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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ruznamedeki maddelerin müzakere miadı gel
memiş olduğundan pazartesi günü toplanılmak 
üzere celse tatil olundu. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa İsparta 

Refet Canıtez Kemal Turan 
Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahir Sılan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyiha
sı (1/885) (Nafia ve Bütçe encümenlerine). 

2. — İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hu
susi idarelerden alacaklarına, mesken bedellerine, 
terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek Sağlık ve içtimai yar
dım sandığı ile yapı sandığına dair kanun lâyiha
sı (1/886) (Dahiliye, Bütçe ve Maarif encümen
lerine). 

3. — Jandarma subaylığından mütekait yüz
başı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlık
larında mütekaiden istihdam edilecekleri hakkın
daki 3922 sajalı kanun hükmünün uzatılmasına 
dair kanun lâyihası (1/887) (Dahiliye ve Millî 
Müdaf aa* encümenlerine). 

4. — Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 
1452 ve 1489 sayılı kanunlara müzeyyel kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası (1/888) (Bütçe encümenine). 

5. —- Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 

2884 sayılı kanun hükümlerinin iki yıl daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası (1/889) (Adliye 
ve Dahiliye encümenlerine). 

Teklifler 
6. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/70) (Bütçe encüme
nine). 

Mazbatalar 
7. — İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil 

sermayesinin 63 000 000 liraya çıkarılması hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/879) (Ruznameye). 

8. — İzmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine 
ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) 
(Ruznameye) 

9. — Mebus seçimi hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları 
(1/864) (Ruznameye) 

10. — Rumeli demiryolları işletme nizam
namesinin zıya ve hasar tazminatına mütaallik 
hadlerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/782) (Ruznameye) 

KATİPLER 

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

REİS — Dr. Mazhar Gerinen 

Vehbi Bilgin (Konya), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 

Başvekâlet tezkeresi vardır, o kutu • 1. — Malatya mebusu General Osman Kopta-
gel'in vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS 
yorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Malatya mebusu General Osman Koptagel'in 
22. X I . 1942 günü Ankara'da vefat ettiği Da
hiliye vekilliğinden alman 23 . X I . 1942 tarih ve 
522 302 - 46/29 568 sayılı tezkerede bildirilmiştir, 

Teessürle arzederim. Başvekil 
Ş. Saraçoğlu \ 

REİS — Arkadaşımızın aziz hâtırasına Hür-
meten iki dakika ayakta sükût edilmesini jrica 
ederim, 

(İki dakika ayakta sükût edildi). 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• Seferde ve hazarda bilûmum askerî 
şahısların hukuk dâvalarının görülme tarziyle 
kira haklarının korunması hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/498) [1] 

REÎS — Lâyihanın ikinci müzakeresine baş
lıyoruz, birinci maddeyi okumuyorum. 

Seferberlikte veya fevkalâde hallerde askerî 
şahıslara ait hukuk dâvalariyle icra takiplerin

de yapılacak muameleler hakkında kanun 

MADDE 1. — Seferberlikte veya fevkalâde 
hallerde askerî hizmet sebebiyle ikametgâhla
rından devamlı olarak ayrılmış olan muvazzaf 
veya ihtiyat askerî şahıslar hakkında açılmış 
veya açılacak hukuk dâvalarında ve yapılan 
icra takiplerinde mahkeme veya icra hâkimi, 
alâkalının veya mümessilinin talebi üzerine veya 
resen ve Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 465 nci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı şartları aramaksızın adli müzaherete müte
allik hükümleri tatbik edebilir. 

Şu kadar ki, mensup olduğu kıta komutan
lığından müzaherete müstahak olduğuna dair 
vesika ibraz edenler hakkında birinci fıkra hü
kümlerinin tatbiki mecburidir. 

BÜTÇE En. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Müsaade buyurun Reis Bey. Efendim, bu kanu
nun... 

REİS — Encümen namına mı söylüyorsunuz? 
İSMET EKER (Devamla) — Evet. Kanu

nun birinci müzakeresi sırasında nazarı dikkati 
celbetmeyen bir kelime, bu birinci maddede geç
miştir. Bu kelime, Maliye encümeni esbabı mu-
cibesinde gösterdiği, 3659 sayılı kanunun 10 ve 
19 ncu maddeleri mevzuuna giren müteferrik 
müstahdemlerden bazılarının da 45 günlük me
zuniyetten çıkararak daimî mezuniyete idhal 
maksadiyle.... 

REİS — Efendim müzakere edilen bu kanun 
değildir. Seferberlikte veya fevkolâde hallerle 
askerî şahıslara ait kanundur. 

İSMET EKER (Çorum) — İkisinin başında 
da seferberlik kelimesi var da... 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

dır. 
[1] Birinci müzakeresi 8 nci inikat zaptında-

MADDE 2. — Seferberlikte veya fevkalâde 
hallerde askerî hizmet sebebiyle ikametgahla
rından devamlı olarak ayrılmış olan muvajzzaf 
veya ihtiyat askerî şahıslar hakkında açılmış ve
ya açılacak hukuk dâvalarında bunların mjuha-
kemede bizzat hazır bulunmalarında katî Zaru
ret görülen hallerde, dâvaları, mahkeme kara-
riyle seferberliğin veya fevkalâde halin (sona 
erdiği tarihten itibaren iki ay sonraya kadar 
tehir edilebilir. Ancak bu müddetten önce terhis 
edilenlerin veya ikametgâhlarına avdet edenle
rin dâvalarına taraflardan birinin talebi üzerine 
devam olunur. 

Birinci fıkra hükmü icra tetkik merciinde 
görülen dâvalarda da tatbik olunur. 

Tehir müddeti zarfında müruruzaman! işle
mez. 

Tehir hakkındaki kararlar kabili temyiz olup 
diğer dâvalara tercihan ve müstaeelen tetkik 
olunur. \ 

Temyiz mahkemesinin bu hususta vereceği ka
rarlara karşı ısrar ve tashihi karar caiz değildir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorumj. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilnjıiştir. 

MADDE 3. — Seferberlikte veya fevkalâde 
hallerde askerî hizmette bulunan askerî şahıs
lar hakkında yapılan icra takiplerinde borçlu
nun askerî hizmet sebebiyle işinden ayrılmMş ol
masının malî vaziyetini bozduğu ve bu sebeple 
tediye bakımından kendisine kolaylıklar gölsteril-
mesini istilzam ettiği hallerde icra hâkimi^ icra 
ve iflâs kanununun 111 nci maddesi hükümleri 
dahilinde borcun bir seneyi geçmemek üzeıje tak
sitle ödenmesine karar verebilir. Bu maddeye 
tevfikan verilen kararlar kabili temyiz olupj diğer 
dâvalara tercihan ve müstaeelen tetkik olubur. 

Nafaka borçlarında bu madde hükmü (tatbik 
olunmaz. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyoruıh. Ka
imi edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun şümulüne! giren 
dâva ve tetkiklerde mahkeme lüzum görürse, 
alâkalının ifadesini, adli mahkemelerin bulun
madığı yerlerde askerî mahkemeler vas^tasiyle 
ve istinabe yoluyla alabilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorunı. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edijmiştir. 

MADDE 5. — Seferberlikte veya fevjkalâde 
hallerde askerlik vazifesi icabı olarak i ikamet 
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etmekte bulunduğu şehir, kasaba veya köyden 
ayrılmak mecburiyetinde olan askerî şahıslar 
mukavele ile kiraladıkları meskenlerin muka
velelerini feshedebilirler. Mukavelenamelerde 
hilâfına konmuş olan şartlar muteber değildir. 

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

MADDE 6. — Bu kanun hükümleri vergiden 
mütevellit âmme alacaklarına tatbik olunmaz. 

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

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekileri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

2. — İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni 
Parmaksız ile Şakır Tandoğmuş'un cezalarının 
affı hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
maz b atası' (1/863) [ 1 ] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

îzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Par
maksız ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının affr 

hakkındaki kanun 

MADDE 1. — Hilâfet ve saltanat lehinde ve 
inkılâp ve Cumhuriyet aleyhinde fesat çıkar
mak suçundan Harp okulu askerî mahkemesi 
karariyle yirmi dörder sene müddetle ağır hap
se mahkûm ve îzmit cezaevinde mahpus Hüse
yin Avni Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'ı; 
mahkûmiyetlerinden doğan hukuki neticelere de 
şâmil olmak üzere, bakiye cezaları affedilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu af dolayısiyle bu şahıslar 
tekrar orduya muvazzaf ve yedeksubay ve as
kerî memur olarak giremezler. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini yüret-

[1] Birinci müzakeresi 9 ncu inikat zaptın-
dadır. 

.meğe Millî Müdafaa, Adliye, Dahiliye vekilleri 
memurdur. 

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

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

3. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası, Bütçe ve Maliye encü
menleri mazbataları (1/822) [1] 

REÎS — Heyeti umum iyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 4161 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Hazarda muvazzaflık hizmeti haricinde ta
lim ve manevra münasebetiyle silâh altına alı
nanlardan 365f> ve 3659 sayılı kanunlar hüküm
lerine tâbi daire ve müesseselerden veya imti
yazlı şirket ve müesseselerden maaş ve aylık 
ücret alanlar silâh altında bulundukları müd
detçe mezun sayılarak aylıkları mensup olduk
ları daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 

Ancak 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar ve kimya
gerler ile her bir teşekkül veya müessesenin hu
susi bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği 
inşaat ve işletme teknisyenleri ve mütehassılar 
birinci fıkra hükmüne tâbi olmak üzere yukarı
da zikrolunan daire, müessese ve şirketlerden 
aylık alan 3656 ve 3659 sayılı kanunların 10 ncu 
ve 19 ncu maddeleri mevzuuna giren mütefer
rik müstahemlere ve belediye reisleriyle vilâyet 
encümeni azalarına silâh altına alındıkları ta
rihten itibaren âzami 45 gün için vazifeleri uh
delerinde ipka ve ücretleri tam olarak ita edilir. 

Belediye reisleriyle vilâyet daimî encümeni 
âzalarının intihapta kazanmış olduğu haklar 
mahfuzdur. Şu kadar ki, vilâyet daimî encü
meni âzalarının bu haklarından istifadeye de
vam edebilmeleri encümende ekseriyet nisabı
nın bozulmamasiyle mukayyettir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe maaşı 
tutarı mensup oldukları daire ve müesseseler
den aldıkları aylık tutarından fazla olanlara ara
daki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti ol-
mıyanların rütbe maaş ve muhassasatı silâh al
tında bulundukları müddetçe kıtaya iltihakla
rından itibaren tamamen Millî Müdafaa vekâleti 
tarafından verilir. 

BÜTÇE En. Rs. ÎSMiET EKER (Çorum) — 

[1] 10 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Efendim, Maliye encümeniyle Bütçe encümeni
nin teklifleri arasında bir kelime farkı vardır. 
Bu kelime oldukça şümullüdür. Bu metni Hü
kümet bir ek olarak teklif etmişti. Bu teklifte 
eczacılarla, kimyagerler ve İktisadi teşıekküller-
deki inşaat ve işletme idarelerinin teknisyenleri 
de 45 günlük mezuniyetten çıkarılarak daimî 
mezuniyete nakledilmekte idi. Hedef bu idi. 

Binaenaleyh bu maksadı temin etmek suretiyle 
tedvin bakımından Bütçe encümeni kanunu de
ğiştirin! suretiyle metni aynen kabul etti. Ec
zacılarla kimyagerleri ve diğer teknisyenleri 
müteferrik müstahdemin gibi 45 günlük mezu
niyetten daimî mezuniyete nakletti. Maliye en
cümeni de bu teklifi aynen kabul etmekle bera
ber esbabı mucibede izah ettiği veçhile «10 ncu 
madde şümulüne dahil memurlar meyanında ça
lıştırılmakta olan nakliyat âmirleri, gümrükçüleri, 
mubayaa memurları, teşkilâtı genişliyen Yerli-
mallar pazarlarında mağaza ve reyyon şefleri gibi 
müesseselerin vazifelerini hakkiyle ifa etmelerinde 
ehemmiyetli rolleri olan bazı mütehassısların...» 
denmektedir.Bu müteferrik müstahdemler 10 ve 
19 ncu maddelerden çıkarılarak daimî mezuni
yet fıkrasına yani birinci fıkraya ilâve edilerek 
mütehassıs kelimesini koymuştur. Bu «Mütehas
sıs» kelimesinin Baremdeki ihtisası mevzuu olan 
madde *ile hiç alâkası yoktur. Yani D cetveliyle 
hiç alâkası olmayan bir kelimedir. Binaenaleyh 
bu kelime esbabı mucibede gösterilen memurla
rın birinci sınıfa alınmasını ancak esbabı mu
cibe delaletiyle veya takdirî olarak temin edebi
lir. Halbuki, bu memurların diğer devairde, 
müessesatta adedleri pek çok olduğu gibi bu 
kanunla aynı hakkı isteyebilirler. Bu bakımdan 
Bütçe encümeninin bu hususta mütalâası Maliye 
encümenince alınmadığı(gibi Maliye vekâleti ta
rafından da alınmamıştır. Eğer Maliye encü
meni muvafakat ederse maksadı temin etmeyen 
bu «ihtisas» kelimesini buradan kaldıralım. Bun
da ısrar ediyorsa lâyihanın tetkik edilmek üzere 
Bütçe encümenine gönderilmesini rica edivorum. 

MALÎYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR (Ma
latya) — Bütçe encümeni reisi arkadaşımızın 
izahlarına Maliye encümeni de iştirak ediyor. Bi
naenaleyh encümenimiz noktai nazarında ısrar 
etmiyor. Bu «mütehassıs» kelimesinin kalkma
sında bir mahzur yoktur. 

BÜTÇE En. REÎSÎ İSMET EKER (Çorum) 
— (Teknisyen) den sonra gelen (Mütehassıs) 
kelimes/i kalkacak. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; bu kanun, seferi ve hazaride 3656 ve 3659 
numaralı kanunlara giren memurların vaziye
tini gösteren bir kanun olarak huzurunuza gel
miştir. Bu kanunu okuyacak olursak buraya 
doktorlar, eczacılar ve kimyagerlerin girdiğini 
görüyoruz. Halbuki (Veteriner) 1er yoktur. 
Encümenden rica ederim, bunu ilâve etsinler. Bu 
bir. 

I İkincisi; (Hazaride teknisyenler ve mütehas
sıslar) diyor. Seferide buna mütenazıjr olarak 
kelime ilâve edilmemiştir. Teknisyeni denmiş, 
mütehassıs denilmemiştir. Bunun da ilâvesini rica 
ederim- Hazarda mütehassıslar alıyor, seferde 
mütehassısları almıyor. Bunların da inütenazır 
olarak istifade etmesi lâzımdır. Eğer j encümen 
buna muvafakat ederse pek âlâ, etmezse bir 
takrir takdim edeceğim. 

BÜTÇE En. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Muvazzaf baytarlar zaten dahildir. Buradaki ec
zacılar, kimyagerler, doktorlar ve avukatlar ba
remin 10 ve 19 ncu maddelerine dahil olan 
müstahdemler meyanında bulunanlardır, onları 
ithal ediyoruz. Daimî memur olan baytar ve
saire esasen dahildir. 

ALÎ RIZA ESEN (Devamla) — Hususi te
şekküller vardır. Hususi teşekküllerde hizmet 
eden baytarlar vardır. Eğer veteriner kelimesi 
ilâve edilmezse bu veterinerler buraya dahil ol
maz. 

BÜTÇE En. Rs. ÎSMET EKER (Çorum) — 
Hangi hususi teşekküllerde vardır? 

ALÎ RIZA ESEN (Devamla) — İktisadi te
şekkülde. 

BÜTÇE En. Rs. ÎSMET EKER (Çprum) — 
Hangisinde? 

ALÎ RIZA ESEN — Kömür havzasında. 
BÜTÇE ENCÜMENİ Rs. ÎSMET Î1KER — 

Bir tane vardır. 
ALÎ RIZA ESEN — îki tane vardır. 
BÜTÇE ENCÜMENİ Rs. ÎSMJET EKER — 

10 ve 19 ncu maddelerin şümulüne giriyorsa 
onun da ilâvesi doğrudur. 

ALÎ RIZA ESEN — Diğer kısma ne buyura
caksınız? Seferide teknisyen ve mütehassıs keli

mesi ilâve edilmemiştir, ilâve edilmesi lâzımdır. 
BÜTÇE En. Rs. ÎSMET EKER (Çorum) — 

Buradaki mütehassıs kelimesi, baremde ifade 
edilen ihtisas mânasında değildir, iakdirî bir 
kelimedir, maksadı temin etmiyor diye kaldırı
yoruz. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Yukarıda yazı
yorsunuz. 

BÜTÇE En. Rs. ÎSMET EKER (Çorum) — 
Oradakini kaldırıyoruz. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — O halde tamam
dır. 

REİS — Encümen, veteriner kelimesinin ilâ
vesini kabul ediyor mu? 

ÎKTÎSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — 
İkinci fıkranın 3 ncü satıra, « kimyagerler » den 
sonra konabilir. 

BÜTÇE En. Rs. ÎSMET EKER (Çorum) — 
Baytar İktisadi teşekküllerde varsa ve aynı 
maddeye dahil ise ilâvesini kabul ediyoruz. 

REİS — Şu halde (veteriner) kelihıesi ilâve 
olunacak, (mütehassıs) kelimesi de tayyoluna-

I çaktır. 
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t : 11 30.11.1942 C : 1 
Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmiyeni er ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Seferberlikte muvazzaflık hizmeti haricinde, 
silâh altına alınanların askerî rütbelerine ait 
aylık veya muhassasatı Millî Müdafaa vekâletin
ce tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tabi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gerek 3659 sa
yılı kanun hükümlerine tabi olup mezkûr daire 
ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 
sayılı kanuna tabi yerlerde müstahdem tabip
ler, avukatlar, eczacılar ve kimyagerlerle her bir 
teşekkül veya müessesenin hususi bünyesine göre 
istihdamına lüzum göreceği inşaat ve işletme 
teknisyenler askerî bir rütbeyi haiz olsun olma
sın silâh altında bulundukları müddetçe mezun 
sayılırlar ve mensup oldukları daire ve mües-
seselerce haklarımda aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur. 

A) Yedeksubay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı dere
cesindeki ücret tutarından eksikse aradaki fark

ların tamamı ve gedikli iseler yukarıki farkla
rın yarısı mensup oldukları daire ve müessese-
lerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

B) (A) fıkrası haricinde kalanlara maaş
lıların almakta oldukları maaş tutarının ve üc
retlilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretimin yarısı yirmi liradan aşa

ğı olmamak üzere mensup oldukları daire ve 
müesseselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

C) (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikmda 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar ve kimya
gerler ile herhangi teşekkül veya müessesenin 
hususi bünyesine göre istihdamına lüzum göre
ceği inşaat ve işletme teknisyenlerinden ve mü
tehassıslardan aylıkları barem derecelerinden bi
rine tetabuk etmiyenler hakkında aylıklarına en 
yakın derece aylığını alan ücretli memurlar gibi 
muamele olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Birinci maddeye ilâve ettiğimiz «Veteriner* 

kelimesinin bu madde ile de alâkası var mı? 
BÜTÇE En. REİSİ ÎSMET EKER (Çorum) 

— Vardır, ilâve edilecek. 
REİS — «Müstehdem tabipler, avukatlar, ec

zacılar, kimyagerler» den sonra «Veteriner» ke
limesi de ilâve edilecektir. 

Maddeyi bu suretle reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Çarşamba günü saat 15 te içtima etmek üzere 

celseye nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 15,22 

• > « - « 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: |Û 
Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanuna ek ka 

nun lâyihası ve Bütçe ve Maliye encümenleri 
mazbataları (1/822) 

T.G. 
Başvekâlet 11 . V . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü * " ' 
Sayı: 6/1794 ' ' ' r 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanuna ek olarak İktisat vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekil eri Heyetince 28 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
< Dr. R. Saydam 

4161 numaralı kanuna ek kanun lâyihasının esbabı mucibe m'azbtası 

Memleketimizde Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne ait 3656 sayılı kanuna müte
nazır olmak üzere iktisadi "Devlet teşekküllerinde ve bazı müesseselerde çalışmak
ta olan memur ve müstahdem aylıklarının da tevhit ve teadülü hakkında 3650 
sayılı kanun tedvin olunduktan sonra her iki kanun hükmüne tabi bulunan şahıs
ların askere alınmaları halinde vazifcleriyle alâka ve rabıtaları da Maaş, kanunu
na ek 4161 sayılı kanun ile tanzim edilmiş bulur maktadır. İşbu 4161 sayılı kanunun gerek . Hü
kümetten scvkedilmiş olan lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasından ve gerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin muhtelif encümenlerinden müzakeresi neticesinde tanzim edilmiş bulunan kanun lâyiha-
lariyle esbabı mucibe mazbatalarından, 3656 ve 3(̂ 59 numaralı kanun hükümlerine tabi bütün şa
hısların askere alınmaları halinde vazîfeleriyle alâkalarının mütenazır bir hal suretine bağlanması 
esasının takip edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu ana esas gözöııünde bulundurulmak suretiyle tesbit edilmiş olan hükümler arasında 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine tabi müstahdemlerle 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesine tabi müstah
demler hakkında - avukatlar ve tabipler hariç olmak üzere - aynı hükmün tatbik edileceği tedvin edil
miştir. 3656 ve 3659 sayıl/ı kanunların belli başlı esaslarında tenazur ve vahdet olmakla beraber ba
his mevzuu olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesiyle 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi ara
sında tam bir tenazur ve vahdet yoktur. Bu itibarla 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi hükmüne 
tabi olmaması hasebiyle 4161 sayılı kanunun başka hükmüne tabi bir Devlet memuru, 3659 sayılı ka
nuna tabi bir yerde ayniı işi yaptığı takdirde işbu kanunun 10 ncu maddesi hükmüne gireceğji için 
4161 sayılı kanunun tatbiki bakımiından başka türlü muameleye tabi tutulacaktır. Bu hususta [misal 
olarak, eczacılarla bir çok teknisiyenler alınabilir. 

Tatbikat sahasında meydana gelmiş olan bu ayrılığın önüne geçmek, gerek 3656 sayılı kanunun 
ve gerek 3659 sayılı kanunun hükümlerine tabi memur ve müstahdem aylıklarının tevhit ve teadü
lü hakkındaki tenazurdan uzaklaşmamak lâzım geleceği düşüncesiyle 4161 numaralı kanunun biraz 
önce işaret edilmiş olan hükmünü de birleştirmek muvafık olacağı neticesine varılmaktadır. 

Kaldı ki, henüz teşekkül ve taazzuv halinde bulunan ve kadrolarımın doldurulamaması yüzünden 
faaliyetleri sektedar olan iktisadi teşekküllerde 3659 sayüı kanunun 10 ncu maddesine tabi memur 



ve müstahdemler dfetha az ücret verilse bile vazifelerinden uzaklaşarak başka işlere yerleşmeği tercih 
etmekte, kalanların da meslekî rabıtaları muhtel olmaktadır. Böyle bir halin millî iktisadi bünye
mize iras edebileceği zararları gözönünde tutarak bunların ıslahı imkânımın temini zaruri görülmüş 
ve bu îiaiksatl&rj temin #deeek şekilde hazırlanmış olan lâyiha takdim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17. VI. 1942 
Mazbata No. 126 
Esas No. 1/822 

Yüksek Reisliğe 

Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanu
na ek -olarak İktisat vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 11 mayıs 1942 tarih ve 6/1794 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmakla İk
tisat vekili Sırrı Day hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

45 günlük talim ve manevra maksadiyle si
lâh altına alınıpta dünya durumu dolayısiyle 
terhisleri tecil edilen 3656 ve 3659 sayılı kanun
ların tanzimlerinde şümulleri •dairelerine aldık
ları memur ve müstahdemlerin hizmet ve maaş 
bakımından tabi olacakları hükümlerle birlik 
temini esasına itina edilmiş ve bu memur ve 
müstahdemlerin askere gittikleri takdirde vazi
feleriyim alâka ve rabıtalarını ve maaşa sureti 
istihkaklarını tesbit eden 4161 sayılı kanunda 
aynı esastan mülhem olarak -doktorlar ve avu
katlar, müessesat bareminde 10 ncu maddeye 
dahil buluiıdukları halde Devlet baremindeki 
mümasillerinin 19 ncu madde haricinde bulun
maları sebebiyle mazhar oldukları haklar, ay
nen keadileri için de kabul edilmişti. 

Bu kere aynı mülâhazalara istinaden mües-
sesatta Çalışan eczacılarla kimyagerlerin ve he
nüz taazzuv ve teşekkül halinde bulunan İktisa

di Devlet teşekküllerinin randımanlı çalışmala
rında mühim bir âmil olan inşaat ve işletme 
teknisiyenlerinin de bu hükümden istifadeleri 
lüzumu ileri sürülmektedir. 

Arzedilen sebeplerle lâyihayı varit gören En
cümenimiz kanun başlığında tedvin usulüne uy
gun bir değişiklik yapılmış ve Hükümet teklifi 
4161 sayılı kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerine 
ilâve edilmek suretiyle bu maddelerin yeniden 
yazılması muvafık görülmüş ve lâyiha bu esas 
dairesinde yeniden tanzim edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Corum Kastamonu Muğla 

T. Coşkan H. Kitaba 
Kâtip 

İstanbul Afyon K. Bursa 
F. öymen Ş. E. Hatipoğlu Dr. S. Konuk 

Bursa Elâzığ Giresun 
N. Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 
İstanbul Kırklareli Ordu 

/. H. Ülkmen B. Denker H. Yalman 
Seyhan Tokad 

S: Çam H. N. Keşmir 

(-S. Sayısı : 10) 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. J/822 
Karar No. 4 

21. XI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Maaş kanununun bazı maddelerini değişti
ren 4161 sayılı kanuna ek olarak iktisat vekilli
ğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 28 . 
IV . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Bütçe encü
meninin bu husustaki mazbatası ile birlikte en
cümenimize de tevdi edilmekle iktisat vekili ha
zır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti ha
ricinde silâh altına alınanlardan 3656 ve 3659 
sayılı kanunlar hükümlerine tabi daire ve mües
seselerden veya imtiyazlı şirket ve müessese
lerden maaş veya ücret alanların silâh altında 
bulundukları müddetçe hizmet ve maaş bakı
mından tabi olacakları hükümleri tesbit eden 
4161 sayılı kanunda doktorlarla avukatlara, mü-
essesat bareminde 10 nen maddeye dahil bulun
dukları halde Devlet baremindeki mümasilleri
nin 19 ncu madde haricinde bulunmaları sebe
biyle, bu sonuncuların mgzhar oldukları haklar 
aynen tanınmıştı. 

İki barem arasında birlik temini esasına is-
tinadetmekte olan bu hükümden müesseselerde 
çalışan eczacılarla kimyagerlerin ve inşaat ve iş
letme teknisyenlerinin de istifade etmeleri lü
zumlu görülmektedir. 

Lâyihanın tanzimini mucip sebepleri • varit 
gören Encümenimiz Bütçe encümenince icra [olu
nan tadilleri aynen kabul etmekle beraber İkti
sat vekili tarafından verilen mütemmim izahla
ra binaen zikrolunan 10 ncu madde şümulüne 
dahil memurlar mey anında çalıştırılmakta [olan 
nakliyat âmirleri, gümrükçüler, mubayaa mesrur
ları, teşkilâtı genişliyen Yerlimallar pazarlarında 
mağaza ve reyyon şefleri gibi müesseseleriri va
zifelerini hakkiyle ifa etmelerinde ehemmiyetli 
rolleri olan bazı mütehassısların da bu smıija it
hali muvafık görülerek lâyihanın birinci ve [ikin
ci maddelerine (teknisiyenleri) kelimesinden son
ra (mütehassıslar) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Umumî Heyete şevki rieasiyle Yüksek Reisliğe 
arzolunur. 

Maliye En. Rs. 
îstanbul 

A. Bayındır 
Aydın 

A. Menderes 
Kastamonu 
Hacer Dicle 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğlu 

Toka4 . 
Cemal K\ovalt 

tzmir 
K. Durdun 

Kırşehir 
/. Özkan 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Rize 
K. Kamu 

{ S. Sayısı : 10 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
4161 numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3659 sayılı kanuna tabi yer
lerde müstahdem tabiplerle avukatlara ait olmak 
üzere 4161 sayılı kanunda konulmuş bulunan hü
kümler, 3659 sayılı kanunun 10 ncu maddesi 
mucibince her bir teşekkül veya müessesenin 
hususi bünyesine göre istihdamına lüzum göre
ceği inşaat ve işletme teknisyenleri ile eczacılar 
ve kimyagerler hakkında da tatbik olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 
Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı mad

delerini değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1. — 4161 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Hazarda muvazzaflık hizmeti haricinde ta

lim ve manevra münasebetiyle silâh altına alı
nanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hüküm
lerine tabi daire ve müesseselerden veya imti
yazlı şirket ve müesseselerden maaş veya aylık 
ücret alanlar silâh altında bulundukları müd
detçe mezun sayılarak aylıkları mensup olduk
ları daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 

Ancak 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar ve kimya
gerler ile her bir teşekkül veya müessesenin hu
susi bünyesine göre istihdamına lüzum görece
ği inşaat ve işletme teknisiyenleri birinci fıkra 
hükmüne tabi olmak üzere yukarıda zikrolunan 
daire, müessese ve şirketlerden aylık alan 3656 
ve 3659 sayılı kanunların onuncu ve on dokuzun
cu maddeleri mevzuuna giren müteferrik müs
tahdemlere ve belediye reisleriyle vilâyet encü
meni azalarına silâh altma alındıkları tarihten 
itibaren âzami 45 gün için vazifeleri uhdelerinde 
ipka v eücretleri tam olarak ita edilir. 

Belediye reisleri ile vilâyet daimî encümeni 
âzalarının intihapla kazanmış oldukları haklar 
mahfuzdur. Şu kadar ki, vilâyet daimî encü

meni âzalarının bu haklarından istifadeye devam 
edebilmeleri encümende ekseriyet nısabmm 
bozulmaması ile mukayyettir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe ma
aşı tutarı mensup oldukları daire ve müessese
lerden aldıkları aylık tutarından fazla olanlara 
aradaki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti 
olmıyanlarm rütbe maaş ve muhassasatı silâh 
altında bulundukları müddetçe kıtaya iltihakla
rından itibaren tamamen Millî Müdafaa vekâle
ti tarafından verilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Seferberlikte muvazzaflık hizmeti haricinde, 
silâh altına alınanların askerî rütbelerine ait 
aylık ve muhassasatı Millî Müdafaa vekâletince 
tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tabi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gereg 3659 sa-

XS. Sayısı : 10) 



MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 
Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanunun bazı 

maddelerini değiştiren kanun lâyihası 
MADDE 1. — 4161 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 
Hazarda muvazzaflık hizmeti haricinde ta

lim ve manevra münasebetiyle silâh altma alı
nanlardan 3656 ve 3659 sayılı kanunlar hüküm
lerine tabi daire ve müesseselerden veya imtiyaz
lı şirket ve müesseselerden maaş veya aylık 
ücret alanlar silâh altında bulundukları müddet
çe mezun sayılarak aylıkları mensup oldukları 
daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 

Ancak 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar ve kimya
gerler ile her bir teşekkül veya müessesenin hu
susi bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği 
inşaat ve işletme teknisyenleri ve mütehassıslar 
birinci fıkra hükmüne tabi olmak üzere yukarı
da zikrolunan daire, müessese ve şirket
lerden aylık alan 3656 ve 3659 sayılı 
kanunların 10 ncu ve 19 ncu maddeleri 
mevzuuna giren müteferrik müstahdem
lere ve belediye reisleriyle vilâyet encümeni 
azalarına silâh altına alındıkları tarihten iti
baren âzami 45 gün iğin vazifeleri uhdelerinde 
ipka ve ücretleri tam olarak ita edilir. 

Belediye reisleriyle vilâyet daimî encümeni 
âzalarının intihapta kazanmış olduğu haklar 
mahfuzdur. Şu kadar ki, vilâyet daimî encü
meni âzalarının bu haklarından istifadeye de
vam edebilmeleri encümende ekseriyet nisabı
nın bozulmamasiyle mukayyettir. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe maaşı 
tutarı mensup oldukları daire ve müesseseler
den aldıkları aylık tutarından fazla olanlara ara
daki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti ol-
mıyanların rütbe maaş ve muhassasatı silâh al
tında bulundukları müddetçe kıtaya iltihakla
rından itibaren tamamen Millî Müdafaa vekâ
leti tarafından verilir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Seferberlikte muvazzaflık hizmeti haricinde, 
silâh altına alınanların askerî rütbelerine ait 
aylık veya muhassasatı Millî Müdafaa vekâle
tince tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tabi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gerek 3659 sa-

(S . Sayısı 
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Hü. 

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

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

28 . IV . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

A. F. Tuzer 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

MÜV. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

a. t v. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

B. E. 
yılı kanun hükümlerine tabi olup mezkûr daire 
ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 
sayılı kanuna tabi yerlerde müstahdem tabipler, 
avukatlar, eczacılar ve kimyagerlerle her bir 
teşekkül veya müessesenin hususi bünyesine gö
re istihdamına lüzum göreceği inşaat ve işletme 
teknisiyenleri askerî bir rütbeyi haiz olsun ol
masın silâh altında bulundukları müddetçe me
zun sayılırlar ve mensup oldukları daire ve mü-
esseselerce haklarında aşağıdaki hükümler tat
bik olunur: 

A) Yedeksubay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta olduklar memu
riyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derece
sindeki ücret tutarından eksikse aradaki farkla
rın tamamı ve gedikli iseler yukarıki farkların 
yarısı mensup oldukları daire ve müesseselerce 
kendilerine veya ailelerine verilir. 

B) (A) fıkrası haricinde kalanlara maaşlı
ların almakta oldukları maaş tutarmm ve ücret
lilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretinin yarısı 20 liradan aşağı 
olmamak üzere mensup oldukları daire ve mües
seselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

O) (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikmda 3859 sayılı kanuna tabi yerlerde müstah
dem tabipler, avukatlar, eczacılar ve kimyager
lerle her bir teşekkül veya müessesenin hususi 
bünyesine göre istihdamına lüzum göreceği inşa
at ve işletme teknisiyenlerinden aylıkları Barem 
derecelerinden birine tetabuk etmiyenler hak
kında aylıklarına en yakm derece aylığmı alan 
ücretli memurlar gibi muamele olunur. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

,( S. Sayısı : 10 ) 



— 7 
Mal. E. 

yılı kanun hükümlerine tabi olup mezkûr daire 
ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 3659 
sayılı kanuna tabi yerlerde müstahdem tabip
ler, avukatlar, eczacılar ve kimyagerlerle her bir 
teşekkül veya müessesenin hususi bünyesine göre 
istihdamına lüzum göreceği inşaat ve işletme tek
nisyenler askerî bir rütybeyi haiz olsun olmasın 
silâh altmda bulundukları müddetçe mezun sayı
lırlar ve mensup oldukları daire ve müesseselerce 
haklarında aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

A) Yedeksubay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutanndan, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı dere
cesindeki ücret tutarından eksikse aradaki fark
ların tamamı ve gedikli iseler yukarıki fıkra
ların yarısı mensup oldukları daire ve müessese
lerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

B) (A) fıkrası haricinde kalanlara maaş
lıların almakta oldukları maaş tutarının ve üc
retlilerin almakta oldukları ücret derecesinin 
bir aşağı derece ücretinin yarısı yirmi liradan 
aşağı olmamak üzere mensup oldukları daire ve 
müesseselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

C) <A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikında 3659 sayılı kanuna tabi yerlerde müs
tahdem tabipler, avukatlar, eczacılar ve kimya
gerler ile herhangi teşekkül veya müessesenin 
hususi bünyesine göre isihdamma lüzum görece
ği inşaat ve işletme teknisiyenlerinden ve müte-
hassılardan aylıkları barem derecelerinden biri
ne tetabuk etmiyenler hakkmda aylıklarına en 
yakın derece aylığını alan ücretli memurlar gibi 
muamele olunur. 

MADDE 3. — Bütçe encümeninin 3 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 4. — Bütçe encümeninin 4 ncü mad
desi aynen. 
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