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SABIK ZABIT HULÂSASI
Saym üyelerden bazılarının izinleri kabul edildik
ten sonra
Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair
mazbata ile
inhisarlar
Ve posta, telgraf ve telefon umum müdürlükleri
1936 malî yılı bütçelerinde münakale yapılmasına
dair kanun lâyihaları kabul edildi.
Askerî memurlar hakkmdaki kanunun beşinci mad
desi ile zeylinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki mu

vakkat madde eklenmesine dair kanun lâyihasmm
birinci müzakeresi yapıldı.
Teşkilâtı esasiye kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi müzakere ve müttefikan kabul edildikten sonra pazartesi günü toplanıl
mak üzere inikad bitirildi.
Başkan
M. Abdülhalİk
Renda

Kâtib
Kütahya
Naşid Uluğ

Kâtib
Çoruh
Ali Zırh

HAVALE EDİLEN EVRAK
Lâyihalar
1 — Askerî fabrikalar idaresine mütedavil serma
ye olarak verilmek üzere Maliye vekâleti bütçesinde
açılacak fasla 100 000 lira fevkalâde tahsisat konul
masına dair kanun lâyihası (1/691) (Bütçe encüme
nine)
2 — 1936 malî yılı bütçesine munzam ve fevka
lâde tahsisat konulmasına ve bazı hizmetler için
gelecek senelere sari taahhüd salâhiyeti verilmesine
dair kanun lâyihası (1/695) (Bütçe encümenine).
3 — Denizyolları ve Akay işletmeleri idarelerinin
yaptıracağı gemiler için 10 milyon liralık tahsisat
verilmesine dair olan kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 3047 numaralı kanunun 1 nci

BIRÎNCÎ

maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası
(1/694) (tktısad ve Bütçe encümenlerine)
4 — Jandarma umum kumandanlığı 1936 yılı büt
çesinde 2 500 liralık münakale yapılması hakkmda
kanun lâyihası (1/692) (Bütçe encümenine)
5 — TürMye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist
C u m h u r i y e t t i Birliği arasmda, 9 temmuz 1922 ta
rihli demjgPbrrarı mukavelesinin 16 nci ve 12 nci
maddelerini tadilen ve tefsiren 20 teşrinievvel 1936
tarihinde Moskovada aktedilen anlaşmanın
tasdiki
hakkmda kanun lâyihası (1/693) (Hariciye ve Nafıa
encümenlerine)
6 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000
lira tahsisi ve bunun için gelecek senelere geçici
taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hakkında kanun
lâyihası (1/696) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine).

CELSE

Açılma saati: 15 00
BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay
KÂTÎBLER: Süreyya Tevfik Genca (Tokad), Ziya Gevher Etili (Çanakkale)
^ • ^

BAŞKAN — Meclis açılmıştır.
3 — RÎYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI
1 — Askerî fabrikalar
umum
1935 yık
bütçesine 50 000 liralık

müdürlüğü
tahsisat ko

nulmasına dair olan kanun
rilmesi hakkında Başvekalet
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lâyihasının
tezkeresi

geri

ve
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BAŞKAN — Başvekâletten bir tezkere var
dır arzediyorum.
4 şubat 1937
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
29 - II - 1935 tarih ve 6/3555 sayılı tezkereye
ektir:
Askerî fabrikalar 1935 malî yüı bütçesinin
sonunda barut ve patlayıcı maddeler malzemesi,
fişek, revolver mütedavil sermayesi adı ile açı.
lacak fasla 50 000 lira tahsisat konulması hak
kındaki kanun lâyihasının geri alınması Ma
liye veklliğinden yazılı 27 - I - 1937 tarih ve
11111/11/366 sayılı tezkere ile rica edilmektedir.
Bu lâyihanın geri gönderilmesine yüksek mü
saadelerini dilerim.
Başvekil
î. İnönü
BAŞKAN — Lâyiha iade edilmiştir.
Bir takrir var okutuyorum:
2 — Antalya mebusu Rasih Kaplan ve arka
daşlarının, Teşkilâtı esasiye kanununun tadili
hakkındaki kanun teklifi münasebetüe cereyan
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eden müzakere zabıtlarının bütün memlekette na
şir ve tamimine dair takriri.
Ankara: 8 - II - 1937
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Büyük Millet Meclisinin 5 - II -1937 tarihli
inikadında Teşkilâtı esasiye kanununun bazı
maddelerinin tadili hakkındaki tadil teklifi mü
nasebetüe cereyan eden müzakere zabrtlarmm
bütün memlekette aynen neşir ve tamiminin
Büyük Meclisçe karar altma alınmasını arz ve
teklif eyleriz.
Rasih Kaplan (Antalya), Ş. Ödül (Kırklareli),
M. Özdeş (Kırşehir), Mazhar Müfid Kansu (De
nizli), t. Sami Muş (Çoruh), Z. Karamursal (îstanbu), E. As. Tokad (Denizli), H. Kızıldoğan
(Kars), H. Kılıcoğlu (Muş), Dr. H. Ş. Erel (istan
bul), Abdürrezzak (Mardin), Hasan Cemil (Bolu),
M. Cantekin (Çorum), N. Bozatık (Kocaeli),
O. Dincer (Mardin), H. Işık (Erzincan), F. Z.
Çiyiltepe (Elâziz), M. Güneşdoğdu (Samsun).
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1 — 1936 malî yılı umumî muvazenesine da
hil bazı daire bütçelerinde dağişiklik yapılma
sına dair 1/685 ve Nafıa ve Ziraat vekaletleri
1936 yılı bütçelerinin sonunda açılacak fasıllara
17 659 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına
dair 1/688 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe en
cümeni mazbatası [1]
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında
mütalea var mı? Maddelere geçlmesini reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
1936 malî yılı muvazenei umumiye kanununa
dahil bazı daire bütçelerile (M) cetvelinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun
MADDE 1 — 1936 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1)
saydı cetvelde yazdı tertibleri arasmda 302 468
liralık münakale yapılmıştır.
CETVEL (1)
Tenzil
Lira

F.

Zam
Lira

Başvekâlet
İşletme
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.

2 000

[1] 94 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.

Tenzil.
Lira

F.

Maliye vekâleti
147 Merkez mefruşat ve
demirbaşı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.

Zam.
Lira

2 000

Düyunu umumiye
umumiye
senelik mürettebatı
ve meclisi idare ma
sarifi olarak isabet
eden
4 000

219 Düyunu

Jandarma umum K.
439 Hayvan yem bedeli
60 000
440 Melbusat
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Maarif vekâleti
592 Memurlar maaşı
40 000
593 1683 numaralı ka
nunun 58 nci maddesi
mucibince verilecek
tekaüd ikramiyesi
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
597 Müdür ve muavin
ücretleri ve muallim
ders ücretleri
BAŞKAN — Kabul
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60 000

9 000

92 620

t :M
F.
edilmiştir.
603 Vilâyetler mefruşat
ve demirbaşı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
604 Kırtasiye
605 Vilâyetler mütefer- . ;
rikası
606 İcar bedeli
607 Daimî memuriyet
harcırahı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
608 Muvakkat memuri
yet harcırahı
BAŞKAN — Kabul:<
edilmiştir.
609 Müfettişler harcırahı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
614 Tetkik masrafları '
BAŞKAN — Kab€
edilmiştir.
halka,
617 Bakanlıkça
kurumlara ve öğ
retmenlere parasız
dağıtılmak üzere te
lif veya tercüme et
tirilecek
Mtablar,
dergiler ve diğer bas
ma yayımların bas
ma, tercüme ve her
türlü neşir masrafları
619 İnküâb müzesi işin
belge toplama masr
rafı
621 1937 Paris sergisi
masrafları
622 Ok ve orta öğretim
öğretmenleri ile ilk
öğretim ispekterleri
kursları masrafı, har
cırah ve ücretleri
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
631 İstanbul Kandilli rasadhanesi masrafı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
632 Dersane levazımı ve
bilumum ders âlet
leri, demirbaş ve
mefruşatı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.

Tenzil.
Lira

6-â-ldâ?
Zam.
Lira

648
288

360
1 800
7 000

10 000
9 000
1 500

14 200
1 000
27 900

10 000

1 000

1 000

ö : İ
Tenzil
Lira

P.
633 Anadolu halk şarkı
larını ve halk oyun
larını ve danslarını
ve mahallî kıyafetle
ri sinema ve pilâka
almak için âlet mu
bayaası ve bu işte
kullanılacak yerli ve
yabancı
uzmanla
rın ücret ve yol pa
rası, halk türküleri
nin derlenme ve ar
monize edilme mas
rafları ile batı şan
eserlerinin dilimize
adapte
edilmesi
masrafları
637 Melbusat
talebenin
638 Meccani
pansiyon ücretleri,
melbusat, kitab ve
sair masrafları
640 Mahrukat, tenvirat,
tathirat, mualecat
641 Hamam, tıraş, mec
cani talebe harçlığı
ve yol masrafı, stajiyer talebe masrafı,
telefon tesisatı ve
mükâleme bedeli
mektebleri
644 Meslek
ecnebi uzman ve uz
man muavinleri ve
tercümanları ile ec
nebi öğretmen ve us
ta ücuratı ve bunla
rın memleket dahi
linde gidiş, geliş ve
seyahat harcırah ve
yevmiyeleri
645 Kütüpanelerin tas
nif ve nakil masrafı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
653 İdare heyeti maaşı,
İdare heyeti ücreti,
Tedris heyeti maaşı,
Tedris heyeti, lektörler ve tercümanlar
ücreti,
Tedris heyetine dahil
profesörlerle
yar
dımcılarına aid üc
retler ve açık maaşı

5 000
3 000

5 000
229

771

2 600
1 500

50 620

Nafıa vekâleti
706 Maarif vekâleti

-as—

Zam.
lira

9 500

t : 34
Tenzil
Lira

p.

te-im
Zam.
Lira

BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
911
913
914
915

916
917
922
926

928
932
934
935

939
940

MÜH Müdafaa vekâleti (Hava kısmı)
Maaşatı umumiye
27
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Daimî müstahdemler
ücreti
29 200
Muvakkat tazminat
1
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
1107 numaralı kanun
mucibince gedikli kü
çük zabit aile zammı
1
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
2853 sayılı kanun
mucibince verilecek
ihtisas yevmiyesi
12 650
Temsil tahsisat ve akçe
farkı
7 240
Daimî memuriyet
harcırahı
3 000
Ücretli muhabere ve
mükâleme bedeli
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Muayyenat
9 110
Nakliyat
17 500
Uçuş müteferrikası
26
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Tavvare
şehidleri
tazminatı
10
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
İnşaat, tamirat, is
timlak
7 000
Yabancı
mütehas
sıslar ücreti
20
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.

000

200

000

0:1
CETVEL [2]
Lira

P.
Düyunu umumiye
219 Düyunu umumiye se
nelik mürettebatı ve
meclisi idare mas
rafı olarak isabet
eden
Maarif vekâleti
mütehassıs
ve öğretmenler ücret
ve harcırahları
623 Kültür bakanlığı
624 Harcirah
635 Cumhur Başkanlığı
filârmonik orkestrası
ve Müzik öğretmen
okulu ve Temsil aka
demisi yabancı uz
manların ücret ve
yol parası

1 530

620 Ecnebi

10 070
8000
1 300

2 000

CETVEL [3]

500

000

000

Maliye vekâleti
B
210 1935 senesinde ta
hakkuk eden mazuliyet maaşları karşılığı
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
Maarif vekâleti
627 Sanatoryomun bil
ûmum masrafları
BAŞKAN — Kabul
edilmiştir.
657 1934 yılı karşılıksız
borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

1 530

19 370

2 000

(2 nci madde tekrar okundu)

000

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle beraber
reyinize arzedivorum. Kabul edenler , .. Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.

(1 nci madde tekrar okunduk
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reye
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 2 — 1936 malî yıU Düyunu umu
miye ve Maarif vekâleti büfelerinin ilişik (2)
sayılı cetvelde gösterilejn tertiblerinden 22 900
lira tenzil edilerek Maliye ve Maarif vekâlet
leri bütçelerinde yeniden açılan ve ilişik (3)
sayılı cetvelde numaraları ve isimleri yazılı fa
sıl ve maddelere fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur.

MADDE 3 — 2984 sayılı kanunla umumî
muvazeneye alman Yüksek mühendis meiktebi
ile Konya ovası sulama idaresinin mülhak büt
çe ile idare olundukları zamana aid borçlarının
ödenmesi için 1936 malî yılı Nafıa vekaleti büt
çesinde (Yüksek mühendis mektebinin borçları)
adile yeniden açılan 716 nci fasla 8840 ve Zi
raat vekâleti bütçesinde (Konya ovası sulama
idaresi borçları) adile yeniden açılan 857 nci
fasla 8816 lira fevkalâde tahsisat konmuştur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
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MADDE 4 — 1936 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (M) cetveline 150 lira üc
retli (Kara lisesi) ilâve edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Kanunun heyeti umumiyesi açık reye arzedilmiştir.
2 — Eylül : ikinci teşrin 1936 aylarına aid
raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni
mazbatası (3/316)
BAŞKAN — Tevziinden sonra henüz bir haf
ta geçmediği için müzakeresini tehir ediyoruz.
3 — Orman kanunu lâyihası ve Ziraat encümenile Muvakkat
encümen mazbataları
(1/294) [1]
BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresine
başlıyoruz.
Orman kanunu
BİRİNCİ KISIM
Umumî hükümler
Birinci fasıl
Ormanın tarifi, taksimi, murakabesi
BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun tatbikında
kendi kendine yetişmiş veya emekle yetiştirilmiş
olup ta her hangi bir çeşit orman hâsılatı veren
ağaç ve ağaççıkların toplu halleri yerlerile be
raber orman sayılır.
Sazlıklar ve muhitin tabiati itibarile koru
ve baltalık yapılamayan veya step florasile ör
tülü yerler, her çeşit dikenlik ve fundalıklarla
parklar ve ormanlara bitişik olmayan beş hek
tardan az sahipli arazi üzerindeki ağaçlar ve
ağaççıklar ormandan sayılmaz.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İKİNCİ MADDE — Bulundukları mevki
ve vaziyet ve haiz oldukları hususiyet noktasın
dan halkm, memleketin sıhhat, selâmet ve men
faatine yarayacak olup ta birinci madde şümu
lüne giremeyecek olan muayyen ağaçlı sahalar
[1] Birinci müzakeresi 29, 30 ve 31 nci inikad
zabıtlarmdadır.
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İcra Vekilleri Heyeti kararile belli edilerek
buralardaki ağaç katiyatı orman idaresinin iz
nine tâbi tutulabilir.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ormanlar dörde ayrıl
mıştır:
1 - Devlet ormanları;
2 - Umuma mahsus ormanlar (köy, belediye
ve idarei uhusiyeler gibi hükmî şahsiyeti haiz
amme müesseselerine aid ormanlar).
3 - Vakıf ormanlar;
4 - Hususî ormanlar.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edil
miştir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Devletten başka
sına aid olan bütün ormanlar da bu kanunun
hükümleri dairesinde Devletin murakabesi al
tında olup Devlet namma bu murakebe orman
idaresi tarafından yapılır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İKİNCİ KISIM
Devlet ormanları
Birinci fasıl
Ormanların sınırlanması
BEŞİNCİ MADDE — Devlet ormanlarının
ve bu ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak,
yaylak, kışlak, sulak ve diğer ormanlar ve her
nevi arazi ile smrrları tesbit olunarak sınırlan
ması işini aşağıdaki komisyonlar yapar:
Bu komisyonlar, Ziraat vekâletince tayin
edilecek bir orman başmühendisi veya mühen
disinin başkanlığı altmda yüksek orman tahsili
görmüş bir orman memuru ve Adliye vekâletin
ce Hukuk mezunları arasından tayin edilecek
bir hukukçu ve vukuf erbabından olarak belde
lerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar
heyetleri tarafından seçilecek ikişer zatten te
şekkül eder. Bu komisyonlara lüzumu kadar kâtib verilebilir.
Askerî memnu mmtakalardaki ormanların
sınırları tesbit olunurken Millî Müdafaanın da
bir mümessili bu komisyonlara iştrak eder.
Komisyonların işe başlayacakları gün mahal
lin en büyük mülkiye memuru tarafından ilişi
ği olan kaza ve nahiyelerde bir ay evvel ilân
olunur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde
kabul edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Komisyonlar,
ları tahdid işlerini bir defter üzerinde
ederler. Başlanan istikamette gelen bir
için defterin sağ sayıfasma bir madde
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Buraya hudud, zaviye ve komşu arazi ile olan
münasebetler yazdır. Sol sayrfaya da kroki tersimatı yapılır. Her maddenin altı komisyon ve
gelmiş ise komşu tarafından zabıt halinde imza
lanır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
YEDİNCİ MADDE — Komisyonların tah
did mazbatalarmJn hulâsaları resmî gazete ile
ilân edilir. Hududu gösteren kroki de dahil ol
duğu halde bunlarm birer sureti alâkalı belde
ve köylerin münasib yerlerine talik olunur. Asıl
ma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin,
köylerde ihtiyar heyetlerinin tasdik edecekleri
bir vesika ile tevsik olunur. Bu talik, şahsen
tebliğ hükmündedir. Zabıt mündericatma razı
olmayanlar, talik tarihinden itibaren üç ay
içinde mahallî mahkemelerine müracaatle itiraz
edebilirler. Bu müddet içinde itiraz vuku biL:
mazsa komisyonun karan katileşir. Komisyon
ların alâkadar ile birlikte yaptığı uzlaşma mazbatalanndaki hükümler katî olup imza edenin
buna itiraza hakkı yoktur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKİZİNCİ MADDE — Tahdid edilecek or
manların bitişiğinde veya içinde mülkü veya
toprağı olanlar tahdid gününde bizzat kendi
leri veva vekilleri hazır bulunur ve mülklerinin
hududlarmı gösterirler ve bu husustaki vesika
larını ibraz ederler.
İlân olunduPTi halde alâkası olanların taH.
didde bulunmamaları komisyonun tahdid işlerini
durduramaz.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
DOKUZUNCU MADDE — Smır işaretleri,
zaviyelerde ve uzun tuller istikametinde hen
dekler, yontma taşlar ve kuru duvarlarla tesbit
olunur. Bunlarm her türlü masrafı Devlete
aiddir.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ONUNCU MADDE — Tahdid komisyonları
nın, kanunun tatbikmdan itibaren her yü en az
250 bin hektar orman üzerinde çalışmaları ve
sınırlama ve ayırma işinin nihayet beş senede
ikmali mecburidir .
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
ON BİRİNCİ MADDE — Tahdid komisyon
ları müretteb adedin yarısmdan bir fazlasile
toplanabilir ve mevcudun ekseriyetile karar ve
rebilir. Reyler müsavi çıkarsa, reisin bulundu
ğu taraf ekseriyet kazanmış sayürr.
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BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
ON İKİNCİ MADDE — Tahdid komisyon
larına tayin edilecek olan reis ve azalar memur
değillerse, bunlarm her birine ayda 100 liradan
200 liraya kadar ücret verilir.
Belediye ve köy ihtiyar heyetleri tarafından
ehli vukuf olarak seçileceklere 100 kuruştan
150 kuruşa kadar yevmiye, kâtiblere ayda 75
liravı geçmemek şartile münasib ücret verilir.
Ehli vukuf ile kâtiblere vazifeye gidecekleri
yerlere kadar kilometre basma 30 kuruşu geç
memek üzere mutad nakil vasıtaları ücre
ti olarak sarfedecekleri
hakikî
miktar
derecesinde
nakil vasıtası
ücreti verilib başkaca harcırah verilmez. Memur olsun,
ücretle olsun reis ve azalara dahi ayni şekilde
nakil vasıtası ücreti verilmekle beraber vazife
basmda geçirecekleri her gün için 150 kuruş
yevmive verilib başkaca harcırah verilmez.
Tahdid komisyonlarındaki gerek memur ve
gerekse memur olmayan reis ve asalarla kâtiblerin maaş, ücret, yevmiye ve nakil vasıtası pa
ralan ve sair masraflan her yıl hesab edilerek
bütceve konur.
BAŞKAN — Maddevi reyinize arzedivorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Thdidi yapılmış
ve katilesmis olan ormanlar tapuca hic bir harç
ve resim alınmaksızın Hazine namma tescil olu
nur .
BAŞKAN — Maddevi reyinize arzedivorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci fasıl
İstimlâk ve mübadele
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet orman
larının ağaçlı vevahud ormandan açılmış çıplak
yerlerindeki yaylak, kışlak, otlak ve sulama gi
bi her nevi haklarla binalar ve hızarlar ve her
nevi mallar istimlâk olunabilir veya bunlar mu
kabilinde bunların sahihlerine nzalarile değerince arazi ve emlâk verilebilir.
Binalar ve hızarlar gibi mallarını söküp gö
türmek isteyenlere müsaade olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ON BEŞİNCİ MADDE — Sınırlanmış Dev
let ormanları içinde veya dışmda bulunan köy
lerin ve dağınık evlerin ve açılmış tarlaların or
manlara ziyanı dokunduğu anlaşılır veya hal
kın, memleketin sıhhat, selâmet ve menfaati
icabı orman olmayan muayyen bir sahada orman
yetiştirmek icab ederse, burada oturanlar Ve
killer Heyeti kararile başka yerlere kaldırılabi
lir. Bunlarm bıraktıkları gayrimenkuller or
man mefhumuna girer.
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Bu suretle orman mefhumuna giren bu mal
ların bedellerinin sahiblerine ödenmesi ve bu
yerlerde oturanların nakilleri ve yerleştirilme
leri 2510 numaralı iskân kanunu hükümlerine
göre yapılır.
BAŞKAN1 — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü fasıl
Devlet ormanlarının satılması ve bunlar üzerin
de irtifak hakkı tesisi ve bu ormanlara civar
köylerin hakları
ON ALTINCI MADDE — Devlet ormanları
nın toprağile birlikte şahıslara veya müessesele
re devir ve temliki bir kanun ile izin almmasma
ve bunlar üzerinde her hangi bir şekilde irtifak
hakkı tesisi Vekiller Heyetince karar verilme
sine bağlıdır.
BAŞKAN" — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ON YEDÎNCÎ MADDE — Parasız intifa
hakkı kaldırılmıştır. Türkiyeye yeniden gele
cek ve iskân kanununa göre memleket içinde
bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve toplu
ca köy kuracak göçmenlerle yer sarsıntısı
yangm ve sel gibi sebeblerle
felâkete
uğramış veya bu kanun mucibince ormanlara
zararı olduğu için ormanların içinde veya dı
şında oturanlardan veya oturdukları yer
lerde yeniden
orman yetiştireceği
için
başka tarafa
nakledilmiş
olan köylü lerden
ihtiyaçları
tahakkuk
edenlere,
yapacakları ev, ahır ve samanlık için bir defaya
mahsus olmak üzere orman idaresinin göstere
ceği ormanlardan îcra Vekilleri Heyeti kararile
parasız olarak kerestelik ağaç veya tomruk ve
ya kereste verilebilir ve bunlar mümkün merte
be en vakm ormanlardan temin olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Ormanların için
de veya orman smırlarma köy ortasından ufkî
hattı müstakim üzerinde beş kilometre uzaklığa
kadar bulunan köylülere zatî ihtiyaçları için
dikili ağaçlara aid tarife bedelinin dörtte bi
rini ve ayrıca kesme ve tasıma masraflarını
ödemek şartile ormanların istif edilmiş yerle
rinden veya orman memurunun gösterecek
mahallerden kerestelik tomruk ve mahrukat
verilir.
Aynı mesafe dahilinde bulunupta öteden
beri geçimleri kendi vasrtalarile iç pazarlara
getirip sattıkları kereste, odun ve kömüre bafflı
olan köylülerin iştirak edeceği ufak partiler
arttırmağa çıkarılır.
Bu arttırmalara, bu köylülerden başkaları
iştirak edemez.
Zatî ihtiyaçları için tenzilâtlı tarife ile ve
rilen malların başkasma satılması yasaktır.
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BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ON" DOKUZUNCU MADDE — Ormanların
bulundukları kaza ve bu ormanlara bitişik ka
zalar dahilindeki muhtaç köylülere ev, samanlık,
ahır gibi zatî ihtiyaçları için kesme, taşıma mas
rafları ile tarife bedeli ödenmek şartile ve bu
mmtaka dahilindeki kövlerin cami, mekteb ve
köy yollarındaki köprülerinin yapılması ve ta
miri için yalnız kesme ve taşıma masrafları alın
dıktan sonra lüzumu derecesinde ormanların
istif edilmiş yerlerinden veya orman memurla
rının göstereceği mahallerden kerestelik tomruk
verilir.
RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Saym ar
kadaşlar, Muhtelit encümende bendeniz de aza
idim. Bu kanunun bir ahengi vardır. Maksad
ormanları Devletleştirmek ve ulu orta dağıt
mamak ve bir şey verirken de katî ihti
yaçları göz önünde tutarak, ahenffi bozmamak
şartile, halka mümkün olan kolaylığı göstermek
ciheti düşünülmüştür. Bu maddede ormana biti
şik kazada ve o kazaya yakın köylerde, köylülerin
zatî ihtiyaçları için tarife bedelile bir şey ve
riliyor. Ayni mıntakada bulunan köylerde me
selâ cami, mektep ve köy yollarındaki köprüler
için bedava kereste veriliyor. Yalınız buraya
iki kelime ilâve edilmiştir. «Halkevleri ve okuma
odaları» için de bedava kereste verilir.
Arkadaşlar; Köylerde mektep yapıldıkça
kövlünün okuma ihtiyacı da beraber temin olu
nabilir, okuma odası olarak mektebe bir oda
daha ilâve edilebilir. Halkevlerine gelince; bu
nun köylerde yapılabilmesi zaten bir çok seneler
sonra düşünülebilir. Şimdilik yalınız kazalar
mevzubahs olabilir. Bizim Partimiz Hüküme
timizle müşterektir. Her hanki bir kazada bir
halkevi yapılacak olursa ve ona yardım lazımsa
Hükümet partiye yabancı değildir. Lâzım olduğu
kadar yardım eder. Bedava kereste vermeğe
mahal yoktur. Eğer bedava kereste verilecekse
hıstahaneler; çocuk esirgeme kurumu, kızılay
gibi hayır müesseselerimiz var, onların da ihti
yaçları mevcud. Bendenizce maksattan uzak
laşmamak için bu maddeden «halkevleri ve oku
ma odaları» kelimelerini kaldıralım. Lâzım ol
dukça Hükümet onlara yardım eder. Bu hususta
bir tadilname takdim ediyorum, kabulünü
dilerim.
BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı?
ORMAN LÂYİHASI En. M. M. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Bu madde meccanen
kimlere kereste verilebileceğini göstermektedir.
Malûmu âliniz mevcud mevzuata, şimdiye ka
dar meri olan kanunlara göre, meccanen ke
reste verilmesi çok tevsi edilmiştir. Bu kanun
bunları haylice azalttı ve bir esasa, bir prensi
be bağladı. Bu kanunda biz yalnız ormana ci
var olan köylere - civar olmayanlara bu da ve-
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rilmiyecektir - mekteb yapmaları için, cami
yapmaları için ve köy yollarındaki köprüleri
tamir ve inşa için meccanen kereste ve tomruk
verilsin diyoruz. Bunun esası şudur: Diğer ka
nunlarımızla köylülere mecburiyetler yükletilmiştir. Köylü cami, mekteb ve köprü yapmağa
mecburdur. Bunun haricinde halkevleri ve oku
ma odaları için kanunî bir mecburiyet yoktur.
yalnız hayır cemiyetleri için anprensip kereste
verilmesini kabul etmedik. Halk evleri ve oku
ma odaları, memlekette yeni rejimin eyi anla
şılması için, bütün irfan müesseselerinin ya
nında çok ehemmiyetle kurulmasını candan di
lediğimiz müesseselerdir. Fakat bunun yanın
da Kızılay cemiyeti, hastane ve çocuk esirge
me gibi bir çok hayır cemiyetleri vardır ki,
halk evleri ve okuma odalarına meccanen ke
reste verilmesini kabul edersek, bunlara da
verilmesi lâzım gelecektir. Bunlardan birini
diğerine tercih etmek, kanunda kabul edilmiş
olan umumî prensiplerde bir ahenksizlik doğu
racaktır. Binaenaleyh arkadaşmiizm, o zaman
da mevzubahs edildiği üzere, şimdi verdiği
takrire encümen tamamile taraftardır. Hatta
bilmünasebe bu kanunun bazı maddelerini ko
nuşmak üzere yeniden toplanmış olan encüme
nimizde bu mesele tekrar mevzubahs edilmiş
tir. Kanunun ahengi bozulmamak için yüksek
heyetiniz bu tadili bu şekilde kabul buyuracak
olursa yalnız kanunun ahengini yerine getir
mekle kalmıyacak, belki de Yüksek Meclisiniz
hayır cemiyetlerine şimdiden sonra Devletçe
yapılacak muavenet nakid suretile yapılacaktır,
fakat ormanlardan tomruk ve bedava kereste
verilmesi yoluna gidilemiyeceğini bir esas ola
rak ilân etmiş olacaktır. Bu suretle çok endişe
ettiğimiz bu genişleme işine de meydan kalmTr
yacaktır. Binaenaleyh encümen bu izahatımla
beraber arkadaşımın bu tadil teklifini kabul
buyurmanızı yüksek heyetinizden rica eder.
Maamafih takdir yine yüksek heyetinizindir.
(Muvafık sesleri).
BAŞKAN — Tadilnameyi arzediyorum.
Yüksek Reisliğe
19 ncu maddenin aşağıdaki şekilde tadili
ni teklif ederim:
Madde 19 — Ormanların bulundukları ka
za ve bu ormanlara bitişik kazalar dahilindeki
muhtaç köylülere ev, samanlık, ahır gibi zatî
ihtiyaçları için kesme, taşıma masraflarile tari
fe bedeli ödenmek şartile ve bu mıntaka dahi
lindeki köylerin cami, mekteb ve köy yolların
daki köprülerin yapılması ve tamiri için yalnız
kesme ve taşıma masrafları alındıktan sonra
lüzumu derecesinde ormanların istif edilmiş
yerlerinden veya orman memurlarmm göstere
ceği mahallerden kerestelik tomruk verilir.
8 - II - 1937
Samsun
Ruşeni Barkm
]
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BAŞKAN — Tadilnameyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Tadilname kabul edilmiştir.
Bunu filhal maddeye koyacak mıyız?
M. M. RAÎF KARADENİZ (Trabzon) —
Takrir maddenin verine geçecektir.
BAŞKAN — Takriri madde olarak kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmişitr.
YİRMİNCİ MADDE — Ormanlardan çıka
rılan kerestelik ve mahrukattan başka diğer
her nevi orman mahsulleri de arttırmaya çı
karılabileceği gibi geçimleri öteden beri bu
mahsulleri toplayıp satmaya bağlı olan 18 nci
maddede gösterilen mesafe dahilindeki köy
lülere, tarife bedelini ödemek şartile, göste
rilecek mmtakada tayin edilecek müddetler
içinde toplayıp çıkarmak üzere izin verilebilir.
Bu nevi mahsullerden saleb, yer mantarı,
kitre, çilek, soğan, kocayemiş, alıç gibi top
rak mahsulâtı ile meyvaları ve ağaçlı yerlerde
ki otlan toplayacaklardan (18 nci maddede
gösterilenlerden başkaları olsa dahi) para alın
maz.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir.
Dördüncü fasıl
Ormanların kadastrosu
YİRMÎ BİRİNCİ MADDE — Devlet orman
larının kadastrosu orman idaresi tarafından
r
apılır. Kadastro işleri, biri sahanın tavsifamı gösteren yazı işlerinden, diğeri de harita
dan ibaret olmak üzere iki grupa ayrılır.
Orman kadastrosuna esas teşkil edecek olan
yaritalarm alınması işine bu kanunun meriyeti
tarihinde başlanarak 10 sene içinde ikmal edilir.
BAŞKAN — Tadilname yok. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Kadastro, tah
didi yapılmış ve haritası alınmış yerlerden baş
lar ve kaza taksimatına göre ayrı ayrı olarak
tesbit olunur.
Orman kadastro işlerile mülkiyet ve tasarruflardaki her türlü değişiklikleri ve bilâhare
yapılacak tashihatı, sair mütenevvi işleri, vilâyetlerdeki orman başmühendisleri idare eder
ler.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Beşinci fasıl
Ormanların korunması
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ormanlardan
kaim kuru ağaç, kuru kök kesmek veya çı
karmak, kuru ağaçlardan kabuk ve çıra al
mak, saleb, yer mantarı, kitre, soğan, koca
yemiş, alıç otu gibi toprak mahsulâtı ile mey-
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vaları, kuru yaprakları toplayıp götürmek
ve her çeşid artık ve yerde yatık devrilmiş ku
ru ağaç, toprak, kum, çakıl taşı ve taş çı
karmak ve mazı, kozalak ve sair orman to
humlan toplamak, ormanlarda avlanmak, or
man idaresinden izin almağa ve bu idarenin
tayin edeceği şart ve müddetlere bağlıdır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet
ormanlarının sınırları içinde maden araştırmak
için Ziraat vekâletinden, taşocakları araştırmak
için de orman idaresinden izin almak şarttır.
Gerek evvelden ve gerekse yeniden ruhsat alan
arayıcılar araştırmaya başlamadan evvel araya
cağı yeri Ziraat vekâletine veya orman idare
sine haber vermeğe ve izin almağa ve orman
lara zarar gelecek hallerde orman idaresinin
göstereceği tedbirleri kabul etmeğe ve yapma
ğa mecburdurlar.
Taşocağı işletmek için Ziraat vekâletinden
ve maden işletmek için îcra Vekilleri Heyetin
den karar almmak şarttır. Bu kararlar verilir
ken her hangi taşocağı veya madenin işletilmesi
nin ormana vereceği zarar göz önünde tutulur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Devlet or
manları içinde yeniden yerleşilmesi ve or
manların Devlet tarafından işletilmesine ve mu
hafazasına müteallik yapılacaklardan başka her
çeşid binalar ve ağıl inşası ve hayvanların ba
rınmasına mahsus yerler yapılması ve yeniden
tarla açılması yasaktır.
Ormanlarda umumî sıhhat ve emniyet ve
menfaat icabı yapılacak her nevi bina ve tesisat
ile orman hasılatı isleyeceklerin yapacakları bi
na ve tesisat için Ziraat vekâletinden izin al
mak lâzımdır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Ormanların
sınırlarından dörd kilometreye kadar uzaklık
ta olan yerlerde yeniden her çeşid fabrika yap
mak dahi Ziraat vekâletinin iznine bağlıdır.
Ormanlara yakın müessese ve fabrikalardan
çıkıp ormanlara zararı dokunan gazlerin za
rarını fenne göre azaltmağa ve gidermeğe sa
hipleri mecburdur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — Ormanlar
içinde bulunan Devlet ve köy yollarile köy
lerin su yollarının tamirinde, tamire başlanır
ken mahallî orman idaresine haber verilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzedi orum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Orman sı
nırlan dışında ve bu sınırlardan 500 metre
mesafeye kadar olan yerlerde yapılacak kireç,
kömür, katran, trebentin ve daha başka buna
benzer ocakların yapılması orman idaresinin iz
nine bağlıdır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Orman sı
nırlan dışında ve bu sınırlardan 100 metre me
safeye kadar olan yerlerdeki hızarlar istimlâk
olunabilir.
Sahihleri bunları söküp götürmek isterlerse
onlara müsaade olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZUNCU MADDE — Doğrudan doğruya
orman mahsulâtını işletmek üzere yeniden kuru*
lacak her nevi fabrikaların açılması Ziraat vekâ
letinin iznine ballıdır. Vekâlet, bu izni verirken
kurulacak fabrikaların kuvvetini, ormanların işletilmesindeki fennî tahammülü ve mevcud fab
rikaların sayısını göz önünde tutar.
Altmcı fasıl
Devlet ormanlannm işletilmesi ve amenajmanı
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Devlet ormanla
rı, Devlet tarafından işletilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ ÎKÎNCİ MADDE — Orman işleri ve
her türlü işletmeler Ziraat vekâletine bağlı hük
mî şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare olu
nan Orman umum müdürlüğü tarafından ya
pılır.
Bu müdürlüğün teşkilâtı ve vazifelerini ifa
tarzı ayrı bir kanun ile tesbit olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kesilecek akaç
lar koru ormanlarmda numaralanır ve dipleri
Devlet çekici ile damgalanır, numara ve damga
dib kütükte kalacak surette kesilir. Dib kütü
ğün yüksekliği dib kutrunun yarısmı geçemez.
Baltalıklarda ise kesılmeyerek kalacak olan
ağaçlar iyice belli olacak şekilde işaretlenir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet or
man çekici modeli, yapılacak nizamnamede gös
terilir.
Çekicin aid olduğu memurlardan gayrisi ta
rafından kullanılması yasaktır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ BEŞÎNCÎ
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tam ortasından kabuksuz olarak haçvarî pergel
ile ölçülür. Numarası, kalınlığı, boyu, nevi def
tere yazılır. Mahrukat odunu kabuklu olarak
ster üzerinden kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ ALTINCI MADDE — Parası veril
meden ve nakliye tezkeresi alınmadan, istif
yerlerinden nakliyat yapılamaz. Nakliyat orman
idaresinin göstereceği yollardan yapılır. Nak
liye tezkereleri daima nakillerin üzerinde bulunub taleb vukuunda gösterilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Ormandan çı
kan kerestelik hasılatın bedel tarifeleri mmtakalar itibarile ve piyasa rayiçlerine göre Or
man umum müdürlüğü taralından tanzim edi
lerek Ziraat vekâletince tasdik olunur.
Diğer nevi orman hasılatmm bedel tarifele
ri, her kazada mahallî piyasalar göz önünde tu
tulmak şartile, orman idaresinin o kazadaki en
büyük memurunun iştirakile idare heyetleri
tarafından tanzim edilerek Orman umum mü
dürlüğü tarafından tasdik olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Ormanlar,
baltalık ve koru usullerine göre tanzim ve or
man işleri umum müdürlüğü tarafından tasdik
olunacak amenajman plânlarına tevfikan işle
tilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Yedinci fasıl
Otlak ve mera işleri
KIRK BİRİNCİ MADDE — Devlet ormanlarmm ağaçlı yahud ormandan açılmış çıplak yer lerindelri yaylak, kışlak, otlak ve sulama -gibi
haklan olanlar bu haklarının taallûk ettiği kı
sımlar ormanların içinde bulunuyorsa orman
idaresi tarafından gösterilecek yollardan girip
çıkmağa ve ağaçlarla fidanlara zarar yapılma
ması için idare tarafından alınacak diğer nevi
tedbirlere riayete mecburdurlar. Bu hak sahih
leri tiftik keçisi, kara keçi ve deve hayvanları
nı bu yerlere sokamazlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK İKİNCİ MADDE — Devlet ormanla
rmdaki otlaklara hayvan sokulup otlatılmasına
orman mühendisleri tarafından tanzim ve ma
fevk orman baş mühendislerince tasdik oluna
cak plânlara göre Orman umum müdürlüğünün
izni ile müsaade olunur.
Plânda, otlatılacak hayvanların cins ve ne
vileri gösterilir.
Yanmış olan orman yerlerine hiç bir suret
le hayvan sokulamaz.
Plânlar, otlak zamanından evvel tanzim ve
tasdik olunur.
Kuraklık gibi fevkalâde ahvalde Ziraat ve
kâletinin izni ile muvakkat olarak Devlet or
manlarının zarar vermeyecek yerlerinde hayvan
otlatılabilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Devlet
ormanlarmdaki katiyat ve istif her revire göre
hazırlanan amenajman plânlarına müsteniden
orman idaresi tarafından yapılır.
Her tomruk, kesildiği mahalden numaralan
dıktan ve orman çekici ile damkalandıktan
sonra istif mahallerine sevkolunur. Damgasız
tomrukların taşınması yasaktır.
Tomruk istihsalinden sonra ormanda bakiye
kalan enkazm toplanıp çıkarılması için orman
idaresi köylülere müsaade vermekte muhtardır.
Bu kısmm istif olunması şart olmadığı gibi mu
kabilinde bir bedel de alınmaz.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Sekizinci fasıl
Muhafaza ormanları
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ormansızlık
yüzünden arazi kayma ve yağmurlarla yıkan
ma tehlikesine maruz olan yerlerdeki orman
larla meskûn mahallerin havasını, demiryol
larını, şoseleri, ziraat edilen mahalleri çiğ,
sel gibi zararlardan koruyan ve buraları;toz
fırtınalarına karşı muhafaza eden nehir dol
malarının önüne geçen, memleket müdafaası
için muhafazası zarurî olan ormanlar İcra Ve
killeri Heyeti kararile muhafaza ormanı olarak
ayrılabilir.
;;
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorumv
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

KIRKINCI MADDE — Büyük mikyasta ve
mühim lesisatı icab ettirecek olan ormanlar
İcra Vekilleri Heyeti tarafından karar verilmek
şartile orman idaresile millî sermayeli Türk şir
ketleri veya millî bankalar tarafından müştere
ken işletilebilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Mülî^yeti
Devletten başkasma aid olan ormanların mu
hafaza ormanı olarak ayrılması icab ederse
bu ormanlarla alelûmum muhafaza ormanları-,
mn tamamlanması için bunlara eklenmesi lâzımgelen yerler İcra Vekilleri Heyeti kararile
istimlâk olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
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Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Muhafazaya ay
rılan ormanlar belli olacak surette münasib
işaretlerle sınırlanır
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK ALTINCI MADDE — Muhafaza or
manlarının korunması, bunlardan ne dereceye
kadar katiyat yapılabileceği ve ne suretle is
tifade edilebileceği Orman umum müdürlüğü
tarafından tayin edilip Ziraat vekilliğince tas
dik olunacak hususî usul ve şartlara bağlıdır.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Umuma mahsus ormanlar
Birinci fasıl
Sınırlama ve harita
KIRK YEDİNCİ MADİE — Köy, belediye,
idarei hususiye gibi amme müesseselerine aid
umuma mahsus ormanların sınırlanması işini
dahi beşinci maddede yazılı tahdid komisyon
ları yapar. Komisyonların masrafı Devlete, sı
nırlama işleri ve masrafları alâkadar müessese
lere aiddir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Umuma mah
sus ormanların içinde veya ormandan açılmış
çıplak yerlerindeki otlak, yaylak, kışlak ve
sulama gibi haklar, açılmış tarlalar ve her nevi
mallarm ormana ziyanı dokunduğu anlaşılırsa
Orman umum müdürlüğünün muvafakatile alâ
kalıları bunları istimlâk edebilir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
KIRK DOKUZUNMU MADDE — Umuma
mahsus ormanların komisyonlarca tahdid olu
nacak sınırlarını alâkadarları tahdid tarihin
den itibaren iki sene içinde hendek açmak,
kuru duyar yapmak, sabit kayalar üzerinde
işaretler hakketmek veya yeniden sabit işa
retler dikmek suretile belli etmeğe mecbur
durlar.
*
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ELLİNCİ MADDE - - U m u m a mahsus ormanlarm haritalarını, orman idaresi yapar. Bu
iş için dahi müesseselerden masraf istenemez.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
ftftbuî edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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İkinci fasıl
Umuma mahsus ormanların idaresi ve ko
runması
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Umuma mahsus
ormanların idaresi ve korunması bu kanun hü
kümlerine göre bunlara sahib olan müesseselere
aiddir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ELLİ IKÎNCI MADDE — Umuma mahsus
ormanların korunması bu müesseseler tarafın
dan seçilip orman idaresince kabul olunan
bekçiler marifetile temin olunur. Vüsati 1000
hektara kadar olan ormanlar için bir bekçi
tayini mecburidir. Daha geniş ormanlarda
her bin hektar ve küsuru için birer bekçi ilâ
ve ve beş bekçiye bir bekçibaşı ve 5000 hek
tara varan saha için ayrıca bir mühendis ve
ya fen memuru tayin olunur. Mühendis veya
fen memurunun tayini Orman umum müdürlüğüne aiddir. Bunların ücret ve maaşlarını
orman sahihleri öder.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet orman
larına aid 24, 25, 26, 28, 33, 35, 36, 41, 42 nci
maddeler hükmü umumî ormanlarda da tatbik
olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Umumî or
manlarda Devlet ormanlarına aid 23 ncü mad
dede yazılı şekilde istifade edeceklere izin ver
me salâhiyeti bu ormanlara sahib olan müesse
selerin salahiyetli memurlarına aiddir. Ancak
müesseseler Orman umum müdürlüğünün bu or
manlara zarar gelmemesi bakanından bu nevi
istifadelerin tahdidi veya tanzimi yolunda gös
tereceği tedbirlere riayete mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Umumî orman
sahihleri icab ederse bedel tarifesini kendileri
yaparlar.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü fasıl
işletme ve imar işleri
ELLİ ALTINCI MADDE — Umumî orman
ları ya sahihleri işletir veya işletmeyi başkası
na verebilirler. Ancak bunlar orman idaresi
tarafından parasız olarak tanzim edilecek amenajman plânlarına göre işletilir. Bu plânlara
riayeti idare kontrol eder.
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzedıyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Umumî orman
sahibleri orman idaresinin, nezareti altmda ve
göstereceği şekilde ormanları imar etmek, va
sıflarını yükseltmek ve ormanlar içinde mevcud
yaylak, kışlak ve mera haklarmm istimaline ha
lel vermemek şartile orman smırları içindeki
açık ve yangm görmüş ve seyrekleşmiş kısımları
ağaçlandırmak vazifesüe mükelleftirler.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzedivorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Bilûmum mas
rafları varidatmdan mahsub edilmek ve varidat
fazlaları kendilerine verilmek üzere sahihlerinin
teküf ve rızaları üzerine bu kabil ormanların
korunmaları, fennî idareleri ve işletmeleri or
man idaresince deruhde olunabilir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Umumî or
manların toprağı ile birlikte şahıslara veya mü
esseselere devir ve temliki İcra Vekilleri Heye
tinden izin almağa bağlıdır.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısmı
Vakıf ormanlar
Brinci fasıl
Vakıf ormanların idareleri ve tâbi olacağı
hükümler
ALTMIŞINCI MADDE — Evkafı sahiha ormanlarile hukuku tasarrufiyeleri mevkuf olan
ormanlar hususî orman hükmüne tâbi olub bun
ların idare, muhafaza ve işletilmeleri mütevelli
lerine veya Evkaf umum müdürlüğüne aittir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Yalnız aşar
ve rüsumatı mevkuf olan ormanlar Devletin
olub bunlar Devlet ormanları hakkındaki hü
kümlere tâbidir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Evkafı mazbuteden olan vakıf ormanlarının bilûmum masraf
ları varidatmdan mahsub edilmek ve varidat
fazlaları evkafa verilmek üzere fennî idareleri,
korunmaları ve işletilmeleri hususunun orman
idaresine verilmesine İcra Vekilleri Heyetince
karar verilebilir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.

ö :1

Beşinci kısmı
Hususî ormanlar
Birinci fasü
Sınırlama ve harita
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususî or
man sahibleri bu kanunun meriyeti tarihinden
itibarile İM sene içinde ormanlarının sınırlarını
tahdid ederek bu smırları hendek açmak, kuru
duvar yapmak, sabit kayalar üzerine işaretler
hakketmek veya yeniden sabit işaretler dikmek
suretile belli etmeğe mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hususî
orman sahibleri nizamname ile tesbit olunacak
zaman ve şekilde ormanlarının haritalarım ya
pıp orman idaresine vermeğe mecburdurlar.
Bu müddet içinde yaptırıb
vermedikleri
takdirde bu ormanların haritaları orman
idaresi tarafından yaptırılır, ve masrafları sa
hihlerinden almır.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
İkinci fasıl
İdare ve korunma
ALTMŞ BEŞİNCİ MADDE — Hususî or
manların idareleri, korunmaları ve işletilmeleri
bu kanun hükümlerine göre sahihlerine aiddir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Hususî orman
sahibleri 52 nci maddede gösterilen nisbet ve
genişliğe göre tutacakları bekçi, bekçibaşı, mü
hendis veya fen memuru ile ormanlarını muha
faza ve idareye mecburdurlar. Bunlarm nizam
namede gösterilecek şerait ve evsafı haiz olmala
rı ve orman idaresince kabul edilmiş bulunmala
rı lâzımdır. Koruma işini orman sahibleri yap
madığı takdirde bu iş orman idaresince deruhde
olunur ve masrafı sahihlerinden almır.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Münakale kanununa rey vermeyen var mı?
Rey toplama muamelesi bitmiştir.
Üçüncü fasıl
İşletme ve imar işleri
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Hususî or
manlar sahibleri tarafından yaptırılıb orman
idaresince tasdik olunacak amenajman plânları
na göre işletilir. Bu plâna riayeti idare kontrol
eder. Tayin olunacak müddet içinde bu plânla
rı yaptırıb tasdik ettirmeyenlerin amenajman
plânları orman idaresince yapılır ve masraf ken
dilerinden almır .
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka-

— 97 —

1 : 34

8-2-1937

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Devlet or
manları hakkındaki 24, 26, 28, 33, 35, 41 nci
maddelerle parası verilmeden kaydi müstesna ol
mak üzere 36 ncı maddesi ve son fıkrası hükmü
müstesna olmak üzere 42 noi madde hükümleri
hususî ormanlarda da tatbik olunur .
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Hususi
ormanların sahibleri isterlerse bilûmum masraf
ları varidatından mahsub edilmek ve varidat
fazlaları kendilerine verilmek üzere bu orman
ların fennî idareleri, korunmaları ve işletilmele
ri orman idaresince deruhde olunabilir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
YETMİŞİNCİ MADDE — Hususî ormanların
ruhsatname ve nakliye tezkereleri hususî olarak
diğer ormanlarmkinden ayrrd edilecek bir şekil
de yapılır.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
YETMİŞ BİRİCİ MADDE — Sahibli koru
ormanları bin ve baltalıklar da iki yüz hektar
dan küçük parçalar teşkil edecek şekilde ne parçalanıb satılabilir ve ne de mirasçılar arasmda
taksim olunabilirler.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
YETMtŞ İKİNCİ MADDE — Sahibli or
manların satışları ve intikalleri tapu memurluklarmca aid oldukları mahallî orman idaresine
bildirilir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususî or
man sahibleri orman idaresinin vereceği plân
dairesinde ormanlarının katiyat veya yangın
sebebile seyrekleşmiş kısımlarını ağaçland?rmağa ve mevcud ağaçların muhafazası için lâzımgelen imarları yapmağa mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 71 nci
maddede yazılı veya daha fazla miktarda olan
sahibli ormanların sahibleri müteaddid olursa
bunlar içlerinden birini veya bir başkasını orman
idaresine karşı mesul bir müdür olarak göster
mek mecburiyetindedirler.
Göstermedikleri
takdirde orman idaresinin şeriklerden birisini
mesul müdür seçmeğe hakkı vardır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
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Kabul edenler...
edilmiştir.

Etmiyenler...

Madde kabul

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Sahibli or
manlarda bunların sahibleri orman mühendis
leri tarafından verilen raporlarla tesbit edilecek
emraz ve haşeratın tedavi ve imhasmı ve her
türlü tathirat icrasını temine mecburdurlar.
Tayin edilecek müddet içinde orman sahibleri
bunları yapmazlarsa bu işler orman idaresince
yapılır ve masrafı kendilerinden almır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Vakıf ve şa
hıslara aid ormanlardan, amenajman plânla
rında senelik tahammül olarak tesbit olunan ke
restelik ve mahrukat miktarından ormanın bu
lunduğu mmtaka Devlet kaim ağaç tarifesinin
dördde biri ormanın işletilib işletilmemesine
bakılmaksızın her malî sene için maktuan or
man hasılat resmi olarak iki taksitte almır.
Taksitin biri malî yıl başında, diğeri altı ay
sonra alınır. Gününde bu resmi vermeyenler
hakkında tahsili emval kanunu tatbik olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
ALTINCI KISIM
Müşterek hükümler
Birinci fasıl
Ağaçlandırma ve imar işleri
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Orman umum müdürlüğü Devlet ormanlarının vasıfları
nı yükseltmek ve mevcud yaylak, kışlak ve me
ra haklarmm istimaline halel vermemek şartile
orman smırları içindeki açık yangın görmüş
ve seyrekleşmiş kısımları ağaçlandırmak vazifesile mükelleftir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Orman
mefhumu dışmda kalan yerlerde Devletin her
hangi bir dairesi tarafından yeniden orman ye
tiştirilmesine lüzum gösterilirse buna Vekiller
Heyetince karar verildikten sonra istimlâk ve
tesis masrafları alâkalı daireye aid olmak üzere
Orman umum müdürlüğünce hazırlanacak ve
Ziraat vekâletince tasdik edilecek ağaçlandırma
plânlarına göre o yerler orman idaresi tarafın
dan ağaçlandırılır ve buralar orman sicilline
alınarak hasılatı bakım masrafına karşılık ol
mak üzere orman idaresine bırakılır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
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YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Devlet
ormanlarının sınırları içindeki ırmak ve çay
kenarları ve bunların kaynaklarını tanzim et
mek, sellerin husulüne ve yer kaymalarına
mâni olacak her türlü tahkimat ve imalâtı
yapmak orman idaresinin vazifesidir. Ancak
Devlet ormanı içinden geçen şimendifer hattmm, şoselerin ve her nevi tesisatın tahkimi ve
tamiri orman idaresine malûmat verilerek alâ
kadar daire veya bunların sahihleri tarafından
yapılır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul
edilmiştir.
SEKSENİNCİ MADDE — Muayyen bir or
manı olmayan ve muhiti itibarile ağaçsız olan
mmtakalardaki köy ve belediyeler kendi hududları içinde en az beş hektar vüsatinde bir
orman yetiştirmekle mükelleftirler. Bu mü
kellefiyete tâbi olacak köy ve belediyeler ve
bunlarm yetiştireceği ormanm cinsi ve yeri
orman idaresinin en büyük memurunun iştirakile vilâyet ve kaza idare heyetlerince belli
edilir.
Bu suretle orman yetiştirilecek yerlerde bu
işe elverişli, Devlete aid arazi mevcud ise bu
arazi, menşei ne olursa olsun köy veya bele
diye şahsiyeti hükmiyesi namına meccanen
terk ve temlik olunur. Verilecek arazi mikta
rını ihtiyaca göre mahalli idare heyetleri ta
yin eder. Böylece arazi temin edemeyenler
intifaı umuma aid yerlerle köyün ve belediye
nin gelir kaynağı olan yerlerden fazlasmı kıs
men veya tamamen köylerde ihtiyar heyetle
ri, beldelerde belediye meclisleri kararı ve
en büyük mülkiye memurunun tasdiki ile bu
işe tahsis edebilirler.
Bu yollardan birisile arazi temin edeme
yen köy veya belediyeler, bu iş için icab ede
cek araziyi köy ve belediyelerin istimlâk ka
nunlarına göre ve istimlâk suretile tedarike
mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Orman ida
resi, orman yetiştirecek olan köy ve belediyele
rin fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mmtaka orman fidanlıkları tesisine mecburdur. Fi
danlıkların tesisinde bu kabîl köy ve belediye
lere yakınlığı ve fidanların cins ve nevini ta
yinde muhite uygunluğu gözetilir. Fidanlar,
alâkalılara fidanlıkta bedelsiz tevzi olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Orman yapıla
cak olan bu sahalar, orman memurunun, bu me
murun bulunmadığı yerlerde ziraat memur. ::un
daimî murakabesi altındadır.
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Ancak, ağaçlandırılacak yerlerin, ağaçlandı
rılması, korunması ve yetiştirilmesi ve bunlara
aid masrafların köy ve belediye bütçelerine
konma tarzı Dahiliye ve Ziraat vekâletlerince
müştereken hazırlanacak talimatname ile tesbit
ve tanzim olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Şimendifer
idareleri, Devlet, vilâyet, belediye ve köyler ye
niden yapacakları demiryolları ve şoselerin ke
narlarına fidan dikmek, bunları yetiştirmek ve
korumakla mükelleftirler.
Şimdiye kadar yapılmış olan demiryolları
ve şose kenarlarını da böylece tedricen ağaç
landırmaya mecburdurlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Ağaç
sevgisini görpe ve genç dimağlara kuvvetle aşı
lamak için bütün ilk ve orta mekteb talebelerile
askerlere ağaçların faydalarını zihinlere yerleş
tirecek dersler okutturulması, bahçeleri müsaid
ise mekteb ve kışlalarda her yıl ağaç diktirilmesi ve bunlarm korunması için Ziraat vekâleti
ile birlikte Millî Müdafaa ve Maarif vekâlet
leri bir program haztrlayıb tatbik ederler.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Her vilâyet
te valiler senenin muayyen mevsiminde ağaç
bayramı tertib etmekle mükelleftirler. Bu bay
ramlarda her vatandaş avlusuna yol kenarları
na, boş yerlere ağaç dikmeye ve bunları koruyub yetiştirmece davet olunur. Fazla ağaç ye
tiştirenlere mükâfatlar verilir. Bayramm ne
zaman başlayacağı, kaç gün devam edeceği ve
ağaç yetiştirenlerden kimlere ne miktar mükâ
fat verileceği vilâyet idare heyetlerince tesbit
ve ilân edilir. Hususî idareler, belediyeler, köy
ihtiyar heyetleri bu bayramlar için lüzumu ola
cak fidanları ve verilecek mükâfatı temin ve te
darik ederler. Ziraat vekâletinin fidanlıkların
dan da mümkün mertebe istifade olunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN ALTINCI MADDE — En ufak
parçası yarım hektardan ve parçaları yekûnu
bir hektardan aşağı olmamak şartile yeni ağaç
landırılan arazi sahibi, teşcirden itibaren yirmi
sene için bu sahalara aid bütün vergilerden mu
af tutulur.
Bu sahaları orman halinde muhafaza etme
yenlerden vergi muafiyeti kaldırılır.
Hâli arazide ağaçlandırma yapmak isteyen
ler vali veya kaymakama müracaat ederler.
Bu yerlerin hâli araziden olduğu anlaşıldıktan
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sonra orman memurları tarafından yapılacak
ağaçlandırma plânma göre ağaçlandırma işine
vilâyet veya kaza idare heyetlerince izin veri
lir.
Orman teşkilâtı bulunmayan vilâyetlerde
ağaçlandırma plânmı Ziraat memurları yapar.
Plânlar meccanen yapılır.
Ağaçlandırılan saha; ağaçlandırılmasını takib eden beşinci senenin sonunda idare heyet
leri kararile ağaçlayana temlik edilir. Ağaçla
nan sahayı orman halinde muhafaza etmeyen
lerden temlik edilen yer geri almır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Orman sı
nırları dışında olupta yeniden orman yetiştiril
mesine Vekiller Heyetince karar verilecek olan
yerler Orman umum müdürlüğünce hazırlanıp
Ziraat vekilliğince tasdik edilecek ağaçlandırma
plânlarına göre orman idaresi tarafından ağaç
landırılır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci fasıl
Orman yangınlarının söndürülmesi
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Orman
ların içinde ve yakmmda ateş veya yangın
alâimi görenler bunu derhal orman idaresine
veya en yakın muhtar, jandarma daireleri veya
mülkiye âmirlerine heber vermeğe mecburdur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Or
manlarda yanğm olduğunda yangına yakın köy
ve beldelerin 18 yaşını bitirip elli yaşını dol
durmamış bütün erkek nüfusu beraberlerinde
mevcud balta, kürek, kazma, destere gibi yan
gın söndürmeğe yarayacak aletleri ile yangın
yerine gitmeğe ve yangmı söndürmeğe mecbur
durlar.
Bu gelenler yangını söndürmeğe kâfi gel
mezse daha ilerideki köy ve belde halkından
mükellef olanlar da yanğm yerine gönderilir lar. Ayni şekilde vali, kaymakam, nahiye müdüdü ve köy muhtarları ve civarındaki asker
ve jandarma kıta kumandanları yanğm mahal
line yardımcı göndermeğe ve icabında bizzat
gitmeğe mecburdurlar.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSANINCI MADDE — Yanğm söndü
rülmesinde çalışanların bu yüzden hasara uğ
rayan malları Devlet ormanlarında orman ida
resi; diğer ormanlarda alâkalıları tazmine mec
burdurlar.
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BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Ormanlarda
yangın söndürülmesi için gideceklerin muayyen
tarifeli vasıta ile hareket ettikleri takdirde üc
reti orman idaresi tarafından ödeneceği gibi
müstacel zamanlarda salahiyetli memurların
görecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, ara
ba gibi diğer vasıtalarla da gidebilirler. Bun
ların ücreti de orman idaresi tarafından ödenir.
Bunlara söndürme işinde çalıştıkları müd
detçe Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer
ormanlarda alâkalılar tarafmdan parasız ek
mek veriHb başkaca ücret verilmez.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN İKİNCİ MADDE — Yangın söndürülürken sakatlananlara sakatlık derecesine
göre ve ölenlerin ailesine, polis ve jandarma
efradma verilen tazminat kadar Devletçe para
verilir. Yaralananlar en yakm hastaneye sevkedilirler. Bütün hastaneler bu gibi sakatlananla
rı hemen kabule mecburdur. Devlet ve amme
müessesesi hastanelerinde bunlar parasız bakı
lır. Hususî hastanelerde bakma parasmı orman
idaresi öder.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Orman yan
gınları için çekilen telgrafları, telgrafhane, demiryol istasyon memurları parasız ve acele çek
meğe ve telgrafı alan memurlar da bunu hemen
mahalline göndermeğe mecburdurlar.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Mahallî
Hükümetin veya orman memurlarının sevk
kâğıdı üzeriıe istasyon memurları yanğm sön
dürmek üzere gidecek olanları asker tarifesile
ve mahsubu bilâhare yapılmak üzere yanğma
civar olan mahalde indirmek şartile yolcu veya
marşandiz katarile göndermeğe mecburdurlar.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Üçüncü fasıl
Ormanlardaki artıkların temizlenmesi
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Bütün or
manlarda yapılacak kesimlerden kalacak ve za
rar verecek olan artıkların ya ormanm boş
mahallinde toplatılması veyahud orman harici
ne çıkarılması mecburidir.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
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Dördüncü fasıl
Orman miemurlarmın tahlifi ve silâh taşıma
Hakları
DOKSAN ALTINCI MADDE — Bütün or
man mühendis, fen memuru, idare koruma me
murları vazifeye başlamazdan evvel bulunduk
ları kaza veya vilâyet merkezlerindeki sulh
hâkimleri tarafından yemin ettirilerek buna da
ir kendilerine bir vesika verilir.
Yemin : Vazifemi ifa ederken Cumhuriyet
kanunlarının hükümlerinden ayrılmayacağıma,
doğruluk ve namuskârlık icablarma riayet ede
ceğime and içerimi: şeklinde olur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bütün or
manlarda vazife gören memur ve müstahdemler
memuriyet derecelerine göre şekilleri nizamna
me ile tesbit edilecek elbise giyeceklerdir.
Bunların her birisi Orman umum müdürlü
ğünce verilmiş bir hüviyet cüzdanı taşıyacak
lardır.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Orman
mühendis ve fen memurlarile idarece münasib
görülecek diğer memurlar
bekçi basılar ve
bekçiler Hükümetin seçeceği bir silâh ile teçhiz
olunurlar.
Orman bekçileri ve bekçi basıları orman suç
larına aid delilleri bir zabıt varakasile tesbit,
müsaderesi icab eden malları zapt ve icabmda
suç faillerini yakalamak vazifesile mükelleftir
ler.
Orman bekçileri ve bekçi basılan kendi mmtakaları dahilinde her nevi suç faillerini yaka
lamakta, zabıtanın taleb edeceği muaveneti yap
maya da mecburdurlar.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Her sı
nıf orman bekçi ve bekçi basıları muvazzaf ol
dukları orman mmtakalannda av tezkeresi ol
mayanların ve orman idaresinden izin almamış
olanlarm avlanmalarını meneder ve zabıtai saydiye nizamnamesi hükmüne göre bu gibilerin
av silâhlarını dahi müsadereye salahiyetlidirler.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
YÜZÜNCÜ MADDE — 98 nci maddeye göre
silâh taşımaya salâhiyeti olan orman memurla
rı kendilerine verilen silâh ve levazımını temiz
tutmağa mecburdurlar. Bunları hiç bir sebeb ve
bahane ile başkalarına veremez ve satamazlar.
Aksi harekette bulunanlar inzibatî cihetten
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2049 numaralı kanun hükümlerine ve cezaî ^ci
hetten de Türk ceza kanunu hükümlerine tâbi
tutulurlar.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
YÜZ BİRİNCİ MADDE — Silâh taşımaya
salahiyetli olan orman memurları ancak Türk
ceza kanununun 49 ncu maddesinde yazılı hal
lerde silâhlarını kullanabilirler.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
YÜZ İKİNCİ MADDE — Umuma mahsus or
manlarla hususî ormanlardaki bekçi ve bekçi
basılan dahi Devlet ormanlarmdaki bekçi ve
bekçi basıların vazife ve salâhiyetlerini haizdir
ler.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Beşinci fasıl
Cezaî hükümler
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ikin
ci maddesine göre ağaç katiyatı orman idaresi
nin iznine tâbi tutulan mmtakalardaki ağaçlan
bu idareden izin almadan kesenler, sökenler ve
ya bu ağaçların kurumasını icab ettirir işleri
yapanlar ceza kanununun 516 nci maddesinin
1 nci fıkrasında yazılı ceza ile cezalandırılır.
Eğer bunları ağaçların sahihleri yaparlarsa bir
aya kadar hafif hapis veya 20 liradan 100 lirava kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 17, 18, ve
19 ncu madde hükümlerine göre zatî ihtiyaçları
için kendilerine verilen kerestelik ağaç veya
mahrukatı başkasma satanlar, satılan şeyin mikt a n nazarı itibare almarak 100 liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandırılır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Ormanlardaki
yaş ağaçların kabuğunu soyanlar ve bu ağaçları
yaralayanlar, boğanlar, tepelerini veya tekmil
dallarını koparanlar veya kesenler bunlardan çı
ra ve yalamuk çıkaranlar, burç alanlar, orman
örtüsünü kaldıranlar, ormatn toprakını kuvvetlen
dirmek için dikilen her çesid nebatları zedeleyen
ler veya koparanlarla ruhsatsız ağaç kesenler
yapılan zararm ehemmiyeti nazari itibare alma
rak bir haftadan altı aya kadar hapis ve bes li
radan beş yüz liraya kadar ağır para cezasile
cezalandırılır. Ağaç kesmeden gayri hallerde
yapılan zarar çok hafif olursa yalnız para cezası
hükmedilir. Bu suretle çıkarılan ağaç ve mah-
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sililerin müsaderesine de karar verilir. Taleb
halinde ayrıca tazminata da hükmolunur. Bu
tazminat Devlet ormanları için yapılan mmtaka
tarifesinde gösterilen bedeldir.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ALTINCI MADDE — Geçen maddede
yazılan işleri orman sahibleri yaparsa yapılan
zararın miktarına göre bir haftadan üç aya ka
dar hapis veya 5 liradan 500 liraya kadar ağır
cezayi nakdî ile cezalandırılırlar.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir.
YÜZ YEDİNCİ MADDE — İzin almadan
23 ncü maddede yazılı işleri yapanlarla bu iş
leri yapması için orman idaresince tayin oluna
cak şartlara riayet etmeyenler bir aya kadar
hafif hapis veya 30 liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılır ve bu suretle çıkarılan
mahsullerin müsaderesine de karar verilir.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — 24 ncü madde
ye göre izin almadan ormanlarda maden veya
taş ocakları açanlar elli liradan iki yüz liraya
kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar ve
açtıkları ocaklar kapattırılır başkaca zarar
gelmiş ise tazmin ettirilir. İzinle bu nevi ocak
ları açanlar tayin olunacak tedbirlere riayet
etmezlerse bu cezanm yarısı hükmolunmakla be
raber bu tedbire riayet edilinceye kadar ocak
ları idarece işlemekten menolunur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — 25 nci mad
dede yasak olduğu yazılı işleri yapanlarla bu
maddede yapılması izne bağlı işleri izinsiz ya
panlar 15 günden bir seneye kadar hapisle ceza
landırılır ve taleb halinde zarar varsa tazmina
ta da hükmolunur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ONUNCU MADDE — İzin almadan
26 nci maddede yazılı yerlerde fabrika yapan
lar 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasile cezalandırılır ve fabrikanın işlemesi menedilir. Bu yerlerde izinle yapılan fabrikalar
dan çıkan zararlı gazleri orman idaresince tayin
olunacak müddet içinde izale etmeyenlerden
50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası
alınır ve zarar izale edilinceye kadar idarece
fabrika işlemekten menolunur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — 28 nci mad
dede yazılı işleri izin almadan yapanlar Türk
ceza kanununun 526 nci maddesinin 1 nci fık
rasındaki ceza ile cezalandırılır ve açılmış olan
ocak kapattırılır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Devlet çekicile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı
34 ncü maddede yazılı şekilde dip kütükte bırak
mayan veya yüksek kesenlerle nakliye tezkeresi
almaksızın ormandan ağaç çıkaranlar ruhsatsız
ao-aç kesenlere verilecek ceza ile cezalandırılır.
Nakliye tezkeresiz çıkarılan ağaçların müsade
resine de karar verilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ormanda
kesilen ağaçlardan yapılacak tomruklan dam
gasız olarak istif mahalline veya başka tarafa
götürenlerle her nevi ormanlarda 41 nci madde
hükmüne muhalif hareket edenler 5 liradan 25
liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılır.
Damgasız nakledilen tomrukların müsaderesine
de karar verilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — 42 nci
maddeye göre izin almaksızın her nevi orman
lara kasten hayvan sokanlar, sokulan hayvan
adedi nazarı itibare almarak bir aya kadar hafif
hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezası ile
cezalandırılır. Kayidsizlik ve teseyyüb eserile
hayvan girmiş ise veya mezkûr maddede yazılı
surette gösterilecek şart ve tedbirlere riayet
edilmemişse yalnız para cezası hükmolunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Ormanların
içinde veya yakınında ateş veya yangm alâimi
görübde bunu 88 nci maddede yazılı yerlere
haber vermeyenler veya söndürülmesi mümkün
olubda bunu söndürmeyenler 50 liraya kadar
hafif para cezasile cezalandırılır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON ALTINCI MADDE — 89 ncu mad
deye göre ormanlarda vukua gelecek yangın
ları söndürmek için salahiyetli memurlar tara
fından yangın mahalline gitmeleri emrolunduou
halde gitmeyenlerle gidibde çalışmayanlardan
kaymakam veva valinin kararile 5 liradan 10
lirava kadar hafif para cezası alınır. Bu karar
lar katidir. Mezkûr maddede yazılı memurlardan
yangm yerlerine yardımcı göndermeyenlerle
alâka göstermeyenler Türk ceza kanununun
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230 ncu maddesinin 2 nci fıkrasma göre cezalan
dırılırlar.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Muhafazaya
ayrılmış ormanlarda ormanlara müteallik suç
ları işleyenlerin müstahak olacakları ceza üçte
birden yarıya kadar arttırılarak hükmolunur.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — 63 ncü
maddede yazılı müddet içinde ormanlarının
smırlarmı muayyen işaretlerle belli etmeyen
orman sabiblerinden 20 liradan 200 liraya ka
dar hafif para cezası almır. Bu cezanın infa
zından sonra altı ay içinde yine bu mükellefi
yeti ifa etmezlerse verilecek ceza elli liradan
eksik olmaz.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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ziyandan Devlet mesul olmaz.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Ağaçlara
vurulan resmî damga ve numaraları bozanlar
ve orman sınırlarındaki taksimat ve saireye
mahsus işaretleri ve levhaları kaldıranlar, belir
siz edenler, yerlerini değiştirenler bir aya kadar
hafif hapis ve elli liraya kadar hafif para ce
zasile cezalandırılır,
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Orman
içinde kimlerin ne gibi ahvalde ateş yakacakla
rına ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet
edeceklerine dair nizamnamede gösterilecek şart
ve ihtiyatî tedbirlere riayet etmeyerek ateş ya
kanlar ve ormanlar içine sönmemiş sigara atan
lar Türk ceza kanununun 566 nci maddesinin
birinci fıkrasına göre cezalandırılır.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hususî
orman sahihleri 73 ncü madde hükmüne göre
mükellef oldukları ağaçlandırma ve imar işle
rini tayin olunacak müddet içinde verilecek
plân dairesinde yapmadıkları ve 95 nci madde
hükmüne göre temizleme mükellefiyetini yine
tayin edilecek müddet içinde ifa etmedikleri
takdirde kendilerinden 10 liradan 200 liraya
kadar hafif para cezası almrr. Bu cezanın infa
zından sonra kendilerine yeniden verilecek münasib mühlet içinde yine yapmazlarsa bu işler
ormajn idaresi tarafından yapılır ve masrafı ken
dilerinden alınır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Or
man mühendislerinin gösterecekleri lüzum üze
rine mahallin en büyük mülkiye memuru kurak
lık veya yangın olub da henüz söndürülmüş fa
kat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edil
memiş olmak gibi fevkalâde zamanlarda muay
yen bir müddet için ormanlara girmedi men ve
oralardaki işleme ameliyatının tatilini emrede
bilirler. Bunlara riayet etmeyenlerden 50 lira
ya kadar hafif para cezası alınır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — 105, 106, 107,
112, ve 113 ncü maddelere göre müsaderesine
karar verilecek olan malları bunlarm kanunsuz
olarak kesildiğini, nakledildiğini veya toplan
dığını bildiği halde satm alanlar, taşıyanlar,
işleyenler, kabul edenler veya gizleyenler bu
malların miktarına göre beş liradan 200 liraya
kadar ağır para cezasile cezalandırılır ve mal
ların bunların elinden müsaderesine karar ve
rilir. Müsadere olunacak malları taşıyan vası
talar dahi suçta medhali olmayan kimselere aid
olmamak şartile zapt ve müsadere olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.

Altıncı fasıl
Suçların takibi
YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Orman
bekçileri ve bekçibaşıları orman suçlarına aid
tutacakları zabıt varakalarını zaptedecekleri
alâtı cürmiye ve nakil vasıtaları ile derhal bağ
lı olduğu âmire gönderirler. Âmir de vakit ge
çirmeksizin bunları Cumhuriyet müddeiumu
misine tevdi eder. Hüviyeti
anlaşılamayan
suçluları en yakın zabıta merkezine götürmeğe
salahiyetlidirler.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Orman
lardan verilen ağaç ve sair mahsulâtın, tayin edi
len müddetler içinde makbul mazereti olmaksızın
çıkarmayanların bu malları orman idaresince
ya istif mahalline veyahud da münasib bir ma
halle naklettirilir ve masrafı kendilerinden alı
nır. Keyfiyet mal sahibine yazı ile bildirilir. İh
bardan sonra vuku bulan her türlü zarar ve

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Bu ka
nunda cezaları tayin edilen orman suçlarına
müteallik davalar sulh hâkimleri tarafından gö
rülür.
Orman suçlarına aid davalar mahkemelerce
acele mevaddan sayılır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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YÜZ YÎRMt YEDÎNCÎ MADDE — Orman
suçlarmdan dolayı tutulan ağaç, tomruk, keres
te, mahrukat ve sair mahsulât ile nakil vasıta
ları bekçi ve bekçibaşılar tarafından zaptedilerek muhafaza edilmek üzere en yakın belediyeye
veya köy muhtarına veya muhtarın vekiline bu
da bulunmazsa ihtiyar heyeti azasından birine
makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan
çürüyecek ve bozulacak olanlarla muhafazası
müşkül bulunanlar sulh mahkemesi kararile en
yakın pazar mahalline götürülerek idarenin sa
tış komisyonu marifetile ve açık arttırma ile
satılır. Masraflar çıktıktan sonra geri kalan
para emanet olarak bankaya yatırılır. Mahke
mece bunlarm iadesine karar verilirse mevcud
olanlar aynen, satılanların bedelleri iade olu
nur ve nakil masraflarından başka hiç bir mas
raf almmaz,
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ YÎRMt SEKÎZÎNCl MADDE — Or
man içinde kim tarafından kesildiği veya ha
zırlandığı belli olmayan ağaçları ve sair or
man mahsullerini orman idaresi usulen satar.
Bunlarm bedeli irad kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ YÎRÎMÎ DOKUZUNCU MADDE —
Orman bekçi ve bekçibaşıları ormanlar için
de hüviyeti anlaşılmayan ve hal ve vaziyetleri
şüphe uyandıran kimseleri en yakm köy muh
tarına veya ihtiyar heyetine veya zabıta mer
kezine götürüp teslime salahiyetlidirler.
Muhtar veya ihtiyar heyetleri de hüviyet
lerini tesbit edemedikleri bu gibileri zabıtaya
teslim ile mükelleftirler.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ OTUZUNCU MADDE — Ormanlarda
başı boş görülen hayvanlar en yakın köy muh
tarlarına veya belediyelere makbuz karşılığı
teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edib za
bıt varakasını imza ederse hayvan kendisine
verilir. Muhtara veya belediyeye teslimden
itibaren 15 gün içinde sahibi bulunmayan hay
vanlar idarece usulen satılarak bedeli banka
ya yatırılır. Bankaya yatırıldıktan sonra bir
sene içinde sahibi zuhur etmezse bu bedel or
man idaresince irad kaydolunur.
Hayvan sahibi bakma masraflarını ödeme
ğe mecburdur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ OTUZ BÎRlNCt MADDE — Orman
suçlarmdan mütevellid aramayı icab ettiren
haller, ceza muhakemeleri usulü kanununun
97 nci maddesinde yazılı tehirinde mazarrat

O:1

umulan hallerden sayılır ve bu aramaları, or
man bekçi ve bekçibaşıları mezkûr 97 nci mad
de hükmüne tevfikan yaparlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun
da cezalan tayin olunan orman suçluları için
dava müruru zamanı bir sene ve ceza müruru
zamanı iki senedir.
BAŞKAN — Maddevi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Muvakkat hükümler
MUVAKKAT MADDE 1 — Mükiveti Dev
letten başkasına aid ve bu kalnunun meriyeti
tarihinde mevcud olan ormanlardan :
A - Devlet ormanlarına bitişik olanlar; köy
lülerin şahsî mülkiyetinde olupta sahaları mik
tarı elli hektarı geçmeyenler hariç olmak üzere
miktarları ne olursa okun,
B - Devlet ormanlarına bitişik olmayanlar;
sahaları miktarı bin hektarı geçenler Devletçe
istimlak olunur.
Kö"r ve belediye orta malı ormanlarla ma
but vakıflardan olan ormanlar bu hükümde
müstesnadır.
Bu istimlâk muameleleri kanunun meriy
tarihinden itibaren nihayet iki sene içinde ik
olunur.
İSMAİL HAKKI UZMAY (Bolu) — Arka
daşlar; Geçen defa bu muvakkat birinci maade hakkında uzun boylu izahat vermiştim. Bu
kere de beni buraya çıkmaya sevkeden ^aik
geçen celselerin birisinde muhterem Dahiliye
vekilimizin büyük şeflerimizden aldığı salâhi
yet üzerine burada verdiği izahattan bahsetmtk isterim.
Muhterem Dahiliye vekilimiz şöyle demiş
lerdi : 18 milyon Türkün 15 milyonu, yani nüfu
sumuzun yüzde 85 i çiftçi ve köylüdür. Bu 15
milyonun bir çoğu kendi toprağında çalışmaz.
Türk çiftçisini toprak sahibi yapmak demek,
Türk ekseryeti azimesini kendi ekonomik mu
kadderatına sahib kılarak bu memleket için
hayırlı ve aktif bir eleman yapmak demektir.
Bu büyük kütleden eğer büyük bir menfaat
bekliyorsak onu Ötekinin berikinin toprağında
çalışmaktan kurtarmalı, kendi topraklarına hâ
kim kılmalıyız.
Bu toprakları asırlardan beri canları ile, kan
lan ile müdafaa etmişlerse omdan kendisine yi
yeceğini çıkaracak kadar bir hisse vermek çok
görülmez» buvurdular ve bu alkışlarla Heyeti
muhteremenizce kabul edildi. Bu suretle top
raksız bir kısım köylülerimize toprak verilmesi
temin edilirken öte tarafta gerek yerli ve gerek
se ana vatana hicretle ormanlar içinde veya
civarında oturmakta olan köylülerimize sakin
oldukları yerlerde ziraate sâlih toprak bulun
maması ve esasen bunları iktisaden ve sıhhat
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(Ormanlara zararı olmayan ormanlık yerler
deki köylülerin ötedenberi müteamel hakları
olarak benimseyip korudukları ormanlarda köyşahsiyeti maneviyesine ev basma on beş hektar
hesabile bir miktar orman köylülere terkolunur ve bunlar orman idaresince umumî orman
mahiyetinde sayılarak hususiyetleri tasdik edi
lir.)
ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya)
— Arkadaşım arzu buyurdular, onun için huzu
ru âlinize tekrar geliyorum. Fakat cevabım
evvelce uzun uzadıya söylediklerimi tekrardan
ibaret olacaktır. Bilmem bunları tekrara lüzum
var mıdır? Bu teklif kabul buyurduğunuz orman
kanunundan büsbütün ayrı bir gayeyi istihdaf
etmektedir.
BAŞKAN — Tadilnameyi reye arzediyorum:
Nazarı dikkate alanlar... Almayanlar... Tadilname nazarı dikkate alınmıştır.
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.

bakımından buralardan tamamen kaldırmak ta
doğru olamayacağından bu gibi yerlerdeki köy
lülerin maişetlerini temin için ormanlık arazisi ve
rilmesi zaruridr, böyle yapümsa çok adilâne bir
iş olur.
Gerçi bu maddede 50 hektara kadar orman
lık sahalar Devlet ormatalarma bitişik te olsa
köylüye bırakılacağı anlaşılmakta ise de bu köy
lülerin müteamil haklarına aid ötedenfoeri köy
lüler tarafından benimsenmiş olan bu ormanlar
için ellerinde ihticaca sâlih vesika bulunma
maktadır. Bundan dolayı şimdiye kadar bu gibi
ormanlar tamamile Devlet ormanları muamele
sine tâbi tutulmakta idi. Bu kainun çıkınca
ayni sebeblerden dolayı bu ormanlar köylülerin
elinde kalamayacak ve tamamen Devlete aid ola
caktır.
Halbuki bu gibi mahallerdeki köylüler şimdi
ye kadar bu ormanlardan maişetlerini temin
edegelmekte iken bu ormanlar Devlete geçince
ve buraların ziraate salih verilecek toprak da
bulunamryacağmdan bunların vaziyetleri ne
MUVAKKAT MADDE 2 — Birinci muvak
olacaktır? Herhalde düşünülmeye lâyık bir mev
kat madde mucibince istimlâk edilecek olan or
zudur. Olsa olsa civarındaki ormanlarda Dev
manların istimlâk bedeli 1936 malî yılındaki ara
letçe işlenecek orman varsa buralarda amelelik
zi vergisine esas olan kıymettir.
yapmaktan başka bir iş bulamıyacaklardır. Hal
İstimlâk edilecek olan ormanm 1936 malî yı
buki muhterem Dahiliye vekilimizin beyana
lında
arazi vergisine matrah olacak kıymeti bu
tında köylüyü ötekinin berikinin toprağında
lunmadığı
takdirde bu kıymet 2901 numaralı
çalışmaktan kurtarmalı ve topraklarına hâkim
arazi
tahrir
kanununda yazılı tahrir komisyon
kılmalıdır sözü bunlar hakkmda nasıl tatbik
ları marifetile 1331 yılı rayicine göre takdir
olunacaktır. Binaenaleyh bu köylerin bu hak
edilerek usulü dairesinde katiyet iktisab ettik
tan mahrum edilmiyerek köylerine civar orman
ten sonra bunun 6 misli istimlâk bedeli addolu
lardan 15 hektar sahasında bir kısmı ormanla
nur.
rın verilmesi ormanların korunması bakımın
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
dan çok faydalı olacaktır ve bütçede koruma
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
masrafından bir milyon liradan fazla tasarruf
yapılacaktır. Bu köylüleri de sevindirmek için
MUVAKKAT MADDE 3 — istimlâk edile
takrirde dilediğim fıkranm eklenmesi çok adi
cek ormanlar Ziraat vekâletince mahallinin en
lâne ve yerinde bir iş olur kanaatmdaymı.
büyük mülkiye memuruna bildirilir. Bunlar
tayin olunan kıymeti gösterir ihbarname ile
Zaten bu ormanlar şimdiye kadar aynı esbir ay içinde ferağ muamelesinin icrası lüzu
babtan dolayı Devlet muamelesi görmektedir.
munu usulü dairesinde sahibine tebliğ ederler.
Bu kanun çıkınca elbette yine Devlete
Bir ay içinde ferağ muamelesini icra etmeyen
aid olacaktır. Şu halde umumî orman
lerin
riza ve muvafakatlerine bakılmayarak
lar namile mevcud olan bir fasıl ve
istimlâk bedeli Ziraat bankasına tevdi edildik
hükümler de tamamile hükümsüz kalacak
ten sonra bu ormanlar Hazine namma bir güna
tır. Bendeniz şöyle bir teklif yapıyorum. Tak
harç ve resim almmaksizm tapuda tescil edi
ririmde vardır. On beş hektara kadar olan sa
lirler.
halar ev başına bu köylülere verilecek olursa
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bunlar da maişetlerini temin etmiş olurlar. Mü
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
saade buyurursanız bu maruzatıma Ziraat ve
kili cevab versinler.
MUVAKKAT MADDE 4 — Ormanların Dev
BAŞKAN — Tadilnameyi okuyoruz:
let tarafmdan işledilmesi bütün ormanlar için
defaten tatbik edilmeyip vilâyetler üzerinde
Yüksek Reisliğe
tedricen tatbik olunur. Ve nihayet on sene için
Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı mu
de ikmal edilir.
vakkat birinci maddeye aşağıda yazdı fıkranm
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
ilâvesini veya ayrı bir madde teşkilini rica ede
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
rim:
MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanun meri
Bolu
ismail Hakkı Uzmay
yet mevkiine girdiği tarihten evvel mukavele
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ile isletilmeleri hakikî veya hükmî şahıslara
verilmiş olan Devlet ormanlarının işletilmeleri
eğer mukavelelerindeki müddetler daha evvel
hitam bulmuyorsa nihayet on seneyi geçmemek
üzere îcra Vekilleri Heyeti kararile bu şahıslar
uhdesinde bırakılabilir.
Bu hükümlere göre mukaveleleri feshedile
cek olanlara verilecek tazminat bu işletme için
orada yaptıkları lüzumlu tesisat ve inşaatın
mukavelenin feshedildiği zamandaki bunlarm
mukavele şartlarına göre Devlete intikal edip
etmeyecekleri de nazara alınarak takdir edile
cek kıymetlerinden ibaret olacaktır.
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 6 — Devlet işletme
sinin henüz teessüs etmediği yerlerde memleke
tin umumî veya mahallî kereste veya mahrukat
ihtiyacı göz önünde tutularak tahammülleri müsaid olatn ormanlardan muvakkat pilân ve ra
porlarla ve kısa müddetli mukavelelerle keres
telik veya mahrukat ağaçları satışa çıkarılır.
Bunlardan başka maden ocaklarında kulla
nılacak direklerle resmî dairelerin telefon ve
telgraf direkleri, travers ve köprü ihtiyaçları
için tahammülleri müsaid olan ormanlardan ta
rife foedelile ağaç verilir.
M. M. RAÎP KARADENİZ (Trabzon) —
Maddenin ikinci fıkrasında « intikal devri zar
fında travers ihtiyacı, köprü ihtiyacı için tarife
bedelile ağaç verileceğine » dair bir hüküm var
dır. Biz burada birinci müzakere esnasında «tü
nel» kelimesinin ilâvesini unutmuşuz. Erzu
rum - Sivas şimendifer hattmda yapılacak tü
neller için ağaç bulamıyorlarmış. Maddeye
« köprü » kelimesinden sonra tünel kelimesinin
ilâvesi için bir tadil teklifi veriyoruz, bu tadilin
kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Mazbata muharriri izah ettiler.
« köprü » kelimesinden sonra « tünel » kelime
sinin ilâvesini reyinize arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate
alınmıştır.
Maddeyi bu tashih ile kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE 7 — Devlet işletmesi
henüz teessüs etmeyen yerlerde (18) nci mad
denin 1 nci fıkrası ile (19) ncu maddede ya
zılı kimselere ihtiyaçları için o maddelerde gös
terilen bedel ile kerestelik veya mahrukat için
ağaç verilir.
(18) nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı
geçimleri ötedenberi kendi vasıtaları ile iç pa
zarlara getirib sattıkları kereste, odun ve kö
müre bağlı olan köylülerin iştirak edebileceği
miktarda kerestelik veya mahrukat için ağaçlar
satışa çıkarılır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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MUVAKKAT MADDE 8 — Plânları yapıhb
tasdik edilinceye kadar vakıf ve hususî orman
lardan 76 nci madde mucibince alınacak hası
lat resmi yerine katedecekleri kerestelik ve mah
rukat için Devlet ormanları kaim ağaç tarifesi
nin nısfı orman hasılat resmi olarak tahsil olu
nur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
Son maddeler
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu ka
nunun tatbik suretini gösterir bir nizamname
yapılır.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 1 kâ
nunusani 1285 tarihli orman nizamnamesi ve
zeyilleri ve tersane ve tophane idarelerine muktazi kerestenin tedarik ve itasma dair 1 kânunu
sani 1285 tarihli nizamname ve devairi resmiyeye
lüzumu olan ve fıkara ahaliye tevzi edilecek
mahrukat ile ciheti askeriyeye lüzumu olan tel
graf ve telefon direkleri ve mahrukatın bilâmüzayede tarife bedeli üzerinden resmi alınarak
ita edilmesine dair 109 numaralı kanun ve meccanen kereste katma müsaade itasma dair 239
numaralı kanun ve Devlet ormanlarından köy
lülerin intifa hakkma dair 484 numaralı kanun
ile zeyli ve bilûmum ormanların fennî usul da
iresinde idare ve işletilmeleri hakkındaki 504 nu
maralı kanun ile zeyli ve 2510 numaralı iskân
kanununun ormanlara taallûk eden hükümlerile
bu kanuna muhalif bilûmum ahkâm mülgadır
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun
hükümleri 1 haziran 1937 tarihinden itibaren
yürümeğe başlar.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bu kanun
hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yerine getirir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ( Alkışlar )
4 — Gedildi küçük zabit mem.balarına dair
olan kanunun 2 nci maddesinin B ve C fıkra
larının değiştirilmesine
ve mezkûr kanuna bir
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa encümeni
mazbatası
(1/684) [1]

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea ver mı?
[1] 86 sayılı basma yazı zaptın
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Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.

Devlet memurlan maaşatmm tevhid ve teadülü
hakkmdai 1452 saydı kanunun 18 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun

2505 sayılı kanunun ikinci maddesinin değiştiril
mesi ve bir muvakkat maddenin eklenmesine
dair kanun

MADDE 1 — 1452 sayılı kanunun 18 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
(1, 2 ve 3 ncü derecelere dahil memurlar
dan Ankarada bulunanlara ayda (60) lira mu
vakkat tazminat maaşlarma ilâveten verilir.
Bu fıkra mucibince verilecek olan muvakkat
tazminat 1890 numaralı kanunla alman iktisadî
buhran vergisinden müstesnadır.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı?. Kabul buyuranlar işaret etsinler... Etme
yenler. Madde kabul edilmiştir.

MADDE 1 — 2505 sayılı kanunun ikinci
maddesi aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir.
Gedikli küçük zabit mekteplerine aşağıda
gösterilen yerlerden talebe yetiştirilir.
A) Gedikli küçük zabit hazırlama mekteblerinden,
B) Kıta ve müesseselerde müstahdem erat
tan en az orta mekteb derecesindeki tahsili bi
tirmiş ve lâzım olan şartları haiz isteklilerden,
C) En az orta mekteb derecesindeki tahsili
hariçte bitirmiş ve on sekiz yaşını tamamlamış
ve lâzım olan şartları haiz gönüllülerden.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE —Bu kanunun neş
rinden evvel hazırlama mekteblerine alınanların
ve gedikli olmak üzere kıtada ve gedikli erbaş
mekteblerinde bulunanların tahsil dereceleri ve
yetiştirilme tarzları eski hükümler dairesinde
devam eder. Ancak hazırlama mekteblerinde
bulunupta orta mekteb tahsiline devam etmek
isteyenlerden ordu kadrosu ihtiyacı nazarı dik
kate almarak şeraiti lâzimeyi haiz olanlar orta
tahsillerine devam ettirilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya
Millî Müdafaa vekili memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
.5 -—• Devlet memurlan maaşatının tevhid ve
teadülü hakkındaki kanunun 18 nci maddesine
bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (J/673) [1].
BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi
hakkında mütalea var mı?. Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir.
[1]

92 sayılı basmayazı zabtın sonundadır.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edneler.. Etmeyenler. Madde kabul edil
miştir.
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya
İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
6 — Zabıtan ve askerî memurların maasatı
hakkındaki 1458 sayılı kanunun 10 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası
re Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/674) [11.
BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi
hakkmda mütalea var mı?.. Maddelere geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler....
etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir.
Zabitan ve askerî memurlarm maasatı hak
kındaki 1453 sayılı kanunun 10 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun
MADDE 1 — 1453 sayılı kanunun 10 ncu
maddesine aşağıdaki fıkra ekllenmiştir:
(1, 2 ve 3 ncü derecelere dahil olan zabitan
ve askerî memurlardan Ankarada bulunanlara
avda (60) lira muvakkat tazminat maaşlarma
ilâveten verilir.
Bu fıkra mucibince verilecek olan muvakkat
tazminat 1890 numaralı kanunla alman iktisadî
buhran vergisinden müstesnadır).
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı?.. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
[1] 93 sayılı basmayazı zabtın sonundadır.
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BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler., etmeyenler... Madde kabul ediledilmiştir
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri
memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
7 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi
azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki hınunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair
kanun teklifi ve Bütçe
encümeni mazbatası
(2/47) [I]
BAŞKAN — Heyeti umuımiyesi hakkmda
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri)
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir.
Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcirahlan hakkındaki 1613 sayılı kanunun bazı
hükümleriinin değiştirilmesine dair kanun
MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi azasma
devir ve aile harcirahı da dahil olmak üzere
gerek alelade ve gerek fevkalâde içtimalar münasebetüe gelme ve gitme harcirahı olarak her
içtima senesi için bir teşrinisanide maktuan ve
bir gûna tevkif ata tâbi olmamak şartı ile biner
lira verilir.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — 1613 sayılı kanunun üçüncü
maddesinin birinci fıkrası mülgadır.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MUVAKKAT MADDE — 1936 içtima se
nesi harcirahı bu kanunun meriyeti tarihinde
tahakkuk ve tediye edilir. Ancak 1936 malî
yılı bütçesinden alelade içtima için verilmiş olan
gitme ve gelme zatî harcirahlar bundan tenzil
olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu
teberdir.
BASK AİT — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir.
[1] 98 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
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(S —- Trabzon mebv*u. Hasan Sakanın, Dev
let dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasi müs
teşarlıklar teşkili hakkında kanun teklifi ve Teş
kilâtı esasiye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(2/46) [1]'
BAŞKAN — Teklif sahibinin bir takriri var
dır, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Siyasî müsteşarlıklar hakkmda ruznamenin
4 ncü maddesindeki teklifimin ruznameye alına
rak müstacelen ve tercihan müzakeresini rica
ederim.
Trabzon saylavı
Hasan Saka
BAŞKAN — Bu lâyihanm zaten müzakere
sırası gelmiştir. Tercihan müzakeresini reye arzetmeğe lüzum yoktur. Mevzubahs lâyihanm
Liüstaceien müzakeresini kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Heyet* umurnij^esi hakkmda mütalea var
mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini kabul
buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir.
Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî
müsteşarlıkların vazifeleri hakkmda kanun
I
Vekâletler : Kabine
MADDE 1 — Devlet daireleri, biri Başve
kâlet olmak ve adedleri on ikiden az ve on altı
dan fazla olmamak üzere vekâletlere ayrılır.
« Devlet vekili » denilen vekâletsiz vekiller de
bu adada dahildir .
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — tera Vekilleri Heyetinin kaç
vekâletten terekküb edeceği, her kabine teşki
linde Başvekil tarafından gösterilen ve Cum
hur reisinin tasdikma iktiran eden kabine azası
na göre taayyün eder.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
II
Siyasî müsteşarlar
MADDE 3 — Siyasî müsteşarların adedini
ve hangi vekâlet işlerinde vazife göreceklerini
Başvekil tayin eder, ve kararnamesi ona göre
tanzim ve tasdik olunur. Lüzumuna göre bir
vekâlet için birden fazla siyasî müsteşar seçile
bilir
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
[ 1 ] 95 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
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MADDE 4 — Siyasî müsteşarların İcra Ve
killeri Heyetinin içtimama iştiraki BaşveMlin
davetile olur. Vekiller Heyetinde reyleri istişaridir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 5 — Siyasî müsteşarlar, kendilerine
tevdi olunan muayyen işlerden dolayı şahsî
mesuliyet yüklenmiş olurlar. Ancak bu işlerden
dolayı vekillerin. Büyük Millet Meclisine karşı
siyasî mesuliyetleri tamamen bakidir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 6 — Mensub oldukları Hükümetin
toptan istifa veya ıskatile siyasî müsteşarların
vazifeleri de nihayet bulur. Ancak bir vekilin
münferid istifa veya ıskatı o vekâletteki siyasî
müstesarm da çekilmesini intaç etmez.
MUSTAFA ÖNSAY (Çankırı) — « Mensub
oldukları Hükümetin » denmiş. Bu, tabiiyette
istimal edilen bir tabirdir. Bunu kaldrrsak ve
(Vekillerin toptan) desek.
KASA NSAKA (Trabzon) — İcra Vekilleri
Heyeti, demek istiyorsunuz. Muvafıktır, ve böy
le denmesinde mahzur yoktur.
BAŞKAN — Teşkilâtı esasiye encümeni de
muvafakat ediyor. Maddeyi bu şekilde yani
(İcra Vekilleri heytinin toptan istifa veya ...)
şeklinde kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Madde bu şekilde kabul olunmuştur.
MADDE 7 — Syasî müsiteşarlarm vazifele
ri umumî surette ve mesul vekilin direktifi da
iresinde ; vekilin bizzat yapacağı bütün işlerde
vekile yardım etmek, idaresi kendilerine veri
len muayyen vekâlet hizmetleri hakkında icab
eden kararları vermek, vekâletin, Büyük Millet
Meclisindeki işlerini vekiller namma takib ve
intaç eylemek, vekillerin muhatab oldukları su
allere vekil namma cevab vermekten ibarettir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
MADDE 8 — Siyasî müsteşarların yedinci
maddede esasları gösterilen vazifelerinin hudud,
derece ve nevileri İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan ayrıca bir kararname ile tayin olunur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
MADDE 9 — Siyasî müsteşarlara mebusluk
tahsisatına ilâve olarak ayda iki yüz lira tahsi
sat verilir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
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MADİD3M1 — Bi^kanun hükümlerini Baş
vekâlet ctatbika meaöırdur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar....
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler.... kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir.
9 — Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret
ve seyrisefain muahedenamesine bağlı (B) liste
sinde yapılacak tashih Jıakkında kanun lâyihası
ve Hariciye ve îktısad encümenleri mazbataları
(1/546) [1].
_
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini; kabul
edenler... Etmeyenler, Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir.
1758 numaralı kanun ile tasdik olunan Türkiye
Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükümeti arasmda
münakid ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velenamesine bağlı (B) listesinin tashihi hak
kında kanun lâyihası
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Hükümeti arasmda bin dokuz yüz otuz
senesi teşrinievvelinin otuzunda Ankarada akid
ve imza edilip 1758 numaralı kanun ile tasdik
edilmiş olan ikamet, ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesine bağlı (B) listesinde yazılı sü
pürge otunun hizasındaki • 261 - tarife numarası
7 nisan 1936 tarihinden muteber olmak üzere
- 265 - olarak tashih edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya lora Vekilleri Heyeti memurdur.
BAŞKAN— Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
10 — Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa
limanı şirketleri mubayaa mukavelenamelerinin
bazı maddelerinin tadiline dair iki kıta mukave
lenamenin tasdiki haJekında kanun lâyihası ve
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/681)
[2]
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz
isteyen var nu?. Midyelere geçilmesini kabul
edenler... Etmeyenler. Kabul edilmiştir.
'•

[1]
da dır.
[2]
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45 sayılı basmayazıy/t ek zaptın sonun
96 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.
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Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şirketlerile aktedilen 10-XII-1928 tarihli muka
velenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair
iki kıta mukavelenamenin tasdiki hakkmda
kanun
MADDE 1 — Hükümetle Anadolu demiryol
ları ve Haydarpaşa limanı şirketleri arasmda
akid ve 31 kânunuevvel 1928 tarih ve 1375 nu
maralı kanunla tasdik edilen 10 kânunuevvel
1928 tarihli iki kıta mukavelenamede yapılan
tadilâta dair Hükümetle mezkûr şirketler ara
smda 20 kânunusani 1937 tarihinde akid ve te
ati edilmiş olan bağlı iki kıta mukavelename
tasdik edilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDS 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
11 — Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa li
manı şirketi esham, tahvil ve mümessil senedlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile
mübadelesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve
Bütçe encümenleri mazbataları (1/682) [1]
BAŞKAN — Heyeti umrumiyesi hakkmda
söz isteyen var mı?
Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir.
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şir
ketleri esham, tahvil ve mümessil senedlerinin
Srvas - Erzumum veya Ergani tahvilleri ile mü
badelesine ve amortisman sandığı hakkındaki
2794 numaralı kanuna bazı hükümler ilâvesine
dair kanun
MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinden
itibaren iki sene zarfında Anadolu demiryolu ve
Haydarpaşa limanı şirketleri esham, tahvil ve
mümessil senedlerinin hâmilleri diledikleri tak
dirde bunlarm Srvas - Erzurum veya Ergani
tahvilleri ile mübadelesini taleb edebilirler .
Mübadeleye arzedilecek tahvillerin mübadele
tarihinde vadesi hulul etmeyen kuponları ve
mümessil senedlerinin de 1 temmuz 1937 tari
hinde ve o tarihten sonra vadesi hulul edecek
kuponları muhtevi olması şarttır. Eksik ku
pon bedeli nakten ikmal edilebilir.
[1] 97 sayılı basmayazı zaptın sonundadır.

Mübadeleye arzedilecek % 60 tediyeli Ana
dolu hisse senedleri 12 ve emsali ve diğer tah
viller de 10 ve emsali olması şarttır.
Bu esham ve tahvilât mukabilinde verilecek
Devlet tahvilleri de kezalik mübadele tarihinde
vadesi hulul etmeyen kuponları havi olacaktır.
Mübadele nisbeti aşağıda gösterilmiştir :
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Fr. Aded Aded Lira Lira
Anadolu obligasyonu
Anadolu aksiyon
% 100 tediyeli
Anadolu aksiyon
% 60 tediyeli
Anadolu mümessil
Haydarpaşa obligasyonu
»
mümessil

500

10

21

20 420

500

10

21

20 420

300

12
10

15
23

20 300
20 460

23 20 460
25 20 500
BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen
var mı? Maddeci kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
500

10
10

MADDE 2 — Bu mübadeleyi, 2794 numaralı
kanun ile teşkil edilmiş olıan amortisman san
dığı yapar. Sandık talihlere mübadele yolile ve
rilebilecek Srvas - Erzurum ve Ergani tahville
rinden hangilerinin verilmesi lâzımgeldiğini
mevcuduna göre tayine salâhiyettardrr.
BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen
var mı? Maddevi kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Sandığm bu işi görebilmesi
inin lâzrmflfelen sermaye veya tedvir akçesi âti
deki membalardan temin edilir:
A) Anadolu ve Havdarpaşa servislerinin ev
velce tesis edilmiş olan provizyonlarından İs
viçre frangmm devalüe olması üzerine servi
slin kambivo isviçre frangı ile ifasr dolayrsile
tahassül eden farkların Merkez bankasınca san
dığa tesviyesi ile,
B) Hazinece azamî bir buçuk milvon liraya
kadar avans itiası ve icabmda bankalardan ay
rıca temin olunacak kredilerle,
C) Hazinede mevcud Srvas - Erzurum ve Er
gani tahvillerile mübadelenin icra edilebileceği
müddet zarfında Hazineye intikal edebilecek
olan ayni cins tahvillerin devri ile.
BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen
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yar mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4 — Düyunu umumiye ile Hükümet
arasmda 18 şubat 1935 tarihinde aktedilmiş bu
lunan anlaşma mucibince Hazine emrine tesis
edilmiş olan portföyden serbest kalan ve kala
cak olan tahvillerle, portföyün tahsil edilmiş
ve edilecek gelirleri keza sandığa maledilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 5 —• Bu kajnun nesri tarihinden mu
teberdir.
BAŞKAN —Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Maliye
vekili memurdur.
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir.
12 — Denizyolları ve Akay işletmelerile Fab
rika ve Havuzlar ve Kılavuzluk müdürlükleri
ve Devlet Reisine aid deniz vasıtaları memur
ları ve gemi adamları hakkında tekaüd kanunu
lâyihası ve îktısad, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/394) [1]
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı?
CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Saym arkadaşlar; Cumhuriyet, vazife gören her
memuruna tekaüdlük haklarını bahsetmiştir.
İnhisarlar, Devlet Demiryolları tekaüd sandık
ları buradaki memurların tekaüd haklarını
temin etmiştir. Yalınız şimdi sıra deniz yolları
na gelmiştir. Denizcilerimize de tekaüd hakla
rını vermek için Hükümet bu kanunu getirmiş
bulunuyor. Evvelemirde bu kanunu getirdiğinden
dolayı Hükümete şükran borçlarımı sunarım.
Yalınız arkadaşlar; kara vazifesi ile denizde
yazife alan yurttaşların gördükleri iş arasında
yani bu iki muhtelif meslek erbabının vazife
leri arasında esaslı bir fark olması lâzım gelir.
Denizde hizmet görenler elbette karada hizmet
görenler gibi değildir. Ve bunlar aynı şerait
tahdmda değildirler. Binaenaleyh bu vazifenin
bir hususiyeti var. Bunlara bu haklan verilirken
bu hususiyetleri göz önünde tutmak icab eder.
Bu hususiyetler hakkında bir kaç kelime arzetmekliğime müsaadenizi rica ederim.
Meselâ denizde vazife gören bir deniz men
subu, her halde bürosunda, masası başında va
zife gören bir arkadaşla mukayese edilemez.
Çünki o vücûdundan daha fazla gaybedecektir.
Binaenaleyh bunların tekaüdlük haklarını bu
[1] 81 sayılı basma yazı zaptın sonundadır.
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müddetlerle ayni şerait altında tutmak doğru
olamaz. Bunları nazarı itibara alarak, denizci
lerimizin haklarını yerine getirmek her halde
lâzımdır.
Sonra arkadaşlar; Hükümet teklifinde, de
nizcilerimize lâyık olan haklan vermek için esas
lı hükümler konmuştur. Bütçe encümeni bu
esasları daha inceleyerek bazı hükümler ilâve
etmiştir. Diğer encümenler de işi teknik nokta
dan mütalea etmişlerdir.
Bu hakları yerine getirmek için bendeniz
Heyeti Âliyenizden şunu istirham edeceğim, îk
tısad encümeninin tedvin ettiği maddeler, hak
kı yerine getirmeğe daha uygundur. Binaen
aleyh bu kanun müzakere edilirken îktısad en
cümeni maddelerinin okunmasını teklif edi
yorum. Teklifimin kabulünü rica ederim. (Muvafık sesleri i
Bütçe E. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) —
Muhterem arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki bu
üç idare deniz yollan, inhisarlar ve Devlet de
miryolları idarelerinin tekaüd kanunları takri
ben bir senedenberi Yüksek Meclisinizi işgal et
mektedir. Birbirine uygun olması hem madelete hem de Hükümetin, idarî işlerinde müşkilâta
uğramaması için maslahata uygu&ı olması itibarile, Bütçe encümeni, bu üç kanun lâyihasını
tanzim, ederken, tamamen madelet ve müsa
vat teminine bilhassa itina etmiştir. Bu sebebledir ki huzuru âlinize arzedilen bu kanun, hem
tıpkısı tıpkısına, İnhisarlar idaresi ve Devlet
demiryolları idaresine aid memurların tekaüd
kanunlarının hükümlerini ihtiva etmektedir
ve fazla olarak ta mülga seyrisefain idaresinde
çalışan memurların, idarenin ilgası dolayısile
geçmiş haklarmı, bu idarelerin zamanında geç
miş gibi tanımak suretile, onların hakları azamî
surette tahtı temine alınmış bulunuyor. Hatta
seyrisefainden ayrılmış bulunan memurlar için
de, tıpkı eski Devlet demiryollarından ayrılmış
memurlar gibi, hususî bazı hükümler ilâve edil
miştir.
Muhterem arkadaşımın bahsettiği bu 35 se
ne müddetin çok olması endişesine gelince; de
niz işlerinde, kara işlerinden çok farklı vaziyet
olduğvjnu iddiaya mahal yoktur. Her işde, va
zife icabı olarak, bazı tehlikeler mevcud olduğu
kabili inkâr değildir. Fakat buna mukabil, vazife
icabı olarak ölen bir memurunuzun müddeti hiz
meti, velev bir gün olsa dahi, ailesi azamî ma
aş almak suretile hiç olmazsa geride kalan aile
sinin refahı temin edilmiş olacaktır.
Hususî temaslarımızda bazı arkadaşlarımız,
bilâkis denizde çalışanların hizmet müddetleri
25 seneyi geçerse üç şene de zam vermemize iti
raz ettiler . Böyle olursa, bunlarm muadili
olan bahriye zabitanma verilen haktan fazla bir
hak verilmiş olacağı iddia ettiler. Denizde
tehlike yok değildir. Her vazifede tehlike var
dır. Fakat inkâr olunamaz ki, Devlet demiryol-

— 111 —

İ : 34

8-2-1Ö57

larmda çalışanlar da, seyri sefainde çalışan ar
kadaşlarımızdan daha az tehlikeye maruz değil
dirler.
Bu itibarla encümeniniz bu işin uzun uzadrya üzerinde durmuş ve netice itibarile vasıl
olduğu şekli tasvibi alinize arzetmiştir. Takdir
heyti celilenizindir.
îk. En. NAMINA Dr. RASÎM FERtD TALAY (Niğde) — Hükümetten gelen teklifi ka
nunî üzerinde Iktısad encümeninin yapmış ol
duğu metinle, Bütçe encümeninin, Hükümetten
gelen teklifi hiç nazarı dikkate almaksızın adeta
yeni bastan yaptığı kanunun metni arasmda
aşağı yukarı çok bir fark yoktur. Yalnız Ik
tısad encümeninin burada hassas görünmek is
tediği nokta, çok mihnet ve meşakkat içeri
sinde, tabiî istikbale aid olmak üzere söylemi
yorum, bugün dahi şamil olmak üzere, adeta
bir tehlike mevzuu teşkil eden gemilerin içinde
canlarını daima tehlikeye koymak suretile çalı
şan denizcileri düşünmek lâzımdır. Likör satan,
yahud tütün sandığmm ambalajına nezaret
eden bir memurla Karadenizde 20 - 25 gün mü
cadele eden ve iki sefer arasmda 3 gün bile isti
rahat etmeksizin tekrar sefer yapmak mecburi
yetinde kalan denizcilerin arasmda fark yap
mak istedik. Bundan dolayı Bütçe encümeni
ile Iktısad encümeninin maddeleri arasmda
fark hasıl olmuştur. O fark da arzettiğim sebeblerden ileri gelmiştir, îktısad encümeninin
maddesi, denizde çalışanlarla karada çalışanlar
arasında kryas kabul etmiyecek derecede vazife
meşakkati bulunduğundan denizciler lehine bu
farkı halletmekten ibarettir. Maddeler görü
şülürken bu noktalar tebarüz edecektir.
BAŞKAN — Mütalea var mı? (Hayır sesleri).
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi arkadaşımız Cemal Akçmm, îktısad
encümeninin maddelerinin müzakere edilmesi
hakkmda, bir takriri vardır; okuyacağız.
Yüksek Reisliğe
îktısad encümeninin yaptığı kanun madde
leri, hakkı yerine getirmeğe daha uygun ol
duğundan, Iktısad encümeninin maddelerinin
müzakere edilmesini teklif ederim.
Afyon K. Sayalavı
Cemal Akçm
B. E M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Efen
dim, müsaade buyurursanız, kanunun başlığın
dan başlryayrm, Bütçe encümeni lâyihasının
takib ettiği silsile sonuna kada îktısad encü
meninin takib ettiği silsileden büsbütün ayrıdır,
Orada yalnız hizmet müddeti, şu veya bu şekle
aid hükümler var. Spnra Şeyi sefainin yeni
idareye intikal eden memurlarmm vaziyetleri
üzerinde durulmuştu. Kanunun başlangıcında
bile Bütçe encümenile îktısad encümeni ara
smda avnilk vardrr. Netekim Bütçe encümeni
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Devlet reisine aid deniz vasıtalarında ücretle ça
lışan memurların tekaüd hakkma aid ayrı hü
küm ayırmamak itibarile mevcud kanunun ahkâ
mına riayet etmiş oluyor. Esasen denizyolla
rında çalışanlar ücret alırlarken bilâhare deniz
yollan memuru addedilmek suretile daha iyi bir
vaziyete gelmiş oluyorlar. Kılavuzluk başka
teşekküllere bağlı olmamak itibarile bundan
hariç bırakılıyor. Eğer Heyeti Umumiye îktı
sad encümeninin kabul ettiği şekli kabul edecek
olursa, bu kanunu belki tetkik etmeksizin çı
karmış olacaktır. Bunu burada arzetmeği va
zife telâkki ediyorum.
MAZHAR MÜFÎD KANSU ( Denizli ) —
Arkadaşlar; herhangi bir teklifi kanunî muhte
lif encümenlerden geçer ve son encümenin ka
bul ettiği şekil huzurunuza gelerek okunur,
fakat heyeti âliyeniz herhangi bir encümenin
teklifini kabulde muhtardır. Bütçe encümeni,
illa benimkini kabul edin o daha muvafıkı madelettir diye ısrar ediyor. Belki, biz, Îktısad
encümeninkini daha muvafıkı madelet görüyo
ruz. Bunda ısrar edecek bir şey yoktur. Hakem
heyeti aliyenizdir, hengisini isterse kabul eder.
Binaenaleyh şimdi ortada bir teklif vardır, Bu
teklif mucibince evvelâ iktısad encümeninin
teklifi reye konur, o kabul edilmezse Bütçe encümeninki reye konur. Bunun için münakaşaya
mahal yoktur.
Fakat arkadaşlar, eğer biz devlet reisine aid
olan merakibin kaptan ve sairesi için münakaşa
yapacaksak şimdiden söyliyebilirim ki onlar da
Devlet memurudurlar. Eğer bunu îktısad encü
meni koymamışsa maddesi geldiği zaman biz
bunu ilâve edebiliriz. Sonra ben esasa girmek
istemiyorum.
Arkadaşlar; rica ederim. Bir masa başmda
çalışan memurla denizle, ateşle uğraşan memur
arasında hiç bir fark yok mudur? Neden birisi
25 senede tekaüd oluyor da diğeri 30 senede?
Maddeleri geldiği zaman tabii bunların herbirisi hakkında söyliyeceğim. Bunda heyeti celileniz hakemdir.
B. E. R. V. MÜKERREM UNSAL (İspar
ta) — Devlet demiryolları, İnhisarlar idaresi ve
Deniz yolları idareleri memurlarmm
tekaüd
maaşlarmıto bir esas dahilinde ve yekdiğerile
ahenkdar ve mütenazır olmak üzere tanzim
olunması, muhterem heyetin direktifi icabıdır.
Bu lâyihaların hepsi muhtelif encümenlere uğ
ramıştır. Meselâ Devlet demiryollarının tekaüd
kalıunu Nafıa encümenine gitmiş, oradan Maliye
encümenine ve daha sonra Bütçe encümenine
gitmiştir. înhisar idaresinin Tekaüd kanunu
İnhisarlar encümenine, sonra Maliye ve en son
Bütçe encümenine gitmiştir. Deniz volları me
murlarmm tekaüd kanunu da evvelâ îktısad en
cümenine gitmiştir. Sonra Maliye encümenine,
sonra Bütçe ekıcümenine gitmiştir. Su halde bu
lâyihaların ahenkdar olması için mutlaka bir-
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birlerile olan münasebetlerini ayni mikyasla [ ve azalar parasız çalışırlar. Sandık müdürü, 0
bulunmadığı takdirde vekili reyi istişarî mahi
ölçmek lâzrmgelir. Zannediyorum ki Bütçe en
yette olmak üzere idare heyetinin toplantıların
cümeni taraf mdan tesbit edilen şekil, bu tenazur
da bulunur. İdare heyeti ayda bir defa beheme
ve ahengi tamamile temin eder mahiyettedir.
hal toplanır. Lüzum görüldüğü takdirde başka
Bunu arzetmekle, mutlaka Bütçe encümeninin
şekli müzakere edilsin demek istemiyorum. Hey
nın davetile başkaca da toplanılır. İdare heyeti
eti Celile hakemdir. Halngisini intihab ederse o
nin zabit kâtibliğini, sandık memurlarından biri
müzakere edilir. Yalnız korkarım ki bu kabul
yapar. İdare heyetinin kararları îktısad vekilli
ettiğimiz direktif herhangi bir şekilde haleldar
ğinin tasdikile tekemmül eder.
edilmesin.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
HAKKI TARIK US (Giresun) — Bir sual:
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
Ahenkdar olmak, müsavi olmak demek değildir.
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Böyle anlamağa imkâin yoktur.
MADDE 4 — Sandığm kadro ve bütçesi
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Hizmet
müdürlükçe hazırlanarak îdare heyetince kabul
müddeti maaş itibarile ve tahsis olunacak te
edildikten sonra takvim senesi başmda bir ay
kaüd maaşları nisbeti itibarile, birbirinin ayni
evvel Îktısad vekilliğinin tasdıkma sunulur.
olacaktır. Kasdımız budur.
Sandığm senelik bilançosu da ayni usule tâbidir.
BAŞKAN — Okunan takrir Iktısad encü
Sandık idare masraflarının ve memur aylıkla
meni lâyihasının müzakereye esas olması hak
rının
tutarmm yarısı sandıktan, yarısı da îktı
kındadır. Bunu reye arzedeceğim. Bunu kabul
sad
vekilliğince
tayin edilecek nisbetler daire
buyuranlar... Etmeyenler... îktısad encümeni
sinde sandığa iştirak eden işletme ve idareler
nin lâyihasının müzakeresi kabul edilmiştir.
tarafından bunlarm bütçelerine bu nam altmda
konacak tahsisattan ödenir.
Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet
mı?
Reisine aid deniz vasıtaları memurlarına ve gemi
BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) —
adamlarına aid tekaüd kanunu
Burada % 5 olduğu tasrih edilmemiştir. Bütün
Birinci fasıl
müesseselerde kabul edilen esasa göre % 5 me
Umumî hükümler
mur verir, % 5 de müessese koyar. Burada na
sıl olacaktır?
MADDE 1 — Denizyolları ve Akay işletme
ÎKTISAD E. Na. Dr. RASİM FERİD TAlerile Fabrika, havuzlar ve Kılavuzluk müdür
LAY (Niğde) — Bu nisbet 6 ncı maddede ya
lüklerinin ve Devlet reisine aid deniz vasıtaları
zılıdır.
nın sicilde mukayyed daimî memurları ve gemi
adamları için bir tekaüd sandığı kurulmuştur.
BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
Bunlara ve bunların dul ve yetimlerine bağlana
lea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum.
cak aylıklar veya verilecek tazminat bu kanun
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul
hükümlerine göre hesab olunur.
edilmiştir .
BAŞKAN — Madde hakkında söz var mı?
MADDE 5 — Sandığm sermayesi ve gelir
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
leri şunlardır:
Kabul edilmiştir.
A - 2248 numaralı kanunun 15 nci maddesi
mucibince Hazinece verilen ve verilecek olan pa
MADDE 2 — Sandık, hükmî şahsiyeti haiz
ralar.
olub îktısad vekilliğinin nezaret ve murakabesi
B - Birinci maddede yazılı olanların aylıkla
altmda bir idare heyeti tarafından idare olu
rından her ay mecburî olarak kesilecek % 5 nisnur.
betindeki aidat,
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
0 - Yukarıdaki fıkrada yazıldığı veçhile ay
mı?... Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
lıklardan her ay kesilecek % beşlerin baliğ ol edenler ... Etmeyenler ... Madd.e kabul edilmiş
duğu miktara muadil olmak üzere sandığa iş
tir.
tirak eden işletme ve idarelerin bütçelerinden
MADDE 3 — İdare heyeti; ikisi denizyolları
her ay verilecek meblâğ,
işletmesi, ikisi Akay işletmesi, biri Fabrika ve
D - îlk hizmete alınanların tam aylıklarmm
havuzlar müdürlüğü şeflerinden olmak üzere
dörtte birile terfi eden veya zam görenlerin ilk
kendi müdürlüklerince seçilib memuriyetleri Îk
aylık zamları,
tısad vekilliğince tasdik edilecek beş aza ile is
E - Birinci maddede yazılı olanlara verile
mi geçen işletme ve idare
müdürlüklerinden
cek ikramiyelerin % 5 i,
îktısad vekilliğince seçilecek bir başkandan te
F - Birinci maddede yazılı olanların aylıkla
şekkül eder. Reislik ve azalık müddetleri bir
rından kesilecek para cezaları,
senedir. Evvelkiler tekrar seçilebilirler. Başkan
G - Sandığa aid paralarm getireceği faiz ve
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müteferrik hasılat ile sair yardımlardan hâsıl
olacak paralar,
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiş
tir.
MADDE 6 — Sandığın bütün mevcudlarile
alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Mevcud parasile aidatı ve bu
paraların kazandıracağı faiz ve temettüler ve
tediye olunacak aylık ve tazminat ve reddiyat
bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Sandığa
girenlerin her hangi bir borçlarından dolayı
sandık sermayesi haczedilemez ve hiç bir me
mur tekaüd sandığmdaki haklarını başkasına
de v ir veya havale edemez.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7 — Sandıktan bağlanacak aylık
larla verilecek tazminat evrakı aid olduğu iş
letme ve idarelerce tanzim olunarak sandık
idare heyetine tevdi edilir. îdare heyetinin bu
baptaki kararları Iktısad vekilliğinin tasdikile
katileşir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 8 — Sandık, mahkemelerde ve
üçüncü şahıslara karşı müdürü tarafından tem
sil edilir. Sandık hukukunun müdafaası işlet
me ve idarelerin avukatlarına da tevdi edile
bilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 9 — Sandığm müdür ve memurları,
işletme ve idarede çalışanlara gerek bu kanun
la ve gerek diğer mevzuat ile verilen haklara
ve salâhiyetlere maliktirler.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Dr. RASÎM FERÎD TALAY (Niğde) —
Burada «idarede» kelimesi vardır, «idarelerde»
şeklinde olacak.
BAŞKAN — Madde kabul edildi, ikinci mü
zakeresinde tashih edersiniz.
MADDE 10 — Aylıkların tamamı sandık
tevMfatına esastır. Her hangi bir sebeble aylık
eksik verilirse sandık tevkifatı tamamı üzerin
den yapılır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 11 — Sandığa

aile

vaziyetlerini
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doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak su
allere doğru cevab vermeyenler, yanlış malû
mat yüzünden sandığm uğradığı zararları hük
men ödemeğe mecbur olmakla beraber Türk
ceza kanununun beş yüz yirmi sekizinci madde
si mucibince cezalandırılırlar. Bu gibilerin iş
letme veya idarelerdeki vazifelerine de niha
yet verilir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 12 —İşletme idarelerindeki hizme
ti filen üç seneyi doldurmaksızm ölüm veya
maluliyetten başka her hangi bir sebeble ay
rılanlara sandıktan hiç bir şey verilmez. Üç se
neyi doldurduktan sonra ayrılanlara mevduatı
nın tamamı temettüsüz olarak verilip sandıkla
alâkaları kesilir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 13 — Alelıtlak ağır hapis veya beş
seneden ziyade hapis cezasile yahud hırsızlık,
emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık,
yalan yere sehadet, yalan yere yemin, cürüm
tasnii, iftira, irtikâb, irtişa ve ihtilas suçların
dan birinden dolayı altı ay veya daha ziyade
hapis cezasile veya asgarî haddi bir seneden
aşağı olmamak şartile mükerrer hapis cezala
rını müstelzim suçlarla mahkûm olanlara hiz
met müddeti her ne olursa olsun sandık için ke
silen paraları faizsiz olarak verilip alâkaları
kesilir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 14 — Türk vatandaşlığını terkeden
veya vatandaşlıktan ıskat edilenlere sandıktan
bir şey verilmeyeceği gibi mütekaidlerinin de
tekaüd aylıklar kesilir. Ancak bunlarm Türkiyede kalan ve Türk vatandaşlığını muhafaza
eden karı ve çocuklarına veya muhtaç kocala
rına vatandaşlıktan çıkarılmağı müteakıb, hiz
met müddetlerine göre bu kanun hükümleri
dairesinde aylık veya tazminat verilir.
KİTAPÇI HÜSNÜ (Muğla) — Bu madde
yerine ya Maliye encümeninin, yahud Bütçe en
cümeninin maddesini kabul etsek daha muva
fık olur. Vatandaşlıktan ıskat üzerine hemen
varislerine aylık veya tazminat verilmesi o ada
mın lehine demektir. O uzakda oldukça varis
leri ona bakmağa mecburdur. Maliye encümeni
bu adam öldükten sonra bu hakkm verileceğini
söylüyor. Bu itibarla onun kabulü daha doğru
dur. (Doğru sesleri). Eğer encümen ısrar etmi
yorsa bunu kabul edelim.
BAŞKAN — Encümen muvafakat ediyor
mu?.
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Dr. RAStM FERtD TALAY (Niğde) — Is
rarımız yoktur, muvafakat ediyoruz.
BAŞKAN — 14 ncü madde yerine kaim ol
mak üzere Maliye encümeninin 15 nci madde
sini okuyoruz.
MADDE 14 — Türk vatandaşlığını terkeden
veya vatandaşlıktan iskat
edilenlere san
dıktan bir şey verilmeyeceği gibi mütekaidlerinin de tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunla
rın Türkiyede kalan ve Türk vatandaşlığını
muhafaza eden ve bu kanuna göre aylık veya
tazminat alması icap eyleyen dul ve yetimleri
nin haklan mahfuzdur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul edilmiştir
MADDE 15 — işbu kanunda hilâfma hükmolunan ahval müstesna olmak üzere sandık
tan bağlanacak aylıklar aydan aya peşin olarak
verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri
alınmaz.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 16 — Her ne suretle olursa olsun
tekaüd olanlarla hizmette veya tekaüd iken ve
fat edenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek
aylığm % 50 si, muamele tekemmül edinceye
kadar avans olarak verilir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 17 — Sandıkça bağlanacak tekaüd
dul ve yetim aylıkları işletme ve idarelerden
verilen aylıkların nihayet bulduğu günün erte
sinden başlar.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 18 — Saindıkla alâkası kesilerek
işletme ve idarelerden ayrılanlar tekrar işletme
ve idareler hizmetlerine girdikleri takdirde hukuk
ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil olan
ların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Bun
lardan ayrdırken sandıktan aldıkları paraları
% 5 faizile birlikte defaten ve tamamen sandı
ğa iade edenlerin evvelki hizmet müddetleri de
tekaüd hesabma ithal edilir. Hizmet müddetleri
üç selneyi doldurmaksızın para almadan ayrıl
mış olanlardan avdet edenlerin eski hizmetleri
nazara almır ve kendilerinden ayrıca para aran
maz.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 19 — Sandık idare heyetinin ve uru
dur ve memurlarının vazife, salâhiyet ve mesu
liyetleri, muamelâtının kontrol ve murakabesi,
saJndık sermayesinin nemalandrrılması sureti,
aylıkların tahsis ve tasdiki muameleleri bir
nizamname ile tayin olunur.
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
Fasü : 2
Sandıkça yapılacak yardımlar
MADDE 20 — Sandıkça yapılacak yardım
lar, aylık ba£lahıması veya bir defalık tazminat
verilmesi şeklinde olur.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 21 — Tekaüd aylıkları:
A - Filen otuz sene hizmet etmiş olmak şartile tekaüdlüklerini isteyenler,
B - Hizmet müddeti on beş sene ve daha zi
yade olupta altmış yaşmr bitirenlerden tekaüd
lüklerini isteyenlere,
C - işletme ve idarelerin memurin nizamna
mesi mucibince hizmetten çıkarılanlardan hiz
met müddetleri on beş sene ve daha fazla olan
lara,
D - Altmış beş vaşmı doldurduklarından dolavı mecburî tekaüde sevkedileceklerden hiz
met müddetleri on beş sene ve daha fazla olan
lara,
E - Hizmet müddeti on beş sene ve daha zi
yade olanlardan vazife yüzünden olmaksızın
malûl olanlara,
F - Vazifelerinin kaldırılması veya kadro da
raltılması yüzünden açıkta kalanlardan on beş
sene ve daha ziyade hizmet etmiş olanlara hiz
met müddetlerine göre tahsis olunur.
SIRRI D AY (Trabzon) — Lütfen izah etsin
ler. Devlet demiryolları memurlarile ve diğer
idarelerle mukayesesi nedir?
Ik. E. N. Dr. RASÎM FERlT TALAY (Niğ
de) — Demin de arzettiğim gibi bu senelerin
müddete taksimini cebreden haleti ruhiye, de
nizcilerin diğer memurlara nisbeten çok zah
metli bir havat geçirmiş ve yıpranmağa maruz
kaldıklarından dolayıdır ki indirilmiştir. Bun
dan daha kuvvetli esbabı mucibe arzetmeğe im
kân yoktur.
SIRRI DAY (Trabzon) — Bunların hepsi
denizci mi? Aynı zamanda Devlet dairesinin
diğer kısımlarında 20 seneden aşağı hizmet eden
lere tekaüd maaşı bağlanmadığı halde, bunlar
dan 15 sene hizmet edenlere tekaüd maaşı bağ
lanırsa ileride Hükümet te, aynı şeklin kendi
idaresindekilere tatbikini istemek vaziyeti ha
sıl olmayacak mıdır?
Dr. RASlM FERlD TALAY (Niğde) — En
cümenimiz büroda çalışan ve denizle alâkası
olmayıp ta karada çalışanların müddetinin
diğerlerine imtisalen yapılmasında hiç bir mah
zur görmez, ısrar etmeğe de lüzum görmez. He
yeti Umumiye hakemdir. Yalmız şu vardır ki
bir takım memurlar evvelce denizde çalıştıkları
halde, görülen lüzum üzerine büroya alındığı
gibi, karada çalışanlar da icabında denizde bir
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vazifeye çıkarılmaktadır. Bu vaziyetlerden ne ka
dar mahzurlar tevelltid edeceğini Heyeti Umumiyenin takdirine arzederim.
BÜTÇE E. REİS VEKÎLt MÜKERREM UN
SAL (İsparta) — Encümenden izahat istedik.
Anlamak istediğimiz şudur: Bu maddenin hük
mü, mümasil devlet dairelerinde, muhtar mües
seselerdeki tekaüd esaslarına tamamen uygun mu
dur? Arkadaşımız burada denizciler çalışıyor
dediler. Halbuki buna muhasebede, tahrirat ka
leminde, kişelerde çalışanlar da dahildir. Şu
halde bu madde mümasil înhisar idaresinin
ve Devlet demiryollarının tekaüd kanununa ta
mamen aykırıdır. Bu tebarüz etmiş oluyor.
BAŞKAN — Tebarüz etmiş ise ne olacak?
Tadili teklifi var sa onu, yoksa maddeyi ay
nen reye koyacağım.
MÜKERREM UNSAL (ısparta) — Madde
nin encümene iadesini teklif ediyoruz, takrir
yazıyoruz.
MAZHAR MÜFÎD KANSU — (Denizli) îktısad encümeninin mazbata muharriri bunun es
babı mucibesini söylediler. Diğer devair ile
bunlar arasında nisbet var mı diye soruyorlar.
Zaten esasta nisbet olamaz. Nasıl olur? Masa
başmda galışalıı bir efendiyi 25 sene sonra teka
üd edivorken, bin bir meşakkat içinde denizle
rin ortasmda yuvarlanan bir kaptanı 30 senede
tekaüd ediyoruz. Neden bunlar da 25 senede te
kaüd edilmesin de 30 senede olsun? Niçin diğer
memurlar için 25 selne kâfi görülürken, bunlar
da onlar gibi görülmüyor. Yazm sıcakta deniz
seyahatma çıkan arkadaşlar şimdi gidib gör
sünler, kolay mı? Bu meşakkat ve pençeleşme
cümlenin malûmu ilken bu zahmet çeken deniz
ciler nimetini görmesinler? Her külfet nimete
göredir. Binaenaleyh
buinlarm da tekaüdlük
müddetinin 25 seneye indirilmesi lâzımdır. Eğer,
Bütçe encümeni bu verilen izahatı beğenmiyorsa
teklif yapsmlar.
MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Yapı
yoruz.
SIRRI DAY (Trabzon) — Rahatsız etmez
sem bir noktayı kaydedeyim. Hakikaten bu
idarelerin tekaüdlük kanunlarında 35 senede
tekaüdlük kaydi insanı ürkütmektedir. Denili
yor ki 20 - 25 ^aşına gelmiş, tahsilini bitirmiş bir
adam şu veya bu i«te 35 sene hizmet edebilir mi
ki tekaüd hakkını iktisab etsin? Fakat bize memsek olan kanun hakikaten çok güzel tertib edil
miş vaziyettedir. Bu kanun 60 yaşmı dolduran
bir zate tekaüdlüğünü istemek hakkını veri
yor. Binaenaleyh o zat 60 yaşmı doldurduğu
flaman hizmeti 20 selneye baliğ olmuşsa kendisine
tekaüd maaşı verilir. Halbuki Devlet in "ne
tinde ancak 60 i dolduran zattır ki hizmeti
20
seneyi doldurduğu halde tekaüd maar,ma müstehak olabilir. 63 yaşma ffelmis bir zat 20 seneyi
doMurmamışsa bu müddeti doldurmak üzere
çalışmak mecburiyetindedir. 35 sene azamî me
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muriyet müddetidir. Yani hiç bir Devlet memu
ru 35 seneden fazla hizmet edemez.
Malum olan bir arkadaşım, hizmet müddeti
25 seneye baliğ olan bir memurun, deniz memu
runun, yaşı ne olursa olsun tekaüd maaşmı al
masını ileri sürdüler. Hizmeti 15 seiaeyi dolduran
bir memurun ailesi maaşsız bırakılmaz. Bilhassa
bu son kayidler tekaüd kanununa uygunduı.
Yani Devlet 15 seneyi bitirenlerden ölenlerin
ailesine maaşmı takdim eder. Fakat diğer Dev
let memurları için bu şekilde maaş itasını 20
sene hizmet etmiş olanlara tahsis eder. Yani
20 sene hizmeti zarurî ve lüzumlu kılar.
Asıl Devletin bünyei asliyesinden saydığımız
arkadaşlara 25 sene hizmet kaydi ile maaş ve
rirken buradaki arkadaşlara 15 sene hizmet etti
ği zaman maa" verilmesini, bilmem amma, mu
vafık bulmuvorum. Hali hazır bütçe vaziyeti de
mütalea edildikten sonra buna karar verilmeli
dir. Bütçemiz buna tahammül edecek vaziyete
gelmediği içindir ki bu günkü vaziyet bizi bu
hususta arzettiğimiz esasa uygun şekilde bulun
mağa sevketmiştir.
Diğer dairelerde de vaziyet ayni olduğuna
göre Yüksek Meclisinizden bu defa prensib ka
rarı almak lâzımdır. Çünkü teklifleri yalnız
denizciler için değil, karadakilere de şamildir.
Bu itibarla, bu işin, yeniden encümeninizde mü
zakeresi muvafık olur ümidile bir takrir tak
dim ediyoruz.
CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Arka
daşlarım bu vazifenin hususiyeti bakımından
bunda bir ayrılık gözetmek lâzım olduğunu
söylediler. Ben de buna bir kelime ilâve ede
ceğim:
Arkadaşlar; denizciler vazife görürken her
an ölümle karşı karşryadırlâr.
Sonra bunların, bardaktaki su gibi değil, kük
remiş denizlerde vazife gördüklerini de biran
düşünelim. 65 yaşma gelmiş bir kaptanm kula
ğı ve gözü, masa başındaki bir adamm göm ve
kulağile mukayese edilebilir mi? Bunun için es
babı mucit c çok kuvvetlidir. Buna karşı ne
buyurulursa söylesinler.
SIRRI DAY (Trabzon) — Malûl olursa,
yaşı ne olursa olsun idare kendisini tekaüd et
meğe mecburdur.
Dr. RASÎM FERtD TALAY (Niğde) — Affinizi rica edeceğim, tekrar ayni mevzua rücu et
meğe mecbur kaldım.
Haleti ruhiyemiz, bu denizcilerin bilfiil diğer
hiç bir meslek erbabma benzememek suretile
yıpranmış olmalarını nazarı dikkate almak ol
malıdır.
Arkadaşlar, denizci deyib geçmeyelim. Sa
hillerimizin vaziyeti coğrafiyesini nazarı dikka
te alırsak, Istanbuldan kalkıb Hopaya giden ve
tekrar îstanbula dönen bir geminin 10 gün içe
risinde ne süvarisi, ne kaptanı, ne ateşçileri ve
ne de maalesef adedleri çok noksan olan müret-
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tebatı hiçbir saat rahat edecek variyette değil
dirler. Mütemadiyen iş başındadırlar. Ondan
sonra fırtınaların ve gemilerin variyetlerinin
yapacağı tesiri de buna ilâve etmek lâzımdır.
Demin de arzettiğim gibi bürolarda çalışan me
murları bu hükümlerden çıkarmaya muarız de
ğiliz. Yalnız rica ediyoruz bilhassa denizde
çalışanların arzettiğimiz nisbet dahilinde mu
amele görmeleri nazarı dikkate almsm.
Gl. KÂZIM SEVÜKTEKtN (Diyarbekir)
— Ordunun hava ve denizcilerinden bunlarm
işleri acaba farklı mıdır? - Tehlike ve ehemmi
yet itibarile - eğer bunlardan fazla olduğunu
iddia ederseniz, biz de söz istiyoruz. Eğer mu
kayese lâzım ise biz de mukayese yapalım.
Dr. RASİM FERÎD TALAY (Nğde) — Va
tanî hizmet mevzubahs değildir. Sanat ve yap
tıkları iş noktasından bu külfetin bu nimete
lâyık olduğu kanaatindeyiz.
BAŞKAN — Takriri okutuyorum.

Filî hizmetin hesabında altı ay ve ondan fazla
kesirler bir seneye sermaye sayılır. Ve altı ay
dan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 25 — Tekaüd aylıkları; hizmet
müddetlerine göre aşağıdaki cetveldeki nisbetler
dairesinde tahsis ve ita olunur.
Tekaüd edilecek memu
run tekaüdlüğünde esas
tutulması icap eden son
aylığmm yüzde nisbeti

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Yüksek Reisliğe
Arzettiğim sebeblere binaen maddenin encü
mene iadesini rica ederiz.
İsparta
Trabzon
Mükerrem Unsal
Sırrı Day
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi encümene gönderiyoruz.
MAZHAR MÜFÎD t KANSU (Denizli) —
Hangi encümene gidiyoV? Tabiî îktısad encü
menine, değil mi?
BAŞKAN — Tabiî.
MADDE 22 — Tekaüd ylığma veya tazminata istihkak için esas t
hizmet müddeti
işbu kanunda hilafma h
,n ahval müstesna olmak üzere, sureti
de işletme ve
idareye intisab ve sicille
e aylık almdığı tarihten başlar.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 23 — Tekaüd aylıkları, tekaüde
sevk tarihinde alınmakta olan aylık üzerinden
hesab edilir. Ancak kendi talebleri üzerine te
kaüdü icra olunanların bu aylığı İM sene almış
olmaları şarttır. Aksi takdirde, aylık miktarı
ve hizmet müddeti her ne olursa olsun, bu ay
lıktan evvelki tahsise esas tutulur.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 24 — Bu kanunda yazılı yaşlar
için, işletme ve idareye girildiği zaman nüfus
hüviyet cüzdanıda yazılı olan yaşlar esas
tır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı ol
mayanlar için 1683 numaralı askerî ve mülkî
tekaüd kanunundaki hüküm tatbik olunur.
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49,5

51
52,5

54
56
58
• 60

Filî hizmet müddeti

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 ve dal»

fazlası
Şu kadar ki, işletme ve idareler memur ve
gemi adamlarmm kadrolan mucibince almakta
oldukları aylıklara ve hizmet müddetlerine ve
yukarıda cetvelde yazılı nisbetlere göre tasis
olunacak tekaüd aylığı miktarı ayni derecede
bulunan ve ayni müddetle hizmet etmiş olan
Devlet memurlarına 1683 numaralı kanunun
4 ncü maddesine bağlı cetvelin birinci devreye
aid sütunu mucibince bağlanacak tekaüd maaşı
miktarmı geçemez. 1683 numaralı kanunun
4 ncü maddesine bağlı cetvelin ikinci veya
üçüncü devrelerine aid sütunlara Devlet me
murları hakkmda tatbikine geçildiği zaman san
dığın mevcudu Ue gelirlerinin kifayeti şartile
işletme ve idareler memur ve gemi adamları
hakkmda da o sütunlarda yazılı miktarları geç
memek üzere işbu kanun hükümlerine göre te
kaüd aylığı bağlanır, ölenlerin dul ve yetimle
rine aylık tahsisinde nazarı itibare alınacak
olan tekaüd aylığı da bu madde mucibince he
sab olunur.
SIRRI DAY (Trabzon) — Encümenden bir
sual?
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Dereceleri nasıl mukayese edecekler? Burada
derece yok. Dereceleri, diyorlar. Halbuki burada
derece diye bir şey yok?
ÎKTÎSAD E. NAMINA Dr. RASİM FERÎD
TALAY (Niğde) — Bir yukansile bir aşağısı,
yani iki derece arası hesab edilecek.
M&ZHAR MÜFÎD KANSU (Denizli) — He
sab imtihanına çekiyorsunuz gibi.
BAŞKAN —Madde hakkmda başka mü
talea var mı?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 26 — Dul ve yetim aylıkları, hizmet
müddetleri on beş seneyi doldurduktan sonra
veya sandıktan kendisine tekaüd aylığı bağlan
dıktan sonra ölen muvazzaf ve mütekaidlerin
ve hizmet müddetleri her ne olursa olsun vazife
başmda ¥e sırf vazife yüzünden ileri gelmiş bir
sebeble ölenlerin dul kalan kanlarile yetimlerine
veya muhtaç kocalarma ve muhtaç ana ve baba
larına ve keza on dördüncü maddenin ikinci fık
rası mucibince hizmet müddeti on beş sene ve
daha fazla ise Türk vatandaşlığını terk veya bu
hakkı ıskat edilenlerin Türk vatandaşlığını mu
hafaza eden karı ve çocuklarına veya muhtaç
kocalarma ve muhtaç ana ve babalarına tahsis
olunur. Yetim aylığı, ölüm esnasında hamile olan
kannm sonradan doğuracağı çocuğuna da ve
rilir.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 27 — Hizmette iken ölenin ölüm
tarihinde almağa müstahak olduğu, sandıktan
kendisine aylık bağlandıktan sonra ölenin al
makta olduğu tekaüd aylığmm yüzde ellisi dul
kalan karıya veya muhtaç kocaya kaydi hayat
şartile dul maaşı olarak bağlanır.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 28 — Dul karı yeniden evlenirse
dul aylığmm İM buçuk senelik tutarı birden taz
minat olarak verilib sandıkla alâkası kesilir. Alt
mış yaşmı doldurduktan veya tekaüd edildik
ten sonra evlenenlerin dul kalan karı veya muh
taç kocalarma dul aylığı verilmez. Malûller bu
kayidden müstesnadır. Dul kalan karı koca
sından yirmi yaş daha genç ise kendisine
dul aylığmm yansı verilir. Şu kadar ki, evlilik
hayatı on seneden fazla temadi etmiş olanlar bu
kayidden müstesnadır.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir.
MADDE 29 — Yetim aylıkları, hizmette iken
vefat eden bir memur veya sandıktan tekaüd
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maaşı almakta iken ölen bir mütekaidin öz evlâdlarmdan 31 nci maddede yazılı yaş hadleri
içinde bulunanların her birine babasmm veya
anasmm ölümü zamanında hesaba esas olan ay
lık veya ücretinin % 10 u nisbetinde yetim ay
lığı verilir. Babasmm veya anasmm ölümü
ile çocuklar ana ve babadan yetim kalırlarsa ye
tim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur.
Babasmm veya anasmm ölümü ile % 10 nis
betinde aylık bağlanmış çocuklarm sonradan
anası veya babası ölürse ana ve babadan öksüz
kaldıkları tarihten itibaren aylıklarına % 5 zam
medilir.
Dul veyahud yetim bırakmadan ölenlerin
mevduatı temettü ile birlikte varsa ana ve baba
larına ve bunlar yoksa muhtaç kardeşlerine ve
rilir. Hiç biri yoksa sandığa intikal eder. An
cak vefat tarihinden beş sene zarfmda aranma, yan hakları sandık lehine müruru zamana uğrar.
ÎKTISAD E. Na. Dr. RASÎM PERÎD TALAY
(Niğde) — Burada « 31 nci madde » diye bir
kayid var, « 30 ncu madde » olacak.
BAŞKAN* — Başka mütalea var mı?
EMİN DRAMAN (Yozgad) — 30 ncu mad
denin başmda; yetim aylıkları hizmette iken ve
fat eden bir memur ... diyor.
Şimdi burada hizmette iken ölenden maksad; vazife başmda ölmek demek midir, yoksa
başka bir manası mı vardır? Bu ileride bir te
reddüdü mucib olabilir. Çünkü bundan vazife
başmda ölmüş bir adam manası çıkıyor.
Dr. RASÎM PERÎD TALAY (Niğde) —
Doğrudan doğruya vazifedeyken ölendir, vazi
fe başında ölen değil.
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 30 — Erkek çocuklarm yirmi ya
şına girmelerinde ye kız çocuklarm teehhüllerinde aylıkları kesilir. Lise veya yüksek tahsil
de bulunan çocuklarm maaşları yirmi beş
yaşmı geçmemek üzere tahsillerinin ikmaline
kadar verilir. Evlenmek suretile aylıkları ke
silen kız çocuklara almakta oldukları aylığm
iki buçuk senelik miktarı defaten ikramiye ola
rak verilir. Aylığa müstahak yetimleri olma
yarak vefat edenlerin yirmi beş yaşmdan yuka
rı evlenmemiş kız çocuklarına müteveffanın
aldığı tekaüd aylığmm iki buçuk seneliği ik
ramiye olarak verilir.
BAŞKAN — Madde hakkmda
mütalea
var mı?
SIRRI DAY (Trabzon) — Bu hükümler
Devlet memurları hakkındaki hükümlere uymu
yor. Çünkü Devlet memurları için konulan
hükümlerde nihayet 25 yaşma kadar maaş veril
diği halde, burada evleninceye kadar kaydi var
dır ki, hiç evlenmezse 30 - 40 yaşma da gelse
bu parayı alacaktır.
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Bu maddenin encümence geri alınmasını ri
ca ederim.
tk. E. Na. Dr. RASÎM FERÎD TALAY
(Niğde) — Liseyi 18 yaşmda bitirdiğine göre
23 - 24 yaşma kadar ancak tahsilini ikmal ede
bilir. (Erkek çocuğu değil sesleri). Kız çocuk
için de ayni şey variddir.
SIRRI DAY (Trabzon) — Burada tahsil ve
sin kaydi yoktur. Halbuki Devlet memurlarına
aid ahkâm da vardır.
tk. E. Na. Dr. RASÎM FERÎD TALAY
(Niğde) — Maddenin yazılış şekli, tahsilini ik
mal edinceye kadardır.
BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea
var mı?
MALÎY E. M. M. KEMAL TURAN (İspar
ta) — Maliye encümeninin maddesinin kabulü
nü rica ediyor ve bunun için de bir takrir veri
yorum.
Yüksek Reisliğe
Maliye encümeninin maddesinin okunmasını
teklif ederiz.
İsparta
Kemal
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar
işaret buyursun... Almayanlar ... Takrir nazarı
dikkate alınmamıştır.
Madde hakkmda başka mütalea yoktur.
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 31 — Bir memurun ölümü ile dul
ve yetimlerine verilecek aylıkların yekûnu
ölen memurun vefatı zamanmda alması icab
eden tekaüd aylığını geçemez. Fazlası mütenasiben azaltdarak o halde indirilir.
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul
edilmiştir.
MADDE 32 — Bir defaya mahsus tazminat
aşağıdaki ahvalde verilir:
A - Hizmet müddeti on beş seneyi doldur
madan vazife yüzünden olmaksızın malûl olan
lara,
B - Altmış beş yaşını bitirdiğinden dolayı
hizmetinden çıkarılacak olup ve fakat on beş
sene filî hizmetini bitirmemiş olanlara,
C - On beş sene filî hizmetini bitirmeden
kan ve çocuklarına veya muhtaç kocalarına
ve muhtaç ana ve babalarına,
D - İşletme ve idarelerin memurin nizamna
mesi mucibince hizmetten çıkarılanlardan he
nüz on beş sene filî hizmetini doldurmamış
olanlara,
E - On dördüncü maddenin ikinci fıkrası
mucibince hizmet müddeti on beş seneyi bulma
dan Türk vatandaşlığım terk veya bu hakkı
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ıskat edilenlerin Türk vatandaşlığını muhafaza
eden kan ve çocuklarına veya muhtaç kocala
rına ve muhtaç ana ve babalarına,
F - Vazifelerinin kaldırılması veya kadro da
raltılması yüzünden açıkta kalanlardan on beş
sene filî hizmetini henüz doldurmamış olanlara.
SIRRI D AY (Trabzon) — Bilvesile şunu arzedeyim ki bu memurların tekaüdlüğünün aley
hinde değilim. Bilâkis lehindeyim. Hakikaten bü
tün teşekküllerde çalışanların tekaüd maaşının
verilmesini istihdaf eden bu esasın kabulile mem
leketimizin çok büyük içtimaî derdine bir cevab
olacaktır. Yalnız arada ahengi muhafaza etmiş
olmak için müdahale ediyorum. Diğer teşekkül
lerde kabul ettiğimiz esas şudur: 60 yaşını dol
duranı isterse dairesi tekaüde sevkedebilir.
Burada denizcilik çok mezahim ve meşakkati
icab ettirdiği için bilhassa yaşlı adamlar için
bir iştir. Binaenaleyh altmış beş yerine altmış
yaş konulsun, daha muvafık olur kanaatinde
yim.
tk. E. N. Dr. RASÎM FERİT TALAY (Niğ
de) — Maddenin (c) fıkrasında «15 sene filî
hizmetini bitirmeden» deniyor. Bitirmeden, ke
limesinden sonra (Ölenlerin) kelimesi ilâve edi
lecektir. Sırrı Day arkadaşımızın sorduklarına
gelince:
65 yaş zaten mecburî tekaüd zamanıdır, 60
yaşmda 20 seneyi doldurmuşsa tekaüd edilir.
SIRRI DAY (Trabzon) — Öyle bir kayid
yoktur. Tekaüdlüğünü isteyemez ki ...
tk. E. N. Dr. RASİM FERÎT TALAY (Niğ
de) — Bu kayidde tekaüdlük müddeti de yazı
lıdır.
SIRRI DAY (Trabzon) — Müsaade buyu
rursanız taukririm vardır, okunsun,
Yüksek Reisliğe
Arzettiğim sebebten maddenin
iadesini dilerim.

encümene

Trabzon
Sırrı Day
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar ...
Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmıştır.
Bu takrir de nazarı dikkate almmca kanunun
bir inci müzakeresinin ikmaline imkân yoktur.
Vakit de geçmiştir. Lâyihayi burada brrakryorum.
Verilen reylerin neticesini arzedeceğim:
1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapdmasma dair
olan lâyihaya, lâyihayı kabul etmek suretile
(284) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır.
Binaenaleyh kanun (284) reyle kabul edilmiş
tir.
Çarşamba günü saat 15 te toplandmak üzere
celseye nihayet veriyorum.
Kapanma saati 18 10
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DÜZELTME

Bu zaptm sonuna bağlı 95 sayılı basmayazmın birinci sütununun 26 ncı satırmda «istifade edi
lecek zevatm» kelimelerinden sonra «Devlet vekili unvanile» kelimeleri ilâve olunacak ve ikinci
sütununun 13 ncü satrrmm başındaki «ve kezalik» kelimeleri kalkacaktır.

1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasma dair
kanuna verilen reylerin {neticesi
( Kanun kabul edilmiştir )
Aza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak etmeyenler
Münhaller

:
:
:
:
:
;
:

399
284
284
0
o
112
3

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Cemal Akçın
Haydar Çerçel
îzzet Âkosman
izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gönenç
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktın
Ankara
Ahmed Ulus
Eşref Demirel
Mümtaz ökmen
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celâl Mengilibörü
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasıh Kaplan
Tevfik ArıcaD
Türkân Baştuğ
Aydın
Dr. Hulusi Alataş
Nazmı Topcoğlu
Nuri Göktepe
Tahsin San

Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasıf Sorayürek
Hacim Çarıklı
ismail Hakkı UzunÇarşılı
Memed Demir
örge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selçuk
Sabiha Gökçül
Bayazıd
Halid Bayrak
Bilecik
Dr. Gl. Besim Ömer
Akalm
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Hasan Cemil Çambel
ismail Hakkı Uzmay
Mitat Dağdemir
Şükrü Gülez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Asaf Doras
Atıf Akgüç
Dr. Galib Kahraman

Dr. Refik Güran
Esad Sagay
Fatin Güvendiren
M. Fehmi Gerçeker
Sadettin Ferid Talay
Şekibe însel
Çanakkale
Ahjned Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Şükrü Yaşın
Ziya Gevher Etili
Çankırı
Hatice özgener
Mustafa önsay
Çoruh
Akif Akyüz
Atıf Tüzün
Fuad Bulca
ihsan Kurtkan
Ilyas Sami Muş
Çorum
Ali Rıza özenç
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgöl
ismail Kemal Alpsar
Münir Çağıl
Nabi Rıza Yıldırım
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Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kâzım Samanlı
Emin Aslan Tokad
Gl. Şefik Tursan
Haydar Rüştü öktem
Mazhar Müfid Kansu
Yusuf Başkaya
Diyarbekir
Gl. Kâzım Sevüktekin
Huriye öniz
Rüştü Bekit
Zeki Mesud Alsan
Zülfü Tiğrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkıran
Şeref Aykut
Elâziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Çiyiltepe
Erzincan
Abdülhak Fırat
Aziz Samih îlter
Hikmet Işık
Saffet Arıkan
Erzurum
Aziz Akyürek
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Dr. Ahmed Fikri T üzer
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgün
Şükrü Koçak
Eskişehir
Ahmed özdemir
tstamat özdamar
Osman Işın
Yusuf Ziya özer
Gazi Anteb
Ali Kılıç
Bekir Kaleli
Memed Şahin
Ömer Asım Aksoy
Remzi Güreş
Giresun
Gl. İhsan Sökmen
ismail Sabuncu
Muzaffer Kılıç
Münir Akkaya
Gümüşane
Durak Sakarya
Edib Servet Tör
Şevket Erdoğan
tçel
Emin İnankur
Ferid Celâl Güven
Hakkı Saydam
İstanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atıf Baymdır
Dr. Neşet Ömer lrdelp
Dr. Tuğamiral Hakkı
Şinasi Erel
Pakihe öymen
Hamdi Gürsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Taşar Yazıcı
Ziya Karamursal
İzmir
Gl. Kâzım İnanç
Hamdi Aksoy
Hüsnü Çakır
İsparta
Hüsnü özdamar
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Mustafa Eken
İbrahim Demiralay
Mustafa Halid Üner
Kemal Ünal
Naim Hazim Onat
Mükerrem Unsal
Kütahya
Kars
Besim Atalay ,
Baha öngören
Dr. Şakir Ahmed Ediz
Esad özoğuz
Memed Somer
Gl. Muhittin Akyüz
Receb
Peker
Hüsrev Kızıldoğaıı
Malatya
Memed Nazif Sirel
Abdülmuttalib öker
Ömer Küntay
Dr. Hilmi Oytaç
Kastamonu
Emrullah
Barkan
Dr. Tevfik Aslan
Gl.
Osman
Koptagel
Nuri Tamaç
Mahmud Nedim Zabcı
Sami Erkman
Mihri Pektag
Sıtkı Şerif Eken
Osman Taner
Şerif İlden
Manisa
Tahsin Coşkan
Dr. Saim Uzel
Veled Izbudak
Hikmet Bayur
Kayseri
Kenan Örer
Ahmed Hilmi Kalaç
Osman Ercin
Ferruh Güpgüp
Refik
İnce
Hasan Ferid Perker
Tahir Hitit
Nahid Kerven
Yaşar özey
Reşid özsoy
Mara§
Salih Turgay^
Alâeddin
Tiridoğlu
Kırklareli
Memed Erten
Şevket ödül
Mardin
Zühtü Akın
Abdürrezzak Satana
Kırşehir
Dr. Rıza Levent
Ali Rıza Esen
Edib Ergin
Hazım Börekçi
Hilmi
Çoruk
Lûtfi Müfid özdeş
İrfan Ferid Alpaya
Merned Seyfeli
Osman Dinçer
Kocaeli
Muğla
Ali Dikmen
Dr.
Hüseyin
Avni Ercan
Hasan Hay** Tan
Hüsnü
Kitabcı
İbrahim Dıtolân
Nuri Tuna
Kemalettin Olpak
Şükrü Kaya
... *».
Nedim Bozatık
Ragıb Akça
Hakkı Kjlıcoğlu
Salâh Yargı
Naki Yücekök
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen Şevki Çiloğlu
Şükrü Ataman
Ali Rıza Türel
Niğde
Bediz Morova
Ahmed Vefik Uluçay
Cemal Tekin
Dr. Osman Şevki Ulu Cavid Oral
Dr. Abravaya
dağ
Dr.
Rasira Perid Talay
Kâzım Gürel
Faik Soylu
Kâzım Okay
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Halid Mengi
Kâmil lrdelp
Ordu
Ali Canib Yöntem
Dr. Ziya Naki Yaltınm
Hamdi Yalman
İsmail Çamaş
Muhittin Baha Pars
Selim Sırrı Tarcan
Samsun
Ali Tunalı
Dr. Asım Sirel
Meliha Ulaş
Memed Ali Yürüker
Memed Güneşdoğdu
Ruşeni Barkın
Zühtü Durukan
Sayhan
Ali Münif Yegena
Damar Arıkoğlu
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran
ibrahim Mete
Ömer Biçer
Tevfik Tarman
Siird
Şevki Süsoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayı
Dr. Galib Üstün
Hulusi Oruçoğlu
Hüsamettin Okan
Stvas
Gl. Akif öztekin Erdemgil
İsmail Memed Uğur
Mitat Şükrü Bleda
Rasim Basara
Remzi Çiner
Sabiha Görkey
Şemsettin Günaltay
Vasfi Raşid Seviğ
Ziya Basara
Tekirdağ
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sıtkı Üke
Hürrem Ergun
Hüsnü Konay
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Resai Erişken
Süreyya Tevfik Genca
Trabzon
Daniş Eyiboğlu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydın
Raif Karadeniz
Sırrı Dav
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Süleyman Sırrı Gedik
Urfa
Behçet Günay
Fuad Gökbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dinçsoy
Refet Ülgen

0:1

Van
Hakkı Ungan
ibrahim Arvas
Münib Boya
Yozgad
Celâl Arat
Ekrem Pekel
Emin Dramau
Ömer Evci

Strrı îçöz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altıok
Halil Türkmen
Hasan Karabacak
Raif Dinç
Rifat Vardar

[Beye iştirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Çetinkaya (Bakan)
Bere Türker
Amasya
ismail Hakkı Mumcu
(izinli)
Ankara
Aka Gündüz
Dr. Taptas
Palih Rıfkı Atay
Hatı Çırpan
Kamâl Atatürk (R. C.)
Müşfik Ayaşlı
Şakir Kınacı
Yahya Galib Kargı
Antalya
Tayfur Sökmen
Aydın
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Balıkesir
Enver Adakan
Gl. Kâzını Özalp
(Bakan)
Hayrettin Karan
Bayazıd
ihsan Tav
UbeyduJlah (İzinli)
Bilecik
ibrahim Çolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hüsnü Taray
Cevad Abbas Gürer
Burdur
ibrahim Necini Dilmen
(izinli)
Mustafa Şeref Özkan

Bursa
Dr. Sadi Konuk
Refet Canıtez
(Oruntak)
Çankırı
Fazıl Nazmi örkün
Mustafa Abdülhalik
Renda (Başkan )
Ziya Esen
Çoruh
Ali Zırh
Asım Us
Hasan Cavid
Samsun
ismet Eker
Denizli
Necib Ali Küçüka
Diyarbekir
Dr. ibrahim Tali ö n .
gören
Tevfik Bilge
(izinli)
Edirne
Mecdi Boysan
Elâziz
Fazıl Ahmed Aykaç
(izinli)
Fuad Ağralı (Bakan)
Tahsin Berk
Erzurum
Dr. Saim Ali Dilenire
Gl. Pertev Demirhan
Eskişehir
Emin Sazak (İzinli)
Gazi Anteb
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
(izinli)

Giresun
Hakkı T a n k Us
Sadri Maksudi Arsal
Talât Onay
Gümü§ane
Ali Şevket öndersev
Hasan Fehmi Ataç
îçel
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
İstanbul
Abdülhak Hâmid Tarhan
(izinli)
Ahmed Hamdi Denizmen
(İzinli)
Dr. Refik Saydam (Ba
kan)
Gl. Refet Bele
Halil
Etem
Eldem
(izinli)
Salâh Cimcoz
izmir
Benal Anman
Celâl Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rüştü Araş
(Bakan)
Halil Menteşe
Hasan Âli Yücel
Mahmud Esad Bozkurd
Rahmi Köken
Kars
Fuad Köprülü
Kastamonu
Dr. Şükrü Şenozan
tbrahim Grantay
Kayseri
Veli Yaşm
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Kırklareli
Dr. Fuad Umay
(Izinü)
Kocaeli
ibrahim Süreyya Yiğit
Konya
Ali Muzaffer Göker
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Mustafa Ulusan
Ressam Şevket Dağ
Tevfik Fikret Sılay
(Oruntak)
Kütahya
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar
ibrahim Dalkılıç
Muhlis Erkmen (Bakan)
Naşid Uluğ
Ömer Dinç
Malatya
ismet İnönü (Başbakan)
Vasıf Çmay
Manisa
Kani Akeken (izinli)
Kâzım Nami Duru
(izinli)
Sabri Toprak (İzinli)
Turgud Türkoğlu
Maraş
Hasan Reşid Taııkud
Kemal Kusun
Nuri Ural
Mardin
Rıza Erten
Muğla
Yunus Nadi
Ordu
Ahmed ihsan Tokgöz

t : 34
Samsun
Etem Tuncel
Sayhan
Esraa Nayman
Siird
Hulki Aydın
İsmail Müştak Mayakon
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Sinob
Yusuf Kemal Tengirşenk
Sivas
Necmettin Sadak
Tekirdağ
Cemil Uybadm
Faik öztrak
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Şakir Kesebir
Yahya Kemal Beyatlı
Tokad
Nâzım Poroy
Trabzon
Hamdi Ülkümen
(İzinli)
Hasan Saka

Seniha Hızal
Urfa
Ali Saib Ursava
Memed Emin Yurdakul
Zonguldak
Esad Çakmakkaya
Ttagıb özdemiroğlu
Receb Zühtü Soyak

T. fi. If. M. Matbaan

S. Sayısı: 94
1936 mali yılı umumî muvazenesine dahil bazı daire bütçe
lerinde değişiklik yapılmasına dair 1/685 ve Nafia ve Ziraat
vekâletleri 1636 yılı bütçelerinin sonunda açılacak fasıllara
17 659 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair 1/688
sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbatası

1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair
kânun lâyihası (1/658)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Say* : 6/259
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil bazı daire bütçelerinde değişklik yapılmasına dair
Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21 - II - 1937 de Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
1. înönü

Esbabı mucibe lâyihası
Beşvekâlet
Başvekâlet bütçesinin 69 ncu faslının 3 ncü (İşletme) maddesine mevzu tahsisatın malî yıl
sonuna kadar tahakkuk edecek masrafları karşılamağa kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan
bu tertibe 2 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret hasıl olmuş ve karşılığı düyunu umumiye büt
çesinin 219 ncu faslından temin edilmiştir.
Maliye vekâleti
147 nci merkez mefruşat ve demirbaşı faslma mevzu tahsisatla 3081 sayılı kanunla münaka
le suretile ilâve edilen tahsisatın sene sonuna kadar vukubulacak ihtiyaçları karşılamağa kâfi gel
meyeceği anlaşılmış olduğundan bu fasla 2 000 liranın ilâvesine lüzum ve zaruret hasıl olmuş ve
karşılığı da düyunu umumiye bütçesinin 219 ncu faslından temin edilmiştir.
Jandarma umum kumandanlığı
1936 malî yılı bütçesinin 440 nci faslınm 1 nci (Melbusat) maddesine konulan tahsisat, ni
san 1937 devresine iştirak etmek üzere okullara gidecek erlerin elbise ve kaputlarının imaline
kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan bu maddeye 60 000 liranın eklenmesine ihtiyaç hasıl ol
muş ve karşılığı da sene sonuna kadar tasarruf edileceği anlaşılan 439 ncu faslın 2 nci (Hayvan
yem bedeli) maddesinden temin edilmiştir.

— 2—
Maarif vekâleti
Tekaüd ikramiyesi faslına konulan tahsisat tamamen sarfedilmiş olduğundan malî yıl sonuna
kadaı' 30 sene bilfiil hizmet etmiş olanlardan tekaüd edileceklerin ikramiyelerini karşılamak üze
re 593 nçü fasla 9 000 liranın,
1935 ders yılına göre, 1936 ders yılı başında talebenin tehacümü karşısında yeniden 12 orta
okul ve 212 şube açmak zararetinde kalınmıştır. Bu suretle adedi artan okul ve şubelerden dolayı
bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmemiştir, öğretmen sayısını arttıran 3051 numaralı kanun bütçe
nin tasdikmdan sonra kabul edilmiş ve buna bağlı kadronun istilzam ettiği tahsisat bütçeye konul
mamış olması hasebile bizzarur ücretli yardımcı muallim tayini suretile boşluklar kapatılmış bu sebeble ücret ihtiyacı da çoğalmış olduğundan 597 nci faslın 1 nci maddesine 2 000 ve 2 nci mad
desine de 90 620 liranın,
Mefruşat tertibine konulan tahsisat, kadroya ilâve edilen 5 vilâyet maarif müdürlükleri 1 e
umumî müfettişlikler maarif müşavirliklerine aid mefruşat ihtiyaçlar mı karşılamamakta oldu
ğundan 603 ncü fasla 648 liranın,
Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı, tertiblerine konulan tahsisat, yeniden açılma
sına zaruret hasıl olan 12 orta okul ve 212 şubeye aid işlerin tanzim ve mahallen tetkiki için mu
vakkat memuriyetle gönderilenlerle yeniden tayin olunan daimî muallimlerin harcırahlarını kar
şılamadığından 607 nci fasla 7 000 ve 608 nci fasla da 10 000 liranın,
Turnede bulunan ve önümüzdeki ilk baharda turneye çıkacak isnekterlerin yevmiye ve mas
raflarını

karşılamak
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Tetkik masrafları tertibine konulan tahsisat, orta okul ve liselerle meslek okullarına alınacak
parasız yatılı talebe ile Avrupaya tahsil için gönderilecek talebinin imtihan evraklarını tet
kik eden öğretmenlere verilmesi icab edecek tetkik ücretine kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından 614
ncü faslın 1 nci maddesine 1 500 liranın,
1937 yılı nisan ayından itibaren Eskişehir, Erzincan ve Trakyada açılması lüzumlu görülen
köy öğretmenleri kurslarında vazife görecek ispekter, öğretmen ve işyarların ücret ve masraf
ları için 622 nci fasla 10 000 liranın,
İstanbul Kandilli rasathanesi masrafı faslına mevzu tahsisatın da sene sonuna kadar vukubıılacak ihtiyaçlara kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olduğundan 631 nci fasla 1 000 liranın,
632 nci faslın 4 ncü dershane levazımı maddesine konulan tahsisat ile bu sene Güzel sanatlar
akademisinde yapılması tekarrür eden ıslahatın tamamının yapılması mümkün görülemediğinden
bu maddeye de 1 000 liranın,
Kütüpanelerin tasnifi için çalıştırılmakta olan mütehassıslar adedinin çoğaltılmasına zaruret
hasıl olmuş ve bu sebeble doğacak masrafları karşılamak üzere 645 nci faslın 2 nci maddesine
1 500 liranın eklenmesine lüzum ve zaruret hasıl olmuş ve kerşılıkları sene sonuna kadar tasar
ruf ve tenzilât icrası mümkün 592, 604/2, 605, 606/1, 617/2, 619, 621/2, 633/9, 637/4, 638/1,
640/1, 641/4, 644 ncü fasıllarla 653 ncü faslın 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci maddelerinden temin edilmiştir.
Nafıa

vekâleti

Devlet Basımevi binasının tertib dairesine tahsis edilmiş olan üst katı, binanın eskiliği dolayısile artık ağır yüklere tahammül edemeyecek bir hale geldiğinden bu katın boşaltılmasına fennen lüzum gösterilmiş bulunmaktadır. Mürettiblerin çalışabilmesi için makine dairesinin üzerin
de bulunan çıkma katın genişletilmesine ve beton direklerle takviyesine zaruret hâsıl olmuştur.
Sırf bu maksadla yapılacak inşaata tahsis edilmek üzere 706 faslın 7 nci maddesine 9 500 lira
nın eklenmesine lüzum görülmüş ve karşılığı da Maarif vekâleti bütçesinden temin edilmiştir.
Millî Müdafaa vekâleti

( Hava kısmı)

Eskişehir hastanesinin Hava kadrosuna alınmasından hastanede bulunan, subay, memur, erbaş,
ve erlerin maaşlarile 1492 ve 1107 sayılı kanunlarla gedikli erbaşlara verilmesi lâzımgelen kıdem
( S. Sayısı : 94 )

- 3 zammı bir er yiyecek bedeli ile geçen senelerde noksan verilen yüzde 15 erat kadrosunun tamamlan
masından husule gelecek maaşları karşılamak üzere 911 nci maaşatı umumiye faslına 27 000 liranın,
Müsteşarlık kadrosundaki noksan subayların tamamlanmış olmasından 914 ncü muvakkat taz
minat faslına 1 200 liranm,
Bu yıl içinde Gedikli erbaşlardan bir çoğu evlenmiş olduğundan bunlara aile zammı verile
bilmesi için 915 nci fasla 1 000,
Ücretli muhabere ve mükâleme tertibine konulan tahsisat, tayyare imal işleri dolayisile ya
bancı memleketlerle yapılan muhaberenin çoğalması hasebile kâfi gelmediğinden 926 nci fasla
500 liranm,
Kara ordusundan Hava okulu m.ütaallimin kadrosununa alınan subaylara uçuşa başladıkla
rından bunlara 2047 sayılı kanuna göre verilmesi icabeden müteferrika ile yine bu kanuna göre
uçuş müteferrikalarına yapılan zamları karşılamak üzere 934 ncü fasla 26 000 liranın,
Tayyare şehidleri tazminatı faslına konulan tahsisat üç şehidin varislerine verilmiş ve son
radan şehid olan gedikli pilot ve zabitanların tazminatları karşılıksız kalmış olduğundan varis
lerine verilmek üzere 935 nci fasla 10 000 laranm,
Kayseri tayyare fabrikasında yapılan inşaat için Almanya ve Polonyadan getirilen 10 ve .lngütereden getirilecek 2 yabancı*mütehassısın tahsisat ve harcırahlarını karşılamak üzere 940 nci
fasla 20 000 liranın eklenmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve karşılıkları sene sonuna kadar
tasarruf ve tenzilât icrası mümkün görülen 913, 916, 917, 922, 928/1,2,3, 932, 939 ncu fasıllardan
temin edilmiştir.
Maliye vekâleti
1935 malî yılında tahakkuk ettiği halde bütçede tahsisatı mevcut olmadığından bu ana ka
dar tediye edilemeyen mazüliyet maaşlarının tediye edilebilmesi için bu sene Maliye bütçesinin
sonunda (1935 senesinde tahakkuk eden mazüliyet maaşları karşılığı) adile açılacak (210 C.) ncu
fasla (1530) lira, fevkalâde tahsisat konulmasınalüzum gömmüştür.
Maarif vekâleti
Prevantoryumun bulunduğu yerde, talebe ve öğretmenlere mahsus olmak üzere, yapılacak
olan sanatoryom Binası inşaatından bir kısmının mayısa kadar bitirileceği ve ikmal edilen kısma
40 hasta alınabileceği anlaşılmış ve kurumun mayıs başında faaliyete geçmesi için tesisat ve leva
zıma ihtiyaç bulunmuştur. Bütçede sanatoryom levazım tesisiyesi namile tahsisat olmadığından
627 nci fasılda (Sanatoryomun bilûmum masrafları) adile açılacak 5 nci maddeye 19 370 liranın,
Devlet basım evinin modernize edilmesi maksadile 1934 yılında yaptırılmış olan inşaat ve tesi
sat puanlarının geçen sene Nafıa Bakanlığınca tasdikile mukavelesi mucibince
tahakkuk eden
(6 416) lira proje üzerine karşılık bütçede ancak 4416 liralık tahsisat bakiyesi mevcud olduğundan
arada kalan 2000 liralık fark senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi mevcud olmaması hasebile şim
diye kadar ödenmemiştir. Bu borcun ödenebilmesi için (1934) yılı karşılıksız borçları namile yeni
den bir fasıl açılarak bu fasla 2000 liranın fevkalâde tahsisat konulmasına lüzum hâsıl olmuş ve
karşılıkları da sene sonuna kadar tasarruf ve tenzilât icrası mümkün görülen 219,620, 623/1, 624,
635 nci fasıllardan temin edilmiştir.
Şark vilâyetlerindeki okullarımızdan yalnız Erzurum ve Diyarbekir liselerinde pansiyon teşki
lâtı vardır.
Müstahkem mevki olan ve bütün kazalarında askerî kıtaat bulunan Karsta pansiyon bulun
maması gerek bu vilâyetin ve gerekse civar vilâyetlerin çocuklarını çok uzak olan vilâyetlerin
pansiyonlu mekteblerine gitmek ve dolayisile bir çok külfetlere katlanmak mecburiyetinde bırak
maktadır.
Bunun önüne geçilmesi için Kars lisesinde bir pansiyon açılması zarurî görülmektedir. Yapr( S. Sayısı : 94 )
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îan hesablara nazaran Karsta bir talebenin senevî 150 lira idaresi mümkün olacaktır. Bu itibarla
1936 bütçesinin (M) cetveline bu vilâyet lisesinin de ilâvesi icab etmektedir.
İlişik kanun lâyihası yukarıda yazılı ihtiyaçları temin maksadile hazırlanarak sunumuştur.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
1936 malî yxlı umumi muvazenesine daihl bazı daire bütçelerinde deği§iklik yapılmasına dair kanun
lâyihası
MADDE 1 — 1936 malî yılı umumî muvazenesine giren bir kısım daire masraf bütçelerinin ilişik
1 numaralı cetvelde yazılı tertibleri arasında (302 468) liralık münakale yapılmıştır.
MADDE 2 — 1936 malî yılı Düyunu umumiye ve Maarif vekâleti bütçelerinin ilişik 2 numaralı
cetvelde gösterilen tertiblerinden (22 900) lira tenzil edilerek Maliye ve Maarif vekâletleri bütçeleri
nin sonunda yeniden açılan 3 numaralı cetvelde yazılı fasıllara fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur.
MADDE 3 — 1936 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı M. cetvelinin sonuna (150) lira
ücretli Kars lisesi ilâve edilmiştir.
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur.
Bş. V.
/. İnönü
Mf. V.
S. Arıkan

Ad. V.
S. Saraçoğlu
Na. V.
A. Çetinkaya

M. M. V.
K. Özalp
Ik. V.
C. Bayar

Da. V.
Ha. V. V.
Ş. Saraçoğlu
Ş. Kaya
S. 1. M. V.
G. I. V.
Dr. B. Saydam Bana Tarhan

27 - 1 -1937
Mal. V.
Zr. V.
Muhlis Erkmen

Nafıa ve Ziraat vekâletleri 1936 yılı bütçesinin sonunda açılacak fasıllara 17 659 liralık fevkalâde
tahsisat konulmasına dair kanun lâyihası (1/688)
TC.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 6/265
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Nafıa ve Ziraat vekâletleri bütçelerinin sonunda açılacak fasıllara 17 659 lira fevkalâde tahsisat
konulmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 - 1 -1937 toplantısında
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
1. İnönü

Esbabı mucibe lâyihası
2984 sayılı kanunla 1 - VI -1936 tarihinden itibaren umumî muvazeneye alınan Yüksek mühendis
mektebi ile Konya ovası sulama idaresinin mülhakbütçe ile idare edildikleri geçmiş senelerde tahak
kuk etmiş olan borçlarının Nafıa ve Ziraat vekâletleri bütçelerinden tediyesi icab etmekte ise de bu
husus için adı geçen vekâletler bütçelerinde tahsisat olmadığından ödenememektedir. Bu şebeble tahak( S. Sayısı : 94 )

kuk eden borçların mezkûr bütçelerin sonunda (Yüksek mühendis mektebi borçları) ve (Konya
ovası sulama idaresi borçları) adlarile yeniden açılacak fasıllara, ceman 17 656 lira fevkalâde tahsisat
konularak ödenmesi ve bu tahsisatın; 8 816 lirasının Konya ovası sulama idaresinin geçen senelere
aid olup halen umumî varidatla birlikte tahsil edilmekte olan müdevver varidat sabıka tahakkukatüe
ve 8 840 lirasının da varidat fazlasile karşılanması lüzumlu görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadla tanzim edilerek sunulmuştur.

HÜKÜMETIN TEKLÎFI
Nafıa ve Ziraat vekâletleri

bütçelerinin sonunda açılacak fasıllara 17 659 lira fevkalâde
sat konulması hakkında kanun lâyihası

tahsi

MADDE 1 — 2984 sayılı kanunla umumî muvazeneye alman Yüksek mühendis mektebi ile Kon
ya ovası sulama idaresinin mülhak bütçe ile idare olundukları zamana aid borçlarının ödenmesi
için 1036 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesinin sonunda (Yüksek mühendis mektebinin borçları)
adile açılan 716 ncı fasla 8 840 lira ve Ziraat vekâleti bütçesinin sonunda (Konya ovası sulama
idaresi borçları) adile açılan 857 nci fasla 8 816 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur.
Bş.V.
t. inönü
Mf. V.
S. Arıkan

Ad. V.
Ş. Saraçoğlu
Na. V.
A. Çetinkaya

M. M. V.
K. Özalp
îk. V.

Da. V.
Ş. Kaya
S. I. M. V.
Dr. R. Saydam

27-1-1937
Ha. V. V.
Ma. V.
Ş. Saraçoğlu
G. I. V
Zr. V.
Rana Tarhan Muhlis Erkmen

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe enuümeni
Mazbata No. 60
Esas No. l/685t 688

4 - II - 1937

Yüksek Reisliğe
1936 malî yılı umumî muvazenesine dahil
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına
ve Nafıa ve Ziraat vekâletleri bütçelerinde ye
niden açılacak fasıllara fevkalâde
tahsisat
olarak 17 659 lira verilmesine dair olup Başve
kâletin 28 - I - 1937 tarihli iki tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihaları Maliye
vekâleti Bütçe ve malî kontrol umum müdürü
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu:
Lâyihaların mucib sebeblerine ve ayrıca alı
nan izahlar üzerine her iki lâyiha olduğu gibi
kabul edilmiş ve birleştrilmek suretile hazırlanan
kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konul

mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
R. V.
M. M.
İsparta
Trabzon
M. Unsal
Sırrı Bay
Diyarbekir
Gümüşane
R. Bekit
D. Sakarya
Kayseri
Malatya
İV. Kerven
O. Taner
Muş
Muş
Ş. Ataman
Ş. Çiloğlu
Sivas
Remzi Çiner
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Kâtib
istanbul
F. öymen
izmir
H. Çakır
Mardin
R. Erten
Ordu
H. Yalman

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
1936 malî yılı muvazenei umumiye kanununu
dahil bazı daire bütçelerile (M) cetvelinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
HADDE 1 — 1936 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinin ilişik (1)
sayılı cetvelde yazılı tertibleri arasflıda 302 468
liralık münakale yapılmıştır.
MADDE 2 —* 1936 malî yılı Düyunu umu
miye ve Maarif vekâleti bütçelerinin ilişik (2)
sayılı cetvelde gösterilen tertiblerinden 22 900
lira tenzil edilerek Maliye ve Maarif vekâlet
leri bütçelerinde yeniden açılan ve ilişik (3)
sayılı cetvelde numaraları ve isimleri yazılı fasü ve maddelere fevkalâde tahsisat olarak konul
muştur.
MADDE 3 — 2984 sayılı kanunla umumî
muvazeneye alman Yüksek mühendis mektebi
ile Konya ovası sulama idaresinin mülhak bütçe

ile idare olundukları zamana aid borçlarmm
ödenmesi için 1936 malî yılı Nafıa vekâleti büt
çesinde (Yüksek mühendis mektebimin borçları)
adile yeniden açılan 716 nci fasla 8840 ve Zi
raat vekâleti bütçesinde (Konya ovası sulama
idaresi borçları) adile yeniden açılan 857 nci
fasla 8816 lira fevkalâde tahsisat konumuştur.
MADDE 4 — 1936 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (M) cetveline 150 lira üc
retli (Kars lisesi) ilâve edilmiştir.
MADDE 5 — Bu kanuln neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur.
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CETVEL (1)

F.

M.

Tenzil «dikn Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatın nevi
BAŞVEKALET

69

3 İşletme

2 000

MALİYE
147

VEKÂLETİ

Merkez mefruşat ve demirbaşı

2 000

DÜYUNU UMUMİYE
219

Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare ma
sarifi olarak isabet eden

JANDARMA
489

2 Hayvan yem bedeli

440

1 Melbusat

UMUM K.
60 000
60 000

MAARİF

VEKÂLETİ

592

Memurlar maaşı

593

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek
tekaüd ikramiyesi

597

4 000

40 000

9 000
2 000
90 620

1 Müdür ve muavin ücretleri
2 Muallim ders ücretleri

92 620

rekâtın
603
604
605
606

648

Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
288

2 Kırtasiye
Vilâyetler müteferrikası

360
_._ _.

1 İcar bedeli

607

Daimî memuriyet harcırahı

608

Muvakkat memuriyet harcırahı

1 800
7 000
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—

10 000

— 8 —
P.

M.

609

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatm nevi
Müfettişler harcırah?

9 000

Tetkik masrafları

1 500

614

1

617

2 Bakanlıkça halka, kurumlara ve öğretmenlere parasız dağı
tılmak üzere telif veya tercüme ettirilecek kitablar, dergiler
ve diğer basma yayımların basma, tercüme ve her türlü
neşir masrafları

619
621

tnkılâb müzesi için belge toplama ınasrası
2

622

632

633

4

9

1 000

1937 Paris sergisi masrafları

27 900

îlk ve orta öğretim öğretmenleri ile ilk öğretim
kursları masrafı, harcırah ve ücretleri

631

ispekterleri

1 000

Dersane levazımı
mefruşat

1 000

ve bilûmum ders âletleri, demirbaş ve

Anadolu halk şarkılarını ve halk oyunlarını ve danslarını ve
mahallî kıyafetleri sinema ve pilâka almak için âlet mubaya
ası ve bu işte kullanılacak yerli ve yabancı uzmanların üc
ret ve yol parası, halk türkülerinin derlenme ve armonize
edilme masrafları ile batr şan eserlerinin dilimize adapte
edilmesi masrafları

5 000

Melbusat

3 000

4

638

1 Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitab ve sa
ir masrafları

640

1 Mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat

641

4

645

10 000

İstanbul Kandilli rasathanesi masrafı

637

644

14 200

5 000
229

Hamam, tıraş, meccani talebe harçlığı ve yol masrafı, staj
yer talebe masrafı, telefon tesisatı ve mükâleme bedeli

771

Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve
tercümanları ile ecnebi öğretmen ve usta ücuratı ve bunların
memleket dahilinde gidiş, geliş ve seyahat harcırah ve yev
miyeleri

2 600

2 Kütüpanelerin tasnif ve nakil masrafı
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1 500

_ 9—
P.
653

M.

Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatın nevi

1 İdare heyeti maaşı
2 İdare heyeti ücreti
3 Tedris heyeti maaşı
4 Tedris heyeti, lektörler ve tercümanlar ücreti
5 Tedris heyetine dahil profesörlerle yardımcılarına aid ücret
ler
7 Açık maaşı
Faril yekûnu

NAFIA
706

300
2 000
24 000
13 000
9 120
2 200
50 620

VEKÂLETİ

7 Maarif vekâleti

MİLLÎ MÜDAFAA

9 500

VEKÂLETİ

HAVA

KISMI

911

Maaşatı umumiye

27 000

913

Daimî müstahdemler ücreti

914

Muvakkat tazminat

915

1107 numaralı kanun mucibince gedikli k

916

yevmiyesi
2853 sayılı kanun mucibince verilecek ihtisasi yevmiyesi

917

Temsil tahsisatı ve akçe farkı

7 240

922

Daimî memuriyet harcirahı

3 000

926«

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli

928

Muayyenat

29200
1 200
1 000

k zabit aile zammı
12 650

500

6 610
1 000
1 500

1 Tayinat
2 Hayvan yem bedeli
3 Mahrukat
Fasıl yekûnu

9 110

932

Nakliyat

934

Uçuş müteferrikası

26 000

935

Tayyare şehidleri tazminatı

10 000

17 500
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— 10
Tenzil edilen Zammedilen
Lira
Lira

Muhassasatm nev

7 000

İnşaat, tamirat, istimlâk
Yabancı mütehassıslar ücreti
YEKÛN

.—
302 468

20 000
——— , ~
302 468

CETVEL [2]
Muhassasatm nevi
DÜYUNU

Lira

UMUMİYE

Düyunu umumiye senelik mürettebatı ve meclisi idare masrafı olarak isabet
eden

MAARİF

1 530

VE KALE A t

Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları

10 070

Kültür bakanlığı

8 000

Harcırah

1 300

Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestra*' ve Müzik öğretmen okulu ve Tem
sil akademisi yabancı uzmanlarının ücret ve yol parası

2 000

YEKÛN

22 900

CETVEL [3]
MALİYE
1935 senesinde tahakkuk

VEKÂLETt

eden mazuliyet maaşları karşılığı
MAARİF

1 530

VEKÂLETİ
19 370
2 000

Sanatoryomun bilûmum masrafları
1934 yılı karşılıksız borçlan
YEKÛN

\>9<i
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22 900

S. Sayısı: 86
Gedikli küçük zabit membalarına dair olan kanunun 2 nci
maddesinin B ve C fıkralarının değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/684)
T. G.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/266

28-11-1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
2505 sayılı kanunun 2 nci maddesinin B, C fıkralarının değiştirilmesine ve muvakkat bir
madde ilâvesine dair Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 27-1-1937
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
î. İnönü

Esbabı mucibe
Zamanımızda çoğalmış olan asrî harb silâh ve vasıtalarının lâyikıle kullanılabilmeleri ve
astlarını yetiştirebilmeleri ve halen orta mekteb tahsili görmüş gençlerin ordu kadrosuna er ola
rak girmelerinden ötürü bunlara askerlik bilgisini verecek erbaşların da umumî malûmat itibarile diğerlerinden aşağı olmamaları elzem görülerek Gedikli erbaş hazırlama okullarının orta okul
derecesine çıkarılması ve gedikli erbaşların orta mekteb mezunu olmaları düşünülerek bu kanun
lâyihası hazırlanmıştır.

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
M. M. encümeni
Karar No. 26
Esas No. 1/684

2-11-1937

Yüksek Reisliğe
2505 sayılı kanunun 2 nci maddesinin B, C
fıkralarının değiştirilmesine ve muvakkat bir
madde eklenmesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine
dair ölüp encümenimize havale edilen Başvekâle-

tin 6/266 sayılı ve 28 2 nci kânun 1937 tarihli
tezkeresi ve bağlı evrakı M. M. vekilliğinden
gönderilen memuru huzurunda okundu ve görüşüldü.
Orta mekteb tahsili gören gençlerin ordu kadrosuna er olarak girmelerinden ötürü bunlara askeTİik bilgisi viereteefe erbaşların da tahsil derece-

leri bunlardan aşağı olmamaları elzem görülerek
gedikli erbaş hazırlama öTrallannm orta okul de
recesine çıkarılması hakkındaki esbabı mucibe
yerinde görülmüştür. Ancak gedikli erbaş hazır
lama okulunda tahsilde bulunanlardan tesis edi
lecek olan bu isimdeki orta okula devam etmek
arzusunda bulunacakların ordu ihtiyacı göz önün
de tutularak evsafı lâzimeyi haiz olanların alın
ması hakkında muvakkat maddede tadilât yapıl
mış ve kanun lâyihasının başlığı düzeltildikten
sonra maddeler aynen kabul edilmiştir.
Yüce Heyetin tasvibine arzedilmek üzere

Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
M. M. E. Reisi
M. M.
Kâtib
Diyarbekir
Erzurum
Samsun
K. Sevüktekin
Ş. Koçak
B. Barkın
Antalya
Balıkesir
Elâziz
C. Mengüİbörü
C. Esener
A. S. Ohkay
Erzurum
İstanbul
Kars
A. Akyürek
Dr. H. Ş. Er el A. Kızıldoğan
Kırşehir
Muğla
Sinob
L. M. özdeş
A. Tuna
G. K. încedayı
Kocaeli
Tekirdağ
Urfa
İV. Bozatık
B. Apak
Ahmed Yazgan
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HÜKÜMETİN TBKLlFt

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBÎŞİ

2505 sayılı kanunun 2 nladdesinin B, G fıkrala
rının değiştirilmesine ve muvakkat bir madde
ilâvesine dair kanun lâyihası

2505 sayılı kanunun ikinci maddesinin değiştiril
mesi ve bir muvakkat maddenin eklenmesine
dair kanun lâyihası

1 — 2505 sayılı kanunun 2. maddesinin B,
C. fıkraları aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir:
B) Kıta ve müesseselerde müstahdem erat
tan en az orta mekteb derecesindeki tahsili bi
tirmiş ve lâzım olan şartları haiz isteklilerden.
C) En az orta mekteb derecesindeki tahsili
hariçte bitirmiş ve 18 yaşını tamamlamış ve lâ
zım olan şartları haiz gönüllülerden.

MADDE 1 — 2505 sayılı kanunun ikinci
maddesi aşağıda olduğu gibi değiştirilmiştir:
Gedikli küçük zabit mekteblerine aşağıda
gösterilen yerlerden talebe yetiştirilir.
A) Gedikli küçük zabit hazırlama mekteblerinden,
B) Kıta ve müesseselerde müstahdem erat
tan en az orta mekteb derecesindeki tahsili bi
tirmiş ve lâzım olan şartlan haiz isteklilerden,
C) En az orta mekteb derecesindeki tahsili
hariçte bitirmiş ve on sekiz yaşmı tamamlamış
ve lâzım olan şartları haiz gönüllülerden.

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel hazırlama mekteblerine almanla
rm ve gedikli olmak üzere kıtada ve gedikli
erbaş mekteblerinde bulunanların tahsil dere
celeri ve yetiştirilme tarzları eski hükümler da
iresinde devam eder.

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun nes
rinden evvel hazırlama mekteblerine almanlarm
ve gedikli olmak üzere kıtada ve gedikli erbaş
mekteblerinde bulunanların tahsil dereceleri ve
yetiştirilme tarzları eski hükümler dairesinde
devam eder. Ancak hazırlama mekteblerinde
bulufoupta orta mekteb tahsiline devam etmek
isteyenlerden ordu kadrosu ihtiyacı nazarı dik
kate almarak şeraiti lâzimeyi haiz olanlar orta
tahsillerine devam ettirilir.

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî
Müdafaa vekili memurdur.
27 - 1 -1937
Bg. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. İnönü
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
Ş. Kaya
Ş. Saraçoğlu
ML V.
Na. V.
Ûc V.
S. Ankan
A, Çetinkaya
C. Boyar
S. î. M. V..
G. î. V .
Zr. V.
Dr. R. Saydam Bana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3 — Hükümetin 3 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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S. Sayısı: 92
Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülü hakkındaki
kanunun 18 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/873)
T.'C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/65

11-1-1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine
Devlet memurları maaşatmın tevhid ve teadülü hakkında 1452 sayılı kanunun 18 nei maddesi
ne bir fıkra eklenmesi için Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16-1-1937
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunul
muştur.
Bagvekil
î. İnönü

Esbabı mucibe
1452 sayılı teadül kaııunile 4 ncü dereceye kadar olan memurlar iğin (2,5) - (3,75) arasında
değişen muhtelif nisbetlerde emsal kabul olunmuş iken 3 ncü ve daha yukarı dereceler için esa
sen yüksek olan maaş asılları üzerinden (4) emsali tesbit edilmiş bulunması hasebile en yüksek
üç derecedeki memurlara mesken tazminatı verilmemesi o zaman muvafık görülmüş idi.
Hali hazırda ise filî vaziyet, teadül kanununun tanzimi sırasındaki vaziyete göre, mevzubahs farkı mühim nisbette azaltmıştır. Filhakika evvelce maaşlardan yapılan vergi tevkifatını
1425 numaralı kanun kaldırmış olduğu halde sonradan kabul edilen bazı kanunlarla, memur
maaşları yeniden kazanç, iktisadî buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım gibi bazı ver
gilere tâbi tutulmuştur. Bir taraftan bu vergilerden ilk ikisinin, maaş miktarı arttıkça nisbeti yük
selen müterakki birer vergi olması, diğer taraftan mesken tazminatının bu iki vergiden muaf
bulunması yukarı derecelerdeki memurlarla diğerlerinin ellerine geçen para miktarı arasında
evvelce mevcud bulunan ve o zaman bunlara mesken tazminatı verilmemesine saik olan farkı çok
azaltmıştır.
Meselâ; teadül kanununa göre 4 ncü derecedeki bir memurun maaş ve emsali hasılı yekûnu
288 lira tuttuğu halde emsali hasılı ile birlikte üçüncü derecedeki memurun aylığı 400 liraya ba
liğ olmakta idi ki aradaki fark 112 liradan ibarettir. 4 ncü derecedekilerin mesken tazminatı da
hesaba katılırsa bu fark 82 liraya iner.
Bu gün ise 4 ncü dereceden bir memur 237 lira 85 kuruş aldığı halde 3 ncü derecedeki me
mura 290 lira 4 kuruş verilmektedir. Şu halde aradaki (112) ve (82) liralık fark (52) lira (19)
kuruşa düşmüştür.
(2) nci ve (1) nci derecedeki memurlar için de vaziyet aynidir.
Binaenaleyh bu günkü filî vaziyete göre 1 - 3 ncü derecedekilere de diğerleri gibi mesken taz
minatı verilmesi lüzumlu görülmüştür.
Verilecek tazminat miktarının tayinine gelince, bunun için mevzubahs - üç - derecedeki me
mur ve generallerin ikamet edebildikleri meskenlerin Ankaradaki ve Ankara haricindeki icar be
delleri arasında yapılan mukayese esas tutulmuş ve bunların Ankarada vermeğe mecbur olduk
ları kira miktarlarının başka yerlerdeki kira miktarlarına nazaran farkı nazarı itibare almrak
kendilerine ayda (60) şar lira mesken tazmin atı verilmesi muvafık görülmüş ve ilişik kanun lâ
yihaları bu maksadk hazırlanmıştır.

—2—
Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 55
Esas No. 1/673

4-II-1937

Yüksek Reisliğe
Devlet memurları maaşatınm tevhid ve tea&ümesken tazminatı miktarı noktasından mühimce
lü hakkındaki kanunun 18 nci maddesine bir fıkbir fark meveud ise de muhtelif teşkilât kanunla
ra eklenmesine dair olup Başvekâletin 11 ikinci
rile her sınıf memurların 1452 numaralı kanukânun 1937 tarih ve 6/65 sayılı tezkeresile Yüknun meriyetindenberi az çok dereceleri ilerilemiş
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye ve- ve bu suretle terfihleri temin edilmiş olduğundan
kâleti müsteşarı hazır olduğu halde okundu ve
lâyihanın olduğu gibi kabulü muvafık görülmüşkonuşuidu.
tür.
Esbabı mueibede yazılı sebeblere ve verilen
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere
izahata göre birinci, ikinci ve üçüncü derecelerdeYüksek Reisliğe sunuldu.
ki memurlara 1452 numaralı teadül kanununun
R. V.
M. M.
Kâtib
meriyetinden sonra mevzu vergilerin Ankaradaki
İsparta
Trabzon
istanbul
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Devlet memurları maaşatımn tevhid ve teadülü
hakkındaki 1452 sayılı kanunun 18 nci madde
sine hir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası
MADDE 1 — 1452 sayılı kanunim. 18 nci I
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini İcraya
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1, 2 ve 3 ncü derecelere dahil memurlar6 - I - 1937
dan Ankarada bulunanlara ayda (60) lira muBş. V.
Ad. V.
M. M. V.
vakkat tazminat maaşlarına ilâveten verilir.
1. İnönü
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Bu fıkra mucibince verilecek olan muvakkat
Da. V.
Ha V.
Mal V.
tazminat 1890 numaralı kanunla alman îktısaŞ. Kaya
Dr. T. R. Araş
F. Ağralı
dî buhran vergisinden müstesnadır.
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Arikan
A. Çetinkaya
C. Bayar
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V. V.
muteberdir.
Dr. Refik Saydam Rana Tarkan C. Bayar
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S. Sayısı: 93
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 1453
sayılı kanunun 10 uncu maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kam'n lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/674)

T.

a

Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı: 6/64

11 - I - 1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkmda 1453 sayılı kanunun 10 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - I - 1937
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil

î. înönü

Esbabı mucibe
1452 sayılı teadül kanunile 4 ncü dereceye kadar olan memurlar için (2,5) - (3,75) arasında deği
şen muhtelif nisbetlerde emsal kabul olunmuş iken 3 ncü ve daha yukarı dereceler için esasen yüksek
olan maaş asılları üzerinden (4) emsali tesbit edilmiş bulunması hasebile en yüksek üç derecedeki
memurlara mesken tazminatı verilmemesi o zaman muvafık görülmüş idi.
Hali hazırda ise filî vaziyet, teadül kanununun tanzimi sırasındaki vaziyete göre, mevzubahs farkı
mühim nisbette azaltmıştır. Filhakika evvelce maaşlardan yapılan vergi tevkifatmı 1452 numaralı
kanun kaldırmış olduğu halde kabul edilen bazı kanunlarla, memur maaşları yeniden kazanç, ikti
sadî buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım gibi bazı vergilere tâbi tutulmuştur. Bir taraf
tan bu vergilerden ilk ikisinin, maaş miktarı arttıkça nisbeti yükselen müterakki birer vergi olması,
diğer taraftan mesken tazminatının bu iki vergiden muaf bulunması yukarı derecelerdeki memurlarla
diğerlerinin ellerine geçen, para miktarları arasında evvelce mevcud bulunan ve o zaman bunlara mes
ken tazminatı verilmemesine saik olan farkı çok azaltmıştır.
Meselâ; teadül kanununa göre 4 ncü derecedeki bir memurun maaş ve emsali hâsılı yekûnu 288 li
ra tuttuğu halde emsali hâsılı ile birlikte üçüncü derecedeki memurun aylığı 400 liraya baliğ olmak
ta idi ki aradaki fark 112 liradan ibarettir. 4 ncü derecedekilerin mesken tazminatı da hesaba katılır
sa bu fark 82 liraya iner.
Bu gün ise 4 ncü dereceden bir memur 237 lira 85 kuruş aldığı halde 3 ncü derecedeki memura
290 lira 4 kuruş verilmektedir. Şu halde aradaki (112) ve (82) liralık fark (52) lira (19) kuruşa
düşmüştür.
(2) nci ve (1) nci derecedeki memurlar için de vaziyet aynidir.
Binaenaleyh bu günkü filî vaziyete göre 1 - 3 ncü derecedeMlere de diğerleri gibi mesken tazmi
natı verilmesi lüzumlu görülmüştür.
Verilecek tazminat miktarının tayinine gelin- ee, bunun için mevzubahs üç derecedeki memur
ve generallarm ikamet edebildikleri meskenlerin Ankaradaki ve Ankara haricindeki icar bedelleri
arasında yapılan mukayese esas tutulmuş ve bunların Ankarada vermeğe mecbur oldukları kira mik-
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tarlannm başka yerlerdeki kira miktarlarına nazaran farkı nazan itibare almarak kendilerine ayda
(60) §ar lira mesken tazminatı verilmesi muvafık görülmüş ve ilişik kanun lâyihaları bu maksadla
hazırlanmıştır.

Millî Müdafaa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Millî Müdafaa encümeni
Karar No. 20
Esas No. 1/674

18 - I - 1937

Yüksek Başkanlığa
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kında 1453 sayılı kanunun 10 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesine dair
Başvekâletten Yüksek
Başkanlığa sunulub encümenimize havale edilen
11 kânunusani 1937 tarih ve 6/64 sayılı tezkere
ve ilişiği Maliye müsteşarile Millî Müdafaa ve
killiğinden gönderilen memuru huzurunda okun
du ve konuşuldu :
Bu günkü filî vaziyet nazarı dikkate alına
rak 1 - 3 ncü derecelerde bulunan ordu mensuplanndan Ankarada bulunanlara 60 lira mes
ken bedeli tazminatının verilmesi hakkında Hü
kümetin esbabı mucibesi yerinde görülmüş ve ka

nun lâyihası aynen kabul edilmiş olduğundan
havalesi mucibince Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
M. M. E. Reisi
M. M.
Kâtib
Erzurum
Samsun
Diyarbekir
Ş. Koçak
R. Barkan
K, Sevüktekin
Elâziz
Erzurum
Balıkesir
C. Esener
A. S. Ohkay
M. Akyürek
Kırşehir
Kocaeli
İstanbul
L. M. özdeş
M. Bozattk
Dr. H. Ş. Erel
Muğla
Tekirdağ
Urfa
Ahmed V. Tazgan
N. Tuna
R. Apak

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 56
Esas No. 1/674

4 - II - 1937

Yüksek Reisliğe
Zabitan ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki 1453 sayılı kanunun 10 ncu maddesine
bir fıkra eklenmesine dair olup Başvekâletin
11 - 1 -1937 tarih ve 6/64 sayılı tezkeresile yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Millî Müda
faa encümeninin mazbatasile birlikte encümeni
mize verilmiş olmakla Maliye vekâleti müsteşarı
ha?zır olduğu halde okundu ve konuşuldu.
3 - II - 1937 tarih ve 55 numaralı mazbata
mızda dermeyan olunan mütalealara binaen ka
nun lâyihası encümenimizce de olduğu gibi ka
bul edilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere

Yüksek Reisliğe sunuldu.
Reis vekili
İsparta
M. Unsal
Çorum.
E. S. Akgöl
İzmir
H. Çakır
Mardin
R. Erten
Ordu
H. Yalman

( S. Sayısı : 93 )

M. M.
Kâtib
İstanbul
Trabzon
F. öymen
Sırrı Day
Diyarbekir
Gümüşane
D. Sakarya
R. Bekit
Kayseri
Malatya
M. Kerven
O. Taner
Muş
Muş
Ş. Ataman
Ş. Çiloğlu
Sivas
Remzi Çiner

HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Zabıtan ve askerî memurların maa§ah hakkın
daki 1453 sayılı kanunun 10 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası
MADDE 1 — 1453 saydı kanunun 10 ncu
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
(1, 2 ve 3 ncü derecelere dahil olan zabitan
ve askerî memurlardan Ankarada bulunanlara
ayda (60) lira muvakkat tazminat maaşlarına
ilâveten verilir.
Bu fıkra mucibince verilecek olan muvakkat
tazminat 1890 numaralı kanunla alman iktisadî
buhran vergisinden müstesnadır.).
MADDE 2
muteberdir.

Bu kanun

neşri tarihinden

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya
Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye vekilleri
memurdur.
6 - I - 1937
Bş. V.
M. M. V.
Ad. V.
/. inönü
K. Özalp
Ş. Saraçoğlu
Da. V.
Mal. V.
Ha. V.
Ş. Kaya
Dr. T. R. Araş
F. Ağralı
M f . VT.
Na. V.
lk. V.
S. Arikan
A. Çetinkaya
C. Bayar
S. î. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. Tl. Saydam Hana Tarkan
M. Krkmen

S. Sayısı: 98
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve
harcırahları hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Bütçe
encümeni mazbatası (2/47)
Yüksek Reisliğe
1613 sayılı kanun mucibince Büyük Millet Meclisi azalarına verilmekte olan harcırahlar yalnız
intihab daireleri merkezlerine kadar olan mesafelere göre hesab ve tediye edilmektedir.
Halbuki: her intihab dairesine vaki olan seyahatlerde vilâyetlere bağlı bütün kazalara da uğramak
mecburiyeti ve Büyük Millet Meclisi azalarının indelicab intihab dairelerine ve hatta memleketin
her köşesine seyahatleri gibi esbab karşısında harcırah namile verilen mebaliğin çok fevkinde mas
raflar ihtiyar edildiği bu güne kadar yapılan tecrübelerle anlaşılmıştır.
Bu itibarla tediye olunan harcırah ile ihtiyar olunan masraflar arasında bir muvazene ve adalet
tesisi maksadı ile harcırah olarak veriler mebaliğin sarfiyata tekabül edecek bir hadde iblâğı derpiş kı
lındığı için 1936 malî yılından itibaren her içtima senesinde Büyük Millet Meclisi azalarına zatî ve
aile ve fevkalâde içtimalara karşılık olmak üzere maktuan yalnız biner lira itası hususuna dair tan
zim kılman aşağıda yazılı kanun lâyihasının kabulünü arz ve teklif eyleriz.
îdare âmiri
Dr. 8. Vzel

îdare âmiri ,
î. F. Alpaya

îdare âmiri
H. Bayrak

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 63
Esas No. 2/47

5 - II 1937

Yüksek Reisliğe
Büyük Millet Meclisi azalarının 1930 hazira
nından itibaren alacakları tahsisat ve harcırah
larına aid 1613 numaralı kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında idare âmirleri ta
rafından hazırlanıp Riyasetçe encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası İdare âmiri İrfan
Ferid Alpaya ve Maliye müsteşarı Faik Baysal
hazır oldukları hade okundu ve konuşuldu.
Esbabı mucibe lâyihasında yazılı sebebler ve
encümenimize verilen izahat muvafık görülmüş
ve lâyiha tetkik edilerek şekle aid bazı değişik
likle kabul edilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere

Yüksek Reisliğe sunulmuştur.
Kâtib
M. M.
R. V.
Trabzon
İstanbul
İsparta
F. öymen
Sırrı Day
Mükerrem Unsal
Çorum
Balıkesir
Edirne
E. Adakan
F. Kaltakkıraı
M. Cantekin
Malatya
îzmir
îzmir
0. Taner
H. Çakır
K. tnanç
Manisa
Mardin
Muş
B. Erten
Ş. Ataman
T. Türkoğlu
Seyhan
Sivas
Ordu
H. Yalman
Naci Eldeniz
R. Basara
Yozgad

2 İDABE HEYETİNİN TEKLÎFÎ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ

Büyük Millet Meclisi azalarının 1930 senesi hazi
ranından itibaren alacakları tahsisat ve harcirahlarma aid 1613 numaralı kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hokkanda kamın lâyihası

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcirahları hakkındaki 1613 sayılı kanunun bazı
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası

MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi azasma
devir ve aile harcıranı da dahil olmak üzere
gerek alelade ve gerek fevkalâde içtimalar müHasebetile gelme ve gitme harcırahı olarak her
içtima senesi için bir teşrinisanide maktuan ve
bir güna tevkifata tâbi olmamak şartı ile biner
lira verilir.

MADDE 1 — Teklifin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2 — 1613 sayılı kanunun üçüncü
maddesinin birinci fıkrası mülgadır.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete geçtiği tarihte verilecek olan 1936 senesine
aid harcırahtan âdi içtima senesi için evvelce
tesviye edilmiş olan zatî harcırahlar tenzil olu
nur.

MUVAKKAT MADDE — 1936 içtima se
nesi harcırahı bu kanunun meriyeti tarihinde
tahakkuk ve tediye edilir. Ancak 1936 malî
yılı bütçesinden alelade içtima için verilmiş olan
gitme ve gelme z,atî harcırahlar bundan tenzil
olunur.

MADDE 2 — B u kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 3 — Bu kanun hükmü Büyük Millet
Meclisi tarafından icra olunur.
İdare âmiri
İdare âmiri
İdare âmiri
Dr. $. Vzel
Î.F. Alpaya
E. Bayrak

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur.

(S. Sayısı : 9$)

S. Sayısı: 95
Trabzon mebusu Hasan Sakanın Devlet dairelerinin vekâ
letlere tefriki ve siyasî müsteşarlıklar teşkili hakkında
kanun teklifi ve-^^eşkilâtf^sasiyej^J^^
mazbataları (2/46)
Kanun teklifinin mucib sebebleri
Cumhuriyet rejimi içinde memleketin terakki ve inkişafını muvazi olarak Devlet dairelerinin
iş faaliyetleri o kadar süratle ilerlemiş ve ilerlemektedir ki. bu artmaların ieablarını yalnız idarî
teşkilât kadrolarını (tevsi) genişletmekle işin altından kalkmak çok müşkül bir safhaya girmiştir.
îdarî teşkilât ve memuriyet silsilesi ne kadar çok memurdan teşekkül ederse etsin, bunlarm mesaisi
nihayet âmme işlerinin ihzarî devresine aid türlü muamelelerden ibarettir.
Harzırlık devrelerini geçiren Devlet muameleleri bunlarm mesuliyetini üzerine almış siyasî şef
ler tarafından görülüp tetkik edilmedikçe ve ieab eden kararlar verilmedikçe bu muameleler ikmal
edilmiş olmazlar. Devlet dairelerinin daima artan işlerile birlikte günden güne genişleyen idare teşki
lâtının icab ve zaruretlerini değişmeyen, sabit bir siyasî teşkilâtla karşılamak ne kadar zor, hatta
ne kadar imkânı şüpheli bir mesele olduğunu anlamak için uzun tetkike ihtiyaç yoktur. Devlet daire
lerinin hizmetlerindeki bu artma ve çoğalma başlarında bulunan Hükümet erkânının yalnız dairele
rindeki idarî ve icraî vazifelerini arttırmakla kalmamıştır ve kalamaz. Bu fazlalaşmak müşarileyhimin
Büyük Millet Meclisindeki faaliyetlerine de sirayet etmiştir.
Bu vaziyetten mülhem olarak tanzim ettiğim bu kanun teklifimi bariz bir ihtiyaca cevab vermek
gibi, amelî bir faydası olacağı mülâhazasile takdim ediyorum. Teklifim, yukarıda arzettiğim ihtiyacın
tedbirlerini iki kısımda mütalea etmektedir. Birincisi doğrudan doğruya icra Vekilleri Heyetini teş
kil eden vekâletlerde bir genişlik, bir çoğalma imkânını temin etmektir.
İkincisi - îttisa imkânı tabiatile mahdud olan Hükümet Heyetinin, kabinenin yeni idare ve ihti
yaçlarına bunalmadan kifayet edecek hale konulmasına yarayan ikinci derecede siyasî bir teşkilât ile
çare bulmaktır. Teklifimin istihdaf ettiği parlâmentaire müsteşarlıklar teşkili bu mülâhazadan
doğmuştur.
Böyle bir teklifi hazırlarken ilk düşünülecek nokta bu teşkilâtın ihdası bir «Constitutionnel»
teşkilâtı esasiye meselesi olup olmadığıdır.
Bu hizmetin bizde tamamen yeni bir vazife olduğu ve teşkilâtı esasiye kanununun bu hususta
sakit olmasr bakımından bunun bir teşkilâtı esasiyeden ziyade hususî bir kanun mevzuu olması
düşünülebilirse de esasî kanunun, kabinenin seçim tarzına teallûk eden 44 ncü, mezun ve mazur
olan vekile diğer bir vekilin niyabeti hükmünü taşıyan 49 ncu ve mesuliyet ve ceza bahislerini
ihtiva eden 50 nci maddelerine siyasî müsteşarların da ilâvesi suretile yapılan tadilât bir teş
kilâtı esasiye mevzuuna sevketmiş olduğundan teklifin bu noktadan mütaleası icab etmektedir.
Teklifin maddelerinde daima ve mümkün olduğu kadar elastikiyet «Souplesse» esasma uy
gun ve siyasî müsteşarların vekillerle tam bir ahenk içinde mesai arkadaşlığı yapmaları lüzum
ve zarureti, manasız fikir ihtilâflarından ve istirkab tezahürlerinden mümkün olduğu kadar teş
kilâtı korumak düşüncesi göz önünde tutulmuştur.
Devlet, millet işlerinin intizam vo süratlo yürütülmesi hususunda siyasî vazife ve mesuliyet
almış olan vekil arkadaşlarımıza faydalı ve emin mesai arkadaşları terfik etmek teklifimin esas
hedef ve gayesidir.
Evvelemirde Teşkilâtı esasiye encümenine havalesi ricasile tfoljguz saygılarımı sunarım.

Trabzon mesubu

— 2—
Teşkilâtı esasiye <

i mazbatası

T. B. M. M.
Teşküâtı esasiye encümeni
Karar No. 3
Esas No. 2/46
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve si
yasî müsteşarlıklar teşkili hakkmda Trabzon
mebusu Hasan Saka tarafından verilip encüme
nimize havale buyurulan kanun lâyihası teklif
sahibinin huzurile encümenimizde tetkik olundu
ve icabı düşünüldü.
Medeniyet dünyası, terakki alanmda baş
döndürücü bir hızla ilerlerken Türkiye Devleti,
Cumhuriyet rejimi içinde vâsıl olduğu bu gün
kü mesut netice ve tekemmül derecesile iktifa
edememesi ve az zamanda çok ve büyük işleri
başararak hayatm akışma muvazi bir yol takib
etmesi icab edib bu itibarla memleketin her ba
kımdan terakki ve inkişafı karşısmda iş faali
yetleri günden güne artan ve bu günkü ihti
yacı bile pek güçlükle karşılryan Devlet daire
ve teşkilâtının tevessüüne katî lüzum ve ihti
yaç görülmektedir.
Halen bir vekâletin şahsiyeti maneviyesinde
içtima ettirlen mütenevvi vazaifin yarın tahak
kuk edecek her hangi bir lüzum ve ihtiyaç karşı
sında iki ve hatta üç vekâlete ayrılması ve her
dairenin başına mesul ve siyasî bir Devlet, ada
mının getirilmesi veya görüşülecek işlerde rey ve
mutalealarmdan istifade edilecek zevatın Heyeti
vekile azası meyanında bulundurulmaları mem
leketin yüksek menfaatlerine uygun görüldüğü
takdirde bu genişleme mecburiyetinin tahakkuk
ettirilebilmesi için bu salâhiyetin, Devletin bü
tün siyasî ve idarî mesuliyetini elinde bulun
durmakta olan Başvekile verilmesi çok yerinde
bulunmuş olduğu gibi Teşkilâtı esasiye kanunu
muzda da vekâletlerin adedi zikrütasrih edilme
miş olmasma ve mezkûr kanunun 48 nci madde
sinde ise bunun ayrı bir kanunla tayin edileceği
tasrih edilmiş bulunmasına binaen teklifi ka
nunide irae edilen bu genişleme, ana kanunu-

muzun bu baptaki emrine de mugayir görül
memiştir.
Siyasî müsteşarların teşkilâtı ve bunlarm
seçim vaziyetleri, Teşkilâtı esasiye kanunumuz
da ahiren vaki değişiklik ile taayyün etmiş ol
masına göre teklifi kanuninin buna dair olan
üçüncü ve dördüncü ve sekizinci maddeleri kal
dırılmış ve bu itibarla kanunun başlığı Devlet
dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî müste
şarların vazife ve salâhiyetlerini gösteren kanun
lâyihası şekline ifrağ olunmuştur.
Ve kezalik teklifi kanunide; îcra Vekilleri
Heyeti teşkilâtında olduğu gibi siyasî müsteşar
ların da adedleri ve hangi vekâletlerde va
zife görecekleri ve îcra Vekilleri içtimalarına
iştirak şekilleri kezalik Başvekilin reyü tensi
bine bırakılması ve siyasî müsteşarlara tevdi
olunacak muayyen işlerdeki şahsî mesuliyet
lerinden maada gerek iş aldıkları vekâletlerde
ve gerek Büyük Millet Meclisinde vekiller na
mına göreceği işleri ve bu vazifelerin hudud ve
derece ve nevilerinin îcra Vekilleri Heyetince
çıkarılacak ayrıca bir kararname ile tayini ve
nihayet vazifelerinden ayrılmaları şekillerini
gösteren maddeleri encümt nimizce de muvafık
görülmüş olmakla bu bapta tanzim kılınan maz
bata ve kanun lâyihası Bütçe encümenine havale
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur.
Teş. E. E. Reisi
Sivas
Ş. Günaltay
Kütahya
R. Peher
Eskişehir
Ziya özer
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M. M.
Manisa
K. Örer
Denizli
N. A. Küçüka
Aydın
T. San

Kâtib
Tokad
R. Erişken
Kastamonu
Dr. T. Arslan
Seyhan
H. Uran

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe
encümeni
Mazbata No. 61
Esas No. 2/46
Yüksek Reisliğe
Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve si
yasî müsteşarlıklar hakkında Trabzon mebusu
Hasan Sakanın kanunî teklifi Teşkilâtı esasiye
encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize
verihnDş olmakla teklif sahibi hazır olduğu hal
de okundu ve konuşuldu .
Teklif olunan lâyiha esbabı mucibesine na
zaran encümenimizce Teşkilâtı esasiye encüme
ninin tadili dairesinde kabul edilmiştir. Umu
mî heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek
Reisliğe sunuldu .
Reis vekili
İsparta

Mükerrem

Unsal

M. M.
Trabzon

Kâtib
İstanbul

Sırrı Day

F. Öymen

Balıkesir

Çorum

Diyarbekir

E. Addkan

M. C ant ekin

Büstü Bek it

(TÜmüşane

İznuir

izmir

D. Sakarya

II. Çakır

K. İnanç

Kastamonu

Malatya

T. Çoşkan

M. Öker

Manisa

Maraş

T.

Türkoğlıı

.1.

Muş

Şevki

Çiloğlu

Muş

Ş.

Sivas

R. Basara

( S. Sayısıj 95)

Tiridoğlu
Ataman
Sivas

Remzi

Çiner

Malatya

0.

Taner

Mardin

R.

Erten
Ordu

TL. Yalman
Yozgad

S. leöz
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TRABZON MEBUSU HASAN SAKANIN
TEKLÎFÎ

TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİNİN
DEĞtŞTÎRlŞÎ

Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî
müsteşarlıklar hakkında kanım teklifi

Devlet dairelerinin vekâletlere tefriki ve siyasî
müsteşarlıklar hakkında kanun teklifi

Vekâletler : Kabine

I

I

Vekâletler : Kabine

MADDE 1 — Devlet daireleri, biri Başvekâ
let olmak ve adedleri on ikiden az ve on altıdan
fazla olmamak üzere vekâletlere ayrılır. « Dev
let vekili » denilen vekâletsiz vekiller de bu
adada dahildir.

MADDE 1 — Devlet daireleri, biri Başve
kâlet olmak ve adedleri on ikiden az ve on
altıdan fazla olmamak üzere vekâletlere ay
rılır. «Devlet vekili» denilen vekâletsiz vekil
ler de bu âdâda dahildir.

MADDE 2 — İcra Vekilleri Heyetinin kaç
vekâletten terekküb edeceği, her kabine teşki
linde Başvekil tarafından gösterilen ve Cumhur
Reisinin tasdikma iktiran eden kabine azasma
göre taayyün eder.

MADDE 2 — İcra Vekileri Heyetinin kaç
vekâletten terekküb edeceği, her kabine teş
kilinde Başvekil tarafından gösterilen ve Cum
hur Reisinin tasdikma iktiran eden kabine aza
sma göre taayyün eder.

n
Siyasî müsteşarlar
MADDE 3 — Vekâlet işlerinde, vekillere
yardımcı bir vazife görmek üzere, siyasî müs
teşarlıklar teşkil olunmuştur.
MADDE 4 — Siyasî müsteşarlar, Büyük Mil
let Meclisi azası arasından, Başvekil tarafından
seçilirler. Memuriyetleri Başvekilin arzı ve Cum
hur Reisinin tasdikile tamam olur.
II
Siyasî müsteşarlar
MADDE 5 — Siyasî müsteşarların adedini ve
hangi vekâlet işlerinde vazife göreceklerini Baş
vekil tayin eder ve kararnamesi ona göre tan
zim ve tasdik olunur. Lüzumuna göre bir ve
kâlet için birden fazla siyasî müsteşar seçile
bilir.

MADDE 3 — Siyasî müsteşarların adedini
ve hangi vekâlet işlerinde vazife göreceklerini
Başvekil tayin eder ve kararnamesi ona göre
tanzim ve tasdik olunur. Lüzumuna göre bir
vekâlet için birden fazla siyasî müsteşar seçi
lebilir.

MADDE 6 — Siyasî müsteşarların icra Ve
killeri Heyetinin içtimama iştiraki Başvekilin
davetile olur. Vekiller Heyetinde reyleri istişaridir.

MADDE 4 — Siyasî müsteşarların îcra Ve
killeri Heyetinin içtimama iştiraki Başvekilin
davetile olur. Vekiller Heyetinde reyleri istisaridir.

MADDE 7 — Siyasî müsteşarlar, gerek Baş
vekilin ve gerek bulundukları vekâlet vekilleri
nin kendilerine tevdi ettikleri muayyen işler
den dolayı şahsî mesuliyet yüklenmiş olurlar.

MADDE 5 — Siyasî müsteşarlar, kendile
rine tevdi olunan muayyen işlerden dolayı şah
sî mesuliyet yüklenmiş olurlar. Ancak bu iş
lerden dolayı vekilleri» Büfrük Millet Meclisi-
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Ancak bu işlerden dolayı vekillerin Büyük Mil
let Meclisine karşı siyasî mesuliyetleri tamamen
bakidir.

ne karşı siyasî mesuliyetleri tamamen bakidir.

MADDE 8 — Vazife veya mazeret sebebüe
bir müddet iğin vekalet başmdan ayrılan vekil
lere, îcra Vekilleri Heyetinden birinin vekâleti
olduğu gibi, Başvekilin inhası üzerine siyasî
müsteşarlardan brinin vekâlet etmesi de caizdir.
MADDE 9 — Mensub oldukları Hükümetin
toptan istifa veya ıskatile, siyasî müsteşarların
vazifeleri de nihayet bulur. Ancak bir vekilin
münferid istifa veya ıskatı o vekâletteki siyasî
müsteşarın da çekilmesini intaç etmez.

MADDE 6 — Mensub oldukları Hükümetin
toptan istifa veya ıskatile siyasî müsteşarların
vazifeleri de nihayet bulur. Ancak bir vekilin
münferid istifa veya ıskatı o vekâletteki siyasî
müsteşarın da çekilmesini intaç etmez.

m
Vazife ve mesuliyet
MADDE 10 — Siyasî müsteşarların vazife
ve mesuliyetleri umumî surette ve mesul
vekilin direktifi dairesinde;
vekâletlerin
bütün işlerinde vekile yardım etmek, idaresi
kendilerine verilen muayyen vekâlet hizmetleri
hakkında icab eden kararları vermek, vekâle
tin Büyük Millet Meclisindeki işlerini vekiller
namına takib ve intaç eylemek, vekillerin muhatab oldukları suallere vekil namma cevab ver
mekten ibarettir.

MADDE 7 — Siyasî müsteşarların vazifeleri
umumî surette ve mesul vekilin direktifi da
iresinde; vekilin bizzat yapacağı bütün işlerde
vekile yardım etmek, idaresi kendilerine veri
len muayyen vekâlet hizmetleri hakkmda icab
eden kararlan vermek, vekâletin, Büyük Millet
Meclisindeki işlerini vekiller namma takib ve
intaç eylemek, vekillerin muhatab oldukları su
allere vekil namma cevab vermekten ibarettir.

MADDE 11 — Siyasî müsteşarların onuncu
maddede esasları gösterilen vazifelerinin hudud,
derece ve nevileri îcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan ayrıca bir kararname ile tayin olunur.

MADDE 8 — Siyasî müsteşarların yedinci
maddede esasları gösterilen vazifelerinin hudud,
derece ve nevileri İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan ayrıca bir kararname ile tayin olunur.

MADDE 12 — Siyasî müsteşarlara mebus
luk tahsisatına ilâve olarak ayda iki yüz lira
tahsisat verilir.

MADDE 9 — Siyasî müsteşarlara mebusluk
tahsisatına ilâve olarak ayda iki yüz lira tahsi
sat verilir.

MADDE 13 — Bu kanun hükümleri neşri
tarihinden başlar.

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 14 — Bu kanun hükümlerini Baş
vekâlet tatbika memurdur.

MADDE 11 — Bu kanun hükümlerini Baş
vekâlet tatbika memurdur.
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S. Sayısı: 45
Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bağlı (B) listesinde yapılacak tashih hakkında
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri
mazbataları (1/546)
T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/1537

12-V-1936

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
3 teşrinievvel 1930 tarihli Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bağlı (B) listesinde yapılacak tashih hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 7 - V -1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı
mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
/ . İnönü

Esbabı mucibe mazbatası
3 teşrinievvel 1930 tarihli Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedesine
ilişik (B) listesinde % 30 gümrük resmi tenzilâtından istifade eden süpürge otunun hizasına
1 • VII -1929 tarihli gümrük tarifesinin 265 pozisyonu yazılacak iken yanlışlıkla (Saman, kuru
yaprak, yosun ve saireye aid) 261 pozisyon numarası konmuştur. Gümrük tarifesi tatbikatının sa
lim bir tarzda cereyanı için bu babda yapılması lüzumlu görülen tashihe Yunan Hükümetinin,
bir örneği ile tercümesi ilişik notası ile, muvafakati de istihsal edilmiştir.
Mevzubahs maddeye ilişik (B) listesinde süpürge otunun hizasında yazılı 261 pozisyonunun 265
şeklinde tashihinin icrası için keyfiyet Büyük Meclisinizin yüksek tasvib ve tasdikına arzedilmiştir.

_- 2 —
Hariciye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Hariciye encümeni
Karar No. 29
Esas No. 1/546

9-VI-1936

Yüksek Reisliğe
3 teşrinievvel 1930 tarihli Türkiye - Yunanis
tan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bağlı (B) listesinde yapılacak bir tashihe dair
olüb Başbakanlığın 12 mayıs 1936 tarih ve 6/1537
sayılı tezkeresi!e Büyük Meclise sunulan ve encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası tetkik
ve müzakere olundu.
İstenilen tashih muahedeye ilişik (B) liste
sinde « Süpürge otu » hizasınla gümrük tarifesi
nin 265 nci pozisyonu yazılacak iken (261) ra

kamının yazılmış olması sebebiledir.
Hükümetin kanun lâyihası aynen kabul edil
miş ve Yüksek huzurunuza sunulmuştur.
Kâtib
Ha. E. Reisi
M. M. Na.
Kastamonu
Kastamonu
Trabzon
Ş. lldem
8. îldem
Hasan Saha
Elâziz
Kars
Niğde
M. Akyüz
F. Aykaç
Kâmil îrdelp
Kocaeli
Tokad
8.
Yiğit
N. Tor oy

îktısad encümeni mazbatası
T. B. M. M.
îkttsad encümeni
Karar No. 10
Esas No. 1/546

6-1-1937

Yüksek Reisliğe
3 birinci teşrin 1930 tarihli Türkiye - Yuna
nistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bağlı (B) listesinde yapılacak bir tashihe
aid Hariciye vekilliğince hnzrrlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 7 - V - 1936 tarihinde Yüksek
Meclise arzı kararlaştırılarak encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası görüşüldü.
Hükümetin mucib sebeblerinde görüldüğü
üzere bir tashihten ibaret olan bu kanun lâyi
hası şekle aid tadil ile kabul edilmiştir.
Umumî Heyete

arzedilmek

üzere

Yüksek

Reisliğe sunuldu.
îk. E. Reisi
Kâtib
M. M. na.
Tekirdağ
Niğde
Cîazi Anteb
8. K e sel) ir Remzi Güreş
Dr . R. Ferid T alay
Aza
Aza
Aza
Afyon K.
Ankara
Konya
Bere T ürker
A. Ulus
77. Dikmen
Aza
Aza
Aza
Aydm
Samsun
Giresun
N. Topçuoğlu
Muzaffer Kılıç Ali Tunalı
Aza
Aza
Aza
Zonguldak
Aydın
Zonguldak
Esad
77. Alatas
77. Karat acak
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bağlı (B) listesinde
yapılacak tashih hakkında kanun lâyihası

Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyri
sefain muahedenamesi ve bağlı - B - listesinin
tashihi hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — 3 teşrinievvel 1930 tarihli Tür
kiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain
muahedenamesine ilişik (B) listesinde münderiç sübürge otunun hizasma yanlışlıkla yazılan
261 pozisyonu 265 şeklinde tashih edilmiştir.

MADDE 1 — 3 birinci teşrin 1930 tarihli
Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyri
sefain muahedenamesine bağlı (B) listesinde ya
zılı süpürge otunun hizasındaki 261 pozisyonu
265 olarak tashih edilmiştir.

MADDE 2 — İşbu düzeltilme 7 nisan 1936
tarihinden itibaren muteberdir.

MADDE 2 — Bu tashih 7 nisan 1936 tarihin
den muteberdir.

MADDE 3 — îşbu kanunun icrasına, İcra
Vekilleri Heyeti memurdur.
7 - V - 1936
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
1. înönü
Ş. Saraçoğlu * K. Özalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Ş. Saraçoğlu
F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Artkcm
A. Çetinkaya
C. Bayar
S. 1. N. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam
Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 3 — Hükümetin maddesi aynen
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S.Sayısı:45 e ek
Türkiye - Yunanistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedenamesine bağlı «B>> listesinde yapılacak tashih hak
kında kanun lâyihası ve İktısad encümeni mazbatas»( 1/546)
îktısad encümeni mazbatası
T. B. M. M.
İktısad encümeni
Esas No. 1/546
Karar No. 26

2-11-1937

Yüksek Reisliğe
30 teşrinievvel 1930 tarihli Türkiye - Yuna
nistan ikamet, ticaret ve seyrisefain muakedenamesine bağlı (B) listesinde yapılacak tas
hih hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan
ve icra Vekilleri Heyetince 7-V-7936 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası encümenimize havale edilmiş ve
encümence müzakere ve tetkik edilerek tanzim
edilen mazbatası Umumî heyetin tasvibine, arzedilmişti:
Umumî heyete tevzi edilen lâyihada muka
vele tarihine aid bir tabı yanlışlığı görüldüğün
den lâyiha encümene istenmiş ve bu defa tas
hih edilerek takdim edilmiştir.

Ik. En. Reisi
Tekirdağ
Ş. Kesebir
Aza
İzmir
Hamdi Aksoy

M. M.
Kâtib
Giresun
Niğde
1. Sabuncu Dr. R. Ferid Tala\
Aza
Aza
Seyhan
Afyon K.
Berç Türker
Esma Nayman

Aza,
Aydın
H. Alatoş
Aza
Gümüşane
Edib Tor

Aza
Konya
H. Dikmen
Aza
Zonguldak
Ragıb

Aza
Maraş
Kemal Kusun
Aza.
Gazi Anteb
Remzi

İKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ
1758 numaralı kanun ile tasdik olunan Türkiye
Cumhuriyeti üe Yunanistan Hükümeti arasmda
münakid ikamet, ticaret ve seyrisefain mukavele
namesine bağlı (B) listesinin tashihi hakkında
kanun lâyihası
MADDÎ! 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
nanistan Hükümeti arasmda bin dokuz yüz otuz
senesi teşrinievvelinin otuzunda Ankarada akid
ve imza edilip 1758 numaralı kanun ile tasdik
edilmiş olan ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velenamesine bağlı (B) listesinde yazılı süpürge
otunun hizasındaki - 261 - tarife numarası 7 ni-

san 1936 tarihinden muteber olmak üzere
- 265 - olarak tashih edilmiştir.
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.

S. Sayısı: 96
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman şirketleri mu
bayaa mukavelenamelerinin bazı maddelerinin tadiline dair
iki kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/681)

T. C.
Başvekalet
Kararlar müdürlüğü
Sayı: 6/263

:

28-1

1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman şiıketleri mubayaa mukavelenamelerinin bazı mad
delerinin tadiline dair iki kıta mukavelenin tasdiki hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve
İcra Vekilleri Heyetince 27 - I 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
/. İnönü

Esbabı mucibe
İsviçre frangının devalüasyonu muvacehesinde Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı
şirketleri iştira mukavelelerinin ihtiva eylediği altın kaydınm ihdas ettiği vaziyet dolayısıle
Hükümetle hâmiller namına müzakerede bulunmak üzere salahiyetli murahhaslar intihabı için
28 kânunuevvel 1936 tarihinde fevkalâde içtimaa davet edilmiş olan mezkûr şirketler heyeti
ıımumiyelerince seçilen murahhaslarla yapılan görüşmeler neticesinde mukavelelerin ikinci maddelerile malî servis kısımlarının 12 nci maddelerinin tadiline dair mutabakat tesis edilmiş oldu
ğundan 1375 numaralı kanunla tasdik edilmiş bulunan mukavelelerin bu yeni tadilâtının da
tasdiki maksadile merbut kanun projesi hazırlanmış bulunmaktadır.
Filhakika İsviçre Hükümeti "bir kanunla İsviçre Millî bankası banknotlarını altın ile tediye et
mek mecburiyetinden vareste kalmış ve bu suretle altm esasmdan ayrılarak altma tahvil edilmesi
kabiliyetini kaybeden banknotlara kanun ile geçer akçe vasfını vermiş ve bu akçe ile yapılan
iediyatın borçlu zimjmetini borçtan ibra kuvveti olduğunu kanunla tesbit eylemiş ve bu yeni fran
gın eski franga nazaran % 30 miktarında daha dun bir paritede tutulmasını da Millî bankaya
ayrıca emretmiş olduğu görülmüştür.
Bu yeni vaziyet altın esasına istinad eden ve daima İsviçre Millî bankasınca altm ile tediya
edilmesi mecburî olan frankla yapılmış istikrazların hepsinin altm esasından ayrılmış frankla
tediyesini kanunî kılmıştır.
Hükümet şu kanunî vaziyet karşısmda bu gün geçer akçe mahiyetini kaybetmiş olan eski
altm frank esası üzerinden tediyeye devamda İsrarı Türk vergi mükelleflerine karşı caiz görüle
meyecek bir haksız muamele teşkil edeceğini düşünerek Türk mükelleflerini İsviçre Hükümetinin
yukarıda sözü geçen kanunun bilûmum borçlulara temin ettiği vaziyet ve menafiden istifade
ettirmeği kendisine terettüp eden vazifelerden biri olarak görmüştür.
Hususile 10 - X I I -1928 tarihli mukavelenamenin aktindenberi dünya buhranı yüzünden çok za
rarlara uğrayan ve tediye kabiliyeti azalan Türk mükelleflerinin kesesinden İsviçre frangmın bu
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günkü kanunî vazıyetinin üstünde ve geçer akçe mahiyetini kaybetmiş bir mikyas üzerinden tediye
de bulunmağa kendisini salahiyetli görmemiştir.
Filhakika geçen bir kaç senelik ihracat seyrini gözden geçirirsek Türk mükelleflerinin vaziyetinde
umumî buhran sebebile hâsıl olan düşkünlüğü açık bir surette müşahede etmiş oluruz:
Sene

İhracat

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

173 537 489
155 214 071
151 454 371
127 274 807
101 301 351
96 161 000
92 149 000
95 861 000

Bizim gibi ihracat maddeleri iptidaî madde ve mahsulâtı arziyeye inhisar eden Balkan Devletleri
ihraç bankaları müdürü umumileri Atinada son defa yapmış oldukları bir içtimada cihan iktisadî buh
ranının Balkan memleketlerinde yaptığı tesiratı göz önünde tutarak düyunu hariciyede altın kaydinin kaldırılması esbabının teminini temenni etmiş bulunuyorlar.
Müdürü umumiler bu temennilerini şu suretle ifade ediyorlar:
« Diğer taraftan her biri kendi memleketlerinin nakdî ve malî vaziyetini ve paralarının istikrarını
muhafaza ile beraber beynelmilel mübadelâta aid şeraitin ıslahmı bu suretle temine medar olmak zaru
retini nazarı itibare alarak haricî düyunu umumiyelerini ıslah ve tadil «amenager» etmek zaruretine
de lâyık olduğu ehemmiyeti vermek şayanı temenni olduğu fikrindedirler. Düyunu hariciyeye aid bu
ıslah ve tadil prensibinin bir mantıkî netice ve gayesi de altın kaydine müteallik hükümlerin tadili
olmak lâzımgelir».
Mevaddı ziraiye ve iptidaiye fiatlarmda sınaî mamulât fiatlerine nazaran fevkalâde bir düşük
lük bulunduğu bir sırada ve beynelmilel mübadeleşeraitinin çok derin inkilâblar arzeden tecellile
ri muvacehesinde ekonomileri bilhassa ziraate dayanan memleketlerin Clause or gibi tahammül
edemeyecekleri ağır taahhüdlerden kurtulmağa çalışmalarını zarurî görmek, hak ve madelet icabı
addetmek lâzımdır.
Hakikat böyle iken İsviçre Hükümetinin frangı altın esasından ayırmasile hâsıl olan neticeden
Türk mükelleflerini istifadesiz bırakmak işlerin yürüyüş ve cereyanına çok aykırı ve Türk köylü
sünün ve Türk mükelleflerinin haksız olarak aleyhine olacaktır.
Bundan başka Devletlerin para vaziyetleri Devletlerin para ve iktısad siyasetlerini ifade ve
tatbik eden yeni yeni kanunlarla daima değişmekte olduğundan Anadolu demiryolları faiz ve te
mettülerini kanunen geçer akçe kıymetini kaybetmiş olan eski altın frank esasından tediyede ısrar
etmek memleketi gelecek te yeni vaziyetlere intibak ve o vaziyetlerden istifade etmek imkânların
dan mahrum bırakacak bir vesile teşkil edeceği için de caiz görülemez.
Bununla beraber Hükümet hâmilleri başka suretle himaye maksadile ,normal senelerin rayiç
lerini esas ittihaz etmek*suretile, Anadolu aksiyon ve obligasyon ve mümessillerinin Sivas, Erzurum
ve Ergani tahvilleri ile iki sene zarfmda mübadelesini bir kanunla temine teşebbüs etmiş bulun
maktadır.
Hükümetin bu kararmı hâmiller lehine tatbik edilebilecek yegâne tarzı tesviye olarak kabul
etmek lâzımgelir.
Türk hâmillere eski parite üzerinden tediyeye devam edilmesi beynelmilel münasebetlerin dayan
dığı bir takım müsavat ve hukuk prensiplerine aykırı düşecek Discriminatoire bir muamele ol
duğundan tevakkufa şayan bir tarzı hal telâkki edilemezdi.
îşte bu sebeblere binaen mukaveledeki altınkaydinin Hükümetin düşündüğü veçhile kaldırıl
ması adil ve hakkaniyete uygun görülmüş ve mukavelede icab eden tadilât da ona göre yapıl
mıştır.
( S. Sayısı : 96 )
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Nafıa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafıa encümeni
Karar No. 7
Esas No. 1/681

29 - I - 1937

Yüksek Reisliğe
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı
şirketleri mubayaa mukavelenamelerinin bazı
maddelerinin tadiline dair olan iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkmda Başvekâletten
gönderilip encümenimize havale buyurulmuş
olan kanun lâyihası ve mukavelenamelerle es
babı mucibe mazbatası Maliye vekâleti müste
şarı Faik hazır olduğu halde okunarak müzake
re edildi.
Mezkûr lâyiha aynen kabul edilerek havalesi
veçhile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak

üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Nafıa En. Reisi
M. M.
Kâtib
Erzincan
Kayseri
Manisa
A. Samih îlter
A. Hilmi Kalaç
Afyon K.
Afyon K.
Elâziz
Cemal Akçtn
M. Göneç
F. Z. Çiyiltepe
Eskişehir
Eskişehir
îçel
O. Işın
Ahmed özdemir
F. Mutlu
Kars
Kastamonu
Kütahya
Baha öngören
Sami Erkman
î. Dalkılıç
Malatya
Samsun
Vasıf Çınay
Dr. A. Sirel

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
M. No. 59
Esas No. 1/681

4-II
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Yüksek Reisliğe
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman
şirketleri mubayaa mukavelenamelerinin bazı
maddelerinin tadiline dair iki kıta mukavelena
menin tasdiki hakkında olup Başvekâletin 28 kâ
nunusani 1937 tarih ve 6/263 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Na
fıa encümeninin mazbatasile birlikte encüme
nimize verilmiş olmakla Maliye vekâleti müs
teşarı Faik Baysal hazır olduğu halde okundu
ve konuşuldu:
Esbabı mucibe mazbatasında zikredildiği
\ eçhile 1928 senesinde ve, henüz beynelmilel ti
carette kullanılan başlıca paraların tamamen
altın esaslarına bağlı bulundukları sırada Ana
dolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryollarile
Haydarpaşa limanının mubayaasına dair Hü
kümetimizle alâkadar şirketler arasında aktedilen ve 1375 numaralı kanunla tasdik edilen
mukavelelerde yazılı İsviçre frangının altın
kıymetleri tesbit edilmiş idi. Bilâhare bütün bu
paraların kıymetleri düşürülmüş ve beynelmi-

lel ticaret hacimlerinin ehemmiyetli nisbette
azalması bilhassa haricî borçlarının ödenmesi
hususunda Hükümetleri mühim müşküllere ma
ruz bırakmıştır. Bilhassa ihracatımızın mevaddı iptidaiyeye inhisar etmesi sebebile bu va
ziyetin Hükümetimiz için daha çok müşkülât
arzetmesine rağmen alınan tedbirlerle haricî
borçların intizamı
tediyesinin muhafazasına
muvaffakiyet temin edilmiş ise de her Devletin
borçlarını cari akçelerle ödemesine ve bu yüz
den borçlarının hafiflemiş olmasına ve İsviçre
parası da bir müddetten beri kıymetinden dü
şürülerek Isviçrede eski altın esası cari olduğu
zamanda münakid mukavelelerin hali hazırda
ki İsviçre frangı ile ödenmesi salâhiyeti İsviç
re kanunlarile temin edilmiş bulunmasına rağ
men İsviçre frangına müstenid borçlarımızın bu
hükümlere tâbi tutulmaması tabiî idi. Bu sebeblerledir ki Hükümetimiz çok vaktinde hare
kete geçerek ve bunlardan Mersin - Tarsus Adana hattına aid borçların tesviye edilmiş ol-
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ması sebebile Anadolu ve Haydarpaşa şirketlerile eski mukavelelerin aktinde takib olunan
usul ve formalitelerle bu mukavelelerden mütevellid borçların altın kaydi kaldırılmak suretile İsviçre frangı olarak ödenmesine imkân ve
ren bir mutabakat tesisini temin etmiş bulun
maktadır. Hükümetin bu hareketi encümenimizce çok isabetli ve haricî borçların intizamı
tediyesinin devamına imkân veren yerinde ve
vaktinde alınmış bir tedbir telâkki edilmiş ve
bu sebeble lâyiha kabul edilmiştir.
Alınan bu tedbirin ayni zamanda Devlet
demiryolları bütçesinde bu borçlar için muka
veleleri mucibince bu gün tatbik edilen tediye
puanlarına göre senede 1 200 000 lira radde
sinde bir tasarruf temin edeceğini ve bu tasar
rufun da bu müessesenin inkişafı ve ledelhace
tarifeler üzerinde memleketin iktisadî bünvesi-

nin takviyesine medar olacak tenzilât icrası için
yeni imkânlar vermiş olacağını memnuniyetle
kaydederiz. Bu tasarrufun müteakib devreler
de tatbik edilecek tediye puanlarına göre art
ması muhtemeldir. Bazı kelime değişikliği ile
kabul edilen lâyiha Umumî heyetin tasvibine
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu.
Reis V.
M. M.
Kâtib
Trabzon
İsparta
istanbul
F. Öymen
Mükerrem tİnsal
Sırrı Dayr
Diyarbekir
Gümüşane
İzmir
Rüştü Bekit
D. Sakarya
H. Çakır
Kayseri
Malatya
Mardin
N. Kerven
O. Taner
R. Erten
Muş
Muş
Şevki Çiloğlu
Ş. Ataman
Ordu
Sivas
H. Yalman
Remzi Ciner

HÜKÜMETİN T E K L İ F İ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı şir
ketleri mubayaa mukavelenamelerinin bazı mad
delerinin tadiline dair iki kıta mukavelenin tasdi
ki hakkında kanun lâyihası

Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa Umanı şirketlerüe aktedilen 10 - XII -1928 tarihli mukave
lenamelerin bazı maddelerinin tadiline dair iki
kıta mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun
lâyihası

MADDE 1 — 1375 numaralı ve 31 kânunuev
vel 1928 tarihli kanunla tasdik edilmiş olan
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı iş
tira mukavelelerinde yapılan tadilâtı havi olup
Hükümetle şirket arasında 20 ikinci kânun 1937
tarihinde imza ve teati edilmiş olan merbut iki
kıta mukavele tasdik kılınmıştır.

MADDE 1 — Hükümetle Anadolu demiryol
ları ve Haydarpaşa limanı şirketleri arasmda
akid ve 31 kânunuevvel 1928 tarih ve 1375 nu
maralı kanunla tasdik edilen 10 kânunuevvel
1928 tarihli iki kıta mukavelenamede yapılan
tadilâta dair Hükümetle mezkûr şirketler ara
sında 20 kânunusani 1937 tarihinde akid ve te
ati edilmiş olan bağlı iki kıta mukavelename
tasdik edilmiştir.

Bu kanun neşri tarihinden mu-,

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur.
27-1-1937
M. M. V.
Ad. V.
Bş. V.
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
/. İnönü
Ha. V. V.
Ma. V.
Da. V.
Ş. Saraçoğlu
Ş. Kaya
Na. V.
îk. V.
Mf. V.
A. Çetinkaya
S. Arikan
C. Bayar
G. 1. V .
S. I. M. V..
Zr. V.
Dr. U. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2
teberdir.
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- 5 Bir taraftan Hükümeti temsil eden Maliye müsteşarı Faik Baysal ile Nakid işleri umum mü
dürü Halid Nazmi Keşmir ve Diğer taraftan Anadolu Demiryolu şirketinin 28 - XII - 1936 tarihli
fevkalâde heyeti umumiy esinde tam salahiyetli murahhas tayin olunan Burdur saylavı Mustafa
Şeref Özkan ve Şirket Meclisi idare Reisi Ali Nizamî Akasma arasında aşağıdaki hususat takarrür
ettirilmıiştir :
MADDE 1 — 10 - XII - 1928 tarihli mubayaa mukavelenamesinin 2 nei maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir:
Madde 2 : İşbu devir ve temlik dolayısile Hükümet âtide gösterilen tekasiti seneviyenin,
şirket hesabma olarak, Berlinde « Doyçe bank » a sureti muntazamada tediyesini gayrikabili rücu
olmak üzere taahhüd eyler:
1 - 1 kânunusani 1929 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1929 tarihine
kadar
lâzimüttediye
5 539 822,96 İsviçre frangı (Beş milyon beş yüz otuz dokuz bin sekizyüz yirmi iki İsviçre frangı
ve doksan altı santim) miktarında bir taksiti senevi,
2 - 1 kânunusani 1930 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar lâzimüttediye
6 304 291,40 İsviçre frangı (Altı milyon üç yüz dört bin iki yüz doksan bir İsviçre frangı ve kırk
santim) miktarında birer taksiti senevi,
3 - 1 kânunusani 1933 ten itibaren ve 31 kânunuevvel 1957
tarihine
kadar
lâzimüttediye
8 677 301,04 İsviçre frangı (Sekiz milyon altı yüz yetmiş yedi bin üç yüz bir isviçre frangı ve dört
santim) miktarında birer taksiti senevi,
4 - 1 kânunusani 1958 den itibaren ve 30 eylül 1984 tarihine kadar lâzimüttediye 6 304 291,40
İsviçre frangı (Altı milyon üç yüz dört bin iki yüz doksan bir isviçre Frangı ve kırk santim) mik
tarında birer taksiti senevi;
5 - 1 teşrinievvel 1984 ten itibaren ve 30 teşrinisani 1992 tarihine kadar lâzimüttediye 2 553 106,34
isviçre frangr (İki milyon beş yüz elli üç bin yüz altı isviçre frangı ve otuz dört santim) mikta
rında birer taksiti senevi,
6 - 1 kânunuevvel 1992 den itibaren ve 5 mart 2002 tarihine kadar lâzimüttediye 1 369 660,01
isviçre frangı (Bir milyon üç yüz altmış dokuz bin altı yüz altmış isviçre frangı ve bir santim)
miktarında birer taksiti senevi.
Anifülbeyan tekasiti seneviye aid oldukları senelerin 15 şubat, 15 mayıs, 15 ağustos ve 15 teşri
nisani tarihlerinde olmak üzere her üç ayda bir balâda muharrer mekadirin rubu nisbetinde nakten veya Şirketin vadeleri müteakib üç ayda hulul edecek esham ve tahvilât kuponları olarak
tevdiat icrası suretile, tediye olunacaktır.
MADDE 2 — Mubayaa mukavelenamesinin malî servis kısmının 12 numaralı sonuncu mad
desi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
Madde 12 : isviçre frangının bedeli, ibrazında tediyesi meşrut senedatın kambiyo piyasası üze
rinden tediye mahallerinden her hangi birinde rayiç akçe ile hâmillere tediye olunacaktır.
Ankara, 20 kânunusani 1937
Hükümet murahhasları

Anadolu demiryolları Şirketi
Murahhasları
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~ aBir taraftan Hükümeti temsil eden Maliye müsteşarı Faik Baysal ile nakid işleri umum müdürü
Halid Nazmi Keşmir ve diğer taraftan Haydarpaşa limanı şirketinin 28 - X I I - 1936 tarihli fevkal
âde heyeti umumiyesinde tam salahiyetli murahhas tayin olunan Burdur saylavı Mustafa Şeref Öz
kan ile Şirket meclisi idare resi Ali Nizami Akasma arasında aşağıdaki hususat tekarrür ettiril
miştir :
MADDE 1 — İÜ - X I I - 1928 tarihli mubayaa mukavelenamesinin 2 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir:
Madde 2 : İşbu devir ve temlik dolayısile Hükümet âtide gösterilen tekasiti seneviyenin
şirket hesabına olarak, Berlinde «Doyçe bank» a sureti muntazamada tediyesini gayrikabili rücu
olmak üzere taahhüd eyler:
1 - 1 kânunusani 1929 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1929 tarihine kadar lâzimüttediye :
418 225,90 İsviçre frangı (Dört yüz on sekiz bin iki yüz yirmi beş isviçre frangı ve doksan san
tim) miktarında birer taksiti senevî,
2 - 1 kânunusani 1930 dan itibaren ve 31 kânunuevvel 1932 tarihine kadar lâzimüttediye:
467 047,77 isviçre frangı (Dört yüz altmış yedi bin kırk yedi isviçre frangı ve yetmiş yedi san
tim) miktarında birer taksiti senevî,
3 - 1 kânunusani 1933 ten itibaren ve 31 kânunuevvel 1957 tarihine kadar lâzimüttediye:
647 115,65 isviçre frangı (Altı yüz kırk yedi bin yüz on beş isviçre frangı ve altmış beş santim)
miktarında birer taksiti senevî,
4 - 1 kânunusani 1958 den itibaren ve 30 eylül 1983 tarihine kadar lâzimüttediye: 467 047,77
Isvijçre frangı (Dört yüz altmış yedi bin kırk yedi isviçre frangı ve yetmiş yedi santim) mik
tarında birer taksiti senevî,
5 - 1 teşrinievvel 1983 ten itibaren ve 5 mart 2002 tarihine kadar lâzimüttediye: 257 245,57
isviçre frangı (İki yüz elli yedi bin iki yüz kırk beş isviçre frangı ve elli yedi santim) mikta
rında birer taksiti senevî.
Anifülbeyan tekasiti seneviye, aid oldukları senelerin 15 şubat, 15 mayıs, 15 ağustos ve 15 teş
rinisani tarihlerinde olmak üzere, her üç ayda bir balâda mulıarrer mekadirin rubu nisbetinde
Hakten veya şirketin vadeleri müteakip üç ayda hulul edecek esham ve tahvilât kuponları olaralr
tevdiat icrası suretile tediye olunacaktır.
MADDE 2 — Mubayaa mukavelenamesinin malî servis kısmının 11 numaralı sonuncu maddesi
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
Madde 11 : isviçre frangının bedeli, ibrazında tediyesi meşrut senedatm kambiyo piyasası
üzerinden tediye mahallerinden herhangi birinde rayiç akça ile hâmillere tediye olunacaktır.
Ankara : 2 kânunusani 1937
Haydarpaşa liman şirketi murahhasları
Hükümet murahhasları
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S. Sayısı: 97
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa liman şirketi esham,
tahvil ve mümessil senetlerinin Sivas - Erzurum veya
Ergani tahvilleri ile mübadelesi hakkında kanun lâyihası ve
Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/682)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar Müdürlüğü
Sayı: 6/262

28-I-1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketi esham, tahvil ve mümessil senedlerinin Si
vas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mübadelesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera
Vekilleri Heyetince 27 -1 -1937 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
î. înonü
î

Esbabı mucibe
Merbut kanun projesi Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri iştira mukavelename
lerinde mevcud altın kaydinin kaldırılması ve tediyatın badema kambiyo îsviçre frangı ile
ifası takarrür etmesi üzerine bilhassa Türk hâmillerin ellerindeki bu cins kıymetleri istikrazı dahilî
tahviline kalbetmek imkânmr vermek suretile himayeleri düşünülmüştür.
Bu himaye iki cepheden derpiş edilmiştir.
Bir kere tahvillerini mübadele edecek olan Türk hâmilleri ellerine dahilî istikraz tahvili geçirmek
suretile badema isviçre frangının devalüasyonu risklerinden kurtulmuş olacaktır. Saniyen îsviçre
frangının devalüasyonu nisbeti nazarı itibare alınırsa (Meselâ obligasyonlarm) krymeti piyasada 32
ve 33 liraya kadar düşmesi tabiî ve şimdiden 35 liraya kadar sukut etmiş iken Hükümet normal sene
lerin rayicini esas ittihaz ederek bir obligasyon mukabilinde 42 lira itibarî kıymette dahilî istikraz tah
vili vermek suretile Türk hâmilin zarardide olmasını bertaraf etmiş bulunmaktadır.
Merbut kanun lâyihası bu maksadla hazırlanmıştır.
Kanunun birinci maddesi mübadelenin şekil ve nisbetini göstermektedir.
Bunda obligasyon esas ittihaz edilmiştir. Aksiyon ve mümessillerin dahilî istikraz ile tutarı bun
ların nominallerine ve aksiyonlarına nazaran rayiçlerine göre hesab edilmiştir.
Hesapta mübadelenin kolayca yapılabilmesi için küsurata meydan bırakmayacak miktarlar tesbit
olunmuştur.
Kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri bu mübadelenin amortisman sandığı tarafından yapılaca
ğını ve sandığın bu işleri yapabilmek için ihtiyaç göstereceği paranm sureti teminini göstermektedir.
Dördüncü maddesi amortisman sandığı kanunu yapılırken. nazarı itibare almmayan bir hükmün
bu münasebetle ikmaline ve sandığm derpiş edilen sermayesinin bir an evvel takviyesini temin maksadile vazolunmuştur.
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Nafıa encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Nafıa encümeni
Karar No. 6
Esas No. 1/682

29-1 - 1937

Yüksek Reisliğe
Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa limanı
şirketi esham, tahvil ve mümessil senedlerinin
Sivas - Erzurum veya Ergani tahvillerile müba
delesi hakkında Maliye vekâletince hazırlanıp
Başvekâleti celileden Yüksek Meclise arzedilmek üzere gönderilen kanun lâyihası ve esbabı
mucibe mazbatası Maliye vekâleti müsteşarı
Faik hazır olduğu halde okunup müzakere edi
lerek aynen kabul olunmuş ve havalesi veçhile
Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük

sek Reisliğe sunulmuştur.
Kâtib
Nafıa E. Reisi
M. M.
Erzincan
Kayseri
Manisa
A. 8. llter
A. H. Kalaç
Afyon K.
Afyon K.
Elâziz
C. Akçın
M. Gönenç F. Z. Çiyütepe
Eskişehir
Eskişehir
îçel
O. îşın
A. özdemir
F. Muttu
Kars
Kastamonu
Kütahya
B. öngören
8. Erhman
t. Dalkılıç
Samsun
Malatya
Dr, A, Şirel
Vasıf Çınay

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M,
Bütçe encümeni
M. No. 58
Esas No. 1/682

5- 77 -1937

Yüksek Reisliğe
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa liman
şirketi esham, tahvil ve mümessil senedlerinin
Sivas - Erzurum veya Ergani tahvillerile müba
delesi hakkında olup Başvekâletin 28 kânunu
sani 1937 tarih ve, 6/262 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa encü
meninin mazbatasile birlikte encümenimize ve
rilmiş olmakla Maliye vekâleti müsteşarı Faik
Baysal hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu:
Hükümetimizle Anadolu ve Haydarpaşa li
man şirketleri arasmda aktedilen ve 1375 nu
maralı kanunla tasdik edilen mukavelenamele
rin bazı maddelerinin tadiline dair Hükümet
le mezkûr şirketler arasında 20 kânunusani 1937
tarihinde aktedilen mukavelenamelerin mahi
yet ve sebebleri bunların tasdikına dair olan
kanun lâyihası hakkındaki Hükümet esbabı mucibesile buna dair bu günkü tarihli mazbata
mızda arz ve izah edilmişti.

isviçre frangının 1937 eylül ayında eski
altın kıymetinden düşürülmesi üzerine borsa
mızda bu tahvilât kıymetinde de az çok su
kutlar başlamış ve bu şirketlere aid esham ve
tahvilâtın kısmen memleketimize intikal etme
si sebebile Türk hâmilleri de bundan bir dere
ceye kadar müteessir bulunmuştu. Hüküme
timiz bir taraftan alâkadar şirketlerle eski mu
kavelenamedeki isviçre frangının altm esasının
tadiline dair mukavele aktetmiş olmakla bera
ber Türk hâmillerinin haklarını muhafaza için
de bazı tedbirler derpiş etmiş bulunduğu an
laşılmıştır. Bu cümleden olarak 10 kânunuev
vel 1928 tarihinde aktedilmiş olan mubayaa
mukavelenamesinden evvel çok düşkün olan bu
şirketlere aid esham ve tahvilâtın kıymeti ye
ni mukaveleden sonra peyderpey yükselmiştir.
isviçre frangının devalüe olmasından evvel
meselâ 13 temmuz 1936 tarihindebe$yüzIsyjgre
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franklık Anadolu tahvilinin borsamızda rayici
kırk üç buçuk lira ve ayni tarihde borsada kote
olmayan ayni kıymetteki Haydarpaşa limanı tah
villerinin borsa haricinde rayici de 45 lira 75 ku
ruş olduğu halde İsviçre frangının devalüe ol
masından sonra bu kıymetler peyderpey tenezzül
etmekte ve bu meyanda mezkûr Anadolu tahville
ri 15-1-1937 tarihinde 35 liraya kadar sukut
etmiş bulunmakta idi.
Hükümetçe sukuttan evvelki muhtelif rayiç
ler tetkik edilerek hâmillerin hukukunu ve borsa
oyunlarile muhtemel sukutlara meydan bırakma
mayı temin etmek arzusile merbut lâyihanın tan
zim edildiği anlaşılmıştır. Anadolu ve Haydarpa
şa tahvilâtı rayiçleri arasında görülen farka ge
lince: Bunlardan Anadolu tahvillerinin borsada
kote olması sebebile kıymeti esas tutulmuş ve bu
nun faizi yüzde dört buçuk olduğu halde Haydar
paşa tahvilleri faizinin yüzde beş olması gözetile
rek bu farkın faizine göre tesbit edildiği anlaşıl
mıştır. Ayni zamanda encümenimizce Haydarpa
şa tahvillerinin borsa haricindeki muamele rayiç
lerine göre alınan malûmatla dahi bu fark nor
mal ve muvafık görülmüştür. Bu sebeblerle Hü

kümetin bu tedbiri gerek hâmillerin hukukunu
muhafaza noktasından ve gerek memlekette te
davül eden tahvillerin millî para ile ifade edil
mesi cihetinden muvafık ve salim görülmüş ve
bu münasebetle Haydarpaşa limanı tahvillerinin
de borsamızda kote edilmesi muvafık olacağı te
menni edilmiştir. Gerek bu ve gerek esbabı mucibede yazılı sebeblere binaen lâyiha esas itibarile
kabul edilmiştir.
Kelimeye aid değişikliklerle encümenimizce
hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tas
vibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu.
R. V.
İsparta
Mükerrem Unsal
Çorum
E. Sabri Akgöl
İzmir
H. Çakır
Mardin
R. Erten
Ordu
E. Yalman
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M. M.
Trabzon
Sırrı Bay
Diyarbekir
Rüştü Bekit
Kayseri
N. Eerven
Muş
Şevki Çiloğlu

Kâtib
İstanbul
F. öymen
Gümüşane
D. Sakarya
Malatya
O. Taner
Muş
Ş. Ataman
Sivas
Remzi Çiner
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa Umanı şirketi esham, tahvil ve
mümessil senetlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ile
mübadelesi hakkında kanun lâyihaası
MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki sene zarfmda
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri esham, tahvil ve
mümessil senetlerinin hâmilleri diledikleri takdirde bunlarm Sivas Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mübadelesini taleb edebilirler.
(Mümessil hâmillerinin bu taleblerini 30 haziran 1937 tarihine kadar
yapmaları şarttır).
Bu mübadele aşağıdaki nisbet ve şekillerde olur:

Mukabilin
de verile
Mübade cek Srvasleye ibraz Erzurum Beherinin Umu
İhraç edilecek as• ve Ergani itibarî munun
kıymeti kıymeti
nominal garî miktar tahvili
kıymeti
Aded
Aded
Lira
Lira
Anadolu obligasyonu
Aksiyon Anadolu
% 100 tediyeli
Aksiyon Anadolu
% 60 tediyeli
Anadolu mümessil
Haydarpaşa obligas.
»
mümessil

500

10

21

20

420

500

10

21

20

420

800

12
10
10
10

15
23
23
25

20
20
20
20

300
460
460
500

500

MADDE 2 — Bu mübadeleyi, 2794 numaralı kanun ile teşkil edilmiş
olan amortisman sandığı yapar. Sandık talihlere mübadele yolile ve
rilebilecek Sivas - Erzurum ve Ergani tahvillerinden hangilerinin ve
rilmesi lâzmıgeldiğini mevcuduna göre tayine salâhîyettardır.
MADDE 3 — Sandığın bu işi görebilmesi için lâzmıgelen sermaye
veya tedvir akçesi âtideki membalardan temin edilir:
A) Anadolu ve Haydarpaşa servislerinin evvelce tesis edilmiş olan
provizyonlarında İsviçre frangının devalüe olması üzerine servisin kam
biyo İsviçre frangı île ifası dolayısile tahassül eden farklarm Merkez
bankasınca sandığa tesviyesi ile,
B) Hazinece azamî bir buçuk milyon liraya kadar avans itası ve
icabmda bankalardan ayrıca temin olunacak kredilerle,
C) Hazinede mevcud Sivas • Erzurum ve Ergani tahvillerile müba( S. Sayısı : 97 )
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ
Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri esham, tahvil ve
mümessil senetlerinin Sivas - Erzurum veya Ergani tahvilleri ıh
mübadelesine ve amortisman sandığı Jtakkındaki 2794 numaralı
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki sene zar
fında Anadolu demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri esham, tahvil
ve mümessil senetlerinin hâmilleri diledikleri takdirde bunların Sivas Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mübadelesini taleb edebilirler.
Mübadeleye arzedilecek tahvillerin mübadele tarihinde vadesi hulul
etmeyen kuponları ve mümessil senetlerinin de 1 temmuz 1937 tari
hinde ve o tarihten sonra vadesi hulul edecek kuponları muhtevi olması
şarttır. Eksik kupon bedeli nakten ikmal edilebilir.
Mübadeleye arzedilecek % 60 tediyeli Anadolu hisse senetleri 12 ve
emsali ve diğer tahviller de 10 ve emsali olması şarttır.
Bu esham ve tahvilât mukabilinde verilecek Devlet tahvilleri de kezalik mübadele tarihinde vadesi hulul etmeyen kuponları havi olacak
tır. Mübadele nisbeti aşağıda gösterilmiştir:
Mukabilin
de verileMübade- cek Sivas leye ibraz Erzurum Beherinin
İhraçnomi- edilecek as- veya Er- itibarî
nal kıymeti garî miktar gani tahvili kıymeti
İsviçre Fr.
Aded
Aded
Lira
Anadolu obligasyonu
Anadolu aksiyon
% 100 tediyeli
Anadolu aksiyon
% 60 tediyeli
Anadolu mümessil
Haydarpaşa obligas.
»
mümessil

Umumunun
kıymeti
Lira

500

10

21

20

420

500

10

21

20

420

300

12
10
10
10

15
23
23
25

20
20
20
20

300
460
460
500

500

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir.

9
MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir.
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delenin icra edilebileceği müddet zarfmda Hazineye intikal edebilecek
olan ayni cins tahvillerin devri ile.
MADDE 4 — Düyunu umumiye ile Hükümet arasmda 18 şubat 1935
tarihinde aktedilmiş bulunan anlaşma mucibince Hazine emrine tesis
edilmiş olan portföyden serbest kalan ve kalacak olan tahvillerle, port
föyün tahsil edilmiş ve edilecek gelirleri keza sandığa maledilir.
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
MADDE 6 — Bu kanunun icrasma Maliye vekili memurdur.
27-1-1937
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Da. V.
/. tnönü
Ş. Saraçoğlu
K. Özalp
Ş. Kaya
Ha. V, V.
Mal. V.
Mf. V.
Na. V.
Ş. Saraçoğlu
S.Ankan
A. Çetinkaya
îk. V.
S. I M. V.
Ö..1.V.
Zr. V.
G. Bayar
Dr. E. Saydam
Rana, Tarkan
Muhlis Erkmen

( S. Sayısı : 97 )
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MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir.
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S. Sayısı: 81
Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuzlar ve
kılavuzluk müdürlükleri ve devlet reisine aid deniz vası
taları memurları ve gemi adamları hakkında tekaüd kanun
lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/394)

T. C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı: 6/221

20 -1"- 1936

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet
Reisine aid deniz vasıtaları memurları ve gemi adamları hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 9 - I - 1936 da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan tekaüd kanunu lâyihası esbabı mucibesile
birlikte sunulmuştur.
BaşveJdT
/. İnönü

Esbabı mucibe
Deniz yolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuzlar teşkilâtma dahil ve mülga Seyrisefain müdüriyeti umumiyesinden müntekil memurların eski teşekkülde kazanılmış haklarının mahfuziyetini temin ve yeni teşekküllerde çalışacakların istikbale muzaf haklarmı tesbit eylemek
•maksatlarile tanzimi 2248 numaralı kanunun 15 nci maddesi hükmüne göre icap eden tekaüd'
kanunu projesi leffen takdim krlınmıştır.
İşbu üç müessese için vücude getirilecek tekaüd sandığına yine seyrisefain idaresinden memurlarile birlikte ayrılmış olan kılavuzluk ve romorkörcülük müdürlüğü ile Devlet Reisine aid yat
ların yukarıda ismi geçen üç teşekküle intikal eden diğer memurlar gibi yine ayni mükteseb
hakları haiz bulunmaları icap eden memuur ve müstahdemlerinin de iştirak ettirilmesi hem bu
mükteseb haklarm Hazineye yük olmaksızın tanınması ve hem de sandığm daha kuvvetlendiril
miş olması gayelerine matuf bulunmaktadır.
Uzun bir maziye malik olan mülga Seyrisefain idaresinden kazanılmış ve mahfuziyeti 224$
numaralı kanun ile de teyid buyrulmuş olan tekaüd haklarmı temamen mahfuz krlabilmiş olmak
için projeye esas olan tetkikatta mümasili müesseselerin yani uzun bir mazisi bulunan teşekkül
lerin tekaüd sistemleri üzerinde tevakkuf edilmiş, zirdeki mevzuat birer birer tahlil edilmiştir:
1 - Mülga idarei mahsusanm 16 ağustos 1306 tarihli tekaüd nizamnamesile buna müzeyyel 16
ağustos 1330 ve 27 kânunuevvel 1331 tarihli kanunlar,
2 - 3 - 6 -1930 tarihli ve 1683 numaralı tekaüd kanunu,
3 - 788 numaralı memurin kanunu, müzeyyelâtı ve tefsirleri,
4 - 1288 numaralı kanun,
5 - Mülga Seyrisefain idaresince tanzim edilmiş olan tekaüd kanunu projesi,
6 - Devlet demiryolları memurları hakkındaki tekaüd kanunu projesi,
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7 - 1288 numaralı kanun, bunlardan mülga tdarei mahsusa tekaüd nizamnamesi, pek eski
bir sisteme müstenid görülmüş olmakla beraber memurlarla müstahdemlere bahşeylediği hukuk
ve müsaadat 1288 numaralı kanunla bir defa daha teyid ve yeniden haklar ve müsaadeler bahşe
dilmiş olmasına göre bunun memurlara temin eylediği mükteseb haklar yeni kanun projesin
de bilhassa nazarı dikkate alınmıştır.
1683 numaralı tekaüd kanunu en yeni mevzuatı muhtevi ve yeni idarelerin bünye ve teşekkül
lerine de uygun görüldüğünden projenin esas hat l a n bu kanunun esas hatlarından mülhemdir. Şu
kadar ki 1683 numaralı kanun, tekaüd ve yetim maaşını bundan böyle bir hak değil bir atıfet te
lâkki etmiş olmasına rağmen gerek mülga Seyrisefain idaresinde, gerek ilgadan sonra müşarik
idarelerde olduğu gibi bu kanun projesinde de memurların maaşlarından tekaüd aidatı kesilmiş
ve atiyen de bu usulün devamı kabul edilmiş olduğundan müşarik idareler memurlarının tekaüd
maaşları İbir atıfet eseri olmaktan ziyade mükteseb bir hak ad ve telâkki olunmuştur. Diğer ta
raftan, 1683 numaralı kanunun bazı maddeleri yeni teşekküllerin ve hatta mülga Seyrisefain
idaresinin tâbi bulunmadığı bazı kanunlara muzaf hükümleri ve mezkûr kanunun meriyeti tari
hine göre geride kalmış ve bu güne nazaran ileri gitmiş bazı tarihleri
muhtevi bulunduğundan
iştibah ve tereddüdün ortadan kaldırılması ve bu kanun projesinin meriyetine nazaran tahsis ve
tediyeye aid yeni tarihler vazı zarureti dolayısile bu maddelerin yalnız numaralarının zikri suretile aynen alınması mümkün bulunmadığından metinlerine hiç ilişilmeyerek bazan yalnız tarih
tadilleri ve bazan da bu idarelerin tâbi bulundukları kanun numarası zikri yerine o kanunun alâ
kadar maddesi metninin aynen veya tadilen ahzı gibi zarurî hareketler işbu projeye yeni madde
ler vazmı icab ettirmiştir.
Bu meyanda diğer mehazlardan alınan faideli hükümler de ayrı maddeler halinde tesbit olun
muştur. Projenin her bir maddesinin mehazı ve hükümlerin maksadı vazı berveçhi atidir:
Birinci madde: Tekaüd sandığının kuruluşuna ve buradan bağlanacak aylıklarla verilecek tazmi
natın bu kanun hükümlerine göre hesab edileceğine mütedairdir. Kanundan istifade edeceklerin
kimler olması lâzım geleceği düşünülürken sicilde mukayyed ve daimî olmaları muvafık görüle
rek o suretle takyid edilmiştir.
İkinci madde: Sandığın hükmî şahsiyeti haiz olduğunu ve İktısad vekilliğinin nezaret ve mu
rakabesi altmda bir idare heyeti tarafından idare olunacağını göstermektedir.
Bil idare heyetinin ikisi denizyolları işletmesi, ikisi Akay işletmesi, biri fabrika ve havuzlar mü
dürlüğü şeflerinden olmak üzere kendi müdürlüklerince seçilib memuriyetleri îktısad vekilli
ğince tasdik edilecek beş aza ile ismi geçen işletme ve idare müdürlüklerinden İktısad vekilliğince
seçilecek bir başkandan teşekkül etmesi muvafık görülerek üçüncü madde o suretle kaleme alınmış
ve idare heyeti kararlarının îktısad vekilliğinin tasdikile tekemmül edeceği gösterilmiştir.
Dördüncü ve beşinci maddeler: Sandığın kadro ve bütçesine mütedairdir.
Altıncı madde: Sandığın sermaye ve gelirlerine müteallik olub 2248 numaralı kanunun 15 nci
maddesinin A fıkrasında Seyrisefain müdüriyeti umumiyesi bütçesinden verilmekte olan mütekaid, yetim ve dul aylıklarının üç senelik tutarı Hazinece beş sene zarfında müsavi taksitlerle
denizyolları ve akay işletmelerile fabrika ve havuzlar müdürlüklerine verileceği gösterilmekte oldu
ğundan bu suretle verilen ve verilecek olan paraların sandığm sermayesini teşkil etmesi münasib
görülerek A fıkrasma bunlar dercedildiği gibi D fıkrasına da kanunun birinci maddesinde sayılı
olanların aylıklarından her ay mecburî olarak % 5 kesilmesi muvafık olacağı düşünülerek bunlar
kaydedilmiştir, îsmi geçen memurlarla gemi adamlarından kesilecek yüzde beşlerin baliğ olduğu
mikdara muadil olmak üzere sandığa iştirak eden işletme ve idarelerin bütçelerinden her
ay verilecek paralar C fıkrasında gösterilmştir.
Lâyihanm ilk şeklinde
idarelerce
bu
suretle bir para verilmesi kabul edilmiş olduğu gibi Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî
idaresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü kanun lâyihalarında kabul edilen bu esasların buraya
da aynen derci tabiî görülmüştür. Bu maddenin (D, TC, P, G) fıkralarında yazılı gelirler diğer
lâyihalarda kabul edilenlere mütenazır bulunmaktadır.
Lâyihanın yedinci maddesi : Sandık mevcudlarile alacaklarının Devlet emvaline mahsus hak
( S. Sayısı : 81 )
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ve rüçhanİarı haiz olduğu gösterilmek üzere kaleme alınmıştır. Bu maddede sandığın mevcud pa
rası ile aidatı ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettülerin vergi ve resme tabi olmayacağı
gösterilmekle beraber İnhisarlar umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerine aid tekaüd kanunu
lâyihası mazbatasında yazıldığı gibi İnhisarlar koruma sandığı adı ile teşkili kabul olunan san
dık için neşredilen 29 mayıs 1934 tarihli ve 2469 sayılı kanunun ikinci maddesinde sandıktan te
diye olunacak tazminat ve reddiyatın hiç bir vergi ve resme tâbi olmayacağı musarrah bulunduğu
cihetle inhisarlar tekaüd kanunu lâyihasında aynen kabul edilmiş olan bu esastan, bu lâyihada
başkaca bir istisna vücude getirmemek için sandıktan tediye olunacak aylık ve tazminat ve red
diyatın bir gûna vergi ve resme tâbi olmayacağı da tasrih edilmiştir.
Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dörd ve on beşinci maddeler : Diğer lâyihalardaki mü
tenazır hükümlere göre kaleme alınmıştır.
16 ncı madde : Sandıktan bağlanacak aylıkların ne suretle tediye edileceğini göstermekte olup
ifade tarzı itibarile teklif olunan değişiklik muvafık görülmüştür.
On yedi ve on sekizinci maddeler : Diğer lâyihalardakilerin aynidir.
On dokuzuncu madde : İdarelerden ayrılarak sandıkla alâkası kesilenlerin tekrar idare hizmetine
avdetleri halinde haklarında tatbik olunacak muameleyi göstermektedir. Hizmet müddetleri üç sene
yi doldurmaksızın sandıktan ayrılanlara sandıktan hiç bir şey verilemeyeceği on üçüncü maddede
gösterildiğine göre bu gibiler hakkında inhisar memurları tekaüd kanun lâyihasının Heyeti umumiyede müzakeresi sırasında ilâve olunan fıkranın burada da olduğu gibi yer alması muvafık görü
lerek ilâve edilmiştir.
Yirminci madde : Sandığın nasıl idare edileceğini ve sermayesinin nasıl nemalandırılacağını gös
termek üzere bir nizamname yapılması lüzumlu görülerek buna işaret olmak üzere kaleme alınmıştır.
Sandıkça yapılacak yardımlar hakkındaki hükümler ikinci fasılda toplanmıştır.
Sandıkça yapılacak yardımların ne şekillerde olacağı yirmi birinci (maddede gösterildikten sonra
yirmi ikinci maddede kimlere tekaüd aylığı verileceği tasrih edilmiştir.
Yirmi üç, yirmi dörd ve yirmi beşinci maddeler : Diğer lâyihalardaki hükümlere mütenazırdır. !
Tekaüd aylıklarının tahsisi nisbetini gösteren yirmi altıncı madde İnhisarlar umum müdürlüğü te
kaüd kanunu lâyihasında kabul edilen hükmün ayni olup Devlet demiryolları ve limanları işletme ida
resi ve İnhisarlar umum müdürlüğü memurları tekaüd kanun lâyihalarında kabul edildiği veçhile
bu suretle tahsis olunacak maaşların iki yüz lirayı geçmemesi hakkındaki fıkranm bu lâyihaya da
olduğu gibi ilâvesi muvafık görülmüştür.
Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir ve otuz ikinci maddeler : Diğer lâyihalardaki
hükümlere mütenazırdır.
Otuz üçüncü madde: Bir defaya mahsus tazminatın kimlere verileceğini açıkça göstermektedir.
Otuz dört ve otuz beşinci maddeler: Maluliyetin ne suretle tesbit edileceğine ve maluliyet dere
celerine mütedair hükümleri havidir.
Tazminat nisbetlerini gösteren 36 neı maddeye, inhisar tekaüd kanunu lâyihası Heyeti umumiyece
ilâve edilen haddi azamî kaydi konulmuştur.
Otuz yedi ve otuz sekizinci maddeler: İnhisarlar tekaüd kanunu lâyihasmdaki hükümlere mütena
zırdır.
Birinci ve ikinci faslm haricinde kalan müteferrik hükümler üçüncü fasıl başlığı altında top
lanmıştır.
Otuz dokuz, kırk ve kırk birinci maddeler: Diğer lâyihaların mütenazırı hükümleri taşımakta
dır.
Kırk ikinci madde: Mülga seyrisefain idaresinde yüzde iki aidat vermiş olanların vaziyetini
göstermektedir. 2248 numaralı ökanunun 15 nci maddesinin C fıkrasında Seyrisefain müdüriyeti
umumiyesinden naklen yeni müdürlüklerde istihdam olunacakların mükteseb
haklarının mahfuz
tutulacağı yazılı olup Seyrisefain memurları hakkında merî olan 16 ağustos 306 tarihli idarei
mahsusa tekaüd nizamnamesi yüzde iki vermekle mükellef bulunan amele ve mürettebat için ancak
maluliyeti kabul etmekte olduğu cihetle bu maddeye yüzde iki aidat vermiş olanların malulen
( S. Sayısı : 81)

— 4 —
tekaüdlükleri veya malulen vefatları halinde tekaüd aidatı deyerek seyrisefainde geçmiş olan
hizmet müddetlerinin de nazarı dikkate alınacağı ve bu gibilerin bu kanunun tekaüdlük hakkında
ki hükümlerinden istifade edebilmeleri için evvelki hizmet müddetlerine göre yüzde üç farkı öde
meleri icab edeceği gösterilmiştir.
Kırk üç ve kırk dördüncü maddeler: Bu idarelerde çalışan ve fakat mülga Seyrisefain ida
resi ile de alâkadar bulunanların hususî vaziyetlerine mütedairdir.
Kırk beşinci madde: Gemi ateşçi ve kümürcülerinin deniz üzerinde bilfiil geçen bir senelik
hizmetlerinin bir buçuk sene ve diğer gemi adamlarınınki bir sene bir ay addolunacağı gösterilmiş
tir. Devlet demiryolları ve limanları memurları tekaüd kanunu lâyihasında lokomotifte çalışanlar
için kabul edilmiş olan hükümlere mütenazır olan bu madde yerinde bulunmuştur.
Kırk altıncı madde: 2248 sayılı kanunun on altıncı maddesinde yazıldığı veçhile ilga ve teşkilâta
aid hükümlerinin meriyete girdiği 1 temmuz 933 tarihinden itibaren bu idarelerde tekaüd aidatı ve
rerek çalışmış olanların hizmet müddetlerinin tekaüd hesabında nazarı dikkate alınacağına ve ver
memiş olanların bu müddetleri hesaba ithal edilebilmek için bu müddete aid tekaüd aidatını verme
leri zarurî olduğuna dairdir.
Kırk yedinci madde: Evvelce tekaüd hakkını haiz her hangi
bir Devlet hizmetinden bu
idarelere geçeceklerin vaziyeti hakkmda diğer lâyihalarda kabul edilen hükmün ayni olmak üzere
bir hükmü taşımaktadır.
2248 sayılı kanunun on beşinci maddesinin (A) fıkrasında Seyrisefain müdüriyeti umumiyesinden bu müdürlüklere ayrılan mütekaid, yetim ve dullara almakta oldukları maaşı kendi bütçelerin
den verecekleri yazılı olduğuna göre bu kanunun meriyetini takib eden ay iptidasından itibaren bun
ların sandıktan tesviye olunacağını göstermek üzere kırk sekizinci madde kaleme alınmıştır.
Lâyihaya iki muvakkat madde ilâve edilmiştir. Biri birinci maddede yazılı olanlardan kanunun
neşri sırasında altmış yaşını doldurmuş bulunanların bir defaya mahsus olmak üzere bir sene zar
fında işletme ve idarelerin teklifi ve Iktısad vekilinin tasvibi ile tekaüde sevkedilebilmeleri merke
zinde olup diğer lâyihalarda kabul edilen bu salâhiyetin burada da muhafazası cihetine gidilmiş ve şu
kadar ki inhisarlar idaresi umum memurları tekaüd kanunu lâyihası mazbatasında tasrih edildiği
veçhile bu salâhiyetin tatbikında Devlet memurları için 1777 sayılı kanunda kabul edilmiş olan
idarî lüzumun sabit olması kaydinin vekâletçe bilhassa nazarı dikkatte bulundurulması temenni
ye şayan görülmüştür.
Muvakkat maddelerin ikincisi Seyrisefain idaresinin ilgasile işbu kanunun meriyeti tarihi ara
sında tahsisi lâzım gelen tekaüd aylıkları ile dul ve yetim aylıklarının mülga Idarei mahsusanın 16
ağustos 306 tarihli nizamnamesi ile 2248 numaralı kanun hükümlerine göre bir istihkak kazandıkları
tarihten muteber olmak üzere tahsis olunaeağmı göstermektedir. Kanun tarihi neşrinden muteber
olacağına. göre makabline raci olmak üzere hüküm koymaktansa eski hükümler dairesinde muamele
ifası daha muvafık görülmüştür.
Kırk dokuzuncu madde: Bu kanunun ortadan kaldıracağı hükümleri göstermeğe matuftur.
Elli ve elli birinci maddeler: Usulî maddelerden ibarettir.
Yukarıda arzedilen mütaleat dairesinde kaleme alınan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur.
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- 5 Iktısad encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Iktısad encümeni
Karar No. 14
Esas No. 1/394

13 - İli -1936

Yüksek Reisliğe
Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika
ve havuzlar ve kılavuzluk müdürlüklerile Dev
let Beisine aid deniz vasıtaları memurlarına ve
gemi adamlarına tahsis edilecek tekaüd aylığı
için Iktısad vekilliğince hazırlanarak ve İcra Ve
killeri Heyetinin 9 - 1 -1936 tarihli ictimamda
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Başvekâle
tin 2 - 1 - 1 9 3 6 tarih ve 6/221 numaralı tezkeresile bildirilip encümenimize havale buyurulan
kanun lâyihası ve buna bağlı esbabı mucibe lâ
yihası -encümenimizde okunarak müzakere edildi.
Son senelerde müteakip istihaleler geçirerek
nihayet bu günkü şeklini alan mezkûr idareler
memurlarının epiee zamandan beri bekledikleri
ve âtilerini temine matuf hükümleri ihtiva eden
işbu kanun lâyihası esas itibarile muvafık gö
rülerek müzakere edilmiş ve tesbit edilen şekil
ayrı ayrı maddeler halinde yazılmıştır.
Lâyihanın 1, 2, 3 neü maddeleri aynen ka
bul ve 4 ncü maddesi ahkâmı daha ziyade bir
nizamname işi telâkki edilerek tayyolunmuştur. Lâyihanın 5 nci maddesi 4 ncü madde ola^
rak ve hesabı katî tabiri yerine blânço tabiri
nin konması suretile tadilen.
Lâyihanın 6 nci maddesi 5 nci, 7 nci mad
desi 6 nci, 8 nci maddesi 7 nci ve 9 ncu mad
desi de 8 nci madde olarak aynen kabul. Lâyi
hanın 10 ncu maddesinde müdür ve memurla
rın işletme ve idarede ve sandığa karşı mesuli
yetleri tabiî olup bu cihet lâyihanın 19 ncu mad
desinde de yazılı bulunmasına göre bu maddede
ayrıca tebarüz ettirilmesine mahal görülmemiş,
maddedeki bu hüküm tayyedilmek suretile di
ğer hükümler 9 ncu madde olarak tadilen.
Lâyihanın 11 nci maddesi 10 ncu madde ola
rak aynen.
12 nci maddesi aynen kabul edilmekle bera
ber nihayetine bu madde hükmünce cezalandı
rılanların vazifesine nihayet verileceğine dair
bir son fıkra ile hüküm konulmak suretile 11 nci
madde olarak tadilen.
Layihanın 13 ncü maddesi, ikinei fıkrasın

daki reddiyatın % 5 faizle ' yaprlması hükmü
kaldırılmak suretile tadil edilerek 12 nci mad
de alarak tadilen, 14 neü maddesi 13 ncü mad
de, 15 nci maddesi 14 neü madde olarak aynen.
Lâyihanın 16 nci maddesi nihayetine, peşin
olarak verilen aylık ölüm halinde geri alınmaz
suretinde bir fıkra ilâvesile 15 nci madde ola
rak tadilen, 17 nci madde, 16 nci madde ve
18 nci madde 17 nci madde olarak aynen ka
bul ve 19 ncu maddenin ikinci fıkrasının ba
şındaki (Bunlardan) kelimesinden sonraki iki
kelime takdim ve tehir edilerek (Ayrılırken, san
dıktan) şeklinde 18 nci madde olarak tashihan
ve 20 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen
birinci fasıl bu suretle kabul edilmiştir.
İkinci fasılda, lâyihanın 21 nci maddesi 20
nci madde olarak aynen ve 22 nci maddesi son
fıkrasındaki kadro dolayısile çıkarılan memur
lar hakkındaki hüküm ilâvesile 21 nci .madde
olarak tadilen ve 23 ncü madde 22 nci madde
olarak aynen ve 24 ncü maddesi 23 ncü;madde
olarak tadilen, 25 nci maddenin birinci fıkrası
aynen 1683 numaralı kanun hükümlerine göre
bir fıkra ilâve ve ikinci fıkra üçüncü fıkra ola
rak kayid ve 24 ncü madde olarak tadilen.
Lâyihanın 26 nci maddesindeki filî hizmet
müddeti ile son aylığın % nisbeti Devlet de
miryolları memurlarının tekaüd cetveline göre
mütenazır olarak kabul ve cetvelin altındaki
hükümler fıkrası kaldırılarak yerine Devlet de
miryolları memurları hakkındaki tekaüd cetve
linden sonra tedvin edilmiş olan iki fıkra ilâ
vesile 25 nci madde olarak tadilen ve 27 nci
maddeye vazife başında kazaen ölenlerin dul
ve yetimlerine ve muhtaç ana baba ve kocala
rına ve vefat sırasında gebe olan kadının do
ğuracağı çocuğun da maaşa istihkak kesbetmesi kayidlerinin ilâvesi suretile 26 nci madde
olarak tadilen, 28 nci madde 27 nci madde ola
rak aynen ve 29 ncu maddeye 60 yaşından son
ra evlenen memur ve mütekaidlerin dullarının
maaştan istifade edemeyeceği yolunda hüküm
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konmak sur etile ve 28 nei madde olarak tadilen
30 ncu madde 29 neu madde olarak aynen.
31 nci madde lisede okumakta olan çocukla
rın ilâvesi ve evlenmemiş kızların yaş tahdidi
kaldırılmak suretile ve 3Ü ncu madde olarak ta
dilen.
32 nci madde 31 nci, 33 ncü madde 32 nci,
34 ncü madde 33 ncü ve 35 nci madde 34 ncü
olarak aynen.
36 nci madde hükümleri Devlet demiryolla
rına aid kanunun hükümlerine göre mütenazıran ve 35 nci madde olarak tadilen, 37 nci mad
de 36 nci madde olarak aynen ve 38 nci madde
vazife yüzünden maluliyet halinde hizmet müdde
tine bakılmaksızın tam tekaüd yapılması yolun
da hükümler konularak ve 37 nci madde olarak
tadilen ve ikinci faslın bütünü hu suretle kabul
edilmiştir.
Üçüncü fasılda lâyihanın 39 ncu maddesi
38 nci madde ve 40 nci maddesi 39 ncu, 41 nci
madde 40 nci ve 42 nci maddesi 41 nci madde
olarak
aynen ve 43 ncü maddesi tahriri
değiştirilmek suretile 42 nci madde olarak ta
dilen ve 44 ncü maddesi 43 ncü madde olarak
aynen ve 45 nci maddesine bir
sene bir ay
yerine bir sene iki ay suretile 44 ncü
madde
olarak tadilen ve 46 nci madde 45 nci madde
olarak aynen. 47 nci madde hükümlerine mu
tabık olmak üzere hariçten alınmış memurların

tekaüd hakkını nezetmemek için tekaüde esas
olacak miktardaki paranın alındıkları idare
ler tarafından sandığa yatırılması mecburiyeti
tahmil edilmiş ve bu kanunun neşrinden sonra
alınacaklara bu hükmün şümulü olmadığı yo
lunda son fıkranın başına kayid konmak sure
tile ve 46 nci madde olarak tadilen ve 48 nci
madde 47 nei madde olarak aynen .
Bir ve iki numaralı
muvakkat maddeler
aynen ve 49 ncu madde 48 nci ve 50 nci madde
49 ncu ve 51 nci madde 50 nci madde
olarak
aynen kabul edilmiştir.
Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Iktısad En. Eeisi Bu M. M.
Kâtib
Edirne
Niğde
Niğde
Ş. Kesebir
Dr. R. F. Talay
Dr. R. F. Talay
Aza
Aza
Aza
Ay dm
Konya
Edirne
JV. Topçuoğlu
Hamdı Dikmen
M. Boysan
Aza
Aza
Aza
A. Karahisar
İzmir
Seyhan
Berç Türker
Benal Arman
Esma Nayman
Aza
Aza
Aza
Samsun
Maraş
Ankara
Ali Tunalı
Kemal Kusun
E. Demirel
Aza
Aza
Kayseri
Giresun
Süleyman
Muzaffer Ktlıç

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Karar No. 52
Esas No. i/394

10 - IV -1936

Yüksek Reisliğe
Denizyolları ve A. K. A. Y. işletmelerile fab
rika ve havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve
Devlet reisine aid deniz vasıtaları memurları ve
gemi adamları için tekaüd sandığı teşkiline dair
tanzim olunup Başvekâletin 20 kânunusani 1936
tarihli ve 6/221 numaralı
tezkeresile Yüksek
Başkanlığa sunulan ve tetkiki encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası Iktısad vekâleti
namına gönderilen Deniz nakliyat umum müdü
rü Bay Ayet hazır olduğu halde okundu ve mü

zakere edildi.
Teklif olunan kanun lâyihası esas itibarile
encümenimizce de kabul olunub bundan evvel
Heyeti umumiyecede müzakere edilmiş olan Dev
let Demiryolları ve inhisar idareleri tekaüd ka
nunları ahkâmı göz önünde
bulundurularak
mümkün olduğu kadar o hükümler ile telif edil
mek ve bu kanun lâyihasında
gösterilenlerin
hizmetlerindeki hususiyet te mütalea olunmak
suretile lâyihada bazı tadiller yapılmıştır.
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Sandık işlerinin bir müdür ve bir muhasibi
mesule tevdi edildiğine dair olan Hükümetin
teklifindeki 4 ncü madde îktısad
encümenince
tayyedilmiş ise de encümenimiz bundan evvel
yapılan kanunlardaki esasa binaen bu madde
nin Hükümetin teklifi veçhile kabulünü muva
fık görmüş ve bunların vazifeleri esaslarını da
bu maddeye ilâve etmiştir.
Lâyihanın 5 nci maddesinde işletme ve ida
relerin vereceği % 5 nisbetindeki yardımdan baş
ka sandık masraflarının ve memur aylıklarının
yarısı nisbetinde bir paranın mezkûr işletme ve
idarelerden verilmesi teklif edilmiş ise de encü
menimiz sandığa yapılan % 5 yardımdan fazla
olarak bu suretle para verilmesini sandık varidatmm kifayeti itibar ile muvafık bulmadığından
maddedeki son fıkrayı kaldırmıştır.
Yedinci madde Hükümetçe sandıktan aylık
alanların aldıkları paraların dahi vergi ve re
simden müstesna olması teklif edilmiş ise de in
hisarlar idaresinin tekaüd kanununda bu istisnaiyet kabul edilmemiş ve Devlet mütekaidlerinin dahi maaşları vergiye tâbi bulunmuş oldu
ğundan bunların dahi ahkâmı umumiyeye tâbi
tutulmaları muvafık olacağı düşünülmüş ve en
cümenimiz maddeyi bu suretle tadil etmiştir.
Yetim ve dullara verilecek tazminat ile red
dedilecek mevduatın veraset vergisinden muafi
yeti de tabiî görüldüğünden buna dair fıkra da
hi çıkarılmıştır.
2239 numaralı kanun mucibince Denizyolları
ve A. K. A. Y. ve diğer işletme ve idarelerin büt
çe ve blânçolarınm tetkik ve kabulü Devlet de
miryolları ve inhisarlar idarelerinden ayrılarak
Büyük Millet Meclisinin Bütçe, îktısad ve Diva
nı muhasebat encümenlerinden müteşekkil bir
heyet tarafından yapılması
itibarile bunların
tahsisi muamelelerinin de diğerlerinden farklı
olması zarurî görülmüş ve binaenaleyh, diğer
idarelerde olduğu gibi Divanı muhasebatın tet
kik ve tesciline tâbi tutulmaması lâzımgeleceği
mütaleasile tahsise aid Hükümetin teklifindeki
8 inci madde bazı ibare değişikliği ile kabul olun
muştur.
Sandık memurlarmm diğer idareler gibi îktı
sad vekilliğine merbutiyeti derkâr bulunmasına
mebni işletme ve idareler memurlarmm hakla
rına malik ve ayni ahkâma tâbi olmaları tabiî
görülerek bu madde o suretle tadilen kabul edil
miştir.

îktısad encümeni 11 nci maddede Hüküme
tin teklifine (doğru cevab vermeyen memurla
rın vazifelerine nihayet verileceği) fıkrasını
ilâve etmişse de esasen bu maddede tazmin ile
beraber hükmen de bir ceza verilmiş olduğuna
göre verilen ceza o memurun kanunen vazife
sinden uzaklaştırılmasını müstelzim ise kanun
hükmünün icrası tabiidir. Bu fiil memurun va
zifeden tecridini mucib olmayacağı mütaleasile
encümenimiz mezkûr fıkrayı ağır ve binaena
leyh zaid bulduğundan kaldırmıştır.
On üçüncü maddede sayılan suçlara, deniz
vasıtalarının muhtelif denizlerde seyrüsefer
dolayısile kaçakçılık yapılması ihtimalini naza
rı dikkate alan encümenimiz kaçakçılık fiille
ri için kanunu mahsusunda altı aydan daha aşa
ğı cezalar dahi tayin edilmesine mebni, alelıt
lak kaçakçılıkla mahkûmiyeti de ilâve etmiş
tir.
On dördüncü maddede Türk vatandaşlığın
dan çıkanların ve çıkarılanların vatandaşlıktan
çıktıklarını müteakib karı ve çocuklarına ve
muhtaç kocalarına tekaüd maaşı tahsis edilme
si teklifi îktısad encümenince kabul edilmişse
de encümenimiz yetimlere maaş tahsisinin Dev
let demiryolları ve İnhisarlar idaresi tekaüd
kanunlarında kabul edildiği veçhile vatandaşlı
ğı terkeden veya ıskat olunan kimsenin vefatı
na talikan vukuu fikrinde bulunduğundan 14
ncü maddeden bu fıkrayı kaldırmıştır.
İdareden ayrılarak sandıkla alâkasını ke
senlerin tekrar işletme ve idareler hizmetine
alındıkları takdirde sandığa karşı olan vaziyet
lerini ifade eden 18 nci madde tavzihan ve talen 19 ncu madde olarak yeniden yazılmıştır.
Hükümetin teklif ettiği 20 nci maddeyi esa
sen fasıl serlevhası ihtiva etmekte olduğu ci
hetle bu madde kaldırıldı.
Îktısad encümenince kabul edilen 21 nci
maddenin (f) fıkrası her hangi bir sebeb dola
yısile kadrolar üzerinde
tebeddülat yaparak
işletme ve idare memurlarını kadro haricine
çıkarabilmek gibi vâsi ve şümullü bir salâhiye
ti tazammun ettiğinden encümenimiz bu fıkra
ile buna mütenazır olan 32 nci maddedeki (f)
fıkrasını da kaldırmıştır.
îktısad encümenince tadil olunan 25 nci
maddede tekaüdlüğün icrasında hangi derece
nin esas tutulacağı göserilmemiş olduğundan
inhisarlar kanunundaki buna dair olan hüküm

( S. Sayısı : 81 )

— 8—
aynen alınmak suretile tasrihine lüzum görül
müş ve maddede buna göre hüküm konmuştur.
Hükümetin teklifinde yazılan kadro dolayısile açıkta kalanlar hakkındaki 23 ncü madde
nin son fıkrası encümenimizce yukarıda izah
edilen sebepten dolayı kaldırılmıştır.
Kırk ikinci maddedeki aidat noksanlarının
sureti tahsili hakkındaki hüküm ölenin dul ve
yetimlerine de teşmil edilmek suretile tadil
olunmuştur.
îktısad encümeni gemi adamlarından yalnız
ateşçi ve kömürcülerin filen gemide geçen bir
sene hizmetlerini bir buçuk sene olarak kabul
etmişse de encümenimiz, ateşçi ve kömürcüler
den başka, diğer gemi adamlarının da ateşçi ve
kömürcüler kadar ve hatta bazılarının onlar
dan fazla deniz meşakkatlarile yıpranmakta ol
duklarım düşünerek deniz üzerindeki bir sene
lik filî hizmetin bir buçuk sene addedilmesi
hükmünün umum gemi adamlarına teşmilini
muvafık görerek 45 nci maddeyi o suretle ta
dil etmiştir.
Evvelee tekaüd hakkını haiz, Devlet hizme
tinde istihdam edilmekte iken işletme ve idare
lere alınmış veya alınacak memurların diğer
Devlet dairelerindeki hizmetleri tekaüd hesa
bında alınabilmek için mensub oldukları daire
bütçesinden hizmetleri müddetine ve almış ol
dukları aylık miktarlarına göre sandığa veril
mesi lâznngeien aidat yekûnu defaten verildi
ği takdirde bu kanun hükmünden istifade ede
bilecekleri îktısad encümenince tadilen 46 ncı
madde olarak kabul olunmuş ise de encümenimzi
Bütçe encümeninin Devlet demiryolları tekaüd
sandığı kanunu lâyihasındaki esbabı mucibe
mazbatasında serdettiği veçhile gerek Deniz ve
Akay işletme ve idarelerine ve gerek Devlet de
miryolları ile înhisarlar idarelerine, diğer Dev

let dairelerinden bu'kabîl tekaüd hakkına ma
lik olan memurlar meyanrnda almmış olanla
rın muhtelif ve mütenevvi vaziyetleri bulunma
sına ve bütün bu Devlet müesseselerindeki bu
kabîl memurlar hakkında müşterek ve yeknesak
ahkâm konmak üzere Denizyolları ve Akay ida
resine aid tekaüd kanunlarının dahi gelmesine
intizar olunduğu beyan edilmesine ve bu kere
işbu kanun dahi gelmiş bulunmasına mebni bu
.babda Bütçe encümeninin hazırlamış olacağı
ahkâma intizaren başkaca bir hüküm koyma
mayı encümenimiz tercihe ylemiştir.
Bu kanunun neşri sıralarında 60 yaşrnr ik
mal etmiş olanların tekaüde sevkedilebilmeleri
1 nci muvakkat madde ile teklif olunmuş ise
de encümenimiz mutlak surette bu hükmün
kabulünü muvafık bulmayarak maddeye teka
üd müddetinin ikmal edilmiş olması kaydini
ilâve etmiştir.
2248 numaralı kanunun 15 nci maddesinin
(c) fıkrasında, Seyrisefainden işbu idarelere in
tikal eden memurların işbu idareden ayrıldık
larında mükteseb haklarını alacaklarını tasrih
etmekle beraber bunların yetimleri hakkında
hüküm konmamış olduğundan bunların dahi ay
ni esas üzerinden muamele görmelerini teminen
maddeye hüküm konmuştur.
Lâyiha bu tadiller ile Yüksek Reisliğe sunu
lur.
Mİ. En. Rs. N.
Bu M. M.
Katib
Malatya
Çankırr
Çankırı
M. Nedim Zabct Mustafa önsay Mustafa önsay
Aza
Aza
Aza
İstanbul
Yozgad
Diyarbekir
Y. Yazıcı
Emin Draman
Huriye öniz
Aza
Aza
Çoruh
îzmir
t. Sami Muş
Kâmil Dursun

( S. Sayısı : 81)

— 9—
Bütçe encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 51
Esas No. 1/394

30-1 -1937

Yüksek Keisliğe
Denizyolları ve Â. K. A. Y. tşletmelerile Fab
rika ve havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve
Devlet Reisine aid deniz vasıtaları memurları ve
gemi adamları hakkında olub Başvekâletin
20 - 1 -1936 tarih ve 6/221 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Iktısad ve
Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte en
cümenimize verilmiş olmakla Maliye ve Iktısad
vekâletlerinin alâkadar memurları hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu:
Mezkûr lâyihanın Devlet demiryolları ve İn
hisarlar umum mülürlükleri tekaüd sandıklarına
mütenazır olması ve ancak bu idarelerin hususi
yeti halinin de icab ettirdiği hükümlerin kabulü
ve bu esasa göre muktazi tadilâtın icrası zaruret
leri göz önünde tutularak encümenimizce lâyiha
yeniden hazırlanmıştır. Yapılan başlıca tadilât
şunlardır:
1) Bu sandığın % 5 i memurlar tarafından
ve % 5 i de idareler tarafından aidat verilmek
suretile teşkili ve bu suretle alâkadarlara tekaüd
hakkı temini mukarrer buunmasma göre bu ida
relere seyrisefainden intikal eden memurların;
Devlet hizmetinde bulunubda İnhisarlar ve Dev
let demiryolları idarelerine geçen memurlardan
farklı vaziyetleri olmadığına ve bunların da seyrisefainde geçen hizmetlerinde seyrisefain tekaüd
nizamnamesi mucibince % 5 aidat vermek sure
tile Devlet memurları gibi tekaüd hakları temin
edilmiş bulunduğuna binaen İnhisarlar ve Dev
let demiryolları
idarelerindeki Devlet me
murları hakkında kabul
olunan 3028 nu
maralı kanun hükümleri bunlara da teşmil edil
miş ve ancak 2248 numaralı kanun hükümlerine
göre bunlara aid hakların bu idarelerce temini
muktazi bulunmuş olduğundan lâyihadaki hüküm
ler bu esasa göre tertib edilmiş ve seyrisefain
idaresinden bu idarelere intikal eden memurlar
dan ancak 161 kişinin hizmetleri 15 seneden fazla
olmak itibarile bunlara 1683 numaralı kanuna
göre verilecek hakların yeni idarelere mühim bir
külfet tahmil etmeyeceği netice ve kanaatine va

rılmıştır.
2) Tekaüd ve tazminat hakları yine Devlet de
miryolları ve inhisarlar tekaüd sandıklan hakkın
daki kanunlarla kabul edilmiş olan esaslara irca
edilmiş ve yalnız deniz hizmetlerinin daha kül
fetli vaziyette olması sebebile denizde çalışanlara
25 senede üç seneye tekabül edebilecek kadar bir
zam verilmesi muvafık görülmüştür.
3) 2248 numaralı kanun mucibince bu idare
lere Hazinece verilmesi taahhüd edilen takriben
200 000 lira bu idarelere bırakılmış ve yalnız bu
idarelerin teşekkülünden itibaren müstahdemler
den kesilen % 5 ve % 2 lerin icabına göre san
dığa veya kendilerine iadesi ve kezalik mülga sey
risefain idaresinden bu idarelere geçenlerden 15
seneden aşağı hizmeti olanların tazminat alması
yerine bunlara taallûk eden paraların idarelerce
sandığa verilmek suretile kıdemlerinin mahfuz
tutulması muvafık görülmüştür.
4) Deniz ve fabrika mürettebatı gibi her an
tehlikeye maruz bulunanların bu tehlikelere kar
şı bir nevi sigortasını temin maksadile bu gibiler
için mülga seyrisefain tekaüd nizamnamesinde
kabul edilen % 2 aidatın idamesi ve bunların va
zifeden mütevellid kazalar neticesinde malûl
kalmaları veya ölmeleri halinde kendileri ile dul
ve yetimlerine maaş tahsisi usulünün idamesi ve
hizmetlerinin devamlı olmaması sebebile bunlar
hakkında kanunun umumî hükümlerinin tatbik
edilmemesi muvafık görülmüştür.
5) Seyrisefainin ilgasından bu kanunun neşri
tarihine kadar geçen müddet zarfmda ölenlerin
aileleri hakkında yapılacak muamele 3048 numa
ralı kanunla tayin edilmiş olmakla beraber ölüm
den gayri sebeblerle bu idarelerden ayrılanlar
hakkında yapılacak muamelelere dair 2248 nu
maralı kanunun meskût bıraktığı hususat lâyiha
da derpiş edilmiştir.
6) Devlet Eeisine aid deniz vasıtalarmm 2248
numaralı kanunun 11 nci maddesi mucibince tah
sisatı muvazenei umumiyeye dahil ise de mez-
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kûr kanun hükmüne tevfikan bu tahsisat A. K.
A. Y. idaresine devredilmek suretile mezkûr ve
saite aid ücret ve masraflar ifa edilmekte ve bu
s e t ^ e ¥ bunların müstahdemleri de A. K. A. Y.
müstahdemleri vaziyetinde bulunmasına binaen
bu kanun hükümlerinin bu müstahdemlere de
teşmili tabiî görülmüş ve bu sebeble lâyiha da ay
rıca bir madde ile tasrih edilmiştir.
Kılavuzluk işleri müstahdemlerine gelince;
onlara ihalen bu idarelerle bir alâkası olmadığı ve
bunlar umumî muvazene dahilindeki diğer üc
retli müstahdemler vaziyetinde bulunduğu cihet
le bunları kanunun şümulüne almağa mahal ve
sebeb ^©rülmemiştir.
Başlıcaları yukarıda arzedilen esaslara göre
hazırlanan lâyihanın yeni teşkil edilen bu tekaüd
sandığına da Devlet demiryolları ve İnhisarlar
idareleri sandıklarına muvazi bir kabiliyet ve kud
ret temin etmiş olacağı kanaatine varılmıştır.

Ulaıuaıî heyetin tasvibine
Yüksek Reisliğe sunulur.

konulmak üzere

Reis
ReisV.
M. M.
Burdur
İsparta
Trabzon
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Day
Kâtib
İstanbul
Balıkesir
Çorum
F. öymen
E. Adakan
E. Sabri Akgöl
rtyarbekir
Gümüş/âne
İzmir
Rfoş&ü Bebit
B. Sakarya
K. İnanç
Kastamonu
Kayseri
Malatya
t. Cfjşkan
N. Rerven
O. Taner
Malatya
Manisa
Mardin
M. öker
T. Türkoğlu
R. Erten
Muş
Muş
Ordu
Ş. Çiloğlu
Ş. Ataman
H. Yalman
Sivas
Yozg&d
Remzi Çiner
S. t çöz

« w
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HÜKÜMETİN TEKLÎFI

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve
havuzlar ve Kılavuzluk müdürlükleri ve Dev
let reisine aid deniz vasıtaları memurlarına ve
gemi adamlarına aid tekaüd kanunu lâyihası

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve
havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet
Reisine aid deniz vasıtaları memurlarına ve gemi
adamlarına aid tekaüd kanunu

Fasıl : 1

Birinci fasıl

Umumî hükümler

Umumî hükümler

MADDE 1 — Denizyolları ve Akay işletme
lerile Fabrika, havuzlar ve Kılavuzluk müdür
lüklerinin ve Devlet reisine aid deniz vasıtaları
nın sicilde mukayyed daimî memurları ve gemi
adamları iğin bir tekaüd sandığı kurulmuştur.
Bunlara ve bunlarm dul ve yetimlerine bağlana
cak aylıklar veya verilecek tazminat bu kanun
hükümlerine göre hesab olunur.

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz
olup tktısad vekilliğinin nezaret ve murakabesi
altmda bir idare heyeti tarafından idare olunur.

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3 — tdare heyeti; ikisi denizyolları
işletmesi, ikisi Akay işletmesi, biri Fabrika ve
havuzlar müdürlüğü şeflerinden olmak üzere
kendi müdürlüklerince seçilip memuriyetleri îktısad vekilliğince tasdik edilecek beş aza ile
ismi geçen işletme ve idare müdürlerinden îktısad vekilliğince seçilecek bir başkandan teşek
kül eder. Reislik ve azalık müddetleri bir sene
dir. Evvelkiler tekrar seçilebilirler. Başkan ve
azalar parasız çalışırlar. Sandık müdürü, o bu
lunmadığı takdirde vekili reyi istişarî mahiyette
olmak üzere idare heyetinin toplantılarında bu
lunur. İdare heyeti ayda bir defa behemehal
toplanır. Lüzum görüldüğü takdirden başkanm
davetile başkaca da toplanılır. îdare heyetinin
zabıt kâtibliğini, sandık memurlarından biri
yapar. îdare heyetinin kararları tktısad vekil
liğinin tasâiMle tekemmül eder.

MADDE 3
bul edilmiştir.
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Hükümetin teklifi aynen ka-

İ3
MALÎYE ENCÜMENİNİN ÜEĞİŞTİRİŞt

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve
havuzlar ve kılavuzluk müdürlükleri ve Devlet
Reisine aid deniz vasıtaları memurlarına ve ge
mi adamlarına aid tekaüd kanunu lâyihası

Denizyolları ve A. K. A. Y. işletmelerile Fabrika
ve Havuzlar idaresi tekaüd sandığı kanunu
lâyihası

Fasıl : 1

Birinci kısım

Umumî hükümler

Umumî hükümler

MADDE 1 — Denizyolları ve Akay işletme
lerile Fabrika, havuzlar ve kılavuzluk müdür
lüklerinin ve Devlet Reisine aid deniz vasıtala
rının sicilde kayidli daimî memuru ve gemi
adamları için bir tekaüd sandığı kurulmuştur.
Bunlara ve bunların dul ve yetimlerine bağla
nacak tekaüd ve maluliyet, dul ve yetim aylık
ları veya verilecek tazminat bu kanun hüküm
lerine göre hesab olunarak tahsis ve ita olu
nur.

MADDE 1 — Denizyolları ve A. K. A. Y. iş
letmelerile Fabrika ve Havuzlar idaresi kadro
larına dahil olup bu idarelerin bütçelerinden ay
lık olarak ücret alan müseccel daimî müstah
demler için bir Tekaüd sandığı kurulmuştur.
Bunlara ve bunların dul ve yetimlerine bağ
lanacak tekaüd, maluliyet, dul ve yetim aylık
ları veya verilecek tazminat bu kanun hükümle
rine göre hesab olunarak tahsis ve ita olunur.

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz
olup îktısad vekilliğinin nezaret ve muraka
besi altında bir idare meclisi tarafından idare
olunur.

MADDE 2 — Sandık, hükmî şahsiyeti haiz
olup, Îktısad vekilinin nezaret ve murakabesi
altında bir İdare meclisi tarafından idare olu
nur.

MADDE 3 — İdare meclisi; ikisi Denizyol
ları işletmesi, ikisi Akay işletmesi, biri Fabrika
ve havuzlar müdürlüğü şeflerinden olmak üze
re kendi müdürlüklerince seçilip memuriyetleri
Îktısad vekâletince tasdik edilecek beş aza ile
ismi geçen işletme ve idare müdürlerinden îk
tısad vekilliğince seçilecek bir başkandan te
şekkül eder. Başkanlık ve azalık müddetleri bir
senedir. Tekrar seçilebilirler. Sandık müdürü,
o bulunmadığı takdirde vekili, reyi istişarî ma
hiyette olmak üzere idare meclisinin toplantıla
rında bulunur, idare meclisi ayda bir defa be
hemehal toplanır. Lüzum görüldüğü takdirde
başkanın davetile başkaca da toplanılır.
İdare meclisinin zabıt kâtibliğini sandık me
murlarından biri yapar.
İdare meclisinin kararları Îktısad vekilinin
tasdikile tekemmül eder.
İdare meclisi reis ve azalarma sandığa aid
hizmetlerinden dolayı her ne nam ve suretle
olursa olsun sandık idaresince hiç bir şey ve
rilmez.

İdare meclisi; ikisi Denizyolları işletmesi,
ikisi A. K. A. Y. işletmesi, biri Fabrika ve Ha
vuzlar idaresi şeflerinden olmak üzere müdür
lüklerince seçilip memuriyetleri Îktısad vekilli
ğince tasdik edilecek beş aza ile bu idarelerin
müdürlerinden Îktısad vekilliğince seçilecek bir
başkandan teşekkül eder. Başkanlık ve azalık
müddetleri bir senedir. Tekrar seçilebilirler.
Bunlara sandığa aid hizmetlerinden dolayı her
ne nam ile olursa olsun hiç bir ücret verilmez.
Sandık müdürü, bulunmadığı takdirde veki
li İdare meclisine iştirak eder. Beyi, istişaridir.
İdare meclisi ayda bir defa behemehal top
lanır. Lüzum görüldüğü takdirde başkanm da
vetile başkaca da toplanabilir. İdare meclisinin
kararları Îktısad vekilinin tasvib ve tasdikile
meri olur.
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MADDE 4 — Sandığm bir müdür ve bir muhasebecisile lüzumu kadar memuru bulunur.

Hükümetin
kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Sandığm kadro ve bütçesimüdürlükçe hazırlanarak idare heyetince kabul
edildikten sonra takvim senesi başmdan bir ay
evvel İktısad vekilliğinin tasdikma sunulur.
Sandığm senelik hesabı katisi de ayni usule tâ
bidir. Sandık idare masraflarının yansı san
dıktan yarısı da îktısad vekilliğince tayin edi
lecek nisbetler dairesinde sandığa iştirak eden
işletme ve idareler tarafmdan bunlarm bütçe
lerine bu nam altmda konulacak tahsisattan
ödenir.

MADDE 4 — Sandığm kadro ve bütçesi
müdürlükçe hazırlanarak idare heyetince ka
bul edildikten sonra takvim senesi başından bir
ay evvel îktısad vekilliğinin tasdikma sunulur.
Sandığın senelik blânçosu da ayni usule tâbidir.
Sandık idare masraflarının ve memur aylıkla
rının tutarmm yarısı sandıktan, yarısı da îktı
sad vekilliğince tayin edilecek nisbetler daire
sinde sandığa iştirak eden işletme ve idareler
tarafından bunların bütçelerine bu nam altında
konacak tahsisattan ödenir.

MADDE 6 — Sandığm sermayesi ve gelir
leri şunlardır :
A - 2248 numaralı kanunun 15 nci maddesi
mucibince Hazinece verilen ve verilecek olan
paralar,
B - Birinci maddede yazılı olanların aylıklalarm her ay mecburî olarak kesilecek % 5 nisbetindeki aidat,
C - Yukarıdaki fıkrada yazıldığı veçhile ay
lıklardan her ay kesilecek % 5 lerin baliğ ol
duğu miktara muadil olmak üzere sandığa iş
tirak eden işletme ve idarelerin bütçelerinden
her ay verilecek meblâğ.
D - tik hizmete almanlarm tam aylıklarının
dörtte birile terfi eden veya zam görenlerin ilk
aylık zamları,
E - Birinci maddede yazılı olanlara verile
cek ikramiyelerin % 5 i,

MADDE 5 — Hükümetin teklifindeki al
tıncı madde aynen kabul edilmiştir.
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teklifindeki dördüncü

madde

15 —
B. E.

Mal. E.

MADDE 3 — Sandık idare meclisinin mü
dür ve memurlarının başlıca vazife, salâhiyet
ve mesuliyetleri, sandık muamelâtının kontrol
ve murakabesi sandık sermayesinin nemalandırılması sureti, aylıkların tahsis, tasdik ve tes
cili muameleleri bir nizamname ile tayin olunur.
MADDE 4 — Sandığın bir müdür ve bir
muhasebecisi ile lüzumu kadar memuru bulu
nur. Tediyatta sandık müdürü âmiri ita ve mu
hasebecisi mesul muhasiptir.

MADDE 4 — Sandığın bir müdür ve bir mu
hasebecisi üe lüzumu kadar memuru bulunur.
Bunlar idare meclisine ve sandığa karşı mesul
Olup idarelerin müstahdemlerine gerek bu ka
nunla ve gerek diğer kanunlarla verilen haklara
maliktirler. Sandığa, bu idarelere aid binaların
birinde icarsız bir yer tahsis olunur. Sandığm
tenvir, teshin, kırtasiye ve demirbaş masrafları
da bu idarelerce müştereken temin olunur.
Tediyatta sandık müdürü âmiri ita ve muha
sebecisi mesul muhasibtir.

MADDE 5 — Sandığın bütçe ve kadrosu
takvim senesi başından bir ay evvel ve senelik
blânçosu da takvim senesinin hitamından iti
baren nihayet iki ay zarfmda sandık müdürlü
ğünce hazırlanarak idare meclisince kabul edil
dikten sonra tasdik olunmak üzere îktısad ve
killiğine verilir,

MADDE 5 — Sandığm bütçe ve kadrosu ile
senelik bilançosu idare meclisince hazırlanarak
bu idarelerin bütçe ve bilançolarının tâbi ol
duğu usul dairesinde tetkik ve tasdik olunur.

MADDE 6 — Sandığın sermayesi ve gelir
leri şunlardır:
a - 2248 numaralı kanunun 15 nci maddesi
nin (a) fıkrası mucibince Hazinece verilen ve
verilecek olan paralar,
b - 1 nci maddede yazılı olanların aylıkların
dan her ay mecburî olarak kesilecek olan % 5
nisbetindeki aidat,
c - Yukanki (b) fıkrasmda gösterilen % 5
lerin baliğ olduğu miktara muadil olmak üzere
sandığa iştirak eden işletme ve idarelerin büt
çelerinden her ay verilecek meblâğ,
d - îlk hizmete alınanların tam aylıklarının
dörtte biri ile terfi eden veya zam görenlerin
ilk aylık zamları,
e - 1 nci maddede yazdı olanlara verilecek
ikramiyelerin % 5 i,
f - 1 nçi maddede yazılı olanların aylıkla-

MADDE 6 — Sandığm sermayesi ve gelir
leri şunlardır:
A) Birinci maddede yazılı müstahdemlerin
aylddarmdain her ay mecburî olarak kesilen
% 5 1er;
B) (A) fıkrasmda yazdı müstahdemlerin ayldîlarmdan kesüecek % 5 lerin baliğine muadil
olarak idarelerin bütçelerinden her ay verilecek
meblâğ;
C) tik hizmete alman müstahdemlerin tam
ayhklarmm dörtte biri ile terfi eden veya zam
görenlerin ilk aylık zamları;
D) Birinci maddede yazdı olanlara verilecek
ikramiyelerin % 5 i;
E) Birinci maddede yazdı olanların aylüdarmdan kesilen para cezaları;
F) Sandığa aid paraların işletmesinden elde
edilecek faizlar ve sair müteferrik hasdat ile
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F - Birinci maddede yazılı olanların aylıkla
rından kesilecek para cezalan,
G - Sandığa aid paraların getireceği faiz ve
müteferrik hasılat ile sair yardımlardan hâsıl
olacak paralar,
MADDE 7 — Sandığın bütün mevcudlarile
alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Mevcu.d parasile aidatı ve bu
paraların kazandıracağı faiz ve temettüler ve
tediye olunacak aylık ve tazminat ve reddiyat
bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Sandığa
girenlerin her hangi bir borçlarından dolayı
sandık sermayesi haczedilemez ve hiç bir me
mur tekaüd sandığındaki haklarını başkasına
devir veya havale edemez.

MADDE 6 — Hükümetin teklifindeki ye
dinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 8 — Sandıktan bağlanacak aylık
larla verilecek tazminat evrakı aid olduğu iş
letme ve idarelerce tanzim
olunarak sandık
idare heyetine tevdi edilir, idare heyetinin bu
baptaki kararları îktısad vekilliğinin tasdikile
katileşir.

MADDE 7 — Hükümetin teklifindeki seki
zinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9 — Sandık, mahkemelerde ve
üçüncü şahıslara karşı müdürü tarafından tem
sil edilir. Sandık hukukunun müdafaası işlet
me ve idarelerin avukatlarına da tevdi edilebi
lir.

MADDE 8 —- Hükümetin teklifindeki doku
zuncu madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 10 — Sandığın müdür ve memur
ları, işletme ve idarelere ve sandığa karşı me
sul olup işletme ve idarelerde çalışanlara gerek
bu kanunla gerek diğer mevzuatla verilen hak
lara ve salâhiyetlere maliktirler.

MADDE 9 — Sandığın müdür ve memurları
işletme ve idarede çalışanlara gerek bu kanun
la ve gerek diğer mevzuat ile verilen haklara
ve salâhiyetlere maliktirler.

MADDE 11 — Aylıkların tamamı sandık
tevkifatına esastır. Her hangi bir sebeble aylık
eksik verilirse sandık tevkifatı tamamı üzerin
den yapılır.

MADDE 10 — Hükümetin teklifindeki on
birinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12 — Sandığa aile vaziyetlerini
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual
lere doğru cevab vermeyenler, yanlış malûmat
yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen
ödemeğe mecbur olmakla beraber Türk ceza
kanununun 528 nci maddesi mucibince cezalan
dırılırlar.

MADDE 11 — Sandığa aile vaziyetlerini
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak
suallere doğru cevab vermeyenler, yanlış malû
mat yüzünden sandığm uğradığı zararları hük
men ödemeğe mecbur olmakla beraber Türk
ceza kanununun beş yüz yirmi sekizinci maddesi
mucibince cezalandırılırlar. Bu gibilerin işletme
veya idarelerdeki vazifelerine de nihayet veri
lir.
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rmdan kesilen para cezalan,
g - Sandığa aid paraların getireceği faiz ve
müteferrik hasılat ile sair yardımlardan hâsıl
olacak paralar.

yardımlardan hâsıl olacak paralar.

MADDE 7 — Sandığm bütün mevcudlarz
ile alacakları, Devlet emvaline mahsus hak
ve rüchanlan haizdir. Mevcud parası ile aidatı
ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temet
tüler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir.
Sandığa girenlerin her hangi bir borçlarından
dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve hiç
bir memur tekaüd sandığmdaki haklarını baş
kasma devir veya havale edemez.

MADDE 7 — Sandığm bütün mevcutları ile
alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve rüc
hanlan haizdir. Mevcud parası ile aidatı ve bu
paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. Müstahdem
lerin her hangi bir borçlarından dolayı sandık
sermayesi haczedilemez. Ve hiç bir müstahdem
tekaüd sandığmdaki haklarını başkasma devir
veya havale edemez.

MADDE 8 — Sandıktan bağlanacak aylık
larla verilecek tazminat evrakı aid olduğu iş
letme ve idarelerce tanzim olunarak sandık
idare meclisine tevdi edilir. îdare meclisinin
bu babdaki kararları tktısad vekilinin tasdikile
katileşir.

MADDE 8 — Sandıktan bağlanacak aylık
larla verilecek tezminat evrakı aid olduğu ida
relerce tanzim ve sandık idaresince tetkik edil
dikten sonra idare meclisince karara bağlanır.

MADDE 9 — Sandık, mahkemelerde ve
üçüncü şahıslara karşı müdürü tarafından tem
sil edilir. Sandık hukukunun müdafaası işlet
me ve idarelerin avukatlarına da tevdi edile
bilir.

MADDE 9 — Mahkemelerde ve üçüncü şa
hıslara karşı sandık, müdürü tarafından tem
sil olunur. Sandık hukukunun müdafaası bu
idarelerin avukatlarına da tevdi edilebilir.

MADDE 10 — Sandığm müdür ve memur
ları, bu kanunun 1 nci maddesinde yazılı olan
lara verilen haklara maliktirler.

MADDE 11 — Aylıkların tamamı sandık
tevkifatına esastır. Her hangi bir sebeble ay
lık eksik verilirse sandık tevkifatı aylığın ta
mamı üzerinden yapılır.

MADDE 10 — Aylıkların tamamı sandık
tevkifatma esasdır. Her hangi bir sebeble ay
lık eksik verilirse sanda: tevkifatı aylığm ta
mamı üzerinden yapılır.

MADDE 12 — Sandığa aile vaziyetlerini
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual
lere doğru cevab vermeyenler, bu yüzden san
dığm uğradığı zararları hükmen ödemeğe mec
bur olmakla beraber türk ceza kanununun 528
nci maddesi mucibince cezalanırlar.

MADDE 11 — Sandığa aile vaziyetlerini
doğru olarak bildirmeyenler ve sorulacak sual
lere doğru cevab vermeyenler, yanlış malûmat
yüzünden sandığm uğradığı zararları hükmen
ödemeğe mecbur olmakla beraber türk ceza ka
nununun 528 nci maddesi mucibince cezalandı
rılırlar. Bu gibilerin idarelerdeki vazifelerine de
nihayet yerilir.
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MADDE 13 — îşletme ve idarelerdeki hiz
meti tam üç seneyi doldurmaksızm ölüm veya
maluliyetten başka her hangi bir sebeble ayrı
lanlara tekaüd sandığından hiç bir şey veril
mez. Üç seneyi doldurduktan sonra ayrılanlara
bu tarihe kadar aylıklarından sandık için ke
silmiş olan paralar % 5 faizile birlikte verilip
alâkaları kesilir.

MADDE 12 — İletme ve idarelerdeki hizme
ti filen üç seneyi doldurmaksızm ölüm veya ma
luliyetten başka her hangi bir sebeble ayrılan
lara sandıktan hiç bir şey verilmez. Üç seneyi
doldurduktan sonra ayrılanlara mevduatmm
tamamı temettüsüz olarak verilip sandıkla alâ
kalan kesilir.

MADDE 14 — Alelıtlak ağır hapis veya beş
seneden ziyade hapis cezasile yahud hırsızlık,
emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolandırıcılık,
yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm
tasnii »iftira, irtikâb, irtişa ve ihtilas suçların
dan birinden dolayı altı ay veya daha ziyade
hapis cezasile veya asgarî haddi bir seneden
aşağı olmamak şartile mükerrer hapis cezala
rını müstelzim suçlarla mahkûm olanlara hiz
met müddeti her ne olursa olsun sandık için ke
silen paraları faizsiz olarak verilip alâkaları
kesilir,

MADDE 13 — Hükümetin teklifindeki on
dördüncü madde aynen kabul edilmitir.

MADDE 15 — Türk vatandaşlığını terkeden
veya vatandaşlıktan ıskat edilenlere sandıktan
bir şey verilmeyeceği gibi mütekaidlerinin de
tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunlarm Türkiyede kalan ve Türk vatandaşlığını muhafaza
eden karı ve çocuklarına veya muhtaç kocala
rına vatandaşlıktan çıkarılmağı muteakib, hiz
met müddetlerine göre bu kanun hükümleri
dairesinde aylık veya tazminat verilir.

MADDE 14 — Hükümetin teklifindeki on
beşinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 16 — îşbu kanunda hilâfma hü
küm olan ahval müstesna olmak üzere sandık
tan bağlanacak aylıklar aydan aya peşin ola
rak verilir.

MADDE 15 — İşbu kanunda hilâfma hükmolunan ahval müstesna olmak üzere sandık
tan bağlanacak aylıklar aydan aya peşin olarak
verilir. Peşin verilen aylık ölüm halinde geri
alınmaz.
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MADDE 13 — tktısad encümeninin 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12 — Bu idarelerdeki hizmeti filen
üç seneyi doldurmaKsızm ölüm, yaş tahdidi ve
ya maluliyetten başka her hangi bir seoeble
ayrılanlara sandıktan hiç bir şey verilmez. Uç
seneyi doldurduktan sonra ayrılanlara mevdua
tının tamamı temettüsüz olarak verilip sandıkla
alakaları kesilir.

MADDE 14 — Alelitlâk ağır hapis veya beş
seneden ziyade hapis cezasile veyahud hırsız
lık, emniyeti suiistimal, sahtekârlık, dolan
dırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin,
cürüm tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet ve ihtilas
suçlarmm birinden dolayı altı ay veya daha
ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi bir
seneden
aşağı olmamak şartile mükerrer
hapis cezalarını müstelzim suçlarla ve yahud
kaçakçılık suçile mahkûm olanlardan filî hiz
met müddetleri üç sene ve daha fazla bulunan
ların sandık için kesilen paraları faizsiz olarak
verilip sandıkla alâkaları kesilir.

MADDE 13 — Alelıtlak ağır hapis cezasile
veyahud hırsızlık, emniyeti suiistimal, sahtekâr
lık, dolandırıcılık, yalan yere şehadet, yalan ye
re yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikâb, irtişa ve
ihtilas suçlarının birinden dolayı altı ay veya
daha ziyade hapis cezasile veyahud aıelıtıaü
beş seneden ziyade hapis cezasile veya asgari
haddi bir seneden aşağı olmamak üzere müker
rer hapis cezalarını müstelzim suçlarla mah
kûm olanlara sandıktan bir şey verilmeyeceği
gibi mütekaid iseler tekaüd aylıkları kesilir.
Ancak bunların bu kanun mucibince maaşa
müstahak ailesi efradına muhtaç iseler aşağıda
ki hükümler dairesinde muamele yapılır:
A) Bunlardan hizmet müddeti üç seneden
fazla ve on beş seneden az olanların aylıkların
dan sandık için kesilen paralar faizsiz olarak
verilir ve sandıkla alâkalan kesilir.
B) Hizmet müddetleri on beş sene ve daha
ziyade ise cezalarının devamı müddetince ölü
sayılarak aylık bağlanır. Ancak bu aylıklar ve
fatlarında dul ve yetimlerine tekrar bağlanmak
üzere cezalarmm hitamında kesilir.

MADDE 15 — Türk vatandaşlığını terkeden
veya vatandaşlıktan iskat
edilenlere san
dıktan bir şey verilmeyeceği gibi mütekaidlerinin de tekaüd aylıkları kesilir. Ancak bunla
rın Türkiyede kalan ve türk vatandaşlığını
muhafaza eden ve bu kanuna göre aylık veya
tazminat alması icap eyleyen dul ve yetimleri
nin hakları mahfuzdur.

MADDE 14 — Türk vatandaşlığını terke
den veya vatandaşlıktan ıskat edilenlere bir şey
verilmeyeceği gibi, mütekaidlerinin de tekaüd ay
lıkları kesilir ve bunlarm Türkiyede kalan ve
Türk vatandaşlığını muhafaza eden ve bu kanun
mucibince maaşa müstahak muhtaç ailesi efra
dı hakkında da 13 ncü madde hükümleri tatbik
olunur.

MADDE 16 — Sandıktan bağlanacak aylık
lar her ay peşin olarak verilir. Peşin verilen
aylık ölüm halinde geri alınmaz.

MADDE 15 — Sandıktan bağlanacak aylık
lar her ay peşin olarak verilir. Peşin verilen
aylık ölüm halinde geri alınmaz.
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MADDE 17 — Her ne suretle olursa olsun
tekaüd olanlarla hizmette veya tekaüd iken ve
fat edenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek
aylığm % 50 si, muamele tekemmül edinceye
kadar avans olarak verilir.

MADDE 16 — Hükümetin teklifindeki on
yedinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18 — Sandıkça bağlanacak tekaüd,
dul ve yetim aylıkları işletme ve idarelerden
verilen aylıkların nihayet bulduğu günün
ertesinden başlar.

MADDE 17 — Hükümetin teklifindeki on
sekizinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 19 — Sandıkla alâkası kesilerek
işletme ve idarelerden ayrılanlar tekrar işlet
me ve idare hizmetlerine girdikleri takdirde
hukuk ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil
olanların tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar.
Bunlardan, sandıktan
ayrılırken
aldık
ları paraları % 5 faizle birlikte defaten ve ta
mamen sandığa iade edenlerin evvelki hizmet
müddetleri de tekaüd hesabma ithal edilir. Hiz
met müddetleri üç seneyi doldurmaksızm para
almadan ayrılmış olanlardan avdet edenlerin
eski hizmetleri nazara almır ve kendilerinden
ayrıca para aranmaz.

MADDE 18 — Sandıkla alâkası kesilerek iş
letme ve idarelerden ayrılanlar tekrar işletme
idareler hizmetlerine girdikleri takdirde hukuk
ve vecaib itibarile sandığa yeni dahil olanla
rın tâbi olduğu hükümlere tâbi olurlar. Bunlar
dan ayrılırken sandıktan aldıkları paraları % 5
faizile birlikte defaten ve tamamen sandığa iade
edenlerin evvelki hizmet müddetleri de tekaüd
hesabma ithal edilir. Hizmet müddetleri üç se
neyi doldurmaksızm para almadan ayrılmış
olanlardan avdet edenlerin eski hizmetleri na
zara almır ve kendilerinden ayrıca para aran
maz.

MADDE 20 — Sandık idare heyetinin ve mü
dür ve memurlarının vazife, salâhiyet ve mesu
liyetleri, muamelâtının kontrol ve murakabesi,
sandık sermayesinin nemalandırılması sureti,
aylıkların tahsis ve tasdiki muameleleri bir
nizamname ile tayin olunur.

MADDE 19 — Hükümetin teklifindeki yir
minci madde aynen kabul edilmiştir.

Fasıl : 2

İkinci fasıl

Sandıkça yapılacak yardımlar

Sandıkça yapılacak yardımlar

MADDE 21 — Sandıkça yapılacak yardım
lar, aylık bağlanması veya bir defalık tazminat
verilmesi şeklinde olur.

MADDE 20 — Hükümetin teklifindeki yir
mi birinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 22 — Tekaüd aylıkları;
A - Filen 30 sene hizmet etmiş olmak şartile
tekaüdlüklerini isteyenlere,

MADDE 21 — Tekaüd aylıkları:
A • Filen otuz sene hizmet etmiş olmak şarti
le tekaüdlüklerini isteyenlere,
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MADDE 17 — Her ne suretle olursa olsun
tekaüd olanlarla hizmette veya tekaüd iken ve
fat edenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek
aylığın % 50 si, muamelesi tekemmül edinceye
kadar avans olarak verilir.

MADDE 16 — Her ne suretle olursa olsun
tekaüd olanlarla hizmette veya tekaüd iken
ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek aylı
ğın % 50 si tahsis muamelesi tekemmül edin
ceye kadar avans olarak verilir.

MADDE 18 — Sandıkça bağlanacak tekaüd,
dul ve yetim aylıkları, işletme ve idarelerden
veya tekaüd sandığından verilen
aylıkların
tekabül ettiği ay sonunun ertesi gününden
bağlar.

MADDE 17 — Sandıkça bağlanacak maluli
yet, tekaüd, dul ve yetim aylıkları bu idareler
den veya sandıktan verilen aylığın tekabül etti
ği ayı takib eden ay başmdan başlar.

MADDE 19 — İşletme ve idarelerden ayrı
larak sandıkla alâkası kesilenler, tekrar işlet
me ve idareler hizmetine alındıkları takdirde
hukuk ve vecaip itibarile sandığa yeni girmiş
olanların vaziyetindedirler. Ancak işletme ve
idarelerden ayrıldıklarında sandıktan
almış
oldukları paraları % 5 faizile birlikte tekrar
hizmete girdiklerinde defaten ve tamamen iadeedenlerin evvelki hizmet müddetleri tekaüd he
sabına ithal olunur.
Sandıktan para almaksızın ayrılmış olanlar
tekrar işletme ve idarelere alındıkları takdirde
kendilerinden ayrıca para alınmaksızın eski hiz
metleri tekaüd hesabma ithal olunur.

MADDE 18 — Bu idarelerden ayrılarak san
dıkla alâkası kesilenler, tekrar bu idareler hiz
metine alındıkları takdirde hukuk ve vecaib iti
barile sandığa yeni dahil olmuş sayılırlar. An
cak bu idarelerden ayrıldıklarında sandıktan al
mış oldukları paraları % 5 faizile birlikte tekrar
hizmete girdiklerinde defaten ve tamamen
iade edenlerin evvelki hizmet müddetleri de te
kaüd hesabma ithal olunur. Sandıktan para al
maksızın ayrılmış olanlar tekrar bu idarelere
alındıkları takdirde kendilerinden ayrıca para
alınmaksızın eski hizmetleri tekaüd hesabma
ithal olunur.

MADDE 20 — Sandık idare meclisinin ve
müdür ve memurlarının vazife, salâhiyet ve
mesuliyetleri, muamelâtının kontrol ve muraka
besi, sandık sermayesinin millî bankalarda nemalanduılma sureti, aylıkların tahsisi, tasdik ve
tescil muameleleri bir nizamname ile tayin olu
nur.

Fasıl : 2

İkinci kısım

Sandıkça bağlanacak aylıklar ve verilecek
tazminat

Sandıkça bağlanacak aylıklar ve verilecek
tazminat

MADDE 21 — Tekaüd aylıkları:
a - Filen 30 sene hizmet etmiş olmak şartile
tekaüdlüklerini isteyenlere,

MADDE 19 — Denizyolları ve A. K. A. Y.
işletmelerile Fabrika ve Havuzlar idaresinde
müseccel müstahdemlere tekaüd aylığı tahsis
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B - Hizmet müddeti 15 sene ve daha ziyade
olup ta 60 yaşmı bitirenlerden tekaüdlüklerini
isteyenlere,
C- Hususî nizamnamelerine göre hizmetten
çıkarılanlardan hizmet müddetleri 15 sene ve
daha fazla olanlara,
D - 65 yaşmı doldurduklarından dolayı
mecburî tekaüde sevkedilenlerden hizmet müd
detleri 15 sene ve daha fazla olanlara,
E - Hizmet müddeti 15 sene ve daha ziya
de olanlardan maluliyetleri sabit olanlara,
F - Vazifelerinin kaldırılması veya kadro
daraltılması yüzünden açıkta kalıp nizamî sebeblerden dolayı hizmete alınmayacaklardan
15 sene ve daha ziyade hizmet etmiş olanlara,
Hizmet müddetlerine göre tahsis olunur.

B - Hizmet müddeti on beş sene ve daha zi
yade olupta altmış yaşmı bitirenlerden tekaüd
lüklerini isteyenlere,
C - İşletme ve idarelerin memurin nizamna
mesi mucibince hizmetten çıkarılanlardan hiz
met müddetleri on beş sene ve daha fazla olan
lara,
D - Altmış beş yaşmı doldurduklarından do
layı mecburî tekaüde sevkedileceklerden hiz
met müddetleri on beş sene ve daha fazla
olanlara,
E - Hizmet müddeti on beş sene ve daha zi
yade olanlardan vazife yüzünden olmaksızın
malûl olanlara,
F - Vazifelerinin kaldırılması veya kadro da
raltılması yüzünden açıkta kalanlardan on beş
sene ve daha ziyade hizmet etmiş olanlara hiz
met müddetlerine göre tahsis olunur.

MADDE 23 — Tekaüd aylığma veya tazmi
nata istihkak için esas tutulan hizmet müddeti
işbu kanunda hilâfına hüküm olan ahval müs
tesna olmak üzere sureti umumiyede işletme ve
idareye intisab ve sicille kayid ile aylık alın
dığı tarihten başlar.

MADDE 22 — Hükümetin teklifindeki yir
mi üçüncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 24 — Tekaüd aylıkları, tekaüde
sevk tarihinde alınmakta olan, aylık üzerinden
hesablanzr. Ancak talebi üzerine tekaüdü icra
olunanların bu aylığı iki sene, mensup olduk
ları işletme ve idarece tekaüde sevk olunanların
bu aylığı altı ay almış olmaları şarttır. Aksi
takdirde miktarı ve müddeti her ne olursa ol
sun bu son aylıktan evvelki aylık üzerinden
tahsis olunur.

MADDE 23 — Tekaüd aylıkları, tekaüde
sevk tarihinde alınmakta olan aylık üzerinden
hesab edilir. Ancak kendi talebleri üzerine te
kaüdü icra olunanların bu aylığı iki sene almış ol
maları şarttır. Aksi takdirde aylık miktarı ve
hizmet müddeti her ne olursa olsun bu aylık
tan evvelki tahsise esas tutulur.

MADDE 25 — Bu kanunda zikri geçen yaş
lar için işletme ve idareye girildiği zaman nü
fus hüviyet cüzdanında yazılı olan yaşlar esas
teşkil eder. Şu kadar ki yaş senesi hesab edi
lirken altı aydan fazlası tam sene sayılır ve
altı aydan noksan kesirler nazan itibare alın
maz.

MADDE 24 — Bu kanunda yazdı yaşlar için
işletme ve idareye girildiği zaman nüfus = hüvi
yet cüzdanında yazılı olan yaşlar esastır. Hü
viyet cüzdanında doğduğu ay yazılı olmayan
lar için 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd
kanunundaki hüküm tatbik olunur. Filî hizmet
tin hesabmda altı ay ve ondan fazla kesirler bir
seneye sermaye sayılır, ve altı aydan eksik müd
detler nazarı itibare almmaz.
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b - Filen hizmet müddeti 15 sene ve daha zi
yade olub da 60 yaşmı bitirenlerden tekaüdlüklerini isteyenlere,
o - Sicillerine göre veya kanunî sebebler dolayısile hizmetten çıkarılanlardan filî hiz
met müddetleri 15 sene ve daha fazla olanlara,
d - 65 yaşmı doldurduklarından dolayı mec
burî tekaüd edilenlerden filî hizmet müddetleri
15 sene ve daha fazla olanlara,
e - Filî hizmet müddeti 15 sene ve daha ziya
de olanlardan vazife yüzünden olmaksızın ma
lûl olanlara,
Hizmet müddetlerine göre tahsis olunur.

olunabilmek için:
A) İdarelerdeki filî hizmetleri yirmi seneyi
ve yaşlan altmışı doldurmuş olmak,
B) Filî hizmeti yirmi seneyi doldurarak ida
relerde vazife ifa edemeyecek derecede maluli
yete uğramak,
C) İdarelerde 35 sene müddetle hizmet et
miş bulunmak şarttır.
(B) fıkrasında yazılı vaziyette tekaüde
sevk keyfiyeti idarelerce resen yapılır.
(A) ve (C) fıkralarında yazılı vaziyetlerde
bulunanlar, kendi arzularile tekaüdlüklerini is
teyebilecekleri gibi idarelerce de resen tekaüde
sevkolunabilirler.

MADDE 22 — Tekaüd aylığma veya tazmi
nata istihkak için esas tutulan hizmet müddeti
işbu kanunda hilâfına hüküm olan ahval
müstesna olmak üzere sureti umumiyede iş
letme ve idareye intisab ve sicille kayid ile
aylığa istihkak tarihinden başlar.

MADDE 20 — Tekaüd aylığma veya tazmi
nata istihkak için esas tutulan hizmet müddeti
sureti umumiyede bu idarelere intisab ve sicille
kayid ile aylığa istihkak tarihinden başlar.

MADDE 23 — Tekaüd aylıkları, tekaüde
sevk tarihinde alınmakta olan aylık üzerinden
hesab edilir. Ancak kendi talebleri üzerine te
kaüdü icra olunanların bu aylığı iki sene al
mış olmaları şarttır. Aksi takdirde aylık mik
tarı ve hizmet müddeti her ne olursa olsun bu
aylıktan bir evvelki tahsise esas tutulur.

MADDE 21 — Tekaüd aylıkları tekaüde
sevk tarihinde alınmakta olan aylık üzerinden
hesab edilir. Ancak kendi talebleri üzerine te
kaüdü icra olunanların bu aylığı İM sene almış
olmaları şarttır. Aksi takdirde aylık miktarı
ve hizmet müddeti her ne olursa olsun bu ay
lıktan bir evvelkisi tahsise esas tutulur.

MADDE 24 — Bu kanunda yazılı yaşlar
için işletme ve idareye girildiği zaman nüfus
hüviyet cüzdanında yazılı olan yaşlar esas
tır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay yazılı
olmayanlar için 1683 numaralı askerî ve mül.
İd tekaüd kanunundaki hüküm tatbik olunur.
Filî hizmetin hesabmda 6 ay ve ondan fazla
kesirler bir sene sayılır ve altı aydan eksik
müddetler nazarı itibare alınmaz.

MADDE 22 — Bu kanunda yazılı yaşlar
için müstahdemlerin bu idarelere girdikleri za
man nüfus hüviyet cüzdanında yazılı olan yaş
lan esastır. Hüviyet cüzdanında doğduğu ay
yazılı olmayanlar için 1683 numaralı askerî ve
mülkî tekaüd kanununun 62 nci maddesi hük
mü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabmda 6 ay
ve ondan fazla kesirler bir sene sayılır ve altı
aydan eksik müddetler nazarı itibare alınmaz.
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MADDE 26 — Tekaüd aylıkları, hizmet
müddetine göre aşağıdaki cetveldeki nisbetler
dairesinde tahsis ve ita olunur:

MADDE 25 — Tekaüd aylıkları, hizmet müd
detlerine göre aşağıdaki cetveldeki nisbetler
dairesinde tahsis ve ita olunur.

Filî hizmet müddeti

Tekaüd edilecek me
murun son aylığının
yüzde nisbeti

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 ve daha fazlası

Tekaüd edilecek memu
run tekaüdlüğünde esas
tutulması icap eden son
aylığının yüzde nisbeti Filî hizmet müddeti

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39,5

41
42,5

44
46
48
50

Bu nisbetlere göre tahsis olunacak aylıklar
200 liradan fazla olamaz. Ancak esas aylık ve
ücretleri bu hadden fazla aylık tahsisini icab
edenler bu had dahilinde bağlanacak aylıktan
başka aylık ve ücretleri bu hadde çıktıktan
sonra sandık için yapılan tevkifat tekaüdleri
sırasında kendilerine defaten iade edilir. Dul
ve yetim aylıklarında da yukarıM fıkrada ya
zıldığı gibi muamele yapılır.

35
36
37
38
39
40

15
16
17
18
19
20

41

21

42
43
44
45
46
47
48
49,5
51
52,5
54
56
58
60

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 ve daha

fazlası
Şu kadar ki işletme ve idareler memur ve
gemi adamlarmm kadroları mucibince almakta
oldukları aylıklara ve hizmet müddetlerine ve
yukarıda cetvelde yazüı nisbetlere göre tasis
olunacak tekaüd aylığı miktarı ayni derecede
buulunan ve ayni müddetle hizmet etmiş olan
Devlet memurlarma 1683 numaralı
kanunun
4 ncü maddesine bağlı cetvelin birinci devreye
aid sütunu mucibince bağlanacak tekaüd maaşı
miktarını geçemez. 1683 numaralı kanunun
4 ncü maddesine bağlı cetvelin ikinci veya
üçüncü devrelerine aid sütunların Devlet me
murları hakmda tatbikine geçildiği zaman san
dığın mevcudu ile gelirlerinin kifayeti şartile
işletme ve idareler memur ve gemi adamları
hakkmda da o sütunlarda yazılı miktarları geç
memek üzere işbu kanun hükümlerine göre te-
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MADDE 25 — Tekaüd aylıkları, hizmet müd
detlerine göre aşağıdaki cetveldeki nisbetler
dairesinde tahsis ve ita olunur:
Tekaüd edilecek me
murun tekaüdlüğünde
esas tutulması icab
eden son aylığının
yüzde nisbeti
Filî hizmet müddeti

MADDE 23 — Tahsis olunacak tekaüd ay
lıklarının nisbetleri aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir :

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49,5

51
52,5

54
56
58
60

Müstahdemlerin tekaüde Tekaüd edilecek müshak kazandığı tarihe ka- tahdemlerin son aydar sandığa iştirak sene- lığmm yüzde nisbet
leri
leri

35

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

ve daha

fazlası.
Şu kadar ki işletme ve idareler memur ve ge
mi adamlarının kadroları mucibince almakta ol
dukları aylıklara ve hizmet müddetlerine ve
yukarıda cetvelde yazılı nisbetlere göre tahsis
olunacak tekaüd aylığı miktarı ayni derecede
bulunan ve ayni müddetle hizmet etmiş olan
Devlet memurlarına 1683 numaralı kanunun 4
ncü maddesine bağlı cetvelin birinci devreye
aid sütunu mucibince bağlanacak tekaüd maa
şı miktarını geçemez. 1683 numaralı kanunun
4 ncü maddesine bağlı cetvelin 2 nciveya 3 ncü
devrelerine aid sütunların Devlet memurları
hakkında tatbikma geçildiği zaman sandığın
mevcudu ile gelirlerinin kifayeti şartile işletme
ve idareler memur ve gemi adamları hakkında
da o sütunlarda yazılı miktarları geçmemek
üzere işbu kanun hükümlerine göre tekaüd aylı-

49,5

51
52,5

54
56
58
ve daha fazlası

60

Şu kadar ki, müstahdemelerin kadroları mu
cibince almakta oldukları aylıklara ve hizmet
müddetlerine ve yukarıdaki cetvelde yazüı nis
betlere göre tahsis edilecek tekaüd aylık
miktarı ayni derecede bulunan ve ayni müd
detle hizmet etmiş olan Devlet memurlarına
1683 numaralı kanunun 4 ncü maddesine bağ
lı cetvelin birinci devreye aid sütunu mucibin
ce bağlanacak tekaüd maaşı miktarını geçemez.
1683 numaralı kanunun 4 ncü maddesine
bağlı cetvelin ikinci veya üçüncü devrelerine
aid sütunların Devlet memurları hakkmda tat
bikma geçildiği zaman sandığm mevcudu ile
gelirlerinin kifayeti şartile idareler müstah
demleri hakkmda da o sütunlarda yazılı mik
tarları geçmemek üzere işbu kanun hükümleri
ne göre tekaüd aylığı bağlanır. Ölenlerin dul
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kaüd aylığı bağlanır, ölenlerin dul ve yetimle
rine aylık tahsisinde nazarı itibare almacak olan
tekaüd aylığı da bu madde mucibince hesab olu
nur.

MADDE 27 — Dul ve yetim aylıkları, hizmet
müddeti 15 seneyi doldurduktan sonra veya san
dıktan kendisine tekaüd aylığı bağlandıktan
sonra ölen muvazzaf ve mütekaidlerin dul ka
lan karılarile yetimlerine veya muhtaç kocala
rına ve keza 15 nci maddenin ikinci fıkrası mu
cibince hizmet müddeti 15 sene ve daha fazla
iken Türk vatandaşlığını terk veya bu hakkı ıs
kat edilenlerin Türk vatandaşlığını muhafaza
eden karı ve çocuklarına veya muhtaç kocaları
na tahsis olunur.

MADDE 26 — Dul ve yetim aylıkları, hizmet
müddetleri on beş seneyi doldurduktan sonra
veya sandıktan kendisine tekaüd aylığı bağlan
dıktan sonra ölen muvazzaf ve mütekaidlerin
ve hizmet müddetleri her ne olursa olsun vazife
başmda ve sırf vazife yüzünden ileri gelmiş bir
sebeble ölenlerin dul kalan karılarile yetimlerine
veya muhtaç kocalarına ve muhtaç ana ve baba
larına ve keza on dördüncü maddenin ikinci fık
rası mucibince hizmet müddeti on beş sene ve
daha fazla ise Türk vatandaşlığını terk veya bu
hakkı iskat edilenlerin Türk vatandaşlığını mu
hafaza eden karı ve çocuklarına veya muhtaç
kocalarına ve muhtaç ana ve babalarına tahsis
olunur. Yetim aylığı ölüm esnasmda hamile olan
karmm sonradan doğuracağı çocuğuna da ve
rilir.

MADDE 28 — Hizmette iken veya sandık
tan tekaüd maaşı bağlandıktan sonra vefat eden
memur veya mütekaidden dul kalan karıya
veya muhtaç kocaya tekaüd aylığmm % 50 si
kaydi hayat sartile dul maaşı olarak verilir.

MADDE 27 — Hizmette iken ölenin ölüm ta
rihinde almağa müstehak olduğu, sandıktan ken
disine aylık bağlandıktan sonra ölenin almakta
olduğu tekaüd aylığmm yüzde ellisi dul kalan
karıya veya muhtaç kocaya kaydi hayat sartile
dul maaşı olarak bağlanır.
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ğı bağlanır. Ölenlerin dul ve yetimlerine aylık
tahsisinde nazarı itibare almacak olan tekaüd
aylığı da bu madde mucibince hesab olunur.
1 nci maddede yazılı memur ve müstahdem
lerin aylıkları ve teadül dereceleri hakkında
Hükümetçe 1936 malî yılı sonuna kadar hazır
lanarak Büyük Millet Meclisine sunulacak
olan kanun lâyihasının kabulüne kadar bu mad
dede yazılı derecelerin tayininde Devlet demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğü
memur ve müstahdemlerinin ücretleri hakkın
daki 2847 numaralı kanunun 1 nci maddesine
bağlı cetveldeki dereceler nazarı itibare almrr.
Şöyle ki 1 nci maddede yazılı idarelerden
verilen aylık miktarı bu cetveldeki miktarların
hangisine tekabül ediyorsa o miktarm bulun
duğu derece, memur ve müstahdemlerin derece
si sayılır. Ancak ayni miktar iki derecede mevcud ise bunların alt derecesi hesaba esas tutu
lur. Bu aylık ve dereceler memur ve müstah
demler için mükteseb bir hak teşkil etmez.

ve yetimlerine aylık tahsisinde nazarı itibare
almacak olan tekaüd aylığı da bu madde mu
cibince hesab olunur.
Bu maddede yazılı derecelerin tayininde
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum
müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin üc
retleri hakkındaki 2847 numaralı kanunun bi
rinci maddesine bağlı cetveldeki dereceler na
zarı itibare almır.
Şöyle ki, bu idarelerden verilen aylık mik
tarı 2847 numaralı kanuna bağlı cetveldeki
miktarların hangisine tekabül ediyorsa o mik
tarm bulunduğu derece müstahdemlerin dere
cesi sayılır. Ancak ayni miktar iki derecede
mevcud ise bunlarm alt derecesi hesaba esas
tutulur.

MADDE 26 — Dul ve yetim aylıkları; filî
hizmet müddetleri 15 seneyi doldurduktan son
ra ölen memur ve gemi adamlarının ve sandık
tan kendisine tekaüd aylığı bağlandıktan sonra
ölen mütekaidlerin dul kan veya muhtaç koca
larına ve yetimlerine ve muhtaç ana ve babala
rına; ve 14 ncü madde mucibince Türk vatan
daşlığını terkeden veya Türk vatandaşlığından
çıkarılanlardan hizmet müddetleri 15 sene ve
daha fazla bulunmak şartile ölenlerinin, Türk
vatandaşlığını muhafaza eden dul ve karı veya
muhtaç kocalarına ve yetimlerine ve muhtaç
ana ve babalarına tahsis ve ita olunur.

MADDE 24 — Dul ve yetim aylıkları; filî
hizmet müddetleri on beş seneyi doldurduktan
sonra ölen müstahdemlerin ve sandıktan ken
disine tekaüd aylığı bağlandıktan sonra ölen
mütekaidlerin dul kan veya muhtaç kocala
rına ve yetimlerine ve muhtaç ana ve babaları
na tahsis ve ita olunur.

MADDE 27 — Hizmette iken veya tekaüd
aylığı almakta iken ölen memur veya mütekaid
lerin dul kalan karı veya muhtaç kocalarına
ölenin müstehak olduğu veya almakta olduğu
tekaüd maaşının % 50 si kaydi hayat şartile
dul maaşı olarak bağlanır.

MADDE 25 — Hizmette iken veya tekaüd
aylığı almakta iken ölenlerin dul kalan kan
veya muhtaç kocalarma ölenin müstahak oldu
ğu veya almakta olduğu tekaüd aylığmm yüz
de ellisi hayatları müddetince dul aylığı olarak
bağlanır.
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MADDE 29 — Dul yeniden evlenirse dul ay
lığının iki buçuk senelik tutarı birden tazminat
olarak verilib sandıkla alâkası kesilir.

MADDE 28 — Dul karı yeniden evlenirse dul
aylığmm iki buçuk senelik tutarı birden tazmi
nat olarak verilib sandıkla alâkası kesilir. Alt
mış yaşmı doldurduktan veya tekaüd edildik
ten sonra evlenenlerin dul kalan karı veya muh
taç kocalarma dul aylığı verilmez. Malûller bu
kayitten müstesnadır. Dul kalan karı kocasın
dan yirmi yaş daha genç ise kendisine dul aylı
ğmm yarısı verilir. Şu kadar ki, evlilik hayatı
on seneden fazla temadi etmiş olanlar bu kayit
ten müstesnadır.

MADDE 30 — Yetim aylıkları, hizmette iken
vefat eden bir memur veya sandıktan tekaüd
maaşı almakta iken ölen bir mütekaidin Öz
evlâdlanndan 31 nci maddede yazılı yaş had
leri içinde bulunanların her birine babasmm ve
ya anasmm ölümü zamanmda hesaba esas olan
aylık veya ücretinin % 10 u nisbetinde yetim
aylığı verilir. Babasmm veya anasmm ölümü
ile çocuklar ana ve babadan yetim kalırlarsa ye
tim aylığı % 15 nisbetinde tahsis olunur.
Babasmm veya anasmm ölümü ile % 10 nis
betinde aylık bağlanmış çocukların sonradan
anası veya babası ölürse ana ve babadan öksüz
kaldıkları tarihten itibaren aylıklarına % 5
zammedilir.
Dul veyahud yetim bırakmadan ölenlerin
mevduatı temettü ile birlikte varsa ana ve baba
larına ve bunlar yoksa muhtaç kardeşlerine ve
rilir. Hiç biri yoksa sandığa intikal eder.
Ancak vefat tarihinden beş sene zarımda aran
mayan hakları sandık lehine müruru zamana
uğrar.

MADDE 29 — Hükümetin teklifindeki otu
zuncu madde aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 28 — Öz evlâdlarmdan 30 ncu mad
dede yazılı yaş hadleri içinde bulunanların her
birine babasının veya anasının ölümü zamanını
da olmakta olduğu son hizmet aylığının ve
mütekaid ise tekaüdlüğüne esas tutulan son
hizmet aylığının % 10 u ve babasının veya ana
sının ölümü ile ana ve babadan yetim kalan ço
cuklara % 15 şi nisbetinde yetim maaşı ahsis
olunur.
Babasının veya anasının ölümü ile % 10 nis
betinde aylık bağlanmış olan çocukların ana ve
ya babası sonradan ölürse ana ve babadan ök
süz kaldıkları tarihten itibaren aylıkları % 15 e
çıkarılır.
Yetim aylığı ölüm esnasında gebe olan karı
nın sonradan doğuracağı çocuğa da bağlanır.
Dul veyahud yetim bırakmadan ölenlerin san
dıktaki mevduatı temettüü ile birlikte kanunî
mirasçılarına verilir. Bunların hiç biri yoksa
mevduat sandığa kalır.
Vefat tarihinden itibaren beş sene zarfında
aranmayan haklar sandık lehine müruru zama
na uğrar.

MADDE 26 — Hizmette iken veya tekaüd
jaanlarm her birine ölenin Ölümü zamanında
28 nci maddede yazılı yaş hadleri içinde bulu
nanların her birine ölenin ölümü zamanında
almakta olduğu hizmet ayiığmm ve mütekaid
ise tekaüdlüğüne esas tutulan hizmet aylığmm
yüzde onu, ana ve babadan yetim kalan çocuk
ların her birine de yüzde beşi nisbetinde yetim
aylığı tahsis olunur.
Yüzde on nisbetinde aylık bağlanmış olan
çocuKlar sonradan ana ve babadan yetim kalır
larsa bu tarihten itibaren aylıkları yüzde on
beşe çıkarılır.
Yetim aylığı ölüm esnasında gebe olan karı
nın sonradan doğuracağı çocuğa da bağlanır.
Dul ve yahud yetim bırakmadan ölenlerin san
dıktaki mevduatı temettüü ile birlikte kamun!
mirasçılarına verilir. Bunlarm hiç biri yoksa
mevduat sandığa kalır.
Ölüm tarihinden itibaren beş sene zarfmda
aranmayan haklar sandık lehine müruru zamana
uğrar.

MADDE 29 — Hizmet müddeti ne olursa ol
sun vazife başmda veya vazife yüzünden ileri
gelmiş bir sebeble ölenlerin dul kalan kan veya
muhtaç kocalarına hayatı müddetince veya dul
kalan karıya tekrar ölünceye kadar ölenin son
hizmet aylığmm % 30 u ve yetimlerinin her bi
rine % 15 i nisbetinde aylık bağlanır. Çocuklar
ana ve babadan yetim ise her birine % 25 nisbe
tinde aylık bağlanır. Ana ve babadan yetimlik
sonradan vukua gelirse tahsis olunan aylık o ta
rihten itibaren % 25 nisbetine çıkarılır.

MADDE 27 — Hizmet müddeti ne olursa
olsun vazife başmda vukua gelen kazalardan
dolayı ölenin dul kalan karı veya muhtaç
kocalarına hayatı müddetince veya dul kalan
karıya tekrar evleninceye kadar ölenin son hiz
met aylığmm yüzde otuzu ve öz evlâdlarmdan
28 nci maddede yazılı yaş hadleri içinde bulu
nanların her birine yüzde on beşi, alna ve baba
dan yetim kalan çocukların her birine de yüzde
yirmi beşi nisbetinde aylık bağlanır. Ana ve
babadan yetimlik sonradan vukua gelirse tah
sis olunan aylık o tarihten itibaren yüzde yirmi
beş nisbetine çıkarılır.
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MADDE 31 — Erkek çocukların 20 yaşma
girmelerinde ve kız çocukların teehhüllerinde
veya yirmi beş yaşmı
doldurduklarında
aylıkları kesilir. Âli tahsilde bulunan ço
cukların maaşları 25 yaşını geçmemek üzere
tahsillerinin ikmaline kadar verilir. 25 yaşmı
doldurmak veyahud evlenmek suretile aylıkları
kesilen kız çocuklara almakta olduğu aylığm
iki buçuk senelik miktarı defaten ikramiye ola
rak verilir. Aylığa müstahak yetimleri olma
yarak vefat edenlerin 25 yaşmdan yukarı ev
lenmemiş kız çocuklarma mütevöffanm aldığı
tekaüd aylığmm iki buçuk seneliği ikramiye
olarak verilir.

MADDE 30 — Erkek çocukların yirmi ya
şma girmelerinde ve kız çocukların teehhül
lerinde aylıkları kesilir. Lise veya yüksek tah
silde bulunan çocukların maaşaları yirmi beş
yaşmı geçmemek üzere tahsillerinin ikmaline
kadar verilir. Evlenmek suretile aylıkları kesi
len kız çocuklara almakta oldukları aylığm
İM buçuk senelik miktarı defaten ikramiye ola
rak verilir. Aylığa müstahak yetimleri olma
yarak vefat edenlerin yirmi beş yaşmdan yu
karı evlenmemiş kız çocuklarma müteveffa
nın aldığı tekaüd aylığmm iki buçuk seneliği
ikramiye olarak verilir.

MADDE 32 — Bir memurun ölümü ile dul
ve yetimlerine verilecek aylıkların yekûnu
ölen memurun vefatı zamanında alması icab
eden tekaüd aylığmı geçemez. Fazlası mütenasiben azaltılarak o hadde indirilir.

MADDE 31 — Hükümetin teklifindeki otuz
ikinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 33 — Bir defaya mahsus tazminat
aşağıdaki ahvalde verilir:
A - Hizmet müddetleri on beş seneyi doldur
madan malûl olanlara,
B - 65 yaşmı bitirdiğinden dolayı hizmetin
den çıkarılacak olup ve fakat 15 sene filî hiz
metini bitirmemiş olanlara,
C-15 sene filî hizmetini bitirmeden ölenlerin
karı ve çocuklarma veya muhtaç kocalarma,
D - Hususî nizamnamelerine göre işten çıka
rılacaklardan henüz 15 sene filî hizmetini yap-

MADDE 32 — Bir defaya mahsus tazminat
aşağıdaki ahvalde verilir.
A - Hizmet müddeti on beş seneyi doldur
madan vazife yüzünden olmaksızın malûl olan
lara,
B - Altmış beş yaşmı bitirdiğinden dolayı
hizmetinden çıkarılacak olub ve fakat on beş
sen filî hizmetini bitirmemiş olanlara,
C - On beş sene filî hizmetini bitirmeden
karı ve çocuklarma veya muhtaç kocalarma
ve muhtaç ana ve babalarına,
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MADDE 30 — Erkek çocukların 20 yaşma
girmelerinde ve kız çocukların evlenmelerinde
veya 25 yaşmı doldurduklarında aylıkları kesi
lir. Çocuklar yüksek tahsilde bulunuyorlarsa
25 yaşmı ikmallerine kadar aylıkları verilir ve
25 yaşından evvel yüksek tahsilini bitirenlerin
aylıkları kesilir.

MADDE 28 — Yetim aylığı çocukların 18
yaşmı doldurduklarında kesilir. Ancak çocuk
lar lisenin son smıfmda bulunuyorlarsa 19
yaşmı dolduruncaya kadar, bunlardan yüksek
tahsile geçen veya yüksek tahsilde bulunanların
bu tahsillerinin devamı şartile 25 yaşmı ikmale
kadar aylıkları verilir.

MADDE 31 — Bir memurun ölümü ile dul
ve yetimlerine verilecek aylıkların yekûnu ölen
memurun vefatı zamanında alması icab eden tekaüd aylığmı geçemez.
Vazife başmda ve sırf vazife yüzünden ileri
gelmiş bir sebeble ölenlerin dul ve yetimlerine
tahsis edilecek aylıkların yekûnu ise hesaba
esas olan aylığın % 60-mı geçemez.
Her iki halde de fazlası mütenasiben azaltı
larak bu hadlere indirilir.

MADDE 29 — Müstahdemin dul ve yetim
lerine verilecek aylıkların yekûnu ölenin alma
sı icab eden tekaüd aylığmı geçemez.
Vazife başmda vukua gelen kazalardan do
layı ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edile
cek aylıkların yekûnu ise hesaba esas olan ay
lığın yüzde altmışını geçemez.
Her iki halde de fazlası mütenasiben azal
tılarak bu hadlere indirilir.
MADDE 30 — Dul karı yeniden evlenirse
dul aylığmm iki buçuk senelik tutarı birden
tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir.
60 yaşmı doldurduktan veya tekaüd edildik
ten sonra evlenenlerin dul kalan karı veya
j muhtaç kocalarma dul aylığı verilmez. Malûl
ler bu kayitten müstesnadır. Dul kalan karı ko
casından yirmi yaş daha genç ise kendisine dul
aylığmm yarısı verilir. Şu kadarki evlilik ha
yatı on seneden fazla temadi etmiş olanlar bu
kayitten müstesnadır.

MADDE 32 — Bir defaya mahsus tazminat
aşağıdaki ahvalde verilir :
a - Hizmet müddeti 15 seneyi doldurmadan
vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara,
b -15 sene filî hizmetini bitirmeksizin 65 ya
şını ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarıla
caklara,
c - 15 sene filî hizmetini bitirmeksizin ölen
lerin dul karı veya muhtaç kocalarına ve yetim
lerine,
d - 21 nci maddenin (c) fıkrası mucibince

|
|
i

|

MADDE 31 — Bir defaya mahsus tazminat
aşağıdaki ahvalde verilir:
A) Hizmet müddeti yirmi seneyi doldurma
dan vazife yüzünden olmaksızın malûl olanlara,
B) Yirmi sene filî hizmetini bitirmeksizin
60 yaşmı ikmal ettiğinden dolayı hizmetten çıkarılacaklara,
O) On beş sene filî hizmetini bitirmeksizin
ölenlerin dul karı veya muhtaç kocalarma ve
yetimlerine.
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mamış olanlara,
E - 15 nci maddenin ikinci fıkrası mucibin
ce hizmet müddeti on beş seneyi bulmadan Türk
vatandaşlığını terkedenlerin veya bu hakkı ıskat
edilenlerin karı ve çocuklarına veya muhtaç ko
calarına,

D - İşletme ve idarelerin memurin nizamna
mesi mucibince hizmetten çıkarılanlardan he
nüz on beş sene filî hizmetini doldurmamış
olanlara,
E - On dördüncü maddenin ikinci f&rası
mucibince hizmet müddeti on beş seneyi bulma
dan Türk vatandaşlığını terk veya bu hakkı
ıskat edilenlerin Türk vatandaşlığını muhafaza
eden karı ve çocuklarına veya muhtaç kocala
rına ve muhtaç ana ve babalarına,
P - Vazifelerinin kaldırılması veya kadro da
raltılması yüzünden açıkta kalanlardan on beş
sene filî hizmetini henüz doldurmamış olanlara,

MADDE 35 — Maluliyet 551 numaralı ka
nun hükümlerine göre tayin olunur. Birinci ve
ikinci derece maluliyetler o kanuna merbut
emraz cetvelinin birinci ve ikinci derecelerinde
sayılanl&râan aridir. Bunlarm haricinde kalan
maluliyetler üçüncü derece sayılır.

MADDE 34 — Hükümetin teklifindeki otuz
beşinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36 — Yukarıki hükümlere göre
bir defaya mahsus tazminat verilecek müstahiklere aylık sahibinin en son aldığı aylığın 12 mis
li üzerinden aşağıdaki cetveldeki yüzde nisbetler hesabile tazminat verilir:
izmet yılı için
Yüzde nisbeti

MADDE 35 — Bir defaya mahsus tazminat,
alâkadarın o tarihe kadar sandığa vermiş ol
duğu paraların iadesinden ve ayni zamanda
her hizmet senesine mukabil almakta olduğu
son aylığı üzerinden bir aylık nisbetinde
para verilmesinden ibarettir.
Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç kocaya tazmi
natın yarısı ve on sekiz yaşını geçmeyen her
öz evlâda, ayrıca dula isabet eden paranın beş
te biri verilir. Ancak çocukların hep birden
alacakları tazminatın yekûnu verilecek bü
tün tazminat yekûnunun yüzde ellisini geçe
mez. Ölen, dul bırakmamış ise yukarıdaki
fıkra mucibince dulun hakkı olan tazminat ilâ
veten yetimlere taksim olunur.

1 nci yıl
2 » »
3 » »
4 » »
5 » »
6 » »
7 » »
8 » »
9 » »
10 » »
11 » »
12 » »
13 » »
14 » »
15 » »
Ancak verilen tazminat miktarı
lirayı geçemez.

12
24
37
50
63
77
92
106
122
137
153
169
186
204
220
on beş bin
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hizmetten çıkarılanlardan 15 sene filî hizmetini
doldurmamış olanlara,
e - Hizmet müddeti olan 15 seneyi doldur
madan Türk vatandaşlığını terk veya bu hak
kı iskat edilenlerden ölenlerin Türk vatandaş
lığım muhafaza eden dul kan veya muhtaç kocalarama ve yetimlerine.

MADDE 33 — Maluliyet dereceleri 551 nu
maralı kanun hükümlerine göre tayin olunur.
Birinci ve ikinci derece melûliyetler o kanuna
merbut emraz cedvelinin birinci ve ikinci dere
celerinde sayılanlardan ibarettir. Bunların ha
ricinde kalan maluliyetler üçüncü derece sa
yılır.

MADDE 32 — Maluliyet derecleri 551 nu
maralı kanun hükümlerine göre tayin olunur.
Birinci ve ikinci derece maluliyetler o ka
nuna merbut emraz cetvelinin birinci ve ikinci
derecelerinde sayılanlarından ibarettir. Bunla
rın haricinde kalan maluliyetler üçüncü derece
sayılır.

MADDE 34 — Bir defaya mahsus tazminat,
alâkadarın o tarihe kadar sandığa vermiş oldu
ğu paraların iadesinden ve ayni zamanda her
hizmet senesine mukabil almakta olduğu son
aylığı üzerinden bir aylık nisbetinde para ve
rilmesinden ibarettir.
Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç kocaya tazmina
tın yansı ve 19 yaşını geçmeyen her öz evlâ
da, ayrıca dula isabet eden paranın beşte biri
verilir. Ancak çocukların hep birden alacakları
tazminatın yekûnu verilecek bütün tazminat
yekûnunun % 50 sini geçemez. Ölen, dul bırak
mamış ise yukandaki fıkra mucibince dulun
hakkı olan tazminat ilâveten yetimlere tahsis
ve tediye olunur.

MADDE 33 — Bir defaya mahsus tazminat,
alâkadarların o tarihe kadar sandığa vermiş ol
dukları paralarm iadesinden ve ayni zamanda
her hizmet senesine mukbil almakta olduğu son
aylığı üzerinden bir aylık nisbetinde para veril
mesinden ibarettir. Bir defaya mahsus tazmina
ta istihkak kesbeden dul karıya veya muhtaç
kocaya tazminatın yansı ve 18 yaşını geçmeyen
her öz eylâda ayrıca dula isabet eden paranın
beşte biri verilir. Ancak çocukların hep birden
alacakları tazminatın yekûnu verilecek bütün
tazminat yekûnunun yüzde ellisini geçemez.
Ölen, dul bırakmamış ise yukarıdaki fıkra muci
bince dulun hakkı olan tazminat ilâveten yetim
lere tahsis ve tediye olunur.
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MADDE 37 — Vazifesini veya vazifesine
muadil bir işi daimî surette yapamayacak dere
cede malûl olub da daha az aylıklı bir vazifeye
tayini mümkün olanlar bu son vazifeleri aylı
ğını almakla beraber eski aylıklarile yenisi
arasındaki fark miktarına göre sandıkça hesab
edilecek tazminatı veya maluliyet aylığmı da
birlikte alırlar. Her iki aylığm tahsisi esnasın
daki yekûnu sakatlanmadan önceki aylık mikta
rını geçemez. Bu tarihten itibaren sandık aida
tı yeni vazifelerinin aylığı üzerinden almır. Bi
lâhare bu gibilerden tekaüde sevkedilecek olan
lar bu vaziyette devam eden hizmet senelerine
göre son aldıkları aylık üzerinden ikinci bir tekaüd aylığma veya tazminata müstahak olurlar.

MADDE 36 — Hükümetin teklifindeki 37
nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38 — Kendi taksirlerinden ileri gel
meyerek sırf vazife yüzünden maluliyet halinde
işbu kanun hükümlerine göre aylık tahsis veya
tazminat ita edilmekle beraber maluliyet derece
lerine göre aşağıdaki cetvel mucibince ayrıca ik
ramiye de verilir:

MADDE 37 — Sırf vazife yüzünden malu
liyet halinde hizmet müddetine bakılmaksızın
otuz sene hizmet etmiş gibi işbu kanunun hü
kümleri dairesinde tekaüd maaşı verilmekle
beraber maluliyet derecelerine göre aşağıda
ki cetvel mucibince ayrıca ikramiye de verilir:

Son aldığı aylık üzerinden
Maluliyet derecesi kaç aylık para verileceği

Son aldığı aylık üzerinde
kaç aylık para verileceği Maluliyet derecesi

1
2
3

15
12
8

15
12
8

MADDE 34 — Maluliyet için en az resmî
üç hekimden mürekkeb bir sıhhiye heyeti ta
rafından rapor verilmesi ve bu raporun Sıhhat
ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdiki şarttır.
İhtisasa taallûk eden hastalıklarda tam teşek
küllü hastane bulunan yerlerde ilk raporun bu
hastaneler sıhhiye heyetince verilerek Sıhhat
ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdiki icab
eder.

1
2
3

MADDE 33 —• Hükümetin teklifindeki otuz
dördüncü madde aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 35 — ölen memur veya gemi ada
mı veya mütekaidin muhtaç ana veya babası
işbu kanun ahkâmma göre dul ve yetimlere
bağlanacak aylıklardan veya verilecek tazmi
nattan dul karıya veya muhtaç kocaya isabet
eden miktarm % 20 sini alır. Ancak buna hak
kazanmaları için dul veya yetimlerle bir arada
bulunmaları şarttır. Muhtaç ana veya baba be
raber bulunursa tahsis edilecek miktarı yarı
yarıya alırlar.

MADDE 34 — ölen müstahdemin veya mü
tekaidin muhtaç ana veya babası işbu kanun ah
kâmma göre dul ve yetimlere bağlanacak aylık
lardan veya verilecek tazminattan dul karıya
veya muhtaç kocaya isabet eden miktarm % 20
sini alır. Ancak buna hak kazanmaları için dul
veya yetimlerle birleşmesi şarttır. Muhtaç ana
veya baba beraber bulunursa tahsis edilecek
miktarı yarı yarıya alırlar.

MADDE 36 — Hükümetin teklifindeki 37
nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 35 — Vazifesini veya vazifesine
muadil bir işi daimî surette yapamayacak dere
cede malûl olup ta daha az aylıklı bir vazifeye
tayini, mümkün olanlar bu son vazifeleri aylığı
nı almakla beraber eski aylıkları ile yenisi ara
sındaki fark miktarına göre sandıkça hesab edi
lecek tazminatı veya maluliyet aylığmı da bir
likte alırlar. Her iki aylığın tahsisi esnasındaki
yekûnu sakatlanmadan önceki aylık miktarmı
geçemez. Bu tarihten itibaren sandık aidatı ye
ni vazifelerinin aylığı üzerinden almrr. Bilâhare
bu gibilerden tekaüde sevkedilecek olanlar bu
vaziyette devam eden hizmet senelerine göre
son aldıkları aylık üzerinden ikinci bir tekaüd
aylığma veya tazminata müstahak olurlar.

MADDE 37 — tktısad encümeninin 37 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 36 — Vazife başmda vukua gelen
kazalardan malûl kalan müstahdemlere hizmet
müddetlerine bakılmaksızın son aldıkları aylığın
% 70 ni geçmemek üzere nizamname ile tayin
edilecek dereceler üzerinden maluliyet aylığı
tahsis olunur.

MADDE 38 — Hükümetin eklifindeki 34
ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 37 — Maluliyet için en az resmî üç
hekimden mürekkeb bir sıhhiye heyeti tarafın
dan rapor verilmesi ve bu raporun Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekilliğince tasdik edilmesi şart
tır. ihtisasa taallûk eden hastalıklar da tam te
şekküllü hastane bulunan yerlerde ilk raporun
bu hastaneler sıhhiye heyetince verilerek Sıhhat
ve içtimaî muavenet vekilliğince tasdiki icab
eder.

* • " ' • •
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Üçüncü fasıl

Müteferrik hükümler

Müteferrik hukümler

MADDE 39 — Hak sahiblerile sandık idaresi
arasmda çıkacak ihtilâfların hal ve faslı Devlet
şûrasına aittir. Sandığa muamelat ve yardım
ları hakkmda yapılacak her hangi bir itiraz tah
sislerin tebliği tarihinden itibaren nihayet bir
sene içerisinde yapılır. İtirazlar sandığm vere
ceği tazminat veya aylığm verilmesine mâni de
ğildir.

MADDE 38 — Hükümetin teklifindeki otuz
dokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40 — Aylıklar verildiği sırada san
dık aidatmı tevkif etmeyen veya tevkiî edip te
bir ay içerisinde sandığa teslim etmeyen ita
âmürlerile muhasib ve mutemedler tevkif ve
teslim etmedikleri paraları, geçen günler için
% 9 faizle beraber şahsan ödemeğe mecburdurlar,
6 noz maddenin «O» fıkrasında yazılı tahsi
satın her sene işletme ve idarelerin bütçelerine
konması mecburidir. Bu tahsisat da her ay
tevkif olunan paralarla birlikte sandığa verilir.
Bunları zamanında vermeyenler hakkmda da
yukarıki fıkra mucibince muamele yapılır.

MADDE 39 — Hükümetin teklifindeki kır
kıncı madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 41 — Bu kanunda geçen muhtaçlık
1683 saydı Askerî ve Mülkî tekaüd kanununun
tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur.

MADDE 40 — Hükümetin teklifindeki kırk
birinci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42 — Mülga Seyrisefain idaresinde
% 2 aidat vermiş olanların malulen tekaüdlükleri veya malulen vefatları halinde bu su
retle aidatı tekaüdiye vererek
Seyrisefainde
geçmiş olan hizmet müddetleri mensub olduk
ları işletme ve idarelerin teşekkülü zamanmdanberi % 5 aidat vererek yapmış oldukları hiz
met müddetine ilâveten hesab olunur. Ancak
bu gibilerden Seyrisefainde ve işletme ve ida
relerde % 2 aidat vererek geçirdikleri hizmet
müddeti için evvelki hizmetlerindeki aylıklar
ve hizmet müddetlerine göre % 3 farkı işbu
kanunun neşri tarihinden itibaren her ay maaş
larından sandık idare heyetince tesbit edilecek
mukannen bir miktar tevMfat yapılmak suretile ödemek isteyenler işbu kanunun bahşettiği
hukuktan aynen istifade ederler.

MADDE 41 — Hükümetin teklifindeki kırk
ikinci madde aynen kabul edilmiştir.
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Fasıl : 3

Üçüncü kısım

Müteferrik hükümler

Müteferrik hükümler

MADDE 39 — Hükümetin teklifindeki 39
ncu madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 38 — Hak sahiblerile sandık idare
si arasmda çıkacak ihtilâfların hal ve faslı Dev
let şûrasma aiddir. itirazlar, sandığın vereceği
tazminat veya aylığın ödenmesine mâni değildir.

MADDE 40 — Hükümetin teklifindeki 40
ncı madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 39 — Aylıklar verildiği sırada san
dık aidatmı tevkif etmeyen veya tevkif edip te
bir ay içerisinde sandığa teslim etmeyen ita
âmirlerile muhasib ve mutemedler tevkif ve tes
lim etmedikleri paraları, yüzde on fazlasile bera
ber ödemeğe mecburdurlar.
Altmcı maddenin (B) fıkrasında yazılı pa
ralar, her sene idarelerin bütçelerine konur. Bu
paralar da her ay müstahdemlerden tevkif olu
nan paralarla birlikte sandığa verilir. Bunları
zamanmda vermeyenler hakkında da yukarıki
fıkra mucibince muamele yapılır.

MADDE 41 — Hükümetin teklifindeki 41
nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 40 — Bu kanunda geçen muhtaçlık
1683 sayüı askerî ve mülkî tekaüd kanununun
tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur.

MADDE 42 — Mülga Seyrisefain idaresinde
% 2 aidat vermiş olanların malulen tekaüdlükleri veya malulen vefatları halinde bu suretle
aidatı tekaüdiye verilerek Seyrisefainde geçmiş
olan hizmet müddetleri mensub oldukları işlet
me ve idarelerin teşekkülü zamanmdanberi %
5 aidat vererek yapmış oldukları hizmet müd
detine ilâveten hesab olunur. Ancak bu gibiler
den Seyrisefainde ve işletme ve idarelerde % 2
aidat vererek geçirdikleri hizmet müddeti için
evvelki hizmetlerindeki. aylıklar ve hizmet
müddetlerine göre % 3 farkı işbu kanunun neş
ri tarihinden itibaren her ay maaşlarından san
dık idare heyetince tesbit edilecek mukannen
bir miktar tevkifat yapılmak suretile ödemek
isteyenler işbu kanunun bahşettiği hukuktan
aynen istifade ederler.
Borcunu ödemeden ölenlerin henüz ödenme
miş olan aidat borçlan dul ve yetimlerine tah
sis olunacak aylıklardan yukarıki fıkra muci-

MADDE 41 — Bu idareler müstahdemlerinin
filen denizde geçen hizmetlerine tekaüd veya
dul ve yetim aylıklarının tahsisinde her sene
için bir buçuk ay zammedilir.
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HADDE 43 — Sandığa iştirak eden işletme
ve idarelere mülga Seyrisefain idaresinden ge
çenlerin mezkûr mülga idarede % 5 aidatı tekaüdiye vererek yapmış oldukları hizmet müd
detlenle mülga idareye ilk intisablarmdan veya
tekrar intisablarmdan evvel Devlet hizmetin
de tekaüde tâbi bir memuriyete geçmiş olan
hizmetleri müddeti işbu kanun hükmünce bağ
lanacak tekaüd, dul ve yetim aylıkları veya
tazminat hesabında tanılır.

MADDE 42 — Sandığa iştirak eden işlet
me ve idarelere mülga Seyrisefain idaresin
den geçenlerin mezkûr mülga idarede gerek
mütekaiden, gerek muvazzaf olarak ve yüzde
beş aidatı tekaüdiye vermek suretile yapmış
oldukları hizmet müddetlenle mülga idareye
ilk intisablarmdan veya tekrar intisablarmdan
evvel Devlet hizmetinde tekaüde tâbi bir me
muriyete geçmiş olan hizmetleri müddetleri iş
bu kanun mucibince tekaüd, dul ve yetim ay
lıkları veya tazminat hesablarmda nazarı itibare alınır. Ancak bu gibilerden mütekaid olanla
rın evvelce Hazineden tahsis edilmiş tekaüd
maaşları tamamen kesilerek Hazine ile tekaüdlük alâkaları kalmaz.
1683 numaralı kanunun harb ve esaret zam
larına müteallik ahkâmı işbu kanun mucibince
verilecek tekaüd, dul ve yetim maaşları için
aynen meridir.

MADDE 44 — tşbu kanunun neşri tarihin
den sonra da sandığa dahil işletme ve idare
lere intisab edecek olanlar için de mülga sey
risefain idaresine intisabtan mütevellid 36 ncı
maddede yazılı hizmetler hizmet müddetinin
hesabında tanılır. Ancak bu gibilerden mülga
idareden tazminat alarak ayrılmış olanların bu
hizmeti, aldıkları tazminatı defaten ve yüzde
beş faizle sandığa iade kayid ve şartile tanılır.

MADDE 43 — îşbu kanunun neşri tarihin
den sonra da sandığa dahil işletme ve idarelere
intisab edecek olanlar hakkmda da mülga
Seyrisefain idaresine intisaptan mütevellid 43
ncü maddede yazılı hizmetler tekaüd, dul ve ye
tim maaşları ve tazminat hesablarmda nazarı
dikkate almır. Ancak bu gibilerden mülga ida
reden tazminat alarak ayrılmış olanların bu
hizmeti aldıkları tazminatı defaten ve yüzde
beş faizile sandığa iade kayid ve şartile tanılır.

MADDE 45 — Gemi ateşçi ve kömürcilerinin deniz üzerinde bilfiil geçen bir senelik
hizmetleri bir buçuk ve diğer gemi adamlarmmki ise bir sene bir ay addolunur ve bunlaraişbu kanun mucibince sandıktan yapılacak yar
dımlarda hizmet müddetleri bu esasa göre hesab olunur.

MADDE 44 — Gemi ateşçi ve kömürcüle
rinin deniz üzerinde filî geçen bir senelik hiz
metleri bir buçuk ve diğer gemi adamlarının
deniz üzerinde geçen filî bir senelik hizmetleri
bir sene iki ay addolunur ve bunlardan işbu
kanun mucibince sandıktan yapılacak yardım
larda hizmet müddetleri bu esasa göre hesab
olunur.
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bince tahsil olunur ve bunlardan maaşı kesilen
veya ölenlerin bakiye borçlan aranmaz.
MADDE 43 — îktısad encümeninin 42 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 42 — Devlet Reisine aid deniz
vasıtalarında daimî ve müseccel olarak müs
tahdem olanlar Denizyolları ve A. K. A. Y.
idareleri müstahdemleri gibi bu kanun hük
müne tabidirler.

MADDE 44 — îktısad encümeninin 43 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 43 — Bu idarelerde şimdiye ka
dar % 2 aidata tâbi tutulan müstahdemlerden
bu aidatm sandık hesabına tevkifine devam
olunur. Bunlardan vazifelerini terkedenlere
veya vazifelerinden çıkarılanlara sandıktan
hiç bir şey verilmez. Ancak bunlardan vazife
leri başmda vukua gelen kazalardan dolayı
ölenlerin dul ve yetimlerine veya bu sebeble
malûl olanlara bu kanunun 27 ve 36 nci mad
deleri hükümlerine tevfikan aylık tahsis olu
nur. 60 yaşı doldurmak veya vazife icabı ol
mayarak malûl kalmak sebebile terki hizmet
eden veya hizmetten çıkarılanlara her hizmet
senesi için son aylığının dördde biri nisbetinde tazminat verilir.

MADDE 45 — Gemi adamlarının filen de
niz üzerinde geçen bir senelik hizmetleri bun
ların tekaüd veya dul ve yetim aylıklarının
tahsisinde veya tazminat itasmda bir buçuk
sene sayılır.

MADDE 44 — Îktısad vekili her beş sene
de bir defa mecburen ve lüzum görürse daha
evvel sandığm malî vaziyeti ile tahsis formül
lerini mütehassıslarına tetkik ve teftiş ettire
rek hasıl olacak neticeye göre sandığm malî
vaziyetinde darlık ve muvazenesizlik görürse
keyfiyeti Başvekâlete bildirir. Bu takdirde iş
bu kanunla idarelerce sandığa yapılması icab
eden yardım nisbeti arttırılmaksızm ya müs
tahdemlerin aylıklarından yapılacak tevkifatm
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MADDE 46 — Deniz yolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuzlar ve kılavuzluk
müdürlüMerinin ve Devlet reisine aid yatlarm
teşekkül tarihi olan 1 temmuz 933 tarihinden
işbu kanunun neşri tarihine kadar bu teşekkül
lerde % 5 tekaüd aidatı vererek geçen hiz
metler işbu kanun hükmünce sandıktan yapı
lacak yardımlarda filî hizmet olarak dahili
hesab olunur. Bu müddet zarfmda % 5 aidatı
tekaüdiye vermemiş olanlarm işbu hizmetleri
ise ancak bu aidatı işbu kanunun neşri tarihin
den itibaren her ay verecekleri % 5 aidata zamimeten yine % 5 olarak ayrıca aylıklarından
sandığa tediye şartile tandır.

MADDE 45 — Hükümetin teklifindeki kırk
altıncı madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 47 — Evvelce tekaüd hakkını ha
iz her hangi bir Devlet hizmetinde müstahdem
olanlardan sandığa dahil işletme ve idarelere
vücudlarmdan istifade zaruretile almmış veya
almacak olanların bu kanun hükümlerine göre
sandıktan istifade edebilmeleri için evvelki
Devlet hizmetlerindeki aylıklarına ve hizmet
müddetine göre sandığa verilmesi lâzımgelen
aidat yekûnu mensub oldukları işletme ve ida
reler bütçesinden sandığa defaten tediye olu
nur. Bu paranın, memurun işletme ve idare
ye alındığı seneyi takib eden sene bütçesin
den sandığa tediyesi icab eder. Ancak kanu
nun neşrinden evvel alınmış olanlara aid pa
ralar kanunun neşrini takib eden sene bütçe
sine konulur. Bu gibilerin sandıktan görecek
leri yardımlarda her iki kısım hizmetleri müd
deti dahili hesab edilir. Devlet hizmetinde te
kaüd müddetini doldurmuş olanlar hakkında
bu hüküm tatbik edilmez.

MADDE 46 — Evvelce tekaüd hakkını ha
iz her hangi bir Devlet hizmetinde müstahdem
olanlardan sandığa dahil işletme ve idarelere
ve vücudlarmdan istifade zaruretile alınmış
olanların bu kanunun hükümlerine göre sandık
tan görecekleri yardım hesabında işbu Devlet
hizmetlerinin de dahili hesab edilebilmesi için
evvelki Devlet hizmetlerindeki aylıklarına ve
hizmet müddetlerine göre sandığa verilmesi
lâzımgelen aidat yekûnu mensub oldukları iş
letme ve idare bütçesinden sandığa defaten te
diye olunur. îşbu kanunun neşrinden sonra san
dığa dahil işletme ve idarelere alınacaklara yukarıki fıkranın şümulü yoktur.
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mağa îcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.

Mal E.

Dördüncü kısmı
İstisnaî hükümler
MADDE 46 — Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve havuzlar ve Kılavuzluk
müdürlüklerinin ve Devlet Reisine aid yatlarm
teşekkülleri tarihi olan 1 temmuz 1933 tarihin
den işbu kanunun neşri tarihine kadar bu te
şekküllerde % 5 tekaüd aidatı vererek geçen
hizmetler işbu kanun hükmünce sandıktan ya
pılacak olan tahsis ve tazmin muamelelerinde
filî hizmet olarak dahili hesab olunur. Bu
müddet zarfmda % 5 aidatı tekaüdiye vermemiş
olanların işbu hizmetleri ise ancak bu aidatı
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren her ay
verecekleri % 5 aidata zamimeten yine % 5
olarak ayrıca aylıklarından sandığa tediye
şartile tanılır.

MADDE 45 — Sandığm parası hakikî veya
hükmî hiç bir şahsa veya müesseseye ikraz edi
lemez. Millî bankalarla kısa veya uzun vadeli
tevdiat için bu hüküm cari değildir. Sermaye
nin azami yüzde yirmi beşine kadar miktarı
idare meclisi kararı ve îktısad vekilinin müsaadesile Devlet tahvilâtına ve Devlet teminatı
altmda bulunan diğer millî tahvilâta yatırıla
bilir.

MADDE 46 — Mülga seyrisefain idaresin
den yeni idarelere nakledilen memurlardan 16
ağustos 1306 tarihli nizamname hükmüne göre
tekaüde tâbi hizmet müddetleri on beş sene ve
daha ziyade olanların yeni idarelerdeki filî
hizmetleri eski hizmet müddetlerine ilâve edile
rek mülga idareden son aldıkları maaş esası
üzerinden kendileri ve yetimleri
haklarında
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun hükümleri dairesinde muamele yapılır.
Mülga idarede % 5 aidat vermek suretile
müstahdem olan mütekaidlerden yeni idarelere
nakledilenlerin tekrar tekaüde ircalarmda her
iki idaredeki hizmet müddetleri yekûnuna göre
haklarında 1683 numaralı kanunun 7 nci mad
desi hükmü tatbik olunur.
Bu maddede yazılı memurlarla mütekaidlerin, bu kanunla teşkil edilen tekaüd sandığı ile
alâkalan olmadığı gibi gerek kendilerinden ve
i gerek mensub oldukları idarelerden sandık için
aidat dahi aranmaz.
Yeni idarelerce bunlarm aylıklarından ke
silmiş olan % 5 1er de bu parayı kesen daireler
tarafından kendilerine iade olunur.
Bunlarm aylıkları son hizmetinde bulunduk
ları idareler bütçesinden verilir.
( S . Sayışa: 81}
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MADDE 48 — Bu kanunun meriyetinden
evvel işletme ve idarelerce tahsis edilmiş ve
2248 numaralı kanunun 15 nci maddesinin A
fıkrası mucibince işletme ve idarelere ayrıl
mış olan mütekaid, dul ve yetim aylıkları bu
kanunun meriyetini takib eden ay iptidasın
dan itibaren sandıktan tesviye olunur.

MADDE 47 — Hükümetin teklifindeki kırk
sekizinci madde aynen kabul edilmiştir.
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MADDE 47 — Hükümetin teklifindeki 48
nci madde aynen kabul edilmiştir,

MADDE 47 — Mülga seyrisefain idaresinden
yeni idarelere nakledilen memurlardan 16 ağus
tos 1306 tarihli nizamname hükmüne göre te
kaüde tâbi hizmet müddetleri on beş seneden
az olanların eski hizmet müddetleri yani idare
lerdeki filî hizmetlerine eklenerek ha cV.jada
bu kanun hükümleri dairesinde muamele yapılır.
Bunlarm eski idaredeki hizmetleri zarfmda
aldıkları maaşların aslî miktarları yekûnu üze
rinden hesab edilecek % 10 lan hizmetinde bu
lundukları idareler tarafından sandığa ödenir.
MADDE 48 — idarelerin teşekkülü tarihin
den bu kanunun meriyeti tarihini takib eden ay
basma kadar bu idarelerde müstahdem olanlar
dan 46 nci maddede gösterilenlerden maadası
nın aylıklarından kesilen yüzde beşler bu para
lan kesen idareler tarafından sandığa ödenir.
Bunlarm muadili olan % 5 1er sahihlerine borç
kaydedilir.
Bu borçlar bu kanunun neşrinden itibaren
müstahdemlerin aylıklarından sandık aidatma
ilâveten ve ayni şartlar dahilinde % 5 kesilmek
suretile tahsil olunur,
MADDE 49 — 2248 numaralı kanunun 15 nci
maddesi mucibince Hazinece bu idarelere veril
mesi lâzımgelen paralar idarelerce varidat kay
dolunur.
MADDE 50 — 2248 numaralı kanun hüküm
lerine göre bu idareler tarafından verilmekte
olan tekaüd, dul ve yetim aylıklarının idarelerce
tedivesine devam olunur.
MADDE 51 — Evvelce tekaüd hakkmı ha
iz Devlet memurluklarında istihdam edilmiş
olanlardan şimdiye kadar bu idarelerde müseccel ve daimî vazifelerde istihdam edilenler
hakkmda 11 -VI -1936 tarih ve 3028 numaralı
kanun hükümleri tatbik olunur.
MADDE 52 — 16 ağustos 1306 tarihli ni
zamname hükmü mucibince % 2 aidat vermek
suretile istihdam edilenlerden bu idarelere
nakledilenlerin avlıklarmdan idarelerce kesi
len % 2 1er sandığa devrolunur. Bunlara 43
ncü madde mucibince verilecek tazminatın he
sabında mülga Seyrisefain idaresinde % 2 ver
mek suretile geçen hizmet müddetleri de he
saba katılır.
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Muvakkat maddeler
MUVAKKAT MADDE 1 — işbu kanunun
birinci maddesinde yazılı olanlarda kanunun
neşri sırasında 60 yaşını doldurmuş bulunan
lar bir defaya mahsus olmak üzere bir sene
zarfında bu kanunun hükümleri dairesinde
işletme ve idarelerin teklifi ve Iktısad vekilli
ğinin tasvibile tekaüde sevkedilebilirler.

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Hükü
metin teklif ettiği muvakkat birinci- madde ay
nen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 2 — Seyrisefain ida
resinin ilgasile işbu kanunun meriyeti tarihi
arasında tahsisi lâzımgelen tekaüd aylıklarile
dul ve yetim aylıkları mülga idarei mahsusanm 16 ağustos 1306 tarihli nizamnamesi ile
2248 numaralı kanun hükümlerine göre ve
istihkak kazandıkları tarihten muteber olmak
üzere tahsis olunur.

MUVAKKAT ÎKÎNCÎ MADDE — Hüküme
tin teklif ettiği muvakkat ikinci madde aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 49 — 16 ağustos 1306 tarihli ida
rei mahsusa tekaüd nizamnamesi ve buna müzeyyel 16 ağustos 1330 ve 27 kânunuevvel 1331
tarihli kanunlar ve teferruatı kaldırılmıştır.

MADDE 48 — Hükümetin teklif ettiği kırk
dokuzuncu madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 50 — Bu kanunun hükümleri res
mî gazetede basıldığı günün ertesi günden yü
rümeğe başlar.

MADDE 49 — Hükümetin teklif ettiği el
linci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 51 — Bu kanunun hükümlerini
Başbakanla Adliye, Maliye, Iktısad ve Sıhhat
ve içtimaî muavenet bakanları yürütür.
9-1-1936
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
K. Özalp
Ş.
Saraçoğlu
/ înönü
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
Ş. Kaya
Dr. T. B. Araş
F. Ağrah
Ik. V.
Na. V.
Mf. V.
C. Bayar
A. Çetinkaya
8. Ârtkan
S. î. M. V.
G. î. V.
ZT.V.
Dr. R. Saydam
Rana Tarkan Muhlis Erkme

MADDE 50 — Bu kanunun hükümlerini
Adliye, Maliye, Iktısad ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekilleri yürütür.
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Muvakkat maddeler
MUVAKKAT MADDE 1 — İşbu kanunun
1 nci maddesinde yazılı olanlardan kanunun
neşri sırasında 60 yaşmı ve 15 seneyi doldur
muş bulunanlar bir defaya mahsus olmak üze
re bir sene zarfmda bu kanun hükümleri daire
sinde İşletme ve idarelerin teklifi ve îktısad
vekilinin tasvibile tekaüde sevkedilebilirlr.

MUVAKKAT MADDE 1 — Sandığm 1937
takvim yılı bütçe ve kadrosu idare meclisince
tanzim ve Îktısad vekâletince tasdik edildikten
sonra tatbik olunur.

MUVAKKAT MADDE 2 — Syrisefain ida
resinin ilgasüe işbu kanunun neşri tarihi ara
sında tahsisi lâzımgelen tekaüd aylıkları ile
verilmesi muktazi tazminat 2248 numaralı ka
nunun 15 nci maddesinin (c) fıkrası delâletile
(b) fıkrası hükmüne göre ve bunlarm dul ve
yetim maaşları da yine bu suretle tahakkuk
ettirilecek tekaüd maaşları üzerinden ve is
tihkak kazandıkları tarihten itibaren hesab ve
tahsis olunur.

MUVAKKAT MADDE 2 — 16 ağustos 1306
tarihli nizamname hükmüne göre tekaüde tâbi
olub bu idarelere nakledilen memurlardan ölüm
den başka sebeblerle yeni vazifelerinden ayrıl
mış olanlara ayrıldıkları idareler tarafından
2248 numaralı kanunun 15 nci maddesinin (O)
fıkrası hükmü mucibince aylık bağlanır veya
tazmmat verilir. Bunlarm yeni idarelerde ge
çen hizmet müddetleri Seyrisefain idaresinde
aldıkları son maaş ile geçmiş filî hizmet addo
lunur. Bu aylık ve tazminat memurların mensub oldukları idare bütçelerinden verilir.

MADDE 48 — 16 ağustos 1306 tarihli idarei mahsusa tekaüd nizamnamesi ve buna müzeyyel 16 ağustos 1330 ve 27 kânunuevvel 1331
tarihli kanunlar ve bunlara müteferri hüküm
ler kaldırılmıştır.
MADDE 49 — Bu kanunun hükümleri neşri
tarihinden muteberdir.

MADDE 53 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.

MADDE 50 — îktısad encümeninin 50 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 54 — Bu kanunun hükümlerni ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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