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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Demiryolları 
umum müdürlüğünün 1931 senesi bütçe kanununa mü-
zeyyel lâyiha ile 1931 senesi bütçesinde münakale ya
pılmasına, ziraat makinalannda kullanılan mevaddı müş-
teile hakkındaki kanunlara bazı maddeler tezyiline, mat
buat kanununun 51 inci maddesinin tadiline, tayinat 
ve yem kanununa bazı mevat tezyiline, hıfzıssıhha ka-

Lâyihalar 
1 — Barut ve mevaddı infilâkiye, ispirto ve ispirtolu 

içkiler, Tuz ve Tütün inhisarı idarelerinin 1932 senesi 
bütçeleri hakkında yeniden tanzim kılman kanun lâyi
haları (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
2 — Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri 

kanununun 6 ncı ve 7 nci maddeleri hükmüne dahil ve 
resme tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Takrirler 
3 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, matbuat 

kanununun 38 inci maddesinin tefsiri hakkında takriri 
(Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 1/252 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

5 — Gümüşane mebusu Edip Servet Beyin, dahilî 
nizamnamenin 68 inci maddesinin tefsiri hakkında 

/ — Belediye kanununun 103 üncü maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında 3/112 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Belediye kanunu muvakkat 
encümeni mazbatası fi] 

[1] 103 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

nununun 288 inci maddesinin tadiline mütedair kanun 
lâyihaları müzakere ve kabul olunduktan sonra pazar
tesi günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Refet Ruşen Eşref / / . Rüştü 

4/29 numaralı takriri ile Giresun mebusu Hakkı Tarık 
Beyin, dahilî nizamnamenin 68 inci maddesinin tadili 
hakkında 2/40 numaralı nizam teklifi ve Teşkilâtı esa
siye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

6 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun 3 üncü maddesile müzeyyel 1 inci maddesinin 
tadili hakkında 1/334 numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi büt
çesi hakkında 1/253 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

8 — Muhtelit mübadele komisyonunda inhilâl eden 
azalık hakkmda 1/310 numaralı kanun lâyihası ve Hari
ciye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

9 — Tuz inhisarı umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 32 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/347 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

10 — Tütün inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesin
de 55 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/315 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

T E F S İ R F IKRASI 
10 nivsa.ii 1930 tar ih ve 1580 numaral ı belediye 

k a n u n u n u n 103 üncü maddesinin son frknısmda 
yazılı olan « mülk iye t e k a ü t k a n u n u » ibaresi işbu 
k a n u n u n meriyet i zamanında mülkiye memurlar ı 
h a k k m d a hükmü cari olan t ekaü t kanununu istih
daf eylemektedir . 

Reis — Söz ist iyen var mi? 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saa t i : 14,05 

Reis — Hasan B. 

Kât ip le r : Ruşen Eşref B. ( A F Y O N K A R A H İ S A R ) , Avni Doğan B. (YOZGAT) 

Reis — Celse açıldı efendim. 

3 — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M A D D E L E R 
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Raif B. (Trabzon) — Arkadaşlar, tefsiri talep 

edilen maddei kanuniye belediye kanununun 103 
üncü maddesindeki birinci fıkradır. Bu maddei 
kanuniye diyor ki : belediye memurlarının ne su
retle tekaüt edileceklerine dair alâkadar vekalet
lerce bir nizamname yapılacaktır. Fakat o nizam
name yapılıncıya kadar işbu kanunun meriyeti ta
rihinde müstahdem ve hakkı tekaütten müstefit 
bulunan memurların tekaüdiyeleri mülkiye tekaüt 
kanunu ahkâmına tâbidir. Şimdi buradaki mülkiye 
tekaüt kanunundan maksat halen mevkii meriyette 
bulunmıyan eski mülkiye memurları tekaüt kanu
nu mudur, yoksa şimdiki askerî ve mülkî tekaüt 
kanunu mudur? Muhtelit encümen tanzim eylediği 
tefsir fıkrasında bu fıkrai kanuniyeden maksat; 
halen meri bulunan askerî ve mülkî tekaüt kanu
nudur diyor. Halbuki bu böyle değildir. Vazu ka
nunun buradaki mülkiye tekaüt kanunundan mak
sadı eski tekaüt kanunudur. Bakınız nasıl: Beledi
ye kanunu 10 nisan 1930 da kanuniyet kesbetmiş-
tir. Bu kanun kanuniyet kesbettiği zaman yeni te
kaüt kanunu Meclisi Âliden çıkmamıştı. Binaena
leyh 10 nisan 1930 da Heyeti Celileniz bu fıkrai 
kanuniyeyi kabul ederken daima eski kanunu göz 
önünde bulundurmuştur. O tarihte meri bulunan 
eski tekaüt kanunu idi. 

Rasih B. (Antalya) — Tabiî çıkmamış bir ka
nun nasıl meri olur? 

Raif Ç. (Devamla) — Buna karşı deniliyor ki; 
gerçi bu böyle ise de belediye kanunu eylülde, 
yani kanuniyet iktisap ettiği tarihten 5, 6 ay sonra 
mevkii meriyete geçmiştir. Binaenaleyh vazıı ka
nun bu fıkrai kanuniyeyi kabul ederken Meclis 
encümenlerinde müzakere edilmekte bulunan yeni 
tekaüt kanununda o sırada bu kanunun mevkii 
meriyete gireceği zamana kadar kanuniyet iktisap 
edeceğini ve binaenaleyh o tarihtenberi bu kanu
nun hükmü cari olacağını ve böyle düşünmüş ol
ması lâzımgeldiğini söylüyorlar. Bir an için ta
savvur edelim ki bu böyledir. Fakat vazıı kanun 
kanunu yaparken, onu kanun olarak kabul eder
ken; istikbalde bir kanun daha çıkacaktır, biz 
onu kastettik, demiş olsaydı o zaman çıkacak ka
nun için şart kabul edilmiş olurdu. Farzedelim ki 
yeni çıkacak olan tekaüt kanunu her hangi bir 
sebebe mebni çıkmamış olsaydı o zaman bu fıkrai 
kanuniyenin manası ne olacaktı? Yine buna ait 
Muhtelit eneümen bir çok esbabı mucibe dermeyan 
etmiş, fakat hiç birisi kanaatbahş değildir. 

Ancak vaziyeti bir kere daha şöyle mülâhaza et
mek lâzım gelir: Vazıı kanun, Devlet hizmeti gören 
gerek hususî, gerek mülhak bütçelerden ve gerekse 
muvazenei umumiyeden maaş alan memurların te
kaütlükleri ahkâmını halin icabına uygun bulma
mış, onun için evvelemirde muvazenei umumiyeden 
maaş alan memurların tekaütlüklerini yeni ahkâ
ma tâbi tutmak suretile işe başlamıştır. Yeni te
kaüt kanunu ile bu işi kastetmiştir ve bunu 
ikmal ettikten sonra peyderpey belediyelerden 
hususî ve mülhak bütçelerden maaş alanları yeni 

ahkâma tâbi tutmak suretile dairelerince birer nU 
zanmame tanzimi ve bu nizamnamenin tanzimine ka
dar da eski kanuna göre muamele yapılmasını em
retmiştir. Nitekim yeni tekaüt kanununun 68 inci 
maddesinde deniliyor k i ; hususî ve mülhak büt
çelerden maaş alan memurlar için de yeni bir ka
nun yapılacaktır, fakat bu kanun yapılıncıya ka
dar eski hükümler tatbik edilecektir. Belediye ka
nununun 103 üncü maddesinde de bu noktai naza
ra pek uygun olarak, belediye memurları hakkın
da da yeni nizamname yapılacaktır, fakat bu ni
zamname yapılıncıya kadar eski hükümler tatbik 
edilecektir, diyor. Yani bütün düşüncelerde ve 
vazıı kanunun hareketlerinde intizam ve insicam 
göze çarpıyor. 

Ekseriyetin tanzim ettiği ve şimdi okunan tef
sir kabul edilmiş olsa karşımızda üç sınıf belediye 
memuru görülecektir. Bunlardan bir kısmı 
eski kanuna göre tekaüt edilenler, bir kısmı 
bu tefsirden istifade ederek tekaüt edilmiş olanlar ü-
çüncü kısımda; yapılacak nizamnameye tevfikan 
tekaüt edilecek olanlardır. Halbuki Meclisi Âli, 
böyle memurlar ve meslektaşlar arasında istirkap 
hissi uyandıracak ahkâm vazmdan daima çekin
miştir. Bu itibarla vazıı kanunun böyle tanzim 
ve takip ettiği usul nazarı itibara alınırsa bu fık
rai kanuniyenin manası eski tekaüt kanunu ol
ması lâzımgelir ve sonra şunu da düşünmek iktiza 
eder ki ; bu gün belediyeler, çok müşkül vaziyet
tedirler. Bu gün tekaüt edilen memurlara para 
vermek şöyle dursun, istihdam edilen memurlara 
maaş veremiyorlar. Karadenizin en büyük iske-

i leşi ve belediyesinin zengin olması lâzımgelen 
Samsun belediyesinin borcundan dolayı bu gün 

i resmî dairesi satılmıştır. Bu vaziyet karşısında 
! belediyeler istihdam ettikleri memurlara maaş 
I veremezler. Belediyelerin bütçelerile mütenasip 
! olarak yeni bir nizamname yapılacak, denmiştir. 
jBununla; orada tekaüt edilen arkadaşlar eski te-
jkaüt kanununa tevfikan tekaüt edilsinler demiyo
rum. Devlet memuriyetinde istihdam edilip te 
maaş alanlar nasıl ki yeni tekaüt kanununa tev
fikan maaş alıyorlarsa bunların eski kanunla 
muamele görmesi doğru değildir. Demek istiyo
rum ki; bu nizamname ve kanunların bir an ev
vel tanzim edilerek Meclisi Âliye sevkile buna 
bir çare bulunabilir. Belediye memurları bu ka
rardan istifade edecek olurlarsa binlerce idarei 
hususiyeden maaş alan memurlar vardır; bun
lara ne diyeceğiz? Bu gün vatandaşları yaptığı
mız kanunlarla ayni haktan istifade ve müsavi 
hukuka mazhar ettiğimiz zaman iyi iş yapmış olu
ruz. Fakat bir kısmını memnun eder de, diğer 
kısmını mahrum edersek müsavatsızlığa meydan 
vermiş oluruz. Bu da doğru değildir. Bendeniz 
tefsirin nasıl olacağına dair bir takmr veriyorum. 

Muhtelit encümen namına Şükrü B. (Çanakka
le ) — Efendim, bu mesele ile Meclisi Âli bu gün 
gayet mühim bir meselenin halli karşısında bulunu
yor. Hukuku esasiyeye taallûk eden ve Meclisi 
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Âlice bu bapta gösterilecek içtihadı mübeyyin ola
cak bir kararı tef sâriden bahsolunnıaktadır. Mese
lenin aslı hakkında arkadaşları kısa cümlelerle bir
az tenvir etmek isterim. 

10 nisan 1930 tarihinde belediye kanunu neşre
dilmiş, fakat 71 inci maddesinde " bu kanun 1 ey
lül tarihinden muteberdir" denilmiştir. Bu sırada, 
yaıni belediye kanunu meriyet haline geçmezden 
evvel 8 haziran 1930 tarihinde, 1 haziran tarihin
den muteber olmak üzere mülkî ve askerî memurla
rın tekaüdüne dair bir kanun çıkıyor. Belediye ka
nununun neşri tarihinde bu tekaüt kanunu mevcut 
değildi. Bu kanunun selefi olan 11 ağustos 1325 
tarihli memurini mülkiyenin tekaüdüne dair ka
nunla askerî tekaüt ve istifa kanunu mevcuttu. 
8 haziran 1930 tarihli kanun bu iki kanunu da ilga 
etmiştir. Yalnız memurini mülkiyenin tekaüdüne 
ait olan kanunun bir, iki maddesi ipka olunmuştur. 
Şu halde meseleyi bir defa nazariyatı hukukiye 
noktai nazarından, saniyen tatbikat cihetinden, 
salisen memurinin hukukuna taallûk eden cihetten, 
raıbian mülkî ve askerî tekaüt kanunile hadis olan 
vaziyete göre tahaddüs eden noktadan müzakere 
etmek lâzımgelir. 

Efendiler, kanunların mebdeleri ne olduğu ev
velâ tesbit edilmelidir ki meseleye başlanılmış ol
sun. Bir kanun tarihi neşrinden mi muteberdir, 
yoksa metinde zikredilen tarihten mi muteberdir? 
Zannediyorum ki burada tereddüt edecek hiç bir 
cihet yoktur. Tarihi neşrinden muteber olması ka
bul edilmiş olsaydı kanunların neşrü ilânına dair 
olan kanunda bu bapta bir hüküm'konmuş olmazdı. 
Yani bir kanunda meriyet tarihi gösterilmezse 
o kanun kanuniyet kesbetmiş olmaz. Kanun demek 
için bir kanunun efrada münhasır olmaması, âmme 
menfaatine taallûk etmesi ve emrü nebiden hü
kümleri muhtevi bulunarak vazn kanun, hakimi
yeti milliye mümessilleri tarafından neşrolunması 
lâzımdır. Şimdi bu tarife göre bir kanunda meriyet 
tarihi gösterilmezse neşir bu evsafı haiz midir? 
Şüphesiz ki değildir. Zaten bunu da Heyeti Celile-
nizin tedvin etmiş olduğu kavaninin usul ve neşrü 
ilânı ve tarihi meriyet hakkındaki kanun tavzih 
etmiştir. Meriyet tarihi gösterilmiyen kanunlar res
mî ceride ile neşrolunduğu günün ertesinden baş
lamak şartile 45 gün zarfında meri olur ve Türkiye-
nin her tarafında tatbik edilmeğe başlanır. Bina
enaleyh kanun neşri tarihinden değil, meriyet tari
hinden itibaren ancak kanun tarifine dahil olabi
lir. Çünkü meriyete geçmiyen ve neşrolunmuş olan 
kanun henüz kanunun bütün evsafını haiz değildir. 

Belediye kanununu nazarı itibara alalım. 10 ni
sanda neşrettiğimiz bu kanunda efradı vatana 
yükletilmiş bir takım 'tekâlif vardır. Bunun tah
siline 1 eylülden evvel tevessül edilebilir midi? Ta
biî edilemezdi. Şu halde hükmü cari olmryan bir 
kanun, kanun hüküm ve kuvvetini bilfiil haiz ol
mıyan bir kanun ancak efradı vatan için ihtar ma
hiyetinde kalan bir kanun projesinden başka bir 
şey değildir. 

Bu; bütün âlemde böyle kabul edilmiştir. Şu 
hale nazaran bu kanunun velevki neşri tarihinde 
velevki hâdise şeklinde mevcut bir kanunu kastet-
miyerek evvlki kanunu kastetmiş olduğunu far-
zedelim. Ö halde bu mevkii meriyete girmiş olan 
mülkî ve askerî tekaüt kanunu, eski kanunu il ga 
etmiş olur. Bu ilga edilen kanuna atfı hükmet
miş olduğunu kabul etsek bile bilâhare neşrolunan 
kanun mevkii meriyete girince diğer kanuna 
bağlı kalmak zannederim ki harbi umumide yaşı-
yan ölüler defterine benzer bir düsturu kavanin 
vücude getirmek olur. Bir kanun neşrinde ya ta
rihi meriyetinde belki 'bazı hükümlerini diğer bir 
kanuna atfedebilir. Fakat bu kanun sonradan 
ilga edilerek yerine diğer 'bir kanun ikame olu
nursa merhum kanun bu kanuna bağlı olarak 
yaşıyabilir mi? Buna imkân yoktur. Yani işbu 
kanun eski kanuna bağlı kalamaz. Çünkü bu 
halde ya mevzubahs olan kanun hükümsüz kalır, 
ya eski kanun ilga olunmasına rağmen mevkii 
meriyette kalmak iktiza eder. Binaenaleyh kanu
nun mevkii meriyetinde mevcut olan ahkâm ne 
ise kanunun matufualeyhi olan kanun odur. Be
lediye kanunundaki madde sarihtir. Diyor ki: 
Belediye memurları hakkında tekaütlükleri ve 
terfileri için bir nizamname yapılacaktır. 

Belediye kanununun tarihi meriyetinde - dik
kat buyurulmasını rica ederim, tabir tarihi neş
rinde değildir - mülkiye tekaüt kanununa göre 
memurların hakkı tekaütten istifade edecekleri 
kaydi vardır. Tarihi meriyetinde, deniliyor. 
Neşir tarihi kastedilmiyor demektir. Mülkiye 
tekaüt kanunu denilmekle şüphesiz ki memurini 
mülkiyenin tâbi olduğu kavait kastedilmiş de
mektir. Tâbi oldukları kavait ise 8 haziranda 
neşredilmiş olan mülkî ve askerî tekaüt kanunu
nun ahkâmıdır. Bendenizin içtihadınca burada 
en ufak bir tereddüde lüzum görmiyorum. Te
kaüt kanunu 8 haziran tarihinde neşredilmeyip-
te 1 teşrinievvelde neşrolunsa idi vaziyet ne olur
du ? Bu vaziyet karşısında neşir tarihinde vazn 
kanun, mevcut olan memurin kanununu kastedi
yordu diye ona bağlı kalmak ve binaenaleyh yeni 
kanun yaşamıyor mu denecekti. Halbuki kavaidi 
teşriiye noktai nazarından -buna imkân var mıdır? 

îkinci mesele; memurin hukukuna taallûk e-
den meseledir. Eaif Bey arkadaşımız dediler 
ki; bu şekli kabul ettiğimize nazaran üç sınıf 
belediye memuru husule gelmiş olacaktır. 

Birisi, başka bir kanuna tebaan tekaüt edile
cek, diğeri başka bir kanuna tebaan daha yüksek 
maaşla tekaüt edilecektir. Bu muvafıkı nısfet 
ve adalet olmıyacaktır. Şimdiye kadar bir çok 
kanunlar yapıldı. Zaman zaman tekaüt kanunu
nun değişmesi yüzünden tefavütler hâsıl oldu. 
Meselâ ciheti askeriyede muhtelif derecelerde 
maaş alan fakat ayni rütbeden zabitler çok var
dır. Bunlar doğru mudur, değilmidir? Bu ayn 
bir mevzudur. Bu hükmü yeni kanuna matuf 
addettiğimize nazaran yeni kanunda belediye 
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memurları hakkında yeni bir hüküm mevcut mu, 
değil mi, meselesi de vardır ki bu hususta sarih 
bir fikir dermeyan edecek değilim. Çünkü mev
zuu müzakere değişir. Mülkî ve askerî tekaüt 
kanununun 67 uci maddesinde ( Evkaf, Ziraat 
bankası ve Şehremaneti memurlarının 1 haziran 
1928 tarihinden ve hususî ve mülhak bütçelerden 
maaş alan memurların bu kanunun meriyetinden 
evvel tekaüt aidatı itası suretile geçen hizmet 
müddetleri tekaüt için meşrut olan kanunî müd
detin hesabında sayılır ) diyor ve 68 inci madde 
( hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan me
murlar için ayrıca bir tekaüt kanunu yapılıncıya 
kadar, haklarında eski hükümler tatbik olunur ), 
diyor. Şimdi belediyeler, hususî ve mülhak büt
çelerle idare olunan müessesat meyanma dahil 
midir, değilmidir? Bu belki prensibi ihlâl eder 
bir vaziyettir. Belki bunlar ayrı ayrı birer mese
ledir. Sonuncu olarak Raif Beyefendi buyur
dular ki belediye bütçeleri zaiftir. Onları ağır 
bir mükellefiyete mecbur kılmak onların faaliyet
lerine halel verir, belki mevcudiyetlerine sekte 
verir. Bu, efendiler 'bir kanun yapılırken düşü
nülecek nokta değildir. Bu kanun başka bir ka
nunla tadil edilerek vaziyet ıslah edilebilir. Fa
kat şurasını arzedeyim ki korktukları şey de va
rit değildir. Yani bu tefsir kabul edildiği takdir
de şimdiye kadar hakkı tekaüde malik olanlar 
veya nizamname yapılıncıya kadar tekaüt edile
cekler bu mülkî ve askerî tekaüt kanunundan 
istifade edecek değildirler. Kanunun ibaresi gös
teriyor ki bunlar ancak kanunun tarihi meriyetin
den sonra hakkı tekaüdü ihraz etmiş olanlardır 
ve bu hususta kanun, nizamname yapılacaktır 
diyor. Binaenaleyh kanunun tarihi neşrinden 
sonra, nizamname yapılıncıya kadar tekaüt hak
kına malik olacaklar bulunsa bile tekaütten isti
fade edecek olan zevat yalnız tarihi meriyette 
hakkı tekaüde malik olanlardır ve bunlar çok 
mahdut kimselerdir. 

îsmail Kemal B. (Çorum) — Kanun umumî 
olur. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Kanun hisle ne imal 
olunur, ne tefsir edilir. Kanun, vazıı kanunun 
maksadı açık olsa bile kendi harekâtına göre ilga 
edilen bir kanunla maksat fevtedilmiş demektir. 
Yeni kanun eski kanunu ilga eder ve ancak yeni 
kanunun ahkâmı meri olur. 

îsmail Kemal B. (Çorum) — ( 600 000 ) lira 
para vermek lâzımgeliyor. Mesuliyeti kabul edi
yor musunuz? Memleketin parası coksa verelim. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, bendenizin 
anlayışıma göre bu tefsir umum belediyelere şa
mildir. Şükrü Bey diyor ki ; yalnız eski Devlet 
tarafından tesis edilmiş istanbul şehremanetine 
aittir. Bu kanunu kabul edersek yalnız İstanbul 
belediyesine değil, umum belediyelere şamil ola
caktır. Taşra belediyeleri bu gün muavenete 
muhtaç bir halde iken nasıl böyle bir yardım ya
pabilirler. Belediyeler tekaüt maaşı vermiye 

muktedir değildir. Binaenaleyh bu tefsir bu gün 
ya reddedilmeli veya belediyelerin vaziyeti mu
hakkak nazarı itibara alarak onlara varidat 
bulunmalıdır. Evvelâ eski kanunlar nazarı iti
bara alınmalıdr. Bu gün belediyelerimiz mahallî 
tenvirat ve tanzifat işlerini yapmağa ve müfet
tişlerinin maaşını vermeğe bile varidat yetiştire
cek kabiliyette değildir. Bu sebeple bu tefsir red
dedilmelidir ( Ket sesleri ) . Ondan sonra yeni 
tekaüt kanunu yapılacağı zaman da belediyelerin 
vaziyeti muhakkak düşünülmelidir. 

Şimdiki halde hiç bir belediye tekaüt maaşı ve
remez kanaatindeyim. Çünkü zayıftır. Varidatları 
yoktur. Tenvirat ve tanzifatı hatta müstahdemin 
maaşlarını temin için iktidarı malileri yoktur. 
Binaenaleyh bu tefsir reddedilmelidir (Ket sesleri). 
Belediyelere varidat bulmalı, ondan sonra tekaüt 
kanunu getirmelidir. Yoksa bu tefsirin manası yok
tur. Manası olsa bile kabili tatbik değildir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, bele
diyede müddeti hizmeti 30 seneye baliğ olupta te
kaüt edilen memurlara eski tekaüt kanununa göre 
mi, yoksa hali hazır askerî ve mülkî tekaüt ka
nununa göre mi maaş verilecektir. Mesele bundan 
ibarettir. Belediye memurları hakkında evvelce 
bir kanun vardı. Belediye memurları, tekaüt maaş
larını belediyeden alırlar diyor. Fakat belediye 
memurlarına tekaüt maaşının sureti tahsisine ait 
bir kanun yoktur. Belediye kanunu 10 nisan 1930 
da çıkmış, 10 eylülde meriyete girmiştir. Eğer 
bu arada tekaüdünü istemiş memurlar varsa eski 
kanuna tâbi olmalıdır. Bundan sonra tekaüt edi
lenler hakkında yeni kanun ahkâmı cari olmalıdır. 
Zira belediye memurlarına mülkiye tekaüt kanu
nuna göre maaş veriliyor, diyor. Bu ihtilâfa sebe
biyet veren kanunun serlâvhasmda (mülkî ve as
kerî tekaüt kanunu) denilmesidir. Tekaüt kanunu
nun serlâvhasmda askerî ve mülkî denmesinde ben
denizee beis yoktur. Çünkü bu her iki sınıfa dair 
ahkâmın bir kitapta cemedilmesinden dolayıdır. 
Yıoksa fasıllar ayrıdır. Madem ki bu gün eski teka
üt kanunu meri değildir. O halde hükmü ortadan 
kalkmış olan bir kanun nasıl tatbik edilebilir? 

Sonra belediye memurları bu günkü tekaüt 
kanununa göre aidat verirler. Fakat tekaüdiyele-
rini eski kanuna göre alırlar. Bu da muvafık de
ğildir. Esasen belediye memurları ekseriyetle üc
retlidir. Maaşlı olan pek azdır. Ancak erkân 
maaş almaktadır. Sonra belediyedeki sıhhiye me
murlarını Sıhhiye vekâleti tayin eder. Halbuki 
Devlet memuru değildir. Erkânını dahiliye tayin 
eder; Devlet memuru değildir. Tekaüdiyeye gelince; 
hayır; bu kanuna göre tekaüt maaşı alamazsınız 
diyerek yeni tekaüt kanununun ahkâmından mah
rum edilirler. Bendenizee bu da muvafıkı insaf 
değildir. Şimdi bilhassa îstanbulda belediye ile 
idarei hususiye müşterektir. O halde tefrik ne ola
caktır? Binaenaleyh bunların memurini Devlet 
gibi bu gün mevkii meriyette olan tekaüt kanu
nundan istifade etmeleri lâzımdır. 
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Sait Azmi B. ( Kayseri ) — Efendim, tefsir 

için teşkilini tensip buyurduğunuz encümende maz
bata muharrirliğini bendenizin ifa etmekliğimi ar
kadaşlar tensip etmişler. Bendeniz tefsir fıkrası
nın aleyhindeyim. Ekalliyette kalan arkadaşlarla 
beraberimi 

Hamdi B. ( Yozgat ) — Ekalliyetin fikrini mi 
müdafaa ediyorsunuz? 

Sait Azmi B. ( Devamla }— Ekseriyetin noktai 
hazarını Şükrü Beyefendi izah buyurdular. Bende
niz de hem kendi noktai nazarımı, hem de ekalli
yetin noktai nazarını bu vesile ile izah edeceğim. 

Reis — Ekalliyetin vekâleti diye bir şey yok
tur. 

Hamdi B. ( Yozgat ) — îki taraflı. 
Sait Azmi B. ( Devamla ) — Malûmu âliniz 

belediyeler muhtar ve kendi bütçelerine hâkim 
birer müessesedir. Devletin esas itibarile beledi
yelere müdahale hakkı tanıması hukuk eşaslarma 
göre bir defa doğru bir şey olmaz. 

Hamdi B. (Yozgat) — Hangi taraf için söyli-
yorsunu? ( Şahsî kanaatini sesleri ) . 

Reis — Kanaatlerini soyuyorlar. 
Sait Azmi B. ( Devamla ) — Esasen gerek be

lediye kanununun tanzimi sırasında ve gerek as
kerî ve mülkî tekaüt kanununun tanzimi sırasın
da bu kanunlara asla tecavüz ve taarruz düşünül
müş değildir. Gerçi belediye memurları şimdiye 
kadar eski tekaüt kanunu ahkâmına tevfikan 
tekaüt edilerek Devlet memurları gibi tekaüt 
edilmemişlerdi. Yalnız belediyeler hakkında 
nizamname yapılırken belediye memurlarının da 
bu nizamnamenin 103 üncü maddesi mucibince 
tekaüt edilmeleri düşünülmüştü. Halbuki ya
pılan bu kanun hukukî bir esasa istinaden yapıl
mış değildir. Kanunun 103 üncü maddesi ahkâ
mına tâbidir diyerek kesilmiştir. 

Malûmu âliniz bir kanun yapılırken mutlaka 
o kanunun mevcut olması iktiza eder. Ortada 
böyle bir kanun yokken mevcut olmıyan bir ka
nun hükmüne tevfikan kanun yapılmasına im
kân tasavvur edilemez. Mutlak o kanunun bu
lunması icap eder. Ortada böyle bir kanun yoktu 
ve ismi de malûm değildi. Mevcut olmıyan bir 
kanuna atfen bir ahkâm vazetmek imkânı yoktur. 
Tekaüt kanunu hakkındaki iddia hakikate mugayir 
bir iddia değildir. Belediye kanunu Meclisin 
tasdikına iktiran ettikten sonradır ki tekaüt ka
nunu Meclisi Âliye gelmiştir. Henüz tekaüt ka
nunu lâyihası Meclisten içeri bile girmemişti. 

Kuvvetli bir iddia olmak üzere de eski tekaüt 
kanununun ilga edildiğinden bahsediyorlar. Re
fik Şevket Bey arkadaşımın bir sözünü burada 
tasdik edeceğim; Mecliste bir kanun tanzim eder
ken o kanunlara karşı çok lâkayıt kalıyoruz. 
Halbuki bir kanunun lâğvi, o kanunun bir daha 
memlekette tatbik edilmemesinin matlup olması 
demektir. Halbuki lâğvedilen kanunun bir kısmı 
vatandaşlar arasında tatbik ediliyor. Diğer kı
sım da mülga addediliyor. 

Tekaüt kanunu, hususî ve mülhak büteçlerden 
maaş alan memurlar eski tekaüt kanununa göre te
kaüt edilirler; bunu bir maddede söyledikten son
ra 72 inci maddesinde memurini mülkiyenin tekaüt 
kanunu mülgadır; diye bir kayit vazediyor. Eğer 
mülga farzedeeeksek idarei hususiye memurları 
hakkında da tatbik etmemek lâzımdır. 

Mülga değilse, mevcutsa ekseriyetin telâkki et
tiği gibi mutlak bir ilga olarak telâkki etmemiz 
icap eder. Fıkradaki memurini mülkiyenin tekaü
düne dair kanun hükümleri tatbik edilir deni
lerek eski tekaüt kanununun isminin tamamen zik-
redilmemesi yeni tekaüt kanunu kastedildiğine de
lil olmak üzere gösteriliyor. 

Fakat arkadaşlar, yeni tekaüt kanununun 72 inci 
maddesinde memurini mülkiyenin tekaüt kanunu 
ilga edilmiştir, deniyor ki ilga edilen kanun me
murini mülkiyenin tekaüdüne dair kanundur. 
Burada memurini mülkiyenin tekaüdüne dair 
kanundur da denmemiştir. Belediye kanunu
nun 103 üncü maddesinde memurini mül
kiyenin tekaüt kanunu tatbik edilecek denil
miştir ki 325 tarihli kanun istihdaf edilmi
yorsa bundan başka bir mana çıkarmak lâzımge-
lirse 72 inci maddede ayni ibare olduğundan o 
madde ile de ayni kanunun ilga edildiği manası 
çıkar ki bunların ikisi de doğru değildir. 

Bir de yeni kanunu tatbik edersek birinci mad
desinde « muvazenei umumiyeden maaş alan me
murin ordu - hava, kara ve deniz kısmı da dahil 
olmak üzere - jandarmanın tekaüdü bu kanu
nun hükümlerine göredir» deniyor. 67 nci mad
desinde de « Evkaf, sahiller sıhhat umum müdür
lüğü memurları bu kanun hükümlerine göre teka
üt edilir diye» de mülhak bütçelerden maaş alan
lardan kendi şümulü dahiline almak istediklerini 
istisnaen zikir ve tasrih ediyor. 68 inci mad
desinde hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan
ların eski tekaüt kanunu hükmüne tâbi olacakla
rını da gösteriyor. Şu halde askerî ve mülkî te
kaüt kanununun hassatan istihdaf ettiği memurlar, 
doğrudan doğruya muvazenei umumiyeden maaş 
alan memurlardır. Muvazenei umumiye hari
cinde maaş alan memurlardan hangilerinin as
kerî ve mülkî tekaüt kanununa göre tekaüt edil
mesi icap ediyorsa istisnaî bir hüküm olmak üzere 
67 ne maddede tasrih ediyor ve bunun haricinde 
kalanlar, hususî ve' mülhak bütçelerden maaş 
alan bilûmum memurin eski tekaüt kanunu hük
müne göre tekaüt olunur diyor. 67 nci maddedeki 
istisnaî hükmün tevsian tefsiri]e belediye memur
ları hakkında tatbik etmiye kanun müsait değil
dir. Sonra yeni mülkî ve askerî tekaüt kanununun 
66 nci maddesinde « Evkaf, Ziraat bankası ve 
Şehremaneti memurlarının 1 haziran 1928 tari
hinden ve hususî ve mülhak bütçeden maaş alan 
memurların bu kanunun meriyetinden evvel te
kaüt aidatı itası suretile ıgeçen hizmet müddetleri 
tekaüt için meşrut olan kanunî müddetin hesa
bında sayılır » diye de bir hüküm koyuyor. 
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Şu halde belediye memurlarile memurini mül

kiyenin tekaüdüne dair olan hükmü vazn kanun 
tamamen birbirine mutabık addetmiş olsaydı 
şehremaneti memuriyetinde geçen müddetin me
muriyeti mülkiyede geçen müddete zammedilmesi 
için bir hüküm koymağa lüzum görmez ve böyle 
bir takyit vazetmezdi. Bu takyit dahi gösteriyor 
ki vazn kanım, belediye memurlarının tekaüdü
nü memurini mülkiyenin tekaüdüne dair atiyen 
vazedilecek tekaüt kanununa değil, halen mevcut 
kanuna göre zikretmiştir. 

Binaenaleyh Raif Beyin takririnin kabulünü 
rica ederim. 

Reis — Müzakerenin kifayetine dair bir teklif 
vardır. Her şeyden evvel onu okutacağım. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Tefsirin reye konulmasını 

teklif eylerim. 
Yozgat 

S. Sırrı 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Reis Bey, söz is

tiyorum. 
Reis — Kifayeti müzakere takririnin aleyhin

de ancak bir kişi söz söyliyebilir. 
Hakkı Tarık B. (Giresun) — Efendim, mü

zakerenin kifayeti aleyhinde söz söyliyeceğim. 
Müzakereye geç iştirak etmiş olduğum içindir ki 
daha evvel söylenen sözleri de işitmemiş olmak 
itibarile kendimce halledilmemiş bir çok noktalar 
vardır. Bu Bana ait olan bir kusurdur. Geldik
ten sonra bir iki arkadaşa: Bunlar hallolunmuş 
mudur diye sordum. Fakat işittim ki bunlar 
mevzubahs olmamıştır. Onun için bu meşkûk 
noktaların ^halline kadar müzakerenin kâfi olma
dığı kanaatindeyim. 

Müsaadenizle bu nıeskût kalan noktaları arze-
deceğhn. 

Sait Azmi Beyefendi buyurdular ki; burada 
yeni kanun eski kanunu ilga ediyor mu, etmiyor 
mu s Bu müphemdir. Bu cihet encümenin kara
rına iktiran etmiş mi, etmemiş mi1? En esaslı bir 
şey eski kanun baki midir, hükmünü muhafaza 
etmiş midir; etmemiş midir? Bir kere encümen 
bunun hakkında kati kararını vermiş midir, ilga 
ettim diyor mu? Bu nokta tasrih edilmemişse 
tekrar encümene gitmesi lâzımdır. 

İkinci nokta ise; okunan istisnaî fıkrada di
yor ki hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan
lar hakkında yeni kanun gelinciye kadar eski 
kanun ahkâmı bakidir. 

Burada Meclisi Âli evvelce verdiği bir karar
la; belediye bütçelerini hususî ve mülhak büt
çelerden ayırmıştır. Binaenaleyh belediye bütçesi 
bu bütçelerin içerisine giremez ve dolayısile de 
bu istisnaî fıkra onlara şamil olamaz. Bu iki 
mühim noktanın halli için müzakerenin kâfi ol
madığı kanaatindeyim. Müzakerenin devamını 
rica ediyorum. 

Reis — Efendim, Hakkı Tarık Bey, müzakere
nin ademi kifayeti hakkında noktai nazarını izah 
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etti. Bir de Süleyman Sırrı Beyin müzakerenin 
kifayeti hakkında bir takriri vardır. Reyinize ar-
zedeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler el kaldırsın... Etmiyenler... 

Tereddüt hâsıl oldu efendim. Zahmet edece
ğim. Müzakerenin kifayeti hakkındaki takriri 
kabul edenler . . . lütfen ayağa kalksınlar . . . 
Etmiyenler... 

Efendim, 70 kişi müzakereyi kâfi görmüştür. 
58 kişi de müzakereyi kâfi görmemiş olanlardır. 
Binaenaleyh müzakerenin kifayeti kabul edilmiş
tir. 

Şimdi bir tefsir fıkrası vardır. Bir de onu ta
dil eden teklif vardır. 

Evvelâ teklifi okutup reyinize arzedeceğim. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tefsir fıkrası şu şekilde olmalıdır: 
( 10 nisan 1930 tarih ve 1580 numaralı beledi

ye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasın
da yazılı olan « mülkiye tekaüt kanunu » ibaresi 
işbu kanunun kanuniyet iktisap eylediği zamanda 
hükmü cari olan 11 ağustos 1325 tarihli <n memu
rini mülkiyenin tekaüdüne dair kanunu» istihdaf 
eylemektedir). 

Trabzon 
Raif 

Reis — Bu teklif encümenin tefsir mazbatası
nın aksidir. Bu teklif kabul edilirse mazbatayı 
reye koymıyacağım. Binaenaleyh Raif Beyin tek
lifini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Fıkrai tefsiriye bu şekilde olacaktır. 

2 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 1932 sene
si bütçesi hakkında 1/254 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, Tahlisiye umum müdürü Necmi Bey ma
zereti dolayısile bu gün gelememiştir. Perşembe gü
nü müzakerede bulunacaktır. Heyeti umumiye 
müsaade ederse bu bütçe müzakeresini perşembe 
gününe tehir edelim. 

Reis — Vekil Bey bu bütçenin, Tahlisiye umum 
müdürü Beyin hastalığına binaen parşembe günü 
müzakere edilmesini teklif ediyorlar ( Muvafık 
sesleri). Perşembe günü müzakere edilmek üzere 
tehir edilmiştir. 

3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlü
ğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 1/193 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? Söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

fi] 157 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

1932 malî senesi bütçe kanunu 
MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1932 malî senesi masarifi için mer
but ( A ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
550 271 lira tahsisat verilmiştir. 

(A) CETVELİ 

F. Lira 
1 Memurlar maaşı 130 788 

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

F. Lira 
2 Ücretler 141 820 

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

F. Lira 
3 Muvakkat tazminat 3 768 

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

F. Lira 
4 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 1 240 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
F . Lira 
5 Mütekaidin, eytam ve eramil 

maaşı 5 000 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
6 Gece pratikası ücreti 13 000 

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

F. Lira 
7 Demirbaş 4 000 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
F . Lira 
8 Levazım 17 000 

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

F. Lira 
9 Müteferrika 6 500 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
10 Harcırah 8 000 

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

F. Lira 
.11 Resmî telefon masrafı 700 

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

F. Lira 
12 ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 2 000 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

F. Lira 
13 Masarifi mütenevvia 22 800 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
F . Lira 
14 Masarifi muhtelife 123 873 

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

F. Lira 
14 Nakil vasıtaları masrafı 59 000 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
F . Lira 
16 Reddiyat 1 000 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
17 Geçen sene düyunu 4 000 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
F . Lira 
18 Eski seneler düyunu 334 

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

F. Lira 
19 1715 numaralı kanunun 8 inci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez Bankasına verilecek itfa 

karşılığı 5 448 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
( Birinci madde tekrar okundu ) 

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

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1932 malî 
senesi masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere 804 000 
lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 Adî varidat 683 500 
2 Fevkalâde varidat 45 500 
3 Evkaftan muavenet 75 000 

( ikinci madde tekrar okundu ) 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 3 — Kanunlarına tevfikan cibayet 
edilmekte olan ve nevileri merbut (C) cetvelinde 
gösterilen varidatın 1932 senesinde dahi tahsiline 
devam olunur. 

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

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hizmetler ica-
batmdan olarak kadro haricinde muvakkaten is-

! tihdamına lüzum görülecek ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti tarafından tayin edilecek olan 
memurların ücretlerile beynelmilel sıhhî cemiyet 
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Ve kongrelere iştirak masrafları ve bu cemiyetlere, 
kongrelere gönderileceklerin yol masrafları ve 
yevmiyeleri ve Tahran ve İskenderiye sıhhiye 
delegelerine ve ecnebi müşavirlerine verilecek 
ücretler, masraf bütçesinin ikinci ücretler faslının 
ikinci maddesinden tesviye edilir. 

Reis — Dördüncü maddeyi reye arzediyorıım. 
Refik Şevket B. (Manisa) —- Müsaade buyurun 

efendim. Bu Tahran, İskenderiye delegelerinden 
maksat ne dirf Lütfen izah etsinler. 

Sıhhat ve t. M. V. Dr. Refik B. ( İstanbul ) 
— Efendim, Tahranda ve Îskenderiyede bey
nelmilel teessüs etmiş olan birer sıhhiye komisyo
nu vardır. Eskiden îstanbulda da vardı. Tahran 
delegemiz vardır. Fakat İskenderiye delegemiz 
mevcut değildir. Ora ile muhaberatımız vardır, 
belki yakında bir murahhas gönderebiliriz. Bu 
sıhhiye komisyonlarının vazifesi salgın hastalık
ların sirayet etmemesi hususunda tedbir al
maktır. Bu, beynelmilel bir meseledir. Sari 
hastalıkların diğer memleketlere sirayet etme
mesini temin için bunlar konmuştur. Tahranda mev
cuttur, Îskenderiyede yoktur. İskenderiye yenidir. 

Reis — Başka söz istiyen var mı? Reye arze-
diyorum. 4 üncü maddeyi kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hudut ve sahillerde zuhur edecek 
sari ve istilâî hastalıklara karşı ittihazı icap eden 
tedbir ve murakabe masraflarile mühim limanlarda 
lüzum görülecek fare itlafı cihazını havi mütehar
rik dubalar iştirası ve tahaffuzhaneler sahil sıh
hiye merkez, idare ve muhafaza memurlukları bina
ları inşaatı ve bunların etüv ve bakteriyoloji 
ve saire tesisatı ve 1240 numaralı kanun mucibin
ce inşa edilmekte olan binaların ikmali ile bütün 
müesseselerin ve binaların tesisat ve tefrişatı ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek kadro 
mucibince hıfzıssıhha müessesesinde istihdam edi
lecek memur ve müstahdemlerin ücreti erile mü
essesenin bütün masarifi için umum müdürlüğün 
fazlai varidatile ihtiyat akçasından 600 000 liraya 
kadar miktarının, masraf bütçesinde açılacak 
hususî fasla tahsisat kaydi ile sarfına Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili mezundur. 

Reis — Mütalea var mı? Madde hakkında söz 
istiyen yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Heybeliadada verem sanatoryu
muna mülhak olarak inşa edilmiş bulunan pavi-
yonun tesisatını ikmal etmek ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek kadroya göre bu pavi-
yonda istihdam edilecek müstahdemin ücretlerini 
tesviye eylemek üzere Hudut ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğünün fazla varidatından 50 000 
liraya kadar sarfiyat icrasına Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili mezundur. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu sa-
natoryomun inşa ve ikmali için Bütçe encümeni
nin kabul ettiği cihet çok yerindedir. Bu vesile 

I ile Sıhhiye vekili arkadaşımızın da memleketin 
veremden ne derece müteessir olduğunu ve buna 
karşı ittihaz edilen tedbirlerin ne derece müsmir 
olduğunu izah buyurmalarını rica ederim. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Dr. Refik B. 
(İstanbul) — Efendim, filhakika mesele umumî 
sıhhat işlerine taallûk eder ve hudut sıhhiye büt
çesinden Heybeli sıhhat sanatoryomuna elli bin lira 
sarf edilmesinden ibarettir. Refik Şevket Bey arka
daşımızın umumî bütçeye müteallik olan bu sualinin 
cevabını kendilerini tatmin için kısaca vereceğim. 
Heyeti Celilenizce malûdur ki memlekette ve
rem en çok büyük şehirlerdedir. Bizim yaptığımız 
tetkikat bunu gösteriyor. Verem mücadelesi, yine 
bu kürsüden geçen senelerde arzettiğim gibi çok 
masraflı bir iş olmakla beraber bünyei milliyi ta
mamen sarmadan evvel bu hususta bir teşkilât 
yapmak elzemdir kanaatindeyiz ve programımız-

j da mevcuttur. Devlet bütçesinden veremin ademi 
sirayetini temin edecek kanunlarla ve verem mü
cadele cemiyetleri vasıtasile doğrudan doğruya 
halkın arasına girerek kendilerine yardım etmek 
ve Türkiye Hilâliahmer cemiyeti vasıtasile bütün 
memlekete şamil bir vaziyette bir idare (merkezi 
vücude getirerek muhtelif teşekkülleri bir araya 
toplamak ve bunun için lâzımgelen varidatı te
min ve bilhassa bu teşekküllerin faaliyetlerini tev
si etmek üzere bazı menabii varidat aramaktayız 
ve çalışmaktayız. Bu devrei içtimaiyede olmasa 
bile önümüzdeki toplanma zamanında Heyeti Ce-
lilenize bir varidat memba i getireceğimizi ümit edi
yoruz. 

Verem meselesinde en ziyade nazarı dikkati 
calip mesele, halkın verem üzerine nazarı dikkatini 
celbetmek, veremin bir hastalrk olmaktan ziyade 
buna yakalananların kendilerini tedavi etmek için 
daha doğrusu sıhhatlerini muhafaza için tedri
sat merkezleri vücude getirmektir. Veremin kabili 
tedavi bir hastalık olduğunu bu günkü fennin ka
bul ettiğine göre burada en mühim mesele halkı
mızı vereme yakalatmamak ve yakalananları da 
kurtarmak için tedrise tâbi tutmaktır. Bunun için 
risaleler yapıyoruz, mekteplerde tedrisat yapıyo
ruz. Ayni zamanda mekteplerde gençlik hilâli ah-
meri teşkilâtı yapıyoruz. Bu vasıtalarla lâzımgelen 
faaliyetler gösterilecektir. Fakat Heyeti Celileni-
ze şunu arzedeyim ki verem memleketimizde bü
yük şehirlerimize münhasır bir vaziyettedir. Köy
lerimizde verem pek azdır. Bu da şehirlerle temas
ta bulunan köylülere münhasırdır. Bendenizin en 
çok düşündüğüm, büyük şehirlerde veremle müca
dele teşkilâtını çoğaltmaktır. Hali hazırda An
kara ve Bursada olmak üzere iki tane verem müca
dele dispanseri açtık. Bunun adedini tezyit etmek 
isteriz. Fakat malûmu âliniz bu da bütçe mesele
sidir. Heybeliadadaki 25 yataklı verem sanatoryo-
munu senelerce çalışarak 125 yatağa çıkarabildik. 
Her sene biraz daha ilâve etmek suretile İstanbul 
belediyesinin yardımının inzimamile umumî bütçe
den ayırdığımız bir miktar para ile bu güne kadar 
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İ25 yatağa iblâğ ettik. Fakat bu kâfi değildir. Bu
nu bildiğimiz için geçen sene bir pavyon daha 
yapmıştık. Bütçenin ademi müsaadesine binaen 
bunun tesisatını ikmal edemedik. Onun için encü
mende vaki olan bir sual üzerine verdiğim iza
hata binaen encümen azası bunda da 50 000 liraya 
kadar Heybeliada verem sanatoryomuna sarf edil
mek üzere bendenizin mezuniyet istcmekliğime ka
rar verdi. Bendeniz de bunu memnuniyetle kabul 
ettim. Mesele bundan ibarettir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler. . . Ktmiyen-
Jer . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Masraf bütçesindeki fasılların 
maddeleri arasında münakale yapmağa Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekili mezundur. 

Reis — Mütalea ver mı efendim? ( Hayır ses
leri). Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Fare itlafı ameliyesine tâbi tu
tulan sefinelerde bu ameliyenin icap ettirdiği 
masraflar 1912 senesi Beynelmilel Paris sıhhiye 
mukavelenamesinin on altıncı maddesine tevfi
kan sefine sahiplerinden istifa edilecektir. 

Reis — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 
edenler . .. . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Kabotaj hakkını haiz elli safi 
tonilâtoya kadar (50 dahil) olan yelkenli ve mo
torlu gemiler için (500) numaralı rüsumu sıhhiye 
kanununun dördüncü maddesi mucibince verilen 
mücellet patentalar yirmi sefere mahsus olup bu 
gemiler, kanunun birinci maddesinde gösterilen 
tonilâto resminden muaftır. 

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

MADDE 10 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün ücretli memur ve müstahdemlerile 
nakil vasıtaları kadrosu merbut ( D ) cetvelinde 
gösterilmiştir. 

Reis — Cetvelin okunması arzu bııyuruluyor 
mu efendim? ( Okuduk sesleri ) . 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

4 — Vilâyetler idaresi kanununun 14 üncü 
maddesinin tefsirine dair 3/27 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Dahiliye, Maliye, ve Bütçe encü
menleri mazbataları flj 

Reis Kanunun ikinci müzakeresidir efen
dim. 
1426 numaralı vilâyet idaresi kanununun 14 üncü 
maddesinin (B) fıkrasından kaza malmüdürleri 

tabirinin tayyına dair kanun 
MADDE 1 — 1426 numaralı vilâyet idaresi ka

nununun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasındaki 
kaza malmüdürleri tabiri tayyolunmuştur. 

Reis — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Ktnviyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kaza malmüdürleri muhasebei 
umumiye kanununun (134) üncü maddesi hük
müne göre tayin olunur. 

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

MADDE 3 — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — işbu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdurlar. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları hakkındaki kanunun 3 üncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair î/293 numaralı kamın lâyi
hası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası [2] 

Reis — Lâyihanın birinci müzakeresidir. 
Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 

memurları kanununun üçüncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askerî memurları kanununun üçüncü 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî mühendis ve askerî fen memuru ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazır-

fl] Birinci müzakeresi 44 ve 45 inci inikat 
zabıtlarındadır. 

[2l 160 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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İık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile alâ
kadar askerî fabrikalarda veya sair müesseselerde 
ön ay çalıştıktan sonra liyakati ve kifayeti tasdik 
olunanlar ihtiyat zabit vekili nasbedilir ve tah
sil görecekleri müesseselere gönderilir. Askerî 
mühendisi ve askerî fen memuru olmağa kifayeti 
görülmiyenler talebe sıfatile harbiye mektebine 
sevkedilirler. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bura
da « tahsil görecekleri müesseselere gönderilir
ler » diyor. Bu ne demektir. Bendeni/ anlama
dım. Vekil Bey lütfen izah buyursunlar. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Diyarbekir ) 
— Efendim, bu lâyihai kanuniye askerî mühendis 
ve fen memuru yetiştirmek ve askerî liselerde 
muvaffakiyetle ikmali tahsil edenleri ecnebi mem
leketlerinde politeknik dedikleri yüksek teknik 
mektepleri yani ( ieknişe hoşula ) dedikleri 
mekteplere göndererek ikmali tahsil ettirmek 
ve buraya avdetlerinde askerî fen memuru ola
rak istihdam etmek maksadile arzedilmiştir. 
Malûmu âlinizdir ki bütün muasır ordular gibi 
bizim ordumuz da ahit ve edevatı fenniye nokta i 
nazarından gittikçe makinalaşmaktadır. 

Reis — Rey vermiyen arkadaşlar reylerini is
timal buyursunlar. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Devamla ) — 
Bunları istimal etmek için olduğu gibi bunları 
yapmak için de gerek hava, gerek kara, gerek 
deniz kuvvetlerinde askerî fabrikalar mesailerini 
gittikçe tevsi etmektedirler. 

Reis — Ara toplanması hitam bulmuştur. 
Millî Müdafaa vekili Zekâi B. ( Devamla ) — 

Ve bu alât ve edevatı fenniyeyi memleket dahi
linde yapmağa çalışmakta ve kısmı azamı itiba-
rile muvaffak olmaktadır. Müdafaai Milliye 
bütçesinde şimdiye kadar 5-6 yüz bin lira radde
sinde ecnebi mutahassıslara ücret verilmektedir. 
Bu kabiliyeti artırırken bir taraftan da fabrika
larımızı kendi ordumuzun millî elamanları ile 
işletmek memleketin yetiştireceği mutahassıslarla 
idare etmek gayesi takip edilmiş ve bu maksatla 
memlekette maalesef yüksek fen mektepleri olma
dığı için tahsilini ikmal etmek üzere askerî liseler
den mezun olacakların evvelâ mensup olacağı mü
essesede hizmet ettikten sonra tekrar bir müsaba
kaya tâbi tutularak ikmali tahsil etmek üzere 
ecnebi memleketlerdeki fen mekteplerine gönde
rilerek orada doktorasını verip şehadetnamesini 
aldrktan sonra ordu içerisinde askerî mühendis 
ve fen memuru olarak istihdam edilmelerini temin 
etmek içindir. Bu; bütçede bir çok tasarrufu da 
mucip olacaktır. Ayni zamanda ordu bütün fennî 
teçhizatını ikmal etmiş bulunacağı için lâyihanın 
faydası arzdan müstağnidir. Kabul buyurulma-
sını istirham ederim. 

Reis — Birinci madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı efendim? Maddeyi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
olunmuştur. 

ı MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — îkinci maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

I MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
i Millî Müdafaa vekili memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olunmuştur. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. 
. ikinci kıraatine geçilmesini kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul olunmuştur. 

6 — Ordu zabıtan heyetine ynahsus terfi kanu
nunun 1 inci ve 16 inci maddelerine bir fıkra ilâ
vesine dair 1/297 numaralı kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa encümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

863 numaralı ordu zabitan heyetine mahsus ka
nuna bir madde tezyiline ve ayni kanunun 1494 

numaralı kanun ile tadil edilmiş olan birinci 
maddesine bir hüküm ilâvesine dair kanun 
BİRİNCİ MAADDE — 863 numaralı ordu za

bitan heyetine mahsus terfi kanununa aşağıdaki 
yazılı madde tezyil olunmuştur: 

Müzeyyel madde — Mühendis zabit yetiştir
mek üzere yabancı memleketlere gönderilecek 
yüksek mühendislik tahsillerini muvaffakiyetle bi
tiren kara, deniz ve hava zabitlerine aşağıda ya
zılı şartlar dahilinde dört seneye kadar kıdem 
zammı verilir: 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühen
dislik tahsilini ve muktazi fabrika ve müessese 
stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene, 

B*) Bunlardan fen ve sanat, askerî fabrikalar 
umum müdürlükleri emirlerinde veya kendilerini 
tahsile gönderen müesseselerin nezdinde ihtihdam 
edilerek iki sene zarfında mühendis zabitliğe ter
fileri tasdik olunanlara (mühendis zabit ) unvani-
le beraber daha iki sene, 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser 
vücude getirerek veya doktora yaparak emsalleri 
arasında temayüz edenlere daha bir sene, 

Halen orduda mevcut olup mühendis zabitlik 
evsafını haiz bulundukları makamı aidince tasdik 
edilenler de yukarıda yazılı haklardan istifade 
ederler. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bu lâyihayı encümene istiyoruz efendim. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Esbabını anlıyalım efendim. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Az çok mütebellir bir fark vardır, bir kere tesi-

[1] 159 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ri malisini anlıyalım efendim. 

Reis — Encümene veriyoruz efendim. 

7 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 inci 
maddesinin tefsiri hakkında 3/11 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Maliye encümeni mazbatasile 
askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 inci maddesi
nin 2 inci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut cet
velin tadiline dair 1/21 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümeneleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkıda söz istiyen 
var mı efendim ? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
4 üncü ve 6 inci maddelerinin tadili hakkında 

kanun 
MADDE 1 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 im- i 

maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun dör
düncü maddesine merbut cetvelin 20, 21 ve 22 in
ci derecelerine ait emsal hâsılları 35, 24 ve 22 
olarak tashih edilmiş ve cetvelin nihayetine (al
dıkları maaşlarda elli kuruş ve daha fazla lira 
kesri olan memurların tekaütlerinde bu kesirler 
vahide iblâğ olunur, elli kuruştan aşağı olan ke
sirler hesaba alınmaz ) fıkrası ilâve olunmuştur. 

Refik Şevket B.. ( Manisa ) — Efendim, bir 
sual soracağını. Acaba iki encümen arasında mu
tabakat var mıdır? Vakıa Bütçe encümeni ile, 
Maliye encümeni ufak bazı tadillerle kabul 
ediyor. Fakat Maliye encümeninin ayrıca bir 
mütaleası var mı? 

Maliye E. namına Ziyaettin B. (istanbul) — 
Evet efendim encümenimiz de ayni mütaleada-
dır. 

Reis — Mutabakat vardır efendim. 
Madde hakkında söz istiyen var mı efendim ? 

(Hayır sesleri). Kabul edenler . . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun altıncı madde
sinin ikinci fıkrası aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir : . 

Şu kadar ki tahsis olunacak tekaüt maaşları me
muriyet maaşları emsal hâsılının ve maaşatın tev
hit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurların maaşı aslî ve 
tahsisatı fevkalâdeleri mecmımnun yüzde yetmiş 
beşini tecavüz edemez. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

fil 158 numaralı matbua zaptın sonuna merA 
buttur. I 

I Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

Hakkı Tarık Beyin evrakı varide hakkında bir 
takriri vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Gelen evrakın 3 üncü maddesinde yazılı olup 

Dahiliye ve Adliye encümenlerine havale olunan 
takririn bu iki encümenin muhtelit bir içtimaında 
müzakeresine müsaadelerini teklif ve rica ederim. 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Reis — Takrir sahibi izahat verecek efendim. 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Takdim edilen 

takrir; matbuat kanununun 38 inci maddesinin 
tefsirine taallûk eder. Matbuat kanunu evvelce 
Muhtelit encümende müzakere edilmişti. Bu mad
denin tefsirinin de Adliye ve Dahiliye encümen
lerinden mürekkep muhtelit bir encümen içtimaın
da müzakere edilmesini teklif ediyorum. 

Reis — Muhtelit encümende müzakere edilme
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil-

I mistir. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Reis Beyefendi, 

ı usul hakkında söz söylemek istiyorum. Usule ait 
olmak üzere Divanı riyasetten bir istirhamda bu
lunacağım. Bendeniz lâyiha tevziatı hakkında 
evvelce bir teklifte bulunmuştum. Bunu kabul et
tiler. Bunları kutularımızdan mektuplarımızla 
beraber alarak müstefit oluyoruz. Şimdi bu ricam, 
birinci ricamın mabadidir. 

Malûmu âliniz içtima günleri geldiğimiz zaman 
masalar üzerinde ruznamelerin tevzi olunmuş bu
lunduğunu görüyorum. Nizamnamei dahilide vekil
ler ve devaire ruznamenin 'bir gün evvel tevzii kay
dı vardır. Halbuki bizler taliimize ne çıkarsa gel
diğimiz gün onu müzakere ediyoruz. Hazırlanamı
yoruz. Binaenaleyh Heyeti umumiye içtimaların-
dan bir gün evvel bu ruznamelerin vekillere gön
derilirken bizini de çekmecelerimize konulmasını 
rica edeceğim. 

Reis — Temin ederiz efendim. 
Başka müzakere edileeek bir şev yoktur. 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

1932 senesi bütçe kanun lâyihasına 188 zat rey ver
miştir. Binaenaleyh :kanun 188 reyle kabul edilmiş
tir.' 

Perşembe günü saat 14 te toplanılmak üzere iç
timaa nihayet veriyorum. 

I Kapanma saati: 15,20 
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Hudut ve Sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1932 mali senesi bütçe 

kanununa verilen reylerin neticesi 
[ kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

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

Amasya 
Esat B. 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

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

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
ibrahim Yörük B4 

Münhal 1er : 

317 
188 
188 

0 
0 

129 
0 

/ Kabul edenler J 

tsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etei B. 
Vasf i Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 

Bolu 
tsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifa't B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 1 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B4 

Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B; 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
tbrahim B. 
Mükerrem B. 

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

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

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

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
İSerdar Ahmet B. 
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Kocaeli 

Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 

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

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
( R. C. ) 
Şakir B. 
Yalıya Galip B. 

Artvin 
Asım B. 

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

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
|Turgut B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

I Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 

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

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 
Salih B. 

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

Burdur 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B. 

(Şevket B. 
Rize 

Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
E tem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

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

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

: etmiyenler J 

iDr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
tsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazlıar Müfit B. 
Necip Ali B. (t. A.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
IZeki Mesut B. 

I Tokai 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Zülfü B. 
Elâziz 

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

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
[Nuri B. 
[ Giresun 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Ps 

( Reye iştirak 
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Hakâri 

İbrahim B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Memct Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Mcmet Nazif B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kırklareli 
|Dr. Fuat B. 
Mcmet Nahit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
|Beşit Saffet B. 

Konya 
Sırrı B. 
İTevfik Fikret B. 

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

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 

Manisa 
jKâni B. 
İMemet Sabri B. 
IMustafa Fevzi B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
trfan Ferit B. ( 1. Â. ) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet thsan B. 

Rize 
Esat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

[Mahmut B. 
Sinop 

Yusuf Kemal B. ( V. 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

#. Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 

Urfa 
Ali Saip B., 
Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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SıraNQİQ3eilâve 
Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının 

tefsiri hakkında 3/112 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Belediye kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

Belediye kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

7 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Belediye kanununun 103 üncü maddesinin son fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi üze
rine Bütçe, Dahiliye ve Maliye encümenlerinden tanzim edilen mazbataların Heyeti umumiyede 
cereyan eden müzakeresinde nizamnamei dahilinin 124 üncü maddesi mucibince bu tefsirin muvak
kat bir encümende tetkikine karar verilmişti. Bu karar üzerine vekâletlerle mütenazır encümen
lerden tefrik edilen ikişer azadan terekküp eden Muvakkat encümende Başvekâlet tezkeresi ve 
encümenlerin bu bapta tanzim eyledikleri mazbatalar ve merbut a ti Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beye
fendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Tefsiri talep olunan kanun ibaresi belediye kanununun 103 üncü maddesinin « işbu kanunun 
meriyeti tarihinde müstahdem ve hakkı tekaütten müstefit memurların tekaütlükleri mülkiye te
kaüt kanunu ahkâmına tâbidir » fıkrasındaki « mülkiye tekaüt kanunu » cümlesidir. 

Encümen evvel emirde « mülkiye tekaüt kanunu » ibaresinin tefsire muhtaç olup olmadığını 
tetkik etti. « Mülkiye tekaüt kanunu » nanıile gerek mülga gerek merî bir kanun bulunmama
sına ve cümlenin bu itibarla manası müphem olmasına ve İstanbul belediye umumî meclisile Şûrayi 
devlet ve Dahiliye vekâletinin mezkûr ibareye muhtelif mana vermiş olduğu görülmesine binaen 
fıkranın bir tefsir mevzuu olduğuna ittifakla karar verildikten sonra esas meselenin müzakeresine 
geçildi. 

Reis Tekirdağı mebusu Faik, mazbata muharriri Kayseri mebusu Sait Azmi, kâtip Urfa mebusu 
Refet ve azadan Konya mebusu Naim Hazim Beyleri: 

1 — Belediye kanununun iktisabı kanuniyet eylediği 10 nisan 1930 tarihinde meriyette bulunan 
tekaüt kanunu 11 ağustos 1325 tarihili « Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanun » olup meri 
bir kanun varken vazii kanunun bu kanunu ihmal ederek sonradan kabul ve neşrolunan « Askerî ve 
mülkî tekaüt kanunu » nu kastetmiş olmasına ihtimal bulunmadığını, 

2 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun meriyet tarihinin belediye kanununun meriyet tarihine te-
kaddüm etmesi ancak hâdiselere tatbikinde haizi tesir olup belediye kanununun 103 üncü maddesile 
kastedilen kanun olduğunu göstermiyeceğini, 

3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu 67 inci maddesinde muvazenei umumiye haricinde kalan me
murlardan kendi şümulüne almak istediklerini istisnaen beyan ettikten sonra 68 inci maddesinde hu
susî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar hakkında yeni bir kanun yapılıncıya kadar eski te
kaüt kanunu hükümlerinin tatbik edileceğini açıkça zikreylemesi ve birinci maddesindeki sarahat bu 
kanunun muvazenei umumiyeye dahil memurlarhakkmda hüküm vazetmesi hasebile istisnanın be
lediye memurlarına da teşmili doğru ve mümkün olmadığını, 

4 — Muhtar ve bütçelerine hâkim bulunan belediyelerin, memurlarını Devlet memurları gibi teka-

T. B. M. M. 
Belediye kanunu 

muvakkat encümeni 
Karar No. 1 
Esas No. 3/112 



- 2 -
üde sevketmeği vazii kanun arzu etmiş olsaydı 103 üncü maddeye istisnaî bir hüküm koymak dahi lâ
zım gelmiyeceğini, w -: j * 

5 — Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanun hükümleri, Devlet memurları hakkında ilga 
edilmiş olup hususî ve mülhak bütçelerden maaş alan memurlar hakkında meri bulundurulmuş oldu
ğundan ilganın mutlak olmadığını, 

6 — Belediye memurlarından bazılarının, Devlet memurları gibi tekaüt hakkından istifade ettiril
mesi, idarî bir lüzuma binaen iltizam edilmiş bir hüküm olup Devlet memurlarının tekaüt muamele
leri yeni bir kanun ile tesbit edilirken belediyelerin hukukuna ve bütçelerine hâkimiyet esasına müda
hale edilmemiş, eskidenberi cari olan idarî atıfat esasının devamına 103 üncü maddenin son fıkrasile 
müsaade edilmiş olduğunu, 

Beyan ederek «mülkiye tekaüt kanunu» ibaresi ile vazii kanunun memurini mülkiyenin tekaü
düne dair kanunu katseylediği ve fıkranın bu yolda tefsiri lâzım geldiği reyile muhalif kalmışlar
dır. 

Encümen ekseriyeti ise: 
I - Belediye kanununun 103 üncü maddesinin tedvinini mucip olan sebep, esbabı mucibe mazba

talarında yazılı olduğu üzere cürüm ve kusurlarından dolayı memurin muhakemat kanunu hükümle
rine tâbi tutulan belediye memurlarının, Devlet memurları gibi himayeye mazhar olması ve mu
kadderatlarının Devlet memurları gibi tahavvülâltan masun ve muayyen bulundurulması olmasına 
göre âmme hizmetleri gören beleliye memurları hakkında vazii kanunun yalnız tekaütlükte istisnaî 
bir hüküm vazını derpiş etmesi mümkün olmadığı, 

II - Kanunlar muayyen hâdiseler için yapılmayıp vukuu melhuz hâdiselere de tatbiki kabil ola
cak şekilde umumî hükümleri ihtiva etmesi lâzım geldiğinden vazii kanunun istikbaldeki tahavvül 
ihtimallerini nazara alması tabiî olduğu, 

/IH - (iünün ihtiyaç ve icaplarına uyınıyan memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanunun icap
lara göre tadili için Hükümetçe hazırlık yapıdlığı belediye kanununun müzakere ve kabulü sırasında 
Meclisi Âlice malûm bulunmakla beraber malûm bulunmamış olsa dahi tekaüt kanununun tadil ve 
tebdili halini nazara almış olan vazii kanunun belediye memurlarının mukadderatını, tebdili mü-
tesavver hiç değilse muhtemel bir kanuna bağlı buludurmak istemediği, 

V - Ayni tekaüt aidatı veren belediye memurlarını Devlet memurlarından ayrı ahkâma tâbi 
tutmak istemiyen vazii kanunun bir çok seneler mülkiye memuriyetlerinde hizmet eden memurların, 
Devletçe görülen lüzuma mebni belediyeye nakledilmeleri, müktesep haklarını ihlâle ve istisnaî 
ahkâma tâbi tutulmalarına sebep olamıyacağr, 

VI - Meriyet tarihi itibarile askerî ve mülkî tekaüt kanunu belediye kanunundan mukaddem 
olmakla beraber A âzii kanunun 103 üncü maddesinin son fıkrasında işbu kanunun neşri tarihinden 
demeyip te meriyeti tarihinde demiş olması da belediye kanununun neşri tarihinde meri olacak te
kaüt kanununu kasdetmeyip tahavvüiatr derpiş ederek meriyeti zamanındaki tekaüt kanununu arzu 
eylediğini vazihan gösterdiği; 

VII - Belediye kanununun 103 üncü maddesinde vazii kanunun eski ve yeni kanunların hiç 
birisinin isim ve tarihini zikretmeyerek « mülkiye tekaüt kanunu » ibaresi kullanması yeni kanunun 
alacağı ismin henüz malûm bulunmaması ile kabili izah olup eski kanunun isim ve tarihi malûm iken 
madde metnine dercetmemesi mezkûr- kanunun tatbikini arzu etmediğine delâlet eylediği, 

VIII - Memurini mülkiyenin tekaüdüne dair kanun, askerî ve mülkî tekaüt kanunile ilga edil
miş olduğundan tatbiki caiz olamıyacağı ve mülga bir kanuna matuf olarak diğer bir kanunda hü
küm bulunması o kanunun devamı meriyetini istilzam eylemek icap etse hiç bir kanunun ilgası müm
kün olamryacağı, 

Esbabı mııcibesine istinat ederek vazii kanunun arzu ve iradesinin « Belediye memurları, beledi-
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ye kanununun meriyeti zamanında mülkiye memurlarının tekaütlükleri hakkında cari kanun hüküm
lerine gpre tekaüt olunurlar » demek olduğuna karar vermiştir. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Muhtelit En. Rs. M. M. 
Tekirdağ Kayseri 
M. Faik S. Azmi 

Aza Aza Aza 
Denizli Konya Manisa 
E. Adan Nairn Hazim Dr. Saim 

Kâ. 
Urfa 
Refet 

Aza 
Tokat 

B. Lûtf 

Aza 
Antalya 

Nazifi Şerif 

i 

Aza 
Bayazıt 
İhsan 

Aza 
Burdur 
HaUt 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

TEFSİR FIKRASI 

• 10 nisan 1930 tarih ve 1580 numaralı belediye kanununun 103 üncü maddesinin son frkrasmda 
yazılı olan « mülkiye tekaüt kanunu » ibaresi işbu kanunun meriyeti zamanında mülkiye memurları 
hakkında hükmü cari olan tekaüt kanununu istihdaf eylemektedir. 





Sıra NO"1 57 

1932 
HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1932 senesi 
bütçesi hakkında 1/193 numaralı kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 12 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4261 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1932 senesi bütçesi hakkında 

S. I . M. Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9/XII/1931 tarihli içti-
mamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanım lâyihası esbabı mucibesile birlik
te takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade buyurııl masını rica ederim efendim. 
Başvekil 

tsmet 

Masraf kısmı esbabı mucibesi 
Fasıl : 1 - Memurlar maaşı 

1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün merkez ve mülhakat teş
kilâtı asgarî bir kadro ile çalışmakta olmasına ve 1931 senesinde uzun müddet 
münhal bir memuriyet kalmamış bulunmasına binaen memurlar maaşına ait tah
sisat 1932 senesi için de aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl: 2 - Ücretler 
1 — Nakil vasıtaları kadrosundan bir sandal adedi kaldırılmak suretile 35 

lira ücretli sandalcı adedinden üç adedi tenzil edilerek 1 tayfa ve 1 dümenci a-
dedine ilâve edilmiş ve binnetice 1931 senesine nazaran şehrî 30 liradan ( 360 ) 
liralık bir tasarruf yapılmıştır, ilâve edilen tayfa ve dümenci yeniden mubayaa 
edilmekte olan motörler içindir. 

2 — ikinci maddedeki tahsisat 1932 senesi için de kâfi geleceği anlaşıldığın
dan 1931 senesi için kabul buyurulan tahsisat aynen konmuştur. 

Fasıl: 3 - Muvakkat tazminat 
1 — Bu tahsisat kadro dahilinde bilfiil müstahdem bulunanlardan Ankarada ika

met edenlere mesken bedeli karşılığı olarak tediye edilen mebaliğ olup 1932 senesi 
için de aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl: 4 - 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
1 — Elyevm açıkta bulunan mimarın bir memuriyte tayinine kadar verilmekte 

olan açık maaşı ile memurin kanununun 85 inci maddesi mucibince tedavileri icap 
edecek memurinin tedavi ve yol masrafları karşılığı olarak 1931 senesi için kabul 
buyurulan tahsisatın kifayet edeceği anlaşılmakla aynen teklif edilmiştir. 
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Fasıl: 5 - Mütekaidin eytam ve er amil maaşı 
1 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 numaralı tekaüt kanununun 67 inci maddesi: 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü memurini arasında tekaüde şevki icap 
edenlere tekaüt maaşının kendi bütçelerinden verilmesini âmir bulunmasına bina
en 1931 senesi için kabul buyurulan 2 000 liralık tahsisattan dört ay zarfındaki 
sarfiyat 1 000 lirayı tecavüz etmiştir. Bundan başka 1932 senesi zarfında tekaüde 
sevkedilecek memurin meyanmda otuz seneyi tecavüz etmiş olanlar bulunduğuna 
ve bunların her birine 1 000 liradan fazla ikramiye verileceği tahakkuk etmekte 
olmasına binaen 3 000 lira fazla teklife zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl: 7 - Gece pr ati kası ücreti 
1— 14 nisan 1930 tarih ve 1587 numaralı kanunun 3 üncü maddesi mucibince: 

geceleri pratika işile meşgul olacak memur ve müstahdemlere bütçedeki tahsisat ni
dan bu mesailerine mukabil İcra Vekilleri Heyetince takdir olunan bir ücret veril
mekte ise de gece pratika işlerile iştigal eden memur ve müstahdemlerin kısmı 
azanıma ayda maktııan beş veya altı lira gibi cüzî bir ücret verilmekte olduğun
dan bunların ücretlerine birer miktar zammına ve her sene Gazi Hazret
lerinin rükûbuna tahsis olun an Ankara motoru mürettebatının kendi vazife 
mmtakalarından ayrılarak Yalovada daima vazifeye amade bulunmalarından do
layı kendilerine harcırah kararnamesine tevfikan verilecek ikamet yevmiyesinin 
itasına - yalnız kaptan müstesna olmak üzere - imkân görülemediğinden aileleri 
yanından ayrılarak ayrıca bir masral ihtiyarına mecbur kalan ve şehrî pek az bir 
ücret almakta bulunan bu mürettebata verilmekte olan gece pratikalarının hiz
mette bulundukları zamana münhasır olmak üzere maktııan tezyidi sureti!e veri
lerek mağduriyetten vikayeleri maksadile 1931 senesi tahsisatı 1 000 lira fazlasile 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Demirbaş 
1 — 1930 senesi nihayetine kadar (7 500) lira olarak kabul edilen ve ancak 

kırk sahil sıhhiye teşkilâtının demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarına tekabül eden 
bu tahsisat; 1931 senesi bütçesinde (4 000) lira kabul edilmesinden dolayı biz-
zarur mubayaasına ihtiyaç hâsıl olan bir çok levazım ve ezcümle yazı makineleri 
alınamamış ve 5 ay zarfında en mübrem ihtiyaçların temini için (3 000) lira gibi 
bir para sarfedilmiş ve 7 aylık ihtiyaca karşı da (1 000) lira kalmıştır. Bu za
rurete binaen (2 000) lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasıl : S - Levasını 
1 — Birinci madde tahsisatının kifayeti anlaşıldığından aynen teklif olun

muştur. 
2 — 2 ve 3 üncü maddeyi teşkil eden matbu evrak ve kırtasiye tahsisatları bir 

iki senedenberi kifayet etmemekte olmasından biner lira fazlasile teklif edilmiş
tir. Buna da sebep varidat bütçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere her se
ne tezayüt etmekte olan varidatın cibayeti için sarfına zaruret hasıl olan evrakı 
matbuanın kâğıt ve tabiyesile bu işin fer'i olan kırtasiye levazımının tedariki zaru
retinden ileri gelmiştir. 
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Fasıl : 9 - Müteferrika 
Fasıl : 10 - Harcırah 

Fasıl : 11 - Resmî telefon 
Fasıl : 12 - Ücretli muhabere 

1 — Bu fasıllara mevzu tahsisatın 1932 seiesinde de kifayeti anlaşıldığından 
aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 13 - Masarifi mütenevvia 
1 — Bu faslın 1 ve 2 inci maddeleri aynen 3 üncü maddesinden müstahdemin 

için bu sene kaput ve muşamba alımruyacağma binaen bu maddeden (3 000) 
lira tenzil edilmiş 5 inci maddeye mevzu tahsisatın ademi kifayesine binaen 
(2 000) lira fazlasile, 4 üncü ve (> mcı maddeleri de geçen sene kabul buyurulan 
tahsisat miktarında aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 14 - Masarifi muhtelife 
1 — Bu faslın birinci maddesini teşkil eden tamir tahsisatının geçen sene kü

suratlı olarak kabul edilmesinden dolayı 29 lirası tenzil edilmiş ve 2 inci madde
si aynen teklif olunmuştur. 3 üncü sarî hastaneler tahsisatı ise müfredatı zirdeki 
cetvelde irae olunduğu üzere Haydarpaşa hastanesindeki veremli yatak adedinin 
yetmiş beşe ve İzmir hastanesindeki veremli yatak adedinin de otuza iblâğ edil
mesinden dolayı iaşe ve tedavi masrafı karşılığı olmak üzere (9 835) lira ilâve
sine zaruret hâsıl olmuş ve 4, 5, 6, 8 inci maddelere mevzu tahsisatın kifayeti 
anlaşıldığından aynen ve 7 inci meddeden (10) lira tenzil edilmek suretile teklif 
olunmuştur. 

Hastaneler tahsisatı olarak bütçeye mevzu miktarın müfredat cetveli 

laydarpaşa 
İzmir 

Yekûn 

1931 senesinde kabul olunan 
yatak adedi 

Sari yatak 

L. K. 
55 
55 

Adet 
50 
30 
80 

Veremli yatak 

L. K. Adet 
1 3̂ 2 "~50" 
1 32 20 

70 

Yevmiye 
masraf 

yekûnu 
L. K. 
93 50 
42 90 

136 40 

1932 senesi için teklif olunan 
yatak adedi Yevmi masraf 

Sari yatak veremli yatak yekûnu 
L K. Adet L. K. Adet L. K. 

Haydarpaşa 
İzmir 

1 55 
55 

25 
20 

1 
1 

32 
32 

75 
30 

112 
50 

75 
60 

Yekûn 45 105 163 35 
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Haydarpaşa hastanesinin senelik masrafı 

Yevmi 93,50X365 = 
Teçhizatı fenniye için 

34 127,50 
2 500 

36 627,50 

Yevmiye 112,75X365 = 41 153,75 
Teçhizatı fenniye için 2 500 

43 653,75 

Yevmiye 42,90 X3Ö5 
Müstahdemin iaşesi 
Teçhizatı fenniye için 

İzmir hastanesinin senelik masrafı 

15 658,50 
3 650 
2 500 

21 808,50 

Yevmiye 50,60 X 365 = 
Müstahdemin iaşesi 
Teçhizatı fenniye için 

18 469 
3 650 
2 500 

24 619 

Haydarpaşa hastanesi 
İzmir » 

icmal 

36 627,50 
21 808,50 

58 436 

43 653,75 
24 619 

68 272,75 

Fasıl : IX - Nah il vasıtaları masrafı 
1 — Bu faslın birinci maddesine mevzu tahsisatla İstanbul sahil sıhhiyesince 

18 000 lira kıymetinde mazotla müteharrik mubayaa edilecek bir motor ile Urla ta
haffuzhanesi müstahdeminin iaşe ve ihtiyaçlarının hariçten naklini temin için bir 
yük arabası ve bir hayvan ve ayni işte kullanılmak üzere Kavak tahaffuzha
nesi için de bir araba iki hayvan ve izmir emrazı sariye hastanesinin yevmi 
ihtiyaçlarının îzmir merkezinden hastaneye nakledilmek üzere bir yük ve bir 
hizmet arabasile iki hayvan mubayaası zarureti hâsıl olduğundan geçen seneki 
tahsisat (7 000) lira ve kifayetsizliği tahakkuk eden 3 üncü işletme maddesi de 
(2 000) lira fazlasile teklif olunmuştur. 

2 - 2 ve 4 üncü maddelere mevzu tahsisatın kifayeti anlaşıldığından aynen teklif 
edilmiştir. 

Fasıl : 17 - Hecen sene düyunu 
1 — Jiu fasla mevzu tahsisatın kifayeti tahakkuk ettiğinden 1931 senesinde ka

bul edilen tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 18 - Eski seneler düyunu 
1 — Senesi zarfında mahsubu yapılamıyarak eşhas zimemine alınmış olan bazı 

masrafların takibat neticesinde elde edilen evrakı sarf iyesi üzerine eşhas zime-
mi hesabının kapatılması için ait olduğu sene bütçesindeki bakiyei muhassasata 
müsteniden geçen sene kabul buyurulan tahsisattan (3 026) lira noksanile (334) 
lira teklif edilmistiı 

Fasıl: 19 - 1711) numaralı kanunun fi inci madde masrafı 
1 — 1932 senesi masraf bütçesinin umumî yekûnu üzerinden % 1 nisbetinde geçen 

seneki tahsisata 220 lira ilave edilmiştir. 
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Varidat kısmı esbabı mucibesi 
1 — Gerek limanlarımız arasındaki muamelâtı ticariyenin kesreti ve gerek tran

sit geçen gemilerin tezayüdü hasebile 1 inci faslın 1 inci maddesini teşkil eden toni
lâto rüsumu da her sene bir fazlalık görülmesine binaen bu sene ( 50 000) lira faz-
lasile ve sehadetname rüsumuna da (500) lira zammedilmek suretile teklif edilmiş 
ve üçüncü maddesini teşkil eden mücellet patenta tahsisatı ise 1931 senesi bütçe 
kanununun 8 inci maddesi mucibince ( kabotaj hakkını haiz 50 safi tonilâtoya ka
dar « 50 dahil » olan yelkenli ve motorlu gemiler için verilen mücellet patentalar) 
10 seferden 20 sefere iblâğ edilmiş olmasına binaen patenta rüsumunun tenakusu 
hasebile 4 000 lira noksanile teklifi zarureti hâsıl olmuştur. 

2 — ikinci faslın 3 üncü ( tevdiat faizleri ) maddesine: ihtiyat akçesi olarak 
î ş bankasında bulunan mebaliğ ile mülhakata ait olup banka hesabı carilerinde 
bulunan paralardan alman faiz miktarının geçen seneye nisbetle (10 000 ) lira gi
bi bir fazlalık göstermesinden ve bu sene de ayni miktar faizin alınacağı teemmül 
edilmiş olmasından dolayı 10 000 lira fazlasile ve 5 inci maddeyi teşkil eden ( hası
latı muhtelife ) maddesi: memurin apartımanlarından alman bedeli icar, bankada 
bulunan esham ve tahvilât kuponlarının satışından mütevellit meblâğ ile hıf zıssıh-
ha müessesesinin tahlil ücretini ihtiva etmesine binaen bu maddede bu sene görü
len tezayüt dolayısile ( 2 500 ) lira fazlasile teklif edilmiştir. 2 inci ve 4 üncü mad
delerde tezayüt görülmediğinden aynen konulmuştur-

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M M. 

Bütçe encümeni 11 - V - 1932 
M. No. 113 

Esas No. 1/193 
Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1932 malî senesi bütçesi hak
kında olup Başvekâletin 12 - X I I -1931 tarih ve 6/4261 numaralı tezkeresile 
encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili Dr. 
Refik Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Teklif olunan bütçe kanun lâyihasile buna merbut masraf, varidat ve kadro 
cetvelleri idarenin tamamile müesses bulunması dolayısile 1931 senesine nazaran 
bariz hususiyetler arzetmemekte olmak dolayısile lâyiha hututu umumiyesi iti-
barile encümenimizce muvafık görülerek kabul edilmiş ve maddelerin müzakere
sine geçilmiştir. 

Birinci madde — Bu maddede işaret edilen (A) cetvelinin tetkikinden dahi 
anlaşılacağı veçhile masraf tertipleri meyanmda 1931 senesine nazaran tezayüt 
cihetinde nazarı dikkati calip bir fark arzeden 14 üncü faslın 3 üncü sari hasta
neler masarifi ile 2 inci faslın 1 inci daimî müstahdemler maddesi ve 14 üncü 
fasla îzmir liman ve şehri bakteriyoloji müessesesinin masrafı namile açılan 
9 uncu maddesidir. 

14 üncü faslın 3 üncü sari hastaneler masarifi maddesinde 1931 senesine na
zaran görülmekte olan on bin liralık tezayüt veremli hastaların müracaatlarını 
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isaf hususunda mevcut olan imkânları biraz daha tezyit etmek üzere Haydar
paşa emrazı entaniye hastanesile İzmir hastanesinin veremlilere mahsus olan 
yatak adedini tezyide matuf omduğundai) encümenimizce memnuniyetle kabul 
edilmiştir. 

Bu münasebetle encümenimiz içinde bulunduğumuz darlık senelerinde bu 
elemle musap olan vatandaşlarımıza yapılabilecek yardımları artırmak mevzuu 
üzerinde dahi tevakkuf etmiştir. Mevzuun teşrihten müstağni olan ehemmiyeti 
muvacehesinde mevcut imkânların tama mile yerinde istimal edilmesi için kabil 
olduğu kadar siai maliyesi müsait olmıyanlara hasrı tedbirine müracaat edilmesi 
lüzumunu tavsiye etmekle beraber sıhhî ve içtimaî büyük bir dert teşkil eden 
veremle mücadeleyi daha geniş bir mikyasta tatbik edebilmek için esaslı varidat 
membalarının taharrisile en yakın bir zamanda Büyük Meclise buna dair teklifler 
arzedilmesini dahi ehemmiyetle kayit ve tavsiyeye lâyık bulmuştur. 

İzmir limanında, gerek limana taallûk eden fennî taharriyat ve tatbikat işleri
ne bakmak ve gerek şehir halkının sıhhatile alâkadar bakteriyolojik muayenelere 
yardım etmek üzere İzmir liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi namile bir 
müessesenin teşkili lüzumu hâsıl olduğuna binaen bu işe ait ücret ve masrafların 
bütçeye ilâvesi Başvekâletin encümenimize havale edilen 26-IV-1932 tarih ve 6/987 
numaralı tezkeresile talep edilmiştir. 

Filhakika ecnebi limanları ile pek sıkı bir surette münasebette bulunan 
İzmir limanı vasıtasile hariçten gelecek salgın hastalıkların memleketimize gir
mesine mani olmak ve ayni zamanda nüfusu kesif olan bu şehrin bakteriyolojik 
ihtiyacını da temin etmek noktai nazarından faydası bariz ve aşikâr olan bu teş
kilâtın lüzumuna encümenimizce de kanaat hâsıl olmuş ve bu müessesede istih
dam edileceklerin ücretlerine tekabül etmek üzere ikinci faslın birinci daimî 
müstahdemler maddesine 6 360 liranın ilâvesi ve masrafı için de 14 üncü fasıl
da ( İzmir liman ve şehri bakteriyoloji müessesesi masrafı ) namile yeniden 
açılan 9 uncu maddeye 5 000 lira tahsisat konulması tensip edilmiştir. 

İfa ettikleri hizmetler itibarile daimî müstahdemler arasına alınması icap 
ederken ücretleri muvakkat müstahdemler tertibinden verilmek üzere istihdam 
edilmekte olan on yedi memurun daimî kadroya alınması muvafık görülmüş ve 
bu sebeple muvakkat müstahdemler tertibinden 8 820 lira daimî müstahdemler 
tertibine nakledilmiştir. 

Teklife nazaran bazı tertiplerden tasarruflar dahi icra edilmiş ve bu suretle mas
raf yekûnu 7 433 lira fazlasile 550 271 lira olarak kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Bu maddede işaret edilen ( B ) cetvelinin tetkikinden anlaşı
lacağı üzere encümenimiz varidat fasıllarının tetkikmda; birinci faslın birinci 
maddesindeki tonilâto rüsumu hakkında geçen seneye nisbetle 5 000 lira fazlasile tek
lif olunan 675 000 liranın elde mevcut ilısaî malûmata nazaran bilhassa transit do-
layısile tahminler veçhile bu miktara baliğ olabileceğine encümence de kanaat hâsıl 
olmuştur. 

1240 numaralı kanun mucibince Evkaf umum müdürlüğü bütçesinden yapılagel-
mekte olan muavenetten 1932 senesinde tediyesi meşrut ve son taksitten ibaret bu-
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liman 150 000 liranın Evkaf bütçesinin darlığı lıasebile nısfı olan 75 000 lirası 
1933 senesi bütçesine konulmak üzere tecil edildiğinden 3 üncü fasıl 75 000 lira ola
rak ve diğer fasıllar da teklif veçhile kabul edilmiş ve bu suretle varidat yekûnu 
teklife nazaran 75 000 lira noksanile 804 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Kanım lâyihasının diğer maddeleri teklif veçhile aynen kabul edilmiştir, 

Encümenimiz, Heybeliadadaki sanatoryoma mülhak olmak üzere inşa edilmiş 
bulunan paviyonun tesisat masraflarının tedarikine imkân bulunamamak yüzün
den önümüzdeki sene zarfında açılamıyaeağma dahi ıttıla hâsıl eylemiştir. Yuka
rıda dahi arzolunduğu veçhile içinde bulunduğumuz darlık senelerinde maalesef art
ması melhuz bulunan verem musaplarına yapılabilecek yardımları her fırsat ve im
kândan istifade ederek genişletmek zarureti mevcut bulunduğuna kani olduğumuz 
içindir ki bu tesisatın ikmalde paviyonun bir an evvel hasta kabul edebilecek bir ha
le getirilmesi için Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesinin varidat 
fazlasından 50 000 liraya kadar sarfiyat icrası hususunda Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletine mezuniyet verilmesini Urnıımî heyetin tasvibine arzeylemeği ve bu 
maksatla bütçe kanununa tedvin eylediğimiz maddeyi ilâve eylemeği muvafık bul
duk. 

Yapılmış bulunan tadilâtla kanun lâyihasını Umumî heyetin yüksek tasvibine 
arzeyleriz. 

Reis M. M. 
Gümüşane Konya Aksaray Erzurum İsparta İstanbul 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya Aziz Mükerrem Sadettin 

ı^no^ı Manisa Niğde Sivas 
K. Hüsnü M. Turgut Faik Easim *.'wi..., 



- 1 ) -

Hudut ve sahiller sıhhat umum mmlüıiüfniuüu K)o2 malı senesi 
bülce kanun lâyihası 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 
MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıh

hat umum müdürlüğünün 1932 senesi ma
sarifi için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği veçhile 542 838 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 
.1932 senesi masarifine karşılık olan vari
dat merbut (B) işaretli cetvelde yazılı ol
duğu üzere 879 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Kanunlarına tevfikan 
cibayet edilmekte olan ve nevileri merbut 
(C.) cetvelinde gösterilen varidatın 1932 
senesinde dahi tahsiline devam olunur. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hiz
metler icabatından olarak kadro haricin
de muvakkaten istihdamına lüzum görü
lecek ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti tarafından tayin edilecek olan me
murların ücretlerde beynelmilel sıhhî 
cemiyet ve kongrelere iştirak masrafları 
ve bu cemiyetlere, kongrelere gönderile
ceklerin yol masrafları ve yevmiyeleri ve 
Tahran ve İskenderiye sıhhiye delegeleri
ne ve ecnebi müşavirlerine verilecek üc
retler, masraf bütçesinin ikinci ücretler 
faslının ikinci maddesinden tesviye edilir. 

MADDE 5 — Hudut ve sahillerde zu
hur edecek sarı ve istilâî hastalıklara kar
sı ittihazı icap eden tedbir ve murakabe 
masraflarile mühim limanlarda lüzum gö
rülecek fare itlafı cihazını havi müte
harrik dubalar iştirası ve tahaffuzhane
lerle sahil sıhhiye merkez, idare ve muhafa
za memurlukları binaları inşaatı ve bun
ların etüv ve bakteriyoloji ve saire te
sisatı ve 1240 numaralı kanun muci
bince inşa edilmekte olan binaların ikmali 
ihı bütün müesseselerin ve binaların te
sisat ve tefrisatı ve İcra Vekilleri II e-
vetince tasdik edilecek kadro mııcibin-

DÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdürlüğünün 1932 malî senesi 
masarifi için merbut ( A ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 550 27L lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkur müdürlüğün 
1932 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde yazı
lı olduğu üzere 804 000 lira tahmin edil
miştir-

MADDE 3 — Avnen kabul 

MADDE 4 — Avnen kabul 

MADDE 5 — Avnen kabul 
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ce hıfzıssıhha müessesesinde istihdam edi
lecek memur ve müstahdemlerin ücret
lerde müessesenin bütün masarifi için 
umum müdürlüğün fazlal varidatile ih
tiyat akçasından 600 000 liraya kadar 
miktarının, masraf bütçesinde açılacak 
hususî fasla tahsisat kaydi ile sarfına 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili me
zundur. 

MADDE 7 — Fare itlafı ameliyesine 
tâbi tutulan sefinelerde bu ameliyenin 
icap ettirdiği masraflar 1912 senesi bey
nelmilel Paris sıhhiye mukavelenamesin i u 
on altıncı maddesine tevfikan sefine1 sahip
lerinden istifa edilecektir. 

MADDE 8—Kabotaj hakkını haiz elli 
safi tonilâtoya kadar (50 dahil) olan yel
kenli ve motorlu gemiler için (500) numa
ralı rüsumu sıhhiye kanununun dördüncü 
maddesi mucibince verilen mücellet paten-
talar yirmi sefere mahsus olup bu gemiler, 
kanunun birinci maddesinde gösterilen to
nilâto resminden muaftır. 

MADDE 9 — Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün ücretli memur 
ve müstahdemlerde nakil vasıtaları kadro
su merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanını 1 haziran 
1932 tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Heybeliadada verem 
sanatoryumuna mülhak olarak inşa edilmiş 
bulunan paviyonun tesisatını ikmal et
mek ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
edilecek kadroya göre bu paviyoııda istih
dam edilecek müstahdemin ücretlerini 
tesviye eylemek üzere Hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğünün fazla varida
tından 50 000 liraya kadar sarfiyat icra
sına Sıhhat ve içtimai muavenet vekili me
zundur. 

— Hükümetin 6 mcı mad-

MADDE 8 — Hükümetin 7 inci mad
desi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin 8 inci mad
desi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin 9 uncu mad
desi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 10 uncu 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fa
sılların maddeleri arasında münakale yap
mağa Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
mezundur. 

MADDE 7 
desi avnen 
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MADDE 11 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili memurdur. 

9/XII/1931 
M. M. V. 

Zekâ i 
Mal. V. 

Rüştü M. Abdülhalik 
Na. V. îk. V. 
Hilmi M. Şeref 

Bs. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. 
Dr. 

Mf. V. 
Esat 

S. 1. M. V. 

MADDE 12 
maddesi aynen 

Hükümetin 11 inci 



A - C&TVfilİ 
m**mim 

& 

ini 

Ü 

Muhassasatın nev'i 

imsm^mtMm mm 
1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence i 
talep edilen kabul edilen j 

İl 

2 

Memurlar maası 

Ücretler 

Daimî müstahdemler ücreti 
Muvakkat müstahdemler ücreti 

Fasıl yekûnu 

3 

e» 

7; 

S 

10 

Muvakkat tazminat 

788 numaralı kanunun tatbiki «ıasrafı 

Mütekaidin, eytam ve eramil maaşı 

Gece pratikası ücreti 

Demirbaş 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Matbu evrak 
Kırtasiye 

Müteferrika 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

11 Resmî telefon masrafı 
Tesrs masrafı 
Mükaleme ücreti 

Fasıl yekûnu 

130 788 

110 460 
25 000 

135 460 

3 768 

1 240 

5 000 

13 000 

6 000 

10 000 
5 000 
3 000 

_18-000 

6 500 

7 000 
2 000 

9 000 

200 
500 

700 

130 788] 
İ 

125 640i 
16 180: 
141 820 i 

1 
3 768• 

1 240 ; 

5 000' 

13 000 ! 

4 000-j 
! 

10 000 < 
5 000 
2 000 • 

17 000 

6 500 

6 500 
1 500 
8 000 

200 
500 

• - • > 

700 
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1 2 

ı:$ 

1 4 

Muhassasatın nevi 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Melbusat 
Kutup ye resaili fenniye ve neşriyat masrafı 
•Bütün eşyanın nakliye ve ambalaj masrafla-
rile ])osta ve banka nakli nükut ücreti 
Sigorta bedeli 

1 5 

10 

Fasıl yekûnu 

Masarifi muhtelife 
Tamir 
Meremet 
Sari hastaneler masarifi 
Tebhir alât ve vasıtaları tamir ve işletme 
masarifi 
Tebhir ve istihmam mevat ve levazımı 
Tıbbî ecza ve lâboratuvarlar masarifi 
Fakir yolcuların iaşe, tedfin ve tekfin ma
sarifi 
Bulaşık masarifi 
îzmir liman ve şehri bakterioloji müessese
si masarifi 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
işletme 
Kira ile tutulacak vesait karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Reddiyat 

1932 senesi ivin 

Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 

2 000 

() 

7 

() 
2 

500 
300 
000 
100 

000 
500 

22 800 

15 
3 
(>8 

7 
15 
2 

8 

000 
000 
273 

500 
000 
000 

100 
000 

0 
118 873 

22 000 
10 000 
22 000 
5 000 
59 000 

1 000 

2 000 

0 

7 

0 
2 

500 
3,00 
000 
500 

000 
500 

22 800 

15 
o 
f> 

08 

7 
15 
2 

8 

5 

000 
000 
273 

500 
000 
000 

100 
000 

000 
123 873 

22 000 
10 000 
22 000 
5 000 
59 000 

1 000 
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Muhassasatın nev'i 

17 Geçen sene düyunu 

1 8 I Eski seneler düyunu 

İl 1929 düyunu karşıl ığı 
9.1 1928 *» » 

Fasıl yekûılu 

10 I 1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 senesi için 

II ü k ılın e t e e F;11 e ü m e 11 e e 

ta lep edilen kabul edilen 

4 00Q 

134 
200 
334 

5 375 
542 838 

4 000 

134 
200 
334 

5 448 
550 271 



B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

3 

Adi varidat 

Tonilâto rüsumu 
Şehadetname î'üsunm 
Mücellet pateııta 

Fevkalâde varidat 

Oezayi naktı hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasıl atı muhtelife 

Evkaftan muavenet 

. Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1932 sonesi için 

Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 

675 000 
2 500 
6 000 

683 500 

4 000 
20 000 
13 000 
1 000 
7 500 
45 500 
150 000 
879 000 

075 000 
2 500 
0 000 

683 500 

4 000 
20 000 
13 000 
1 000 
7 500 
45 500 
75 000 
804 000 



C - CETVELİ 

Tekâlif ve rüsumun müstenit 
olduğu kanunların 

No. 

500 
1240 

1267 

Tarihi 

22 - nisan - 1340 
7 - mart - 1928 

24 - mayıs - 1928 

Hulâsası 
* ' . . , . , i 

Rüsumu sıhhiye kanunu 
Bazı mebanii sıhhiye inşası için iki milyon liraya kadar taah-
hüdat icrası mezuniyetine dair olan kanun mucibince 1932 
senesi Evkaf umum müdürlüğü bütçesinden muavenet sureti le 
verilecek mebaliğ 
Türkiye Cumhuriyeti merkez hıfzıssıha müessesesi hakkındaki 
kanunun üçüncü maddesi mucibince alınacak ücretler 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Umum müdürlük 
Daire müdürü 
Avukat (istanbul) 
Kâtip 

» 
Müvezzi 
Odacı 
Kalorifer ve elektrik memuru (makinist) 
Makinist muavini (tenekeci) 
Marangoz ve boyacı 
Bahçıvan 

İstanbul (Haydarpaşa) Emrazı sariye ve istilâiye 
haatanp.Rİ 

1 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 

125 
100 
60 
50 
40 
30 
225 
80 
60 
60 

Baştabip ücreti 
Mütehassıs tabip [1] 
Asistan 
Başhemşire (ecnebi) [2] 
Hasta bakıcı hemşire 
Makinist ve etöv memuru 
Hizmet otomobil şoförü 
Aşçı başı 
Müteferrik müstahdem 

İzmir Emrazı sariye ve istilâiye hastanesi 

Baştabip ücreti 
Asistan 
Baş hemşire (ecnebi) [3] 
Hasta bakıcı hemşire 
Makinist ve etöv memuru 
Hizmet otomobili şoförü 
Aşçı başı 
Müteferrik müstahdem 

İstanbul limanı Sahil sıhhiye merkezi 
Makme mühendisi 1 150 

1 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
20 

1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
12 

30 
45 
60 
110 
35 
50 
50 
40 
30 

30 
60 
110 
35 
50 
50 
40 
30 

[l]Biri kulak, boğaz ve burun, diğeri cerrahî ve ortope
di mütehassısıdır. Bunlar haftada üç gün muayyen saat da
hilinde vazife göreceklerdir. 

[2,3] Ecnebi bulunmadığı takdirde 50 lira ücretle türk 
hemşire istihdam olunur. 
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Memuriyetin nevi 

Kâtip 
» 

Etöv makinisti ve elektrik memuru 
Makinist 
Ateşçi 
Klayton makinisti 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hasta bakıcı 
Tahaffuzhane amelesi 
Fare taharriyatı lâboratuvan asistanı 

» » » hademesi 

Urla tahaffuzhanesi 
Etüv makinisti 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 

Muhafızlar 
Muhafız 
Transit muhafızı 
Fethiye sahil sıhhiye idaresinde mübehhir 
Silifke sahil sıhhiye M. memurluğu daimî amele 
Anamur sahil sıhhiye M. memurluğu daimî amele 

İzmir Uman ve şehri bakteriyoloji müessesesi 
Mütehassıs bakteriyolog 
Asistan 
Kâtip 
Müstahzır 
Kapıcı ve hademe 

Nakil vasıtaları müstahdemini 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Tayfa 
Şoför 
Dümenci 
Sandalcı 

Adet 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
l 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
2 

50 
15 
1 
1 

: 1 

ıse&i 

1 
1 
1 
1 
4 

3 
3 
6 
14 
7 
7 
28 

Ücret 

80 
60 
90 
60 
35 
50 
30 
30 
35 
35 
60 
35 

70 
35 
35 

35 
35 
60 
15 
15 

200 
80 
70 
60 
30 

90 
70 
40 
35 
70 
40 
35 
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Nakil vasıtaları kadrosu [l] 

Adet 
2 
2 

21 
8 
2 
3 
1 
5 
1 

45 

Nev'i 
Kamyon 
Hizmet otomobili 
Sandal 
Motörbot 
istimbot 
Yük arabası 
Hizmet arabası 
Hayvan 
Vidanj makinesi 

[l] Nakil vasıtalarının kullanılacağı yerlerin tayin 
tebdili ve işe yaramıyanların kadrodan ihracı Sıhhat ve 
timaî Muavenet vekâletine aittir. 



Sıra Ne 160 
I 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki 
kanunun 3 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair I/293 

numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 4 - IV -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6J795 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1076 numaralı İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 3 üncü maddesine 

zeylen M. M. vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-1V-1932 tarihli içtirnaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

1076 numaralı ihtiyat zabitleri've ihtiyat askerî memurları kanununun 3 üncü maddesinin 
sonuna ilâve edilecek kısım hakkındaki kanun lâyihasına dair esbabı mucibe mazbatası 

Ordumuzun fen ve sanat, deniz ve hava müesseselerile askerî fabrikaları kadrolarında mütehas
sıslar mevcuttur. Bu kadroları mütehassıs sıfatına lâyık derecede tahsil ve tatbikat görmüş, yapa
cakları işin ehli eşhasla kapatmak lâzımdır. Ancak bu mütehassısları memlekette .yetiştirmek 
imkânından bu gün için mahrum bulunmaktayız. Bu kadrolarda yabancı unsurları istihdam etmek 
ise her cihetle büyük mahzurlar doğurur. Kendi içimizden yetişmiş mütehassıslar kullanmak ih
tiyacındayız. Binaenaleyh bu husustaki büyük ihtiyaçlarımızı gidermek maksadile askerî liseler 
mezunlarından bir kısmını bütçemizin imkânı nisbetinde müterakki yabancı memleketlerin yüksek 
mühendis yetiştiren mektep ve müesseselerinde tahsile göndermek lüzum ve zarureti vardır. 
Askerî mühendis sınıfı bu mühim ve acil ihtiyaçtan doğmuş olacaktır. Ayrıca askerî mühendisleri
mizin hazırlıyaeakları projeleri imalât sahasında tatbik edebilecek kudrette fen memurlarına « tek
nikerlere » de büyük ihtiyacımız vardır. Bunları da bu gün için ancak müterakki yabancı memle
ketlerin « tekniklim » larmda yetiştirmek mümkündür. 

Bu suretle yetişecek askerî mühendis ve askerî fen memurlarımız tahsillerinin ikmalini müte
akip askerî memurlar sınıfına naklen istihdam etmek iktiza etmektedir. 

Ancak askerî memur olmak, ihtiyat zabiti olmuş bulunmağa mütevakkıf olduğundan hazırla
nan kanun lâyihası bu efendileri mevcut mevzuatı kanuniyemiz esasatı dahilinde tahsile göndermez
den evvel ihtiyat zabiti yapmak maksadile derpiş olunmuştur, 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 11 - V - 1932 

Karar No. 27 ; 
Ems No. 1/293 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 4 nisan 1932 tarihli ve (5/795 numaralı tez-
keresile encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekâleti ile Umum erkânı 
harbiye reisliğinden gönderilen zevatın huzurile müzakere edildi: 

Zamanımızda' orduların askerî teçhizat ve silâhları ile bilcümle müdafaa vasıtalarında fen ve 
sanatın mühim bir mevki almakta olduğu müsbet bir hakikattir. Bir çok fedakârlıklarla vücude ge
len askerî tesisat ve imalâttan yüksek hasılat alabilmek ve her gün vukua gelen terakki ve inkişaf
ları takip edebilmek için lâyihada derpiş edilen fen ve ihtisas unsurlarını hazırlamak müh rem bir 
zaruret halini almıştır. Cumhuriyet idaresinin her sahada gösterdiği yüksek muvaffakiyetlerin 
fen ve ihtisas sahasında ve hakikî türk çocuklar.nın kudret ve kabiliyetlerinin vüsat ve inkişafile 
temin edeceğinde asla şüphe edilemez. Kara, deniz ve hava sınıfları fen ve ihtisas işlerinin yabancı 
eller ile tedvirinin Millî Müdafaa vekâletinin esbabı mucibe mazbatasında serdedildiği üzere mah
zurdan salim olamıyaeağına kani olan encümenimiz küçük bazı tadilât ile kanun lâyihasını kabul 
etmiştir. Keyfiyet Umumî heyetin nazarı tasvibine arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
(iiresun Balıkesir Tokat Tokat. Kırşehir Niğde 
İhsan Enver Hüsnü />. Lûtfi L. Müfit Ali Galip 

Aza Aza Aza Aza 
Malatya Ordu Burdur Cebelibereket 
M. Nedim it emi lUdil Naci 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 
aşları memurları kanununun 3 üncü mad

desinin sonuna ilâve edilecek kıstm halikında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1076 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askerî memurları kanununun 3 üncü 
maddesinin sonuna aşağıda yazılı fıkra ilâve edil
miştir: 

« Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî mühendis ve askerî fen memuru yetiş-
1 irilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazırlık 
kıtasında hizmet ettikten ve sınıflan ile alâkadar 
askerî fabrikalar veya sair müesseselerde on ay ça
lıştıktan sonra ihtiyat zabit vekili nasbedilir. 

MİM/L MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri 

memurları kanununun üçüncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 107(5 numaralı ihtiyat zabitleri 
ve ihtiyat askerî memurları kanununun üçüncü 
maddesine aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir : 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleket
lerde askerî mühendis ve askerî fen memuru ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazır
lık kıtasında hizmet ettikten ve sınıfları ile alâ
kadar askerî fabrikalarda veya sair müesseselerde 
on ay çalıştıktan sonra liyakati ve kifayeti tasdik 
olunanlar ihtiyat zabit vekili nasp edilir ve tah
sil görecekleri müesseselere gönderilirler. Askerî 
mühendisi ve askerî fen memuru olmağa kifayeti 
görülmiyenler talebe sıfatile harbiye mektebine 
sevkedilirler. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE o — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

2/IV/1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

îk .V. S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Itima Muhlis 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Milli Müdafaa vekili memurdur. 
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Sıra No 159 
Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi kanununun I inci ve 

16 rncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair I 297 numaralı 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encüeni mazbatası 
r, c. 

Başvekâlet 
Muamelât müdürlüğü 4-/V-J932 

Sayı 6/796 
1$. M. M. Yüksek Hcislifjiııe 

863 numaralı ordu zabitan ve heyetine mahsus askerî terfi kanununuu birinci maddesine 
ve 2 fıkrası olarak 16 ıncı'maddesine ilâvesi icap eden ahkâma dair M. M. Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2-IV-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınnrştır. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyıırulnıasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

863 numaralı ordu zabitan heyetine mahsus askerî terfi kanununun 1 ve 16 maddelerine 
ilâvesi icap eden ahkâma mütedair kanun lâyihasının esbabı mueibesi 

Bu günkü fen terakkıyatınm, orduların sevk ve idare ve teşkilâtlarında yaptığı büyük rolün 
ehemmiyeti g'ün geçtikçe artmakta ve sevk ve idare erkânıharbiyesinden maada bunun yanıbaşmda-
bir de fen erkânıharbiyesi denilebilecek tşekküllerin vücude getirilmesi zaruretini doğurmaktadır. 

Müstakbel harplerde fennin rolü büyük harptekinden, muhtemelen yüzlerce misli fazla olaca
ğına ve ordumuzun da yabancı ordıdardaki terakkıyatı takipten vareste kalamıyacağına göre bu 
husustaki ihtiyacımızı gidermek üzere ordumuzda bir « Mühendis zabit » sınıfının ihdası lüzumlu 
görülmüştür. 

Bu sınıfı müterakki yabancı memleketlerin yüksek mühendis mekteplerinde ihtisas sahibi olarak 
yetiştirilecek zabitlerden terekküp etmek suretile doğmuş olacaktır. Binaenaleyh rağbeti celbetmck 
maksadile ve görecekleri tahsilin mükâfatı olmak üzere mühendis zabitlere erkânıharp zabitlerine 
olduğu gibi 4 sene kadar kıdem zammı vermek iktiza etmektedir. 

Bu itibarla ordu zabitan heyetine mahsus askerî terfi kanununu 1 ve 16 inci maddelerine bu sınıf 
hakkında lüzumlu kayitleri koymak icap eder. Hazırlanan kanun lâyihası bu icabı temin maksadile 
meydana gelmiştir. 

Millî Müdafaa eneümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
M. M. Encümeni 11 - Tr- 1932 

Karar No. 28 
Esas No. 1/297 

Yüksek Reisliğe 

863 numaralı terfi kanununun 2 maddesine yeni hükümlerin ilâvesine dair Başvekâletin 4 nisan 



1932 tarih ve 6/796 numaralı tezkeresile encümenimize havale bııyurulan kanun lâyihası M. M. Vekili 
Beyin huzurile müzakere edildi: 

Zamanımız orduları bu günkü fennin terakkilerine muvazi olarak sevk ve idarede, harp malzeme
sile teçhizatında çok ehemmiyetli safhalar, şekiller almaktadır. Yeni harp malzemesinin icaplarına 
göre ordunun sevk ve idaresile teşkilât ve teçhizatın da tatbiki lâzımgelen bütün tedbirleri, usulle
ri ittihaz eden idare erkânı harbiye sınıfı gibi ordunun harp malzemesile teçhizatına ait fennî işlerini 
görmek ve askerî fabrikalarını idare, tanzim etmek hususları için de fen erkânı harbiyesi denilebi
lecek bir teşekkülün vücuduna zaruret görülmektedir. Bu zaruretin sevkile ordumuzda bir (mü
hendis zabit) sınıfının ihdası düşünülmüştür. 

Bu sınıfı, müterakki yabancı memleketlerin Yüksek mühendis mekteplerinde ihtisas sahibi olarak 
yetiştirilecek zabitler teşkil edecektir. Mühendis zabit sınıfına rağbeti celbetmek ve bu sınıfta ihti
sasını büyük gayret ve mesai ile tebarüz ettireceklere, mükâfat olmak maksadile erkânı harbiye 
zabitleri hakkında tatbik edilen kıdem zammınrn, verilmesi muvafık görülmüştür. Bundan baş
ka halen ordumuzda bulunup yabancı yüksek mekteplerde tahsil görmüş ve mühendis zabitlik 
evsaf ve ehliyetini haiz zabitlerin de lâyihada zikredilen haklardan istifadeleri icap edeceği mü-
talea edilerek bu maksada uygun bir fıkra ilâve edilmiştir. Bu mülâhaza ve mütalealara göre tan
zim edilmiş olan kanun lâyihasında yalnız şekle ait bazı tadilât yapılmış ve (mühendis zabit) 
namile yeni bir sınıf ihdas edilmekte olduğundan 863 numaralı esas kanununun 16 inci maddesine 
bir fıkra ilâve etmekten ziyade yeni bir hükmü ihtiva ettiğinden mezkûr kanuna bir madde tez-
yili suretile kabulüne encümenimiz karar vermiştir. 

Keyfiyet Umumî heyetin nazarı tasvibine arzolunur. 
M. M. En. Keisi M .M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 

(İiresun Malatya Tokat Niğde Balıkesir Tokat 
İhsan M. Nedim B. Lûtfi Ali Galip Enver Hüsnü 

Aza Aza Aza Aza 
Ordu Kırşehir Cebelibereket Burdur 
Hecai L. Müfit Naci Halit 

HÜKMETİN TEKLİFİ 

863 numaralı ordu zabitan hey etme mahsus asken 
terfi kanununun birinci maddesine ve Z fıkrası 
olarak 16 inci maddesine ilâvesi icap eden ahkâma 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 863 numaralı ordu zabitan hey
etine mahsus askerî terfi kanununun 1 inci mad
desinin (B) fıkrasındaki «hari ta» kelimesinden 
sonra «mühendis zabit» kelimesi ilâve olunmuştur. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

863 numaralı ordu zabitan heyetine mahsus ka
nuna bir madde tezi/iline re ayni kanunun 

1491 numaralı kanun ile tadil edilmiş 
olan birinci maddesine bir hüküm 

ilâvesine dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 863 numaralı ordu za
bitan heyetine mahsus terfi kanununa aşağıda 
yazılı madde tezyil olunmuştur: 

Müzeyyel madde — Mühendis zabit yetiştirmek 
üzere yabancı memleketlere gönderilecek yüksek 
mühendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren 
kara, deniz ve hava zabitlerine aşağıda yazılı şart
lar dahilinde dört seneye kadar kıdem zammı 
verilir: 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühen
dislik tahsilini ve mııktazi fabrika ve müessese 
stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene, 

B) Bunlardan fen ve sanat, askerî fabrikalar 
umum müdürlükleri emirlerinde veva kendilerini 



MADDE 2 — Mezkûr kanunun 16 inci madde
sine Z fıkrası olarak aşağıda yazılı fıkra ilâve olun
muştur. 

Z - Mühendis zabit yetiştirmek üzere yabancı 
memleketlere gönderilerek yüksek mühendislik 
tahsillerini muvaffakiyetle bitiren kara, deniz ve 
hava zabitlerine aşağıdaki şartlar' dahilinde 4 se
neye kadar kıdem zammı verilir. 

A - Yabancı memleketlerdeki yüksek mühendis
lik tahsilini ve muktazi fabrika ve müessese staj
larını muvaffakiyetle ikmal ederek memlekete dö
nenler bir sene, 

B - Bunlardan fen ve sanat, askerî fabrikalar 
umum müdürlükleri emirlerinde veya kendilerini 
tahsile gönderen müesseselerde istihdam edilerek 
iki sene zarfında mühendis zabitliğe liyakatları 
tasdik olunanlara mühendis zabit unvanile beraber 
daha iki sene, 

O - Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser 
vücude getirerek veya doktora yaparak emsalleri 
arasında temayüz edenlere daha bir sene. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

2 - IV - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S . I .M.V. G. I .V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

tahsile gönderen müesseselerin nezdinde istihdam 
edilerek iki sene zarfında mühendis zabitliğe ter
fileri tasdik olunanlara ( mühendis zabit ) un
vanile beraber daha iki sene, 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser 
vücude getirerek veya doktora yaparak emsalleri 
arasında temayüz edenlere daha bir sene, 

Halen orduda mevcut olup mühendis zabitlik 
evsafını haiz bulundukları makamı aidince tasdik 
edilenler de yukarıda yazılı haklardan istifade 
ederler. 

ÎKİNCt MADDE — 863 numaralı ordu zabı
tan heyetine mahsus terfi kanununun birinci mad-
deisni tadil etmiş olan 1494 numaralı kanunun 
birinci maddesinde yazılı ( madde - 1 ) fıkrasın
daki ( harita ) kelimesinden sonra ( mühendis 
zabit ) tabiri ilâve edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmü
nü icraya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
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Sıra No 158 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 mcı maddesinin tefsiri 
hakkında 3 11 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
encümeni mazbatasile askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 4 üncü maddesine merbut 
cetvelin tadiline dair I/2I numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 inci maddesinin tefsiri hakkında 3/11 numaralı Baş 
vekâlet tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 7 - III - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/691 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tekaüt kanununun altıncı maddesinin tefsiri hakkında Maliye vekâletinden hazırlanan 4/III/1931 
tarihli tezkerenin sureti lef fen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Bayazıt posta müvezziliğinde (850) kuruş maaşla müstahdem iken tekaüde sevkolunan Memet 
Nuri Efendiye tekaüt kanununa merbut cetvelde (850) kuruşun dahil bulunduğu bir derece olma
ması hasebile mumaileyhe posta ve telgraf idaresince ( 7, 8 ) lira maaş alan memurlar misilli (20) 
inci derece üzerinden tekaüt maaşı tahsis edildiği görülmesi üzerine Divanı muhasebatça; küsuratının 
':ay veya vahide iblâğında kaidei umumiye gibi kabul edilmiş olan esasa göre mumaileyhin maaşı
nın kesri olan elli kuruşunda vahidin nısfından fazla olması hasebile tayyi suretile muamele ifası 
muvafık görülmekte ise de tekaüt kanununun altıncı maddesinde kaidei umumiyeden istisnaen altı ay 
ve ondan fazla hizmetlerin vahide iblâğ edileceği tasrih edilmiş olmasına ve mevzubahs işin de te-
taüde müteallik hususattan bulunmasına binaen maaşın elli kuruşunun tayyi değil vahide iblâğı ve 
ııı suretle mumaileyhe(10 - 9) lira maaşlı memurlar gibi on dokuzuncu derece üzerinden maaş tahsisi 
muvafık olacağı kanaati izhar ve bu baptaki Hazine noktai nazarının işarı bildirilmektedir. Divanı 
müşarileyhanın ileri sürdüğü birinci noktai nazar kabul olunduğu takdirde sarih ve zımnî hiç bir 
hükme müstenit bulunmaksızın içtilıadî bir kanaatla uzun hizmet senelerinin kazandırdığı bir hak
kın iptali cihetine gidilmiş olur. 

ikinci noktai nazara gelince: salifülarz kanunun altıncı maddesindeki kaidei umumiyeden is
tisnaen vazedilmiş olan hüküm, münhasıran hizmet müddetine ait olduğu cihetle tekaüt maaşı tah
sisine esas olan maaş miktarları arasındaki farkın buna kıyasen vahide iblâğına imkân görülme
mektedir. Tekaüt kanununda maaşların liradan dun kesirleri için ne suretle maaş tahsis olunaca
ğına dair sarahat mevcut olmadığından meselenin tefsiren halli muvafık olacağı mütalea edilmekte
dir. 
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Keyfiyet tasvibi samilerine de iktiran ettiği takdirde bu ıbapta bir kararı tefsiri ittihazı için me

selenin Yüksek Meclise arzına müsaade buyurulmasuıı dilerim efendim. 
4 - III - 1931 

Maliye vekili 
M. Abdülhalik 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 17 - XI - 1932 
Karar No. 3 

Esas No. 3/11 
Yüksek Reisliğe 

Tekaüt kanununun 6 inci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten gönderilip encümenimize 
havale buyurulan tezkere ile melfuflan bulunan Maliye vekâleti tezkeresi ve üçüncü devre Ma
liye encümeni mazbatası; Maliye vekili ve Divanı muhasebat reisi Beyefendiler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

1683 numaralı kanunun 4 üncü maddesine merbut cetvelde müııderiç. dereceler haricinde kalan 
ve kesirli olan maaş sahiplerine tekaüt edildikleri zaman ne suretle maaş tahsis kılınacağına dair 
mezkûr kanunda sarahat olmadığı cihetle kanunun bu cihetine temas eden 6 inci maddesinin tefsiri 
talep edilmektedir. 

Altıncı maddede: (altı ay veya ondan fazla hizmetler bir sene sayılır, altı aydan noksan olan 
müddetler tayyolunur) ibaresi mevcut olup müddete ait kesirler hakkında yapılacak muameleyi izah 
etmektedir. 

Halli matlup mesele ise maaşların lira kesrine ait olup mezkûr maddenin şümulüne ithali müm
kün olmadığından ayrı bir madde tedvini zarurî görülmüştür. Ancak Başvekâletin 6/224 numara ve 
20/1/1931 tarihli tezkeresine merbut tekaüt kanununun altıncı ve dördüncü maddelerini tadil ve 
tashih eden kanun lâyihası encümenimizde ayni celsede müzakere olunmuştur. Ayrı ayrı kanun 
yapmaktansa taallûk ve irtibat dolayısile kesirlerine ait hükmün de bir fıkra halinde dördüncü 
maddenin nihayetine ilâvesinin ; mezkûr lâyihaya derci muvafık görülmüştür. 

Bu sebeple mezkûr lâyihanın üçüncü maddesi şu şekilde tanzim olunmuştur. Kanunun dördüncü 
maddesine merbut cetvelin nihayetine şu fıkra ilâve olunmuştur; (Aldıkları maaşlarda elli kuruş ve 
daha fazla lira kesri olan memurların tekaütlerinde bu kesirler vahide iblâğ olunur. Elli kuruştan 
aşağı olan kesirler hesaba alınmaz). 

Bu baptaki evrak havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe 
arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
namına İsparta Şemsettin Refik Zülfü M. Nediih 
İhsan Kemal Turan 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 4 üncü maddesine 
merbut cetvelin tadiline dair 1/21 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 20-1-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/224 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
3/VI/1930 tarihli ve 1683 numaralı kanunun altıncı maddesinin ikinci fıkrasile 4 üncü maddeye 
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merbut cetvelin tadili hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 18-1-1931 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte tak-
iim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1683 numaralı tekaüt kanunu mucibince tekaüdü icra olunanlara tahsis olunacak tekaüt maa
şının azamî miktarının tesbitindc kanunun 6 inci maddesi mucibince memuriyet maaşı emsali ha
sılının % 75 ini tecavüz edememesi esası kabul edilmiş olduğu halde teadül kanunu mevzuuna 
dahil olmıyan memurların tekaütlüklerinde tahsis olunacak tekaüt maaşlarının azamî miktarı han
gi miktarın % 75 i ile mukayese edileceğine dair kanunda bir gûna hüküm ve sarahat yoktur. 

Gerçi kanunun 4 üncü maddesine merbut cetvelin ikinci sütununda tekaüde esas olan maaşı 
aslî miktarları muayyen derecelere ithal edilmiş olmak itibarile teadül kanunu mevzuu haricinde 
kalan memurların tekaüt maaşlarının tahsisinde tekaüt maaş miktarları dahil oldukları derecenin 
maaş emsali hasılı ile mukayese olunması lâzımgeleceği cetvelin şekli tertibinden istidlal olunabilir-
se de bunlardan dereceleri 19 uncu derecenin dununda bulunanların hizasında ve emsali hasılı sütu
nunda yalnız maaşların isabet eden tahsisatı fevkalâde miktarı dercedilmesinden ayni mahiyette 
bulunan bu kabîl memurlar arasında farklı muameleyi icap ettirir, bir vaziyet hadis olmuştur. 
Ş'öyle ki ; 19 uncu dereceye dahil ve teadül kanunundan istifade etmeyen bilfarz 10 lira maaşlı bir 
memura tahsis olunabilecek tekaüt maaşının azamî miktarı 10 lira maaşın emsali hasılı olan ve ayni 
zamanda 10 lira maaşı aslînin tahsisatı fevkalâdesi mecmuuna tekabül eden 40 liranın % 75 ini te
cavüz edememesi lâzımgeldiği halde 8 lira maaşı olup 20 inci dereceye dahil olan bu kabîl bir me
murun tahsis olunacak tekaüt maaşının azamî miktarı maaşı aslisine isabet eden 27 lira tahsisatı 
fevkalâdenin % 75 ini tecavüz edememesi lâzımgelmektedir. 

Halbuki teadül kanununun 11 inci maddesi mucibince mezkûr memurların maaş ve tahsisatı 
fevkalâdeleri mecmuu teadül kanunundan istifade eden memurların memuriyet maaşı emsali hasılına 
tekabül etmekte bulunmak itibarile tahsis olunacak tekaüt maaşlarının azamî miktarının tesbitinde 
de 'bu maaş ve tahsisatı fevkalâde mecmuunun % 75 inin esas ittihaz edilmesi mantıkî ve adalete 
de muvafık olur. Mumaileyhim memurlar hakkında bu suretle muamele ifası temin olunmak mak-
sadile merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümem 17 - XI - 1931 
Karar No. 2 

Esas No. 1/21 
Yüksek Reisliğe 

1683 numaralı tekaüt kanununun dördüncü maddesine merbut cetvel ile altıncı maddesinin ikinci 
fıkrasının tadili hakkında tanzim kılınıp Başvekâletin 6/224 numaralı ve 20-1-1931 tarihli tezkere
sine merbut kanun lâyihası ve esbabı mucibesi ve üçüncü devre Maliye encümeni mazbatası Maliye 
vekili ve Divanı muhasebat reisi Beyefendiler hazır oldukları halde mütalca ve tetkik olundu. 

Kanunun altıncı maddesi; tekaüt maaşının azamî miktarını, memuriyet maaşının emsali hası
lının yüzde yetmiş beşini tecavüz etmemesini kabul etmiştir. Halbuki teadül kanununun mevzuu 
haricinde kalıp 1683 numaralı tekaüt kanununun dördüncü maddesindeki cetvelin 20, 21 ve 22 inci 
derecelerinde gösterilen miktarlarda maaş alan memurların, maaşı aslilerinin tahsisatı fevkalâdelerile 
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birleştirilerek mecmuunun emsali hasılı üzerinden gösterilmesi Iâzımgelirken hesap sehvi olara1 

yalnız tahsisatı fevkalâdeleri miktarı emsali hasıl olarak gösterilmiştir. Binaenaleyh mezkûr ü 
derecenin emsali hasıllarının maaşla tahsisatı fevkulfıde mecmuu üzerinden tashihi muvafık görül 
müştür. Bu sebeple tekaüt kanununun altıncı maddesinin ikinci fıkrasının da tadili lâzımgelmiş v 
maddeye, « bu memurlara tahsis kılınacak tekaüt maaşlarının; maaşı aslî ve tahsisatı fevkalâdeler: 
mecmuunun yüzde yetmiş beşini tecavüz etmiyeceğine » dair bir fıkra ilâve olunmuştur. Encümeni 
miz kanunların makabline teşmilini muvafık bulmamıştır. Tekaüde sevkedilecek memurların maa$f 

aslilerindeki kesirler hakkında yapılacak muameleye dair olan tefsir talebi ve bu baptaki encümen ka 
rarı bu lâyiha ile tevhit edilerek bir fıkra halinde 4 üncü maddeye ilâve olunmak üzere ayrı bir mad 
de tedvin edilmiştir. 

Bu baptaki evrak, havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğ. 
arzolunur. 

Reis Na. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Bayazıt İsparta Sivas Malatya Kastamonu Diyarbekir 
İhsan Kemal Turan Şemsettin M. Nedim Refik Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 112 
Esas N.o 1/21, 3/11 

11 -V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun dördüncü ve 6 inci maddelerinde bazı tadilât icrası hakkın
daki kanun lâyihasile mezkûr kanunun altıncı maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet tezkeres: 
Maliye encümeninin mazbtalarile birlikte encümenimize tevdi edilmekle Maliye vekili Beyin huzu-
rile tetkik ve müzakere olundu. 

Tefsir mevzuunu dahi ihtiva etmek üzere bu bapta Maliye encümenince tadilen hazırlanan lâ
yiha encümenimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve lâyiha üzerinde şekil itibarile bazı tadilâ' 
yapılmıştır. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. 
Gümüşane Konya 
H. Fehmi K. Zaim 

Konya 
K. Hüsnü 

Aksaray Ankara 
A. Süreyya, Y. Galip 

Niğde Sivas 
Faik Easim 

Çorum 
Mustafa 

Giresun 
Kâzını 

İsparta 
Mükerretn 

İstanbul 
Sadettin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 -VI - 1930 tarihli ve 1683 numaraU kanunun 
altıncı maddesinin ikinci fıkrasile 4 üncü maddeye 

merbut cetvelin tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 3 - VI - 1930 tarihli ve 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun altıncı 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde tadil 
dilini ştir: 

( Şukadarki tahsis olunacak tekaüt maaşları 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

3-VI-1930 tarih ve 1683 numaralı kanunun 
6 inci maddesinin 2 inci fıkrasile 4 üncü 
maddeye merbut cetvelin tadili ve mad

deye bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanu
nunun dördüncü ve alUncı maddelerinin 

tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3 haziran 1930 tarih ve 1683 nu
maralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun dör
düncü maddesine merbut cetvelin 20, 21 ve 22 inci 
derecelerine ait emsal hasılları 35, 24 ve 22 olarak 
tashih edilmiş ve cetvelin nihayetine (aldıkları 
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memuriyet maaşlarının emsali hâsılının ve teadül 
kanunu mevzuu haricinde kalıpta dereceleri 19 
uncu derecenin dununda bulunan memurların ma
aşı aslî ve tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun yüz
de yetmiş beşini tecavüz edemez ). 

MADDE 2 — Kanunun 4 üncü maddesine mer
but cetvelin birinci tablosunda gösterilen derece
lerden 20 21, 22 incisi hizasında ve emsali hâsılı 
sütunundaki rakamlar aşağıdaki şekilde tadil edil
miştir : 

Derece 

20 
21 
22 

Memuriyet maaşı 
Tekaüde esas olan 

Maaşı aslî 
Lira Lira 

7 — 8 
5 — 6 
1 — 4 

Emsali 
hâsılı mukabili ma
aşı aslî ve tahsisatı 
fevkalâde mecmuu 

35 
24 
22 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1930 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

18 - I - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Zekâi Ş. Kaya 

îçtimada bulunmadı 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. î . M. V. 

M. Şeref Dr. Refik 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Kanunun 4 üncü maddesine 
merbut cetvelin nihayetine şu fıkra ilâve olun
muştur : 

« Aldıkları maaşlarda elli kuruş ve daha fazla 
lira kesri olan memurların tekaütlerinde bu 
kesirler vahide iblâğ olunur. Elli kuruştan aşa
ğı olan kesirler hesaba alınmaz. » 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 



- 7 
maaşlarda elli kuruş ve daha fazla lira kesri olan 
memurların tekaütlerinde bu kesirler vahide ib
lâğ olunur, elli kuruştan aşağı olan kesirler hesa
ba alınmaz) fıkrası ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun altıncı madde
sinin ikinci fıkrası aşağıda yazdı şekilde tadil 
edilmiştir : 

Şu kadar ki tahsis olunacak tekaüt maaşları me
muriyet maaşları emsal hasılının ve maaşatın tevhit 
ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurların maaşı aslî ve 
tahsisatı fevkalâdeleri mecmunun yüzde yetmiş be
sini tecavüz edemez. 

MADDE 3 -— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

t . 
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