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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak Urfa mebus
luğuna seçilen Memet Emin Beyin tahlifi yapıldıktan 
sonra 1931 senesi bütçe kanununun 24 üncü maddesile 
pansiyonlar kanununun maddei mahsusasının ve Şarkî 
Karahisar mebusu müteveffa Ali Siiruri Beyin çocuk
larının meccanen okutulmaları hakkındaki kararın tef
siri talebine dair mazbatalar müzakere ve her ikisi de 
Maarif encümenine iade edildi. 

Diyanet işleri memurlarından bir zatin tekaüt mua
melesine mütedair mazbata ile Hudut ve sahiller Sıhhat 

Lâyihalar 
1 — Ankarada inşa edilecek vekâlet ve devair bina-

larile memurin apartımanları hakkındaki kanunun 1 inci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü
menine) 

2 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 19 750 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 üncü mad
desinin 1 inci fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 111 inci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (Millî Mü
dafaa encümenine) 

5 — Dahiliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 11 100 
liralık münakale yapılmışı hakkında kanun lâyihası 
(Büi/.e encümenine) 

6 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe en
cümenine) 

7 — Emniyet işleri umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

8 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

9 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun 3 üncü maddesile müzeyyel 1 inci maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası (Millî Müdafaa en
cümenine) 

10 — İskân kanunu lâyihası (Dahiliye, İktisat, Mil
lî Müdafaa, Hariciye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 — Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde müstahdem 
bulunan onbaşı ve efradın maaşları hakkında kanun lâ
yihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Hayvan küçük sıhhiye memurlarına verilecek 
yem bedeli hakkında kanun lâyihası (İktisat ve Bütçe 
encümenlerine) 

13 — Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesinde 20 600 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

14 — Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesinde 1 500 

umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanununun beşinci 
maddesile sarfına mezuniyet verilen meblâğın tezyidine 
ve 1931 umumî bütçesinde' münakale icrasına ve bazı 
vekâlet bütçelerine tahsisat vazına dair kanun lâyiha
ları müzakere ve kabul olunduktan sonra perşembe 
günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Refet Avni Doğan H. Rüştü 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

15 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde 2 500 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

16 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara bütçe
sinde 7 214 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

17 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
5 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

18 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi bütçesinde 
36 426 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

19 — Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununa mü
zeyyel kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

20 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 12 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

21 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1931 se
nesi bütçesinde 3 800 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

22 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 32 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
23 — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısile takip ve 

tahsiline imkân görülemiyen borçların terkini hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
24 — Balıkesir mebusu Muzaffer Beyin kırmızı şe

ritli istiklâl madalyasile taltifi hakkında 5/8 numaralı 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

25 — Estern telgraf kumpanyasile münakit muka
velenin feshi ile (Imperial and international Communi
cations limited) şirketi ile bir mukavele akti hakkında 
1/223 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

26 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz büt
çesinde 75 823 liralık münakale yapılması hakkında 
1/320 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14, 10 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ) . 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun bazı 
maddelerinin tefsiri hakkında 3/107 numaralı Baş
vekalet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

Reis — Tefsir mazbatası okunacaktır. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, müsaa

de ederseniz usul hakkında bir şey arzedeceğim. 
Bu tefsirin numarası 133 dür Halbuki 124 numa
ralı tefsir vardır. 

Reis — Ayni madde hakkında mı efendim? 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Hayır efendim. 

Müstacelen müzakeresi lâzımgelen tefsirlerden 124 
numaralısı vardır. Halbuki bunun numarası 133 
dür, neden buna daha evvel başlıyoruz. 

Reis — Efendim, matbaadan bunlar daha evvel 
gelmiş ve tevzii de daha evveldir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Reis Bey, bende
niz iki gündenberi yağmur halinde tevzi edilen bu 
kâğıtlarla meşgulüm. Belki yedi sekiz tanesinde 
ancak hazırlanabildim. Bunda müstahzar değilim. 

Reis — Efendim, tehirini istiyorsanız teklif 
edersiniz. Reye koyarım. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Teklif ediyorum 
efendim. 

Reis — Refik Şevket Beyin bu teklifini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

O halde ikinci maddeye geçiyorum. 

2 — Divanı muhasebat raporları hakkındaki 
590 numaralı kararın 8 inci maddesinin tefsirine 
dair 3/58 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 
muhasebat ve Maliye encümenleri mazbatalarile 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin tefsirine 
dair 3/168 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Büt
çe encümeni mazbatası fil 

tur. 
fi] 125 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Tefsir fıkrası 
Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü

ne dair olan 1452 numaralı kanunun 5 inci madde
sinin mutlak ve umumî hükümleri mülhak ve hu
susî bütçelere dahil bulunan maaşlı ve daimî ücretli 
tedris hizmetlerine ve aslî vazifesi ücretli bir va
zife olan müstahdemlerin deruhde edecekleri ma
aşlı muallimlikler maaşlarına ve aslî vazifesi maaş
lı olupta daimî ücretli bir muallimlik deruhde eden
lerin ücretlerine de şamildir. 

Reis — Söz istiyen var mı efendim ? 
İlefik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlarını, 

bir tefsir mahiyetinde olmak üzere Heyeti umumi-
yeye sevkedilen bu işin ehemmiyetini anlamış ol
mak için iki vekâlet arasında tahaddüs eden ihti
lâf ata ve 'bir de iki üç encümenden geçtiği halde 
bu encümenlerin arasındaki noktai nazar farkına 
bir göz atmak kâfidir. Bu tefsirin içerisinde mev-
zubahs edilen madde de; Büyük Millet Meclisince 
ittihaz edilen ve karar namı altında çıkan bazı mu-
karreratın hukukî ve teşkilâtı esasiye noktai na
zarından tatbikî kıymetleri de mevzubahstir. Onun 
içindir ki iböyle teamülâta ve tefsirin tazammun et
tiği manaya ve bir de mabadi ve makabli, emsali 
ve şümulü bulunan mesail hakkında bendeniz lü
zumu kadar tetkikim çok muvafık görüyorum. Onun 
için meselenin mahiyetini tetkik etmek lâzrmgeli-
yor. Evvelâ Maliye vekâleti bir tezkere yazıyor. 
Bu tezkerenin esasından bahsetmezden evvel bilhas
sa Hükümetten ve Meclis tarafından milletin na
zarına arzedilecek sözlerin mevcut kanunlara çok 
mutabık olmasına dikkat edilmesini ehemmiyetle 
rica edeceğim. Birinci tezkerenin serlâvhasına dik
kat buyurursanız göreceksiniz ki meselâ (Divanı 
muhasebat raporları hakkındaki 590 numaralı kara
rın 8 inci maddesinin tefsirine dair 3/58 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi) diye yazılmıştır. 

Efendiler, Büyük Millet Meclisi her hangi bir 
müessesenin vermiş olduğu kararın tefsir mahalli 
değildir.. Ancak ve ancak kendisi tarafından yapıl-
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mış olan kanunların tefsir mahallidir. Yoksa Di
vanı muhasebatın vermiş olduğu kararın tefsiri ma
halli değildir. Bu gibi yazılışlara, kelimelerin kul
lanılmasına çok ehemmiyet atfetmek lâzımdır. Hu
kukî mevzuat da böyle emrediyor. Çünkü Büyük 
Millet Meclisinin lisanından çıkmıyan, kendisine 
mevdu olmıyan şeyler hakkında söz söylemesi me
selesi varit olmamalıdır. İkinci mesele tefsir namı 
altında şimdiye kadar çıkarmış olduğumuz bazı me-
vaddın mahiyeti itibarile kanun olduğunu, bende
niz kanunların tatbikatile ömrünü yıpratmış bir 
adam sıfatile arzetmeği bir vazife telâkki ederim. 
Kanunla tefsirin hududunu çizmek mecburiyetinde
yiz; kanun başka, tefsir başkadır. 

Bilhassa bazı fena misallerden bir tanesini teş
kil eden bu tefsir, bu günkü kararınızla aldığı şe
kil ve cereyan, bundan sonraki hattı hareketinizin 
miyarı olacaktır. 

Bu tefsirin birinci tezkeresi Maliye vekâletin
den geliyor. Divanı muhasebat bir karar vermiş
tir. Divanı muhasebatın vermiş olduğu karar Mec
lisin Divanı muhasebat encümenince de kabul edil
miştir. Bu karar (590) numaralıdır. Bunun seki
zinci maddesinin - aynen okumak uzun olacaktır -
neticesinde: muhtelif yerlerden ücret alan, hususî 
ve mülhak bütçelerden maaş alan müderris ve mu
allimlerin maaşları hakkında tatbik edilecek ah
kâm, maaşların tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nuna dahil değildir, deniyor. Onlar hususî ve 
mülhak bütçelerden maaş aldıklarına göre, teadül 
kanununun beşinci maddesi bunlar hakkında tat
bik edilemez diye Divanı muhasebat encümeninin 
vermiş olduğu karan Meclis aynen kabul etmiştir. 
Ondan sonra Maliye vekâleti müracaat ediyor. Di-
yorki: Efendim, Meclisin ittihaz ettiği bu kararla, 
kanunun maddesi muhaliftir. Bunun tefsirini is
terim. Aradan bir az daha zaman geçiyor. Bazı mu
allimler başka memuriyete geçiyor, veya bazı me
murlar muallim oluyorlar. Bir adam uhdesinde iki 
yerden maaş veya ücret almak hususunun birleş
mesinden mütevellit bu vaziyeti hususiye-
nin halli lâzımgeliyor. Tevhidi maaşat kanu
nunun bilmem kaçıncı maddesinde memur iken 
muallim olanların veya muallim iken diğer gûna 
maaş ve ücret alanların vaziyeti hakkında sarahat 
yoktur diyor. Bu meseleyi hallediniz diye Meclise 
geliyor. Bütçe encümeni hepimizi böyle ehemmiyet
le işgal edecek şekilde bunların ikisini mahiyeten 
bir görüyor. Huzuru âlinize bu mazbataları gön
deriyor. Efendim mazbatanın ruhunu .anlamış ol
mak için Bütçe encümeninin ittihaz ettiği tefsir ka
rarını okumak lâzımdır. Diyor k i : (Devlet me
murları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair olan 
1452 numaralı kanunun 5 inci maddesinin mutlak 
ve umumî hükümleri mülhak ve hususî bütçelere 
dahil bulunan maaşlı ve daimî ücretli tedris hiz
metlerine - burada bırakıyorum - şamildir.) . Şim
di kanunun 5 inci maddesi de şudur: 

( Başka vazifesi olmıyan müderris ve muallim
lerin uhdelerinde azamî üç ve rektörlük, ve mektep 
müdürlüğü, ilk tedrisat müfettişliği, laboratuar şef
liği, başmuallimlik ve muavinlik gibi ücretli ida
rî bir vazifesi bulunanların uhdelerinde iki ve ma
aşlı memurların uhdelerinde ancak bir ma
aşlı müderrislik veya muallimlik bulunabilir. Bun
lardan müderris ve muallimlikten başka vazifesi 
olmıyan müderris ve muallimlere uhdelerindeki 
maaşlı müderris veya muallimlikten en fazla ma
aşı olanı esas tutularak tam ve tayin tarihi sırasile 
ikinci müderrislik veya muallimlikten dolayı buna 
muhassas maaşın üçte ikisi ve üçüncüsünden do
layı da kezalik ona muhassas maaşın üçte biri ilâve
ten verilir. Uhdesinde ilâveten rektörlük, mektep 
müdürlüğü, ilk tedrisat müfettişliği, laboratuar şef
liği, başmuallimlik ve muavinlik gibi ayrıca ücretli 
idarî vazifeleri bulunan müderris ve muallimlere 
ücretleri tam olarak verilmekle beraber uhdelerin
deki maaşlı müderrislik veya muallimliklerden do
layı tayin tarihi sırasile birinci için muhassas maa
şın tamamı ve ikinci için muhassas maaşın üçte iki
si tediye olunur. Maaşlı memurlardan uhdelerinde 
maaşlı müderrislik veya muallimlik bulunanlara 
memuriyetlerinden dolayı maaşlarının tamamı ve 
müderrislik veya muallimlikleri için muhassas ma
aşın üçte ikisi verilir. Orta tedrisat muallimlerine 
ilâveten verilecek muallimliklerde sabit ve mev
kut muallimlikler mebde maaşları esastır. Ücretli 
muallimler bu ahkâma tâbi olmayıp kadrolarında 
muayyen ücretleri tamamen alırlar.) Bütçe encü
meninin bu noktai nazarı bendenizin de noktai na
zarına ve kanunun ruhuna muvafıktır. 

Yani Devlet bütçesinden maaş almakta olduğu 
halde şu veya bu şekilde muhtelif müessesattan da 
maaş alan muallimlerin - muallim olmak suretile -
vaziyetleri ne ise, mülhak veya hususî bütçeler
den maaş alanların vaziyetleri de ıbirlesirse - maaş 
almak suretile - bunların maaşlarının tevhidi husu
sunda ibu şekilde muamele yapmak, Bütçe encüme
ninin dediği gibi, kanunun zarureti dolayısile bir 
adam uhdesinde muhtelif maaşatın tevhidi suretile 
husule gelen vaziyetin tabiî neticesidir. Fakat asıl 
ve çok şayanı dikkat olan kısım bundan sonra gelen 
fıkradır. 

Bir defa arkadaşlar, tefsir, kanunun mevzu- \ 
bahs etmediği yerde asla mevzubahs olmıyacak bir ] 
tariki haldir. Gerek Bütçe encümeni, gerek Mali- ,;' 
ye encümeni ve gerekse bu evrakı sevkeden Hükü
met bütün mütaleatında maaş almakta olan mual
limler ücretli bir işe girdikleri zamanda ne suretle 
muameleye tâbi tutulacaklarına dair kanunun sakit 
kaldığında ittifak ediyorlar. Fakat kanunun sakit 
kaldığı yerde vaziyeti kanuna söyletmektir. Bina
enaleyh maksat budur diye ve böyle olmalıdır diye, 
ücret hakkında kayit yoktur <,Hye söyledikten sonra 
ücretli olursa şöyle veya böyle olur demek tama
men tefsir yolu değildir; aykırı bir yoldur ve tef-
siren halledilecek mesele değildir. Nitekim dikkat 
buyurulacak olursa bu tefsirin son fıkrasında (asıl 
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vazifesi ücretli olan müstahdemlerin deruhde ede
cekleri maaşlı muallimlikler maaşlarına ve aslî vazi
fesi maaşlı olupta daimî ücretli bir muallimlik deruh
de edenlerin ücretlerine de şamildir) denilmektedir. 
Halbuki bu bahsettiğimiz kanunun beşinci maddesi 
aynen şöyle söylüyor: (Maaşlı memurlardan uhdele
rinde maaşlı müderrislik veya muallimlik bulunan
lara memuriyetlerinden dolayı maaşlarının tamamı 
ve müderrislik veya muallimlikleri için muhassas 
[maaşın üçte ikisi verilir.) Kanunu kavrryabilmek 
için vaziyet şudur; faraza, bu gün Muhasebat mü
dürü umumisi olan Faik Bey ayni zamanda Ma
liye mektebi muallimidir, asıl vazifesi müdürü umu
miliktir. Fakat mülhak olarak kendisine Maliye 
mektep muallimliği vazifesi inzimam etmiştir. Ma
aş hususunda oradan aldığı maaş ile buradan aldığı 
maaş üzerine yapılacak iş; müdürü umumilik ma
aşının tamamen, muallimlik maaşının ise üçte ikisi 
verilmek lâzımdır. Eğer ücret ise ne yapmak lâ
zımdır? tşte kanun sakit kaldığı halde Bütçe en
cümeni ücret hususunda sakit kalan kanunun bu 
kısmını imal etmiştir. 

Efendiler, tefsirde imal yoktur, tefsirde mev
cut bir kanunun şu veya bu maddelerinde mev
cut bir kelime üzerinde vazıı kanunun maksadını 
izah vardır. O nıoktai nazardan Bütçe encüme
ninin maalesef yaptığı tefsirlerde sarahat olmadı
ğından tatbikatta, Şûrayi devlet, müessesatı ida
riye ve Devlet müesseseleri pek çok müşkülâta te
sadüf etmektedirler. 

Bu hususta maaş ve ücretin yekdiğerine inzi
mam ettiği meselede ne şekilde muamele yapılaca
ğına dair kanuna yeniden bir müddet ilâvesi lâ-
zımgelir. Onun için 'bendeniz bu tefsirin birinci 
kısmının kabulü ile ikinci kısmının reddi taraftarı
yım. Birinci kısımda Divanı muhasebat bir karar 
vermiş. Divanı muhasebatın bu kararını Meclis 
tasdik etmiştir. O kararda diyor ki : muvazenei 
hususiye ile mülhak bütçelerden maaş alanlar ay
rı ayrı ahkâma tâbidir. Hukukî vaziyet şudur: 

Bu Meclis Divanı muhasebata ait olan mesail-
de ittihaz etmiş olduğu kararlarla acaba umumî 
bir hüküm mü vazetmiştir, kanun gibi hükmü şa
mil ve daimî olmak üzere, yoksa mevcut olan me-
saile münhasır olmak üzere bir mahkeme kararı, 
/bir komisyon kararı gibi bir karar mı ittihaz et
miştir ? 

Bütçe encümeni bu mesele münasebetile işi tet
kik ederken bu çetrefil meselenin içinden çıkabil
miş olmak için bir kayit koyuyor; diyor ki: Divanı 
muhasebatın ittihaz ettiği karar ancak mevzubahs 
olan meseleye şamildir. Efendiler, bizim gerek 
kavanin mecmuamızda, gerek düsturlarımızda, ge
rek resmî ceridelerimizde neşrolunan mukarreratta 
bu nıukarreratm nıebnası olan hâdisat yoktur; 
ancak hükümler vardır. Nitekim tefsirleri ya
zarken tefsirlerin mebnası olan hâdisatı yazmıyo
ruz ; belki hâdisatın manasını şümullü bir kelime 
ile ifade ediyoruz. O halde bu gün Heyeti Muh-
teremelerinin halledeceği mesele yalnız bu şekilde 

muhtelif yerlerden maaş alan memur maaşlarının 
şu veya bu şekilde alınması lazımgeleceği yolunda 
bir karar değildir, ayni zamanda bundan evvel 
vermiş ve kabul etmiş olduğunuz bir kararla mü-
tearız bir karardır. Onun içindir ki bütün mua
melâtı devlet nizam ve intizamını tarafımızdan ve
rilen kararlarla temin ettiğine göre dün bilmem 
hangi tarihte, 6 ağustos 1930 tarihinde bu gibi 
hususatta muvazenei umumiye ile hususî ve mül
hak bütçeler ayrıdır dedikten sonra bu gün 5 
mayıs 1932 de bu şekilde bir karar verirsek bende-
nizce bu mütearız vaziyet Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin muamelâtı umumiyede yeknesekînin 
teinin edeceği nizam ve intizama muhalif ve bina
enaleyh muamelâta çok fena sari olacaktır. Nite
kim Maliye vekâleti diyor ki: Efendiler siz muva
zenei umumiye ile hususî bütçenin ayrı olduğunu 
tedahülâtta kabul ettiniz ve Divanı muhasebatın 
bu suretle olan mukarreratmı kabul ettiniz, 
siz de karar verdiniz. O halde bu karar ma
kabline şamil midir? Buyurunuz şimdi. Madamki 
bir karar verdiniz. Eskiden şu şekilde muamele 
yapmıştık. Şimdi onların butlanı sabit oluyor. 
Erbabı istihkak t alep ediyor; binaenaleyh vaziyeti 
bildiriniz diye bize geliyor. O halde hakikî mana-
sile Hükümet müessesatını; böyle meseleyi enine 
boyuna tetkik ettiğimiz halde göremediğimiz nok
tadan dolayı müşkül mevkie sokmaktan kurtarmak 
için bu tefsir kısmı çok şayani dikkattir ve itiraf 
etmek lâzımgelir ki bu gün Bütçe encümeninin 
kabul ettiği birinci fıkra eskiden Divanı muhase
batın kararlarına tebean ittihaz edilen ve bir kai-
dei umumiye halinde gösterilen 590 numaralı ka
rarın sekizinci bendine daha müreccah ve ondan 
daha doğrudur. O halde bütün bu müzakeratın 
hâsıl ettiği faidei ameliye bendenizce şudur: 

Divanı muhasebat kararlan bir defa ancak han
gi hâdise üzerine şamil ise o mesele üzerinde kal
malı ve Divanı muhasebat encümenindeki arka
daşlarımız bundan uzaklaşarak kaidei umumiye 
koymalıdır. Çünkü kaidei umumiyeler madde ha
linde olursa bir kanun halini alır ve kanun ise 
bildiğimiz şekil dairesinde meydana çıkar. 

İkincisi: Bütçe encümeninin, diğer arkadaşla
rımın mütaleasını toplamak suretile hülâsa edi
yorum, maaşatla ücretin tevhidi kısmı, tevhidi ma-
aşat kanununa dahil mesailden değildir. Belki her 
iki zaruret dolayısile mevzubahs olmuştur. 

Bu noktadan tefstrlik bir iş değildir. Maaşatla 
ücretin tevhidi halinde bir muamele yapmak la
zımsa yapılacak iş doğrudan doğruya ya Hükümet 
veya encümen tarafından bir maddei kanuniye 
getirmek olur. 

Teklifim: Birinci fıkranın kabulü ye ikinci fık
ranın tayyile bir maddei kanuniye ihzarı yolun
dadır. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal 
Zaim B. (Konya) — Efendim, tefsirin birinci 
fıkarsı hakkında ve Bütçe encümeni mazbatasında 
yazıldığı gibi Divanı muhasebat encümeni karar-
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larının yalnız bu kararın mevzuunu teşkil eden 
hâdiseye maksur kalması hususundaki Bütçe encü
meni noktai nazarından Refik Şevket Beyefendi 
ile müttefik bulunuyoruz. Yalnız arada ihtilâf 
mevzuunu teşkil eden mesele şu oluyor: 

Bir zat aslî vazifesi ücretli olduğu halde, yani 
kendisi devletin daimî müstahdemlerinden bulundu
ğu halde maaşlı bir muallimlik deruhde ettiği tak
dirde teadül kanununun beşinci maddesinde yazıl
dığı veçhile aslî vazifesi muallimlik olupta ücretli 
bir vazife deruhde eden bir muallim, muallimlikten 
dolayı muallimlik maaşınm iki sülüsü verilmesi hak
kındaki kaideye tâbi tutulsun mu, tutulmasın mı? 
ihtilâf zemini bu oluyor. Teadül kanununun beşin
ci maddesinde - kendileri de şimdi okudular - ücret
li bir adamın ücretini ve maaşını hangi ahvalde 
tam alabileceği ve her ikisinin de bir şahısta hangi 
ahvalde birleşebileceği hakkında katı hükümler 
vardır. 

Beşinci maddede diyor ki : aslî vazifesi mual
limlik olupta buna zamimeten bir mektep muallim
liği veya müdürlüğü, rektörlük, darülfünun emin-
liği gibi bir vazife deruhde edenler de ücretlerini 
tam olarak alırlar. Fakat bundan başkası için be
şinci maddede hiç bir kayit yoktur. Yani hangi 
ahvalde alacağı tasrih edilmemiş bulunuyor. Büt
çe encümeni meseleyi tetkik ederken, aslî vazifesi 
muallimlik olupta yine ücretli bir vazife deruhde 
eden bir devlet memuruna nasıl iki sülüs verilirse 
ücretli bir memura da sonra kabul ettiği vazife 
için aynen iki sülüs verilmesi içtihadında bulunu
yor. Bu içtihat saikile bu ikinci vazife bir vazifei 
munzammadır. Vazifei munzamına olması dolayı-
sile haddi zatinde böyle iki vazifenin bir şahıs 
üzerinde toplanması, vazifelerin hüsnü ifası nok
tai nazarından caiz değilse de zaruret halinde ya
pılan bu vazife için de, aslî vazife ma
aşlı olsun ücretli olsun ikinci vazifeyi der
uhde eden zatin vaziyeti kanunen yine aynidir. 
Çünkü aslî vazifesi maaşlı olan bir memura 
munzam bir vazife verdiğimiz zaman niçin bunun 
maaşını iki sülüs veriyoruz? Burada varit olan es
babı mucibe, aslî vazifesi ücretli olup ta muallim
lik deruhde öden zevat hakkında da aynen varittir. 
Bu itibarla kanunun hangi ahvalde ücretli ve ma
aşlı vazifelerin cemedilebileceğini tasrih etmesi 
itibarile, bunun haricinde bulunanların diğer hü
kümlere tâbi bulunması lâzımgeliyor. Bu noktai 
nazardan encümenimiz bu içtihatta bulunmuştur. 
Karar Heyeti Celilenindir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bazı da
valar vardır ki, hallolunmuş olmak için hasım ta
rafı dinlemek kâfidir. Bilhassa Kemal Zaim Beye
fendi arkadaşımın beyanatı bendenizi teyit etmek 
itibarile çok kıymetli olmuştur. Bu mütalealarma 
nazaran kendi kararlarının hükmü kalmamıştır. 
Aynen ifadelerini zaptettim. (Ücret alanlar da tev
kif at a tâbi tutulsun mu, tutulmasın mı diye mü
zakere ettik) dediler. Efendiler; tutulsun mu, 
tutulmasın mı diye teemmül etmek meselesi bir 

kanun mevzuudur. Yoksa tatbik edilen bir kanu
nun tefsiri meselesi değildir. İkincisi (encümen 
de bu içtihatta bulundu) buyurdular. Efendiler, 
içtihatla tefsirin farkı vardır. İçtihat ancak ka-
zaî karar ittihaz eden mahakimde mevzubahs olur. 
İçtihadın vazu kanunla alâkası yoktur. Fakat tef
sir doğrudan doğruya kanunun ruhile alâkadar
dır. Yine arkadaşımın sözlerini aynen okuyorum: 
(bunun haricinde bulunanların da diğer hüküm
lere tâbi olması lâzımgelir dedik) diyorlar. 

Buna da kıyas derler. Mesele şudur ki ; bura
da bu gibi mevazide kıyas caiz değildir. Mevzuatı 
kanuniye ile kıyasın, içtihadın, tefsirin, vazı ka
nunun şu veya bu nizamın, şu veya bu talimatın 
ayrı ayrı manaları vardır. Bunun haricinde olan
lar da diğer hükümlere tâbidir, diye mütaleada 
bululuyorlar. Böyle olmaz efendiler. Bu mütale-
alar da kanun mevzuudur. Ücret meselesi kanun
da mevzubahs olmadığına göre, mevzubahs etmek 
ihtiyacı şu dakikada tezahür ediyorsa müstakil 
bir kanun mevzuudur. Yoksa Bütçe encümeninin 
yaptığı gibi tefsir mevzuu değildir, bundan çok ay
kırı neticeler çıkması her zaman muhtemeldir 
(Doğru sesleri). 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Muhterem arkadaşlarım, Refik Şevket 
Bey arkadaşımız esasta Bütçe encümeni ile birle
şiyor. Böyle yapılması lâzımdır, fakat bu, tefsir 
ile kabili hal değildir, tesis lâzımdır diyor. Aca
ba noktai ihtilâf bu mudur? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Evet. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Bunu izah etme

den evvel Divanı muhasebat raporları üzerinde, 
Meclisi Âlice, muvafıktır, münasiptir diye veri
len kararlar bir kanun mahiyetinde midir, değil 
midir? 

Zannederim ki, bunu düşünmeğe hiç lüzum bile 
yoktur. Çünkü o iş için verilen para, yerine sar-
iblunmuştur, demekten ibarettir. Ondan sonra o 
nevi hâdiseler üzerindeki sarfiyat tecviz olunacak
tır. Bu bir kanundur. Devletin umumî ahkâmı ara
sına geçecektir. Bu noktada hiç bir ihtilâfımız yok
tur. Binaenaleyh bu işe bir hüküm diyebilmek için 
ya kanun yapmak veya Meclisin maksadı budur 
şeklinde bir tefsir kararı çıkarmak mümkün ola
bilir. Diğerleri doğrudan doğruya icraî meseleler 
üzerinde ıbir tefsir kararından ileri geçemez. 

Maliyenin tezkeresinin serlâvhasmda şu veya 
bu yanlışlık olmuş. Bu bir yazı meselesidir. Ka
lem mümeyyizi efendinin bir hatası olabilir. 

Esas tefsir iki fıkradır. Birisini Refik Şevket 
Bey arkadaşımız kabul buyuruyorlar. İkincisi ka
nuna bir zeyil yapmakla temin olunsun diyorlar. 

Onun da esasını muvafık buluyorlar. Beyefen
diler , müsaadenizle bendeniz söz söylerken belki 
arkadaşıma bir sözle bir sual tevcih edeceğim. 
Fakat asıl maksadım sual değildir. Eğer bir me
mura asıl olan bir kaç vazife vermektir de bunun 
hilafını mı kanunla tefrik edeceğiz? Böyle ise 
belki haklıdır, fakat asıl olan her memurun muay-
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yen bir vazife alması ve işini muayyen saatlerde 
yapmasıdır, iki vazifeye kimlerin alınabileceğini, 
nasıl alınacağını, (ikinci üçüncü vazife için ne 
miktar para verileceğini kanun tasrih etmiştir, 
etmediği yerler de ikinci vazifeden tamam maaş 
alır manası nasıl çıkar? Mevzubalıs olan madde; 
bir zatin her iki hizmetten de tam maaş veya ücret 
veya maaş ve ücret - ki her üç hâdise de mevcut
tur - bunları kimlerin tamam alabileceğini kanun 
tadadî olarak tasrih etmiştir. Orada zikredilmi-
yenlere, kanun sakittir diye, tamam alabilirler de
mek mi daha doğrudur, yoksa ahkâmı umum/iyeye 
tâbi olarak sülüs veya sülüsan alırlar demek mi daha 
doğrudur? Kanunun metninden bu son manayı 
çıkarmak lâzımgelir. 

Bütçe encümeninin yaptığı, bir içtihattır, tef
sir değildir buyuruldu Efendiler, tefsir yazılı 
olan lâyihalarda o maddeye taallûk eden bütün 
hükümleri diğerlerile karşılaştırarak ve istisnaî 
kısma ve istisnaî hükümlere ait olan sarahati bir 
tarafa bıraktıktan sonra bunların haricinde olanların 
ahkâmı umumiyeye tevfikan halledilmesi demektir. 
Encümenimiz de bunu yapmıştır. Çünkü eğer o 
madde orada Refik Şevket Bey arkadaşımızın; ka
nun yapalım hilafı vahittir dediği kısım, hilafı 
murat etseydi onu da tadadî olarak zikretmesi lâ-
zımgelirdi. Zikretmedikçe asıl olan bir vazife 
almaktır. Kanun ikinci vazifenin nerelerde veri
leceğini tayin etmiştir. Onları ayrıca derecelerine 
göre birinci munzam vazifede sülüsan ikincide 
nısıf - ne ise - kanunun tarif atına göre hallet
mek icap eder. Bir de bu maddenin sarahaten 
tayin ettiği tanı maaş, tam ücreti alırlar. Biz de 
buna nazaran tefsir arzettik. Esasta mutabık 
olduktan sonra tefsirimiz yerindedir ve kavaide 
muvafıktır. Tesis mahiyeti de yoktur. Amma 
mutlaka yeni bir tesis yapalım da bundan evvel 
buna muhalif sarfiyat vaki olmuşsa o artık tasfiye 
edilmesin denirse esasen tefsiri de, tadili de yapan 
Heyeti Celile olduğu için, eskiden olduğu gibi baş
ka bir heyet tarafından yapılmıyor ki salâhiyeti 

; teşriiyeye tedahül manası çıksın. Bu nevi para 
tediyelerinde yine Meclisi Âlinizin evvelki senelerde 
ittihaz buyurduğunuz umumî bir karar vardır ki 
böyle tefsir tarikile başka bir hüküm gelse dahi 
verilmiş olanların istirdadı lâzımgelmez diye de 
bir hüküm vardır. Bu para verilmiş olsa, hatta 
kanunun neşri tarihinden itibaren, bunu biz d" is
temedik amma Heyeti Celilenizin arzusu bir tadil 
ile bu hükmü kaldıralım tarzında ise biz de buna 
muhalif değiliz. Tefsirlerden çıkmış, mehakimi, 
Devlet şûrasını müşkülâta maruz bırakmış bir hâ
diseyi bendeniz işitmedim. | 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Çoktur. I 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Devam-, 

la) — Zati âliniz tadat buyurursunuz. Nihayet şu I 
veya bu encümenin tefsiri yoktur, tadili yoktur, 
bütün encümenler Heyeti Celileniz namına ihzarîı 
vazife ile mükelleftir, İşler sizindir, kararlar si- j 
zindir. Eğer Devlet şûrası her hangi bir tefsirde i 

| müşkülâta maruz kalmış ise bunda Refik Şevket 
Bey arkadaşımız da dahildir. Karar gene sizindir. 

I Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
I — Refik Şevket Beyefendi söze başlarken yazılmış 
olan serlâvhadan, tezkereden ve Divanı muhaseba
tın raporu üzerine ittihaz olunan karardan da ba
his buyurdular? Müsaade buyurursanız Başvekâ
let tezkeresini okuyayım: ( Divanı muhasebat ra
porları üzerine ittihaz buyurulan 590 numaralı B. 
M. M. kararının sekizinci maddesinin makabline 
teşmil edilip edilmiyeceği hakkında Maliye vekâ
letinin tefsir talebini havi 20 - VI - 1931 tarih ve 
89 numaralı tezkere sureti leffen takdim olunmuş
tur.) 

işte Refik Şevket Beyin buyurduğu gibi Baş
vekâletten yazılan tezkerede böyle şu veya bu tarz
da bir işar yoktur. 

Halil B. ( îzmir ) — Efendim, Divanı muhase
batın tezkeresinde mühim bir mesele zikredilmiş o 
da; tefsir kararlan makabli hâdisata şamil midir, 
değil midir meselesidir ki ibu henüz halledilmemiştir. 
Yalnız mülga Şûrayı devletin vermiş olduğu bir ka
rarla tefsir; mabait hâdisatta vukubulacak ahkâmı u-
umumiyi tavzihtir. Meclisi Âlice henüz bu hususta 
bir karar ittihaz edilmemiştir, öyle zannediyorum 
ki bu hususta kati bir karar lâzım; muamelâtın 
âti yen selâmeti noktai nazarından çok mühimdir. 
Hasan Fehmi Bey arkadaşımız ifade arasında bu
yurdular k i ; tefsir kararları kanunun mebdei neş
rine kadar olan bütün muamelâta sirayet eder. Bu 
içtihada göre,şu ve bu suretle içtihat edilerek tat
bik edilen bir kanuna istinaden yapılan ve kesbi 
katiyet etmiş olan muameleleri tashih etmek neticei 
zaruriyesi çıkacaktır ki, bunun gerek devletin ve 
gerek efradın münasebatında ve muamelâtında hu
sule getireceği teşevvüşün şümulü ve sahasını tayin 
etmek gayrimümkündür. Binaenaleyh bendeniz bu 
meselede mülga Şûrayi devletin vaktile ittihaz etti
ği kararın ınusip olduğuna kaniim. Zira tefsir 
yeni bir hükmü kanunî vazetmek değildir. Tefsir 
kavaninin ahkâmındaki tearuzdan ve yahut kava-
ninin maddelerinin müphemiyetinden hâsıl olan te
reddütleri izale etmek ve ahkâmı kanuniyenin ma
nasını tasrih ve tesbit etmektir. Binaenaleyh mev
cut ahkâmı »kanuniyeyi; kanunen salâhiyettar olan, 
hükmen salâhiyettar olan ve bu hususta karar ver
mek mevkiinde bulunan devair tarafından şu veya 
bu suretle içtihat edilipte hâdiseler hakkında hüküm 
ver.ilvmiş ve onlar kesbi katiyet etmişse, artık vu-

;,ku bulan içtihatlar doğru değildir, içtihadın doğ
rusu budur diye, daha yüksek salahiyetli mevki
lerin vermiş olduğu karar üzerine katiyet kesbeden 
muameleleri yeniden tashihe kalkmak zannederim 
doğru olmaz. Çünkü o vakit tefsir mevcut ahkâmın 
manasını tesbit etmekten çıkar, yeni bir hüküm 
olur. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Çok doğru. 
Haiil B. ( Devamla ) — Sonra bendeniz daha 
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şamil ve esaslı bir meseleden bahsedeceğim. Tefsir; 
evvelce de arzettiğim gibi ve cümlenizce de malûm 
olduğu üzere muhtelif kavaninin ahkâmı arasındaki 
tearuzdan tevellüt eden müphemiyeti ve yahut ka
nunun bir maddesindeki müphemiyeti izale için ya- \ 
pılır ve ahkâmı kanuniyenin tatbikatta vahdetini 
temin eder demektir. Yani dünyanın iher tarafın
da (Jüris pürüdans) yapmak demektir. Jüris pü-
rüdansı kavanini adliyede mehakime taallûk eden 
hususatta mahkeme! temyiz yapar. İdarî işlerde de 
Şûrayi devlet son merci olarak kabul edilmiş olduğu 
için Şûrayi devlet heyeti umumiyesi yapar. Bina
enaleyh Jüris pürüdans yapar demek; kanunî ma
nası sarih olarak tesbit edilmiştir ve ilerisi için de 
ileride ayni hâdise üzerine kanunun ahkâmını tat
bik edecek olanlar için de mabihüttatbik bir içtiha
dın lıâsıl olması demektir. Bizde 93 kanunuesasi-
sinde böyle bir heyete, böyle bir tefsir kararı salâhi
yeti verilmesine dair bir madde vardır, buda (Şû
rayi devlet, kavaninin tefsirine memurdur). Zan
nediyorum ki her nasılsa kanunu esasiye girmiş 
olan bu şey, döne dolaşa bizim teşkilâtı esasiyemi-
ze de, Meclisin tefsir salâhiyeti vardır diye bir mad
de olarak konmuştur. Şimdi bunun elimize verilmiş 
olan mazbatalardan tatbikatta ne kadar müşkülâtı 
dai olduğunu anlıyoruz. Meselâ bir mazbata var
dır. Hususî bütçeler yani vilâyet bütçelerinin san
tim tahsilatından dolayı yüzde onu malmcmurları-
na verilir denilmiş. 

Sonra mal memurları bu parayı alamaz denmiş. 
Dahiliye vekâleti]e Maliye vekâleti arasında bir ih
tilâf çıkarak Şûrayi devlet heyeti umumiyesine git
miş, Heyeti Vekileye gitmiş, Nihayet Mali
ye vekâleti tefsir lâzımgelir demiş, Meclise 
sevketmiş, Mecliste birinci encümen, ikinci 
encümen, üçüncü encümen, bir çok mazba
ta Sonra Heyeti umum iyeye geliyor. Kanun 
sarihtir, hüküm sarihtir, tefsire hacet yoktur, diye 
bir karar veriyoruz. Bunun gibi daıha üç beş maz
bata var. Binaenaleyh bendenizin bunları arzdan 
maksadım şudur: 

Teşkilâtı esasiye kanunundaki « tefsir salâhi
yeti meclisindir » diye olan fıkrayı tayyetsek 
ve Mahkemei temyizle Şûrayı devlete zaten bü
tün dünyada mevcut olduğu veçhile kendi tabiî 
salâhiyetleri olan Jüris pürüdans hakkını bıraksak, 
biz de bin bir çeşit mazbatalar arasında kalmayıp 
mühim işlerimizle meşgul olsak daha iyi olur fik
rindeyim. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Bugün teş
kilâtı esasiye kanununun tadil ve tefsiri üzerinde de
ğiliz. Fakat her hangi bir kanunun tefsirinden,. 
Meclisten tefsir salâhiyetinin refi meselesine in
tikal edildi. Biz memleketimizde her iki şekli de 
tecrübe ettik. Vaktile millet meclisleri kanunları 
vazeder devlet şûraları kanıdan tefsir ederlerdi. 
Ondan tevellüt eden netayici gördük, onun mah
zurlarının bir çoklarını da tadat edebilirim. 

Bunun fevaidinin bendeniz şahsen şahidi ol
madım. Çünkü bir kanunu hangi heyet vazet-

mişse onun manasını ve o kanunun vazınclan ne 
murat ettiğini tayin et diye o heyete tayin et
tirmek elbette daha isabetli olacaktır. Hatta iyi 
hatırlıyorum eski İstanbul meclisinde bazen büt
çe müzakereleri münasebetile yahut diğer kanun
lar münasebetile, Şûradan çıkan bazı kararların, 
kanunları tadil mahiyetini iktisap ettiğinden 
çok acı acı şikâyet edildiğini hatırlıyorum. Mec
lisi Âliden çıkan kanunların manasını başka bir 
heyet tayin ederse bendeniz zannediyorum, Mec
lisin işleri şimdikinden azalmış olmıyacak, bilâ
kis çoğalacaktır. Oradan çıkmış olan kararlar 
Şûranın veya Mahkemei temyizin ilmî içtihatları 
neticesi teayyün edecektir. Vazıı kanunun mak
sadına bu neticeler uymadığı takdirde bunları 
tadil etmek cihetine gidilirse bu sefer de o heyet
lerin kararlarının kıymeti zail olur. Tebdil et
mezsek buna da Meclis razi olmıyacaktır. Bizim 
bu gibi tecrübelerden doğan teşkilâtı esasiyemiz 
de bu itibarla tefsir hakkını Meclise bırakmıştır. 
Bunun üzerinde bir tadil olmamalıdır. Bendeniz 
daha evvel maruzatta bulunurken masrafı istil
zam eden hususatta iadei muhasebe usulü olmaz 
dedim ve bu nevi işlerde iadei muhasebeyi ta-
z anım un edecek hiç bir fikir ve karar da çrkmış 
değildir, daha ziyade aksi cihet düşünülmüştür. 

iadei muhasebe şimdiye kadar bizim usulümü
ze girmemiştir. Nihayet o hesapla beraber tasdik 
edilip kapanmaktadır. Binnetice yine Meclisi 
Alinin kül halinde zımnî tasdikma iktiran etmekle 
mesele nihaî şeklini almış oluyor. 

Esas müzakere edilen mesele tefsirle mi, yoksa 
tadili emi olsun? İkisi de bir neticeye çıkar. Çünkü 
Refik Şevket Bey arkadaşımız böyle bir itirazın 
varit olduğunu ve bunun böyle yapılması icap 
ettiğinde Bütçe encümenile beraber olduğunu 
sarahaten söylediler . Bunun için biz bir 
kanun vazına lüzum görmedik. Zira asıl 
olan, her memurun bir vazife görmesi ve ikinci 
vazife için, ister maaş olsun, ister ücret olsun sü-
lüsan nisbette bir para almasıdır. İstisnaî olanlar 
kanunda tasrih edilmişlerdir. Hilâfında olanların 
o kaideye tâbi olması icap eder. Onun için bunu, 
bir tesis yapmak istemedik. 

Yalnız bir nokta kalıyor. Eğer tefsirlerin ma
kabline şümulü hududunun mahiyetini sarihan ta
yin etmek ve bunu katiyetle telâffuz etmek lazım
sa bunu, istiyen her hangi bir arkadaşımız bir tak
rir verir. Teşkilâtı esasiye encümeni tetkik eder, 
mesele bir şekil alır. Onunla bu günkü müzakere
miz arasında bir münasebet yoktur. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Efendim, bende
niz çok muhterem Halil Beyefendiye cevap vermek: 

i için geldim. 
Halil Beyefendi buyurdular ki şu veya bu de-

vair arasında bir çok muamele cereyan etmiş, ni
hayet Maliye vekâleti buradan tefsir istemiş, üç 
encümen bakmış, şöyle gitmiş, böyle gelmiş, Heye
ti umumiye de tefsire muhtaç değildir demiş. 

Halil Beyefendi bu tefsir münasebetile teşkilâ-
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ti esasiyeye kadar gittiler. Tefsir hakkının 93 ka
nunu esasisinde olduğu gibi Mahkemei temyiz veya 
Şûrayi devlete tevdi olunması hakkında beyanı mü-
talea ettiler. Muhterem Halil Beyefendi bendeniz
den çok eyi bilirler ki muasır demokrasi hükümet
lerinde, Fransadan başka - ki, kendileri dünyanın 
her tarafında dediler - îngilterede, Almanyada, Is-
viçrede velhâsıl bütün demokrasi hükümetlerde 
bu gün tefsir hakkı meclislere verilmiştir. Bunun
da sebebi açıktır. Kanun tefsiri kanun yapanla
rın hakkıdır. Kanunun ruhuna vâkif olanlar ka
nunu yapanlardır. Bu hak kanunu yapan bir mec-

•-. lisin en mukaddes bir hakkıdır. Binaenaleyh hiç
bir zaman teşkilâtı esasiyenin bu maddesi tadil 
edilemez. Hem bu madde öyle rasgele konmamış
tır. Tamamen demokrasi hükümetlerinin ve en 

• son modern ilmi hukukun göstermiş olduğu esasata 
-v binaen vazolunmuştur. Biz 93 kanununu da bili
miz. O zaman da memurduk. O zamanın Mahkemei 
tfcmyizile Şûrayi devletinin birbirini nakzeden 
gülünç maskara kararlarını gördük. Hatta o kadar 
ki 93 kanununun hükümeti ile bu günkü Cumhu
riyet Hükümeti arasında bile fark vardır. Bu fark 
olduktan sonra ve şimdiki Hükümetimiz demok
rasi esaslarına istinat ettikten sonra tefsir hakkı da 
behemehal bu Meclise ait olacaktır ve aittir. Bi
naenaleyh, muhterem Halil Beyefendi bunları ben-

s denizden daha vâkıfane ve daha eyi bildikleri için 
yalnız bir hatırlatma kabilinden bunları soyuyorum. 
Netice olarak diyorum ki muasır demokrasi dev
letlerinde kanunun tefsiri kanunu yapanlara aittir. 

v^Zira kanunun tefsirini kanun yapanlardan daha 
ziyade kimse bilemez. Binaenaleyh teşkilâtı esasi
ye kanununun tadiline lüzum yoktur. Bunu söyle
mek bile zaittir. 

Halil B. ( izmir ) — Efendim. benden evvel 
söz söyliyen arkadaşlarımızdan Hasan Fehmi 
Bayie ondan sonra söz söyliyen 'arkadaşların 
'ifadelerinden anlıyorum ki sözlerim suitefeh-

>• hümc uğradı. Bendeniz tefsir hakkı 93 te Şûrayi 
;' devlette imiş, orada tefsir hakkı daha eyi konul-
\ m u ş diye bir ifadede bulunmadım. Bilâkis tefsir 

demek, jüris pürüdans yapmaktır. Mahkemei tem
yiz esasen adlî şeylerde kanunun manasım ve 

, hukukî ibareleri tashih etmeğe memurdur ve son 
^.mercidir. Kanunun ahkâmını tayin hususunda 
vuku bulmuş olan hukukî hataları tashih eder su
retinde ar/ettikten sonra, jüris pürüdans yaptıktan 
sonra ayrıca bir heyeti mahsusa tarafından bir hük-

' mü umumî suretinde tefsir kararları yapmağa lü
zum yoktur dedim. Yoksa vaktile Şûrayi devlet 

\şöyle lisabetli kararlar vermiş, Meclisin tefsirleri isa
betsiz oluyor diye söylemedim. Umumî olarak va
ziyetten bahsettim. Jüris pürüdansı adlî kavaninde 
Mahkemei temyiz, idarî kavaninde Şûrayi devlet 

Srapar. Ayrıca bir tefsir için Meclisi işgal etmek 
doğru değildir. Binaenaleyh kanunen haiz olduk
ları salâhiyet hasobile bunlar son mercidirler. De
mokrasi ile idare edilen bir çok yerlerde şöyle imiş, 

böyle imiş. Affederler. Ben bilmiyordum. Tetkik 
ederim. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Tetkik buyurun. 
Reis — Başka söz istiyen yoktur. Refik Şevket 

Beyin bir takriri vardır, okunacak. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim esbaba binaen tefsir fıkrasının birin

ci kısmının ipkasile ikinci fıkrasının tayyini teklif 
ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Efendim, teklif ikinci fıkranın tayyin-
den ibarettir. Bunu reyinize arzediyorum. Tâyyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Tay kabul edilmiştir. 

Şu halde tefsir fıkrası şöyle oluyor: 
Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadü

lüne dair olan 1452 numaralı kanunun 5 inci mad
desinin mutlak ve umumî hükümleri mülhak ve 
hususî bütçelere dahil bulunan maaşlı ve daimî 
ücretli tedris hizmetlerine şamildir. 

Reis — Fıkra i tefsiriyeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3 — 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini 
muaddil 1/237 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
ve. Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umum iyesi hakkında söz isti
yen var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Ziraat vekili Bey 
bııradamı? (Yok sesleri). O halde müzakere olu
namaz. 

Reis — Nizamnamede sarahat vardır, her han
gi-bir kanunun müzakeresinde Hükümetten bir 
vekilin bulunması kifayet eder. Ona ait vekilin 
bulunması icap etmez. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Hükümet namı
na kim müdafaada bulunacak bilmiyoruz. 

Reis — O halde tensip buyurursanız bu mad
denin müzakeresini tehir edelim. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
icap ederse ben cevap veririm. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde bir sua
lim vardır. 

Reis — Heyeti unıumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Hükü
metten gönderilen teklif bu tahsisatın 3 milyon 
b' yüz bin liraya iblâğına müsaadeyi talep yolun
dadır. Halbuki Bütçe encümeni esbabı mucibe-, 
sinde katî bir sarahatle söylediği üzere, bu tadi
lin mevzuunu teşkil eden 3 kanun vardır. Yani 
1926 tarihli, 1929 tarihli, 1930 tarihli 3 kanunla 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin takip 
ettiği traktör siyasetinin eyi semereler vermediği
ni görmekten mütevellit bir kanaatle doğrudan 
doğruya bu kanunun ahkâmı siyasiyesini ve ru-

N 
buttur. 

124 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
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hunu tadil edecek mahiyette bazı maddeler ilâve! 
etmiştir. Ezcümle Bütçe encümeni bu balı iste en 
salâhiyettar bir encümen şeklinde mazbatasında 
şunları yazıyor: (Memleketimizde traktör istimali 
gerek iktisadî hâdisatm ilcaatile ve gerek memle
ketimizin iktisadî bünyesi dolayısile esasen te
vessü edememekte bulunduğuna nazaran yeniden 
traktör satın alacakları şimdilik teşvik etmeğe 
devamda faide mülâhaza edilmemiştir.) 

Bu maksatla gerek Hükümetçe verilecek meb
lâğdan, prim ve sair muavenetlerden Ziraat ban
kası vasıtasile istifade edebileceklerine dair olan 
1710 numaralı kanunun 5 inci maddesinde mevcut 
olan hükmün ilgasına dair lâyihaya bir madde 
ilâvesine ... demiştir. Bütçe encümenine, sizin ev
velki kanun mucibince bize vermekte olduğunuz 
tahsisat kâfi değildir, bir miktar daha ilâve edi
niz diyorlar. Bunu isterken Hükümet kanunun ta
kip ettiği traktör istimali maksadını takviye ve 
temin ve devam ettirmek istiyor. Bu sefer de Bütçe 
encümeni bu tahsisat zımnında traktörlerin faidesi 
olmadığına şu veya bu esbabı iktisadiye ilcaatile 
bu kanunun tadili lâzımgeldiğine dair mütalea ı 
dermeyan ediyor. Bu mütaleat Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 1926 senesinden beri üzerinde üç 
defa meşgul olduğu ve muhtelif vesilelerle makina 
istimalini teşvik yolunda şu ve bu primlerle 
şu ve bu teshilâtı göstermek suretile takip ettiği 
programı tadil mahiyetindedir. Bütçe encümeni
nin bu noktai nazarına Hükümet acaba taraftar 
mıdır, değilmidir? O da izah etsin, ondan sonra 
Bütçe encümeninin mazbatası mı, yoksa bu mese
leyi mevzubahs etmiyen İktisat encümeni mazba
tası mı mevzuu müzakere olacaktır. Bu nokta, ya
ni müzakere zemini taayyün edecektir. Tensip eder
seniz Ziraat vekili Bey bulunsunlar. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Beyefendiler, malûmu âliniz olduğu üzere Hükümet 
bidayette traktörleri teşvik etmek için bunların 
kullandıkları müşteil maddeleri rüsumdan ari ola
rak maliyet fiatile vermek esasını tutmuştu. Bu
nun üzerinde Meclis encümenlerinde uzun müza-
kerat yapıldı ve muafiyetin devam etmesine lüzum 
görülmedi. Muafiyet bir kanunla kaldırıldı. Yal
nız petrolla işler makina, traktör almış olan va
tandaşlar, bu muafiyetten mahrum bırakıldığı için, 
zarara uğratmamak üzere onların traktörlerine 
mukabil bir tazminat vermek esası tutuldu ve 
bu tazminat için üç senede ödenmek üzere Ziraat 
bankasından üç milyon liraya kadar istikraz aktı 
için de Hükümete salâhiyet verildi. Bu salâ
hiyeti tesis eden kanunda ağır yağlı motörler 
memlekette taammüm ederek traktörlerin yerini 
tutabileceği düşünüldü ve ağır yağlı motörjerin 
işletilmesi ucuza mal olacağı için onun ayrıca 
teşvik edilmesi yazılmıştı. O teşvik şundan iba
rett i : Bu parayı, tazminatı alacaklar tazminata 
istihkak kesiıvdenler, banka ile mukavele yapa
cak, banka ağır yağlı traktör almak ist iyen va
tandaşlara bu traktörün parasını avans etmiş ola-' 

I cak. Kanunun sebebi şevki üç milyon lira eski 
petrol ile gazla işliyen makinalarııı tazminatına 
kifayet etmediği için daha (750 000) liralık bir 
mukavele akti için salâhiyet talebinden ibarettir. 
Bunun 150 000 lirası Ziraat vekâletinin müesse-
satında mevcut olan ağır yağlı makinalarııı istib-
daline ait, diğer kısmı da henüz parası verilme
miş olan vatandaşların makinalarına dair. Şu hal
de Bütçe encümeni, Ziraat vekâletinin müessesa-
tmda bulunan makhıalarm istibdali esasını kal
dırmış ve, evvelki kanunda tesis edilen teşvik va
ziyetini kaldırmış. Şimdi mazbatada okudum. Zi
raat vekili Beyefendinin huzurile kaldırılmış. De
mek ki bu hususta sahibi salâhiyet olan Ziraat 
vekili Beyefendi bu tadile muvafakat etmiştir. 
Buna nazaran eski kanunun tazminat kısmını hal
letmek üzere Bütçe encümeninin dediği gibi 
500 000 liralık bir salâhiyet vermekle mesele hal
ledil nviş olur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir ve
kâlete ait bir lâyiha veya teklifin müzakeresi sı
rasında o vekilin veya onun namına devair rüo-
sasmdan bir zatin huzuru meşruttur. Bulunmaz
larsa müzakere bir defaya mahsus olmak üzere ge
lecek içtimaa talik edilir. 

Reis — Ziraat vekilinin bulunmasını mt arzu 
ediyorsunuz? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Evet. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-

şane) — Efendim, bu lâyiha huzuru âlinize sevke-
dâlmezden evvel müzakerenin mebdeinden nihaye
tine kadar Ziraat vekili arkadaşımız hazır bu
lunmuşlardır ve onunla encümen bir mutabakatı -"' 
tamme halinde bu mazbatayı Heyeti Celilenize ar--" 
zetmiştir. 

Hatta müzakere bittikten sonra, metin yazıl
dıktan sonra dahi metni daha matbaaya vermeden 
Ziraat vekili Beyefendi arkadaşımıza tekrar ver
dik, okudu. Ondan sonra matbaaya verdik. Gelen 
lâyiha, tam mutabakat halinde gelmiştir. Onunla 
birlikte müzakere edilmiştir. 

Bütçe encümeni, memlekette traktör işlerini 
tevsi ve teşvik edeceği yerde tenkis ve tahdit edi
yor yolunda bir mütalea, veyahut ona yakın bir 
mütalea serdedildi. Arkadaşlar, burada biz trak
tör istimalinin teşvikini menedecek bir hüküm , 
koymadık ve ziraat traktörle mi, atla mı, öküz- '• 
le mi daha faydalı ve iktisadî olur? Bu ayrı bir 
mevzudur. Burada bu bahse intikal edecek deği
lim. Yalnız şimdiye kadar istimal edilmiyen sa
lâhiyeti kaldırdık. Esbabı mucibemizde ve Ziraat 
vekili Beyin muvafakati da bütçe ile bu salâhiyeti 
istimal ederek bütçede mukabili yokken bir mu- / 
kavele aktediliyor, mukavele karşımıza geliyor, ba^ 
kıyoruz ne iktisat bütçesinde, ne de ziraat bütçe
sinde mukabili yoktur. Mukavele yapılmış, emri 
vaki meydanda. Bunun şimdiye kadar mukaveleye 
müstenit olanları alınmıştır. Fakat bundan sonra 
her sene alınabilecek traktör veyahut tazminat 

I olarak alacakları mebaliği bütçeye kor ve bütçe-
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sinden alır. Burada tahdit edilenler Refik Şevket 
Beyefendinin zan buyurdukları gibi efrada ait 
traktörler değildir. Ziraat vekâletine lâzım olan 
traktörlerdir. Bunlar için altmış traktör alınma
sına kanunen müsaade edilmiştir. On beşi alınmış, 
bunların hesabı malûmdur. Kırk beşi için bütçe
sinde tahsisatı yoktur. Fakat mukavele yap
mak salâhiyetini haizdir. Düşünülürse bütçe
sinde karşılığı olmaksızın mukavele aktetmek zan
nederim ki, doğru bir şey olmaz. Bunu Heyeti Ce-
lileniz de takdir buyururlar. Bütçede parası oldukça 
zaten kendi müessesatı için alacaktır. Bu salâhi
yeti istimal için hiç bir tehlike yoktur. Malûmu-
âliniz ilk kanunun tatbiki iki milyon liraya çıktı, 
hesaplar toplandı, daha bir milyon lira tahsisatı 
munzamına istendi ve nihayet üç buçuk milyon 
lirayı buldu. C! örüyoruz iki Ziraat vekâleti Ziraat 
bankası ile bir mukavele aktetti, mukavele, asgarî 
yedi yüz elli bin lira olacaktır. Mukavelenin su
retini de getirttik. Dosyasındadır. Arzu ederseniz 
getirebiliriz. Bunun karşılığı bütçede tamamen 
mevcut değildir. Banka ahaliye karşı vazife aklı 
ve taahhüt altına girdi. Ziraat vekâleti de ban
kaya karşı taahhüde girdi. Ziraat vekâleti bu ta
ahhüdünü alâkadarlarına karşı yerine getirmek 
için uğraşırken bir kanunla gelecek seneler için 
de diğer altmış traktör alınması hususunda muka
vele aktine salâhiyet verseydik, bizi tenkit etmez 
mi idiniz? Evvelâ borcunu versin, traktörleri 
bütçe ile mubayaa eder. Bütün bunları tetkik 
ettiğimiz içindir ki Ziraat vekili arkadaşımız ay
nen bu lâyihaya muvafık kalmış ve madamki tah
sisatım, param bulunduğu zaman bu kanunu imal 
için param ne kadar müsait ise o kadar tatbik 
edeceğim bu salâhiyet kâfidir demiş. Bir ufak iş 
için ati senelere intikal edecek mukavele yapmak
tansa bu şekli kabul ve terviç etmiştir. 

Reis — Efendim, Ziraat vekili Bey yoktur. 
Refik Şevket Beyefendi arkadaşımızın teklifi veç
hile bu maddeyi tehir ediyoruz. 

4 — Bodrumun Yahşi köyünden Vanlı Osma-
noğlu Bekirin ölüm cezasına çarpılması hakkında 
3/161 numaralı Başvekâlet tezkeresi re Adliye 
encümeni mazbatası fil 

Reis — Encümenin mazbatası hakkında müta-
lea var mı? Mütalea olmadığına göre mazbatayı 
reyinize arzecliyorum. Kabul edenler... Et miyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 — Eskişelıirin Çifteler nahiyesinin Belpınar 
köyünden Dobay Osmanın ölüm cezasına çarpıl-
ması hakkında 3/162 numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası f2l 

Reis — Mütalea var mı efendim? ( Yok se.deri). 
O halde Adlive encümeninin mazbatasını reve urze-

diyorum. Kabul edenler. 
edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul 

[1,2] 137, 135 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

6 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması Jıak-
kında 1/285 ve Evkaf umum müdürlüğü 1931 se
nesi bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılmam 
hakkında 1/303 numaralı kanım lâyihaları ve Büt
çe encümeni mazbatası fi] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim'? (Hayır sesleri). O halde madde
lere geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi 
bütçesinde münakale yapılmasına ve tahsisatı 

munzamma verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 

1931 malî senesi bütçesinin merbut cetvel muci
bince muhtelif fasılları arasında 19 000 liralık 
münakale yapılmıştır . 

F. Zam 
12 Tenvir ve teshin 500 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Zam 
13 Vilâyat müteferrikası 1 000 
Reis — Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Zam 

ir> Memurlar harcırahı 3 500 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Zam 

18 Aidat 5 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Zam 

19 Apartımanlarla dördüncü vakıf han 
masrafı, yeniden alınacak tapu se-

nedatı harç ve masrafı 7 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. * Zam 

32 Geçen sene düyunu 1 900 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.. . Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Zam 
34 1926 senesi düyunu karşılığı 100 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
(Birinci madde bir daha okundu) 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 

fi I 134 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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1931 malî senesi .bütçesinin 30 uncu umuru hay-
riye faslının »birinci maaş, vazife ve tahsisatı fev
kalâde maddesine tahsisatı munzamma olarak 
40 000 lira ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenlrr . . . Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize ar-
zediyorum efendim. 

M. M. V. Zekâi B. (Diyarbekir) — Efendim, 
Heyeti eelile müsaade buyurursa "Müdafaai Mil
liye deniz bütçesinde ufak bir münakale vardır, 
müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyorum. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Henüz tevzi edil
memiştir. Onun için müzakere edilemez. 

Reis — Efendim, 75 bin liralık bir münakale
dir. Henüz tabı ve tevzi edilmemiştir. Fakat müs
taceliyetine binaen Vekil Bey müzakeresini teklif 
ediyorlar. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Usul hakkında 
süyliyeecğim. Bir defa hiç bir şeyin ta'bı ve; tevzi 
edilmeksizin müzakeresi bence doğru değildir bir. 
Saniyen müstaceliyet teklifleri hem esbabı nıuci-
beli ve hem de tahrirî olmak lâzımgelir. 

Reis — Maaş tevziine aittir. Lâyihası tabı ve 
tevzi edilmemişse de müstaceliyetine binaen mü
zakeresi teklif ediliyor. Aslı burada mevcuttur. 
Tabiî karar almadan müzakere edilecek değildir. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir ) — 
Şimdiye kadar usul ve teamül böyle idi. Ordu za-
bitanı maaş alamamıştır. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Nizamnamei dahilî 
varken teamül olamaz. 

( Reye sesleri ) . 
Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir ) — 

Pek evi, o halde tahriren teklif edelim. 
Reis — O halde bunun müzakeresini tehir ede

lim. 

7 — Hastalıkları dolayısile mmt akaları merkezi 
haricinde kalan müfettişlere ikamet yevmiyesi veri
lip verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 3/125 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları fil 

Refik Şevket B. (Manisa)— Efendim, bu me
sele Maliye vekâleti ile Dahiliye vekâleti arasında 
muhtelif ünfiht ir. Binaenaleyh Vekil Bey izahat ver
sinler. 

fi 1 129 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
buijur, 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Efendim, müfettişler bir yere teftişat için 
gittikleri zaman orada hastalanırlar ve otu
rurla rsa yevmiye alırlar mı, almazlar mı 1 
Mesele budur. Maliye vekâletinin noktai 
nazarı müfettişler nizamnamesinde bir mü
fettiş vazife ve teftiş yaptığı müddetçe ika
met yevmiyesi alır denilmektedir. Onun için biz 
hastalandığı zamanda yevmiye almaması fikrin
deyiz. Dahiliye vekâleti hastalandığı zamanda 
madem ki mıntakai teftişiyesi haricindedir, iş 
görmese dahi yine yevmiye alması lâzımdır kana
atindedir . îki vekâlet arasında hadis olan bir ih
tilâftır. 

İsmail Kemal B. ( Çorum ) — Şimdiye kadar 
emsali var mıdır ve ne olmuştur? \ 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) ; 
—- Maliye arzettiğim şekilde tatbik etmektedir. .. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, yine bîr 
tefsir hâdisesinden doğan yanlış bir cereyanın ifa
desi karşısında kalıyoruz. Müfettiş ve müfettiş 
muavinlerinin her hangi bir yerde hastalanıp kal
dıkları zaman ikamet yevmiyesi alıp almıyacakla-
rına dair olan bir hâdise iki vekâlet arasında ih
tilâfı mucip olmuş ve nihayet bu ihtilâf Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelmiştir. 

Arkadaşlar, evvelâ anlaşılması lâzımgelen nok
ta şudur: Türkiye Büyük Millet Meclisi iki vekâ
let arasındaki ihtilâfın mercii halli midir, yoksa 
kanunların sarih olmadığı mefruz olan manalarını 
bildiren bir merci midir? 

Arkadaşlar, bunların her ikisi arasında çok 
fark vardır. Dahiliye vekili ile Maliye vekili an
laşamıyor. Bu mesele minküllilvücuh mucibi tefsir 
bir hâdise değildir. 

Reis — Rey vermiyen arkadaşlar reylerini isti
mal buyursunlar. 

Ârâ toplaması hitam bulmuştur. 
Refik Şevket B. ( Devamla ) — Bilhassa Ma

liye encümenindeki arkadaşlarımız bu hâdiseyi ga
yet eyi hulâsa etmişler. Diyorlar ki « zaten mın-
taka haricinde kalmak için şu sebepler mülâhaza 
olunabilir: 

Vazife icabı, esbabı mücbire Ucası, hastalık vu
kuu ve zatî sebepler, 

Vazife icabı olarak mıntaka haricinde kalacak
lar için mezkûr kanunun birinci maddesinin (C) 
fıkrasında lâakal iki gün kalınmak şar-
tile ikamet yevmiyesi alınacağı sarahaten 
gösterilmektedir. O kanun da 999 numa-.T 
ralı kanundur. Aldığı emri resmiye 
istinaden ikamet edenlerin kendilerine vazife' 
tahmili için orada ikametleri tensip edildiği müd
detçe yevmiye almak haklarıdır. Zaten alınan emir 
üzerine yoluna devam edememek gibi esbabı müc-
b i reye müsteniden tevakkuf ve teahhurund;' her 
gün için yevmiye verilecek « velevki hastalık ol
sum » veyahut yevmiye verilmiyeeek diye harcırah 
kanununun sekizinci maddesinde vazıhan münde-
riçtir. 

- 8 8 -



İ : 4 3 5 -5 -1932 C : 1 
Binaenaleyh meselenin tefsirine mahal görülme

miştir. Demin Halil Bey arkadaşımızın bahset
tiği gibi sahifeleroe yazı yazıyoruz maksadı izah 
ediyoruz her tefsirimizin arkasında da mesele gayet 
sarih olduğu için mucibi tefsir değildir diyoruz. 
Bundan sonra bir fıkra daha okuyacağız. Orada 
tefsir fıkrası yazılmıştır, arkasında da tefsire hacet 
yoktur denmiştir. Halbuki müfettiş ve müfettiş 
muavinleri hasta olarak bir yerde kalırlarsa kal
dıkları zamanda ikamet yevmiyesi alacaklar mı, 
alamıyacaklar mı? Bütçe encümeni, ile Maliye en
cümeni burada birleşiyor ve yevmiye verilmiyeee-
ğini soyuyorlar. Maalesef bu noktada yanılıyorlar. 
Harcırah kararnmesi ahkâmı esasiyesiııe istinat 
edilen müfettişler hakkındaki kanunun birinci mad
desini arzediyorum. Harcırah karamam esil e buna 
müteferri tadilât ve tebeddülatın müfettiş ve mü
fettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına ait 
ahkâmı berveçhi zir tadil edilmiştir. Demek ki 
999 numaralı kanunla müfettiş ve muavinlerine ait 
olmak üzere, bunların harcırah ve yevmiyelerine ait 
olmak üzere mevzubahs olan ne kadar ahkâm varsa 
gerek zeylen ve gerek tadilen bunların heyeti mec
muası kaldırılmış ve onun yerine bu kanun konul
muştur. Sarahaten bu hususta harcırah kanununun 
mevzubahs olmasına imkân yoktur. Netekim Büt
çe encümeninin kabul etmiş olduğu esbabı mucibe 
mazbatasında deniliyor ki, kanun bu hususta sa-
kittir. Yine ahkâmı umumiyemize geldik. Kanu
nun sakit kaldığı yerlerde tefsir yoktur. Yeniden 
tesise ve kanuna ihtiyaç vardır. Encümen esbabı 
mucibesine muvafık olarak bir maddei kanuniye 
yapacak yerde sakittir diyor ve tefsir ediyor. Sakit 
tefsir olunur mu? Söyliyen aHamın sözü tefsir olu
nabilir. Söylemiyenin sözü tefsir olunamaz. Onun 
içindir ki bendeniz demin arzettiğim esbaba bina
en diyorum ki: Eğer kati bir zaruret varsa ait 
oldukları vekâletler bir madde getirirler, kabul ve
ya ret Heyeti muhteremenize aittir. Binaenaleyh 
tefsirin reddini teklif ediyorum. 

Beis — Şu halde teklifinizi tahrirî olarak ve
rirsiniz bir. Saniyen encümen mazbatasında veri
rdir veya verilmez diye bir hüküm yoktur. Muh
tacı tefsir görmedik diyor. Tefsir edilecek bir hü
küm karşısında değiliz diyor. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Verilmez diyor. 
Reis — Zatı âliniz verilir mi diyorsunuz ? Maz

batanın kabul edilmesi, Refik Şevket Beyin teklifi 
veçhile bir teklifi" kanuninin gelmesine mâni dğeil-
dir. Belki de ona davettir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Söz istiyorum. 
Reis — Söz ihsan Beyindir; encümen namına 

soyuyorlar . 
Maliye encümeni mazbata muharriri thsan B. 

(Bayazıt) — Efendim, clj-evm memurini Devletin 
harcırahına dair umumî bir kanun olduğu gibi 
bilâhare görülen lüzum üzerine müfettiş ve mü
fettiş muavinlerinin harcırah ve yevmiyelerine 
dair bir kanun yapılmıştır. Sorulan meseleyi 
tetkik ettiğimiz zaman hastalık dolayısile kendi

lerine yevmiye verilip verilmiyeceğine dair mü
fettiş ve muavinlerin harcırahları hakkındaki ka
nunda bir sarahat görmedik. Fakat yıine ahkâmı 
umumiye iktizasındandır iki harcırah kanunundan 
sonra diğer bir hususî kanun olmak üzere yapılan 
müfettiş ve müfettiş muavinleri kanununda bir 
sarahat olmıyacak olursa umumî kanun ahkâmına 
yani harcırah kanunu ahkâmına müracaat edilmek 
lâzmıgelir. Bu kaidei umiinıiyeye binaen encü
mende, madamki müfettiş ve müfettiş muavinle
rine ait olan kanunda bir sarahat yoktur, o halde 
bilûmum memurini devlete ait olan harcırah ka
rarnamesindeki kayde müracaat etmek mecburi
yeti hâsıl oldu. Ona müracaat ettiğimiz zaman da 
sekizinci maddede hastalıkları dolayısile harcırah 
verilmeyeceğini sarahaten okuduk, tşte Maliye 
encümenimiz, o maddeye istinat ederek; madde 
sarihtir; yevmiye verilmesine lüzum yoktur diye 
o kayde işaret etti ve mazbatayı da o şekilde 
tanzim etti. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Efendim, mese
leyi tenvir (için Reis Hasan Beyefendi tarafından 
vaki olan izah vesile oldu. Diyorlar ki encümen 
tefsir etmemiştir. Hayır, encümen tefsir etmiştir. 
İşte okuyorum: ( Velevki hastalık olsun, esbabı 
zatiyeden dolayı tevakkuf edilecek günler için 
yevmiye verilmiyeceği de harcırah kararnamesi
nin sekizinci maddesinde vazıhan mevcuttur ) 
denildikten sonra tefsir etmiş oluyor. Asıl da
vanın ruhu bu değildir. Efendim, bendenizee 
asıl davanın ruhu şudur: Müfettiş ve müfettiş 
muavinlerinin harcırah ve yevmiyelerine ait ol
mak üzere neşrolunan kanunda müfettişlere hasta 
oldukları zaman ne şekilde muamele edileceği 
hususunda kanunun sakit kaldığı mazbatada mün-
deriçtir. 

Sükût kabul olununca tefsir yoktur. Tefsir 
söylenen yerde mevzubahstir. Harcırah kararna
mesi bu işte mevzubahs olamaz. Çünkü o, har
cırah kararnamesidir. Mücerret müfettiş ve mu
avinleri için neşrolunan 999 numaralı kanun şu
dur. Tadilât ve tezyilâtın harcırah kanuni]e buna 
müteferri müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yev
miye ve harcırahlarına ait.... O halde bir yerdeki 
müfettiş ve müfettiş muavinleri harcırahı mevzu
bahstir, hukuku mevzubahstir, orada mevzubahs 
olacak kanun ancak budur. Netekim diğer kısım 
sakit kalmıştır. 

İkincisi: Bu kanunda müfettişler şöyle yapa
caklardır, iki gün kalmadıktan sonra ikamet yev
miyesi alamıyacaklardır. Mücerret müfettişlerin 
ne zaman harcırah alıp almıyacaklanna dairdir. 
Mücerret nisbeti gösteriyor. Vazıı kanun düşün
müş olsaydı k i : Hastalıktan dolayı vazifesi başın
da bulunamazsa harcırah alamaz, nasıl ki iki gün 
geçmeden harcırah alamaz elediği gibi. Bunu asıl 
kanuna müdahale ettirmeğe imkân yoktur. Mü
fettiş ve müfettiş muavinlerine ait olan ahkâm bu
rada toplanmıştır. Binaenaleyh bendenizee bu 
tefsire lüzum yoktur. Reddini talep ediyorum, 

- 3 9 -



İ : 43 5-5-1932 C : 1 
Bütçe En. reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) 

— Devlet memurlarının harcırahı hakkında esas 
bir kanun mevcuttur. Müfettiş ve müfettiş mua
vinlerinin harcırahları esas itibarile bu kanunda 
yazılıdır. 

Müfettişin yevmiyesi şudur, ikamet yevmi
yesi şudur, vakit nisbetleri şudur, katedecekleri 
mesafeye göre nisbet şudur diye birer birer yazı
lıdır. Refik Şevket Bey arkadaşımızın bahsettik
leri zeyil orada yazılan yevmiyelerin miktarları 
üzerinde tenzilât yapan bir zeyildir. Esası reddet
miş değildir. Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin 
harcırah nisbetlerini, esas kanunda daha geniş 
miktarda olanları bu zeyil ile daha küçük bir 
hadde indirmiştir. 

Şimdi miktar üzerindeki zeyli aynen okuyalım. 
Miktar üzerinde zeyil bir tenzilât yaparsa müfet
tiş ve müfettiş muavinleri harcırah kanu
nunda yazılı ahkâmı umumiyeden tamamile 
tecrit edilmiş mahiyetinde mi olacaktır ? 
Harcırahın nasıl verileceğine dair bir çok 
esasat var ki o zeyle geçmemiştir ve nihayetin
de deniliyor ki, yevmiyelere ait olan hükümler 
mefsuhtur. Yevmiyeler beş lira iken üçe iniyor, 
bu beş mefsuhtur. Hangi halde harcırah alır, han
gi halde alamaz suretinde tahakkuka ait hüküm
lere dair zeyilde bir kelime yoktur. O zaman esas 
ana kanuna bakacağız. Maliye encümeni de 
böyle yapmıştır. Kanuna göre miktarlara bakmış
tır, usulü tahakkuka ait olan hükümler mevcuttur. 
yanlışlık neresinde ? 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Orada mevzubahs 
olan, yevmiye ve harcırah alabilir mi, alamaz mı? 

Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — Teftiş mmta-
kası haricinde bulunduğu takdirde yevmiye alır 
mı, alamaz mı? Bunlar zeyilde dahil değildir. 
Ana kanunda mevcut elenmiştir. 

Reşit B. ( Malatya ) — Bendenizin anlıyama-
dığım bir şey var. Refik Şevket Beyden soracağım. 
(ecrek tefsir, gerek kanun olsun, encümen redde
diyor. Kendisi redde de muhalif bulunuyor, tefsi
re de muhalif bulunuyor. 

Bunu tavzihe neden hacet görüyorlar? Zaten 
encümenler reddetmişler. Reddediyorlar. Muarız 
kalıyor, kabulüne gene muarız bulunuyor. Acaba 
hukukçuların, avukatların kavaidi umumiyesi 
böyle midir? Bunu soruyorum. Eğer avukatlar
da bu usul carise, onu bilmem. Zaten reddedil
miştir. Takrire de hacet yoktur (Alkışlar). 

Reis — Efendim, başka söz istiyen yok.... Me
selede mühtaci tefsir bir şey yoktur, sarahati ka
nuniye dairesinde icrası lâzımdır. Diğer hatiple
ri de dinleyiniz. Şimdi Refik Şevket Beyin bir 
takriri var, encümen mazbatasının reddini isti
yor, okunacaktır. 

YÜKSEK RİYASETE 
Arzettiğim sebebe binaen mesele tefsir mahiye

tinde olmayıp bir kanun mevzuu olduğu cihetle 

mazbatanın reddini teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir nok

ta hakkında söyliyeceğim. Arkadaşların ileri 
sürdüğü cihet şudur: Encümen, harcırah karar
namesi mucibince para verilmesin demiştir, deni
yor. Binaenaleyh para verilmesi yolundaki talep 
reddolununca para verilmemek neticesi çıkıyor. 
O halde neticede de reddedelim, bundan çıkan ma
na para verilsindir. 

Hayır efendim, şimdi para verilsin verilmesin 
meselesi mevzubaıhs değildir. Şimdi B. M. M. ne 
gelen esbabı mucibe mevzubahistir. Farzedelim 
ki ben müfettişim, gittiğim yerde on beş gün has
ta olmuşum. On beş gün için (45) lira istiyorum. 
Vekâlet harcırah kararnamesi mucibince senin bu
na hakkın yoktur, diyor ve paramı vermiyor? 

Efendim, Devletle efradın arasında husule ge
len hukukî münasebatm ihlâlinden dolayı biz, ken
di aramızda bir Şûrayi devlet tesis etmişiz. B\ı 
yoldaki münasebatm halli için bütün Şûrayi dev
let daireleri meşgul bulunmaktadır. Binaenaleyh 
mesele kazaen hallolunmak lâzımdır. Kendi hak
kının gaip olduğunu söyliyen adam doğrudan doğ
ruya Şûrayi devlete müracaat eder. Bu, muh
tacı tefsir bir mesele değildir. En nihayet Şûrada 
da bir veya bir kaç zat için karar alınırsa bu da 
kazaen hallolunması lâzım bir meseledir, (ierek 
sükûtu icap eden noktanın, gerek harcırah karar
namesine tevfikan karar ittihaz edilmesi noktasın
dan ve gerek taaddi olduğundan dolayı bir daha 
memur ve Devlet hakkında tefsir mahalli bulunma
masından naşi reddediyorum. Yoksa para verilsin, 
verilmesin meselesine bendeniz mut eriz değilim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Efendim, har hangi bir kanunun bir cüm
lesini, bir kelimesini veya bir maddesini tadil 
ettiğimiz zaman o tadil kanununda diğer madde
lere ait hükümleri de yeniden tekrar etmek lâ-
zımgeliyor ve bunu bir usul ittihaz edecek isek 
bundan sonra zannederim ki beş yüz maddelik bir 
kanunun iki maddesi üzerinde tadilât yaparken 
beş yüz maddesini tekrar etmek vaziyetine dü
şülmüş olur. Halbuki tadilâtta buna mahal ve
rilmiyor, çünkü değiştirilmiş olan bir iki mad~' 
dedir. Bendeniz bunun hilâfında şimdiye kadar 
bir usul görmedim, işitmedim ve maddeten de 
bunun mümkün olacağını zannetmiyorum. Teftiş 
mıntakaları haricinde hastalandıkları zaman mü
fettişlere harcırah ve ikamet yevmiyesi verilsin 
mi, verilmesin mi? Harcırah kanununda bunun 
verilmemesi sarahaten zikredilmiştir. Zeyil sakıt--
tir. Zeyille verilsin diyelim. Şimdi beyefendiler, 
bir memura izin verdik, vazifei memuriyeti hari
cinde on beş gün, bir ay mezuniyetini istimal edi
yor, yolda giderken meselâ Eskişehirde hasta
landı. Meselâ buradan Istanbula memuriyetini 
naklediyoruz.Yalnız harcırahını infikâk ettiği yer
le muvasalat ettiği yere kadar mı hesap edeceğiz, 
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yoksa on beş gnn bir ay için Eskişehirde kalınca I 
oradaki yevmiyesini de ilâve mi edeceğiz ? Bu gü
ne kadar tatbikatta böyle bir hâdise vaki olmuş de
ğildir. Esasen kanun da buna müsaade etmiyor. 
Nihayet înfikâk ettiği yerle muvasalat ettiği yere 
kadar yani buradan îstanbula kadar olan harcıra
hını hesap eder veririz. Bir memur için böyle. Bir 
müfettiş teftiş mıntakası haricinde hastalanırsa 
ayrıca harcırah verilir diye bir hüküm vazedersek 
hem esas maddelerimize muhalif bir hüküm vazet
miş oluruz, hem de niçin müfettişlere verelim de 
diğer bütün Devlet memurlarına vermiyclim? Yani 
ahkâmı umumiyeden ayrılarak yalnız müfettişler 
hasta olurlarsa mütemadiyen ikamet yevmiyesi 
verilir hükmü istisnaisini nereden çıkarıyoruz? 
Kanun bunu menetmiştir. Feshedilen miktarlar 
tadil edilen miktarlar tahakkuk esası üzerinden, 
kavaidi umumiyeden neye ayrılıyoruz. 

Reis — Efendim, mesele tavazzuh etmişitr. 
Encümenin mazbatasında bir fıkrai tefsiriye yok
tur. Encümen, kanun sarihtir, kanun dairesinde 
muamele yapılsın diyor. Refik Şevket Beyin 
noktai nazarı da, hastalık zamanında kendisine 
harcırah verilmezse mercii aidi olan Şûrayi dev
lette bu hakkını aramasında hiç bir mâni yoktur 
ve mazbatanın kabulü de o hakkın refedilmesini 
müstelzim değildir. Hak bakidir. Mazbatayı 
reyinize arzetmezden evvel Refik Şevket Beyin 
takririni reyinize arzedeceğim. Takrir mazbata
nın reddini mutazammındır. Takriri kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

t Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden-
^ 1er... Etmiyenler... Mazbata ekseriyeti azimeyle 
; kabul edilmiştir. ( Gülüşmeler ) 
1 8 — İpekböceği tohumu yetiştirilmesi ve mua-\ 

yene ve satılması hakkındaki kanunun 11 üncü 
• maddesinin tadiline dair 1/85 numaralı kanun lâ-
'. yiktm ve îktısat, Maliye ve Bütçe encümenle ri\ 
\mazbatalan 

Reis — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi hak-| 
kında söz açılmıştır. Söz istiyen varmı? 

Refik Şevket B. ( Manisa) -— Efendini, bu 
lâyihayi bendeniz bu sabah aldım. Tevzi tirihi j 
de henüz 48 saati bulmamışıtr. Binaenaleyh te-i 
hiri müzakeresini teklif ederim. 

Reis — Tevzi tarihi 4 mayıs olduğuna göre 
1 aradan henüz 48 saat geçmemiştir. Bu lâyihanın 

müzakeresini tehir ediyoruz. 

9 — Maliy ve Nafıa vekâletleri 1931 scncsi\ 
bütçelerinde 127 000 liralık münakale yapılması] 
hakkında 1/275 numaralı kanun lâyihası ve Bütcel 
encümeni mazbatası fil 

Reis —Heye t i umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

Refik- Şevket B. (Manisa) — Bu da öyle 

[1] 132 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. I 
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I efendim, tehirini teklif ederim . 
Reis — Bu* lâyihanın tevzi tarihi 3 mayıstır. 

Binaenaleyh müzakere edebiliriz. ^ 
Müzakeresine hiç bir mâni yoktur. Amma 

Heyeti Celile arzu ederse tehir ederiz. 
Fakat nizamnamei dahilî mucibince bunu bu 

gün müzakere edebiliriz. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bendeniz tali

kim teklif ediyorum. 
Reis — Teklifiniz tahrirî olsun efendim. Ni

zamnameye bu kadar riayetkarsınız. Kendi şah
sınızda tatbik ediniz. 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakere açılmış
tır. Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı ? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesine tahsisatı 
munzamma ve fevkalâde olarak verilecek mebaliğ 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve limanlan 

işletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi büt
çesinin (A) cetveline ait birinci faslın birinci da-

| imî memur ve müstahdemler maddesine 105 000 
ve 3 üncü faslın 2 inci kilometre tazminatı madde
sine dahi 19 000 lira ki ceman 124 000 liralık tah
sisatı munzamma verilmiştir. 

| Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
j Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

! MADDE 2 — Devlet Demiryolları ve limanları 
\ işletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi 
bütçesinin (A) cetvelinde reddiyat namile yeniden 
açılacak dokuzuncu fasla 500 ve eski seneler düyu
nu namile açılacak onuncu fasla dahi 2 500 lira ki 
ceman 3 000 liralık tahsisatı fevkalâde konulmuş
tur. 

i Reis — Mütalea var mı ? Kabul edenler . . . Et-
j miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Mütalea var mı ? Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

I MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Na
fıa vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

10 — Nisbeti askeriyeleri kat olunan zabitan ve 
1 askerî memurların tekaüt aidatları hakkında bir 
I karar ittihazına dair 3/121 numaralı Başvekâlet 
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tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları Fil 

Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
Söz istiyeıı yoktur, mazbatayı reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

11 — Tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî me
murlar hakkında Divanı muhasebatça ittihaz edi
len kararın tefsirine dair 3/70 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları F2İ 

Reis — Mütalea var mı? 
Refik Şevket B. (Manisa) — Bir noktayı ar-

zedeceğim: bir defa demin bahsetmiştim. Diva
nı muhasebat kararının tefsirleri diyorlar. Bil
hassa Mustafa Abdülhalik Bey arkadaşımızın na
zarı dikkatini eelbederim. Divanı muhasebatça 
ittihaz edilen kararların tefsiri diyorlar. Başve
kâlet Müdafaai Milliye vekâletinin tezkeresini 
takdim ediyorum, diyor. 

Binaenaleyh yine Meclise sevkedilen mesele 
Divanı muhasebatın kararının tef simdir. Halbuki 
biz Divanı muhasebat kararlarının değil, kanunla
rın tefsirlerile uğraşıyoruz. Bir de bu mazbatayı 
okursak iki vekâletin kendi aralarında bir kanunu 
anlamaktan mütevellit ihtilâfın halli için 'bize işin 
scvkedil.dig.ini görürüz. Yani filân maddei kaııu-
niyedeki ibareden maksadın nedir ey vazu kanun 
diye bir hitap yoktur. Bir adam tekaüt olursa 
tekaütlüğü iradei mil üyeye iktiran ederse iktiran 
tarihinden sonra dahi biraz memuriyete devanı 
ederse 'bu memurlukta devam ettiği müddet teka
üt müddetine zammolunur mu, olunmaz mı? diye 
bir sual soruluyor. En şayanı dikkat mesele; 
kaymakam Sırrı Bey isminde birisi varmış. Bu 
zat tekaütlüğe şevkimden sonra ayrıca hizmet 
etmiş, bu hizmetin eski tekaüt 'müddetine zammı 
için Müdafaai Milliyeye müracaat etmiş, Maliye 
vekâleti ve Divanı muhasebat kabul etmemiş, de
miş k i : telkaütlükte mebde iradei milliyeye iktiran 
tarihidir. Binaenaleyh bu zammedil cm ez. Netice 
nedir1? Millî Müdafaa vekâleti bir mütekaidin te
kaüt müddetine tekaütlükten sonra yaptığı hiz
metin zammını istiyor. Divanı muhasebat bunu 
muvafık görmemiş ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelinmiş. Tefsir bunun neresinde? Bunu an
lamadım. Hükümetin tefsir için gönderdiği me
selelerle çok müteyakkız olması ve mucibi tefsir 
bir şey görülmedi yolunda vuku bulan kararlar
dan müteessir olması lâzımdır. Bu neyi gösteriyor? 
Hükümete deniyor k i : gönderdiğiniz dosyayı tet
kik ettik. Mucibi tefsir 'bir şey görmedik. Ey hü
kümet siz ya kanunları anlamıyorsunuz veyahut 
bu meselelerin halli çaresini bilmiyorsunuz. 

Arkadaşlar, biz yeni bir Hükümet değiliz, (ic-

[1,2] 128, 127 numaralı matbualar zaptın sonu
na merbuttur* 

len hâdiseler de yeni hâdiseler değildir. Zannede
rim ki mümasili 1 milyon hâdisat olmuştur. 

Elverir ki bu işlerle meşgul olan mütehassıs 
daireler - vekiller demiyorum, çünkü bu işlerle 
vekiller meşgul olmaz - kendilerine mahsus olan ah
kâmı tefsir edin diye bir tezkere ile Meclise havale 
etmekten içtinap etsinler, öyle meseleler vardır ki 
Meclisten bir tefsir kararı çıkacak diye senelerce 
muallâkta kalmıştır. Hükümet erkânından ricamız 
bu gibi hususatta iki daire arasında mercii hallo-
laıı makama göndermektir. Bunlar idarî kararla-
rm tayini manası veyahut ait olduğu vekâletin 
şevkine lüzum gördüğü sair mesailin hallidir. Son
ra en .mühimini bu şekilde 'hareket edilmekten do
layı menfaati muhtel olan kimdir? * 

Meselâ kaymakam Sırrı Bey, gitsin Şûrayı dev
lete, Maliye vekâleti aleyhinde dava ikame etsin. 
Sûrayi devlet onu kazaen halleder. Binaenaleyh, 
bendenizce encümenlerin ittihaz ettikleri kararlar, 
neticeten doğrudur. Fakat esbabı mucibe itibarile 
doğru değildir. Bu noktaların bundan sonra na
zarı dikkate alınarak Meclisin ıbu gün olduğu gibi 
kazaen ve idareten halledilmesi lâzımgcleıı mesail-
le işgal edilmemesi zannederim ki en ey i bir hattı 
hareket olur. 

Reis — Rey vermiyen arkadaşlar reylerini isti
mal -buyursunlar. 

Mazbatayı reyinize ar/ediyorum; mazbata ah
kâmı kanuniye sarih olduğu için meselenin muh
tacı tefsir görüldüğüne dairdir; Mazbatayı ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Mazbata kabul edil
miştir. 

12 — Askeri ve mülkî tekaüt kanununun 2 inci 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/31 numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları Fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyeıı 
var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun 

[1] 131 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 2 inci maddesine 8 numaralı 
fıkradan sonra 9 numara ile aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

( Mülga menşei küttabı askeriyeden çıkanlar 
için brik kâtibi « mülâzimi sani » nasbedildikleri 
tarihten ), 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir ) — 
Efendim, Maddede geçen « mülga menşei küttabı 
askeriyeden çıkanlar» yerine « mülga menşei küt
tabı bahriyeden çıkanlar» suretinde yazılması 
lâzımdır. Çünkü kanun bahriyelilere aittir. 
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Reis — Maddeyi bu şekilde tadil etmek sure-
tile kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

13 — Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakül
tesinden neşet edecek doktorların mecburî hizmet
lerinin lâğvi hakkında 1/210 numaralı kanun lâyi
hası ve Hık hat ve içtimaî muavenet, Maarif _ ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
ren var mı! 

Rüştü B. (Bursa ) — Reis Bey, bir sual soraca
ğım. Bütün kazalarımızda Hükümet ve belediye 
doktorları ne kadardı i', hepsinde var mıdır: Bun
lar hakkında izahat versinler, ondan sonra be
nim de söyliyeceklerim var. 

Sıhhat vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 
Memleketimizin dört yüz kazasından elyevnı üç 
yüzünde Hükümet tabibi vardır. Diğerlerinde 
de belediye tabipleri vardır. Bunu da »ecen sene-
ki bütçe vaziyeti dolayısile mevkuf tutmuşuz-
dur. Hükümet tabibi bulunmıyan yerlerde bele
diye tabipleri mevcuttur. 300 kazada doğrudan 
doğruya Hükümet tabibi vardır. 

Rüştü B. (Bursa) — Doktorsuz memleketimiz 
yok mudur 

Sıhhat vekili Dr. Refik B. (İstanbul — Vardır 
efendim. 

Rüştü B. (Bursa) — Miktarını anlamak istiyo
rum. 

Sıhhat vekili Dr. Refik B. (İstanbul) — 400 kaza
mızın 300 ünde Hükümet tabibi mevcuttur. Diğer 
100 kazada (belediye doktoru vardır. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Geçen £'im gaze
telerde okudum; talebe yurdunda bir mesele ol
muş, 'bu hususta lütfen izahat versinler. 

Sıhhat vekili Dr. Refik B. (İstanbul) — Efen
dim, Heyeti Celilenizin ıbize verdiği mezuniyet 
üzerine altı, yedi senede n'beri Talebe yurdu mües
sestir. Her türlü ihtiyacatı 'bütçeden tesviye olun
mak suretile fazla miktarda talebenin rağbetini 
celbetmek ve Devlet hesabına etibbanm bir kısmı
nı yetiştirmek için bu yurt vücude getirilmiştir. 
Bittabi bu müesseseye az talebe girdi, bilâhare ta
lebenin miktarı çoğaldı ve bu müessese doğrudan 

[1] 126 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

doğruya Devletin diğer müessesatı tedrisiyesi gibi 
bir müessese haline getirildi. Tabiî bu müessesenin 
tedrisatı darülfünuna .aittir. Bunu bir mektep 
inzibatı altına alarak idare etmek istedik. Son yap
tığımız yurt talimatnamesinden 'bazı gençler mem
nun olmadılar ve ıbundan dolayı ademi memnuni
yetlerini izihar ettiler. Meclisi Âliye bu kanun lâ
yihasını takdim etmemizin de bu iıızibatsızlrk se
beplerinden biri olduğunu arzetmek isterim. Ser
best olarak fakülteye girip t e tahsil etmek istiyen-
ler hakkındaki lâyihai kanuniyeyi arzederken, 
lâyihanın neşredilmeden Meclisi Âliye şevkinden, 
oradaki talebe haberdar oluyor. Bunun üzerine, 
mecburî hizmet kalkıyor. Binaenaleyh biz de yurt
taki tahsilimizi, ki üçüncü, dördüncü, beşinci veya 
altıncı sınıfa kadar gelen gençler, üzerimizden bu 
mecburiyeti atarız dediler. Böyle bir vaka hadis 
oldu. Fakat Heyeti Celilenize arzetmek isterim ki 
Devlet parasile teessüs etmiş olan 'bu müessesenin 
bilhassa disiplinini muhafaza etmek benim vazi
femdir (Tabiî sesleri). Bu noktai nazardan talebe
nin, kabahati olanlardan ve dahilî talimatnameye 
nazaran kendilerinin tardı icap edenlerden hiç bir 
kaydüşart gözetmeksizin on altısı tardedilmiştir.*; 

Bazı arkadaşları da hissen bunlara iştirak etmek 
ister gördüm. 

İhsan Paşa (Giresun) — Mahkeme kararı lâ
zımdı. 

Sıhhat vekili Dr. Refik B. — Hayır efendim, bu 
mesele doğrudan doğruya Devlet müessesesinin 
kaidelerine, talimatına riayet etmemek meselesidir. 
Bunlar diğer tale'be ile ayni çatı altında oturtula-
maz. Biz bu talebe hakkında takibat yapmakta
yız. Devletin kendilerine sarfettiği paraları bittabi 
alacağız. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Muhterem arkadaşlar, 
Muhterem Vekil Beyefendinin verdikleri izahat es
nasında, tıbbiyede okuyan mektepli gençlerin istik
baldeki maddî menfaatlerinin haleldar olacağın
dan korkarak hareket yaptıklarını söylediler. Mek
tep ve yurt idaresine karşı gelmişler ve nihayet 
bir kısmı çekilmiş, gitmiş, görülüyor ki doktorları
mız gençliklerinden itibaren maddî düşünce ile 
malûl bulunmaktadırlar (Gülüşmeler). Doktorluğun 
en yüksek bir fazilet mesleği olduğunu hepimiz 
takdir ederiz. Bilhassa (bizim memlekette yetişen 
doktorlarımızın en 'büyüklerinin, en büyük inki-
lâplarımızı, 'başlangıcından sonuna kadar başaran 
gençler olduklaırnı iyi hatırlarız. Fakat gün geç
tikçe ibu maddî maluliyet derecesi, fazilet hassa
sım da ekalliyette bırakmağa başlamıştır. Bu mev
zu üzerinde saatlerce söylesem şüphe yoktur ki 
hepimizi ağlatacak kadar misal bulabilirim. 

Dr. Mazhar B. (Aydın) — Sinirlerimiz o ka-
da r zayıflamadı. 

Rüştü B. (Devamla) — Memleketimizin bir çok 
yerleri doktorsuzdur. Memleketimizde daha geçen 
gün ç.ocftk vefiyatının % 43 ten fazla olduğunu 
gazeteler yazdı (Yanlış, onu tekzip ettiler sesleri). 
Evet yanlış, rakamda yanlışlık var.. Fakat bu % 
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43 değil, % 43 ten fazladır. Yaları işte bura
dadır. 

Bunu, azeok Devlet müessosatı dahilinde bu
lunan Himayci eti'al cemiyetinin neşretmiş olduğu 
bir kitap kaydetmektedir (Tekzip edildi sesleri). 

Tekzip edildi, hakikaten % 43 yalandır fakat 
% 43 ten fazladır. Burada diyor ki, çocuk vefi
yatı nisbetini. gösteren rakamlar cetvel ve isiuı-
lerile beraber bizim elimizdedir. Acaba bu nis-
betler tetkik edildi mi? Bu kitap çocuk vefiyatı 
nisbetini' % 48, 56, 46, 6i, 57 diye zikre Uyur. Bu 
nisbetlerin yükseldiği daha az olsa bile köylü bu 
gün parasızdır. 14 milyon halkımızın 11,5 mil
yonu parasızdır veyahut az paralıdır. Buğdayını 
iki kuruşa satarak nasıl doktor parası verecektir? 

Vizitalar 3 - 5 liradır. Doktor bakımsızlığı 
yüzünden günden güne nııfutsumıu azalıyor. 
Böyle tekziple hakikî vaziyeti örtmenin imkanı 
yoktur. Arkadaşlar, sonra bir köy veya bir kasa
banın en zengin bir adamı hastasını Istanbula 
getiriyor ve hastanelere müracaat ediyor. Bu 
hastanelerin bir kısmı millî diğeri gayri millidir. 
İtalyan, Bulgar, Fransız hastneieri gibi. Bunların 
içinde en pahalı olan bizim hastanelerdir. Dizin; 
hastanelere düşen köylü, örümcek ağma .düşmüş 
bir sinek gibi kurtulmak imkânını bulamıyor. 
( Bravo sesleri ) 

Başka memleketlerde böyle olup olmadığını 
bilemiyorum. Bütün işlerimizin Devlet tarafından 
tanzim edilmek zarureti olduğunu (lazi Hazret
lerinin son İzmir nutkundan ilhanı alarak soyu
yorum. <!azi Hazretleri diyordu ki - biz bütün 
işleı nizi Hükümetten bekleriz, Devletten bek
leriz - Onun için İzmir halkı son zamanlarda 
vergilerin ağırlığından şikâyet ederken (iazi 
Hazretleri de onlara vergilerin Devlet makinasini 
çevirmek için mutlaka alınması lâzmıgelen birer 
Devlet varidatı olduğunu söylerken halkın bu 
fedakârlıktan kaçınmamaları lâzımgeldiğini işaret 
buyurmuşlardı ve Devlet makinasini muntazam 
çevirmek için bu vergileri vermemiz lâzımgeliyor 
dediler. Bundan bir iki gün sonra idi, İstanbul-
da Tıp kongresi içtima etmiş, doktorların kazanç 
vergisinden istisnalarını temin için teşebbüsata 
girişmeğe karar vermişlerdi, (lazi Hz. o nu
tuklarında demişlerdi ki memleketin bütün mü
nevverlerine düşen vazife; Devlete vergi verme
nin ne demek olduğunu bilmiyen halka ve az 
tahsili olan vatandaşlara bunun anlatılmasıdır. 
Başımızın üstünde duran en kıymetli yüksekle
rimiz, doktorlarımız, faziletkârlarımız o gün aksi 
bir. tesadüf eseri olarak, kendilerinden verginin 
alınmaması için karar veriyorlardı. Meclisimize 
vergi hakkında broşürler verdiler. Halbuki arka
daşlar, 15, 18 yaşında genç kızlar ve dul kadınlar 
(50) kuruş yevmiye ile çalıştıkları, halde kazanç 
vergisi veriyorlar. Gazi Hz. münevveHere, yol 
gösteriniz derken doktorlarımız kazanç vergi
sinden kurtulmak için karar veriyorlar. Bunlar, 

görünüz, ne kadar maddiyatla malûl olmuş insan
lardır. 

Memleketimizin bir çok yerlerinde doktor-
suzluktan doğan faciaları gördüğümü söylemiştim. 
Bir adamın ayağı kangren olmuş, tezek koyuyor. 
Çünkü doktor yok, bir adamın kolu kangren ol
muş, ölüp gidiyor. Bir adam yalaktan su içerken 
sülük yutmuş, boğazı şişmiş, kurtarmanın imkânı 
yok. Çünkü doktor yok. Bundan iki, iki buçuk 
ay evvel Bursadan Ankaraya geliyordum. Oto
mobilim yolda bozuldu. Yürüyerek civar bir 
köye gittik. 280 haneli köy imiş. Karakol ku-
mandanile görüşüyordum. Köyünüzde ne var, 
ne yok diye sordum. Köyde hastalık olmuş. İki 
ay içinde 52 kişi ölmüş. Şehre bir hastanın git
mesi için en aşağı 25 lira lâzım. 

Bu ne feci rakam. Bekçinin maaşını sordum. 
Seneliği 16 liradır dedi . 

Arkadaşlar, seneliği, o karakola merbut bu 
köyün ismini unuttum, korucuların ekserisine 
sordum. Onlar da bu kadar ücret alıyorlarmış 
Onlar senevî böyle az bir ücret alırken bizim dok
torlarımızın 5 - 6 hatta 50 liraya kadar vizita üc-

| retleri vardır. Hatta hasta öldüğü halde bile dok
tor giderek ölüyü "görmüş yine de buraya kadar 
geldim ücretimi veriniz diyerek ücretinden vaz
geçmemiştir. Arkadaşlar bu ne fecidir?.. Hüküme
tin bu işi etatize edecek devri çoktan geçmiştir. 
Biz bilâkis doktorlarımızı okutmak için mazbata
nın esbabı mucibesinde diyor ki önümüzdeki sene
lerde doktorlara ihtiyacımız kalmıyacağı için bu 
mecburiyeti kaldırmamız lâzımdır. Demek ki bu 
mecburiyet te yoktur. Öyle nahiyeler vardır ki 
pek çok kazalardan nüfusu fazla olduğu halde 
doktoru yoktur. Onlarda vergi veriyorlar, vatana 
asker gönderiyorlar, memleketi müdafaa ediyorlar, 
onlarda bu vatanın evlâtlarıdır. Bunlar niçin dok
torsuz kalsınlar? İstanbıüda 10 333 tane doktor 
vardır 600 nüfusa bir tane doktor isabet ediyor. 

Dr. Mazhar B. (Aydın ) — Acaba Türkiyede 
bu kadar doktor var mı? 

Rüştü B. ( Devamla ) — İstanbul tıp kongre
sinin kararnamesinden almış olduğum rakamlar
dan soyuyorum. İcap ederse buraya getiririm. 

Memet Ali B. (Artvin) — 1300 olmasın ? 
Rüştü B. ( Devamla ) — Hayır 10 333 tür, bu

nu İstanbul tıp kongresi reisinin beyanına ve ka
rarnamenin rakamlarına istinaden soyuyorum. 
Bilhesap 600 nüfus başına bir doktor isabet ediyor. 
Halbuki Hamburg şehrinde 4000 nüfusa bir dok
tor isabet ediyor. Tıp kongresi reisinin beyanına 
atfen soyuyorum. Halbuki Anadoluda 60 000 kişi
ye bir doktor isabet edip etmiyeceğini bilmiyorum. 

Bendeniz bu lâyihanın reddi veyahut tadili 
hakkında bir şey söylemiyeceğim. Muhterem ve 
kıymetli Sıhhiye vekilimiz Refik Beyefendiden 
çok rica ediyorum. İtinalı ve esaslı bir 
şey düşünsünler ve nihayet vizita ücretlerinin 
ödeme kabiliyeti ile mütenasip olmasını temin etsin. 
Başka memleketlerde olduğu gibi. Meselâ Bulga-

- 4 4 -



İ : 43 5-5-1932 C : 1 
ristanda 110 kuruş, Belçikada bizim paramızla 100 
kuruştur ki o memleketlerde hayat bizim memle
ketten daha pahalıdır. Bizde ise üç liradır, beş 
liradır ve milleti göz göre göre öldürmek azabın
dan bizi kurtarsın. 

Doktor Mazhar B. (Aydın) — Muhterem ar
kadaşımın beyanatı arasında, doktorların kongre 
kararile hatta kendi heyeti idareleri kararile ka
zanç vergisi vermek arzusunda olmadıklar! ve îs-
tanbulda 30 000 doktor bulunduğu kabilinden hiç 
te hakikate ve bir parçacık ta akıl ve mantığa 
yaklaşmıyan fikirleri mütebaki sözlerinin efkârı 
umumiye nazarında kiymetinin derecesini tayine 
kâfi ise de, bir kaç söz söylemekten kendimi ala
madım. 

Meşrutiyetin ilk senesinde idi. Susığırlık na
hiyesinin doktoru idim. Ayni zamanda Maarif 
reisliği vermişlerdi. İlk işim maarife ait olan bir 
takım akan şu veya bu vesile ile zaptetmiş olan 
müderrisle çarpışmak oldu. Aleyhimde miting
ler yapıldı. Dövmek ve sövmek temayülleri gös
terildi. Bittabi cidalimizde devam ettik. Her cu
ma günü; efendiler doktora gidersiniz, şöyle 
bir nabzınızı tutar, bir mecidiyenizi alır. Biz ha
lifeden, Peygamberden, şuradan ve buradan 
mevrus sıfatlarla bu işleri daha mükemmel ve 
manevî şekilde yaparız diye doktorlar ve dok
torluk aleyhinde mütemadiyen böyle zehirler 
kusuldu. O zamanın zihniyetinden mülhem o] an 
ve öyle yaşamağa alışmış olan ve doktorların bu 
memleketin başına semadan düşen bizim bildiği
miz alelade insanlar makulesinden ayrı, yemez, iç
mez bir mahlûk farzeden insanlar daima dok
torları bedava her kesin ayağına gece, gündüz 
şitap eder; koşar, bakar ve eyi eder, etmezse, 
hasta tesadüfen ölüverirse doktorun hastası, eyi 
oluverirse kaza ve kaderin, taliin neticesi diye 
muhakeme eden insanların zihniyeti maalesef ha
lâ devam etmektedir. 

Doktorlar çok para alıyor, az para alıyor. 
Doktorlar şunu suiistimal ediyor, bunu suiistimal 
ediyor, bilmem neler.... Beş, altı insan başına 
bir doktor düşecek kadar doktorun mebzul oklu
ğunu söylediği Istanbulda dahi doktorların 
halkın celbinden parasını çektiğini söylemek kud
reti nereden alınıyor1? 

Evet, her hangi bir kuvvetli sanayi kanunu
nun himayesinin tesiri altında ipeğin içerisine 
Avrupanm filosunu da sokarak gözümüzü boya
yan tüccarlara henüz yetişmiyorsak ve onlar ta-
mamile rekabetten azade olarak istedikleri gibi 
parayı çekmekte kendilerinde kudret görüyorlar
sa doktorlara bu kadar yüksek bir himaye de 
mevzubahs olmadığına göre doktorların o kadar 
çok para almaları kanaatlerine şaşmamak elden 
gelmez. Size bir misal arzedeyim: Pariste ben
deniz Marsel Lale isminde bir doktora bir mu a-
y-eneye 42 lira verdim. Doktor olduğumu bildiği 
ve sefarethaneden tavsiye edilmiş olduğum halde, 
vizitası 60 lira imiş. Yüzde otuz iskonto yaparak 
benden 42 lira aldı. Her kes veriyordu, ben de 

verdim. Bunun içerisinde bir tek dava rüyet et
mek üzere 40,000 lira alan dava vekili, bir plân 
çizmek için 150,000 lira alan mühendisler sanat 
satar. Fakat doktor 5 lira almış, çok büyük bir 
şeydir. Bir misal daha arzedeyim: 

Yunanidis isminde bir diş doktoru Şeyh Sü-
nusinin ağzına hepsi platinden olmak üzere diş 
takmış ve 5 000 lirasını almış. Malûm ya; pla
tin bu; kalın yapsanız, ağır olacak, ince yapsa
nız kırılacak. Uğraşmış, çok zarif ve hafif yapmış. 
Bunun için aldığı 5 000 lirayı bir çok kimseler çok 
görerek Şeyh Sünusiye; bu doktor dolandırıcıdır, 
mahkemeye ver diye teşvik etmişler. İş mahkeme
ye aksetmiş, mahkeme işin tetkiki için bir çok eh
li hibreler tayin etmiş. Bunlar dişi tetkik etmişler, 
500 lira platini etsin, 500 lira da sanat, ne olu
yor bu 5000 lira demişler. Doktor son celsede ban
kadan aldığı 10 000 liralık bir çeki ge
tirdi. Mahkemeye verdi. Bu işten 5 000 lira 
aldım; mahkemeye 10 000 lira tevdi ediyorum; 
yalnız Türkiye değil, Fransa, Almanya da 
dahil olduğu halde bu dişlerin aynini kim yaparsa 
bu paranın beş binini ona verirsiniz. Beş binini de 
kendisine dedi. Ben ne kuyumcuyum ne de, sar
rafım. Bu dişleri platinden yapacak ve ayni za
manda kavuçuktan daha hafif ve ondan daha sağ
lam olacaktır ve bu şekilde yapacak olan kimseye 
beş bin lira tediye ediyorum dedi. En nihayet bir 
çok şeylerden sonra mahkemede o adamcağız be-
raet etti. Ondan sonra da fazla kalamadı. Mem
leketine çekilip gitti. 

Efendim, elli liraya da yapan vardır, beş bin 
liraya yapan da vardır. Çok maddiyatla meşgul 
olmuş gibi şöyle böyle bir şeyler söyleniyor. 

Memlekette ölenler çoksa, memlekette sıhhat 
mücadelesini nefsinde tatbik edenler çok azsa, 
fakirlerin imdadına yetişemiyecek kadar müesse
seler azsa bundan ne doktorların, ne de Hükümetin 
kabahati vardır. 

Düşününüz bir defa, şu içinde bulunduğumuz 
memlekette bar bar bağırarak bebe toprağı satan
lar var. Hacıbayram camiine paçavralar bağlıyarak 
sıtmaya ilâç arayanlar var. 

Rüştü Beyefendi, başka memleketlere gitmeyin. 
Şu rum, katolik hastanelerine bakın. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Onu da söyledim. 
Mazhar B. ( Devamla ) — Bu kadar tesisa

tı bunlar, kendileri mi yapıyorlar? Hastalarına 
ne ile bakmaktadırlar; ne ile tevsi etmektedirler, 
her türlü terekkiyatı fenniyeden ne ile istifade et
mektedirler ? 

Cemaat parasile efendiler! Yardımlarla... Acaba 
Rüştü Beyefendi bir hastaneye gidipte bu müesse
selere yardım edilmek lâzımdır diye bir kaç para 
vermek fikrinden geçmiş midir? Memleketin nahi
yelerine varıncıya kadar sıhhî müesseseler açılsın 

i demek kolaydır. Fakat bunlar ne ile yapılacaktır, 
j bu Devletin bütçesile mi? Yakında bütçe gelecek 
; imzanızı atacak, rey vereceksiniz. Burada harıl ha
rıl söz söylemek, atıp tutmak, şöyle demek böyle 
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demek yakışır mı 1 ve böyle bir meslek eshabına bu 
kürsüden küfretmek münevver bir kimseye yakı
şır mı? 

Rüştü B. ( Bursa ) — Mükemmelen cevap ve
receğim. 

Doktor Mazhar B. (Devamla) — Burada biz 
daha çok düşünmeliyiz. Memleketin içerisinde 
ücret suiistimalinde bulunan bir doktor zuhur 
edebilir. Böyle bir tüccar, böyle bir memur ve
ya şu, bu zuhur edebilir. Fakat bunlar için bir 
meslek hakkında şutumla dolu tarizatta bulunmak 
doğru değildir. Şurada burada şu ve bu şeyleri 
yapmış olan adamlar varsa, olabilir. Doktorla
rın bir etibba odaları vardır. Bu oda ceza ver
mek salâhiyetini haizdir. Aralarında yolsuz ha
reket edenler takip ve tecziye edilir. Edilmi
yorsa bunu da yine cemiyetin noksanlarına at
fetmek lâzımdır. Binaenaleyh çok ümit ederim 
ki Rüştü Bey arkadaşımız ayni nokta i nazarla
rında ısrar etmezler. Dokunan sözlerim varsa ce
vap verebilirler. Fakat mesleke dokunmak tadını 
veren fikirlerinden feragat ederler. Hak ta yerini 
bulur. 

Rüştü B. (Bursa) — Efendim, rakam hatası 
yapmışım. Istanbulda 10333 doktor dedim, 1333 
doktor vardır. Altı yüz nüfusa bir doktor düşü
yor. 

Doktor Mazhar B. (Aydın) — Kazanç verdi
sinden istisnaları hakkındaki taleplerine dair olan 
sözlerinizi de tashih ediniz. 

Rüştü B. (Bursa) — Istanbulda inikat eden 
Tıp kongresinde bu kararı vermişlerdir. 

Bütün doktorlar arasında yalnız bir doktor de
miştir ki, istisna istemiydim, Devlet mükelle
fiyetinden kaçmıyalım. 

Doktor Mazhar B. (Aydın) — O beyanname 
meselesidir. 

Rüştü B. (Bursa) — Hakkımdaki ağır kelime
leri siz söylerken ben sustum. Biraz da siz din
leyiniz (Alkışlar). Bu mükellefiyetleri hepimizin 
yapması lâzımgelir diye yalnız bir doktor çıkmış, 
diğer bütün doktorlar da itiraz etmişlerdir. Ta
rizlerim bütün doktorlara ait değildir. Maddî men
faatler peşinde koşupta diğer vazifelerini unutan 
sınıf ve zümreler içindir. Aramızda milletin fak
rı halini görerek terki meslek etmiş bir çok dok
torlar vardır. Belki onlar da tasdik ederler. Fa
kir zümrelerden ücret almıyarak tedavi eden ve 
bunlara tahammül ederek ağır masraflara katlan
mış olan bir çok arkadaşlar vardır. Onların da, 
çıkıp söylemelerini çok rica ederim. 

Doktorların sıkıt, çocuk düşürme işlerinde yap
tıkları rolleri hurada söylemedim. Bazılarının ka
çak olarak yatpıkları çok feci ve kanunen cezaya 
tâbi (hâdiseleri vardır. 

Reis — Rica ederim, bunun müzakere ettiği
miz kanunla alâkası yoktur (Mazhar Beye cevap 
verecek sesleri). 

Rüştü B. (Devamla) — Doktorlar -arasında ser
bestli ticaret, maddî bir şekle girmiştir. Bu maddî 

şeklin önüne Hükümetçe geçilecek tedbirler alın
masını teklif ediyorum. Nasıl ki 10 000 nüfus için 
bir eczane tahsisi kaim] edilmişse bu hususta da 
kararlar verilerek yalnız memleketin bir yerinde 
doktorları teksif edip diğer yerleri doktorsuz bı
rakmanın doğru olmadığı gösterilsin. Bu noktayı 
muhterem Sıhhiye vekilimizden tekrar rica ederim. 

Dr. îMIustafa B. (Çorum) — Arkadaşlar, muh
terem arkadaşımız Rüştü Beyefendi söz söylerken çok 
âm ve şamil söylediler (İşitmedik sesleri). Biraz ıt
lak üzere söylemiş oldular. Tabiî bundan müteessir 
ola'blliriz. Fakat bilhassa kendilerinin temas ettik
leri bazı noktalar kaydettim ki Rüştü Beye cevap 
vermek için değil, kendi fikrimi bildirmek için 
arzedeceğim. 

Bir kere dediler ki, doktorlar çok maddiyetpe-
resttirler. Fakat arkadaşlar, belki içlerinde böyle 
maddiyetperestler [bulunabilir. Memleketin hali 
malûmdur. Ancak memleketin bütün doktorları 
arasında bir nisbet yapılırsa ıbelki .muayyen h\v ra
kam çıkar ve onların içinden yüzde şu kadarının 
maddiyetperest okluğu tezahür eder. Lâkin bunu 
heyeti umumiyesine teşmil edecek olursak - bu 
memlekette ıbir tarih vardır ve onların faziletleri 
burada mukayyettir - yanlış yoldan gitmiş oluruz. 

Ahmet Hamdi B. (Yozgat) — Onu tashih etti
ler. 

Dr. Mustafa B. ( Devamla ) — İkinci mesele: 
çocuk vefiyatından bahsederken bunu pek şamil 
bir hale sokmuş olmalarıdır. Bu hususta da söz 
söylemek için uzun senelerin mahsulü olan istatis
tiklere istinat etmelidir. 

Bir köyü bir kere dolaşmakla bir memlekette 
istatistik yapılamaz. İstatistik uzun senelerin 
mahsulüdür. On sene, yirmi sene mütemadiyen 
hastalıklar hakkında tetkikat yapılır ve neticede 
memlekette çocuk vefiyatının nisbeti yüzde veya 
binde şu kadardır denir. Bunu bilmeksizin her 
hangi bir suretle yapılan tahminle şu kadardır 
demek doğru değildir. Filân köye gidildiği za
man orada sari çocuk hastalıklarından biri, bil
hassa ema hastalığı mevcutsa -bütün memlekette 
çocuk vefiyatı meselâ % 57 mi demek olacaktır? 
Böyle bir şey yoktur. 

Kazanç vergisinden bahsettiler. Etibba kon
gresinde - bilmiyorum, belki burada belki İstan-
bulda olmuştur - kazanç vergisini kaldırmak için 
bir karar verildiğinden bahsettiler. Arkadaşlar, 
bu memlekette vergi vermek meselesinde zanne
derim ki verginin ne olduğunu, ne için verildi
ğini en evvel idrak eden tıp talebesidir. Tarih 
varsa 

Binaenaleyh vergiyi bunlara öğretmiye kalk
mak biraz günah olur. Kazanç vergisini kaldır
mak meselesine gelince bunu ben arzu etsem dahi 
malûmu âliniz nihayet bir meselei maliyedir. 
Vergi, bunu veren zatta mı kalır yoksa başkasr-
na mı geçer? Bunu ilmi malî halledememiştir. 
Acaba kazanç vergisi doktordan alınırsa bu ken
disinde mi kalacak yoksa müşteriye mi geçecektir? 

- 4 6 -



I : 43 5-5-1982 C : 1 
Bunu doğrudan doğruya kendisi verir demek 
doğru değildir. Hizmeti mecburiyetim kaidrrrl-
nıası meselesine gelince: Bu memlekette hiç. bir 
mektebi âli mezununa ve bahusus kendi masraf il e 
tahsil eden talebeye hizmeti mecbure konmamış 
iken Tıp fakültesi bu mecburiyeti kabul etmiştir. 
Hangi bir mektebi âli mezunu var ki kendi mas
rafı ile tahsil etmiş iken mecburî hizmete tâbi 
olsun"? Diğer mekteplerde mecburî hizmet, ancak 
leylî meccanî olmak üzere okuyanlara aittir. 
Bunların masraflarını Devlet deruhde etmiştir. 
Masrafını kendi deruhde etmiş ise neden İm mec
buriyete tâbi olsun. 

Bu gün tıp talebesinin doktor çıkması, iki usul
de cereyan ediyor: biri kendi masraf ile tahsil edi
yor* çalışıyor. Biz bunları dahi hizmeti mecbure-
ye tâbi tutmuşuzdur. Hatta buna bendeniz şahsan 
çok çalışmıştım, itiraz ederim. 

Fakat efnediler, hiç olmazsa doktorların bir 
kısmını tıp yurdu vasi t asile, yani leylî meccanî 
kısmile temin edilmek üzere bunlar üzerinden hiz
meti meebureyi kaldırmak bir günah mıdır? Esas 
itibarile bu hizmeti mecbure usulü mümasili diğer 
neharî mekteplerde tatbik edilmemişken yalnız 
doktorlara tatbik ediliyor. Bunu kaldırmaktan ne 
gibi bir şey görüyorlar? Bu, doğrudan doğruya 
bir hakkı iade ediyoruz demektir. Eğer memleket 
için hizmeti mecbnrenin devamı halen ve atiyen 
lâzım ise tıp talebesi bunu tekabbül etmekten 
çekinmez. Yani arkadaşımdan çok rica ederim bir 
şey söyledikleri zaman onun şümulünü ve tesirini 
tamamen kavradıktan sonra söylesinler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, bu 
kanun münasebetile cereyan eden sözler, bütün 
Türkiye gençliğine ve ondan beklediğimiz feda
kârlığa ait olan duyguları her halde çok samimî 
olarak ifade edecek kadar bendenizin üzerinde 
tesirat yapmıştır. Alelıtlak her meslek, içine al
dığı efradın münferit ahlâkiyatı ile değil; mec
muanın mütehallik olması lâzımgelen mezayasile 
tavsif olunur. Bir mecmuaya toptan eyi veya kö
tü demek her halde çok hatalı bir şey olur. Onun 
içindir ki o mecmuanın içerisindeki efradın kö
tü efalini umumî misal ittihaz etmektense mecmu
anın o kötü efradının muatep ederek lâzımgelen 
sözleri söylemek en doğru, en mantıkî bir hareket 
olur. 

Hayatı milliye ve fikriyemizde ve bilhassa va
tanperverliğe ait derslerde bize en eski zamandan 
beri hocalık eden muhterem mecmuanın efradın
dan birisi bir kötü fiilde bulunmuştur diye, siya
sî kanaatlerini, ilmî ve ahlâkî meziyetlerini ten
kit etmek gibi yanlış bir yola düşmiyelim. Zan
netmem ki Rüştü Bey arkadaşım ve diğer arka
daşlarım böyle düşünsünler. 

Bu kanunlar bize iki mühim neticenin güzelliğini 
ifade ediyor. Birisi, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Devlet ve milletin hayatına taallûk eden sıhhat 
hususundaki alâkasının eyi semereler verdiği ne
ticesini ifade ediyor. 

| İkincisi, Sıhhat vekâletinin henüz Türkiye-
nin fen girmemiş muhitlerine göndereceği gençle
rin kıymetini gösteriyor ve fedakârlıklarını ifa
de ediyor. Hepimiz büyük bir inkilâp yaratıcı 
ve hayat verici ve yükseltici bir kuvvetin, bu 
günkü gençliğin önünde bulunuyoruz. Bizler 
yaşlan geçmiş ve belki ebediyete yaklaşmış adam
larız. Arkadan gelecek gençler her halde bizden 
daha çok münevver, azimkar, fedakâr ve bizden 
daha çok vatanperverdir. Onlardan beklediğimiz 
yüksek fedakârlık ve terakki yolunda bizden da
ha ileri gideceklerine eminiz. Hiç bir zaman on
lardan ümidimizi kesmeyiz. Bazı hâdiseler, bu 
kanaatimizi sarsamaz. Bu millet ancak gençleri
nin hazırladığı kuvvetli yollardan yükselecektir. 
Onun için arkadaşlar, talebe yurdu hâdisesi mü
nasebetile Vekil Beyefendinin vermiş olduğu iza
hatı takdirle karşılarım. Bütün gençlerin tedris 
yollarında bulundukları zaman her şeyden evvel 
itaat etmekle mükellef olduğunu, en esaslı vazife
nin yalnız inzibat olduğunu ve ondan asla ayrıl
mamak lâzımgeldiğini leylî olsun, neharî olsun, 
ücretli olsun, meccanî olsun, hütün sırrı muvaf
fakiyetin bir milletteki umumî muvaffakiyetler 
sırrının, ailevî, millî, meslekî inzibat sayesinde ka
im olduğunu hiç bir an hatırdan çıkarmamak lâ
zımdır. Ben mektepte inzibatın askerî şekline bile 
taraftarım (Çok doğru sesleri), ve eğer adamsam, 
kendimin bu sayede adam olduğuma kaniim. Eğer 
çocuklarımızda bir zâf görüyorsak bu, inzibatın 
zaifliğindendir. Muallim kadındır, zaiftir, genç
tir, zaiftir, hakimdir; idareyi bilmez. Nihayet mek
tebin inzibatı bozulur ve çocuk zaif kalır. Hükü
mete, bütün arkadaşlarıma, hepimize çok rica 
ediyorum; inzibatın mevzubahs olduğu yerde mu
hakkak hayat ve canlılık vardır, malûmat vardır, 
vukuf vardır. Uzağa gitmeğe lüzum yok, inziba
tın kendi aramızda bile muhtel olduğu zamanda 
bir şey yoktur. İnzibat ve intizam düsturları sa
yesindedir ki doktorlarımızdan, avukatlarımızdan, 
mühendislerimizden hulâsa bütün gençliğin ha
yat elemanlarından istifade edeceğiz. Bendenizee 
talebe yurdunun tesisi yolunda ittihaz ettiğimiz 
program çok doğrudur. Bu vesile ile izhar edilen 
gayriinzibatî hareketler karş'smda mütecellit hare
ket edilmesi çok doğrudur. Ook temenni ediyoruz 
ki ayni inzibat iptidaî mekteplerimizden başlıya-
rak 

Besim Atalay B. (Aksaray ) — Yaşa, yaşa! 
Refik Şevket B. (Devamla) — Liselerimize, or

ta mekteplerimize, fakat korkaklık değil, inzibat 
ile korku arasındaki farkı gözetmek şartile ve 
bunların vereceği neticeler arasındaki ayrılığı na
zarı itibara alarak teşmil edelim. Binaenaleyh 
bendeniz kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki 
müzakereyi kâfi görüyor ve maddelere geçilme
sini teklif ediyorum. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Dr. Refik B. 
(İstanbul) — Efendim, bendeniz meseleyi gayet 
basit telâkki ediyorum. Rüştü Beyefendi bir çok 
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nıesaile temas ve meselenin hududunu tevsi ettik
leri için bi t tabi cevap vermek mecburiyetini his
sediyorum. 

Diğer a rkadaş la r bazı kısımlara cevap verdi
ler. Bendeniz yalnız ve söze başlamazdan evvel 
şunu JI ey et i Uelilcnize arze.tmek isterini ki Rüştü 
Beyefendi bizim meslekimizin dahilî teşkilât ına 
nüfuz etmek için o mesleki ve teşkilâtını biraz 
daha. t e tk ik buyursunlar . Çünkü lâale t tayin ke
limelerle böyledir, şöyledir gibi iddialarla ıniis-
bet ilimler üzerinde mücadele yapmak imkânı yok
tur . Bir defa şunu arzedeyinı ki kendileri yurt
ta zuhur eden vakadan dolayı intikaien doktor
ların hepsi bu senelerin hepsi maddiyetperest olur 
dediler. 

Memet Ali B. (Artvin) — Tashih ettiler.. 
Rüştü B. (Bursa) — Hepsi demedim, zabıtlar

da vardır . 
Sıhhat vekili Dr. Refik B. (İstanbul) — Çok 

teşekkür ederim, böyle buyurdunuzsa. . . 
Efendi ler , eğer yu r t t a ibulunan talebeden on 

beş, on altı kişi yanlış bir yol tut muşla rsa bu 
y u r d u n heyeti umumiyesine teşmil edilecek bir mesele 
değildir . 15, 16 kişi yolunu kaybetmiş t i r . Hiç bir 
t ü r k gencinin tahsi l haya t ında ve bizim nezareti
miz al t ında -bulunduğu zaman yanlış bi r yol 
tu tmasın ı veyahut çalışkan bir efendi iken tembel 
olmasını te rv iç edemeyiz ve eyi görmeyiz. B i t t ab i 
dahil î ta l imatımız, y u r d u n teşkil inden maksu t olan 
gayeyi ve bun la r ın da ima eyi o larak yetişmesini 
temin edecek vaziyettedir . Nasıl biz bunlar ı li
selerden ç ıkarken (çok eyi) veya (eyi)derecede 
şehadetname almışlar meyaı ı ından ve eyi s ıhhat l i 
olanlar aras ından in t ihap ediyorsak t ı p t an da çı
kıncıya kadar bu efendileri ayni yol üzerinde yü
rütmek ve genç bir tabip nesli yetiştirmek gayesini 
takip ediyoruz. Onun için tekrar etmek isterim ki, 
Refik Şevket Beyefendi de buyurdular , bir meslek 
dahilinde şu da vardır , bu da. Faka t bunu milletin 
muvacehesinde ve bu kürsüden söylerken kelimeleri 
ve cümleleri çok eyi in t ihap etmek ve çok eyi tar t 
mak ve söylerken de bir parçacık daha kendilerine 
karşı lû tüfkâr bulunmak lâzımdır, 

Çocuk vefiyatı meselesine geçiyorum. Beyefendi 
ceplerinden bir ki tap çıkardılar. Yekûn budur de
diler; bıraktı lar . 

Heyet i Oelileniz derhafır ederler k i : yine bu kürsü
den çocuk vefiyatı üzerinde uzun uzadıya izahat ver
miş ve Sıhhiye vekâletinin sekiz senedenberi yapt ığ ı 
tetkikatın da neticelerini dünya neticelerde mukaye
se ederek arzetmiştim. Olabilir ki bunu okumıya 
bil ir veya hesabını yapmamış olabilirler. Resmî 
sayılabilecek bir müessesenin neşriyat şubesinden bir 
k i tap çıkmış olabilir. Bu idarî müessesenin neş
r iyat ının doğru olduğuna katiyetle i t imat ederek 
bu böyledir diyorlar. Halbuki bizim, 1339 sene-
sindenberi muhtelif mıntakalardan almış olduğumuz 
vesaike ist inaden yapmış olduğumuz istatistiklerin 
neticesini evvelce arzetmiştim. 

Memlekette yüzde 83 vefiyat yoktur. Yalandır 
ve yanlıştır . İs tat is t ik bir ilim müessesesidir. Bun
lar ilimsiz hareket etmişlerdir. Bu memlekette ço
cuk vefiyatı yüzde 13,5 u geçmemiştir. Memleke
t imizde umumî vefiyata naza ran % 10 - 11 nüfus 
tezayüdü vardır . Bu malûmat ı dosyalara istinaden 
soyuyorum. Rüş tü Beyefendi arzu buyurur la r sa ge
lip görürler. 

B i r çok tenkidat mey anında ' Rüş tü Beyefendi 
hastalara meccani bakmak lâzımdır buyurdular . Bu
r adan kanunlar geçmiştir. Memurin ailesine bile 
meccanen bakılacaktır diye bir kanun geçmiştir. Za
ten kazalarda dispanserler vardır . 

Sonra Devlet hidematı sıhhiyesinin etatizasiyo-
nundan bahsediyorlar.. . . 

Buna sıhhat vekâletinizin bundan 8 sene evve
linden beri başladığına Rüş tü Beyefendi inanı r la r 
mı? Bursanızda bulunan verem dispanseri pa ra mı 
alır? Memlekette bulunan dispanserler hastaneler 
nedir0? Bu idarede hep yeni olmak üzere Devlet 
hidematından bir kısmını etatize etmeğe ilk defa 
o larak başl ıyan Sıhhat vekâleti nizdir. (Alkışla)-) 
Nüfus azalıyor buyurdular , bintkis çoğalıyoı Beye
fendi , emin olunuz. 

Hususî hastanelerden ıbahis buyurdu la r . Hangi 
zaman iddia et t im ki memleket te mevcut olan ya
tak adedi kâfidir? (ierek büyük şehirlerde olsun 
gerekse köylerde, olsun hiç bir zaman 
dir. 

kâfi değil -

Hangi şehrimiz vardı r ki % 
nisbetinde ya tak adedine malikt ir . 
lâ.yetimiz vard ı r ki hastanesi o 
umunuvesınıı 

4 veya 5 
Hangi vı-

âyet nüfusu 
% 2 veya 3 üne tevafuk eder? 

Hidematı sıhhiyeyi etatize edip bir elde idare 
etmek için her sene, hem de meydan muharebesi 
yapar gibi uğraşıyoruz. Her vilâyetin meclisi umu
misinden bunu istiyoruz diye ısrar larda bulunuyo
ruz. Belki meclisi umumilerde kendileri de bulun
muştur . Bunu bana benim kabahatim gibi mi gös
ter iyorsunuz. Hususî hastaneler hakkında kanun 
geliyor. Hususî hastanelerin sureti idaresi hakkın
da lâzımgelen malûmat ı camidir. Bu kanun gel
d ik ten sonra hususî 
lendirnıek lâzımdır, 
ederler. 

Rüş tü Bey b i r vakadan bahse 
kırı ldı , bir köyde kaldım, 
ölmüş dediler. Nerede hu , 
çok müteessir oldum. 

Rüştü B. (Bursa) — Kurşunlu köyü, inegöl 
nahiyesinde. 

Sıhhat vekili Refik B. (İstanbul) — Hangi ta
r ih te? 

Rüş tü B. (Bursa) — İki buçuk ay oldu. 
Sıhhat vekili Refik B. ( İstanbul ) — Kori

dorda her gün birbirimize tesadüf ederiz, şimdiye 
kada r niçin bahsetmediniz? memur tavsiye etmek 
için vesile buldunuz da 'buna mı vesile bulamadı
nız, yalnız affinizi temenni ederim, bu son cümlemi 

hastaneleri daha mı kuvvet-
loktai nazar lar ın ı dermeyan 

er, otomobilim 
bir hastal ıktan 42 kişi 
iç zaman hangi t a r ih t e 
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yalnrz Rüştü Beyi kastederek söyledim. Beyefen
di! (Gülüşmeler). 

Çocuk düşürme şişinden bahsettiler. Efendiler, 
bu meslekin ilk kademesinden son kademesine ka
dar her ir kademeyi, Devletin hizmeti namına naf i 
kılmağa çalışan Sıhhiye vekâletinizdir. Acaba sor
dular mı ki her kademedeki Devlet hizmeti "nedir, 
bu hususta ne yapılacaktır? Bu adamlar nedir, ne 
yapıyorlar? Biz vekâlette yalnız gönlümüzü eğlen
dirmek için oturmayız. Kendimize dahi taallûk et
mek üzere memleketin sıhhatine ait bilûmum ka
nunları tasvibinize arzeden Sıhhiye vekâletinizdir. 
Çocuk düşürme bahsi de bu meyandadır. Gocuk 
düşürmeği ıbu memleketten kökünden kaletmek 
hizam daimî vazifemizdir, daima yapıyoruz. Hatta 
Yusuf Kemal Beyefendi ile aramızda olan muha
berat üzerine ceza kanununda bu yolda tadilât ya
pılmasını da gene 'biz düşündük. Acaba etıbba oda
ları niçin yapılmıştır? Bunu meslekin inzibatı için 
yaptık ve 'bu salâhiyeti bize siz verdiniz. Eğer böy
le bir cürüm işliyen her hangi bir tabip sizce ma-
lûmsa derhal bu odalara haber verin, failini ceza
landırmak bize aittir ve 'bu salâhiyet ıbizde mev
cuttur. 

Tıp fakültesinden çıkacak efendileri serbest 
bırakıyoruz. Çünkü yurt büyümüştür, senede 100 
kişi alryor, fire verebilir. Çünkü altı sene az değil
dir. Sıhhat üzeninde fena tesirler yapabilir. Bura
dan her sene 80 doktor alabiliyoruz. Zannedili
yor mu ki bize lâzım olan, fennin tesbit ettiği dok
tor adedi öyle beş senede, altı senede temin edilebile
cek bir şeydir? Bunun için ayni şartlar altında 
belki bir asır lâzımdır. 

Ancak bunu nazarî olarak temin edebilirsiniz. 
iki mektebi tıbbiye yapacağız. Kaç defa bu 
kürsüden söyledim. Ankarada yapılan hastane
ler laboratuarlar ikinci bir mektebi tıbbiyenin 
esası olmak üzere yapılıyor. Para bulunca bunu 
da yapacağız. Doktorluk doğrudan doğruya bir 
ticaret meselesi değildir. Mütemadiyen okumak 
yazmak mütemadiyen de Devlet otoritesinin işle
mesi ve Hükümetin çalışması meselesidir. 

(lelelim kazanç meselesine: Efendim, doktor
lar hiç bir zaman kazanç vergisinin kaldırılma
sını istemediler. Bunun sureti tahsilinin ıslahını 
istediler, bu ise bir zümrenin hakkıdır. Halbuki 
Rüştü Beyefendi bu kürsüden; doktorlar verginin 
kaldırılmasını istediler diye bütün millete hitap 
ettiler, bu katiyen doğru değildir, yanlıştır efen
dim. Doktorlarımız yalnız bu verginin sureti 
tahsilinin ıslahını istediler. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Ücret meselesinden ba
his buyurmadmız. Bir doktor 40 lira, 50 lira 
ücret istiyor. * 

Sıhhat V. Dr. Refik B. ( İstanbul ) — Buna 
Mazhar Bey cevap verdiler . 

îcrayi tababet kanununda buna ait bir madde 
vardır. Bendeniz doktorların ücreti meselesinde 
bunun haddi azamisini ve asgarisini tayin için 
uzun tetkikatla bir rapor hazırladım, fakat bu 

günkü vaziyete göre bunu mevkii meriyete vazet
mek için çok uzun düşünmek lâzımdır. 

Bu gün her hangi bir doktor hastasından fazla 
para isterse mahkemeye gider ve cezasını görür. 
îstanbulda 1300 doktor vardır dediler. 

îstanbulda İstanbul belediyesi doktorları ve 
Hükümet doktorları da dahil olmak üzere hiz
mette bulunan doktorların adedi 270 kadardır. 
Tekaüt ve ihtiyar olan doktorların adedi ise 250 
kadardır. Bizim bildiğimiz bundan ibarettir. 

Rüştü B. (Bursa ) — Sözlerimin başlangıcında 
inkilâbın tıbbiyeden kaynadığını söylemiştim. Dok
torlarımızın faziletlerinden bahsetmiştim ve günden 
güne de maddileşmeğe başladıklarını dediğim za
man bundan bütün doktorların maddileştikleri ma
nası çıkmaz. Keza ölünün tenceresini sattırarak 
para alır dediğim zaman bundan bütün doktorların 
böyle yaptıkları manası çıkmaz. Öyleleri vardır ma
nası çıkar. Bu sözlerim böyle bir zilleti irtikâp 
eden kısma aittir. Anadoluda (27 500) nüfusa bir 
doktor isabet ediyor. Halbuki îstanbulda 1333 doktor 
olduğunu tıp kongresi reisinin ifadesinden anladım. 
(370) te diş doktoru varmış. Bunu da keza o reisin 
ifadesinden anlamıştım. îstanbulda (600) insana bir 
doktor, Anadoluda (27 500) insana bir doktor isa
bet ediyor. 

Vekil Beyefendi ücret meselesinde tereddütle 
söz söylediler. Çok rica ederim, memleketin tediye 
kabiliyetinde tenezzül oldu. Memurların maaşla
rından da keza tenzilât yapridı ve yapılıyor. Şu 
halde doktor ücretlerinden neden tenzilât yapılma
sın? 

S. î. M. vekili Dr. Refik B. ( istanbul ) — 
Efendim, bir noktayı arzedeceğim. Her kazada bir 
tabip bulunur. Anadoluda 1500 ü mütecaviz dok
tor vardır. Mütehassıslarımız, hastanelerimiz, emra
zı zühreviye, sıtma mücadelesi, idarei hususiyelerin 
ve saire olmak üzere (1500) ü mütecaviz doktor var
dır. 

Reis — Başka süz istiyen yoktur. Lâyihanın 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin kifaye-
tile maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir, 

Müsaade buyurursanız ruznamenin mütebakisine 
gelecek celsede devam ederiz. 

Bütçe En. riesi Hasan Fehmi B. (Gümüşane ) 
— Müsaade buyurunuz Reis Beyefendi, encümen
lerden çıkmış ve Heyeti umumiyeye malolnıuş pek 
çok işimiz var. Çalışabiliriz. Müzakerenin devamı
na ne mâni vardır? 

Reis — Arzunuza tâbidir efendim. Teneffüs fa
sılası veririz, sonra müzakereye devam ederiz. Yal
nız Müdafaai Milliye vekili Beyefendinin müstacel 
bir maddesi vardır. Refik Şevket Beyin arzusu veç
hile tahriren ve esbabı mucibeli olarak Millî Müda
faa deniz bütçesinde münakale kanun lâyihasında 
takdimen müzakeresine dair bir teklifte bulumıyor-
lar. 
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YÜKSEK REİSLİĞE 
Millî Müdafaa deniz bütçesinde 75 223 liralık 

münakale icrasına dair kanun lâyihasının bu gün 
ruznameye alınarak takdimen müzakeresini teklif 
ederim. Millî Müdafaa vekili 

Diyarbekir mebusu 
Zekâi 
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Reis — Lâyiha gelmiştir. Hazırdır, müstacelen 

müzakeresi teklif ediliyor. Müsaade buyurursanız 
10 dakika teneffüsten sonra müzakereye devam 
ederiz. 

Kapanma saati: 17,30 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,50 

Reis — Hasan B. 

Kâtipler : Ziya Gevher B. ( (JANAKKALE ), Avni Doğan B. ( YOZGAT ). 

Reis — Celse açılmıştır efendini. Birinci ıııad 
deyi okuyacağız. 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet 
edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve 
leylî tıp talebe yurduna alınan tıp talebesinin tâbi 

olacakları mecburiyetler hakkında kanun 
MADDE 1 — 1932 senesinde ve müteakip sene

lerde İstanbul Tıp fakültesinden veya ecnebi darül
fünunlarından neşet edecek kadın ve erkek tabip
lerin 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı kanu
na nazaran tâbi bulundukları iki senelik mecburî 
hizmet refedilmiştir. 

9 mayıs 1928 tarih ve 1237 numaralı: kanunun 
tahmil eylediği mecburî hizmetler bu hükümden 
müstesnadır. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir defa vekil 
yoktur. 

Reis — Efendim, bu maddeye ait bir1 takrir 
vardır, müsaade buyurursanız bu takriri oku
yalım. 

YÜKSEK RE İSLİĞE 
Müzakere edilen lâyihanın birinci maddesinin 

( ecnebi darülfünunlarından neşet ) fıkraların
dan sonra: (ederek Türkiyede tababet yapmaları
na usulü dairesinde salâhiyet verilecek) cümlesi
nin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Salâlıattin 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bir defa Maarif 
encümende Bütçe encümeni arasında bu maddenin 
son fıkrasına ait noktai nazar ihtilâfı vardır. Biri
si müstesna tutuyuor, diğeri tutmuyor. Bunlar 
hakkında izahat versinler. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Güınü-
şane) — Maarif encümeni bir defa söylesin, biz de 
söyleriz. 

Reis — Maarif encümeninden kimse yok mu
dur efendim? 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal 
Zaim B. (Konya) — Maarif encümeninin teklif 
ettiği metin ile Bütçe encümeninin teklif ettiği 
metin arasında şu fark vardır. Bütçe encümeni, 
teklifinde 9 mayıs 1928 tarih ve 1237 numaralı 
kanunun tahmil ettiği mecburî hizmetleri bu hü
kümden müstesna tutuyor. Halbuki Maarif encü
meni bunlardan da mecburî hizmeti kaldırmıştır. 
Şimdi bu kanunda mevzubahs olan mecburî hiz' 
meti arzedeyim. Bu mecburî hizmet liselere mec
cani kabul olunmuş olan talebeye tahmil olunan 
hizmettir. Her sene tahsiline karşı bir sene mec
burî hizmettir. Maarif encümeninin metni bu ka
nunu da tadil etmiş bulunuyor. Halbuki biz bunu 
esasen bununla münasebeti olmıyan bir şey telâk
ki ediyoruz. 

Çünkü yalnız Tıp fakültesinden mezun olacak 
leylî talebeden mecburî hizmeti kaldırıpta diğer 
mekteplerden çıkacak talebeden mecburî hizmeti 
kaldırmamak mevzubahs olamaz. Ya büsbütün kal
dırılır. Liselerde meccani okuyan talebe hiç bir 
suretle mecburî hizmete tâbi tutulmaz veyahut 
burada da baki kalır. Bu ayrı bir şeydir. Bu kanun
da mevzubahs olan bu mecburî hizmet değildir. 
Mevzubahsimiz bundan ayrıdır. Bundan başka me
tinler arasında küçük bir fark vardır ki hakikatte 
mevcut değildir. Maarif encümeni 1932 den evvel 
Tıp fakültesinden veya ecnebi darülfünunlarından 
neşet etmiş olanlar bu hükümden müstesnadır de
mektedir. Biz bunu aşağıda muvakkat bir madde 
haline soktuk ve mükellefiyeti de tahfif ettik. Mu
vakkat madde okunduğu zaman manzum âliniz 
olacaktır iki Maarif encümeni iki sene koyduğu 
halde biz mecburî hizmeti bir seneye indirdik. Ve
kil Beyefendi de buna muvafakat ettiler. Mecburî 
hizmetin ilgasında bir tedriç gözetmek noktai na-
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zarından bu şekilde bir büküm koymağı muvafık 
gördük. Metinler arasındaki fark bundan ibarettir. 

Maarif encümeni reisi Nafi Atuf B. ( Erzu
rum ) — Hükümetçe bu kanunun şevkine saik 
olan sebep bir taraftan memlekette etıbba adedini 
artırmak için hizmeti mecburiye mükellefiyetini 
kaldırmak, diğer taraftan talebe yurdu münasebe-
tile memlekete lâzım olan resmî etıbbayı yetiştir
mektir. 

Birinci maddeyi Maarif encümeni mütalea eder
ken bu iki noktai nazarı telif edebilmek için şöyle 
mütalea etti. Liselerde ve orta mekteplerde leylî 
meccani olarak tahsil eden talebe tahsillerini bitir
diklerinde îstanbulda Tıp fakültesine müracaatta 
bulunuyorlar.' Bunların ekserisi şüphesiz fakir ol
dukları için meccani olan talebe yurduna girmeği 
tercih ederler. Fakat kadro mahdut olduğu için 
taıbiatile bu müracaat edenlerden bir kısmı bilim-
tihan alınacak diğer bir kısmı da çerçive esas iti-
barile mahdut olduğu için hariçte kalacaktır. Bun
lardan eğer biz hizmeti nıecburiyeyi lâğvedersek 
belki bunların bir kısmı şu veya bu mektebe mü
racaat etmezde doğrudan doğruya tıpta kalma
ğı tercih ederler. Bu suretle hem talebe yurdu ken
disine lâzrm olan talebeyi aldıktan sonra böyle ha
riçte kalanlar da serbest doktor olmak üzere ye
tişmek imkânını bulurlar. Bu sebepledir ki leylî 
meccani talebeden talebe yurduna kabul cdilmiyeıı 
olursa bunlar hizmeti mecburiyeye tâbi olmadıkla
rını* nazarı dikkate alarak belki tıp tahsilini tercih 
ederler. Bu suretle memlekette daha fazla doktor ye
tişmiş olur mütaleasile bunlardan hizmeti mecburi-
yeyi lâğvettik. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bende-
nizce bu iki encümen arasında ihtilâfı mucip olan 
noktai nazardan Bütçe encümenininki muvafıktır. 
Çünkü Devletin ekmeğini yemiş ve onun parasile 
hayatını kazanmış olan bir adam 'zaten o kanun 
mucibince şu veya bu şekilde tahsiline devanı ettik
çe onun şükranını hususî olarak eda etmesi vazifei 
ahlâkiyesidir. Bunu cebretmekte ben bir faidei 
içtimaiye ve ahlâkiye görüyorum. Onun içindir ki 
Bütçe encümeninin son fıkrası muvafıktır. 

Yalnız Bütçe encümeni arkadaşlarım müsaade 
buyururlarsa kanun lisanına tevfik etmek için mad
dedeki bir iki kelime üzerinde oynıyalım. Buyuru
yorlar ki (1932 senesinde ve müteakip senelerde...) 

öyle diyeceğimize (1932 senesinden itibaren 
Tıp fakültesinden veyahut ecnebi fakültelerden 
neşet edecek kadın ve erkek ...) desek daha ey i olur 
kanaatindeyim Sonra darülfünun bizim bildiğimi
ze göre fakültelerin mecmuudur ve mukabili 
- fransızca kullanmama musaa.de buyurulur-
sa - « üniversite » dir. Eğer darülfünun hakikaten 
üniversite ise bu üniversiteden doktor çıkmaz. Da
rülfünunun tıp şubesinden çıkar. Bendeniz bu za-
if ifadeyi çıkarmak için bir ifade yapıyorum. 
«istanbul veya ecnebi tıp fakültelerinden neşet ede
cek ... »ecnebi, darülfünunlarından demek bendeniz-
ce doğru değildir. Binaenaleyh «İstanbul tıp fakül-

I tesinden veya ecnebi darülfünunlarından neşet ede
cek . . .» yerine deminde arzettiğim gibi « İstanbul 
veya ecnebi tıp fakültelerinden neşet edecek... » su-

! retinde yazılması daha muvafık olur zannmdayım. 
Ondan sonra erkek ve kadın tabiri konulmuştur. 

Malûmu âliniz bizim türkçede müennes ve müzekker 
yoktur. Yani fransızeada olduğu gibi doktor, dok-
tores denilmez. Nitekim muallimleri de alelıtlak 
muallim olarak kabul ettik. Muallim bey ve muallim 
hanım diyoruz. Tensip ederseniz bu farkı da kal
dıralım. Bu suretle madde: « 1932 senesinden iti
baren İstanbul veya ecnebi tıp fakültelerinden ne
şet edecek tabiplerin . . .» filân şeklinde olsun, bu
nun için bir takrir veriyorum, kabul edilirse ve en
cümen kabul ederse böyle olur. 

Reis — Encümenin ınütaleası var mı efendim? 
Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-

im B. (Kona) — Efendim, haddi zatinde ibareye 
ait tashihler için bir şey denilemez. 1932 den iti
baren denilebilir. Bu ibare üzerinde biz fazla meşgul 
olmadık. Yalnız Tıp fakültesile ecnebi darülfünun
ları buna pek şebih değildir. Bizim Tıp fakültesi 
fakülte namına diploma verir. Ecnebi darülfünun
ları darülfünun namına verir ve hatta bazı darül
fünunlar vardır ki kimya tahsil etmiş bir zata 
felsefe doktoru diyor. 

Darülfünun namına diploma verildiği için 
(ecnebi darülfünununu) kaydinin kalmasında fa-
ide vardn\ zarar yoktur. Sonra kadınlara gelince; 
•bu lâğvedilecek olan kanunda, ondan başka diğer 
bir kanunda tıp fakültesinden neşet eden kadın 
etibba hakkında ayrı hükümler vardrı. Eski ka
nunda ayrı hükümler bulunduğuna göre yeni ka
nunda da ayrı ayrı zikredilmesi lâzımdır. Diğerleri 
hakkında Refik Şevket Beyefendinin mülâhazaları 
varittir. 

Reis — Şu halde ibare ( tıp fakültesinden ve 
eebeni darülfünunlarından) diye kalıyor. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Tababetin icrasına 
dair olan kanuna, bendenizin maruzatını muva
fıktır zannederim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Birinci maddenin şu suretle tadilini teklif ede

rim : 
Madde 1 — 1932 senesinden itibaren İstanbul 

veya ecnebi tıp fakültelerinden neşet edecek 
tabiplerin 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı 
kanuna nazaran tâbi bulundukları iki senelik mec
burî hizmet ref edil mistir. 

9 mayıs 1928 tarih ve 1237 numaralı kanunun 
tahmil eylediği mecburî hizmetler de bu hüküm
den müstesnadır). 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Maddeyi bu tadile göre okuyalım. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Encümen tak

ririn kabulünde mahzur görmüyor. 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Türkiyede kaydi ba- -

zı arkadaşları tereddüde sevketmiş, bundan Tür-
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kiyede ecnebilerin de icrayı tababet edebilecekleri 
gibi bir mana çıkmasın diyorlar, öyle bir manayı 
tazanımun edecekse (Türkiye) ibaresi de kalksın. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Evet bu tabiri 
kaldırmalı. 

(1932 senesinden itibaren İstanbul tıp fakülte
sinden veya ecnebi darülfünunlarından neşet ede
rek tababet yapmalarına usulü dairesinde ruhsat 
verilecek....) 

Hamdi B. (Yozgat.) — Efendim, buradan, İs
tanbul tıp fakültesinden neşet edenlerin de ayrıca 
bir ruhsatname alacaklar gibi anlaşılıyor. Bunu 
tefrik için... 

Reis — (veya) ile ayrıldığı için buna şümulü 
yoktur, (veya) mânidir... 

Hamdi B. (Yozgat) — Hu kayit ikisine de şa
mildir. 

Reis — (veya) olunca şümul kalmıyor gibidir. 
Daha selis, daha iltibasa mâni bir ifade varsa onu 
tercih edelim. Fakat şümulü olduğuna bendeniz 
kani değilim. Çünkü (veya ecnebi darülfünunla
rından neşet ederek usulü dairesinde tababet yap
malarına ruhsat verilecek) ibaresini diğer ibare
den (veya) kelimesi ayırıyor. 

Memet Emin B. (Urfaj — Tababet etmelerine 
denilmesi daha muvafıktır. 

Reis — Evet daha türkçe olur. 
Hamdi B. (Yozgat) — (İstanbul tıp fakülte

sinden neşet edenlerle, ecnebi darülfünunlarında 
neşet edip te kendilerine şu suretle ruhsat veri
len) denilirse çok daha sarih olur ve tereddüde 
mahal kalmaz. 

Reis — Lütfen bir ibare yazar mısınız? De
mek ki teklifinizle cümle şu şekli alacaktır: (1932 
senesinden itibaren İstanbul tıp fakültesinden ne
şet edenlerle, ecnebi darülfünunlarından neşet 
ederek tababet etmelerine usulü dairesinde ruh
sat verilecekler..) 

Kemal Zaim B. (Konya) — Aşağıda kadın ve 
erkek ibaresi de var; onun için cümle tııtmıya-
cak. 

Refik Şevket B. (Manisa) — 13u İstanbul tıp 
fakültesi tabirini de kaldıralım. Çünkü bizim ta
kip ettiğimiz meslek mucibince, belki burada da 
açarız, belki şarkta bir vilâyette tesis ederiz, bir 
tıp fakültesi daha vücut bulursa bu tabirin ona da 
şümulü olsun. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Doktor Re
fik B. (İstanbul) — Zaten İstanbul tıp fakültesi
dir. Çıkanlar oradan diploma alır. Binaenaleyh 
şimdilik kaydi; elde bulunan müesseseye nazaran 
koymalıdır. Eğer diğer bir yerde bir tıp fakülte
si daha açdırsa bu da kanunla olacaktır. Orada 
zikrederiz. 

Reis — Şu halde ibareyi bir daha okuyahm. 
Encümen de bu şekli tercih ediyor. ( 1932 se

nesinden itibaren İstanbul tıp fakültesinden veya 
ecnebi fakültelerden neşet edenlerin tababet 
etmelenine usulü dairesinde ruhsat verilecek ilâh..) 

Hamdi B. ( Yozgat ) — Bu ibare maksadı 
temin etmez. 

Halil B. (îzmir) — Mevzubahs olan şey mad
denin tadilidir. Bunun için verilen takrir encü
mene gider, orada tetkik olunur ve sonra Heyeti 
umumiyeye gelir. 

Reis — Bunun için ikinci bir müzakere lâzım-
gelir. Eğer arzu ederseniz encümene verelim. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — İbareyi bu
rada düzeltelim. 

Nazif i Şerif B. ( Antalya ) — Şu şekilde yaz
sak daha ey i olur zannederim. ( 1932 senesinden 
itibaren Tıp fakültesinden mezun olanlarla ecne
bi darülfünunlarından mezun olanlara usulü veç
hile icrayi tababet eylemelerine müsaade edilir. ) 

Reis — Efendim, müsaade ederseniz İm mad
deyi encümen düzeltsin, biz ikinci maddeye geçe
lim, ondan sonra bu maddeyi müzakere ederiz. 

MADDE 2 — Mecburî hizmeti taahhütle masa
rifi Devletçe deruhde edilerek Leylî tıp talebe yur
duna kabul edilmiş olan talebe her hangi bir tıp 
fakültesinden tabip olarak neşetlerinde talebe yur
dunda geçirmiş bulundukları zamanın ( tatil za
manları dahi dahil ) iki sülüsü kadar bir müddetle 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin lüzum gö
receği mahallerde hizmet ifasına mecburdurlar. 
Ancak bu kabîl talebenin yurtta geçirmiş bulun
dukları zaman ne olursa olsun mecburî hizmet 
müddeti bir seneden az olamaz. 

Mecburî hizmetlerini ifa etmek üzere tayin e-
dildikleri yerlere giden tapiplere azimet harcırahı 
ve mecburî hizmetlerini ifa ettikten sonra Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine berveçhi peşin malû
mat vermek şartilc serbest mesleğe avdet eden ta
biplere (ihtiyarı ikamet edecekleri yerlere kadar) 
avdet harcırahı verilir. 

Ancak işbu avdet harcırahı, tabiplerin bulun
dukları yerlerden Hükümet merkezine kadar olan 
harcırah istihkakını geçemez. 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, geçen 
gün mecburî hizmet eden tabiplerin mecburî hiz
metlerini ifa ettikten sonra kendi hesaplarına ic
rayi tababet eylemek için bulundukları yerden 
başka bir yere avdet edenlere harcırah verilip 
verilmemesi hakkında bir lâyiha gelmiş ve redde
dilmişti. Şimdi bu kanunun şekli değiştirilerek 
yeniden getirilmiştir. Bu madde onun yeni bir 
şeklidir, bu cihet ise nizamnameye muhalif değil 
midir'? 

Reis — Bundan evvelki doktorların harcırah 
meselesi bir teklifi kanunî değil bir tefsirdi. Bu 
ise bir teklifi kanunidir. Onu pek eyi hatılıyo-
rum. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, mecburî hizmete tâbi olan etibbaya avdet 
harcırahının verilmesi lâzımgelir mi, gelmez mi?,.. 
Bir tefsir mevzuu olarak Heyeti Celilenizde cere
yan eden müzakere neticesinde elde mevcut madde 
ve hükümden bu mana çıkmaz şeklinde reddedildi. 
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Reddedilen tefsir mevzuunda hakikaten mevcul 

kanundan o mana çıkmadı, çıkamadı. Yoksa bir tek
lifi kanunî değildir. Şimdi mecburî hizmete tâbi olan 
Devlet memurlarının hepsi azimet ve avdet harcıra
hı alır da gene doktorlarımız almaz ; bu da adalete 
muvafık değildir. Malûmu âliniz şark ve garpte mü
badele vaziyetleri vardır. Bunların hepsine azimet ve 
avdet harcırahı verilir. Fakat doktorlar için vakti!e 
konulan hükmün zâfından dolayı bunlara vermek 
mümkün olamamış tefsir istenmiş ve yine kabili hal 
görülememiş. Şimdi yeni bir kanun yapıyoruz. Mec
burî hizmete tâbi olan Devlet memurları hakkında 
tatbik edilen esas ve umumî kavaidin bunlara da 
teşmil edilmesi gayet doğru ve madelete muvafık 
olur. 

Reis — Efendim, encümen reisi izah etti. Nizam
name ile tearuz yoktur. Çünkü bir teklif reddedil
diği zaman ayni sene içinde bir daha Heyeti umumi-
yeye gelemez. Halbuki bu, tefsir meselesi olarak 
halledilmiştir. Teklif ilk defa vaki oluyor. 

Refik Şevket Bey ( Manisa ) — Efendim, ben
deniz anlamadım. Geçenlerde müzakere edilen 
tefsirde de bulunamamıştım. Bendenizin bundan an
ladığım şudur: 

Tıp talebe yurdunda okuyarak mektepten çık
mış, vilâyeti şarkiyeden birisine Hükümet tabibi 
olarak tayin edilmiş bir zate harcırah verilmemesi 
mevzubahs midir? (O değil sesleri). Bir defa gi
decek. Avdetin manasını anlamadım. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
iki seneyi doldurdu mu, serbest kalıyor. 

Refik Şevket B. (Devamla ) — Bu o demektir ki 
senin mademki müddetin bitti, hemen beni terket. 
Bendeniz bunun tamamen aleyhindeyim. Tıp yur
dunda okuduğundan dolayı bize karşı hizmet ta
ahhüdün şu kadardır. Bu vaziyet böyle 4 mayısta 
müddeti biten bir doktorun 5 mayısta harcırahı mü
emmen ise oradan hemen alâkasını kesmek de
mektir. Halbuki o doktorun oradan hemen alâka
sını kesmek için bir sebep yoktur; Sen serbestsin 
şeklinde ve o kadar serbestsin ki hemen bugün isti
fanı verirsen avdet harcırahın hazırdır demektir. 
Bendeniz bilâkis Hükümet tababetine gelmiş ve o-
nunla istinas peyda ve şu kadar hizmet etmiş, me
muriyet vermiş bir adamın çekilmesini teşci eden 
bu kaydin kaldırılması taraftarıyım. Avdet harcı
rahının tamamen aleyhindeyim. Adalet mevzubahs 
olamaz. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, bir defa ibareye dik
kat buyurursanız Sıhhat ve muaveneti içtimaiye 
vekâletine malûmat verilmek şartı konulmuştur. 
Zaten harcırahı vekâletten alacağı için malûmat 
vermiyerek vazifesini terkederse esasen harcırah 
alamaz. Malûmat verdiği takdirde tabiî vekâle
tin tensip ettiği bir şekilde ayrılacak demektir. 
Halbuki memurin kanununun Şarkta hizmet eden 
memurlara bahşettiği salâhiyet nazarı dikkate alı
nırsa, 2 sene hizmetten sonra resmî vazifesini ter-
kederek harcırahını alır ve başka vere tayin olun

mak hakkını haizdir. Bu şerait altında bulunan 
memurlara bu kadar vâsi imtiyazlar verildikten 
sonra tabiplerden avdet harcırahını esirgemek 
doğru olmasa gerektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Bu mecburî hiz
metle o mecburî hizmet arasında farkı azîm var
dır. Askerî ve mülkî memurların istifası ile bun
ların arasında büyük fark vardır. Bunlar mecbu
rî hizmete tâbidir. Bunun için bendeniz, bu kay
din tayyini teklif ediyorum. 

Reis — Başka söz ist iyen var mı? 
Sıhhat vekili Doktor Refik B. (istanbul) — 

Efendiler, şimdi biz bu efendileri okutuyoruz, 
doktor yapıyoruz, bunların kurası ve sairesi yok
tur. İstediğimiz yere şarka da garbe de, şima
le, cenuba gönderiyoruz. Oraya gideceklere har-
cıra'hlarrnı veriyoruz. 3 sene orada bulunuyorlar. 
Hizmet müddetleri bitince nereye isterlerse gider
ler, hiç olmazsa bunların harcırahlarını encümen
le görüşüldüğü ve encümenin lütfen kabul ettiği 
gibi merkezi Hükümete kadar verir ve sonra bu
rada « istersen serbest mesleğe geçebilirsin » de
riz. Hariçten hiç hizmeti mecburesi olmıyan bir 
doktor vardır. Filânca yere tayin ediyoruz. Gi
diyor. Aradan iki sene geçmiştir. Vaziyeti sıh
hiyesi dolayısile bunun başka yere nakli icap 
etmiştir, istidasını vermiş, heyeti sıhhiyece mu
ayenesi yapılmış, başka yere gönderilecektir. 
Harcırahını veriyoruz, ayni meseledir. Üç sene 
hizmeti mecbureye tâbi tutuyoruz. Bir müddet 
sonra Hakârinin merkezinde... 

Refik Şevket B. (Manisa) — Niçin hep Hakâ-
ri efendim? Manisada ise, tzmirde ise? mutla
ka Hakâride olmaz. 

Sıhhat vekili Doktor Refik B. ( Devamla) — 
Anlaşılmıyan şurasıdır. Alacağı İzmire kadar 
gidecek bir tren parasından ibaret... 

Refik Şevket B. (Manisa) — Avdeti? 
Sıhhat vekili Doktor Refik B. ( Devamla) — 

Avdeti de o kadar. Uzak mesafelere bir vahidk 
kiyasî olarak Ankara merkezi konulmuştur. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Azamî haddir. 

Sıhhat vekili Doktor Refik B. ( Devamla) — 
Azamî had yani vahittir. 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Beyefendi, bir 
sual soracağım. Harcırah verilebilir. Hak ve 
adalet onu iktiza eder. Bir memur tayin ediyoruz. 
Avdet harcırahını da veriyoruz. Bu tabiidir. Yal
nız bunda vekâletin müsaadesinin istihsali lâzım
dır. Doktor mahalli memuriyetinden ayrılacağı 
sırada orada bir hastalık varsa ne olacaktır? 

Sıhhat vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 
Kanunda kay it var efendim. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Müddetini bitiren tabip 
merkezden istizan etmeksizin vazifesini terkede-
cek midir? 

Sıhhat vekili Doktor Refik B. (istanbul) — 
Giderse harcırahını vermeyiz. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Buna hakkınız yok. Oün-

- 5 3 



1 : 4 3 5 -5 -1932 C : 2 
kü siz üç sene için tayin ediyorsunuz. Üç senenin 
hitamında yerine adam bulamadığınız zaman o-
nun beklemek mecburiyeti kammiyesi yoktur. 

Sıhhat vekili Doktor Refik B. (İstanbul) — 
Hizmeti mecbureye tâbi etibba hakkında yaptığı
mız muameleyi müsaadenizle arzedeyim. Bunu 
bir sefer daha bu kürsüden ar/etmiştim. Hizmet
lerinin bitmesine üç ay kalanlara bir mektup ya
zarız. Hizmetinize üç ay kalmıştır. Evvelâ bu
lunduğunuz yerde kalmak istiyor musunuz? İkin
cisi, bir hastaneye veya bir mütehassısın yanına 
girmek istiyor musunuz? Üçüncüsü, her hangi bir 
kazada Hükümet tababetine devanı etmek isti
yor musunuz? Lütfen bildiriniz deriz. Ne cevap 
verirse onun üzerine muamele yaparız. Mesele 
budur. Şimdi ben bu kazada kalmıyacağım de
di. Bunun üzerine vekâlete düşen vazife doktor 
varsa o kazaya bir başkasını göndermekten iba
rettir. 

Reis — Bu madde hakkında Refik Şevket Be
yin tay teklifi vardır. 

YÜKSEK RİYASETE 
ikinci ve üçüncü fıkraların tayyini teklif ede

rim. 
Manisa 

Refik Şrrket 
Reis — Tay teklifini kabul edenler . . . Ut ini

ydiler . . . Tay teklifi kaimi edilmemiştir. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim', burada 

(berveçhi peşin) tabiri vardır. Müsaade buyurur
sanız bunun yerine başka bir tabir koyalım. Pe
şin ticaret gibi bir şey oluyor (Handeler). 

Reis — (Berveçhi peşin) tabirinin yerine (da
ha evvel) tabiri evi olur. Bu tabiri kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul olunmuştur. 

Şimdi maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etm iyeni er . . . Kabul olunmuştur. 

Efendim, birinci maddenin encümence veril
emiş formülü vardır. Müsaade buyurursanız onu 
da okuyalım da mesele halledilsin. 

MADDE 1 — 1932 senesinden itibaren kadın 
olsun erkek olsun İstanbul tıp fakültesinden me
zun olacaklarla ecnebi darülfünunlarından neşet 
ederek tababet etmelerine usulü dairesinde ruhsat 
verileceklerin 8 teşrinisani 1339 tarih ve 3(>9 nu
maralı kanuna nazaran tâbi 'bulundukları iki sene
lik mecburî hizmet kaldırılmıştır. 

9 mayıs 1928 tarih ve 1237 numaralı kanunun 
tahmil eylediği mecburî hizmetler bu hükümden 
müstesnadır. 

Ali Rıza B. (Mardin) — Maddede " İstanbul 
tıp fakültesinden mezun olanlarla ecnebi darülfü
nunlarından neşet edecek ...,, deniliyor. Bu neşettik 
le mezuniyet arasında bir fark var mıdır? 

Reis — Eendim, ibare meselesi. Ayni kelimeyi 
ayni maddede tekrar etmemek içindir. Araların
da fark yoktur. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Maddede (mec
burî hizmet refedilmiştir) ibaresi vardır (refedil

miştir) kelimesi yerine (kaldırılmıştır) kelimesi
nin konması daha muvafık olur. 

Reis — Birinci maddeyi bu son şeklile kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Birinci madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 3 — İkinci maddedeki hizmetlerden 
imtina edenler yurtta kendileri için sarfedilen pa
ranın iki mislini defaten vermeğe mecburdurlar. 

Bu parayı tamamen veremiydiler icrayi sanat 
edemiyece.kleri gibi resmî ve hususî hiç bir mües
sese ve teşkilâtta dahi istihdam olunamazlar. Bun
ları bilerek istihdam edenlerden bu masraf tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. Ancak Ley
lî talebe yurdunda bir seneden az bir müddet kal
mış olan talebeden yurdu terkedenlcrden yurtta 
kaldıkları müddet zarfında kendilerine isabet eden 
masarif yalnız bir misil olarak tahsil olunur. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendini, encü
menden bir şey soracağım. Maddede " iki misil 
tabiri var. Mazbata muharriri Bey riyaziyatçıdır
lar. Kendileri bu "iki misil" den ne anlıyorlar. 

Reis — Meselâ 100 ise 200. 
Refik Şevket B. (Manisa) -— AH ta da "'bir mi

s i l" var, ondan ne anlıyorlar? 
Reis — Yalnız kendisini, öyle değilmi? 
Mazbata muharriri Kemal Zaim B. (Konya) — 

Evet efendim öyledir. 
Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim, burada 

üçüncü bir şahıstan bahsolunuyor. 
Ondan tazmin ettirmek hükmü var. Bunun için 

bir şart konulur, bir şey denilir. Eğer maddenin ilk 
fıkralarında görüldüğü veçhile böyle mecburiyeti 
ifa etmiyenler icrayi meslek ve i fay i vazife eder
lerse böyle bir adamın istihdamı bir cürüm teşkil 
ediyor ki bunlar tetkik edilecek meselelerdir. 
Bilerek veya bilmiyerek istihdam meselesi de nıev-
zubahstir. Binaenaleyh bu maddenin tetkik edil
mek üzere Adliye encümenine tevdiini teklif elli
yorum. 

Reis — Salâhattin I.ey üçüncü maddenin Adli
ye encümenine tevdiini teklif ediyor. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İkinci madde mucibince Leylî tıp 
talebe yurduna kabul edilenlerden tıp tahsilini 
t erkeden veya sıhhî sebepler haricinde fakülte
den daimî olarak çıkarılanlardan yurtta kendileri 
için yapılan masarif tahsil olunur. 

İnzibatî sebeplerle yurttan çıkarılmış olan ta
lebe bir trimestr müddet ince fakültede tedrisata 
kabul olunmazlar. Bunlar bilâhare her hangi bir 
fakülteden tabip olarak neşetlerinde ikinci madde 
mucibince mecburî hizmete tâbi tutulurlar. Bu 
hizmeti ifadan imtina edenler hakkında üçüncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Adliye encümenine tevdii hakkında tek
lif yoktur. Maddeyi okunduğu veçhile reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Etibbanın hizmeti mecburesi 
hakkındaki 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numa
ralı ve 24 mayıs 1928 tarih ve 1298 numaralı ka
nun ile 11 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı ka
nunun dördüncü maddesinin etibbanın mecburî 
hizmetine ait fıkrası mülgadır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etm iyeni er... 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1932 senesinden ev
vel istanbul tıp fakültesinden veya ecnebi darül
fünunlarından neşet etmiş bulunan tabipler yal
nız bir senelik mecburî hizmete tabidirler. 

Sıhhî bir mazereti olmaksızın bu hizmeti ifa
dan istinkâf eden tabipler iki sene müddetle ic-
rayi sanattan menolunurlar. 

Leylî tıp talebe yurduna dahil olarak trp tah
siline devam etmiş olanlar bu hükümlerden müs
tesnadırlar. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Şimdi benim 

bundan anladığım şudur: 1932 senesinden evvel 
neşet etmişse tıp talebe yurdunda okumamış olanlar 
bir sene hizmete tâbidir. Halbuki ilga ettiğimiz 
kanunda iki sene idi, bir seneye indirmiş oluyoruz. 
Leylî tıp talebe yurdunda tahsil etmiş olanlar 
bundan müstesnadır deniyor. Yani ilga edilen 
kanunun beşinci maddesi ile kendilerine tahmil 
ettiğimiz üç sene baki midir? 1932 den evvel ne
şet etmişler için bir sene hizmetleri mecburidir. 
Binaenaleyh 931, 29, 28 böyle gidecek. Leylî 
tıp talebe yurdundan 1931 de çıkmış olanlar 
bu hükümden müstesnadır demek ne demektir? 
ibare başka türlü yazılmalıdır . 

Reis — O fıkrayı tamamen tayyetsek manaya 
halel gelir mi? 

Mazbata muharriri Kemal Zaim B. ( Konya ) 
— Leylî tıp talebe yurduna giren talebe taahhüt
name veriyor. Bu, taahhütnamenin baki kalacağı 
ibaresidir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Mazbata mu
harriri Bey arkadaşımızın verdiği izahata göre 
o taahhütnamenin de hükmü kalmıyor. Kanun 
ilga edilince taahhütnamede olan müddeti hiz
met te kalkıyor. Kanunun yerine yeni bir kanun 
koyuyoruz. 1931 senesinden sonra çıkacak talebe 
yeni kanuna tâbi olacaktır. Onun için, son fıkra
da sakatlık görüyorum. Mektepte ve talebe yur
dunda okumuş olanlar iki sene, tıp talebe yurdun
da okumamış olanlar bir sene gibi mana anlaşılıyor. 
Bu kanunun hükmü eskisinden daha mı şiddet
lidir? ( Evet sesleri ) . O halde eski ahkâmı mu
hafaza için her ikisini de ikmal etmiş olanlar üç 
sene hizmete tâbidir diye kabul edersek mesele 
kalmaz. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Dr. Refik B. 
(İstanbul ) — Efendim, Leylî tıp talebe yurduna 
dahil olarak tıp tahsil etmiş ve elyevm hizmette 
bulunanlar demek maksadı temin ede»1. 

Reis — Şimdi ibarenin aldığı şekil okunaeak-
ıv: (Leylî tıp talebe yurduna dahil olarak tıp tah

sil etmiş ve elyevm hizmette bulunanlar üç sene1 

hizmete tabidirler), 
Muvafık mı efendim? Maddeyi bu tadille reye 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maarif vekilleri me
murdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reye arzetmiyorum. Çünkü 
kanunun bir maddesi Encümene gitmiştir. Müsaade 
ederseniz münakale kanununa geçelim. 

14 — Millî Müdafaa vekaleti 1931 senesi deniz 
bütçesinde 75 823 liralık münakale yapılması hak
kında 1/320 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . .». 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun 

BÎRÎNOÎ MADDE — 1931 malî senesi Millî 
Müdafaa vekâleti deniş kısriiı bütçesinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasında 75 823 liralık mü
nakale yapılmıştır. 

CETVEL 

Millî Müdafaa V. (deniz kısmı) 
P. Zam 

755 Maaşatı umumiye ve tekaüt ikra
miyesi 68 188 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. ' Zam 
765 Harcırah 1 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F. ' Zam 
773 Nakliyat 1 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F . ' Zam 
779 Ecnebi memleketlere memuren gön

derilecek zabitan ve memurin har
cırahları 5 635 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

fi 1 147 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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(Birinci madde tekrar okundu) 

îteis — Birinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü 
icraya Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umum iyesin i tayini esami ile reye arze-
diyorum. 

15 — Maarif vergisi kanununun 5 inci madde
sinin tefsiri hakkında 3/5 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Dahilice, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları 

Refik Şevket B. (Manisa) Bunu tehir ede
lim. 

Reis — Reyler verilinciye kadar çıkarabiliriz. 
Refik Şevket B. (Manisa) — Maarif vergisi 

çf>k mühim bir meseledir. Bir kaç vekâleti alâ
kadar ediyor. 

Reis — O halde reylerinizi lütfen istimal bu

yurunuz. Burada bırakalım. Ruznameye cumar
tesi devam edeceğiz. 

Hamdi B. (Yozgat) — Müzakereye hitam ve
rildi mi efendim? 

Reis — Hayır efendim, hayır. 
Hamdi B. (Yozgat) — Gidiyorlar gibi oldu da. 
Reis — Evvelki reylerin neticesini tebliğ ede-

| yim : Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe-
j sinde münakale yapılması hakkındaki kanuna. 175 
zat rey vermiştir. Kanun 175 reyle kabul edil
miştir. 

Maliye ve Nafıa vekâletleri bütçelerinde müna
kale yapılmasına dair olan kanuna 164 zat kabul et
mek suretile rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 
164 reyle kabul edilmiştir. 

Son kanuna rey vermiyenler reylerini versin
ler. ^ 

Âra istihsali hitam bulmuştur. 
Neticeyi arzediyorum: 
1931 malî senesi bütçesinde münakale yapıl

ması hakkındaki kanuna 170 zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun 170 reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 

-Evkaf Umum Müdürlüyü 1Ö34 senesi bütçesinde münakale yapılması im 
dair kamın 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 175 
Kabul edenler : 175 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 142 
Münhaller : 0 

(Kabul edenler] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet B. 
izzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 

Rıza Nisari B. 
yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslitiittin Abdullah B. 

Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
İNuman B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
ibrahim Yörük Bâ 

Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
thsaıı B. 
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Bilecik 

Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu. 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. > 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Necip Asım B. 
Eskişehir 

Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

tstanb%l 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Sainı B. 
Kani B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B . 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 
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Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasira B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmiyenler J 
Adana 

Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R . C.) 
Halit Ferit B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
Ubeydııllalı B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (t. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

î sümbül 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hayrullah B. 
Salah Cimeoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
fOsmanzade Haindi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
[Tahsin B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Naim Hazim B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Rasim B. 
Recep B. 

Malalya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabrı B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

(V.) 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
[Memet B. 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
|lrfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
İNuri B. 
jşükrii Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
i Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
[Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hasan B. 
İNebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

- 5 8 -
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Urfa 

Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Maliye ve Nafıa vekaletleri 1931 bütçelerinde münakale yapılmasına dair 
kanunun neticei arası 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 164 

Kabul edenler : 164 
Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 153 

Münhaller : o 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B4 

Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif i Şerif B4 

Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
>Jaci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 

- 5 9 -
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Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Haz im B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
liag-ın B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzrı B. 

Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Halikı B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Süleyman Fikri B. 
Muş 

Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 

Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Raif B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
tzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat 1>. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Ilalit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Haydar B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B 
Dr. Mazh ar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bay azıt 
Bayraktaroğhı Halit B. 
(t.*A) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Salih B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
ismet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. (1. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbckir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

6 0 -
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Erzincan 

Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Münir B ; 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hayrullah B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B . 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
tbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (t. Â.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
NurfB. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Emin B. 
Siirt 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
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1931 bütçesinde münakale yapılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmişir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B4 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B, 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Aza ac ledi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler . 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 317 
170 
170 

0 
0 

147 
0 

/ Kabul edenler J 
Bolu 

İsmail Hakkı B. 
Burdur 

Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Rmin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asını B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş, 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümilşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
tbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ali Rana B. 

Dr. Refik B( 

Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Halil B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 
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Konya 

Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 
Refik Şevket B. 

Tahir B. 
Maraş 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B, 

Bize 
Ali B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtf i B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B, 
Hasan B. 
Raif B. 

Urfa 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 

[Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. ( V. ) 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
A l i B . 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
falıya Galip B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
•idnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
ahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. ( Rs. ) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I. A.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Galip B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
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Reşit B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

îstanbhd 
Abdülhak Hâmit B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hayrullah B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. 

Kars 
Muhittin Ps. 
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Kastamonu 

Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit Ba 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
ibrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 

Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
lAtıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B.( \r. ) 

Sivas 
[Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

IVasfi Raşit B. 
Tekirdağ 

Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 
I Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

0 ~ € H 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 125 
Divanı muhasebat raporları hakkındaki Ö90 numaralı kara
rın 8 inci maddesinin tefsirine dair 3/58 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Divanı muhasebat ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile Devlet memurları maaşatının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin tefsirine 

dair 3 168 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

Divanı muhasebat raporları hakkındaki 590 numaralı kararın 8 inci maddesinin tefsirine dair 3/58 
numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T- C. 
Jiaşi'ckâlet 22 - VI - 1931 

MuumvJât müdürlüğü 
S (i;/1: 6/1792 

P>. Al. M. Yüksek Reisliğine 

'Divanı muhasebat raporları üzerine i t t ihaz buyurulan 590 numaral ı JUiyük Millet Meclisi kara
rının S inci maddesinin makabl ine teşmil edilip edilemiyeceği hakk ında Maliye vekâletinin tefsir 
talebini havi 20 - VI - 19ol tar ih ve 89 numaral ı tezkeresi sureti lei'i'en t akd im olunmuştur . 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim etendim. 
Başvekil 
•İsmet 

Maliye vekâlelinitı S!) numara ve 2 0 - V I -1931 tarihli tezkeresi suret idir 

Divanı muhasebat raporları üzerinde ittihaz buyurulan 590 numarah karar ın neşri tarihi olan 
20 - X I I -1930 tarihine kadar umumî bütçeden maaş alan muallimlerden mülhak ve hususî büiçeleıde 
de muallimlik kabul etmiş olanların muvazenei urmımiyeye dahil olmıyan nıüessesattaki maaşları hak
kında teadül kanununun beşinci maddesi ahkânutatbik edilmekte idi. Mezkûr kararla, bu gibilerin 
ancak muvazenei umuıniyeye dahil nıüessesattaki maaşlarının teadül kanununa tevfikan mül
hak ve hususî bütçelerle idare edilen nıüessesattaki maaşlarının ila ahkâmı sabıkaya tevfikan tesviyesi 
kabul edilmesi üzerine işbu karar tarihinden itibaren bu şekilde muamele yapılmakta ise de bazı alâka
dar lar salifülarz Meclis kararının S inci maddesinin teadül kanununun beşinci maddesinin maksadını 
izah eder mahiyette olduğundan kanunun mevkii meriyete vazmdan itibaren makabline işmal suret ile 
tatbik edilmesi lâzım<>cldiğini iddia etmektedirler. Tefsirlerin bile makabline teşmili muvafık olup olma
dığı nazariyatı kuyudiyede henüz halledilmemiş şu kadar ki bizde mül^a Şûrayı devletçe ittihaz edilen 
bir kararda emri vakiler müstesna olmak üzere tefsirlerin makabline şamil olması esası teamülen tat
bik edilmekte bulunmuş olup Meclis kararları tefsir karar lar ı mahiyetinde olmadığından ittihaz edil
diği tarihten itibaren tatbiki lâznn»elmekle beraber yukarıda bahsi »ecen karar kanunun tatbiki şekli
ni tavzih etmek itibarile ilmen tefsir mahiyetini arzetmekte ise de vazıı kanunca tefsir yoluna i^idil-
meyip mevzubahs meselenin karar şeklinde meriyete konulması vazıı kanunun da hâdiseyi kararla tes-
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bit etmeği kastettiğini işrap etmekte olduğundan divan raporları üzerine Meclisi Âlice ittihaz edilen 
mukarrera t ahkâmından kanunun müphem noktalarını izah eden mevaddının makabline şamil olup ol
madığının makabline şamil olduğu takdirde emri vakilerin istisna edilip edilmiyeceğinin tefsiri için 
meselenin Meclisi Âliye arzına müsaade buyunı lmasını istirham eylerim efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdiil halik 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. Mu, encümeni 9-1-1932 

Karar No: 6 
Esas No: 3/5H 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâlet i (Vlileden ^elip encümenimize havale buyurulaıı 22 haziran 19ol tarihli ve li/1792 
numaral ı tezkereye melfuf Maliye vekâletinin tezkeresi sureti Divanı •muhasebat reisi Fuat ve Muha-
sebei umumiye müdürü umumisi Faik Beyler hazır olduğu halde okundu. Tezkerenin mütaleasile 
ıuumai leyhimadan a lman izahattan tefsiren halli ta lep olunan meselenin hem muvazenei umumi-
yeye dahil bulunan hem de mülhak veya hususî bütçe ile idare olunan devair ve nıüessesatta mu
allimlik ve müderrisliği bulunan zevatın maaşlarının ne suret le tesviyesi icap et t iğine dai r Divanı 
muhasebat ın üç aylık rapor lar ı üzerine Meclisi Âlice i t t ihaz buyurulaıı 590 numara l ı karar ın 
ka r a r tar ih inden evvelki muamelâta ne suret le tatbiki lâzım geldiğinin tayin inden ibaret bulun
duğu anlaşıldı. 

Eneümenimizee itt ihaz olunup Heyeti (Yüleee tasvip buyurulnıuş olan mevzubahs kara r k a r a n 
tefsiri değildir . Dunun emrivakilere sureti tatbikini te tk ik ve teemmülden ziyade hadise üzerine 
beyanı mütalea daha muvafık görülmüş ve bu hususta yapılan teatii efkâr neticesinde de maaşla
r ından bir kısmını muvazenei umumiye ve diğer kısmını mülhak bütçelerle idare edilen devair 
ve •müesseselerden a lmakta bul itan müderr i s ve muallimlerin maaşlar ı hakkında teadül kanunu
nun (5) inci maddesinin sureti tatbikına dair Divanı muhasebatça derınevan ve (590) numaral ı 
kararla tasvip edilmiş olan noktai nazar teadül kanununun (5) inci maddesinin sureti tatbikini 
vazıhan iraeden ibaret olduğu cihetle muamelâtı sabıkanın da bu karara levfik ve tatbiki lâzım gel
diğinin Heyeti rmumiyen in nazarı tasvibine arzı t ckar rür ett ir i lmiştir efendim. 

Reis Na. M. M. Kâ. Aza 
Rize Afyon Karahisar Sinop 

Ali Ali Cemal Hulusi 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni -1-1Y-1932 
Karar No. i:~> 
Esas No. 3/~>8 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat rapor lar ı hakkındaki 590 numara l ı kararın 8 inci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletin 22 haziran 1931 tarih ve 6/1792 numaral ı tezkeresile merbutu Maliye vekâletinin tez
keresi sureti ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası encümenimize havale buvurulınakla Divanı mu-

Aza 
Artvin 
.1/. Al i 

Aza 
Tankın 

Ki fal 

Aza 
İzmit 

Sırrı 
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hasebat Reisi ve muhasebei umumiye umum müdürü huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Maliye vekâletinin tezkeresinde izah ve tefsiri talep olunan karar Divanı muhasebatın eylül 1929 
ve ağustos 1930 aylarına ait raporların sekizinci fıkrasında Divanı muhasebat noktai nazarını kabul 
eden Divanı muhasebat encümeninin nvütaleasına mütealliktir . 

Divanı muhasebat encümeni ahiren tetkik ettiği bu karar hakkında bir kararı tefsiri olmadığtt« 
kaydetmiş ve binnetice maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan kanunun beşinci maddesindeki umu
mî ve esası hükümlerin sureti tatbik ve tavzihine mütedair olan mezkûr kararın muamelâtı sabıka
ya da tatbik olunup olunmıyacağı hususunun Heyeti umumiyeye arzını kararlaştırmıştır. 

Şu halde tefsir mevzuu tevhit ve teadül kanununun beşinci maddesile 17 inci maddesindeki hüküm
lerin tarzı içtihadına taallûk ettiği ve bu kanun esasen Bütçe encümenince tetkik edilmiş bulunduğu 
cihetle dahilî nizamnamenin 124 üncü maddesi mucibince mezkûr encümene havale buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Çorum Bayazrt İstanbul Konya Mersin İzmir Diyarbckir Kütahya Malatya 

ismet İhsan M. Ziya Refik Hamdi Kâmil Zülfü Ömer M. Nedim 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 5 inci maddesinin tef »iriae dair 
S/168 numaralı Başvekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet " . 13 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/.928 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülü hakkındaki 1425 numaralı kanunun 5 inci madde
sinin tefsiri, Maliye vekâletinden yazılan sureti merbut 10 - IV - 1932 tarihli ve 78 numaralı tez
kerede rica edilmektedir. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. ( . 
Başvekil 

,T ismet 

Maliye vekâletinin 10 - IV - 1932 tarih ve 78 numaralı tezkeresi sureti 

Devlet memurları maaşatmın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun beşinci mad
desinin ikinci fıkrasında (maaşlı memurlardan uhdelerinde maaşlı müderrislik veya muallimlik bulu
nanlara ; memuriyetlerinden dolayı maaşının tamamı ve müderrislik veya muallimlikleri için muhas-
sas maaşın üçte ikisi verilir) diye muharrerdir. 

Bu madde hükmüne istinaden ve fıkradaki maaşlı memurlara kıyasen umumî, hususî ve mülhak 
bütçelerden ücret alıp uhdesinde bir muallimlik bulunan zevata da almakta oldukları ücretlerin 
tamamı ve muallimlik veya müderrislik maaşlarının üçte ikisinin tesviyesi muktazi görülmüş ve hak
larında bu suretle muamele tatbik edilmişti. Bunlardan bazı muallimler buna itiraz etmekte ve ka
nunda ücretliler derpiş edilmemiş olduğundan muhassas ücretlerde beraber muallimlik maaşlarının 
da tamamını almaları lâzımgeldiği iddiasile Devlet şûrasına müracaat etmektedirler. Filhakika sureti 
aynen yukarıya dercedilen fıkrada ücretliler zikredilmemiş ise de ecirlere maaşlı Devlet memurların
dan fazla bir hak bahsedilmesi muvafık görülemiyeceği ve bu noktai nazar uhdelerinde hangi ücretli 
idarî vazifeler bulunan muallimlerin mezkûr ücretlerle muallimlik maaşlarının tamamının verilmesi 
lâzımgeleceği kanunda tasrih edilmiş olmasile de müeyyet bulunduğu cihetle kanunun bu hükmünün 
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maaşlı ve ücretli alelümum memurine şamil olduğuna kanaat edilmekledir. Maahaza bu hususta va
ki itirazlara nihayet verilmek üzere bu kaydın yalnız maaşlı memurlara, mı ait olduğunun yoksa ma
aşlı ve ücretli tefrik edilmiyerek bilûmum memurlara teşmil edilmesi mi lâzımı>eldiğinin tefsiren halli 
tasvip buyuruldı ığu takdirde keyfiyetin Meclisi Âliye arzına müsaade buyurulnıasmı arz ve istirham 
eylerim efendim, 

Bütçe encümeni mazbatas ı 

T. II. M. M. 
llııtve encümeni ;18/l V/1032 

M. No. M 
Usa* No. :î/r>H. im 

•çi. Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat rapor lar ı üzerine itt ihaz buyurulaı ı 51)0 numaral ı B. M. Meclisi karar ının 
8 inci .maddesinin makabline teşmil edilip edilemiyeceği hakkında Maliye vekaletinin tefsir talebini 
havi 20/YI/1931 tarih ve 89 numaral ı tezkeresinin takdim edildiğine dair Başvekâletin (i/1792 nu
mara l ı tezkeresile Divanı muhasebat ve Maliye encümenlerinin mazbataları ve yine Devlet me
murlar ı maaşatmın tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaral ı kanunun 5 inci maddesinin tefsiri 
zımnında Maliye vekâletince yazılan 10/IY/1932 tarih ve 78 numaral ı tezkerenin lUiyük Meclise 
takdim olunduğuna dair olan Başvekâletin 13 nisan 1932 tarih ve (i/928 numaralı tezkeresi encüme
nimize havale buyurulmuştur . İler iki tefsir talebi maaşatıu tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
5 inci maddesile alâkadar olmak itibarile eııcümenimizcc tevhiden tetkik ve müzakere olundu. 

lTmumİ bütçeden maaş alan muallimlerden mülhak ve hususî bütçelere dahil teşkilâtta dahi mual
limlik kabul edenlerin muvazenei umum iyeye dahil olmıyan müessesattan alacakları maaşları hakkın
da teadül kanununun 5 inci maddesi ahkâmının tatbik olunamıyacağma dair olarak Divanı muha
sebat rapor lar ın ın muhteviyatı üzerinde Büyük Meclisçe ittihaz buyurulan 590 numaralı karar ra
porlarda münderiç hâdiselere maksur bir karardır . Kanunlar ın tefsiri bu kanunları lâyiha halinde 
ihzar eylemiş olan teknik encümenlere ait olması nizamnamei dahilinin 124 üncü maddesi ahkâmı ica
bından bulunduğuna »'öre Divanı muhasebat encümeninin kanunların tatbikini alâkadar eden hâdi
seler üzerindeki karar lar ı bu encümen mazbatasında dahi işaret edildiği üzere tefsir mahiyetini haiz 
olmıyarak Heyeti umumiyenin kabulüne iktiran ettiği takdirde kanunların münhasıran o hâdise
lerde tatbik tarzını teshil edecek mahiyettedir. 

Bu itibarla tefsir mahiyetini haiz olmıyan salifülarz karar ın taa l lûk eylediği ve maksur bulun
duğu hâdiseden ^ayri evvel veya sonra mevzubahs olmuş ve olacak hâdiselere şamil bulunmaması lâ-
zınıyel inektedir. 

Zati meseleye gel ince: 
1) Teadül k a n u n u n u n ; 17 inci maddesile mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan teşkilât ve 

nıüessesat için. ayrı ve kendilerine has teadül tasnifinin ihzarını derpiş eylemiş ise de bu cihet sırf 
maaşların teadül esaslarının tesbitiııe ve bu teşki lât ve müesseselerin kendi hususiyetlerini tebarüz 
ett irecek bazı ahkâmın vazma matuf olup teadül k a n u n u n u n ihtiva eylediği umumî hükümlerin 
bu teşkilât ve müesseselere de bir çok noktalarda teşmil edilmesi bu kanunun <>-erek metin ve j^erek 
maksadı ınuk taz iya tmdandı r . Du itibarla teadül kanununun umumî ve mut lak hükümler in in bü
t ü n Devlet teşki lât ına şamil bulunması iktiza eder. 

2) Umumî bütçeden maaş alan muall imlerin yine umumî bütçeye dahil bulunan bir müessese
de diğer tedr is vazifeleri deruhde eyledikleri t akd i rde ikinci muall imlik maaşını sülüsan ve üçüncü 
muallimlik maaşını da sülüs olarak almalar ı teadül k a n u n u n u n neşrinden evvel mevcut olan kaide
lere bil hesap mütenazı r olmak üzere kabul olunmuş bir esastır. 
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3) ikinci ve üçüncü muallimliklere ait maaşların tam verilmemesi için mevcut olan esbabı mu

cibe - ki muhtelif vazifelerin bir zat üzerinde içtimai o vazifelerin hakkile ifasına mani olmak iti-
barile esasen merdut ve ancak zaruret muvacehesinde kabili kabul olmak dolayısile teşvik ve ter-
gibinden içtinap edilmesi lâzımgelen bir teamül olmaktan ibarettir - daima mevcut ve mevzuatla 
mündefi olmamış bulunmak itibarile vazifenin ait olduğu müesseseye gayritâbi ve her yerde va
rittir. 

Bu mülâhazalardan mülhem olarak encümenimiz teadül kanununun 5 inci maddesinin mutlak hükmü
nün mülhak ve hususî bütçelere dahi şamil bulunmas lâzımgeldiğine karar vermiş ve ancak şimdiye kadar 
her hangi bir içtihat ile verilmiş olan maaşlar üzerinde iadei muhasebe ve muamelenin bu hâdisede 
caiz görülmediğini de kaydeylemeği lüzumlu bulmuştur. hütmeğie2 

Ücretli bir vazife ile müstahdem iken maaşlı bir muallimlik deruhde eden zevata muallimlik maa
şının ne suretle tesviye edilmesi lâzımgeleceği hakkındaki tefsire gelince: 

Teadül kanununun 5 inci maddesinin istihdaf eylediği gaye aslî vazifeden gayri olarak deruhde 
edilmiş olan muallimlikler maaşlarının tam verilmemeğidir. Bu noktai nazardan aslî vazifenin maaşlı 
veya ücretli bir vazife olması müsavidir. 

Yukarıda dahi arzedildiği veçhile aslî vazifesinden gayrı maaşlı bir muallimlik deruhde eden Dev
let memurlarına muallimlik maaşının tam verilmemesi hakkında teadül kanununun 5 inci mııddesilc 
vazedilen hükmün esbabı mucibesi, tasarruf gayesinden başka muhtelif vazifelerin bir zat üzerimle içti
mai o vazifelerin hakkile ifasına mani olmak itibarile esasen caiz olmamasından ve işlerin vatandaş
lar arasında tevziinde adaletin icaplarına riayet edilmesinin temininden ibarettir. Binaenaleyh zaru
retler karşısında tecviz edilebilecek vazife ceminde aslî vazife maaşlı veya daimî ücretli olsun ve de
ruhde edilen munzam vazife maaşlı veya daimî ücretli olsun teadül kanununun 5 inci maddesinin 
- maddede sarahaten istisna edilenler yine müstesıa kalmak üzere - hükümlerinin şümulü dairesine 
girmesi tabiî ve zarurî görülmüştür. 

Her iki mevzu üzerindeki karar ve kanaatlerimizi Umumî heyetin tasvibine arzederiz. 

Reis M. M. Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Erzurum Çorum Manisa Niğde 
/ / . Fehmi K. Zaim Aziz Mustafa Faik 

Aza Aza Aza Aza 
Kırklareli Kayseri Giresun Kırklareli 
M. Nahit A. Hilmi Kâzım Şevket 

TEFSİR FIKRASI 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numaralı kanunun 5 innci madde
sinin mutlak ve umumî hükümleri mülhak ve hususî bütçelere dahil bulunan maaşlı ve daimî ücretli 
tedris hizmetlerine ve aslî vazifesi ücretli bir vazife olan müstahdemlerin deruhde edeeekleri maaşlı 
muallimlikler maaşlarına ve aslî vazifesi maaşlı olupta daimî ücretli bir muallimlik deruhde edenle
rin ücretlerine de şamildir. 





Sıra No 124 
İ7I0 numaralı kanunun 7 inci maddesini muaddil I 237 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 7 -1-1932 

Muamelat müdürlüğü 
Sayı 6/38 

lî. Al. Al. Yüksek licislifjiıtc 

Ziraat makinalannda kullanılan mevaddı müşteile hakkındaki 75 2 ve 1527 numaralı kanun
lara müzeyyel 1710 numaralı kanunun yedinci maddesini tadilen İktisat vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 3-1 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte iakdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyunılmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Traktör tazminatı hakkındaki 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesindeki salâhiyete müs
teniden vekâletimizle Ziraat bankası arasında aktölunan mukavelelerle banka nezdinde üç 
milyon liralık bir kredi kuşat edilmiş ve şimdiye kadar muameleleri intaç olunan traktör 
eshabı için çiftçilere işbu krediden tediyatta bulunularak halen 198 lira bakiye kalmıştır. 
Ancak bu kanun mucibince tazminat almağa müstahak bulunan çiftçilerden bir kısmının mu
ameleleri intaç ve istihkakları tesviye edilmiş ve diğer bir kısmının da muameleleri hitam bul
duğu halde salifülarz kredinin tükenmiş olması hasebile matlupları tediye olunamamıştır. 

Bu suretle mezkûr kanun ahkâmının tamamen tatbikim temin için daha 600 000 lira 
kadar bir paraya ihtiyaç görülmekledir. 

1710 numaralı kanunun 7 inci maddesi banka nezdinde açılacak kredi miktarını üç mil
yon liraya kadar tahdit etmiş bulunduğundan ve halbuki esbabı maruza dolayısile yeniden 
ziraat bankası nezdinde bir kredi açılması zarurî görüldüğünden mezkûr madde mucibince 
ziraat bankasına karşı taahhüdatta bulunmak üzere 3 milyon liraya kadar mezuniyet almış olan 
vekâletimizin bu mezuniyetinin 3 000 000 liraya iblâğı icap etmektedir. 



İktisat encümeni mazbatası 

• T. &. k M. 
İktisat encümeni 28 - 111 - 1932 

Karar N,o. 19 , . ,. , 
Esas No. İ/23T •- •"•••':.•-••-'• - r ' ".\.;-^ •'-• '•-,'-. ' ]i: ;î\i«> • * 

'.--' ' : - ' ; ' •. • ' ' V;J^"? - Yijksök -Reisliğe '. ,r. v ••;•• ? - . ; • ; . . ' - ; ;
v
 :f ;>>i ;; ? 

Ziraat makinalarında kullanılan mevaddı. müşteikr hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara mü-
zeyyel 17Î0 numaralı kanunun 7 inci maddesinin tadiline dair olup encümenimize havale buyurulan 
kanun layihası ve esbabı mucibesi Ziraat umum müdürü Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Traktör tazminatına dair olan 17.10 numaralı kanunun mezkûr maddesi Hükümeti Ziraat bankası 
Uezdinde (3 000 000) liralık bir kredi açmağa salahiyetli kılmakta idi. Filhakika kanunun bu hük
müne tevfikan (3 000 000) lira alınarak alacaklılara verilmiş ve halen bu paradan ancak 198 lira 
kadar bir para kalmıştır. Halbuki tazminata müstahak bir kısım traktör sahiplerinin daha mevcut ol
duğu cereyanı muameleden anlaşılmış olmakla bunların haklarının da verilmesi tabii »'örüldüğün
den btı lâyihai kanuniye de esas itibarile encümenimizce kabul edilmiştir. 

Yalnız talep olunan (600 000) lira fazla tahsisatın (100 000) lirası Ziraat vekâleti müessesatmda 
bulunan petrollu traktörlerin ağır yağlı traktörlerle istibdaline ait olduğundan ve bütçe vaziyeti dola-
yısile .bu paranın sarfı ise münasip görülmediğinden (600 000) lira yerine ( 500 000 ) liralık bir 
kiyxli açılmasına ve birinci maddede ona »Öre tadilât yapılmasına karar verilmiştir. 

iktisat En. Reisi M. M. Kâtip Aza 
İzmir Mardin Bolu 

M. Halimi Ali Rıza izzet Şükrü 

Aza Aza Aza Aza 
Zonguldak Aksaray Manisa Ankara 

Ragıp Yaşar M. Kani Eşref 

Bütçe encümeni mazbatası 

r. n. M. M. 
•c encümeni '" ' 28 - IV - 193:2 

Yüksek Reisliğe 

Aza 
Konya 

A. Hamdı 

Aza 
Trabzon 

Dan is R 

Aza 
Aydın 

Fuat 

Aza 
Bursa 

asim Fe ril 

M. No. 92 
Kutta No 1 '237 

Ziraat mıntakalarında kullanılan fhevaddı müşteile hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlaı';l 
müzeyyel 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini tadilen iktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 3 - 1 - 1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılmış olan kanun 
lâyihasile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 7 - t - 1932 tarih ve 6/38 numa
ralı tezkeresile merbutları ve İktisat encümeninin bu baptaki muaddel teklifi ile esbabı mueibesİ en
cümenimize havale buyurulmuş olduğundan ehcünıenimizce Ziraat vekili Beyin huzurile mütalea ve 
tetkik olundu: 

Encümenimiz esbabı mucibelerin tetkikinden ve Ziraat vekili Beyefendiden alınan izahattan sott-
ra ağır yağ yakan veya »azojenli traktörler bedelinden mahsup edilmek ve şehevî tediye miktar! 
750 000 lirayı »eçnıemek üzere Ziraat bankasına karşı eenifın 3 milyon lii'aya kadar taahhüdat-
ta bulunmak üzere 1710 numaralı kanunun İktisat vekâletine vermiş olduğu salâhiyetin İktisat en
cümeninin teklifi veçhile 3 500 000 liraya çıkarmağt muvafık bulmuş ve şekle ait tadilâtla lâyihayt 
kabul eylemiştir, 



Aneak gerek yerli mahsulâtın kullanılması ve gerek hariçten- ithat edeeeğittiz- • mamulât ve 
mahsulâtın her türlü fırsat. ve imkânlardan istifade edilmek ,suretile .tahdidi, ^usuşund^ taki|)( et : 

mekte bulunduğumuz iktisadî ve. bu günkü,malî siyasetimizin icahatı.nı nazara alan ençünıenimiz 
bu münasebetle .lâyihaya bazı yeni hüJkümler ilâvesini .dahi faydalı, görerek kabul eylemiştir. 
Şöyleki, :; ı: ; . . . , . . , . - V : ^ Sı. . ,.: ı;._,.... • ... _ ..-. M ı , . 

Memleketimizde traktör istimali gerek iktisadî hâdisatın ilcaatîle 've grerek^ memleketlinizin 
iktisadî hü-nyesi dolayisüe esasen tevessü edememekte İMİüridıığuna nazaran' yeniden traktör satın 
alacakları şimdilik teşvik etmiye devamda fayda mülâhaza edilmemiştir. Bu maksatla, bunların 
Hükümetçe verileeek meblağdan, prim ve sair muavenetlerden Ziraat bankası vasıtasile istifade 
edebileceklerine dair 1710 numaralı kanunun 5 inci maddesinde mevcut olan hükmün ilgasına dair 
lâyihaya bir madde ilâvesine ve yine 1710 numaralı kanunun 6 inci maddesile ziraat mektep ve mü
esseselerinde ve mücadele teşkilâtında mevcut petrol ve benzini i traktörlerin mezkûr kanlın ile ta
yin olunan tazminat hesabından olarak ağır yağ yakan veya gazojenli motörlerle istibdaline dair 
iktisat vekâletine verilmiş olan salâhiyetin dahi devamile yeni taahhüdata girişi)ebilmeşi muyafıfe 
bulunmamış ve bu istibdal ameliyesine Ziraat vekâleti bütçesine konulabilecek tahsisatla yapıla
bilmesi imkânı her zaman dahi mevcut olduğu nazara alınarak ati senelere sari taahhü4at salâfriye» 
tini refetmek üzere de lâyihaya diğer bir madde ilâvesine karar verilmiştir. Arz ve teklif ey)er 
diğimiz lâyiha Umumî heyetin kabulüne iktiran eylediği takdirde kanunun tatbikma ait Ziraat ve
kâleti ile banka arasında aktedilmiş olan mukavelenin atiye: taallûk eden hükümlerinin bil kanjjıı.-
daki tadilâta göre bir zeyli mukavele ile tesbiti de tabiidir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan lâyihayı Umumî heyetin tasvibine arzederiz. ı ' 

Reis M. M. Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Ciümüşane Konya Erzurum Aksaray Çorum Giresun İsparta Kayseri 
II. Fehmi K. Zaim Aziz A. Süreyya Mustafa Kâzım Mükcrrem A. Hilmi 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kırklareli istanbul Konya Niğde Sivas 
M. Nah it Sadettin K. Hüsnü Faik Hasim 



— 4 — 
TIÜKÛMETlN TEKIJKİ 

Ziraat m akmalarında kullanılan m ev addı müştcile 
hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara mü
zeyyel 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesini 

muaddil kanun lâı/ihası 

MADDE 1 — Ziraat makinalarında istimal olu
nan mcvaddı müvŞteile hakkındaki müzeyyel 1710 
numaralı kanunun- 7 inci maddesi berveehizir tadil 
olunmuştur: 

Yedinci muaddel madde: Ziraat bankasınca te
diye olunacak veya ağır yağ yakan veya gazojcnli 
traktör bedelinden mahsup edilecek tazminat mec-
muuııa mukabil senevi tediye miktarı 750 000 li
rayı tecavüz etmemek üzere ceman 3 600 000 liraya 
kadar bankaya karşı taahhüdatta bulunmağa Zi
raat vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkamını icraya Ad
liye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

3-1-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmel Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
Ş. Kaya N. Kaya M. Ahdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat I fil m i M. Şeref 
S. İ. M. V. (I. I. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

tKTLSAT ENCÜMENİNİN YAOİlJ 

Ziraat makinalarında kullanılan mcvaddı müş
tcile luıkkındaki 752 ve 1527 numaralı kanun
lara müzeyyel 1710 numaralı kanunun 7. imi 

maddesini muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 —- Ziraat makinalarında kullanılan 
mevaddı müşteile hakkındaki 752 ve 1527 numarak 
kanunlara müzeyyel 1710 numaralı kanunun 7 in
ci maddesi aşağıda olduğu <îibi değiştirilmiştir: 

Ziraat bankasınca tediye olunacak, veya ağrr 
yağ yakan veya «azojenli traktör bedelinden mah
sup edilecek tazminat mecmuuna mukabil olmak 
üzere (3,500,000) liraya kadar Ziraat bankasına 
karşı taahhüdatta bulunmağa Ziraat vekili salahi
yetlidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun ahkâmını icraya Ad
liye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memur
dur. 



- 5 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ I 

Ziraat makinalarmda kullanılan mevaddı müş-
teile hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanun
lara müzeyyel 1710 numaralı kanuna tezyil 

edilen maddelere dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ağır yağ yakan veya gazojenli 
traktörler bedelinden mahsup edilmek ve senevi te
diye miktarı 750 000 lirayı tecavüz etmemek üzere 
Ziraat bankasına karşı ceman 3 milyon liraya ka
dar taahhüdatta bulunmak için 16 haziran 1930 
tarih ve 1710 numaralı kanunun 7 inci maddesile 
verilmiş olan salâhiyet 3 500 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar ziraat mektep ve müesseselerinde ve mücadele 
teşkilâtında mevcut petrol ve benzinli traktörler
den İktisat ve Ziraat vekâletlerince ağır yağ ya
kan veya gazojenli traktörlerle istibdal edilmemiş 
olanların 16 haziran 1930 tarih ve 1710 numaralı 
kanun ile tayin olunan tazminat hesabından istifa 
daline devam olunmaz. 

MADDE 3 — 1 6 haziran 1930 tarih ve 1710 
numaralı kanunun 5 inci maddesindeki (yeniden 
traktör satın alarak makina ile ziraat yapmak isti- i 
yenler dahi Ziraat bankasından gösterilecek ve 
bu kanunda münderiç olan teshilâttan istifade 
ederler) hükmü mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri me-< 
murdur. 





Sıra No 137 
Bodrumun Yahşi köyünden Vanlı Osmanoğlu Bekirin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında 3/I6I numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 5-IV-1932 
Sayı 6/827 

15. M. M. Yüksek Reisl iğine 

310 doğumlu Osmanoğlu Bekirin idamı hakkında Muğla ağır ceza mahkemesince ittihaz 
ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen ve Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
inci maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye vekâletinin 4-IV-932 
tarih ve 52-170 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Adli yo encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni l-V-1932 
Karar A: 25 
Esas A- 31161 

Yüksek Reisliğe 

Bodrumun Yahşi köyünden Devccioğlu Hüseyinin diğer arkadaşlarile evini basarak para 
Ve eşyasını aldıktan sonra cürmün eserlerini ortadan kaldırmak maksadile Hüseyin ile karısı 
Ayşeyi ve bunların feryadına gelen komşuları Bekir çavuş ile karısı Fatmayı deniz kenarına 
götürerek cümlesini kama ile yaralayıp öldüren ve cesetlerini denize atan Milasın karşı camii 
medresesinde oturan Vanlı Osmanoğlu 310 doğumlu Bekir hakkında Muğla Ağır ceza mah
kemesince hükmedilen ölüm cezasının tasdikına ve müteakip kanunî muamelenin Meclisi Âlice 
ifasına dair Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 27-XII-l 031 tarih ve 3878 

•numaralı ilâm Başvekâletin 5-IV-1932 tarih ve 6/827 numaralı tezkeresile Adliye encümenine 
havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Osmanoğlu'Bekir hakk nda hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim 
bir sebep görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine tevfikan mezkûr 
cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına encümenimizce ittifakla 
karar verilmiştir. 

Adliye En. Rs. N. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Salâhattin Kocaeli Konya Antalya Antalya Balıkesir 

Salâhattin Numan Haydar Vasfi 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri " Trabzon Manisa Konya Tokat 
5. Azmi Raif Refik Şevket Nazif Nâzım 





Sıra No 135 
Eskişehirin Çifteler nahiyesinin Belpınar köyünden Dobay 
Osmanın ölüm cezasına çarpılması hakkında 3/162 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

t: C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 29-1U-1932 
Sayı A- 61781 

15. M. M. Yüksek Reis l is ine 
Ahmedi ve Dudu kadım öldüren Eskişehrin Çifteler nahiyesine tâbi Belpınar köyünden 

313 doğumlu Dobay Osman namı değeri İbrahimin idamı ha;kında Afyon Ağır ceza mah
kemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye 
vekâletinin 28- III-1932 tarihli ve C. İ. 49/160 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâın ile 
buna müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını ric-ı ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Adliye eııetimeııi mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni l-V-1932 
Karar A 23 
Esas A? 3/162 

Yüksek Reisliğe 
Eskişehrin Çifteler nahiyesinin Belpınarı köyünden çerkes Başcıoğlu 314 doğumlu Dobay 

Osman namı diğer İbrahimin ormanda kasnak yapan kıptı gariboğlu Ahmedi elinden çiftesini 
almak için kavga çıkararak öldürmesinden ve altı ay sonra çoban Ramazanın otlatmakta olduğu 
koyunları gasbetmesi üzerine çobanın feryadına gelen köy halkına karşı silâh kullanarak 
Dudu kadını da bu suretle öldürmesinden dolayı icra kılınan muhakeme neticesinde Afyon 
ağır ceza mahkemesince hükmolunan ölüm cezasının tasdıkına ve müteakip kanunî muamelenin 
Meclisi Âlice ifasına mütedair Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 22-3-932 
tarih ve 884 numaralı ilâm Başvekâletin 29-3-1932 tarih ve 6/781 numaralı tezkeresile 
Adliye Encümenine tevdi olunmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Dobay Osman namı diğeri İbrahim hakkında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif Ve 
tahvilini müstelzim bir sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesine 
tevfikan mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına encü
menimize ittifakla karar verilmiştir. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 

n. Antalya Antalya Balıkesir Kars Kayseri 
Salâhatttin Salâhattin Numan Haydar Vasfi Nazif S. Azmi 

Aza Aza Aza 
Manisa Tokat Trabzon 

Refik Şevket Nazını ^ Raif 





Sıra No 134 
Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 9 000 lira
lık münakale yapılması hakkında I 285 ve Evkaf umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesinde 10 000 liralık münakale 
yapılması hakkında 1/303 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

Evkaf U. M. 1931 senesi bütçesinde 9 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/285 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 24-111-1932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/702 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinde ( 9 000 ) liralık münakale icrası 
hakkında mezkûr müdürlükçe hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetinin 23-111-1932 tarihli içtimamda 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesine mevzu aidat apartmanlarla dördüncü 
vakıf han masrafı, yeniden alınacak tapu senetleri harç ve masrafı, geçen sene düyunu, 1926 
senesi düyunu karşılıklarının bakiyeleri sene gayesine kadar olan ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anla
şılmış ve bunun için bu sene imar ve tımar masarifinin ucuz yaptırılmasından naşi orman ve zey
tinlikler masrafı faslından dokuz bin liranın tasarrufu mümkün görülerek bu miktar paranın mez
kûr tertipten tenzilile ihtiyaç görülen anifülarz tertiplere nakli zarurî görülerek merbut lâyihai 
kanuniye arz ve takdim kılınmıştır. 

Evkaf umum müdürlüğü 1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1931 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçesinin merbut cetvel muci
bince muhtelif fasılları arasında 9 000 liralık münakale yapılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 

23 - III - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da V. Ha. V. Mal. V. M İ V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya • Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 
îk. V. S. î . M. V. G. t V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



Münakale cetveli 

»Ui\ 

F; i :*MÎ ?'r Mu'hassasatm nevi 

20" '- Orman ve zeytinlikler ve 
arazii vakfiye masrafı 

18 1 Aidat 

19 3 Apartımanlarla 4 üncü vakıf 
han masrafı 

19 4 Yeniden alınacak tapu se
netlerinin harç ve masrafı 

33 Geçen sene düyunu 

34 4 1926 senesi düyunu karşılığı 

Tenzil 
edilen 
Lira 

9 .000. 

-

9 000 

Zamme
dilen 
Lira 

5 000 

1 000 

1 000 

1 900 

100 

9 000 

Bu sene imar ve tımar 
masarifinin ucuz yaptırıl
masından dolayı tasarruf 
edilecektir. 
Tahsilat nisbetine nazaran 
tahsisatın sene gayesine 
kadar kifayet etmiyeceğin-
den. 
Kışın fazla olması dolayi-
sile alınan mahrukat kafi 
gelmediğinden. 
Müddeti muafiyet zarfında 
tapuların alınabilmesi için 
tahsisat kâfi gelmemesinden 
Evrakı müsbiteye müste
nittir. 
Evrakı müsbiteye müste
nittir. 

Evkaf U. M. 1931 senesi bütçesinde 10 000 liralık münakale yapılması hakkında 1 303 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/974 

24-IV-1932 

B. M. M. Yükseli Keisliğine 

1931 malî senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçesinde ( 10 000 ) liralık münakale icrası ve 
( 40 000 ) liralık munzam tahsisat ilâvesi hakkında mezkûr müdürlükçe hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetinin 20-IV-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 
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Esbabı mucibe lâyihası 

Bütçedeki bazı tertiplerin sene gayesine kadar ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılarak bu ihtiyaç 
kısmen münakale ile kabili temin görülmüş ise de bir kısmının tahsisatı munzamına alınmadıkça 
mümkün olamıyacağı tahakkuk etmesile merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Birinci madde münakale hakkında olup münakale edilecek tahsisatı gösterir cetvelde zam ve 
tenzillerin sebepleri arzedilmiştir. 

İkinci maddeye gelince: Senei haliye Evkaf bütçesinin 6 inci maddei kanuniyesi mucibince 
Evkafa devredilen cevami hademesi muhassasatı olibaptaki müfredatına nazaran esasen 860 346 
lira iken bütçenin encümence tesbitinde senei sabıka tediyatı nazarı itibare alınarak tahakkuku 
fazlaya baliğ olursa bilahare ilâve edilmek üzere 134 330 lira noksanile konulmuş idi. Şimdiye 
kadar olan tahakkukatına nazaran bütçedeki bu tahsisatın sene gayesine kadar kâfi gelmiyeceği 
sureti katiyede anlaşılmış ve münakale suretile temini de kabil görülememesile kırk bin liralık 
tahsisatı munzamma alınmak zarurî görülerek ikinci madde bu suretle arz ve teklif kılınmıştır. 

1931 senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçesinde 10 Ö00 liralık münakale icrasına ve 40 000 lira 
tahsisatı munzamma itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 senei maliyesi bütçesinin muhtelif fasıl ve madde
leri arasında merbut cetvel mucibince 10 000 lira münakale edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 senei maliyesi bütçesinin 30 uncu umuru hayriye 
faslının birinci maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde maddesine 40 000 lira tahsisat ilâve edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdr. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur. 

20 - IV - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 8. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. î . M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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Tenzil o -
lunan 
Lira 

Zammolu-
nan 
Lira F. M. 

Münakale cetveli 

Tahsisatın nevi 

10 000 22 

500 

1 000 

5 000 

3 500 

10 000 10 000 

12 

13 

19 

1 Akar tamiratı ve ikinci 
apartmanın tediye edile
cek taksitleri karşılığı 

1 Vilâyet tenvir ve teshini 

Vilâyet müteferrikası 

3 Apartmanlarla dördüncü 
vakıf han masarifi 

15 1 Memurlar harcırahı 

Tenzil veya zam sebebi 

Kışın devamı ve son za
manlarda tamiratın tevkifi 
ve ikinci vakıf apartmanı 
taksit bedelinin kısmen de 
satış bedelinden temini 
münasebetiyle tasarruf edil
miştir. 
Kışın fazla olması dolayı-
sile kifayet etmemiştir. 
İlânat için tahsisat kifayet 
etmemiştir. 
Kışın fazla olması dolayi-
siyle bilhassa mahrukat faz
la sarfedildiğinden kâfi 
gelmemiştir. 
Tekaüt, nakil, tayin ve 
tasfiye dolayisiyle kifayet 
etmemiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 94 
Esas No. 1/287,303 

Yüksek Reisliğe 

30-IV-1932 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinde 19 000 liralık münakale yapılmasına ve 
mezkûr bütçeye 40 000 liralık tahsisatı munzamma verilmesine dair olup encümenimize havale buyu-
rulan iki adet kanun lâyihası ayrı ayrı tetkik ve müzakere edildi. 

Merbut esbabı mucibelere nazaran tahakkuk • eden ihtiyaç ve zaruret dolayısile teklif edildiği 
anlaşılan bu lâyihalar encümenimizce kabul edilmiştir. Her iki lâyiha birleştirilmek suretile yeniden 
hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Sivas 

Rasim 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Kırklareli 
M. Nahit 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
istanbul 
Sadettin 

Aza 
Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Giresun 
Kâzım 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLÎFİ $ 

Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılmalına ve tahsisatı munzam
ına verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinin fcnerbut cetvel mucibince 
muhtelif fasılları arasında 19 000 liralık münakale yapılmıştır. , 

MADDE 2 — Evkaf umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinin 3Öİ uncu umuru hayriye fas
lının birinci maaş, vazife ve tahsisatı fevkalâde maddesine tahsisatı munzamftna olarak 40 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. I 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur1. r 

Tenzil edilen Zammedilen 
F\ M. MuhasSasatm nevi Lira Lira 

20 
20 

12 
13 
15 
18 
19 

33 
33 

s 

1 

1 
1 

3 
4 

4 

Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masrafı 9 000 
Akar tamiratı ve ikinci apartmanın tediye 
edilecek taksitleri karşılığı _UL0.Q0 
Tenvir ve teshin 500 
Vilâyat müteferrikası 
Memurlar harcırahı 
Aidat 
Apartımanlarla dördüncü vakıf han masrafı 
Yeniden alınacak tapu senedatı harç ve masrafı 

Fasıl yekrtnıı 
Geçen sene düyunu 
1926 senesi düyunu karşılığı 

Yekûn 19 000 

1 000 
3 500 
5 000 
6 000 
1 0 0 0 

7 OOO 
1 900 

100 
19^000 





Sıra No 129 
Hastalıkları dolayisile mıntakaları merkezi haricinde kalan 
müfettişlere ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceğinin tef
siri hakkında 3 125 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. II. M. M. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 26-XII-193l 
Sayı: 6/111 f) 

B. M. AL Yüksek Reisliğine 

Müfettişlerin mıntaka merkezleri haricinde hastalık dolayısile kaldıkları takdirde ikamet yevmi
yesi alıp almıyacakları hakkında Divanı muhasebat kararile Maliye vekâleti arasındaki noktai nazar 
mübayenetinin tef siren halline dair Dahiliye vekâletinden yazılan 22^X11-1931 tarihli tezkere sureti 
ile bu tezkereye merbuten »elen 8 kıta evrak leffen takdim kdınmıştır. Muktazasmın ifasına mü
saade buyııi'Uİmasını arzederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

22 - XII- 1931 
Başvekâleti Celileye 

Müfettişlerin mıntaka merkezleri haricinde hastalık dolayisile kaldıkları takdirde ikamet yevmiyesi 
alıp almıyacakları hakkında Divanı muhasebat kararı ile Maliye vekâleti arasındaki noktai nazar mü-
bayenetine ve Divan kararını muvafık bulan Teftiş Heyeti riyasetinin mütalea ve teklifine ait muha
bere evrakı leffen takdim kılınmıştır . 

999 numaralı Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair kanun, harcırah 
kanununun bu memurlara müteallik maddeleri yerine kaim olduğundan harcırah ve yevmiye ta-
hakkukatında harcırah kanunu hükümlerinin tatbik mahalli kalmamasına ve 999 numaralı kanım 
müfettişlere iki günden fazla mıntakası haricinde kaldıkları takdirde seyahat ve ikamet yevmiyesi 
verileceği esasını kabul ettiği halde bu yerlerde bir emri resmile veya hastalık dolayisile kalan 
müfettişlere ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceğinde sakit bulunmasına ve mezkûr kanunun 1 
inci maddesinin (C) fıkrası ikamet yevmiyesi alabilmek için mıntaka merkezi haricinde lâakal iki 
gün kalmayı mutlakiyetle tasrih etmesine binaenkeyfiyet mahalli tefsir addedilmiştir. 

Bu husustaki evrakın B. M. Meclisine irsaline müsaadei samileri arzolunur efendim. 
Dahiliye vekil; 

Ş. Kaya 

Dahiliye vekâletine 

Teftiş heyeti reisliği ifadesile gelen 14/VI/1931 tarih ve 11303/46 numaralı tezkereye cevaptır: 

Mülkiye harcırah kararnamesinin 4 üncü maddesinde yazılı memurlara verilecek yevmiyelerin, he-
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sap ve tediye şekli mezkûr kararnamenin 8 inei maddesinde gösterilmiştir. Sekizinci maddede velev 
hastalık olsun esbabı zatiyeden mümbais tevakkuf günleri için yevmiye verilmiyeeeği tasrih olun
muştur. Harcırah kararnamesinin müfettiş ve muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına ait hüküm
lerini tadil eden 28 mayıs 1927 tarih ve 999 numaralı kanunun birinci maddesinin (A) fıkrasının son 
bendinde de müfettiş ve müfettiş muavinlerinin mıntaka merkezleri haricinde vazifelen seyahalta bu-
lunmalarile seyahat yevmiyesine istihkak edebilecekleri zikredilmiş seyahat yevmiyesinin bir buçuk 
misli olarak hesap olunan ikamet yevmiyesinin tediyesi de seyahat yevmiyesinde olduğu gibi vazife 
görmelerile meşrut bulunmuştur. Muvakkat memuriyet esnasında hastalanan memura bazı şerait da
iresinde ikamet yevmiyesi verileceği hakkında Divanı muhasebatın 6 eylül 1926 tarih ve 1162 numaralı 
karan salifülarz 999 numaralı kanunun meriyetinden evvel ittihaz edilmiş olduğundan 999 numaralı 
kanunun hükümleri karşısında mezkûr karar, müfettişlerin yevmiyesi hakkında mabehülkıyas olamı-
yacağı gibi, olsa bile bir noktai nazar mahiyetini gecemiyeceğinden ve yukarıdan beri arzedildiği 
üzere gerek tadil edilmiyen hükümlerinin müfettişler hakkında da tatbiki lâzımgelen mülkiye harcr-
rah kararnamesinin 8 inci maddesi ve gerek 999 numaralı kanun hükmü sarih olduğundan mıntaka 
merkezi haricinde teftiş esnasında hastalanan ve bu suretle vazife görmiyen müfettiş Sırrı Beye ika
met yevmiyesi itasına hazinece imkân görülememekte olduğu arzolunur efendim. 

23/V1/1931 Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

T. C. 
Dahiline vekâleti 29-M-1931 

Teftiş heyeti reisliği 
Sayı 

V: 1400,9/'Gül 
Vekâleti (Vlileye 

Teftiş mrntakalarr merkezi haricinde tahkikat veya teftisalla iştigal ettikleri sırada hastalanan 
müfettişlere ikamet yevmiyesi verilmesi icap edeceği hakkında Divanı muhasebatın 6 eylül 1926 ta
rihli ve 1162 numaralı kararının bir noktai nazar mahiyetini geçemiyeceği ve mülkiye harcırah 
kararnamesinin 8 inci maddesi hükmüne tevfikan velev hastalık olsun esbabı zatiyeden münbais 
tevakkuf günleri için yevmiye verilemiyeceği Maliye vekâleti eelilesinin 25-VI-1931 tarihli ve 83 
numaralı tezkeresile cevaben izbar buyurulmuş ve bu baptaki dosya leffen takdim kılınmıştı]'. 

Vekâleti müşarüeyha bu meselede harcırah kararnamesinin 8 inci maddesine istinat etmekte 
ise de müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahları hakkındaki 999 numaralı kanun, 
mezkûr 8 inci maddenin müfettişlere ait ahkâmını tadil eylemiş ve hastalık veya bunun haricinde 
bir emri resmiye müsteniden bekleme hallerinde sakit bulunmuş olduğundan tasvibi samilerine 
iktiran eylediği halde keyfiyetin tefsire şevki suretile meselenin halli için dosyanın hukuk müşa
virliğine emrü havalesi arz ve istirham olunur efendim. 

T. H. Reisi 
/ Sabri 

T..C. 
Dahiliye vekâleti 27-VII -1931 

Hukuk müşavirliği 
Sayı V ' : \ l 

Teftiş heyeti reisliğine 

22-VII -1931 tarih ve 12064/12 numaralı tezkereleri cevabıdır. 
Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin seyahat ve ikamet yevmiyelerine dair kanun, harcırah karar-
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namesinin müfettişlerin harcırahlarına müteallik maddeleri yerine kaim olmuştur. 

Binaenaleyh müfettişle]' hakkında harcırah kararnamesinden bahsetmeğe mahal yoktur. Müfettişler 
hakkındaki kanun iki günden fazla mıntakası haricinde kalan müfettişlere ikamet yevmiyesi verildiği 
gibi seyahat yevmiyesine istihkak için de mmtaka merkezleri haricinde vazifeten seyahatta bulunmak 
esasını kabul etmiştir. 

Kanun, hastalık veya bunun haricinde bir emriresmiye müsetniden bekleme hallerinde sakit bulun
maktadır. Bu itibarla keyfiyetin tefsire şevkini daha muvafık buluyorum. Çünkü Devlet şûrası kararı 
da nihayet bir nokta i nazar ifadesinden başka mahiyet arzetmiyeceği mütaleasındayım efendim. 

Hukuk müşaviri 
Ekrem 

T. C. 
Dahiliye veladeti 

Teftiş heyeti reisliği 17 - V - 1931 
Sayı 

V. 1101 T,/260 
Vekâleti (.Vliloyo 

Mıntakaları merkezi haricinde tahkikat veya teftişat ile iştigal ettikleri sırada hastalanan müfet
tişlere ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceği hakkında mütekaddem 7 - II - 1931 tarihli ve 9267/87 
numaralı tezkerei acizanem ve olbaptaki emir ve havalei vekâletpenahileri üzerine muhasebe müdüriye
tinden alınan 12 - V - 1931 tarihli ve 83 numaralı tezkere ile teftişatta bulundukları sırada hastala
nan müfettişlerin ikamet yevmiyeleri hakkında cereyan eden muhabereye muhasebat umum müdür
lüğünden gelen f> - V - 1931 tarihli ve 54 numaralı tezkerenin sureti irsal kılınmış ve bunda « müfettiş 
ve müfettiş muavinlerinin seyahat ve ikamet yevmiyesine istihkakları mıntakaları haricinde ifayı vazi
fe ile meşrut olup bundan başka harcırah kararnamesinin 8 inci maddesinde « velev hastalık olsun 
esbabı zat iyeden münbais tevakkuf günleri için yevmiye verilmez » denilmesine nazaran teftişte bu
lunduğu sırada hastalanan müfettişlere hastalığın devam ettiği müddet için ikamet yevmiyesi veril
mesine mesağı kanunî olmadığı işar olunmaktadır. Halbuki Divanı muhasebatın 6 eylül 1926 
tarihli ve 1162 numaralı kararile « ifayı vazife ile muvakkaten bir tarafta bulunan memurini muvak
kate, hastalıkları halinde iktisabı afiyetten sonra ifayı vazifeye devam etmek üzere mahalli mezkûr-
de ikametlerine dairesince lüzum gösterilerek masarifi zaide ihtiyarına mecbur edildikleri takdirde 
kendilerine eyyamı tatil iyede olduğu gibi ikamet yevmiyesi verilmesi esası kabul ve tasdik Duyu
rulmuştur. Muhasebat umum müdürlüğü bu meselede harcırah kararnamesinin 8 inci maddesine 
istinat ile beyanı mütalea etmekte isede mezkûr madde bir mahalle tayin olunan memurların se
yahat yevmiyelerinden ve bu sırada vuku bulacak tevakkuf günlerinden bahis olup bunun tahkikat 
veya teftişat ile iştigal eden müfettişlerin vazifeten ve muvakkaten mmtaka merkezleri haricinde 
bulundukları sırada hastalanarak aldıkları emre binaen iadei afiyetlerine kadar bulundukları ma
halde kalanların ikamet günlerine şamil olamıyacağı aşikârdır. 

Binaenaleyh Divanı muhasebatın bu mesele hakkındaki kararile Muhasebat umum müdürlüğü
nün noktai nazarı arasındaki tezat hasebile keyfiyet tevazzuh edememiş olduğundan ahvali muma' 
selede nıabihüttatbik olmak üzere bu husustaki emri devletlerinin istizanına mücaseret eylerim 
efendim. 

T. H. "Reisi 
/. Sabri 



T. C. 
Dahiliye vekâleti 

Muhasebe M. 
$> 2205/57' 

Teftiş heyeti riyaseti al iyesine 

31/111/193.1 tarih ve 10127/75 numaral ı tezkerci aliyeleri cevabıdır: 
Müfettişlerin hastalık müddetine ait ikamet yevmiyeleri hakkında olunacak muamele 25/111/1931 

tarih ve 1861/23 numaral ı tezkeremizle Muhasebat umum müdür lüğüne arzedilmiş olduğundan vü-
l'ııt edecek cevaba göre keyfiyet bildirilecektir efendinn 

7/1 Y/1931 Dahiliye muhasebe müdürü 
İs .S7t 

T. C. 
'Dahiliye- vekâleti 

Muhasebe M, 
ş. 3009/m 

Teftiş heyeti riyaseti a I iyesine. 

7 - V - İ 9 3 2 tarih ve 10646 - 102 numaral ı tezkerei aliyeleri cevabıdır: 
Müfettişlerin teftişte bulunduklar ı Sırada hastalandıkları müddete ait ikamet yevmiyeleri hakkın

da cereyan eden muhabere üzerine Muhasebat umum müdür lüğünden mevrut 5 - V - 1931 tarih ve 54 
numaral ı tezkere sureti lef fen takdim kılınmıştır. Ona »öre muamele ifası rica olunur efendim. 

1 2 - V - 1 . 9 3 1 
Dahiliye muhasebe müdürü 

ha 

Dahiliye vekilleti muhasebe müdür lüğüne 

25/111/1931 ta r ih ve 1861/23 numaral ı T. O: 
Müfett iş ve müfet t iş muavinler inin seyahat xe ikamet yevmiyesine istihkakları mıntakalarr ha

ricinde ifayi vazife ile meşru t tur . Bundan -başka harcırah kararnamesinin sekizinci maddesinde 
(velev hastal ık olsun esbabı zatiyeden münbais tevakkuf günleri için. yevmiye verilmez) denilme
sine nazaran teftişte bu lunduğu sırada hasta lanan mülkiye müfettişi Sırr ı Beye hastalığının devanı 
et t iği müddet için ikamet yevmiyesi verilmesine mesağı kanunî yoktur efendim. 

5/V/1931 . Muhasebat V. M. 
Faik 

Maliye encümeni mazbatası 

r. n. M. M. 
Maliye encümeni 21-111-1032 

Karar No: 37 
Esas No: 3/125 

- Vüksek Reisliğe 

Müfettişlerin mmtaka merkezleri haricinde hastalık dolayrsile kaldıkları takdirde ikamet yevmi
yesi alıp alnuyaeakları hakkındaki Divanı muhasebat kararile Maliye vekfdeti arasındaki noktai nazar 
mübayenetinin tef si ren halline dair Başvckfdetten gönderilen 6/4449 numaralı ve 26-Xll-1931 ta-
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rihli tezkere ile merbutu encümenimize havale edilmekle Maliye vekâleti muhasebatı umumiye müdü
rü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair olan 999 numaralı kanun, 
mıntaka haricinde lâakal iki gün kaldığı takdirde seyahat ve ikamet yevmiyesi verilmesi esasını 
kabul ettiği halde bir emri resmiye müsteniden veyahut hastalık dolayısile kalan müfettişlere 
ikamet yevmiyesi verilip verilmiyeceği de sakit bulunduğundan ve mezkûr kanun, harcırah kararna
mesinin bu memurlara taallûk eden ahkâmının yerine kaim olduğu cihetle harcırah ve yevmiye 
tahakkııkatında harcırah hükümlerinin tatbik mahalli kalmadığından bahisle keyfiyetin tefsiren 
halli talep edilmektedir. 

Salifüzsikir 999 numaralı kanun, maaşları 2 500 den az ve çok olan müfettiş ve müfettiş mua-
vinlerile ücretle müstahdem müfettişlerin yevmiyeleri miktarlarına taallûk eden ahkâmı tadil ve 
buna müteferri bazı hükümler vazeylediği cihetle, bu kanunda sakit kalan ahkâmın harcırah karar-
namesile müzeyyelâtında münderiç umumî hükümlere tâbi olması tabiidir. 

Zaten mıntaka haricinde kalmak için şu sebepler mülâhaza olunabilir: 
Vazife icabı, esbabı mücbire ilcası, hastalık vukuu ve zatî sebepler. 
Vazife icabı olarak mıntaka haricinde kalacak olanlar için mezkûr kanunun 1 inci maddesinin (C) 

fıkrasında lâakal iki gün kalınmak şartile ikamet yevmiyesi alınacağı sarahaten gösterilmektedir. 
Aldığı emri resmiye istinaden ikamet edenlerin de elbette kendilerine bir vazife tahmili için orada 

ikametleri tensip kılınmıştır. 
Zaten alınan emir üzerine yoluna devam edememek gibi» sebebi mücbire müstenit tevakkuf ve 

teahhurun her bir günü için yevmiye verileceği velev hastalık olsun esbabı zatiyeden dolayı tevakkuf 
edilecek günler için yevmiye verilmiyeceği de mezkûr harcırah kararnamesinin 8 inci maddesinde 
vazıhan münderiçtir. Binaenaleyh ahkâmı mezkûrenin sarahatına karşı meselenin tefsirine mahal gö
rülmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza 

Çorum Bayazıt istanbul Konya Mersin îçel 
îsmet İhsan M. Ziya Refik A. Hamdı Emin 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 30/IV/1932 
M. No. 96 

Esas No. 3/125 
Yüksek Reisliğe 

Teftiş mıntakaları merkezi haricinde tahkikat veya teftişatla iştigal ettikleri sırada hastalanan 
müfettişlere ikamet yevmiyesi verilip verilmiyece ğinin tefsirine dair olup Maliye encümeni maz-
batasile birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi Muhasebat umum müdürü Faik 
Bey hazır olduğu halde mütalea ve tetkik edildi. 

Bu bapta Maliye encümeni mazbatasında dermeyan olunan mütaleaya eneümenimizee de iştirak 
edilmiş ve harcırah kararnamesinin pek sarih olan 8 inci maddesi hükmü karşısında meselede tef
sire muhtaç bir cihet görülemediğine karar verilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Gümüşane Konya Aksaray Erzurum İstanbul , İsparta Sivas Konya 
/ / . Fehmi K. Zaim A. Süreyya Aziz Sadettin Mükerrem Rasim K. Hüsnü 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kırklareli Kırklareli Çorum Kayseri Giresun 

Şevket M. Nahit Mustafa A. Hilmi Kâzım 





Sıra;NQİ32 
Maliye ve Nafıa vekâletleri 1931 senesi bütçelerinde 127 000 
liralık münakale yapılması hakkında I/275 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 19 - III -1932 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/643 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1931 senesi Nafıa ve Maliye bütçeleri arasında « 127 000 » liralık münakale yapılması hak
kında Maliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 13 - III - 1932 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olun
muştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

lam e t 

Esbabı mucibe 

Nafıa vekâleti celilesinden bittakdim mukaddema Hazineye havale buyurulan kanun ve esbabı 
mucibe lâyihaları ile Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü bütçesi için talep olunan 
1 200 385 liralık munzam tahsisattan 655 000 liranın karşılığı mezkûr idarece temin kılınması üze
rine işbu miktar için Hazinece tadilen tanzim kılınan kanun lâyihası takdim kılınmış ve bakiyesi 
için de vekâleti müşarileyha bütçesinden karşılık gösterilmesi- icap edeceği arzolunmuştur. 

Ahiren vekâleti müşarileyhadan alınıp bir sureti leffen takdim kılınan tezkerede işbu munzam 
tahsisat için 127 000 liralık tahsisat karşılık irae edildiği ve bunun hangi fasıl ve maddelere zam
mı icap edeceği gösterilmekte olduğundan bu esasa göre yeniden tanzim kılınan kanun lâyihası lef
fen takdim kılınmıştır. 

Mezkûr kanun lâyihasının Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasını istirham eylerim 
efendim. 

Maliye vekâleti celilesine 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğünün acil ve şedit ihtiyaçları için vekâlet büt
çesinin 601 inci sular faslının ikinci masarifi umumiye tertibinden 127 000 lira tahsisat mevkuf 
tutulmuş olduğundan bu miktarın idarei nıezkûre bütçesine münakalesinde mahzur olmadığı ar-
zolunur efendim. 

Nafıa vekili 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 92 
Esas No. 1/275 

30/IV/1932 

Yüksek Reisliğe 

1931 malî senesi umumî, bütçesinden 127,000 liralık bir tahsisatın Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü masraf bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine muavenet olarak verilmesine 
dair olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası mezkûr idarenin umum müdürü Rifat ve mu
hasebe müdürü Kâzım Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Cereyan eden müzakere neticesinde istenilen bu tahsisattan 105 000 lirası, açığa çıkarılan memur
lara kanunu mucibince verilen tazminat dolayısile tahsisatı eksilen daimî memur ve müstahdemler 
ücreti tertibine, 19 000 lirası da tahakkuku hizmetin vukuuna tâbi olan ve tahsisatı kâfi gelmiyen kilo
metre tazminatı tertibine ve 3,000 lirası ise bütçede tertibi mahsusları bulunmıyan ve yeniden açıla
cak olan reddiyat ve eski seneler düyunu tertiplerine ilâvesi kabul edilmiştir. Ancak umumî bütçeden 
muavenet suretile istenilen bu tahsisatın idarenin varidat fazlasile temin edilebileceği anlaşılmış ve 
kanun lâyihası bu esas dairesinde bazı tadilâtla kabul edilerek lîıuumî heyetin tasvibine arzolun-
mustur. 

Reis M. M. 
(! ümüşan e Konya 
II. Fehmi K. Zaim 

Aza 

M. Nah it 

Aza 

Aza 
Aksaray 1 

A. Süreyya 

Aza 
Krzurum 

Aziz 

Aza 
istanbul 
Sadettin 

Aza 
İsparta 

M ük er rem 

Aza 
Sivas 
lîasim 

Aza 
Konya 

K. Hüsnü 

Aza 

Şevket A. Hilmi 

Aza 
Kırklareli Kırklareli Kayseri Giresun 

Kâzım 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1931 senesi Nafıa ve Maliye bütçeleri arasında 127 000 liralık münakale icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafıa vekâleti 1931 senesi bütçesinin 601 inci sular faslının 2 inci masarifi umumi
ye maddesinden 127 000 lira bittenzil 1931 senesi Maliye bütçesinde ( Devlet demiryolları ve li
manları işletme idaresine muavenet ) namilc yeniden açılan 232 inci fasla naklen ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve limanları 1931 bütçesinde yeniden 9 uncu reddiyat ve 10 
uncu eski seneler düyunu fasılları açılmıştır. 

MADDE 3 — Birinci maddede muharrer tahsisat karşılık ittihaz olunmak suretile Devlet demir
yolları ve limanları işletme idaresi umum müdürlüğü 193J bütçesinin işbu kanuna bağlı fasıl ve 
maddelerine (127 000 ) lira tahsisatı munzamma ilâve olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icrayaMaliye vekili memurdur. 

13-111-1932 

Bş. V. Ad. V. 
İsmet Yusuf Kemal 
İk. V. S. î. M. V. 

M. Şeref Dr. Refik 

M. M. V. Da. V, 
Zekâi Ş. Kaya 
G-. t. V. Zr. V. 

Ali Kana Muhlis 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Mal. V. 
M. AbdiılhnUk 

Mf. V. Na. V. 
Esat, Hilmi 
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Münakale cetveli 

F. M. Nevi tahsisat Lira 

1 i Daimî memurların ve müstahdeminin ücretleri 60 000 
3 2 Kilometre tazminatı 63 500 
g Reddiyat 1 o 00 

10 Eski seneler düyunu 2 500 
Yekûn 127 000 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesine tahsisatı 
• munzamma ve fevkalâde olarak verilecek mebaliğ hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi 
bütçesinin (A) cetveline ait birinci faslın birinci daimî memur ve müstahdemler maddesine 105 000 
ve üçüncü faslın ikinci kilometre tazminatı maddesine dahi 19 000 lira ki ceman 124 000 liralık tah
sisatı munzamma verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1931 malî senesi 
bütçesinin (A) cetvelinde reddiyat namile yeniden açılacak dokuzuncu fasla 500 ve eski seneler 
düyunu namile açılacak onuncu fasla dahi 2 500 lira ki ceman 3 000 liralık tahsisatı fevkalâde 
konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Nafıa vekili memurdur. 
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Şıra No 128 
Nisbeti askeriyeleri katolunan zabitan ve askerî memurların 
tekaüt aidatları hakkında bir karar ittihazına dair 3/121 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4372 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Nisbeti askeriyesi katolunan zabitan ve askerî memurların 1520 numaralı kanım mucibince yüzde 
elli ilâvesile reddi lâzımgelen aidatı tekaüdiyeleri hakkında tefsir talebini havi maliye vekâletinin 
20 - XI I - 1931 tarih ve 167 numaralı tezkeresi sureti lef fen arz ve takdim olunmuştur. 

Mııktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

' ' • * îsmet 

Maliye vekâleti Muhasebat U. M. kavanin ve M. M. 167 No. ve 14/XII/1931 tarihli tezkere suretidir 

Başvekâleti eelileye 

Nisbeti askeriyesi katolunan zabitan ve askerî memurların 1520 numaralı kanun mucibince yüzde 
elli ilâvesile reddi lâzımgelen aidatı tekaüdiyelerinin M. M. Vekâletince % 12 si üzerinden hesap edil
mekte olduğu görülmüş ve mezkûr tevkifatın yüzde ikisinin mazuliyet aidatı karşılığı olduğu vekâleti 
müsarileyhaya yazılmış ise de ciheti askeriyede mazuliyet şekli mevzubahs olmadığından kesilen 
% 12 nin heyeti umumiyesinin tekaüt aidatı olduğunda ısrar olunarak tahakkukun yine bu miktar 
üzerinden icrasına devam olunmuştur. 

11 ağstos 1325 tarihli askerî tekaüt ve istifa kanununun 59 uncu maddesinin 2 inci fıkrası muci
bince ciheti askeriyede mevzubahs aidatın % 10 üzerinden tevkifi icap etmekte olup 28 nisan 1330 
tarih ve 170 numaralı tekaüt ve mazuliyet tevkifatının tesbit ve tezyidi nisbetleri hakkındaki ka
nunla bu miktar tadil edilmiş olduğundan aidatı maruza nisan 330 maaşları üzerinden % 12 ola
rak katedilmiş ve işbu hüküm ciheti askeriyede de aynen tatbik olunarak bunlardan da bu miktar 
üzerinden tevkifat icra olunmuştur. 

Bundan evvel ciheti mülkiyede % 6 dan ibaret olan salifülarz tevkifatın % 5 i tekaüdiye ve di
ğer biri mazuliyet karşılığı bulunmuş olmasına nazaran 170 numaralı kanunla bu tevkifat miktarının 
mütenasiben tezyit edilmiş olduğu; 1340 muvazenei umumiye kanununun 35 inci maddesile bu iblâ
ğın % 2 sinin mazuliyet karşılığı bulunduğuna dair umumî olarak vazolunan hükümle de teeyyüt 
etmekte ve % 12 üzerinden kesilen aidatın mutlak olarak ikisinin mazuliyet karşılığı bulunduğu an
laşılmaktadır. Ancak ciheti askeriyede mazuliyet mevzubahs olmadığından mumaileyhimden kesilen 
aidat heyeti mecmuasının tekaüt aidatı olarak kabulü varit bulunmakta ise de buna mukabil zabitan 
ve askerî memurlar da açık vaziyeti mevcut olduğundan bunların terkettikleri aidatın da bu umu
mî lıüküm esasatı dairesinde mütaleası zarurî görülmektedir. Bu şekle göre mesele muhtacı tefsir bu-
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lıııımuş olduğundan tasvip buyurulduğ takdirde bu bapta bir kararı tefsiri istihsali için işbu tezkere
nin B. M.» M.- ne emir ve havalesi maruzdur efendim. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni ' 1 - III - 1932 

Karar No. 13 
Esas No. 3/121 

Yüksek Reisliğe. 

Başvekâletin 22 - XII - 1931 tarih ve 6/4371. numaralı tezkeresile encümenimize havale huyum
la n. ve nisbeti askeriyeleri katolunan zabitana ve askerî memurlara 1520 numaralı kanun veçhile red
di lâzımgelen aidatı tekaüdiyelerin hesabında. Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri arasında hâsıl olan 
ihtilâfın bir kararı tefsiri ile halli talebine dair evrak Maliye vekili Beyin huzurile tetkik edildi: 

Mezkûr ihtilâf noktası şudur: 
1520 numaralı kanun mucibince nisbeti askeriyeleri katolunan zabitan ve askerî memurlara yüzde 

elli ilâvesile reddi lâzımgelen aidatı tekaüdiyelerinin hesabında Millî Müdafaa vekâletince ciheti askeri
yede ( mazıılivet) vaziyetinin bulunmaması hasebile yüzde on iki üzerinden hesap olunması ve Maliye 
vekâletince de mezkûr yüzde on ikiden ikisinin mazuliyet aidatı gibi yüzde on üzerinden yapılması 
lâzımgeleceği hakkındaki ihtilâftır. ( Bu mevzua dair kanun hükümlerinin tetkikında: ) 

1) Açıktaki zabitan maaşatına her hangi bir karşılık tutulduğuna dair kanunlarımız da sarih bir 
kayda tesadüf edilmemiştir. Ancak: 

2) 3 - VI - 1930 tarih ve 1683 numaralı tekaüt kanununun tatbikimi başlanıldığı zamana kadar ge
çen muhtelif tarihlerde ve muhtelif miktarlarda yapılan tekaüt ve mazıılivet tevkifat miktarlarının 2S 
nisan 1330 tarihli kanun ile tevhit ve nisbetlerinin tezyit edildiği; ( yüzde on ikiye ) , 

3) Keza 1683 numaralı kanunun tarihi meriyetine kadar tekaüt tevkifatmm tekaütlük maaşları
na ve bu tevkifattan bir ve iki gibi bir miktarının mazuliyet, maaşlarına karşılık tutulduğu, 

4) (mazuliyet) ve (açık) kelimelerinin, sureti umumiyede gerek idareten ve gerek kadrolarda 
münhal olmaması sebeplerde bir müddet filî hizmetinden uzaklaşarak bir münhale veya bir hükme 
intizarda bulunmak gibi ayni mahiyetteki bir vaziyeti ifade etmesi, 

5) 1340 muvazenei umumiye kanununun 35 im-i maddesi hükmü veçhile tekaüt tevkifatının yüz
de on ikiden ikisinin memurini mazule'maaşlarına karşılık tutulması ve açık maaşlarında da bu suret
le hareketin mezkûr kanunun ruhuna muvafık olacağı ve askerî ve mülkî Devlet memurları hakkında 
ayni mahiyetteki bir vaziyette bulunanlara ayni muamelenin tatbikile kaidei müsavata riayet edilmiş 
olacağı; hususlarını nazarı dikkate alan encümenimiz, nisbeti askeriyeleri katedilmişlere 1520 numa
ralı kanun hükmüne tevfikan ret ve iade edilecek paranın mülkiye memurlarına tatbik edilen şekil
de hesap edilmesinin muvafık olacağı suretinde tefsirine ekseriyetle karar verilmiştir. Arzolıınur. 

M. M. En. R 
(firesun 
İh san 

Aza 
Kırşehir 

L. Müfit 

e isi M. 
K; 

M. 
irs 

Muhittin 

Aza 
Ordu 
Recai 

Kâtip 
Diyarbekir 

A'âz im 

Aza 
Niğde 

Ali (hüip 

Aza 
Bilecik 

İbrahim 

Aza 
Tokat 

Hüsnü 

Aza 
Tokat 

n. Lû t fi 

Aza 
Blâziz 

Ahmet Saffet 
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Maliye encümeni mazbataeı 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni ' . 9 - IV - 1932 

Karar No. 46 
'Esas No. 3/121 

Yüksek Reisliğe 

Nisbeti askeriyeleri katolıınan zabitan ve askerî memurların 1520 numaralı kanun mucibince yüz
de elli ilâvesile reddi lâzımgelen aidatı tekaüdiyeleri hakkında tefsir talebini havi Maliye vekâleti 
tezkeresi suretinin gönderildiğine dair Başvekâletin 22/XII/1931 tarihli ve 6/4372 numaralı tezke
resi ve merbutu ile Millî Müdafaa encümeninin bu baptaki mazbatası Millî Müdafaa vekâletinden 
gelen memur ve Muhasebatı umumiye umum müdürünün huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Nisbeti askeriyeleri katolunanlara iade edilecek aidatı tekaüdiyeyi Millî Müdafaa vekâleti yüzde 
on iki üzerinden hesap etmektedir. 

Maliye vekâleti ise, bu yüzde on ikilerin onu tekaüt ve ikisi de mazuliyet aidatı okluğuna ve her 
ne kadar askerlere mazuliyet maaşı verilmemekte ise de bunların da açık maaşı almakta bulunmaları
na binaen reddedilecek aidatın yüzde on üzerinden hesap edilmesi lâzımgeleeeğini beyan eylemekte
dir. 

Millî Müdafaa vekâleti buna cevaben mezkûr yüzde on iki aidatın ikisini sırf mazuliyet aidatı ola
rak tevkif edilmiş olmasına ve askerlerde mazuliyet vaziyeti mevzubahs olmıyacağma binaen mesele
nin tefsir suretile hallini talep etmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni de: mazuliyet ve ayık kelimelerinin sureti umumiyede gerek idareten 
gerek kadrolarda münhal olmaması sebeplerile bir müddet filî hizmetten uzaklaşarak bir m&nh&le veya 
hükme intizarda bulunmak gibi ayni mahiyette bir vaziyet ifade etmesi ve 1340 muvazenei möumiye 
kanununun 35 inci maddesi veçhile yüzde on iki tevkifattan ikisinin memurini mazule maaşlarına karşı
lık tutulmuş olması ve açık maaşlarda da bu suretle hareketin mezkûr kanunun ruhuna muvafık ola
cağı ve askerî ve mülkî Devlet memrlarından ayni vaziyette bulunanlara ayni muamelenin tatbiki 
ile kaidei müsavata riayet edilmiş bulunacağı hususlarını mütalea ederek « nisbeti askeriyeleri katedil
mis olanlara 1520 numaralı kanun hükmüne tevfikan reddedilecek aidatın mülkiye memurlarına tat
bik edilen şekilde hesap edilmesinin muvafık olacağı » suretinde meselenin tef siren halline karar 
verilmiştir. 

Gerçi askerlere mazuliyet maaşı verilmemekte ise de bunlardan her hangi bir sebeple vazife ba
şından ayrılıp açıkta kalmış olanlara acık maaşı verilmesi kabul edilmiş ve o suretle muamele edil
mekte bulunmuş olduğuna ve açık ile mazuliyet arasındaki fark, lâfız farkından ibaret olmakla bera
ber yüzde bir ve iki mazuliyet karşılığı olan işbu tevkifatın umum maaşata şamil olmasına binaen 
nisbeti askeriyeleri katedilmis olanlara reddedilecek aidatın mülkiye memurlarına tatbik edilen şekilde 
yani yüzde on üzerinden hesap edilmesi encümenimizce muvafık görülmüş ve Millî Müdafaa encüme
nince serdedilen mütaleaya iştirak edilmiştir. T * 

Ancak meselenin vuzuhuna binaen tefsirine lüzum görülmemiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M .M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
(Jorum Bayazıt İstanbul izmir Mersin Kütahya üiyarbekir Konya 
İsmet İhsan M. Ziya Kâmil Hamdi Ömer Zülfü Refik 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 - IV -1932 

M. No. 98 
Esas No. 3/121 

Yüksek Reisliğe 

Nisbeti askeriyesi kesilen zabitlerle askerî memurlara 1520 numaralı kanun mucibince % 50 ilâ-
vesile reddi lâzımgelen tekaüt aidatlarının sureti hesabı hakkında Maliye ve Millî Müdafaa vekâlet
leri arasında tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfının tefsiren halline dair olup Millî .Müdafaa ve Maliye; 
encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize de tevdi kılınan Başvekâlet tezkeresi tetkik ve mütalea 
edildi. 

Bu bapta Millî Müdafaa encümeni mazbatasında serdolunan mütaleayi dahi ihtiva eden Maliye en
cümeni mazbatası müeddasına encümenimizce de iştirak edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolu-
nur. 

Reis 
^ümüşane 
// . Fehmi 

Aza 
Sivas 
Haşini 

M. M. 
Konya 

7ı. Zaim 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
istanbul 
Sadettin 

Aza 
İsparta 

M ük er rem 



Sıra No 127 
Tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî memurlar Hakkında 
Divanı muhasebatça ittihaz edilen kararın tefsirine dair 
3/70 numarah Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 19 - VII -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/2078 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî memurlar hakkında Divanı muhasebatça ittihaz edilen kara
rın tefsiri talebini havi M. M. vekâletinin 13 - VII -1931 tarih ve 31/4658 numaralı tezkeresi sureti 
leffen takdim olunrıuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

M. M. vekâleti Tekaüt, eytam, eramil şubesi 31/4658 No. lı ve 13-VII-1931 tezkeresi sureti 
Başvekâleti Celileye 

Divanı muhasebat heyeti umunıiyesinee ittihaz ve bir sureti bağlanarak arz ve takdim kılınan 
karar; tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî memurlar hakkında iki maddeyi ihtiva etmektedir. 

A — Tekaütlüğün tasdiki âliye iktiran ettiği tarihten addedilerek buna göre tekaüt maaşının 
tayin ve tahdidi; 

B — Tasdiki âli tarihinden vazifeye nihayet verildiği tarihe kadar verilen maaşın ücret addile 
o müddetin tekaütlükte dahili hesap edilmemesi keyfiyetinden ibarettir. 

Zabit ve askerî memurlardan tekaüt edilenlerin ne suretle tekaüt maaşlarının hesap edileceği 
evvelce mevzubahs olmuş ve Meclisi Âlice; 123 numaralı ve 23 mayıs 337 tarihli kanun ( Erkân 
ümera ve zabitan, ketobe ve müstahdemini askeriyeden tekaüdü icra edilenlerden tarihi tasdikten 
itibaren kıtadan terhis olunduğu tarihe kadar güzeran olan müddet hizemti askeriyalerine ilâve olu
narak tekaüt maaşları ona göre hesap ve ita olunur. Ancak tekaüde şevkleri cezaen olanlar hakkında 
bu müddet nazarı dikkate alınmaz. ) kabul edilmiştir. 

Yeni tekaüt kanununun 3 üncü maddesinin A, B, C, D, E, F, fıkralarına tevfikan tekaüt edile
cek zabitan ve askerî memurların bu güne kadar hizmet müddetleri mebhusünanh kanunun seki
zinci maddesinin tarifatı veçhile vazifeye nihayet verildiği tarihe kadar hesap edilerek tekaüt maaşı 
tahsis edilmekte bulunmuştur. 

Mezkûr sekizinci maddenin birinci fıkrasında (zabitler ile mülkî ve askerî memurlardan müs
tahdem iken tekaüdü icra edilenlere vazifelerine nihayet verilip maaşlarının katını takip eden ay ba
şından tekaüt maaşı verileceğinin) musarrah olmasına mebni berveçhi maruz tasdiki âli tarihinden 
vazifeye nihayet verildiği tarihe kadar geçen müddetin dahili hesap edilmesi işbu frkrai kanuniyeye 
muvafıktır. 

166 numaralı tefsir ile istirdadına cevaz verilmiyen maaşların ücret addedileceğine dair de tekaüt 
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kanununda bir kayit ve sarahat te mevcut olmadığı gibi Millet Meclisinin tasdikinden geçmiş olan 
kadrolarda muvazzaf memuriyet yerinde ücretli istihdamı mümkün olmıyacağından Divanı muhase
batın bu kararı kadro ahkâmı ile de kabili telif değildir. Vazıi kanun olan Meclisi âli yeni tekaüt 
kanununun birinci maddesile tekaüde. tâbi hizmete alınan mütekaitlere hizmeti müteahhire zammı ya
pılmasına mesağ verirken tekaütlüğü, tasdiki âliye iktiran etmiş muvazzaf bir memurun kolordular-
ca ahval v« zaman'' ve icabatı mevkiiye zaruretlerile vazifesine nihayet verilmiyerek istihdam ödilmiş 
olıaası ve hu suretle sebkeden fazla hizmetinin keenlemyekün addedilmesi ve kanunen bahşolunan bir 
hakkın iskatı cihetine gidilmesi şayanı nazar ve muhtacı tetkiktir. 

Mütekaitlerden ücret alan memurlar hakkında yeni tekaüt kanununun 70 inci maddesinde (umu
mî mülhak veya hususî bütçelerden ücret alanların bu ücretleri aldıkları müddetçe tekaüt maaşları 
nısıf olarak) tesviye edilir diye muharrerdir. 

Kadroda maaşlı bir vazifenin hangi kanuna tevfikan ücret addedilerek mezkûr 70 inci madde ah
kâmına tevfiki hareket edileceği bilinememektedir. Bu madde ahkâmına tevfiki hareket olunduğu 
vakit tekaütlüğü tasdiki âliye iktiran eden ve vazifesine nihayet verileceği âna kadar hizmet eden za
bit ve askerî memurlara rütbesi maaşından daha fazla para verilmesi iktiza eder ki buna da bütçenin 
müsaadesizliği manidir. 

Binaenaleyh 123 numaralı kanunun kabulüne saik olan esbap ve avamil elyevm mevcut bulundu
ğundan tekaüt edilen ordu mensupları hakkında şimdiye kadar tatbik edilmekte olan muamelenin ay
nen tatbiki zarureti ve ayni zamanda yapılmakta olan şu muamelenin ahval ve icabata mutabakatı aşi
kârdır. Bu sene tekaüde sevkedileceklerin muameleleri teahhur etmemek için keyfiyetin müstacelen 
tef siren halledilmesi zımnında evrakın Büyük Millet Meclisine arzına müsaadei samileri maruzdur 
efendim. 

Suret 

9833/65, 
Muhteviyatı 

Nevi lira kuruş numarası tarihi 

Tekaüt 123 . 28 31/3068 27 mayıs 1931 
maaşı 

174 üncü alay kumandan muavini kaymakam Memet Asım Beyin tekaüdüne dair mütekaidin şu
besinden gönderileri evrakın tetkikında 1683 numaralı kanunun 1) fıkrasına tevfikan tekaüdü 
28 - I I I -1931 tarihinde tasdiki âliye iktiran eden mumaileyhin mektebe duhulü tarihinden vazifesine 
nihayet verildiği tarihe kadar mecmuu hizmeti mÜstehak olduğu ve zamaim ile beraber 45 sene 6 ay 
8 günden ibaret "olup altıncı madde mucibince 46 sene üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunduğu görül
müştür. Tekaütlükleri takarrür eden zabitan ile mülkî memurların tekaütlüklerinin tasdiki âliye 
iktiranı tarihinde resmî hiç bir sıfatları kalmayıp o tarihten itibaren hükmen tekaüt demek olacakla
rından artık kendilerinin vazifeleri başından filen ayrılıncaya kadar geeçcek zamanın müddeti hiz
metlerine zammına bir mecburiyeti kanuniye yoktur. Tekaütlüğün tasdika iktiranından sonra henüz 
tebellüğü keyfiyet etmemek veya her hangi bir ızdırarı idarî dolayısile vazifesinden bir müddet ayrıl
mamak yüzünden filî infikâk tarihine kadar daha bir müddet mesaileri sebketmiş ise bu müddet için 
verilmiş olari paranın da ücret addile o müddetin tekaütlükte dahili hesap edilmemesi ahiren Divan 
heyeti umumiyesince takarrür ettirilmiştir. 

Binaenaleyh mumaileyh Asım Beyin tekaütlüğü: i ün tasdiki âliye iktiranı tarihinden vazifesine niha
yet verildiği tarihe kadar geçen 20 günün tekaütlük müddetinden hariç bırakılmak suretile tayin ve tah
didi maaş olunmak üzere mürsel tahsis evrakı tescil edilmiyerek maa teferruat M. M. vekâleti celilesine 
takdim kılındı ef. 

Divanı Mu. Rs. 
Fuat 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar No. 3 
Esas No. 3/70 

29 - XI - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 19 - VII - 1931 tarih ve 6/2076 numaralı tezkeresile encümenimize havale buyru-
lan ve tekaüde sevkolunan zabitler ve askerî memurlar hakkında Divanı muhasebatça ittihaz edi
len kararın tefsir edilmesine dair Millî Müdafaa vekâletinin tezkeresi kavanin şubesinden gönderi
len memur ve Divanı muhasebat Reisi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Mesele: vazifede iken tekaüde sevkedilen zabitlere ve askerî memurlarına tahsis kılınacak teka
üt maaşlarının, tasdiki âli tarihine göre hesap edilmesi lâzımgelip gelmiyeceğinin halli talebinden 
ibarettir. 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 3 üncü maddesindeki son fıkrasının 
( tekaüt muamelesi zabitlerle askerî memurlar hakkında Reisicumhurun ve mülkiye memurları hak
kında mensup oldukları vekâletin tasdiki ile yapılır ) ifadesi tekaütlük mebdeinin tasdiki âli ta
rihi olduğunu ve dördüncü maddesinin birinci fıkrasındaki (25 sene filî hizmet mukabili olarak aşa
ğıdaki esaslar dairesinde tekaüt maaşı tahsis olunur ) kay di ile altıncı maddenin metnindeki (Altı 
ay ve ondan fazla hizmetleri bir sene sayılır. Altı aydan noksan olan müddetler tayyolunur) fıkra
sı tekaüt maaşlarının hesabında yirmi beş senelik hizmete karşı ve derece üzerine tesbit ve mik
tarları kanunda tayin edilmiş olan maaşların esas ittihaz edildiği ve gün ve ay, gün gibi kesirli hiz
met müddetlerinin hesabında nazarı dikkate alınmıyacağı gösterilmektedir. 

Millî Müdafaa vekâleti tezkeresindeki kanunun 8 inci maddesine müstenit mütaleat ile mü-
tekaiden hizmete alınmışların hizmeti müteahhire zammına müteallik mülâhazatın, tekaütlük tahsi
satının hesabına esas ittihaz edilecek olan (filî hizmet müddetinin mebde ve müntehası) nın tavzihin
den ibaret bulunan zati mesele ile alâkası gayri varittir. Çünkü mezkûr 8 inci madde hükmü tahsis 
kılınmış olan tekaüt maaşının verileceği zamanın mebdeini ifade eder, hizmeti müteahhire zammı ise 
mevzudan hariçtir. Binaenaleyh 1683 numaralı kanunun yukarıda yazılı hükümleri, vazifede iken 
tekaüde sevkedilen zabitlere ve askerî memurlara tahsis olunacak tekaüt maaşlarının hesabında te
kaütlük mebde tarihinin tasdiki âli tarihi olması lâzımgoleceğini vazihan ifade etmekle keyfiyetin tef
sirine mahal olmadığına encümenimizce karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. 
Giresun Kars 

İhsan Muhittin 

Aza Aza 
Ordu Kırşehir 
Recai L. Müfit 

Kâ. 
Diyarbekir 

Kâzım 

Aza 
Oümüşane 

Şevket 

Aza 
Elâziz 

Ahmet Saffet 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Aza 
Malatya 

M. Nedim 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Tokat 

B. Lûtfi 

\ 
-ı^ , 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No: 38 
Esas No: 3/70 

Yüksek Reisliğe 

4-IV-1932 

Tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî memurları hakkında Divanı muhasebatça ittihaz edilen 
karardan dolayı meselenin tefsiren halline dair Başvekâletten gönderilen 19-VII-1931 tarihli ve 
6/2078 numaralı tezkere ile merbutatı ve Millî Müdafaa encümeninin bu baptaki mazbatası Di-



- 4 -
vanı muhasebat reisi ile muhasebatı umumiye müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi: 

174 üncü alay kumandanı muavini iken tekaüde sevkedilen Memet Asım Beyin tekaüdü 
28-111-1931 tarihinde tasdiki âliye iktiran etmiş iken bu tarihten yirmi gün sonra vazifesine niha
yet verilmiş olmasına binaen mütekaidin şubesince bu müddet te dahili hesap edilmek suretile 
mumaileyhe tekaüt maaşı tahsisi cihetine gidilmiştir. 

Divanı muhasebat, mumaileyhin tekaüdü tasdiki âliye iktiran ettikten sonra uhdesinde resmî bir 
sıfatı kalmamış olacağından ve bilâhare istihdam edildiği yirmi günlük müddet için kendisine 
ücret verilmesi ve binaenaleyh bu müddetin tekaütlük hesabına dahil edilmemesi lâzım geleceğinden 
bahisle bu baptaki tahsis evrakını tescil etmekten istinkâf eylemiştir. 

Millî Müdafaa vekâletinin bu baptaki tezkeresinde: Tekaüde sevkedilen zabitan ile askerî me
murların tekaütlüklerinin tarihi tasdikmdan itibaren vazifelerine nihayet verildiği tarihe kadar gü-
zeran olan müddetin hizmeti askeriyelerine ilâve olunarak tekaüt maaşlarının ana göre hesap ve ita 
olunacağı 23 mayıs 1337 tarihli kanunla kabul edilmiş olmasına ve tekaüt edilecek zabitan ve askerî 
memurların hizmet müddetleri de 1683 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince vazifelerine 
nihayet verildiği tarihe kadar hizmetleri hesap edilerek ana göre tekaüt maaşı tahsisi icap edeceğine 
nazaran mumaileyh Asım Beye tahsis kılınan tekaüt maaşı hesabının ahkâmı mevzuaya muvafık ola
rak yapıldığı beyan edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni ise: Vekâleti müşarileyhanın mezkûr 1683 numaralı kanunun 8 inci 
maddesine müstenit mütaleatının, tekaüt maaşını hesabına esas ittihaz edilecek olan ( filî hizmet 
müddetinin mebde ve müntehasını) vazihten ibaret bulunan zati mesele ile alâkası gayri varit olduğu
na ve binaenaleyh mezkûr kanunun tazammun ettiği ahkâm, vazifede iken tekaüde sevkedilen zabitle
re ve askerî memurlara tahsis olunacak tekaüt maaşlarının hesabında tekaütlük mebde tarihinin tas
diki âli tarihi olması lâzımgeleceğini vazıhan ifade etmekle keyfiyetin tefsirine mahal olmadığına 
karar vermiştir. Esasen tekaüde sevkedilen zabitan ve askerî memurların tekaüt muameleleri tasdiki 
âliye iktiran etmekle tekemmül etmiş ve hükmen mütekait addolunacakları tabiî bulunmuştur. Teka
ütleri tasdiki âliye iktiran ettikten sonra her hangi bir sebepten dolayı bir müddet vazife başında bu
lunulması tekaüt muamelesinin katî neticesinden tekaüt maaşının mebdeine kadar geçen müddetin 
tekaüt hesabına yeniden zammedilmesi gibi tekaüt muamelesine tekrar dönülmesini istilzam edemez. 
Tekaüt muamelesinin tekemmülünden sonra bizzarure bir müddet için vazifeleri başında bulunmuş 
olanlara verilecek paranın ücret addedileceğine dair Divanı muhasebatça serdedilen mülâhaza ise teka
üt muamelesinin katî neticesinin bildirilmesi için geçecek tabiî ve zarurî müddetlerden başka bililti
zam uzun müddet vazifesine nihayet verilmiyen mütekaide muvazzaf maaşı verilmesi mevzuatı kanuni-
yeye mugayir olduğundan bunun ücret olması ihti-maline müstenittir. 1683 numaralı kanunun 8 inci 
maddesinde: "zabitler ile mülkî ve askerî memurlardan müstahdem iken tekaüdü icra edilenlere, vazi
felerine nihayet verilip maaşlarının katını takip eden ay başından itibaren maaş verileceği" nin mu-
sarrah olması da tekaüt muamelesinin tekemmülünden sonra vazifelerine nihayet verilmek için tabiî 
ve zarurî geçecek müddete ait hizmetin tekaüt hesabına ithal edileceği manasını tazammun etmemekte
dir. Gerçi salifüzzikir 23 mayıs 1337 tarihli kanunda: ' ' tekaüt muamelesinin tarihi tasdikmdan itibaren 
vazifesine nihayet verildiği tarih arasındaki müddetin dahi tekaüt maaşları hesabına ilâve edileceği 
gösterilmiş ise de 1683 numaralı ve yeni askerî ve mülkî tekaüt kanunu mezkûr kanundan çok sonra 
intişar etmiş ve tekaüt muameleleri hakkında yeniahkâm vazeylemiş olmasına göre yeni tekaüt kanu
nunun ihtiva ettiği hükümler ve esaslar dairesindemuamele ifası encümenimizce tabiî görülmektedir. 

Yukarıda serdedilen mütaleata ve salifüzzikirl683 numaralı tekaüt kanunu da, tekaüt mebde ta
rihinin tasdiki âli tarihi olacağını vazihan göstermekte olmasına nazaran keyfiyetin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında Millî Müdafaa encümenince serdedilen mütaleaya encümenimiz de aynen iştirak et
miştir. Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Çorum Bayazıt İstanbul Konya îzmir Kütahya 
İsmet İhsan M. Ziya Refik Kâmil Ömer 
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Aza 

Mersin 
A. Hamdi 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
Malatya 
M. Nedim 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 97 
Esas No. 3/70 

30/IV/1932 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüde sevkedilen zabitlerle askerî memurlar hakkında Divanı muhasebatça ittihaz edilen kara
rın tefsirine dair olup Millî Müdafaa ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümeni
mize tevdi kılınan 19/VII/1931 tarih ve 6/2078 numaralı Başvekâlet tezkeresi mütalea ve tetkik 
olundu. 

Meselenin esası; Başvekâlet tezkeresine merbut Millî Müdafaa vekâleti tezkeresinde dahi izah 
edildiği veçhile tekaütlüğü tasdiki âliye iktiran eden zabit ve askerî memurların tasdiki âli tarihi 
ile vazifeden infikâk eyledikleri tarih arasında geçecek müddetin tekaütlük müddetine ilâve edilip 
edilemiyeceğinin tayininden ibaret olup bu bapta Millî Müdafaa encümeni mazbatasında dermeyan 
olunan mütaleaya iştirak eden Maliye encümeni mazbatası mündericatına encümenimizce de işti
rak edilmiş ve kanunun sarih ve aşikâr hükümleri karşısında meselede tefsire muhtaç bir cihet gö
rülememiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
(lümüşane 
/ / . Fehmi 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Aza 
Aksaray 

A. Süreyya 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 

Aza 
İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Niğde 

Faik 





Sıra No 131 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 2 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında I 31 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 19-111-1931 

Muamelât müdürlüğü 
8<\yı: 6/777' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1683 numaralı askerî ye mülkî tekaüt kanununun 2 inci maddesine zeylen M. Müdafaa vekâletince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 11 - I I I - 19-31 tarihli i et imamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasnun ifasına müsaade buyurulmasnıı rica ederim efendim. 
Başvekil 
tsmct 

Esbabı mucibe 

1683 numaralı askerî ye mülkî tekaüt kanununun ikinci maddesinde tekaüde esas olarak gösteri
len menşeler meyanında bahriye kâtip zabitanına evvelce menşe olan mülga menşei küttabı bahrî seh
ven gösterilmemiştir. Mezkûr mektepten mezun olupta uhdelerine brik kâtipliği « mülâzimi sanilik » 
rütbesi bitteveih halen muhtelif rütbeleri ihraz eylemiş olanlardan suveri saire ile tekaüt edilenlerin 
tekaüt kanununun ikinci maddesi mucibince yirmi yaşından itibaren tekaüt müddetleri hesap edil
mek mecburiyeti karşısında kalınmakta ve bu yaştan aşağı çıkanların hizmeti müddetleri hesaba da
hil edilmemektedir. 

Mülga Şûrayi devlet kararile askerî mektep olduğu musaddak bulunan (menşei küttabi bahriye) nin 
mezkûr ikinci maddedeki tekaüde esas olan esaslar meyannıda gösterilmemesi işbu mektebin askerî 
mektepler meyannıda ihracını mucip olmayı]) yeni tekaüt kanununun hini tanziminde bu mektebin 
uzun zamandanberi mevcut olmamasına mebni unutulmasından ileri gelmiştir. 

Binaenaleyh Şûrayi devlet kararile askerî mektepler meyannıda olduğu musaddak bulunan mezkûr 
mektep mezunlarının da hini neşetlerinde ihraz eyledikleri nasıp tarihinin nazarı dikkate alınması 
muvafık olacağı gibi yeni tekaüt kanununun neşrine kadar bu suretle yapılan muamelâtın derecattan 
geçerek kabul ve tasdik de bunu müeyyet bulunmaktadır. Mezkûr mektepten neşet edip brik kâtibi 
« mülâzim san i » nasbedilenlerden halen mevcut olanlar ile yeni tekaüt kanununun neşrinden sonra 
tekaüt edilenlerin mağduriyetten vikayeleri zımnında bunların eskisi gibi nasıp tarihlerinden itiba
ren tekaüt müddetlerinin hesap edilmesi hakkında tanzim kılman lâyihadır, 







4 -
HÜKCMETİN TEKLİFİ 

168S numaralı askerî re mülkî tekaüt kanununun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun ikinci maddesine aşağıda yazılı 
fıkra ilâve olunmuştur. 

( Mülga menşei küttabı askeriden çıkanlar için 
brik kâtibi « mülâzım sani » nasbedildikleri ta
rihten ) 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 tari
hi inden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

11-111-1931 

Ad. V. M. M. V. 
Yusuf Kemal Zekât 

Ha. -V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref Dr. Refik 

Bş. V, 
İsmet 

Da. V. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
2 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 Hükümetin teklifi aynen. 

MAADE 2 — Bu kanun 1 haziran 1931 tarihin
den muteberdir. 

MA DDE. 3 — Hükümetin teklifi aynen. 
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"MALÎYE ENCÜMENİNİN TABÎLÎ 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
ikinci madesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 2 inci maddesine aşağıda ya
zılı fıkra ilâve olunmuştur: 

( Mülga menşei küttabı askeriyeden çıkanlar 
için brik kâtibi « mülâzim sani » nasbedildikleri 
tarihten ) 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — 1683 numaralı askerî ve mülk 
tekaüt kanununun 2 inci maddesine 8 numaral 
fıkradan sonra 9 numara ile aşağıdaki fıkra ilâv 
edilmiştir: 

( Mülga menşei küttaıbı askeriyeden çıkanla: 
için brik kâtibi « mülâzimi sani » nasbedildikler 
tarihten ) 





Sıra No 126 
Kendi hesabına tahsil yaparak Tıp fakültesinden neşet 
edecek doktorların mecburi hizmetlerinin lâğvi hakkında 

1/210 numaralı kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet, Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 -XII- 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/4363 

I». M. M. Yüksek Reisliğine 
1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden kendi lıeşabile tahsil yaparak çıkacak etibbanın 

hizmeti mecburiyelerinin kaldırıldığı hakkında S. İ. M. Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 21-XII-1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden kendi hesabına tahsil yaparak çıkacak etibbanın 
hizmeti mecburiyelerinin kaldırıldığına dair tanzim kılınan kanım lâyihası esbabı mucibesi 

Memleketimizde sivil tabip adedinin nüfusa nazaran azlığından dolayı Tıp fakültesinden neşet 
eden etibbanın serbest olarak çalışmayı daha ziyade tercih ettikleri için bilhassa Hükümet tababet
lerinde münhala! adedi seneden seneye artarak Devlet hidematı sıhhiyesinin ifası güçleşmiş ol
duğundan 8 teşrinievvel 1339 tarihinde B. M. M.ee kabul buvurulan 369 numaralı kanun ile 1339 
senesinde ve müteakip senelerde neşet ederek tatbikat müddetini ikmal eden etibbanın 2 sene mec
burî hizmete tâbi tutulmaları kabul buyurulmuştur. 

Bu kanun ile Tıp fakültesinden neşet edenlerin Hükümet tababetlerinde istihdamı temin edilmiş 
ise de son senelerin iktisadî vaziyeti bir çok aileleri evlatlarının bu kadar uzun bir tahsile sevket-
mekten sart'ınazara mecbur etmiş olduğu, talebe adedinin daima mahdut kalmasile.ve yapılan 
tetkikaita görülmekte bulunmuştur. 

Vekâletimiz bu vaziyet karşısında elyevm meri olan kanunda derpiş eylediği tarzda Anadolu-
nun muhtelif liselerinden neşetle tıp tahsilini arzu ettikleri halde esbabı maruzadan dolayı fakül
teye kaydedilemiyen veya kaydedildikleri lıalde tahsillerini terke mecbur olan talebenin iaşe ve 
ibatelerde tahsillerini meccanen temin edecek bir Devlet müessesesi vücude getirerek tıp tahsilini 
kolaylaştırmağı vazife bilmiş ve 1340 senesi bütçesile ( Leylî tıp talebe yurdu ) mı tesis eylemiştir. 

Bu yurdun açılması tahsili kolaylaştırdığı için fakülte talebesinin adedinde yeni bir inkişaf 
başlamış ve yurda kabul olunan talebe adedi bütçemizin müsaadesi nisbetinde her sene tezyit edi
lerek şimdiye kadar tahsillerini burada ikmal ile neşet eden 99 tabipten başka, elyevm mevcudu 
350 ye baliğ olmuştur. Bu miktardan 100 adedi fakültenin ihzari sınıfı olan fen fakültcsmi-n. \>\-
rinci sınıfına müdavim olup bakiye kalan 250 talebe, askerî talebe hariç olduğu halde fakültede 
mukayyet bulunan kadın ve erkek 353 talebe mermininim % 70 ini teşkil eder. 
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Leylî tıp talebe yurdunun küşadmdaııberi fakülle talebesinin adedi artmakla beraber bunların 

kısmı azamı yurtta mukayyet oldukları için neharî talebe miktarında hakikî bir tezayüt olmamıştır. 
Memleketin tabip ihtiyacını temin için yurda kabul olunan talebe adedi gelecek senelerde 

dahi arttırılmağa devam olunacağından bu iki sınıf arasındaki nisbet daha ziyade bariz bir hale 
gelecek ve biımetice mecburî hizmete tabi olan yurt mezunları ile Hükümet tababeti münhalâtı dol
durulabilecektir. 

Bu suretle yukarıda zikredilen 8 teşrinievvel 1339 tarih ve 369 numaralı kanunun gayesi temin 
edilmiş olacağından bundan sonra Tıp fakültesinin neharî mezunları hakkında hizmeti meebure ilga 
edilse bile gerek bu suretle neşet edecek etıbba adedinin azlığından ve gerek bunların bir kısmının 
umumî iktisadî ahval dolayısile memuriyetlere tali]) olacaklarından Devlet hidematı sıhhiyesi müte
essir olmıyacaktır. 

Bundan başka mecburî hizmetin ilgasından dolayı neharî talebe adeden artarak memleketin ayni 
zamanda muhtaç olduğu serbest tabiplerin çoğalması gibi mühim bir fa ide dahi memuldur. 

Esbabı mesrudeye binaen memleketimizde umumî sıhhatin muhafazasile mükellef olan vekâletimiz 
fakülte mezunlarının hizmeti mecburesinin ilgası zamanının geldiğine kani olarak bu husutsa tan
zim olnan kanun lâyihasının B. M. M. mizin nazarı tetkik ve tasvibine arzevler. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. Ti. M .M. 
AS'. /. M. Encümeni 4-1-1931 

Karar No. îi 
Esas No. 1/210 ' T 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesinden itibaren Ti]) fakültesinden kendi hesabile tahsil yaparak çıkacak etibbanın h-iz-
meti mecburiyelerinin kaldırılması hakkında S. İ. M.-Vekâletince hazırlanan ve Başvekâleti celiledeu 
gönderilip encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası müzakere olundu: 

Lâyihanın esbabı nıueibesinin mütaleasındau tıp talebesinden Hükümet tarafından iaşe ve ibate 
edilenlerin adedi seneden seneye arttığı ve elyevm leylî talebe yurdunun mevcudu 350 ye baliğ 
olduğu ve bunlar üç sene mecburî hizmete tâbi bulunduklarından her sene neşet eyliyeceklerin mün-
halâta bunların tayin edileceği ve binaenaleyh kendi parasile tahsil edenlerin mecburî hizmetlerine 
artık lüzum kalmadığı anlaşıldığı gibi Hükümet tarafından iaşe edilmiyenler için mecburî hizme
tin ilgasının tıp tahsiline rağbeti artırarak serbest tabiplerin çoğalmasına hizmet etmesi de memul 
bulunduğu cihetle mezkûr kanun lâyihası muvafık görülmüş ve aynen kabulüne karar verilmiştir. 

S. İ. M. encümeni Reisi Na. M. M - Kâ. Aza Aza Aza M. M 
Aydın 

• Kâ. 
Muğla 

Aza 
Antalya 

1). Cemal 
Bursa Aydın Muğla Antalya Bolu Urfa 

M. Dr. it e f et D. Cemal Dr. Emin Cemal Dr. Refet 

Aza 
Niğde 

Ahmet Vefik 
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Maarif encümeni mazbata»! 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 9 - IV - 1932 

Karar Na. 9 
Esas No. 1/210 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesinden itibaren tıp fakültesinden neşet edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi 
ve leylî tıp talebe yurdundan yetişeceklerin tâbi olacakları mecburiyetler hakkında olup encümeni
mize havale edilen kanun lâyihası ve esbabı mııeibesi ile Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni 
mazbatası Sıhhat ve içtimaî Muavenet vekili Dr. Refik Beyefendinin huzurile mütalea ve tetkik 
olundu: 

9 mayıs 1928 tarih/ ve 1287 numaralı kanun lise ve orta mekteplerde meccanen tahsil eden 
talebeden kendi hesaplarına yüksek tahsil yapmış olanlara da ihtisasları dahilinde mecburî bir hiz
met tahmil etmektedir. 

Leylî talebe yurduna »irmeden tıp tahsili gibiuzun bir tahsili fakir talebenin yapabilmesi çok 
güç olduğundan ve leylî tıp yurduna girenler ise esasen mecburî hizmete tâbi tutulmakta bulun
duğundan bunun haricinde kendi hesaplarına tıp tahsil edebilecek olanların mecburî hizmete tâbi 
tutulmaması Yüksek Meclise tevdi olunan bu kanunun esbabı mucibesinde de işaret edildiği gibi mem
lekette fazla tabip yetişmesini temin edici bir tedbir olarak düşünülmüş ve bu maksatla 1 inci mad
deye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Hükümetçe teklif olunan 2 inci maddede kısmenkaydile ne kadar az müddet olursa olsun talebe yur
dunda kalmış talebeye de tıp tahsili hayatını tamamen yurtta geçirmiş talebe gibi 3 sene mecburî 
hizmet tahmil olunmaktadır. 

Halbuki yurda giren bir talebe her hangi bir sebeple yurda ısmmıya bilir ve yurda girdikten 
pek az bir zaman sonra ayrılmak zaruretinde kalabilir. Bu sebeple encümenimiz bir sömestrilik bir 
ihtiyar müddeti kabul etmiş, ve yurda girdikten sonra ilk sömestr içinde yurtta kalmıyaeak vaziye
tine düşen talebeye kendisi için sarfedilmiş parayı defaten vermek şartile yurttan ayrılarak mecburî 
hizmete tâbi olmaması imkânı verilmiştir . 

Kezalik 3 seneye kadar tıp talebe.yurdunda kalan talebe ile 6 seneye kadar tıp talebe yurdunda 
kalan talebe arasında mecburî hizmet mükellefiyeti müddeti noktasından bir fark tesisini encümeni
miz daha adilâne mütalea etmiş 2 inci maddeyi buna göre tadil eylemiştir. 

Leylî tıp yurduna müdavim talebenin mecburî hizmetleri esastır. Bu esasla beraber memlekette 
fazla tabip yetiştirmek meselesi de ehemmiyetle düşünülmiye lâyiktir. Bu sebeple yurda devam ede
rek tıp tahsilini ikmal eden ve fakat ikmalden sonra mecburî hizmeti ifa etmiyenleri alelitlâk icrayi 
sanattan menedecek yerde bunlardan kendileri için sarfedilmiş paranın iki mislini tediye edenleri 
mecburî hizmete tâbi tutmamayı ve icrayi sanattan menetmemeyi encümenimiz münasip mütalea ede
rek 3 üncü maddeyi buna göre tadil eylemiştir. 

Buna mukabil hem kendileri için Devletçe ihtiyar edilmiş masrafın iki misli vermiyenler ve hem 
mecburî hizmetlerini ifa etmiyenler hakkında ayni maddede daha şiddetli hükümler konulmuştur. 

İnzibatî sebepler dolayısile leylî tıp yurdundan çıkarılanlar için de bir hükmün ilâvesi münasip 
görüldüğü ve esasen Darülfünun talimatnamesinde askerî tıp yurdundan inzibatî sebepler dolayısile 
çıkarılan talebe hakkında hüküm mevcut bulunduğu cihetle buna nazaran 4 üncü madde tadil edile
rek teklif olunmaktadır. Arzolunan tadiller ve ilâvelerle kanun lâyihası takdim olunmuştur. Ar-
zolunur. 

Maarif En. Reisi M. M . Kâ. Aza Aza Aza 
Erzurum Sinop Afyon Karahisar Ordu Afyon Karahisar Konya 
Nafi Atuf 1. Alâettin İzzet Ulvi Refet Haydar Naim Hazim 
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Aza Aza Aza 

Trabzon Ordu Yozgat 
Halil Nihat Hamili A. Cevdet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. fi. .¥. ;)/. 
Bütçe encümeni 2:1 - IV - 1.932 

M. No. 85 
Esas No. 1 210 

Yüksek Reisliğe 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve 
leylî t ıp talebe yurdundan yetişeceklerin tâbi olacakları mecburiyetler hakkında Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti taraf ından hazırlanan kanun lâyihasının Yüksek Meclise takdim edildiğine dair 
olup encümenimize dahi havale bnyurulan Başvekâletin 2 2 - X I I - 1 9 3 1 tarih ve 6/4363 numaral ı tez-
keresile merbutu olan kanun lâyihası ve Sıhhat veictimaî muavenet eneümeuile Maarif encümeninin 
teklif ve mazbataları Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Bey hazır bulunduğu halde encümenimizde 
mütalea olundu. 

Kendi hesabına ve neharî olarak gerek İstanbul darüfü ımnunun Tıp fakültesinde ve gerek ecnebi 
darülfünunlar ında t ıp tahsil ederek tıp doktoru diplomasını almış bulunan tabiplere S teşrinisani 
1339 tarih ve 369 numaral ı kanunla, tahmil edilen iki senelik mecburî hizmet, memleketimizde kendi 
hesabına olarak diğer yüksek tahsil müesseselerinde tahsilini ikmal etmiş olanlara şamil bu kabil bir 
mecburiyet bulunmadığına nazaran memleketin tabibe olan şiddetli ihtiyacı muvacehesinde t ıp me
zunlar ından istenilen bir fedakârlık teşkil ediyordu. Bu vatandaşlardan kendilerinden istenilen bu fe
dakârlığı bu güne kadar yapmış bulunanlar ı yüksek bir sitayişle yadetmekle beraber Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti tarafından açılmış bulunan leylî t ıp talebe yurduna olan rağbetin seneden se
neye artması ve bu gün yurda dahil bulunan talebe adedinin Tıp fakültesine devam eden neharî talebe 
adedine nisbetle çok fazla bulunması dolayısile kendi hesabına, ağır külfetlere tahammül ederek 
okumakta bulunan talebeden ikmali tahsillerinden sonra böyle bir fedakârlık istemeğe artık lüzum 
kalmamıştır. Diğer taraftan leylî tıp talebe yurduna giripte t ıp tahsilini ikmal etmiş olan
ların Devletin kendilerine karşı iht iyar ettiği yüksek masraf lara karşı bazı mecburiyet
lerle mükellef tu tu lmala r ı dahi tabiî ve zaruridir . Bu itibarla encümenimizin ekseriyeti lâyihanın 
heyeti umunıiyesini muvafık bulmuş ve maddeler in müzakeresine geçmiştir. 

Birinci maddede asıl olan mecburî hizmetin ilgası bu lunduğuna nazaran bu mecburiyet refe-
di ldikten sonra buna müteferri kanunlar ın 5 inci maddedeki ilga edilen hükümler meyanına alm-
masile iktifa edilmiş ve 1932 senesinden evvel neşet etmiş olanların tâbi olacakları ahkâmı da bir 
m u v a k k a t madde halinde lâyihanın sonuna dercedilmesi muvafık görülmüştür . Bundan başka her 
ne kada r refedihniş bulunan mecburî hizmet, 369 numara l ı kanunun tayin eylediği hizmet oldu
ğuna dair maddede sarahat mevcut ise de her tür lü tereddüdü bertaraf etmek üzere 9 mayıs 
3928 tarih ve 1287 numaral ı kanunun liselerde leylî meccani o larak tahsil edip yüksek tahsil lerini 
kendi hesaplarına olarak t ak ip etmiş olanlara tahmil eylediği mecburî hizmetlerin bu hüküm
den müstesna olduklar ına dair maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

İkinci madde, mecbrî hizmeti taahhüt ederek leylî t ıp talebe yurduna girmiş bulunanlar ın tâbi 
bu lunacaklar ı mecburî hizmet müddetlerini tayin etmektedir. Leylî t ıp talebe yurdundaki talebe
nin en küçük teferruat ına varmcıya k a d a r bü tün masraflar ının Devlet t a ra f ından deruhte 
edilmiş bu lunduğuna ve talebe İtasına senevî 700 lira kadar bir masraf yapıldığına nazaran Av-



- 5 - -
rupada tahsil edenlere beher senelik tahsil mukabilinde tahmil edilen iki senelik mecburî hizmete 
ve bunlar için Devletçe yapılan masrafa kıyasen tıp talebe yurdu talebesine de yurtta geçirdik
leri her seneye mukabil lâakal bir senelik mecburî hizmet tahmili muvafık ve mantıkî görülü
yorsa da tıp tahsili altı sene gibi uzun bir zamana ihtiyaç göstermek dölayısile bütün bu zamanı 
yurtta geçirenlere altı senelik bir mecburî hizmet tahmil etmek yurda karşı olan rağbetin azal
masını intaç edeceği mülâıhazasile encümenimiz mecburî hizmet müddetini yurtta geçirilen müdde
tin üçte ikisi olarak kabul etmeyi muvafık bulmuştur. Maamafih bir seneden az bir müddet sürebile
cek bir mecburî hizmet mülâhaza etmek maksat ile kabili telif olamıyaeağı dahi nazara alınmış ve 
yurtta geçirilen müddet ne olursa olsun mecburî hizmetin bir seneden az olmıyacağma dair bir hük
mü takyidinin ilâvesine lüzum görülmüştür, 

Bu suretle mecburî hizmeti yurtta geçirilen müddetle az çok mütenasip bir şekle irca eden bu 
tarzın, tahaddüs edebilecek halatın hususî icaplarına daha fazla uygun olduğu kanaatindeyiz. Mecbu
rî hizmetlerini ifa etmek üzere tayin olundukları yerlere giden tabiplere harcırah verilmesi ve mec
burî hizmetlerini ikmal ettikten sonra Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine malûmat vermek şartile 
serbest mesleğe avdet etmek üzere vazifelerini terkeden tabiplere de bulundukları yerlerden Hükü
met merkezine kadar olan harcırah istihkakını tecavüz etmemek şartile, şarkta ifayı vazife eden 
diğer Devlet memurlarına kıyasen avdet harcırahı verilmesi muvafık görülmüş ve lâyihanın mecburî 
hizmete müteallik ahkâmı meyanma bu hükümlerin dahi ilâvesi münasip bulunmuştur. 

Üçüncü madde, talebe yurdunda bir seneden az kalarak her hangi bir sebep ve mazeretle yurdu 
terkederek onlardan kendilerine yapılmış olan masarifin iki misli olarak tahsil etmek bu kadarlık bir 
müddet tecrübe müddeti gibi telâkki edildiği için çok ağır bulunmuş ve bu masarifin yalnız bir misil 
olarak tahsil edileceğine dair fıkra ilâve edilerek madde Maarif encümeninin teklifi veçhile aynen 
kabul olunmuştur. Y I I , . < 

Dördüncü madde, birinci fıkra Maarif encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur, 

İkinci fıkradaki inzibatî sebeplerle yurttan çıkarılmış olan talebenin bir sömestr müddetince 
tahsile devamdan menedilmesi bu talebeye fakültedeki mecburî devam müddeti dölayısile bir sene 
kaybettirecektir. İnzibatî sebepler pek muhtelif bulunduğuna ve esasen bu kabil talebe hakkında 
tazminat dölayısile oldukça ağır cezalar dahi derpiş edilmiş olduğuna nazaran bir senelik tahsil 
müddetinin ziyaı cezasının dahi tatbiki çok ağır bulunmuş ve bir sömestrlik müddet bir trimestrlik 
müddete indirilerek maddenin ikinci fıkrası tadil edilmiştir. 

Beşinci madde, Maarif encümeninin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde, 1932 senesinden sonra tahsillerini ikmal edecek olan tıp talebesi hakkında iki 
senelik mecburî hizmet refedildiğine nazaran 1932 den evvel neşet etmiş olanlardan gerek mecburî 
hizmetini ifa etmekte bulunanlar ve gerek mazeretsiz olarak bu hizmeti ifadan istinkâf etmiş olan
lara 369 numaralı kanun hükümlerinin aynen tatbikinde devanı edilmesi muvafıkı madelet bulun
mamıştır. Bu itibarla mecburî hizmetin ilgasında bir tedriç dahi gözetilmek üzere bunların bir se
nelik mecburî hizmete tâbi tutulması muvafık bulunmuştur. Bu hizmeti ifa ettirmek için bir müey
yide olmak üzere dahi bu hizmeti ifadan istinkâf edenlerin iki sene müddetle icrayı sanattan me
nedilmesi derpiş olunmuştur. Ancak esasen mecburî hizmet taahhüdile tıp talebe yurduna dahil 
olmuş bulunanlar hakkında taahhütlerini tahfif için hiç bir sebep bulunmadığından bunlar bu hü
kümlerden istisna edilmiştir. Bu suretle encümenimizee tedvin olunan muvakkat madde lâyihaya 
ilâve edilmiştir. 

Diğer maddeler Marr.if encümeninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
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Saüfüzzikir maksat ve kanaa t le re göre ta dil en ihzar eylediğimiz İâyihayT Umumî heyetin tasvi

bine arzeyleriz. 

Reis 
Oümüşane 
//. Fehmi 

Aza 
Konya 

A'. IFilan ü 

M. M. 
Konya 

A'. Zaim 

Aza 
İstanbul 

Sadettin 

Azn 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Niğde 
Faik 

Aza 
Kırklareli 

M .Nahit 

Aza 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Kayseri Bendeniz bu mecburiyetin lâğvi değil, 'bilâkis 
A. Hilmi umum yüksek mekteplerin mezunlarına da teş

mili taraftarıyım. Diğer maddeleri aynen kabul 
ettim. 

Manisa 
M. Tun/ut 

HÜKÛMETIN TEKLİFI 

İ9H2 senesinden itibaren Tıp fakültesinden ne
şet edecek etıbbanın mecburî hizmetlerinin 

lâğvi ve Fjfjflî tıp talebe yurdundan yeti
şeceklerin tâbi olacakları mecburiyetler 

hakkında kanun lâyihası 

M A D D E 1 — 1932 senesinden ve müteakip se
nelerde Tıp fakültesinden ve ecnebi memleketler 
darül fünunlar ından neşet edecek kadın ve erkek 
etibbanın 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı 
kanununa nazaran 2 seneden ibaret olan mecburî 
hizmetleri kaldırılmıştır. 1923 den evvel neşet et
miş olanlar bu hükümden müstesnadır. 

M A D D E 2 — Hizmeti mecbureyi taahhütle ma
sarifi Devletçe deruhde edilerek leylî t ıp talebe 
yurduna kabul edilen talebe t ıp tahsil müddetinin 
tamamını veya bir kısmını bu yur t t a geçirdikten 
sonra her hangi bir t ıp fakültesinden tabip olarak 
neşetlerinde Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti
nin lüzum göstereceği mahallerde üç sene müddetle 
hizmet ifasına mecburdur. 

M A A R İ F E N( * ÜM E N İNİN T A DİL i 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet 
edecek etibbanın mecburî hizmetlerinin lâğvi re 

leylî tıp talebe yurdundan yetişeceklerin tâbi 
olacakları mecburiyetler hakkında 

kanun lâyihası 

MADDİM 1 — 1932 senesinde ve müteakip se
nelerde Tıp fakültesinden ve ecnebi darülfünun
larından neşet edecek kadın ve erkek etibbanın 
S teşrinisani 339 tarih ve 369 numaralı kanuna na
zaran iki seneden ibaret olan mecburî hizmetleri 
rcfedildiği gibi bu tabiplerin 9 mayıs 1928 tarih 
ve 1237 numaral ı kanunla mecbur oldukları hizmet 
dahi kaldırılmıştır. 

1932 den evvel Tıp fakültesinden veya ecnebi 
darülfünunlar ından neşet etmiş olanlar bu hüküm
lerden müstesnadır. 

MADDE 2 — Mecburî hizmeti taahhütle ma
sarifi Devletçe deruhte edilerek Leylî t ıp talebe 
yurduna kabul edilmiş talebe her hangi bir trp 
fakültesinden tabip olarak neşetlerinde 3 seneye 
kadar yur t ta kalmış olanlar iki, daha fazla kalmış 
olanlar üç sene müddetle Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet vekâletinin lüzum göstereceği mahallerde 
hizmet ifasına, mecburdurlar . 

Ancak bu talebeden ilk sömestr tahsili müd-
detince yurdu terketmek istiyenler yalnız yur t t a 
bulunduklar ı müddetçe kendileıi için sarfedilmiş 
masrafları tesvive ederler. 
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BÜTÇE ENOÜMENtNİN TADİLİ 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet 
edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve 
leyli tıp talebe yurduna alınan tıp talebesinin tâbi 
olacakları mecburiyetler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1932 senesinde ve müteakip sene
lerde İstanbul Tıp fakültesinden veya ecnebi darül
fünunlarından neşet edecek kadın ve erkek tabip
lerin 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numaralı kanu
na nazaran tâbi bulundukları iki senelik mecburî 
hizmet ref edilmiştir. 

9 mayıs 1928 tarih ve 1237 numaralı kanunun 
tahmil eylediği mecburî hizmetler bu hükümden 
müstesnadır. 

MADDE 2 — Mecburî hizmeti taahhütle masa
rifi Devletçe deruhde edilerek leylî tıp talebe yur
duna kabul edilmiş olan talebe her hangi bir tıp 
fakültesinden tabi]) olarak neşetlerinde talebe yur
dunda geçirmiş bulundukları zamanın ( tatil za
manlan dahi dahil ) iki sülüsü kadar bir müddetle 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin lüzum gö
receği mahallerde hizmet ifasına mecburdurlar. 
Ancak bu kabîl talebenin yurtta geçirmiş bulun
dukları zaman ne olursa olsun mecburî hizmet 
müddeti bir seneden az olamaz. 

Mecburî hizmetlerini ifa etmek üzere tayin e-
dildikleri yerlere giden tabiplere azimet harcırahı 
ve mecburî hizmetlerini ifa ettikten sonra Sıhhat ve 
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MADDE 3 — 2 inci maddedeki hizmetten imti
na edenler 5 sene icryai sanattan men ve bunlar 
için yurtta Devlet bütçesinden sarfolunan mebaliğ 
kendilerinden tahsil olunur. 

MADDE 4 — 2 inci madde mucibince leylî tıp 
talebe yurduna kabul edilen talebeden tıp tahsilini 
terkeden veyahut sıhhî sebepler haricinde yurttan 
veya fakülteden daimî olarak çıkarılanlardan yurt
ta bulundukları müddetçe kendileri için Devletçe 
yapılan her türlü masarif tahsil olunur. 

MADDE 5 — Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
kındaki 8 teşrinisani 339 tarih ve 369 numaralı ka
nun ve 24 mayıs 1928 tarih ve 1298 numaralı kanun 
ve 11 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı kanunun 
4 üncü maddesinin etibbanın mecburî hizmetine ait 
fıkrası mülgadır. 

MADDE 3 — İkinci maddedeki hizmetlerden 
imtina edenler yurtta kendileri için sarf edilen pa
ranın iki mislini defaten vermeğe mecburdurlar. 

Bu [»arayı tamamen vermiyenler icrayi sanat 
edemiyecekleri gibi resmî ve hususî hiç bir mües
sese ve teşkilâtta dahi istihdam olunamazlar. Bun
ları bilerek istihdam edenlerden bu masraf tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 4 — İkinci madde mucibince leylî tıp 
talebe yurduna kabul edilenlerden tıp tahsilini ter
keden veya sıhhî sebepler haricinde fakülteden dai
mî olarak çıkarılanlardan yurtta kendileri için ya
pılan masarif tahsil olunur. İnzibatî sebeplerle yurt
tan çıkarılmış olan talebe bir sömestr devresinde 
fakültede tedrisata kabul olunmazlar, bunlar bilâ
hare her hangi bir fakülteden tabip olarak neşet
lerinde ikinci madde mucibince mecburî hizmete 
tâbi tutulurlar. Bu hizmetten imtina edenler hak
kında üçüncü madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 5 — Etibbanın hizmeti mecburesi hak
kındaki 8 teşrinisani 339 tarih ve 369 numaralı ve 
24 mayıs 1928 tarih ve 1298 numaralı kanun ile 
11 nisan 1928 tarih' ve 1219 numaralı kanunun 4 
üncü maddesinin etibbanın mecburî hizmetine ait 
fıkrası mülgadır. 



içtimaî muavenet vekâletine berveçhi peşin malû
mat vermek şartile serbest mesleğe avdet eden ta
biplere ( ihtiyarı ikamet edecekleri yerlere kadar) 
avdet harcırahı verilir. 

Ancak işbu avdet harcırahı, tabiplerin bulun
dukları yerlerden Hükümet merkezine kadar olan 
harcırah istihkakını geçemez. 

MADDE 3 — ikinci maddedeki hizmetlerden 
imtina edenler yurtta kendileri için sarfedilen pa
ranın iki mislini defaten vermeğe mecburdurlar. 

Bu parayı tamamen veremiyenler icrayi sanat 
edemiyeeekleri gibi resmî ve hususî hiç bir mües
sese ve teşkilâtta dahi istihdam olunamazlar. Bun
ları bilerek istihdam edenlerden bu masraf tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil olunur. Ancak ley
lî talebe yurdunda bir seneden az bir müddet kal
mış olan talebeden yurdu terkedenlerden yurtta 
kaldıkları müddet zarfında kendilerine isabet eden 
masarif yalnız bir misil olarak tahsil olunur. 

MADDE 4 — ikinci madde mucibince leylî tıp 
talebe yurduna kabul edilenlerden tıp tahsilini 
terkeden veya sıhhî sebepler haricinde fakülte
den daimî olarak çıkarılanlardan yurtta kendileri 
için yapılan masarif tahsil olunur. 

inzibatî sebeplerle yurttan çıkarılmış olan ta
lebe bir trimestr müddetince fakültede tedrisata 
kabul olunmazlar. Bunlar bilâhare her hangi bir 
fakülteden tabip olarak neşetlerinde ikinci madde 
mucibince mecburî hizmete tâbi tutulurlar. Bu 
hizmeti ifadan imtina edenler hakkında üçüncü 
madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 5 — Etıbbanın hizmeti mecburesi 
hakkındaki 8 teşrinisani 1339 tarih ve 369 numa
ralı ve 24 mayıs 1928 tarih ve 1298 numaralı ka
nun ile 11 nisan 1928 tarih ve 1219 numaralı ka
nunun dördüncü maddesinin etibbanın mecburî 
hizmetine ait fıkrası mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — 1932 senesinden ev
vel istanbul tıp fakültesinden veya ecnebi darülfü
nunlarından neşet etmiş bulunan tabipler yalnız 
bir senelik mecburî hizmete tabidirler. 

Sıhhî bir mazereti olmaksızın bu hizmeti ifa
dan istinkâf eden tabipler iki sene müddetle ic
rayi sanattan menolunurlar. 

Leylî tıp talebe yurduna dahil olarak tıp tahsi
line devam etmiş olanlar bu hükümlerden müstes
nadırlar. 
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MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet, Maliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 

21 -XI I -1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Maarif vekilleri me
murdur. 
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MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 





Sıra No 147 
Milli Müdafaa vekâleti 1931 senesi deniz bütçesinde 75823 
liralık münakale yapılması hakkında I 320 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
T. a. 

Başvekalet 1 - V - 1032 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: 6/1055 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1931 senesi deniz 'kısmı bütçesinde 75,823 liralık münakale yapılması hakkında M. Müdafaa ve
kâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 27/IV/1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe sile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 
* 

Esbabı mucibe 

Fasıl: 755 Madde: 1 — Maaşatı umumiye. 

Mayıs 1932 gayesine kadar bilfiil mevcuda göre itası tahakkuk eden maaş açığımız 150 000 lira 
idi. Bu miktara, tahakkuk edecek 43 000 lira iktisadî buhran vergisi ( karşılığı deniz bütçesi da
hilinden temin edilemediğinden ) ilk münakale teklifine ithal edilememiş ve bu verginin Hazineye 
tesviyesi için ayrıca bir tahsisatı munzamına talep olunması teemmül edilmişti. Halbuki; Maliye 
vekâleti mezkûr verginin mevcut tahsisatımızdan mahsubunda ısrar etmiş ve meblâğı mezbur elyevm 
maliye emrine devredilmiştir. Binaenaleyh bu miktar da maaş açığımıza inzimam etmiştir. Bu 
nunla beraber ilk münakale kanunumuzda mevcut mebal iğden 15 600'lirası Heyeti Vekilei Celilece 
indirilerek bu veçhile teklif yekûnumuzdan bu miktar daha tenzil edilmiştir. Binnetice zabıtan 
ve memurinin mayıs 1932 maaşlarının verilebilmesi için 58 600 liraya ihtiyacı katî bulunmuştur. 

Son iktisadî vaziyete binaen bazı siparişat ve mubayaattan sarfınazar olunarak işbu mebaliğin 
- Tahsisatı munzamına talebine lüzum kalmaksızın - deniz bütçesi dahilinden tedarik ve temini müm
kün olabilmiştir. 

Fasıl: 755 Madde: 2 — 912 numaralı kanunun 12 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ik
ramiyesi. 

İlk münakale kanununda mevzu bulunan 56 000 lira o tarihte bütçemiz dahilinden tedarik edi
le bilen bir miktar olup tekaütlükleri altı ay evvel icra edilen ve tahsisat olmadığından dolayı ikra
miyeleri yerilemiyen ve yekûnu 50 000 liraya baliğ olan düyuna ve mütebakisinin de yeniden 
tekaütlüklerini talep etmesi muhtemel olanlara tahsisi teemmül edilmişti. Halbuki halen (1) mi
ralay (3) kaymakam (9) binbaşı ve (1) 1. sınıf gedikli zabitinin tekaütlükleri kesbi katiyet 
etmiş ve elyevm (5) binbaşının da tekaütlük muamelesi derdest bulunmuştur. Filhakika ikramiyeye 
müstahak ve tekaütlükleri takarrür eden bu zabıtanın alacaklarının yekûnu 31 140 liraya baliğ ol
makta ise de bu miktardan ancak 11 688 lirasının bütçemiz dahilinden tedariki mümkün olabilmiş 
ve mütebakisinin 1932 bütçesinden verilmesi zarurî görülmüştür. 
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Fasıl: 773 - Nakliyat, 

Bütçenin darlığı hasebi!e mecburî terhise tbi tutulan efradın memleketlerine gönderilmesi için 
ilk teklife zamimeten daha 1 000 liraya katî ihtiyaç, görülmüş ve bu miktara mukabil terhis edilecek 
bu efradın diğer masraflarından bütçede küllî tasarruf temin edilmekte bulunmuştur. 

Fasıl : 779 - Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zaıbitan ve memurin harcîrahları. 

inşaatı hitanı bulan Tınaztepe ve zafer muhriplerinin son vaziyet üzere şubat 1932 nihayetinde 
teslim edileceği tes'bit olunarak evvelki münakalede sırf bu ay masarifi işin 3 600 liranın bu fasla 
nakli teklif edilmişti. Halbuki mezkûr gemilerin bazı esbap dolayısile tesellümü gecikmiş ve me
sele hakem ve mahkemeye intikal etmiş ve bu suretle gemilerin memleketimize gelmesi teahhur 
etmiştir. Bu gemilerin inşaat ve tesellümüne memur komisyon masarifinin geciken bu zaman için 
firma tarafından tediyesi de henüz müs'bet bir netice vermemiş ve komisyonun mart 1932 tahsisatı 
verilememiştir. 

Binaenaleyh, yakın zamanda memleketlimize gelmesi muhakkak olan mumaileyhimin tahsisatının 
tesviyesi ve ayrıca komisyonun İtalyada hasbelvazife ifa ettikleri hidemattaıı mütevellit tahakkuk 
eden harcırah borçlarının ödenmesi için bu fasla daha 4 535 liranın nakli zarurî görülmektedir. 

3 nisan 1932 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 5 - V - 1032 

M. No. 108 
Esas No. 1/320 

Yüksek Reisliğe 
1931 malî senesi Mîllî Müdafaa vekâleti deniz kısmı bütçesinde 75 823 liralık münakale yapıl

masına dair olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu: 
Müzakerede hazır bulunan Millî Müdafaa vekili Beyden alınan malûmata göre ihtiyaç dolayısile 

teklif olunduğu anlaşılan kanun lâyihası cüzî tadilâtla kabul edilmiştir. Umumî heyetin tasvibi
ne arzolumır. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Cümüşane Konya Tokat Ankara Çorum İsparta 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya Y. Galip Mustafa Mükerrem 
Aza Aza Aza 

Kırklareli Konya Niğde 
M. Nahit K. Hüsnü Faik 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1931 senesi deniz hısım bütçesinde 75 823 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa 1931 senesi deniz kısmı bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl 

ve maddeleri arasında ceman 75 823 liralık münakale ierasma mezuniyet verilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

27 - IV - 1932 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. Refik Yusuf Kemal Zekâi 8. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhils 
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M. 
756 
757 
759 

768 
768 
768 
769 
770 
771 
771 
755 
755 

773 
779 

00 
00 
00 

1 
2 
4 
1 
0 
1 
2 
1 
2 

0 
0 

Muhassasatın nevi 
Müstahdemler ücreti , 
Muvakkat tazminat 
1142,1144 No. kanunlar mucebtVıce Tahtelbahir-

cilere, Dalğaçlara verilecek tahsisat 
Deniz efrat ve talebelerinin iaşe masrafı veya bedeli 
659 No. Kanun mucebince verilecek taamiye bedeli 
Mahrukat 
Melbusat 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve tahkimiye masrafı 
Levazımı müteferrika , . , . , , . 
DeVri çark 
Maaşatı Umumiye 
912 No. Kanunun l2İnci maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Nakliyat 
Ecnebi memleketlere rnemuren gönderilecek 
Zabıtan ve memurin harcırahları 

Tenzili 
icabeden 
Lira 

2250 
750 

10 ÖOÖ 
13 000 

3 500 
1 500 
1 500 

srafı.19 723 
4 000 

Zammı 
icabeden 

Ura 

19 6QQ 
58 600 

11 688 
1 000 

4 535 
Yekûn 75823 75823 

BÜTÇE ENCÜMMENÎNİN TADİLİ 

1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — 1931 malî senesi Millî Müdafaa, vekâleti deniz kısmı bütçesinin. merbut çetveldç 
yazılı fasılları arasında 75 823 liralık münakaleyapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur, 

OEtVEL 

F. M. 

756 
757 
759 

Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Eira 

768 

Af. M. V, ( Deniz kısmı ) 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
1142 ve 1144 numaralı kanunlar mucibince tah-
telbahircilere, dalgıçlara verilecek tahsisat 
Deniz efrat ve talebesinin iaşe masafı veya bedeli 
659 numaralı kanun mubibince verilecek taamiye 
bedeli 
Mahrukat 

2 250 
750 

10 000 
13 000 

3 500 
1 500 

Fasıl yekûnu 18 0 0 0 



F, 
769 
770 

771 

755 

765 
773 
779 

M. 
1 

1 
2 

1 
2 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatın nevi Lira Lira 
Melbusat 1 500 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye vetahkimiye 
masrafı 19 723 
Sefain ve mevaki levazımı 
Levazımı müteferrika 4 000 
Devri çark 19 600 

Fasıl yekûnu 23 9 0 0 
Maaşatı umumiye ve tekaüt ikramiyesi 
Maaşatı umuhıiye 56 500 
912 numaralı kanunun 12 inci maddesi mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyesi 

Fasıl yekûnu 
Harcırah 
Nakliyat 
Ecnebi memleketlere memuren gönderilecek zabitan 
ve memurin harcırahları 

Yekûn 75 823 75 833 

11 
68 
1 
1 

5 

688 
188 
000 
000 

635 


