DEVRE : V

CtLD: 16

tgTtMA ; 2

T. B. M. M.
ZABIT CERIDESf
«-

—

^

^

«

-

"

^

*

^

~

-

—

-

* •

Otuz altmci inikad
11 - II - 1937 Per§embe
«••

Mundericat
Sayxfa
1 — Sabik zabit hulasasi
160
2 — Havale edilen evrak
160
3— Sualler
160
1 — Seyhan anebusu Damar Ankoglunun,
kiigiik traktorlerden alman gumruk resmine dair sifahi sual takriri
160
4 — Miizakere edilen maddeler
160
1 — Yozgad mebusu S i r n t$oziin, Arzuhal
enctimeninin 4 - 1 - 1 9 3 7 tarih ve 567 numarali
k a r a n n m Umumi Heyette miizakeresine dair
takriri ve Arzuhal encumeni smazbatasi (4/39) 160:
162
2 — Askeri memurlar hakkmdaki kanunun
5 nci maddesinn tefsirine dair Ba§vekalet tez-

Sayrfa
keresile askert memurlar hakkmdaki 1455 sayili
kanunun 5 nci maddesile bu maddeye bir fikra
ilavesi hakkmdaki 2016 sayili kanunun 3 nctt
maddesi hukmiinun degistirilmesine ve adi gegen 1455 numarali kanuna iki muvakkat madde
eklenmesine dair kanun layihasi ve Milli Mttdafaa ve Btitce encumenleri tmazbatalan (3/55,
1/651)
162:163
3 — Denizyollan ve Akay igletmelerile fabrika ve Havuzlar ve Kilavuzluk miidurlukleri
ve Devlet Reisine aid deniz vasitalan memurl a n ve genii adamlan hakkmda tekaiid kanunu
layihasi ve Iktisad, Maliye ve Butje encumenleri mazbatalan (1/394)
163:168

1 : 36

11-2-1937

C :1

1 — SABIK ZABIT HULASASI
Yugoslavya Hiikumeti ile aktedilen afyon anlamasma dair kanuna bir madde eklenmesine,
Ogretici ve teknik filimlere,
Iskan kanununun bazi maddelerini degistiren kanuna maddeler eklenmesine,
Cekoslovakya ticaret anlasmasinm tasdikina,
Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdikina,
Finlandiya ticaret ve seyrisefain muahedenamesine miizeyyel itilaf ile iki ticaret mukavelenamesinin tasdikina,

Ceza kanununun mevkii meriyete vazma miiteallik kanunun 27 nci maddesini degstiren kanunun ilgasma ve o madde yerine bir madde konulmasma,
3 sahsm cezasmm affine,
Devlet meteoroloji isleri umum miidurliigu teskilat ve vazifelerine dair kanun layihalan kabul edildikten sonra persembe giinii toplanilmak iizere inikad
bitirildi.
Baskan V.
Katib
Katib
Tokad
Gazi Anteb
Refet Canitez
S. Tevfik Genca
Bekir Kaleli

2 — HAVALE EDILEN EVRAK
Layiha
1 — Bagvekalet teskilat ve vazifeleri hakkmda
kanun layihasi (1/699) (Biitge enciimenine).
Mazbatalar
2 — Askeri fabrikalar idaresine miitedavil sermaye olarak verilmek iizere Maliye vekaleti biitgesinde agilacak fasla 100 000 lira fevkalade tahsisat
konulmasma dair 1/691, Jandarma umum kumandanligl 1936 yili biitgesinde 2 500 liralik miinakale yapilmasi hakkmda 1/692, 1936 mail yili biitgesine munzam ve fevkalade tahsisat konulmasma ve bazi hizmetler kin gelecek senelere sari taahhud salahiyeti
verilmesine dair 1/695 ve 1936 tmali yrii umumi muvazenesiwe giren bir kisim daire btitgelerinde degisiklik yapihnasma dair 1/698 sayili kanun layihalan
ve Butce enciimeni mazbatasi (Ruznameye).

BIRINCI

3 — Askeri izin kanununa ek kanun layihasi ve
Milli Miidafaa ve Biitge enciimenleri mazbatalari
(1/683) (Ruznameye)
4 — 2201 sayili kanuna bagh 1 numarali gizelgenin degistirilmesi hakkmdaki 3051 sayili kanunabagli
kadrodaki yanlisjigin diizeltilmesine dair Basvekalet
tezkeresi ve Maarif ve Biitge enciimenleri mazbatalari (3/315) (Ruznameye)
5 — Tiirkiye Ciimhuriyeti merkez bankasi kanununa ek kanun layihasi ve tktisad, Maliye ve Biitge
enciimenleri mazbatalari (1/690) (Ruznaimeye)
6 — Yeniden yapilacak su islerine 31 000 000 lira
tahsisi ve bunun igin gelecek senelere gecici taahhud
icrasma mezuniyet verilmesi hakkmda kanun layihasi
ve Nafia ve Biitge enciimenleri mazbatalari (1/696)
(Ruznameye) .

CELSE

Agilma saati : 15
BA§KAN — Tevfik Fikret Silay
KATlBLER : Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Siireyya Tevfik Genca (Tokad)

BALKAN — Celse agilmistir.
3 — SUALLER
/ — Seyhan mebusu
Damar
kugiik traktorlerden
allium giimruk
ir sifahi sua! takriri.

Arikoglunun,
resmine (fa-

BALKAN — Sual sahibi burada midir?
Bu, gecen ruznameden kalmadir. Kendileri
bu gun de bulunmadiklan igin sualleri sakit
olmu§tur.

4 — MttZAKERE EDILEN MADDELER
1 — Yozgad mebusu
enciimeninin
4-1 -1937
kararimn Umumi heyette

Sim
Igoziin,
Arzuhal
tarih ve 567
numarali
muzakeresine
dair tak-

riri ve Arzuhal

enciimeni

[1] 99 numarali

— 160 —

mazbatasi

basma yazi zaptin

(4/39)

[1]

sonundadir.

1 : 36

11-2-1937

BALKAN — Arzuhal enciimeninin mazbatasmi arzediyorum:
(Mazbata okundu)
BASKAN — Mazbata hakkmda miitalea
var mi?
SIRRI Ig5Z (Yozgad) — Arkadaglar; Arzuhal enciimeninin bu mazbatasmda isabet olmadigini gordiigiim igin ben itiraz etmek liizumunu vicdanen hissettim. Mazbatanm mevzuu §udur : Birinci Biiyiik Millet Meclisinde
Kirgehir mebusu olan Bay Sadik, tekaiid miiddetini doldurmug ve tekaiidliigiinii istemi§. Bu
zata memurin kanununun 73 ncti maddesi
mucibince tekaiid maa§i tahsis edilmi§. 73
ncii madde sudur : Mebuslukta gegen miiddet
tekaiide mahsub edilir ve mebusluk tahsisatinm ash olan on bin kurus tekaiide esas tutulur. I§bu madde hiikmii birinci ve ikinci Biiyuk Millet Meclisi azalanna §amildir ».
Bilahare askeri ve miilki tekaiid kanunu
gikmi§. Bu kanun bu maddenin yalniz birinci fikrasmi, mebuslukta gegen miiddet tekaiide mahsub edilir, fikrasmi almi§. 100 lira
esasi kalmis, birinci ve ikinci Biiyiik Millet
Meclisi azasma samil ibaresi de kalmi§tir. Aradan zaman gegmi§, 1613 numarali kanun gikmi§tir. 0 kanun da §udur: Mebusluk tahsisati
6 000 liradir. Ayda be§ yiiz lira hesahjte verilir. Birinci ve iknci Biiyiik Millet Meclisi azasma da §amildir. Tekaiide esas ta 125 liradir.
§imdi, memurin kanununun 73 ncii maddesinin «Tekaiid maa§ma esas olan 100 lira,
birinci ve ikinci Biiyiik Millet Meclisine §amildir» kismini tekaiid kanunu ilga etmemi§.
1613 numarali kanun gikmi§. Bu kanunun,
birinci ve ikinci Biiyiik Millet Meclisine de §amildir, dedikten ve 125 lirayi tekaiide esas
olarak kabul ettikten sonra, muahhar tarihli
olan kanun, Memurin kanununun hiikmiinii ilga
eder mi etmez mi? Bunu hukukcu arkadaslarima
birakryorum. 1613 numarali kanun 1930 tarihinde cikmistrr; bu zat da iki sene sonra, yani
1932 de tekaiid edilmistir. Bu esM arkada^rmxzun iddiasi sudur: Ben tekaiid edildigim vaMt
1613 numarali kanunun hiikmii cari idi. Bu kanuna gore de esas tutulan sart birinci ve ikinci
Biiyiik Millet Meclisinde aza olarak bulunmakdrr. Ben birinci Mecliste bulundum. Gfergi
6 000 lira iizerinden tahsisat almadim. Benim
6 000 lira iizerinden tahsisat almadigim ileri siiriiliiyorsa bu, 125 lira iizeriiaden tekaiid aidati
vermek igindir. Halbuki bu gun aidat ilga edilmistir. Binaenaleyh benim 6 000 lira tahsisat
almam degil, birinci Mecliste mebus bulunmam
sarttrr. Tekaudliigiim igin arzettigim sart esas
iken benim hakkim zayi oluyor. Mukaddem
olan memurin kanununun hiikmunii bu ilga et
mistir. Hakkmii isterim diyor.
Ben bunu, yami bu iddiayi vicdanen

hakli
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buldum ve itiraz ettim. tstida enciimeni bu, bir
tesis mevzuudur diyor. Bence degildir. Qiinkii
kanunun nesrinden, yukarida da arzettigim gibi,
iM sene sonra tekaiid edilmistir. Bu miistedinin magduriyetini mucibdir. Hakem Biiyiik Heyettir.
ARZUHAL E. M. M. ZlYA KARAMURSAL
(Istanbul) — Bu eski arkadasmuzm dilegi ve§hile 10 000 kurus tekaiid maasmm 125 lira iizerinden tadil edilmesi igin arkadasim Sirri IQOziin sual ettigi biitiin miitalealari enciimen goz
blniinde tutarak bu dilegin tervici iankanmT cok
aradi ve arzu etti. Fakat mazbatanuzda da
arzettigimiz veghile bazi noktalar bizi dii§iindurdii. Mebusluk tahsisatmm senevi 6 000 lira
iizerinden verilmesi ve tekaiid maa^larmm da
125 lira iizerinden hesab edilmesini kabul eden
1613 numarali kanunun meriyetinden ewel yani
6 000 lira tahsisati almadan ewel bu eski arkadasaniz mebusluktan ayrilmigtir, ve mebusluktan ayrildiktan sonra da bu had dahilinde
bir maas almryor. Birinci, ikinci devre mebuslarma 125 lira tekaiid maasi tahsisini kabul
eden kanunun nesri tarihinden muteber olmasina ve bu kanunun makabline ^umulii olmamasma ve bahusus kanunun dordiincii maddesinde,
evvelce tahsis edilen maaslarm kemakan tesviyesinin sarahaten gbsterilmekte bulunmasma
binaen; enciimeniniz bu zatm talebini muvafik
gormiiyor.
Bundan baska takdir buyurursunuz ki, tatbik ve icra edilen tahsis muamelelerinin sarih
bir hiikme iktiran etmeden tadili teemmiiiile
muhtac bir keyfiyettir. Enciimen, biitiin bu noktalara istinaden bunu tesis mevzuu addetti,
ve kendi salahiyeti haricinde gordii. Binaenaleyh kendi takdir ve kanaati veghile yani mevzu ahkama muvafik ve Divanrn da dtedenberi
miimasil tahsisatlarm tatbik ettigi sekilde karara baglaniak istirarmda kaldi. Mahaza Yiiksek heyetiniz bu eski arkadasmuzm dilegini kanunun ruhuna muvafik goriirse gerek bu zatm
gerek ayni vaziyette olan bir kag arkadasmuzm bir kat daha terfihine delalet edecek olan
bu yiiksek kararmizdan dolayi biz de miitesekkir ve miinserih kalrriz. Binaenaleyh enciimen
bu meselede kendi tetkikatma ve mevcud ahkama gore karar vermek mecburiyetinde kalmistir.. Son hiikiim Heyeti aliyenizindir.
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Tabii sizin yapamadigmiz §eyi, biz de yapamayiz.
BALKAN — Mazbata hakkmda baska miitalea var mi? (Mazbata muvafik sesleri).
SIRRI IgdZ (Yozgad) — Efendim, 1613
numarali kanundan bahsediyoruz. Onda, senevi
6 000 lira tahsisat alana 125 lira iizerinden tekaiid miaasi verilir diyor.
O kanun bu gun yagamiyor. Biiyiik Meclis,
sonra feragati nefsile tahsisattan yiizde 35 tenzil etti. Ben o vakrtki ya§ayan kanundan bah-
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sediyorum. Bu zat, bu kanun giktiktan iki sene
sonra tekaudlugiinu istemigtir. Binaenaleyh 1613
numarali kanuna tevfikan muamele yapilmak
laznn gelirken bu yapilmamig ve bu zat magdur
olmugtur. Bu hususta rey sizindir.
BALKAN — Bu meseleye dair bir takrir vardir. Okunacaktir,
Yiiksek Reislige
1613 numarali kanunun meriyette bulundugu
sirada tekaiidu icra kilmmi§ olan Biiyiik Millet
Meclisi azasrtidan Bay Sadika tahsis olunan tekaiid maasmm hesabmda hiikmii muahhar olan
mezkur 1613 numarali kanuna tevfiki muamele edilmek icab ederken mezkur kanunla hiikmen mtilga bulunan memurin kanununun 73
ncii maddesine gore tahsisi muamele yapilmasi
mumaileyhin gadrini miicib oldugu arz ve izah
edilmi§ oldugundan Arzuhal enciimeninin kararinm reddfie evrakm Divani Muhasebata tevdiini teklif ederim.
Yozgad
Sirri Icoz
BALKAN — §imdi okunan takriri reye arzedecegim, bu kabul edilmezse mazbatayi reye
koyacagnn.
Takriri nazan dikkate alanlar... Almayanlar...
Mazbatayi kabul edenler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmigtir.
2 —- Askeri memurlar hakkmdaki kanunun
5 nci maddesinin tefsirine dair Basvekalet tezkeresile askeri memurlar hakktndaki 1455 saytli
kanunun 5 nci maddesile bu maddeye bir fikra
ildvesi hakkmdaki 2016 say ill kanunun 3 ncii
maddest hukmiiniin degistirilmesine ve adi gegen 1455 numarali kanuna iki muvakkat madde
eklenmesine dair kanun layihasi ve Milli Mudafaa ve Butge encilmenleri mazbatalan (3/55,
1/651) [1]
BALKAN — Kanunun ikinci miizakeresidir.
Askeri memurlar hakkmdaki 1455 sayili kanunun 5 nci maddesi ile zeylinin degigtirilmesine
ve bu kanuna iki muvakkat madde eklenmesine dair kanun
MADDE 1 — Askeri memurlar hakkmdaki
1455 sayili kanunun 5 nci maddesi ve bu maddeye 2016 sayili kanunun iiguncii maddesile Have edilen fikra, agagida yazildigi §ekilde degigtirilmigtir:
«Yiiksek mekteblerden mezun olanlardan ilkin intisab edeceklerin yedinci smiftaki memuriyetlere ve yiiksek tahsilli diger Devlet daire[1] Birinci miizakeresi 33 ncii inikad zaptmdadir.
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leri memurlarmdan askeri memurluga gegmek
isteyenlerin hizmet miiddetlerile yapilacak imtihanda gosterecekleri muvaffakiyete gore daha
yiiksek smiflara almmalan caizdir.
Yiiksek tahsilli olsun olmasm askeri memurluga almacak biitiin yedek subaylarm 1076 sayili kanunun ucuncti maddesi mucibince okulda ve fili hizmet mukabili kitada gegirecekleri
muddetler sayilmamak iizere ordudaki diger
hizmetleri de hesab edilerek smiflari ve smiflarmdaki kidemleri tesbit olunur.
Tahsilini muvaffakiyetle bitiren askeri miihendislerin memuriyetleri beginci smiftan ve
askeri fen memurlarmmki altinci ve tahsilini
muvaffakiyetle ikmal edemeyenlerin memuriyetleri sekizinci smiftan ba§lar».
Bu kanunun negrine kadar, mezkur 1455
numarali kanunun 5 nci maddesi mucibince
sair Devlet hizmetlerinden askeri memurluga
alinmig olanlardan heniiz terfi edilmeyenlerin
terfi haklan mahfuzdur.
BALKAN — Madde hakkmda tadilname
yok. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — 1455 sayili askeri memurlar
kanununa agagida yazili iki muvakkat madde
eklenmi§tir: .
MWPAKKAT MADDE 1 — 1455 sayili askeri memurlar kanununun negrinden once (Memurlar ve askeri mensublar) nami altmda miistahdem olup halen orduda muvazzaf olarak kullanilan askeri memurlarm bulunduklan simflarmdaki nasiblan bir defaya mahsus olmak iizere
dorder sene ileriletilir.
1455 sayili kanunun tatbikinden sonra bir
evvelki nasiblarma gore terfileri yapilanlar
bundan istifade edemezler.
Son smiflarmda yukaridaki fikra hukmiinden istifade etmeden esas nasiblarma gore normal olarak terfi edecek olanlarm yeni smiflarmda nasiblan ileriletilir.
Nasiblan dord sene ileri almanlardan bir senesini kullanmak suretile terfi derecesine girecek olanlarm artan tig seneleri yeni rutbelerindeki nasiblarma verilir.
Nasib diizeltmelerinden dogan ileriletmelerden otiirii muhassasat verilmez ve bu ileriletmeler tekaiid miiddetinin hesabmda fili hizmetten
sayilmaz.
BALKAN — Tadilname yok. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Alacaklan kidemleri tizerine nasib tarihleri tashih edilecek
olan askeri memurlarm tahdidi sin muameleleri
1 kanunusani 1937 tarihinden itibaren bir sene
tecil olunur.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
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BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmigtir.

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Maddeyi kabuT edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Milli Miidafaa ve Maliye vekilleri memurdur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... EtmeyeSnler ... Kabul edilmigtir.
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmigtir.
Ikinci miizakeresi yapilacak maddelere gegiyoruz.
3 — Denizyollari ve Akay i§letmelerile Fdbrika ve Havuzlar ve Kilavuzluk mudurlukleri
ve Devlet Reisvne aid deniz vasitalari memurlan ve gemi adamlan hakkmda tekaild kanunu
layihasi ve Iktisad, Maliye ve Biltge encumenleri
mazbatalan (1/394)
BALKAN — Bu kanunun miizakeresine devam ediyoruz.
Ik. E. N. Dr. FERlD TALAY (Nigde) —
Hiikumetin teklifindeki 35 nci madde 33 olacaktir.
MADDE 33 — Maluliyet 551 numarali kanun hukumlerine gore tayin olulnur. Birinci ve
ikinci derece maluliyetler o kanuna merbut
emraz cetvelinin birinci ve ikinci derecelerinde
sayilanlardan aridir. Bunlarm haricinde kalan
maluliyetler ugiincii derece sayilir.
BALKAN — Okunan madde hakkmda miitalea var mi?
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmigtir.
Ik. E. R. N. Dr. RAStM FERlD TALAY
(Nigde) — tktisad enciimeninin 35 nci maddesi
34 olacaktir. Hiikumetin 37 nci maddesi de 35
olacaktir. Ondan sonra gelecek 36 nci maddeyi
de yeni sekilde takdim ettik, matbaa yanlis basmigtir.
MADDE 34 — Bir defaya mahsus tazminat,
alakadarm o tarihe kadar sandiga vermis oldugu paralann iadesinden ve ayni zamanda
her hizmet senesine mukabil almakta oldugu
son ayligi uzerinden bir aylik nisbetinde para
verilmesinden ibarettir.
Bir defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden dul kariya veya muhtac. kocaya tazminatm yarisi ve on seWz ya§mi gegmeyen her
oz evlada, ayrica dula isabet eden paranm beste biri verilir. Ancak gocuklann hep birden
alacaklari tazminatm yekunu verilecek butiin
tazminat yekununun yiizde elMsini gegemez.
dlen, dul birakmamis, ise, yukandaki fikra mucibince dulun hakki olan tazminat ilaveten
yetimlere taksim olunur.

MADDE 35 — Vazifesini veya vazifesine
muadil bir isi daimi surette yapamryacak derecede malul olup ta daha az aylikh bir vazifeye
tayini miimkun olanlar bu son vazifeleri ayl^ini almakla beraber eski ayliklarile yenisi
arasrndaki fark miktarma gore sandikca hesab
edilecek tazminati veya maluliyet ayligmi da
birlikte alrrlar. Her iki ayligm tahsisi esnasmdaki yekunu sakatlanmadan onceki aylik miktarmi geqemez. Bu tarihten itibaren sandik aidati yeni vazifelerinin ayligi uzerinden almir.
Bilahare bu gibilerden tekaiide sevkedilecek
olanlar bu vaziyette devam eden hizmet senelerine gore son aldiklan aylik uzerinden ikinci
bir tekaiid ayligma veya tazminata miistahak
olurlar.
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Kabul edilmigtir.
MADDE 36 — Vazife basmda vukua gelen
kazalardan malul olan mustahdemlere hizmet
miiddetlerine bakilmaksizin son aldiklan ayligm yiizde yetmisini gegmemek iizere nizamname ile tayin edilecek dereceler uzerinden maluliyet ayligi tahsis olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 37 — Maluliyet igin en az resmi
iig heMmden miirekkeb bir sihhiye heyeti tarafmdan rapor verilmesi ve bu raporun Sihhat ve
igtimai muavenet vekilligince tasdiki garttir.
ihtisasa tealluk eden hastahklarda tarn tesekkullii hastane bulunan yerlerde ilk raporun bu
hastaneler sihhiye heyetince verilerek Sihhat
ve igtimai muavenet vekilligince tasdiki icab
eder.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmigtir.
Muteferrik hiikiimler
MADDE 38 — Hak sahiblerile sandik idaresi arasmda gikacak ihtilaflarm hal ve fasli
Devlet gurasma aittir. Sandiga muamelat ve
yardmilari hakkmda yapilacak her hangi bir
itiraz tahsislerin tebligi tarihinden" itibaren nihayet bir sene igerisinde yapiln*. Itirazlar sandigm verecegi tazminat veya ayligm verilmesine mani degildir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar...
Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 39 — Ayliklar verildigi sirada
sandik aidatmi tevkif etmeyen veya tevkif
edip te bir ay igerisinde sandiga teslim etmeyen
ita amirlerile muhasib ve mutemetler tevkif ve
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teslim etmedikleri paralan, gegen giinler igin
% 9 faizle beraber sahsan odemege mecburdurlar.
6 nci maddenin «C» fikrasmda yazili tahsisatm her sene i^letme ve idarelerin butgelerine konmasi mecburidir. Bu tahsisat da her ay
tevkif olunan paralarla birlikte sandiga verilir.
Bunlari zamanmda vermeyenler hakkinda da
yukariki fikra mucibince muamele yapilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. kabul buyuranlar... Etmiyenler... kabul edilmistir.
MADDE 40 — Bu kanunda gegen muhtag
lik 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanunu
nun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul
edilmistir.
tk. 'E. N. Dr. RAStM FERID TALAY (Nigde) — 41 nci maddeden sonra gelen maddelerde, enciimen metin iizerinde tadilat yapmistir,
peyderpey takdim edecegim, onlarm okunmasmi rica ederim.
BASKAN — Enciimen 41 nci madde olarak
yeni bir metin tesbit etmistir. Onu arzediyorum:
MADDE 41 — Bu idarelerde simdiye kadar
% 2 aidata tabi tutulan miistahdemlerden bu aidatm sandik hesabma tevkifine devam olunur.
Bunlardan vazifelerini terkedenlere veya vazifelerinden gikarilalnlara sandiktan bir sey verilmez. Ancak, bunlardan vazifeleri basmda vukua
gelen kaza neticesinde olenlerin dul ve yetimlerine veva bu sebeble malul olanlara bu kanunun
26 ve 27 nci maddeleri hiikiimlerine gore aylik
tahsis olulnur.
Altmis yasini doldurmak veva vazife icabi
olmaksnim malul kalmak sebebile hizmetini
terkedenlere veya hizmetten gikanlanlara her
hizmet senesi igin son ayliginm dortte biri nisbetinde tazminat verilir.
BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Ik. E. N. Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) — 42 nci madde olarak enciimenin tesbit ettigi yeni sekli arzediyorum.
BALKAN — Enciimen 42 nci madde olarak
yeni bir metin vermistir, onu okutuyorum:
MADDE 42 — Miilga seyrisefain idaresinden
yeni idarelere nakledilen memurlardan 16 agustos 1306 tarihli nizamname hiikmiine gore tekaiide tabi hizmet miiddetleri 15 sene ve daha
ziyade olanlann yeni idarelerdeki fill hizmetleri eski hizmet miiddetlerine ilave edilerek miilga idareden son aldiklan maa§ esasi iizerinden kendileri ve yetimleri haklarrnda 1683 numarali askeri ve miilki tekaiid kanununun hiikiimleri dairesinde muamele yapilir.
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Miilga idarede % 5 aidat vermek suretile
miistahdem olan miitekaidlerden yeni idarelere
nakledilenlerin tekrar tekaiide ircalannda her
iki idaredeki hizmet miiddetleri yekununa gore
haklarrnda 1683 numarah kanunun 7 nci maddesi hiikmii tatbik olunur.
Bu maddede yazili memurlarla miitekaidlerin, bu kanunla te§kil edilen tekaiid sandigi ile
alakalan olmadigi gibi gerek kendilerinden ve
gerek mensub olduklan idarelerden sandik i§in
aidat dahi aranmaz.
Yeni idarelerce bunlarm ayliklanndan kesilmi§ olan % 5 ler de bu parayi kesen daireler tarafindan kendilerine iade olunur. Bunlarm ayliklari son hizmetinde bulunduklan idareler
biit§esinden sandik vasitasile verilir.
Miilga Seyrisefain idaresinden yeni idarelere
nakledilen memurlardan 16 agustos 1306 tarihli
nizamname hiikmiine gore tekaiide tabi hizmet
miiddetleri 15 seneden az olanlann eski hizmet
miiddetleri yeni idarelerdeki fill hizmetlerine
eklenerek haklarrnda bu kanun hiikiimleri dairesinde muamele yapilir.
Bunlarm eski idarelerdeki hizmetleri zarfmda aldiklan maa§larm asli miktarlari yekunu
iizerinden hesab edilecek % 10 Ian hizmetinde
bulunduklan idareler tarafmdan sandiga odenir.
MAZHAR MUFlD KANSU (Denizli) — Arkadaslar, iki, iig giindenberidir Biitge, Maliye,
Iktisad enciimenlerimizin birleserek bu kanun
hakkinda gok degerli tetkiklerde ve biiyiik mesaide bulunarak, Iktisad enciimeninin mevaddi
kanuniyesini bir kat daha takviye ederek, notice itibarile, nig ^iiphe yoktur ki, denizcilerimizin tamamen lehinde bir gok mevad ilave etmislerdir. Bunun igin bu iig enciimeni takdir ve
hiirmetle siikranlarimi arzederim.
Yalniz simdi okunan madde hakkinda ufak
bir istirhamda bulunacagim. Maddede deniyor
ki, Seyrisefainde 15 sene hizmet edip te Deniz
yollarma gegen memurlar 10 sene sonra tekaiide
sevkolunacaktir. Fakat bu on sene zarfmda
aldigi maaslar hesab edilmeyecek, 10 sene ewelki aldigi maa§ iizerinden tekaiid edilecek. Bu
vehlei ulada tedhis eder gibi goriiniir amma,
burada iki cihet vardm; birisi, 40 liradan yukan maas alip da 15 seneyi dolduranlardrr ki,
bunlar igin bu kanunun tatbiki tamamen yerindedir. Bunlar bir sey kaybetmezler. Qiinkii bir
kere verdikleri % 2 kendilerine iade olunacak
sonra, % 5 vermeyeceklerdir. Tekaiid kanunu
mucibince 30 seneyi doldurunca ikramiye alacaklardir. Fakat ne gare ki, bunlarm adedi sekizi gegmiyor. Maasi 40 ve 40 tan yukan olanlar bir sey kaybetmiyorlar. 40 liradan asagi
alanlar 110 kisi kadar vardir. Bunlar igin lutfunuzu rica edecegim. Bir misal arzedecegim.
Qocuk, iigiincii kaptanmis, 15 lira maasi var.
7 sene kaptanlikta kalmis. Denizyollarma gegtigi vakit miinhal vaki olmus, ikinci kaptanliga
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terfi etmis. Orada 6 sene daha hizmet ettikten
sonra birinci kaptan olaeak, 250 lira maas alacak. Fakat bu adam 15 lira iizerinden tekaude
sevkedilecek. Adam 40 lira maasli oldugu halde
bilmem kag sene evvel almakta oldugu 15 lira
iizerinden tekaude sevkolunacak. tstirhamim, 40
liradan asagi olanlara aiddir. Yukari olanlar
igin nig bir ricam yoktur. 40 liradan asagi maas
almakta bulunanlar, bir derece yukari maasla
tekaude sevkedilsin. Bunun yekunu 300 lirayi
gegmez. Bu hal kendileri igin bir tesvik, tergib
olur. Takririmi takdim ediyorum. Enciimen de
muvafakat buyurursa kabuliinii riea edecegim.
Takdir Yuksek Heyetinizindir. §unu da arzedeyim ki, bu kanunla Heyeti Celileniz ve enciimenler Deniz yollanna biiyiik bir hizmet etmis
olacaktrr.
Arkada§lar; tekaiidiyeden ve saireden dolayi maalesef Ticareti bahriye mektebinden gikan kaptanlanmiz gemilere girmemektedirler.
Ufak bir cetvelim vardrr. Onda goriiyorum.
Mektepten bir 90k miilazim kaptan gikmi§trr.
Riyaziyeleri kuwetli oldugu igin bankalara,
kadastroya girmislerdir. Hatta bir tanesi de
bizim Meclistedir. Kaptanligi birakmi§lardn\
Bunlardan on alti tanesi de devairi sairededir.
Boyle 20 - 25 yeti§mi§ kaptanm mesleki terkedip ba§ka mesleklere girmesi dii§iiniilecek bir
meseledir. Biz milyonlar veriyoruz, vapurlar
yaptinyoruz. Bunlari kim idare edecek? Bu
kanun giktiktan sonra bunlarm yapacagi te§ekkiirden ba§ka bir gey olmaz zannederim. Hele
takdim ettigim takrir kabul edilirse zannederim kagmanin da oniinti almis olacagiz. (Gulmeler).
BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) —
Eneumenimiz, Seyrisefainden yeni idarelere intikal eden memurlann vaziyetlerini, hususi
§ekilde, mutaleaya layik addetti. Qiinku bunlar da % 5 aidat vermek suretile ve yine Devletin eski tekaiid kanununa muadil bir sistemle bir hak sahibi idiler. Bunlarm tabil gidecekleri yegane yer yeni idarelerdi. Gegen sene,
Yuksek heyet hatirlar, Devletten inhisarlara ve
yine Devletten Devlet demiryollarma gegen
memurlar miinasebetile bir meseleye el konmu§tu. Bunun iizerinde bir 50k dii§iinduk. Nihayet bir emsal aradik. Vaktile Heyeti celilenizin kabul ettigi bir kanun vardrr. O da; tuz
memurlan hakkmdadrr. Bu memurlar, tekaiid hak ve salahiyetini haiz iken, Inhisar idarelerine ucretli olarak gegtiginden tekaiid haklarmi mahfuz tutmak igin bu kanun layihasi
hukumler derpis etmi§tir. Orada deniliyor ki;
Devlette on be§ sene memur olarak cali§mi§ bir
tuz memuru Inhisarlar idaresine gegerse, yeni
idarede girecegi hizmet muddeti, maa§li hizmet gibi telakki edilir. Kendisine tekaiid kanununun haklan bahsedilir. Fakat tekaiid maa§ma ayrildigi idareden aldigi maa§ esas ola-
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caktir. Devletten Inhisarlara ve Devlet demiryollarma gegen memurlar igin de miimasil bir
tesisi miizakere ederken tereddiid ettik. Acaba bu, memurlan tatmin eder mi diye. Alakadar olmakligrm dolayisile arzederim ki Devlet idaresinden Inhisarlara ve Devlet demiryollarma gegenler igin, kabul ettiginiz kanun, kendilerini Biiyiik Meclise kar§i gok memnun,
minnettar ve gok miitehassis etmi§tir.
Bu vaziyet karsismda yine diisiinduk ki bunlarla, yani seyrisefainden gegenlere verilecek
haklarla, tuz memurlarma ve arzettigim memurlara verilen haklar arasmda fark olmasm,
digerleri memuriyetleri lagvedilerek yeni idareye naklediimi^tir. Bunlar da ayni vaziyettedir.
Bu itibarla kendilerine ayni sekilde muamele
yapilmasmm ve tekaiid maaslarmm yeni idarelerinin biitgelerinden verilmesinin muhik oldugu neticesine vardik. Bu is Iktisad enciimeninden gegtikte'n sonra vaziyete vakrf olarak
iki enciimen birlestik, beraber galisarak ve bu
nokta uzerinde anlasarak miisterek bir noktai
nazari huzurunuza getirdik. Bunlarm 3 - 5 sene
evvel eski idareden 1 5 - 2 0 lira maas almakta
iken bilahare gegen miiddet icinde zam almamasi belki muhik degildir. Fakat bizim noktai
azimetimiz su olmustur: Biiyiik Millet Meclisinin, muhtelif memuriyet ve dairelerin maaslan
arasmda oteden beri gozettigi madelet hissine
uvo-un hareket etmek. Takdir heyeti Celilenindir.
BASKAN — Madde hakkmda baska miitalea yoktur. Yalniz bir tadilname vardrr arzediyorum:
Yuksek Reislige
42 nci maddedeki son aldiklari maas esasi
iizerinden, fikrasmdan soinra «Fakat bu maas
miktan 4 000 dahil ve 4 000 den dun olanlara
ise bir derece mafevk maasi iizerinden» fikrasinm ilavesini teklif ederim.
Denizli mebusu
Mazhar Mufid Kansu
BALKAN — Nazari dikkate alanlar ... Almayanlar ... Tadilname nazari dikkate altnmistrr.
§imdi kabul edilen tadilnamenin yazilis sekli
uzerinde enciimenin miitaleasi var mi?
Dr. RASlM FERlD TALAY (Nigde) —
Maddevi feize verin.
BALKAN — Enciimenin 43 ncii madde olarak verdigi maddeyi okuyoruz:
MADDE 43 — Gemi, atesgi ve komiirciilerinin
denizde gegen bir senelik hizmetleri bir buguk
sene fill hizmet sayihr.
Diger gemi adamlarmm denizde gegen hizmetlerine tekaiidluk hesabmda nazari dikkate
almmak tizere her hizmet senesi igin iki ay Have edilir. Ancak bu zamlar yekunu tig seneyi
gegemez.
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Denizde gegen hizmet miiddetinin ne suretle
hesab edilecegi nizamnamede gosterilir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mr? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 44 — Sandigm parasi hakiki veya
hiikmi nig bir sahsa veya miiesseseye ikraz edilemez. MiUi bankalarla kisa veya uzun vadeli
tevdiat igin bu hiikiim cari degildir. Sermayenin azami % 25 ine kadar miktari idare heyeti
karari ve lktisad vekilinin miisaadesile Devlet
tahvilatina ve Devlet teminati altinda bulunan
diger milli tahvilata yatmlabilir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
45 nci madde olarak enciimenden gelen teklifi okutuyorum:
MADDE 45 — Idarelerin tesekkiilii tarihinden bu kanunun meriyeti tarihini takip eden
ay basma kadar bu idarelerde miistahdem olanlarm 42 nci maddede gbsterilenlerden maadasinm
ayliklarmdan kesilen % 5 ler bu paralari kesen idare tarafmdan sandiga odenir. Bunlarm
muadili olan % 5 ler sahiplerine borg kaydedilir.
Bu borglar bu kanunun nesrinden itibaren
miistahdemlerin ayliklarmdan sandik aidatma
ilaveten veya ayni sartlar dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 46 — 2248 numarali kanun hiikiimlerine gore bu idareler tarafmdan verihnekte
olan tekaiid ,dul ve yetim ayliklarinm idarece
tesviyesine devam olunur. Bu tediyat sandik
vasitasile yapilir.
BA§KAN — Enciimen bu maddeyi de yeniden teklif ediyor. Madde hakkmda bir miitalea
var mi? Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
kabul edilmistir.
Enciimenden yeniden gelen 47 nci maddeyi
de okutuyorum:
MADDE 47 — Evvelce tekaiid hakkini haiz
Devlet memurluklarmda istihdam edilmis olanlardan §imdiye kadar bu idarelerde miiseccel
ve daimi vazifelerde istihdam edilenler hakkmda 11 - VI -1936 tarih ve 3028 numarali kanun hukumleri tatbik olunur.
BASKAN — Madde hakkmda bir miitalea
var mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler...
Madde kabul edilmigtir.
MADDE 48 — 16 agustos 1306 tarihli nizamname hiikmu mucibince % 2 aidat vermek
suretile istihdam edilenlerden bu idarelere
nakledilenlerin ayliklarmdan idarece kesilen
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% 2 ler sandiga devrolunur. Bunlara 41 nci
madde mucibince verilecek tazminat hesabmda miilga Seyrisefain idaresinde % 2 vermek
suretile gecen hizmet miiddetleri de hesab edilir.
SIRRI IgOZ ( Yozgad ) — Usui hakkmda
soyleyecegim. Layiha matbu oldugu halde dagitildi. Elimizdeki metin ba§ka, simdi enciimenin peyderpey verdigi maddelerin metni
ba§ka. Bu maddeler acaba enciimene gidip
tetkik edilmi§ midir, yoksa resen mi veriliyor?
BASKAN — Enciimen isterse burada da
bir madde hazirlayip verebilir, bunda bir usulsiizliik yoktur.
SIRRI IgOZ (Yozgad) — Nasil olur? Teklifler enciimene tevdi edilmedikge boyle maddeler hazirlanamaz. Aksi halde enciimen heyeti umumiyesinin manasi kalmaz. Bu, nizamna^
meye mugayirdir.
MttKERREM UNSAL ( Isparta ) — Enciimen metinde istedigi tadilati yapabilir.
IKTISAD E. Na. Dr. RASlM FERlD TALAY
(Nigde) — Sirri Iq'oz arkadasimiz Biitge enciimeninin metnini bir par§a okumus olsalardi bu
maddelerin asagi yukari orada olduklarmi goreceklerdi. Bunlar diger enciimenlerde derpis
edilmis, fakat Butge enciimeninin bilhassa miimasil idareler sandiklarile muadeleti temin igin
koymus oldugu, alakadarlarm lehinde gordugiimiiz maddelerdir ki, onlari enciimenin fikri olarak teklif etmekte bulunuyoruz. Mesele bunMAZHAR MtJFlD KANSU (Denizli) —
Alakadarlarm lehinedir.
ZlYA GEVHER ETiLl (Qanakkale) — Tadil hakkmizdir.
BASKAN — Enciimen metin iizerinde tadilat yapabilir. 48 nci maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler .... Etmeyenler ... Kabul edilmistir .
49 numara ile enciimenden gelen maddeyi arzediyorum .
MADDE 49 — lktisad vekili her bes senede
bir mecburi olarak ve liizum gorurse bu miiddetten ewel sandigm mali vaziyeti ile tahsis formullerini miitehassislarma tetkik ve teftis ettirerek gikacak neticeye gore sandigm mali vaziyetinde darlik ve muvazenesizlik gorurse keyfiyeti Basvekalete bildirir. §u takdirde bu kanunla idarelerce sandiga yapilmasi icab eden yardim nisbeti arttirilmaksizm ya miistahdemlerin
ayliklarmdan yapilacak tevkifatm arttirilmasi veyahud aylik ve tazminata aid nisbetlerin
eksiltilmesi suretile sandigi daimi muvazeneli
bir sekilde tutacak tedbirleri almaga Icra Vekilleri Heyeti salahiyettardir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
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21 nci madde bir tadilname ile enciimene
verihnisti, gelen maddeyi aynen arzediyorum:
MADDE 21 — Tekaiid ayliklari:
A - Filen 30 sene hizmet etmi§ olmak §artile
tekaitdliiklerini isteyenlere,
B - Hizmet miiddeti 20 sene ve daha ziyade
olup ta 60 ya§mi bitirenlerden tekaiidliiklerini
isteyenlere,
C - 65 ya§mi doldurduklarmdan dolayi mecburi tekaiide sevkedileceklerden, hizmet miiddetleri 20 sene ve daha fazla olanlara,
D - Hizmet miiddeti 20 sene ve daha ziyade
olanlardan vazife yiiziinden olmaksizm malul
olanlara tahsis olunur. Bu madde hiikumleri
haricinde kalanlardan 3 seneden fazla hizmeti
olup ta idarece memurin nizamnamesi mucibince vazifelerinden gikarrianlara sandiktaki mevduatlan faizile birlikte tediye olunur.
BALKAN — 21 nci madde hakkmda miitalea
var mi?
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . .
Kabul edilmi§tir.
32 nci madde de tadilname ile enciimene gitmi§ti, gelen §eklini arzediyorum.
MADDE 32 — Bir defaya mahsus tazminat
agagrda yazili ahvalde verilir:
A - Hizmet miiddeti 20 seneyi doldurmadan
vazife yiiziinden olmaksizm malul olanlara,
B - 60 ya§mi bitirdiginden dolayi hizmetlerinden gikacak veya gikanlacak olup ve fakat
15 sene fill hizmetini bitirmemis olanlara,
C - 15 sene fill hizmetini bitirmeden olenlerin kari ve gocuklarma veya muhtag ana ve
babalarma,
D - 14 ncii maddenin 2 nci fikrasi mucibince hizmet miiddeti 15 seneyi doldurmadan Turk
vatandagligmi terkedenlerin veya bu hakki iskat edilenlerin Tiirk vatandagligmi muhafaza
eden kan ve gocuklarma veya muhtag kocalanna ve muhtag ana ve babalarma.
BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir.
§imdi muvakkat maddelere gegiyoruz.
MUVAKKAT MADDE 1 — 16 agustos 1306
tarihli nizamname hukmune gore tekaiide tabi
olup bu idarelere nakledilen memurlardan oliimden bafka sebeblerle yeni vazifelerinden ayrilmis olanlara ayrildiklari idareler tarafmdan
2248 numarali kanunun 15 nci maddesinin (C)
fikrasi hukmune tevfikan istibkak tarihinden
itibaren aylik baglanrr veya tazminat verilir.
Bunlarm yeni idarelerde gegen hizmet miiddetleri seyrisefain idaresinden aldiklan son maas
ile gegmis fili hizmet addolunarak hizmetlerine
zammolunur. Bu aylik ve tazminat memurlarm
mensub olduklan idare biitgelerinden verilir.
BALKAN — Okunan muvakkat madde hakkmda miitalea var mi? Reye arzediyorum: Ka-

C :1

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Gerek mtilga seyrisefainden yeni idarelere nakledilen % 2 aidata
tabi miistahdemlerden ve gerek dogrudan dogruya yeni idarelere alman % 5 ve % 2 aidatli
miistahdemlerden bu kanunun nesri tarihine
kadar vazifelerinden oliim. ve diger sebeblerle
ayrilanlar hakkmda istihkak tarihlerinden itibaren bu kanun hiikumleri tatbik olunur.
BALKAN — Ikinci muvakkat madde hakkmda soz isteyen var mi? Kabul edenler ... Etyenler ... Kabul edilmistir.
42 nci maddenin son seklini verdiniz mi?
Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) — Verdik.
BALKAN — Sak itibarile nasil yazilacaktir?
Dr. RASlM FERtD TALAY (Nigde) — Arzettik.
BALKAN — 42 nci maddenin son seklini
arzediyoruz.
MADDE 42 — Mulga Seyrisefain idaresinden yeni idarelere nakledilen memurlardan
16 agustos 1306 tarihli nizamname hukmune
gore tekaiide tabi hizmet miiddetleri 15 sene
ve daha ziyade olanlarm yeni idarelerdeki fili
hizmetleri eski hizmet miiddetlerine ilave edilerek miilga idareden son aldiklan maas esasi
iizerinden (Fakat bu maa§ miktan 4 000 dahil ve 4 000 den dun olanlara ise bir derece mafevk maa§i iizerinden) kendileri ve yetimleri
haklarmda 1683 numarali askeri ve mulki tekaiid kanununun hiikumleri dairesinde muamele yapilrr.
Miilga idarede % 5 aidat vermek suretile
miistahdem olan miitekaidlerden yeni idarelere nakledilenlerin tekrar tekaiide ircalarmda
her iki idaredeki hizmet miiddetleri yakununa
gore haklarmda 1683 numarali kanunun 7 nci
maddesi hiikmii tatbik olunur.
Bu maddede yazili memurlarla miitekaidlerin, bu kanunla tegkil edilen tekaiid sandigi ile alakalari olmadigi gibi gerek kendilerinden ve gerek mensub olduklan idarelerden
sandik icin aidat dahi aranmaz.
Yeni idarelerce bunlarm ayliklarmdan kesilmi§ olan % 5 ler de bu parayi kesen daireler tarafmdan kendilerine iade olunur. Bunlarm ayliklari son hizmetinde bulunduklan idareler butgesinden sandik vasrtasile verilir.
Miilga Seyrisefain idaresinden yeni idarelere nakledilen memurlardan 16 agustos 1306
tarihli nizamname hukmune gore tekaiide tabi
hizmet miiddetleri 15 seneden az olanlarm eski
hizmet miiddetleri yeni idarelerdeki fili hizmetlerine eklenerek haklarmda bu kanun hiikumleri dairesinde muamele yapilir.
Bunlarm eski idarelerdeki hizmetleri zarfmda aldiklan maaslarm asli miktan yekunu
iizerinden hesab edilecek % 10 Ian hizmetin-
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de bulunduklari idareler tarafmdan sandiga
bdenir.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 50 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 51 — Bu kanun hiikumlerini tora
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Vekilleri Heyeti yiiriitur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi§tir.
Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir.
Gemi mubayaasi hakkmdaki layihanm tevziinden heniiz 48 saat gegmemi§tir. Yarinki
ruznameye birakiyoruz.
Cuma giinii saat 15 te toplanilmak iizere celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 16,5
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T. B. M. M. Matbaast

S. Sayisi: 9 9
Yo/.gad mebusu Sim igozun Arzuhal enctimeninin 4-1-1937
tarih ve 567 numaraii karannin Umum? Heyette miizakeresine dair takriri ve Arzuhal encumeni mazbatsi (4/39)

1 - II - i&?7
Yiikske Reislige
Arzuhal enciimeninin haftalik karar eetvelindeki birinci Biiyiik Millet Meclisi azasmdan Kirsehir
mebusu Bay Sadigin tekaiid maasi ihakkmda ittihaz etmis oldugu 4 - I - 1937 tarih ve 567 numaraii
kararini muhtaci tetkik ve miizakere gordiigumden muktazi mazbatasinin tar^zimi igin isbu takririmiu
mezkur enciimene havalesini nizamnamei dahilinin ellinci maddesinin verdigi salahiyete binaen riea
eylerim.
Yozgad
S. Igoz

Arzuhal encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Arzuhal encumeni
Karar No. 567
Esas No. 4/39

8 -II -1937

Yiiksek Reislige
Arzuhal enciimeninin 16 numaraii haftalik
karar cetvelinde yazili olan 567 numaraii ve
4-1-1937 tarihli kararnnizm Umumi Heyette
muzakeresi Yozgad mebusu S. Sirri Igoz tarafmdan sunulub enciimenimize havale buyurulan
takrirle istenilmesi iizerine dahili nizamnamemizin 57 nci maddesi hukmiine tevfikan bu mazbatamiz yazilmistir.
567 numaraii kararimiz : Ilk devre mebuslarmdan olub mebusluktan gekildikten sonra on
bin kurus uzerinden tekaiid maasi tahsis edilmis olan Sadik Savtekinin bu maasmm yiiz yirmi bes lira uzerinden tadili hakkmdaki dileginin enciimenimizce tervicine imkan olmadigmi
mutazammmdir.
Enciimenin bu hususta istinad ettigi esaslar
sundan ibarettir :
1 — Gergi Biiyuk Millet Meclisi Azasmm senelik tahsisatmm alti bin lira uzerinden verilmesini amir olan 1613 numaraii ve 15 - V -1930
tarihli kanunun 3 ncii maddesinin son fikrasmda : (Harcirah ve tekaiid hesablarmda da 125

lira esastir) denilmekte ise de bu 125 liranm ancak alti bin lira uzerinden tahsisat alan mebuslarm yapilacak tekaiid muamelesinde esas
olmasi lazimgelecegine ve halbuM Sadik SavteMn bu kanundan ewel mebusluktan geMlmis
ve binaenaleyh alti bin lira tahsisat almamis
oldugu gibi ondan sonra da bu miktar maasli
bir memuriyette bulunmami§ olduguna ve bahusus simdiye kadar yapilan tatbikatta da 1613
numaraii kanundan ewel mebusluk etmi§ olanlara 788 numaraii ve 18 mart 1926 tarihli memurin kanununun 73 ncii maddesi hukmiine tevfikan yiiz lira ve ondan sonrakilere yani senevi
alti bin lira tahsisat almis olanlardan daha evvel tekaiidii icra edilmemis bulunanlara da yiiz
yirmi be§ lira tekaiid maasi tahsis edilmis bulunduguna gore enciimen, bu madde hukmiiniin Sadik Savtekine tatbik edilemeyecegi kanaatinde bulunmustur.
2 — Gergi ahiren ne§redilen 2941 sayili
kanun ile birinci ve ikinci Biiyiik Millet Meclisi azalarina badema yiiz yirmi be§ lira iize-

rinden tekaiid maagi tahsisi kabul edilmi§ ise
de bu kanun ne§ri tarihinden muteber olup o
zamana kadar tekaiid edilmemi§ olanlara gamil bulunacagma ve Sadzk Savtekin ise bu kanundan evvel tekaiid edilmig ve kanunun makabline te§miline de bittabi imkan bulunmami§ oldugu gibi bu kanun evvelce yapilan tahsislerin devami tesviyesini kabul etmekte ve
binaenaleyh igbu tahsislerde bir guna tadilat
icra edilemeyecegi anlagilmakta olduguna gore enciimen, Sadigm bu hiikmiin giimulii dairesine girmesine de imkan bulmamigtir.
4 — Tahsis edilen maaglarm sarih bir hiikme ve hakka istinad etmedikge tadil ve tashihi cihetine gidilmesi teemmiile muhtag bir
keyfiyet oldugu gibi on bin kurug olarak tahsis
edilmis olan bu tekaiid maagmm yiiz yirmi beg

lira iizerinden tadilini mevcud ahkama iiyguii
bulmayan enciimen, bu dilegin tervicini esasen yeni bir tesis mevzuu addetmig ve bunu da
salahiyeti haricinde gormiigtiir.
Bu mazbatamiz Umumi heyetin isabetli takdirine arzolunmak iizere Yuksek Reislige sunulmugtur.
Ar. En. Reisi
M. M.
Giresun
Istanbul
/. Sokmen
Z. Karamursal

Katib
Samsun
M. Ula§

Aza
Aza
Aza
Gazi Anteb
Istanbul
Denizli
M. ^ahin
A. Barlas
$efik Tursan
Aza
Aza
Aza
Bursa
Qoruh
Kars
M. Fehmi Gergeker thsan Kurtkan 0. Kuntay
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