi 
tutulmalarını temin maksadiyle mezkûr 5 nci 
maddede yapılan tadil Eneümenimizce de aynen 
kabul edilmiş olmakla Umumî Heyetin tısvibine 

arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. En. Reisi Bu M. M. ve Kâtip 

Diyarbakır Konya 
Gl. K. Sevüktekin Vehbi Bilgin 

Ağrı Bursa Çankırı 
Gl. Kemal Doğan Gl. Naci Tınaz Dr. Akif Arkan 

Çorum Erzurum 
E. Sabri Akgöl A. Akyürek 

Gümüşane içel 
Y. Ziya Zarbun R. Koraltan 

Kayseri Kayseri 
N. Toker S. Turgay 

Manisa Muğla 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

İstanbul 
Ş. Ali Ögel 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Seyhan 
K. N. Duru S. Güney Sinan Tekelioğlu 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2505 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2505 sayılı kanunun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A) Askerî lise ve orta okullardan, sıhhi hal
lerinden gayri sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşı
nı ikmal etmiş iseler çıkarılmalarını mütaakıp 
18 yaşını bitirmemişlerse askerlik çağına gir
diklerinde ve yoklamaları yapılmaksızın er ola
rak kıtalara verilirler. 

B) Harp ve Deniz harp okullariyle ordu 
hesabına diğer yüksek tahsil kurumlarında bu
lunan talebeden subay olmayacaklarına dair 
okul idare heyeti tarafından verilen kararla 
okuldan çıkarılanlardan 2034 sayılı kanun hük
müne tâbi olmayanlar çavuşlukla kıtalara sevk 
olunurlar. 

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı talebeler, 
sınıflarına mahsus muvazzaflık hizmetinden baş
ka askerî mekteblerde meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar fazla hizmete tabi tutu
lurlar. Bunların muvazzaflıkları kıtaya duhul
den başlar. 

D) Bunlardan arzu edenler, lâzım olan şart
ları haiz iseler muvazzaflık hizmetinden başka 

12 sene tizmeti taahhüt etmek şartiyle talimat
namesine tevfikan gedikli erbaş yetiştirilirler. 

MADDE 2. — Bunlardan hâlen silâh altında 
bulunanlar hakkında da aynı hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

22 . V . 1942 
Bş. V. Ad- V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğu A. R. Artunkal 

Dr 

S. 
Dr. 

Da. V. 
A. F. Tuzer 
Mf. V. 

Yücel 

t M. V. 
/ / . Alataş 

Mü 
F. 

A. 

R. 

. V. 
Engir 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
F- Cebesoy 

G. î. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

Sırrı Day 

Zr. V. 
Karadeniz Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
ı M- Ökmen 

-.>.- » « « 

( S. Sayısı : 188 ) 
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S.Sayısı: |89 
Ordu subaylar heyetine ait 863 sayılı kanunu tadil 
eden 4002 sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 

encümeni mazbatası (1/835) 

T. C. !""" 
Başvekâlet 27. V. 194% 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/2039 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunu tadil eden 4002 numaralı kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetince 16 . V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ımuci-
besiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam \ 

Esbabı mucibe 

Havacılığın çok yorucu ve yıpratıcı bir meslek olduğu ve bunun da sıhhat üzerine müessir bu
lunduğu inkâr kabul etmez bir hakikattir. Bunun içindir ki, havadan bilfiil uçucu bulunan sjubay-
lardan bazılarının sıhhi durumları yalnız uçuculukta istihdamlarına mâni olmakta ve bundan do
layı, bunları uçuculuktan ayırmak ve geri hizmetlere almak icabetmektedir. 

Havanın geri hizmetleri, şimdiye kadar ya kara ordusunun zararına olarak karadan alman j veya
hut yine hava ordusunun esasen noksan olan uçucu subaylarından geriye alınmak suretiyle | idare 
edilmektedir. Halbuki sıhhi durumlarından dolayı uçucu kadrosundan çıkarılan, meslekte i uzun 
seneler çalışmış bir çok tecrübeler görmüş, havacılığın teşekküllerinin bir çok kısımlarında vazife al
mış teşkilâtını, talim ve terbiyesini ve malzemesini tanımış ve bilmiş ve nihayet yine uçuculuğun 
yıpratıcı tesiratı ile sıhhatini kısmen bozmuş olan bu subaylardan âzami istifade edilmesi müm
kündür. Bu suretle bu durumda olanlar himaye edilmiş ve havacılar arasında husulü muîitemel 
sui tesirler de önlenmiş olur. Havacılığın zamanımızdaki ehemmiyeti bu sınıfm daima içincje ye
tişmiş elemanlarla idaresi ve faal birlikler kadar geri ve ikmal işlerinin de büyük bir ehemmi
yetle ve tecrübeli şahıslarla tedvirini zaruri kılmaktadır ve her halde bu suretle meslekte yetişmiş 
bir subayla hiç meslekî bilgisi olmıyan bir kara subaymm göreceği vazifelerle elde edilecek tandı-
man arasındaki fark mukayese edilmiyecek kadar büyüktür. 

Bunun için havanın geri hizmetlerinde vücutlarından istifade edilecek bu gibi durumdaki şhıbay-
larm istikbalini ve emsalleri arasındaki vaziyetlerini tesbit ve temin etmek zarureti vardır. Âksî 
takdirde hem bunlar henüz daha vücutlarından istifade edilecek bir zamanda meslekten uzıklaş-
tınlmış olacaklar ve hem de istikballerinin önüne set çekilmiş ve mağdur bırakılmış bulunacaklar
dır. Bu gibi bir haksızlığa mâruz bırakılmaları da muvafıkı muadelet olamaz. 

Binaenaleyh bütün bunları önlemek ve inkişaf devresinde bulunan havacılığımızın da istifadesi
ni gözönünde bulundurmak bakımından harta ve sanayii harbiye subayları misillû Terfi kajmmu-
nun 11 nei maddesine bir fıkra ilâvesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 1/835 
Karar No. 34 

4.Yi. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 
sayılı kanunu tadil eden 4002 numaralı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 16 . Y . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğuna 
dair olup Encümenimize havale buyurulan Baş
vekâletin 27 . V . 1942 tarih ve 6/2039 sayılı tez
keresi ve bağlı esbabı mucibe mazbatası Millî 
Müdafaa vekilliğinin salahiyetli memurları hu
zurunda okundu ve icabı görüşüldü. 

Fiilen uçucu olduğu halde sıhhi durumları 
veya yıpranmadan veya sicil bakımından uçu
culuktan ayrılmağa mecbur kalan hava subay
larının hava kadrosu dahilindeki yer hizmet
lerinde kullanılmalarını istihdaf eden kanun 
lâyihasının esas itibariyle kabulü Eneümeni-
mizce muvafık görülerek yapılan müzakere ne
ticesinde; Hava teşkilâtının geri hizmetlerinin 
kara ordusundan alınacak subaylarla idaresi ye
rine havacılık mesleğinde uzun seneler çalışmış 
ve bir çok tecrübeler görmüş ve havacılık teşek
küllerinin bir çok kısımlarında vazife almış, 
havacılığın teşkilâtını, tâlim ve terbiyesini ve 
malzemesini tanımış ve öğrenmiş olan ve ancak 
muhtelif sebeplerle durumları uçuculuğa müsait 
bulunmıyan bu zevat eliyle idaresi şüphesiz ter
cihe şayan görülmüştür. 

Senelerle devam eden hava hizmetleri sebe

biyle yıpranan bu subayların havanın geri hiz
metlerinde istihdamı havacılığımızın ilerlemesi ve 
inkişafı bakımından faideli olduğu gibi havacı
lığın yıpratıcı mesaisi yüzünden sıhhatleri bozul
muş olan bu zevatm kara ordusundaki emsali na-
sıpları gibi terfilerinin temini bunların mağ
duriyetlerine de mahal bırakmıyacagmdan bu 
maksatları temin için Hükümetçe kaleme alınmış 
olan lâyiha bazı ibare tashihleri yapılarak kabul 
edilmiş olmakla Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. En. Rs. Bu M. M. ve Kâtip 
Diyarbakır Konya 

Gl. K. Sevüktehin Vehbi Bilgin 
Ağrı Bursa 

Gl. K. Doğan Gl. N. Tınaz 
Çankırı Çorum 

Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl 
Erzurum Gümüşane 

A. Akyürek Ş. Erdoğan 
Gümüşane îçel 

Y. Ziya Zarbun R. Koraltan 
istanbul Kayseri 

Ş. Ali Ögel N. Toker 
Kayseri Malatya 

8. Turgay Gl. O. Koptagel 
Manisa Muğla 

K .N. Duru 8. Güney 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Gl. Ahmed Yazgan 

( S. Sayısı: 189 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Ordu subaylar heyetinin ierfiine ait 863 sayılı 
kanunu tadil eden 4002 numaralı kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Ordu subaylar heyetinin terfii-
ne ait 863 sayılı kanunu tadil eden 4002 numa
ralı kanunun birinci maddesi sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bilfil uçucu olup sıhhi durumları sebebiyle 
veya yıpranarak uçuculuk enerjisini kaybeden 
ve uçucu kıta komutanlığında inkişaf edemiye-
ceği sicillen anlaşılan hava subaylariyle mevcut 
hava makine subayları hava kadrosu dahilinde
ki yer hizmetlerinde mafevklerinden alacaklan 
siciller üzerine ve kara ordusu emsali nasıpla-
n geçmemek şartiyle terfi ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

! , 16 . V . 1942 
Bg.V. Ad.V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. 

Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu 
Mî. V. Na. V. 

A. F. Cebesoy 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz 
Mü. V. 
F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 

ZT.Y. 
Muhlis Erkmen 
Tİ.V. 

M. ökmen 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTİEÎŞÎ 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı 
kanunu tadil eden 4002 numaralı kanunun 'pirin
ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Ordu subaylar heyetinin terfii
ne ait 863 sayılı kanunu tadil eden 4002 numa
ralı kanunun birinci maddesi sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Bilfil uçucu olup sıhhi durumları sebebiyle 
le veya yıpranarak uçuculuk kudretini kaybe
den veya uçucu kıta komutanlığında inkişaf 
edemiyeceği sicillen anlaşılan hava subaylariy
le mevcut hava makine subayları hava kadrosu 
dahilindeki yer hizmetlerinde mafevklerinden 
aldıkları veya alacakları siciller üzerine ve kara 
ordusu emsali nasıpları geçmemek şartiyle ter
fi ederler. 

MADDE 2. 
nen. 

MADDE 3. 
aynen 

— Hükümetin 2 nci maddesi ay-

— Hükümetin 3 ncü maddesi 

(S . Sayısı: 189) 





S. Sayısı: 190 
•i 

Cemiyetler kanununun 38 inci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve Dahiliye 

encümenleri mazbataları (1/268) 

T. C. 
Başvekâlet ' 3 . X . 1939 

Kararlar Dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/5752 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki müstakil fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 . X . 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı* 
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, B, Saydam 

Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki müstakil fıkra ilâvesi hakkında kanun projesinin 
mucip sebepleri 

3530 sayılı ve 29 . VI . 1939 tarihli kanunla teşkil edilen Beden terbiyesi genel direktörlüğü bu 
kanunun verdiği salâhiyetle bütün yurttaşların fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılâpçı 
amaçlara ve yurt müdafaası icaplarına göre yükseltmek ve bütün yurtta oyun, jimnastik, spor faali
yetlerini bu esaslar dahilinde sevk ve idare etmek vazifesini üzerine almıştır. 

Genel direktörlüğün bu vazifeleri ifa etmesi için kanunun 13 ncü maddesinde yazılı spor ku
lüp ve gruplarının teşkili lâzımgelmektedir. Kanun mucibince beden terbiyesi ve spor mükellefiye
tine dahil olan her genç bu faaliyeti gerek şahsan müstefit ve gerek yurda faydalı olacak şekilde 
ve sıhhi bir tarzda buntazaman yapmak ve bu hususta lâzım gel en nazari bilgileri de kazanmak için 
bir kulübe girmek mecburiyetindedir. 

Beden terbiyesi kanununun 14 ncü maddesindemevcut spor kulüp ve yurtlarının kanun hüküm
lerine intibak ettirilmesi ve yeniden teşkil edileceklerin de kanunun ruhuna uygun şekilde kurul
ması sarahatle mezkûrdur. 

Genel direktörlük, kanunun 26 nci maddesinde yazılı olduğu üzere hazırlayıp 10 . VII . 1939 ta
rihli ve 2676 sayılı yazı ile yüksek Başvekâlet makamına takdim ettiği nizamnamesinde (Mezkûr 
nizamname halen Devlet şûrasında tetkiktedir) mevcut spor kulüp ve yurtlarının ve yeniden te
sis olunacakların kanun hükümlerine intibak şekillerini tâyin etmektedir. 

Ancak, 26 . VI . 1938 tarih ve 3512 sayılı Cemiyetler kanunu, ikinci faslında 9 ncu maddeden itiba
ren yazılı bulunan memnu hükümler hariç, bir araya gelecek ikiden ziyade Türk vatandaşlarının, 
kazanç paylaşmaktan başka bir maksatla olmak şartiyle, her nevi cemiyet kurabileceklerini kabul 
etmektedir. Kanun içinde, spor kulüp ve grupları hakkında başka herhangi bir hüküm bulunma
dığına göre, memleketimizde her zaman için herhangi bir kaç müteşebbisin bir spor yurdu kura
bilmesi mümkün olabilecektir. 

Beden terbiyesi kanununun hükümleri bir kül olarak mütalâa edildiği takdirde kanunun neş
rinden maksadın memleketimizde beden terbiyesi ve spor işlerinin bir birlik halinde ve tam; bir di
siplinle idaresinin esas olduğu anlaşılır. Bu birlik ve disiplinin temini için de Genel direktörlük oto-



— 2 — 
ritesinin gerek müesses ve gerekse tesis edilecek bütün spor kulüp ve yurtları üzerinde tam ve şâ
mil olması lâzımdır. 

Beden terbiyesi kanunu bir taraftan beden terbiyesi genel direktörlüğüne spor kulüp ve yurt
ları teşkil ve diğer taraftan mevcutların kanun hükümlerine intibak ettirilmesi vazifesini verir
ken diğer taraftan Cemiyetler kanunu da bu nevi cemiyetlerin Cîenel direktörlüğün muvafakat ve 
arzusu dışında kurulmasını mümkün kılmaktadır. 

işbu kanun projesi, Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki müstakil fıkra ilâvesi sure
tiyle, bu aykırılığın izalesi mnksadiyle ve her iki kanunun esas prensiplerine istinaden hazırlan
mıştır, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/268 
Karar No. 13 

26 . XIJ . 1939 

Yüksek Reisi iğ* 

Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında Vekiller Heyetinin 28 . 
X . 1939 tarihli içti mam d a Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan ve Başvekâletin 3 . X . 1939 ta
rih ve 6/5752 sayılı tezkeresiyle Yüksek Re
isliğe takdim edilip Encümenimize havale bu
yuru! an kanun lâyihas Encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu : 

Kanunu ihzar eden Beden terbiyesi Genel 
direktörlüğünün salahiyetli mümessilinden de 
lâzım gelen izahat alındı. 

Beden'terbiyesi ve spor işlerinin bir birlik 
halinde tam bir disiplinle idaresi ve bu birlik 
ve disiplinin temini için de Genel direktörlük 
otoritesinin gerek müessese ve gerekse tesis 
edilecek bütün spor kulüp ve yurtları üzerinde 
tam ve şâmil olması ve Beden terbiyesi kanunu
nun 1.4 ncü maddesinde mevcut spor kulüp ve 
yurtlarının kanun hükümlerine intibak ettiril
mesi ve yeniden teşkil edileceklerin de kanun 
ruhuna uygun şekilde kurulmasını temin mak-
sadiye Cemiyetler kanununun 38 nci madde

sine lâzım gelen hükmün ilâvesini Encümeni
miz de uygun bulmuştur. 

îlâve edilecek fıkranın tarzı tahriri üzerinde 
Encümenimiz ufak bir değişiklik yapmıştır. 

Bermucibi havale Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Dahiliye En. Reisi Reis V.. Bu M. M. 

Çoruh Tokad 
Atıf T üzün Galib Pek el 

Kâtip 
Yozgad 

Z. Arkant 
Antalya 

T. Örs 
Bingöl 

Antalya 
Fevzi Dalda] 

Balıkesir 
S. Uzay 

Bursa 

Antalya 
R. Kaplan 

Balıkesir 
F. Tiril oğlu 

Corum 
Necmeddin S ahir F. Güvendiren t. Kemal Alpsar 

Erzurum Erzurum 
Z. S oy demir Ar. Elgün 
Konya Kütahya 

8. Ergim ftadri Ertem 
Trabzon Yozgad 

Salise Ahanozoğlu S, Korkmaz 

Kayseri 
A. Hilmi Kalaç 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Zonguldak 
/, E. Bozkurt 

( S. Sayısı : 190 ) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ' 
Adliye encümeni 26 . V , 1Ş42 

Esas No. 1/268 i 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 

Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki 
fıkra ilâvesine dair Dahiliye vekâletince hazır 
lanarak İcra Vekilleri Heyetinin 28 . X • 1939 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının Dahiliye encümeni 
mazbatasiyle birlikte encümenimize de havale 
ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva eylediği hü
kümler Dahiliye vekâletinin salahiyetli memuru 
ve Beden terbiyesi genel direktörü huzuriyle tet 
kik ve müzakere olundu. 

Yutdaşlarm fizik ve moral kabiliyetlerinin 
ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağ
layan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini 
sevk ve idare etmek maksadiyle kurulmuş olan 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü kendisine 
tevdi edilen bu vazifeyi 3530 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine tevfikan tesis edilen 
kulüp ve gruplar vasıtasiyle yerine getirmektedir. 
Beden terbiyesi genel direktörü tarafından En
cümenimizde verilen izahata nazaran 3530 sayılı 
Beden terbiyesi kanunu hükümlerine girmeyen 
spor cemiyet ve kulüplerinin tesisine cevaz veril
mekle beraber zikri geçen kanunun 13 ncü mad
desi hükmüne tevfikan kurulacak kulüplerde Ce
miyetler kanununun asgari yaş haddini gösteren 

üçüncü maddesi hükmünün tatbik edilmemesi 
bu kulüplerin takip ettikleri gaye bakmjıından 
zaruri görülmüştür. Bu itibarla 3530 sayjılı Be
den terbiyesi kanununa göre teşekkül edeejek bil
ûmum kulüp, cemiyet, yurt ve teşekkül!ejrin te
sis ve idare tarzını kendi nizamnamesine tabi 
-ulan Dahiliye encümeninin metni bu maksadı 
temin eder mahiyette olduğundan aynen: kabu
lüne ve ancak kanun başlığının CemiyetJer ka
nununun tâdiline dair kanun lâyihası şeklinde 
değiştirilmesine reylerin ittifakiyle karar, veril
miştir. Havalesi veçhile Dahiliye encüıjnenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sıjnulur. 

Adliye En. Reisi M. M. KâtŞp 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir çağıl Şinasi Devrin G. GüİJekin 
Balıkesir Bursa Erzincan 

O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç A. Wtrat 
Hatay Kastamonu Bfayseri 

B. S. Kunt Abidin Binkaya B.\Özsoy 
Kocaeli Manisa Rize 

Salâh Yarğt A. Tümer Saim Ali Dilenire 
Sinob Tokad 

C- Atay S. Atanc | 

( S. Sayısı : 190 ) 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 4 . VI . 1942 

Esas No. 1/268 
Karar No. 29 

Yüksek Reisliğe 

Cemiyetler kanununun 38 nei maddesine iki 
müstakil fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 28.X.1939 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar-
altına alman kanun lâyihası Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine havale buyurulmuş olduğundan 
26 . X I I . 1939 tarihinde tetkik edilmiş ve ufak 
bir değişiklikle kabul edilen lâyiha adliye encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Keisli
ğe sunulmuştur. 

Adliye encümeni 26 . V . 1942 tarihinde yal
nız kanun başlığında tadilât yaparak Dahiliye en
cümeni metnini aynen kabul etmiş ve lâyihaların 
en son mütehassıs encümende tetkiki lâzımgele-
ceği hakkında yüksek Meclisin verdiği karara 
uyularak tekrar Dahiliye encümenine havale ve 
tevdi buyurulması üzerine Dahiliye vekilinin sa
lahiyetli mümessili hazır olduğu halde Adliye 
encümeni mazbatasiyle birlikte lâyiha encümeni
mizde tekrar okunmuş ve konuşulmuştur. 

26 . XI I . 1939 tarihli Dahiliye encümeni maz
batasında gösterilen sebeplere ve Adliye encüme
ni mazbatasında yazıldığı veçhile 3530 sa
yılı Beden terbiyesi kanununun 13 ncü maddesi
ne göre kurulacak spor kulüplerine bu kanu
nun 4 ncü madesi veçhile girmek ve Beden terbi
yesi yapmak için hangi yaştaki vatandaşların ne 
kadar müddetle ve hangi mevsimlerde spor mü
kellefiyeti altında bulunacakları İcra Vekilleri 
Heyetince tâyin edileceğinden 26 . VI . 1938 ta
rihli ve 3530 sayılı Cemiyetler kanununun aşağı 
yaş haddini gösteren 3 ncü madde hükmünün 
Beden terbiyesi spor kulüplerinde tatbik edilme

mesi bunların takip ettikleri gaye bakımından 
zaruri görülmesine binaen Beden terbiyesi kanu
nuna göre teşekkül edecek bilûmum kulüp, cemiyet, 
yurt ve teşekküllerin tesis ve idaresinin kendi ni
zamnameleri hükmüne tâbi tutulması ve teşekkül 
etmiş olanların da 3 ay zarfında bu kanun ve 
nizamname hükümlerine intibak ettirilmesi lâ-
zımgeleceği merkezinde bulunan ve Dahiliye en
cümenince evvelce tadilen kabul edilen lâyihanın 
başlığı üzerinde Adliye encümenince yapılan ta
dilâtın da kabuliyle Umumî Heyette müzakere 
edilmek üzero Yüksek Reisliğe sunulmasına ka
rar verilmiştir. 

Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Zonguldak 

Cemil Uybadm Ahf Tüzün 1. E. Bozkurt 
İmzada bulunamadılar. 

Kâtip 
Kütahya Ankara Ankara 

Sadri Ertem Ekrem Ergim Fevzi Daldal 
Antalya Balıkesir Bursa 

R. Kaplan S. Uzay F. Güvendiren 
Çorum Erzurum Erzurum 

/. Kemal Alpsar Zeki Soydemir N. Elgün 
Gazianteb îzmir Kars 

Dr. A. Melek M. Aldemir E. Özoğuz 
Konya Malatya Maraş 
Şevki Ergun E. Barkan Z. Kayran 
Mardin Sivas Trabzon 

Edip Ergin Mitat Ş. Bleda S. Abanozoğlu 
Yozgad Zonguldak 

S. Korkmaz Rifat Var dar 

( S. Sayısı : li.H' ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Cemiyetler kanununun 38 nci 
maddesine iki müstakil fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 26. VI. 1938 
tarihli ve 3512 sayılı Cemiyetler 
kanununun 38 nci maddesine 
aşağıdaki iki müstakil fıkra 
ilâve olunmuştur: 

a) «Bilûmum spor kulüp, 
cemiyet, yurt ve teşekkülleri, 
Beden terbiyesi genel direktör-
lüğünce tesbit, tanzim ve icra 
Vekilleri Heyetince tasdik olu
nan nizamname ve talimatna
meler dairesinde teşkil, tesis 
ve idare olunurlar.» 

b) «Mevcut bilûmum spor 
kulüp, cemiyet yurt ve teşek
külleri; 3530 sayılı Beden ter
biyesi kanununun 26 nci mad
desinde yazılı nizamnamenin 
meriyet mevkiine girdiği ta
rihten itibaren 1 ay zarfmda 
kanun hükümlerine intibak eder
ler. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

28 .X . 1939 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
M. M. V. 
N. Tınaz 

Ha. V. 
8. Saraçoğlu 

m. v. 
Yücel 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Na. V. ve Zr. V. V. 
A. F. Cehesoy 

Ik. V. ve Ti. V. V. S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Zr. V. 

Ti. V. 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİEİŞİ 
Cemiyetler kanununun 38 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hak

kında kanun lâyihası 
MADDE 1. — Cemiyetler ka

nununun 38 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

3530 sayılı Beden terbiyesi 
kanununa göre teşekkül edecek 
bilûmum, spor kulüp, cemiyet, 
yurt ve teşekkülleri bu kanu
nun tatbikına ait nizamname 
hükümlerine göre teşkil, tesis 
ve idare olunur. Teşekkül etmiş 
olanlar da üç ay zarfmda bu 
kanun ve nizamname hükümle
rine intibak ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN] DE-
&İŞTİRİŞİ 

Cemiyetler kanununun taciline 
dair kanun lâyiası 

MADDE 1. — Dahiliye encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Dahiliye encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dahiliye encü
meninin 3 ncü maddesi ajynen 
kabul edilmiştir. 

ıv©-;( 
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S. Sayısı: |ğ; 
Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların tetkik 
ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası İve 

Adliye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/187) 

T. C. 
Başvekâlet 22. .VI. 19^9 

Kurarlar dair e d müdürlüğü 
Sayı : 6/3309 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden tetkik ve muhakeme usulüne dair olan .3410 sayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 1 (i. VI . 1939 .tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı jmııc".-
besiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil | 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

3410 numaralı kanunun 3 ncü maddesinin C fıkrasiyle sicil üzerine verilen karar ve (tatbik 
olunan muamelelerin ancak şekil ve salâhiyet cihetlerinden biriyle mevzuat hükümlerine aykırı 
olmasından ötürü iptali için menfaatleri haleldar olanlar tarafından iptal dâvası açılabileceği 
esas kabul olunmuş ise de, hakkında sicil yoluyle muamele yapılanlardan başkasına dâva |açmak 
hakkı teveccüh etmiyeceği gibi sicil yoluyle yapılan muameleden doğrudan doğruya hukuku muh-
tei olanların açacağı dâva kazai kâmile tabi bir dâva olacağından ve diğer cihetten 
salâhiyetsizlikle yapılan muameleler hariç kanaat ve görüşe dayanan sicil muame
lelerinin dâva mevzuu olarak kabul edilmesi tatbikatta aksi neticeler vermjiş ve 
bir çok mahrem hususatm mahkemeye arz zarureti hâsıl olmuş ve askerî disiplin ve esasi arl^ telifi 
kabil olmıyan vaziyetler meydana gelmiş bulunduğundan tâyin, tebdil, talim ve terbiye mesailinde 
olduğu gibi salahiyetli âmirlerin kanaatine dayanan sicilleri üzerine yapılan muamelelerden {dolayı 
da dâva hakkının tanınmamasının memleket ve ordu menfaati icaplarından bulunduğu Netice
sine varılmış 2 ve 3 ncü maddelerde o yolda değişiklik yapılmıştır. 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye eyıcümeni 
Esas No. 1/187 
Karar No, 47 

Yüksek 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden davaların 
tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sa
yılı kanunun iki maddesinin tadiline dair Millî 
Müdafaa vekâletince, hazırlanarak İcra Vekil
leri Heyetinin .16 . VI . 1989 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının encümenimize havale ve tevdi buyurııl-
ması üzerine ihtiva eylediği hükümler Millî Mü
dafaa vekâletinin salahiyetli mümessilleri huzu-
riyle tetkik ve müzakere, olundu. 

3410 sayılı kanunun, askerî şahısların zat iş
lerine taallûk eden ve idare yoluyla aleyhine 
müracaat imkânı kalmamış olan karar ve mua
meleler hakkındaki dâvaların Askerî temyiz 
mahkemesinde rüyet edileceğine dair birinci 
maddeye vaz ve üçüncü maddede teyit ve izah 
eylediği esasın istisnaları aynı kanunun ikinci 
maddesinin mevzuunu teşkil etmektedir. I>u 
madde mevzuat hükümlerine uygun olarak sa
lâhiyet dairesinde yapılan tâyin, tebdil ve nakil 
hakkındaki muamele ve kararlar ile talim ve 
terbiye, sevk ve idare emir ve kumanda ve di
siplin işlerine taallûk eden karar ve muamelele
rin idarî dâva mevzuu olamamasını âmirdir. 
Askerî icap ve zaruretlerin hakikî bir ifadesi 
olan bu istisnalar meyanma bir de, salahiyetli 
üstlerin sicillere dercedecekleri mülâhaza ve 
kanaatlerin ilâvesi aynı zaruretlerin tabii bir 
neticesi telâkki edilmek icabeder. Filvaki aske
rî disiplinin en esaslı bir kaidesi olan «üste ita
at» prensibi bu suretle takviye edilmiş olmakla ' 
beraber şahsi kanaate dayanan muamelelerde 

27 . V .1942 

Reisliğe 

bu kanaatin kazai bir murakabeye tabi tutulma
ması adli usullere de uygun düşer. l>u sebeple
re binaen Hükümet teklifini yerinde gören en
cümenimiz lâyihanın ikinci maddesini' Millî Mü
dafaa vekâletinin mümessilleriyle tam bir muta
bakat halinde ve bu maksadı temin eder şekilde 
tanzimini reylerin ittifakiyle karar altına almış
tır. Mevzuat hükümlerine uygun olarak salâ
hiyet dairesinde yapılan tayin, tebdil ve nakil 
hakkındaki muamele ve kararlarla talim ve ter
biye, sevk ve idare, emir ve kumanda ve disip
lin işlerine taallûk eden karar ve muameleleri 
idarî dâva mevzuundan hariç tutan ikinci mad
deye «salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâ
haza ve kanaatleri» cümlesi ilâve edildiğine ve C 
fıkrasının da İni takyit ve istisna dahilinde mü
talâa ve tatbik edilmesi zaruri olduğuna göre 
bu fıkranın aynen muhafazası muvafık görül
müştür. 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Ad. Kıı. Reisi M. M. Kâtip 
(Jönün Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

N. Aksoif O. Niyazi Burcu Atıf Ahgilc 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat J>. S. Kunt Ahidirı Binkaya 
Manisa Rize Tokad 

A. T ilme r Dr. S. Ali Dilenire S. Atanc 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B- M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 4 . VI . 1942 

Esas No. 1/187 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden tetkik ve 
muhakeme usulüne dair olan 3410 sayılı kanu
nun 2 maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 16 . VI . 1939 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğuna 
dair olan Başvekâletin 22 . VI . 1939 tarih ve 
6/3309 sayılı tezkeresi ve bu lâyihanın havale 
olunduğu Adliye encümeninde yapılan müzake
resi sonunda bu encümence değiştirilerek kale
me alman lâyiha ile mazbata Millî Müdafaa ve
killiğinin salahiyetli memurları huzurunda okun
du ve icabı görüşüldü. 

Sicil muamelelerinin idarî dâva mevzuu ola
rak kabul edilmesi askerlikçe mahrem hususa-
tın mahkemeye arzedilmesi askerî disiplin esas-
lariyle telifi kabil olmıyan vaziyetler husule ge
tirdiğinden ve salahiyetli âmirlerin kanaatlerine 
dayanan siciller üzerine vekâletçe yapılan mua
melelerden dolayı da dâva hakkının tanınmama
sı, esas prensiplere muhalif bulunduğundan 
3410 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde değişiklik yapılması hakkındaki Hüküme
tin esbabı mucibesi üzerine şahsi kana at a daya
nan sicil muamelelerinde bu kanaatin kazai bir 
murakabeye tabi tutulmaması adli usullerle uy
gun düştüğüne binaen ismi geçen kanunun ikin
ci maddesinin bu tarzda tanzimi ve üçüncü 

maddenin C fıkrasının lxu takyit ve istisna; da 
bilinde mütalâa ve tatbik edilmesi zaruri oldu
ğu cihetle O fıkrasının aynen ipkası hususu 
karar altına alındığına dair Adliye encümeni 
mazbatası eneümenimizce yerinde görülmüştür 
anemik mahkemeye intikal edecek olan sicil vara-
kak'- 'iıııı yalnız heyeti hâkime tarafından tetkik 
ve mütalâa olunması gerek davacının ve gerek 
davacı vekilinin sicilleri tetkike imkân bûlun-
ıı-aması hususunun kati surette temini içini Hü
kümetin dikkat nazarının çekilmesi encüıheni-
mizce karar altına alınmış ve Adliye encümeni
min tanzim e ' i ğ ; ikinci madde aynen kabul'edil
miştir. 

Umumî heyetin tasvip nazarına arzediilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M- En. Reisi Bu M. M. ve Kâtip 
Diyarbakır Konya 

K. Sevüktekin Vehbi Bilgin • 
Ağrı Bursa Çankırı 

K Doğan N. Tınaz Dr. Akif Arkan 
Çorum Erzurum Gümüşane 

E. Sabrı Akgöl A. Akyürek Ş. Erdoğan 
Gümüşane İstanbul Kayseri 

Ziya Zarbım Ş. Â. Ögel N. Toker 
Kayseri Malatya Manisa 

S. Turgay O. Koptagel K. N. Duru 
Muğla Seyhan Urfâ 

S. Güney Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 

( S. Öayte-ı : 193 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİR İS I 

3410 sayılı kanunun iki maddesini değiştiren. 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hak
kındaki 3410 sayılı kanunun aşağıda gösterilen 
İM maddesi değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Mevzuat hükümlerine uygun 
olarak salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, teb
dil, nakil hakkındaki muamele ve kararlarla 
salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza ve 
kanaatleri ile bunun üzerine ittihaz olunan ka
rarlar ve tatbik olunan muameleler talim ve ter
biye, sevk ve idare, emir ve kumanda ve disip
lin işlerine taallûk eden kararlar, muameleler 
idari dâva mevzuu olamaz. 

Madde 3. — Üçüncü maddenin (0) fıkrası 
kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. it. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mİ'. V. 
Yücel 

S. İ. M. Y. 
Dr. H. Ahi t aş 

M ü. V. 
A. Çetin ka 

16 . VI . 1939 
Ad. V. M. M. V. 

N. Tınaz 
Ha. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağraiı 
Na. V. lk. V. 

A. F. Cebesoy II. Çakır 
(i. İ. V. ve Ad. V. V. Zv V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmcn 
Ti. V. 

ıja ('. Krein 

Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların lal-
kik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı 

kanunun ikinci maddesini değiştiren kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden dâvalarının tetkik ve muhakeme usulü 
hakkındaki 3410 sayılı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2 — Mevzuat hükümlerine uygun 
olarak salâhiyet dairesinde yapılan tâyin, teb
dil ve nakil hakkındaki muamele ve kararlar, 
salahiyetli üstlerin sicillerde yazılı mülâhaza ve 
kanaatleri ile talim ve tebriye, sevk ve idare 
emir ve kumanda ve disiplin işlerine taallûk 
eden karar ve muameleler idarî dâva mevzuu 
olamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

{ & Saydsı : İü3 ) 



S. Sayısı: 194 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun mu
addel 10 ncu maddesinin değiştiri lmesine dair kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası £1 836) 

T. G. 
Başvekâlet 27 . V . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2035 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

863 sayılı ordu zâbilan heyetine mahsus Terfi kanununun muaddel İÜ ncu maddesinin değiştiril
mesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra "Vekilleri Heyetince 14 . V . 1942 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
J)r. R, Saydam 

Mucip sebepler 

!. Cniversitenin Eczacı fakültesinde tahsil müddeti, (3) seneden (4) seneye, ve Veteriner fa
kültesinde de (4) seneden (5) seneye çıkarılmıştır. 

2. — Ordu Terfi kanununda tabip, veteriner, kimyager, dişçi ve eczacı fakültelerinden çıkan 
talebelerin fakültelerdeki tahsil müddetleri dahil olmak üzere tabip ve veterinerler (9) ve diğerleri
nin (11) senede yüzbaşı olmaları kabul edilmiştir. Veteriner ve eczacı fakültelerinde tahsil müd
detlerinin. birer sene arttırılması sebebiyle, kanun eski haliyle bırakıldığı takdirde, bu sınıflara men
sup talebelerin fakülteleri ikmal ettikleri tarihlerden itibaren veterinerler (10) ve eczacıların (12) 
senede yüzbaşı olmaları iktiza etmektedir ki, tahsil müddetleri ve dereceleri arttırıldığı halde eski
sinden bir sene fazla bekletilmeleri nıadelete muvafık görülmemiş ve Terfi kanununda değişiklik 
yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

3. — Bu sınıflardaki tahsil müddetlerinin hangi hadde kalacağı ve daha bazı sınıfların ihdas 
edilip edilmiyeceği de bilinemediğinden ileride tahsil müddetlerinin tekrar arttırılması veya diğer 
sınıfların yeniden ihdası halinde kanunda sık sık değişiklikler yapılmasına mahal bırakılmamak ve 
umumî bir esas olmak üzere ordu subaylar heyetine mahsus Terfi kanununun 10. maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 3436 sayılı kanunun tadiline dair hazırlanan kanun projesi bağlı olarak su
nulmuştur. 



Millî Müdafaa eı 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 1/836 
Karar No. 35 

Yüksek 

863 sayılı ordu zâbitan heyetine mahsus Ter
fi kanununun muaddel 10 neu maddesinin de
ğiştirilmesine dair Millî Müdafaa vekilliğince 
hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetlice 14 . V . 
1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle bir
likte sunulduğuna daiı- olan Başvekâletin 27 . 
V . 1942 tarih ve 6/2035 sayılı tezkeresi ve bağlı 
mucip sebepler lâyihası Millî Müdafaa vekilli
ğinin salahiyetli memurları huzurunda okundu 
ve icabı görüşüldü. 

Üniversitenin Eczacı fakültesinin tahsil müd
detinin üç seneden dört seneye ve Veteriner fa
kültesinin dört seneden beş seneye çıkarılması 
yüzünden kanunda yapılması istenilen tadilâ
tın lüzumu aşikâr bulunmuş ve bu sebeple ka
nunun müzakeresi kabul edilmiştir. 

Ordu Terfi kanunu ile tabi]), veteriner, 
kimyager ve dişçi ve eczacı fakültelerinden 
çıkan talebelerin fakültelerdeki tahsil müddet
leri de dahil olmak üzere tabip ve veterinerler 
(9) ve diğerlerinin (11) senede yüzbaşı olma
ları kabul edilmiştir. Veteriner ve eczacı fakül
telerinde tahsil müddetlerinin birer sene art
tırılması sebebiyle kanun eski haliyle bırakıl
dığı takdirde bu sınflara mensup talebelerin 
fakülteleri iKmal ettikleri tarihlerden itibaren 
veterinerler (10) ve eczacılar (12) senede yüz-

i mazbatası 

4 . vı. im 

Reisliğe 

başı olmaları iktiza etmektedir ki tahsil müd
detleri ve dereceleri arttırıldığı halde eskiden 
bir sene fazla beklettirilmeleri muvafık görül
memiş ve tahsil müesseselerinin tahsil müddet
lerinin ileride tekrar değiştirilmesi takdirinde 
kanunun yeniden tıdiline mahal kalmamak üze
re lâyhada tahsil müddetinin yüzbaşılığa terfi 
hususunda esas ittihaz edilmesi yolunda kabul 
edilen usul ve yapılan değişiklik Encümeninıizce 
muvafık görülerek kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiş olmakla Umumî Heyetin tasvibine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. En. Reisi Bu M. M. ve kâtip 
Diyarbakır Konya 

K. Sevükfekin Vehbi Bilgin 
Ağrı Bursa Çınkırı 

(U.K. Doğan (II. N, Timiz Dr. A. Arkan 
Corum Edirne Erzurum 

E. Sabrı A kg öl Aziz Akyürek 
(î-ümüşane (Jümüşane İstanbul 
,Şr. Erdoğan V. Ziya Zarbım Ş.Â.Ögel . 
Kayseri Kayseri Malatya 

N. Tokcr S. Turgay (11. O. Koptagcl . 
Manisa Muğla Seyhan 

K. Ar. Duru S. (lüncy Sinan Tekelioğlu 
ürfa 

(H Aftmcd Yazgan 
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~ 3 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFÎ 

863 sayılı Ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununu muaddel 10 ncu maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE. 1 — 863 sayılı kanunun muaddel 
10 ncu maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir : 

Umum subayların terfia hak kazanmaları 
için her rütbede filen, asgari bulunacakları müd
det, aşağıda gösterilmiştir : 

(işbu müddetler harpte Başkomutanlığın gös
tereceği lüzum üzerine nısfına tenzil edilebilir). 
Harp takdirnamesiyle taltif edilenler ve 16 
maddedeki kıdemleri alanlar dahi işbu müddet
leri fiilen ikmal etmek mecburiyetindedirler. 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral • Tuğamiral 

6 ay 
3 sene 
3 » 
6 » 
4 » 
3 » 
3 » 
3 » (Üç 

senelik asgari terfi müddetini bitirdikten son
ra Albaylıkta geçen Tuğkomutanlığmın yalnız 
iki seneye kadar olan müddeti Tuğgeneralli
ğin asgari müddetinden sayılır). 
Tümgeneral -Tümamiral 3 sene 
Korgeneral - Koramiral 3 » 
Orgeneral - Oramiral 3 » 

Harp okulunu muvaffakiyetle bitirenlere as
teğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra 
gösterecekleri liyakate nazaran üstleri tarafın
dan yapılacak teklifle münhal aranmıyarak 
teğmenliğe nasbolunurlar. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinin Askerî 
kısımlarını muvaffakiyetle bitirenlere Teğmen
lik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil müd
detleri (Altı) sene olan fakültelerden çıkanlar 

bir seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik 
edilenler üsteğmenliğe ve iki sene sonra yüzba
şılığa terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri (beş) sene olan fakülteler
den çıkanlar bir sene, tahsil müddetleri (dört) 
sene olan fakültelerden çıkanlar iki sene ve 
tahsil müddetleri üç sene olan Fakültelerden 
çıkanlar da üç sene sonra sicillen ehliyetleri 
tasdik edilmek şartiyle üsteğmenliğe terfi edi
lirler. 

Tahsil müddetleri (Altı) sene olan fakülte
lerden çıkanların yüzbaşılığa ve diğerlerinin 
Üsteğmenliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, 
tatbikat okulları, hastaneler, kimyahane ve lâ-
boratuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hiz
metleri Millî Müdafaa vekâletince tertip ve tan
zim olunur. Tatbikat okullarında muvaffakiyet
le imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve hastane
lerde ehliyetleri tasdik edilinceye kadar üsteğ
menlik rütbesine terfileri yapılmaz. j 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarifinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

15 . V . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam, İT. Mcnemcncioğlu A. R. Artunkal 

Di 

S 
Dr. 

Da. V. 
•. F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel A 

. î. M, V. 
//. Alatas 
Mü. V. 

F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
F. Cebe s oy 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 

Ma. V, 
F. Ağfah 
İk. V. 1 

Sırrı I)ay 
Zr. V. 

Muhlis Krkmcı 

M. Ökmen 
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