DEVBE : V

OtLD:18

IQT1MA : 2

T. B. M. M.
ZABIT CERtDESt
Altmi? altinci inikad
2 7 - V - 1937 Porgembe
Miindericat
Sayrfa
1 — Sabik zabit hulasasi
2 — Ha vale edilen evrak
3 — And isme

290
290

1 — Istanbul imebusu gukrti Ali Ogelin and
icjmiesi
291
4 —jMuzakere edilen maddeler
291
1 — Tesviiki sanayi kanununun xnuaddel
26 nci maddesinin tefsirine dair Basvekalet
tezikeresi ve tktisad,
Maliye vie Biit§e enciimenleri imazbatalan (3/206)
291
2 — Tahlisiye umiuim miidurlugu 1936 mail yih butgesinde 1 915 liralik munakale yapil
masma dair ikarnxn layihasi ve Biit§e enciiimeni mazbatasi (1/788)
291,293,300,326:329
3 — iMilli Mudafaa vekaleti 1936 mali yik
hava kiami butxjesinde 121 713 Hralik imiinakale yapilmasina dair kanun layihasi ve Butge
enciimieni mazbatasi (1/846)
291:292,293,300,329:332
4 — Vakiflar umuim imudtirlugu 1937 yili
butce kanunu layihasi ve Bufaje enciimeni mazbatasi (1/709) 292:293:293:300,300:302,306,309,332:335
5 — Httdud ve sahiller sihhat umum miidurlugii 1937 mali yih ibiitce kanunu layihasi
ve Biitee enciimeni mazbatasi (1/705)
302:304,306,
309,336:339
6 — Posta, telgraf ve telefon uanutm miidurlugu 1937 mali yih tbutxje kanunu layihasi
ve Butce enciimeni mazbatasi (1/707)
304:306,303:
307,309,311,339:342
7 — Tahlisiye umuim miidurlugu 1937 mali
yih butce kanunu layihasi ve But^e enciimeni
mazbatasi (1/708
307:308,309,311,342:345
8 — Zararh ilaglar gayrimesru
ticaretinin
meni hakkinda Cenevrede
26 haziran 1936

Sayrfa
tarihinde aktedilen
mukavelenin
tasdikma
dair kanun layihasi ve Hariciye enciimen1' mazbatasi (1/786)
308:309,311,345:348
9 — Ordu ikramiyesi kanunu
mucibince
meslegine aid faydali telif ve terciiimede bulunanlara
verilen
ikramiyelerden
kazaiuj,
buhran, anuvazene ve hava vergilerinin kesilib
kesilmleyeceginin tefsiri hakkinda
Basvekalet
tezkeresi ve Milli Mudafaa ve Butce encumenleri mazbatalari (3/365)
309
10 — Dahiliye vekaleti merkez teskilat ve
vazifeleri
hakkindaki kanuna ek 3046 sayili
kanuna ibagli kadro cetvelimde bazi degisiklikler yapilmasina dair kanun layihasi ve Dahiliye ve Biitce enciimenleri mazibatalan (1/765)
309
11 — Vakiflar umum mudurliigu memurl a n layliklarmm tevhid ve iteadiilii hakkindaki
kanuna bagli cetvelin
degisjtirilmesine
dair
d a n 2880 sayili kanuna bagli cetvelde degisiklik yapiknasi hakkinda kanun layihasi ve
Butce encumieni mazbatasi (1/783)
309:3LO
12 — Ziraati takviye icjn 1337 : 1341 seneleri Maliye, Ziraat ve tktisad vekaletleri
biit§elerinde a<jilan fasillardan giftc/ilere tavizen yapilan yardimlardan mtitevellid borglann
taksite raptina ve faizlerinin affine dair kanun
layihasi ve Ziraat ve Butge enciimenleri mazbatalari (1/675)
310:311

13 — Adliye teskilat ve kadrolannda yapilacaik tadilata dair olan 2474 sayili kanuna
i bagli cetvelde degiisiiklik
yapilimasi hakkmda
kanun layihasi ve Biitce enciimeni
mazbatasi
' (1/801)
31X:3X2

Sayrfa
14 — Tiirkiye CumJiuriyeti Ziraat bankasi
kanunu lHyihasi ve Ziraat,
tktisad,
Maliye,
Butge ve Adliye
enctimenleri
mazbatalari
(1/634)
312:324

Sayifa
15 — Polls tesjkilat ikanununun ibazi maddelerinin degi§tirilimesi haikkmda kanun layihasi
ve Dabiliye ve Biitce enciimeinleri mazbatalan
(1/625)
324:326

1 — SABIK ZABIT HULASASI
Birinci celse
1937 yili muvazenei umumiye kanunu layihasmm
miizakeresine devamla,
Maarif vekaleti btitcesinin heyeti umumiyesi tizerinde cereyan eden mtizakere neticesinde fasillara
gecHmig ve tenefftis i?in celse tatil olunmustur.
Ikinci celse
Maarif ve

Nafia vekaletleri btitgeleri kabul edilmig ve
Iktisad vekaleti btitcesinin heyeti umumiyesi iizerinde mtizakere cereyan ettikten sonra pergembe giinti
toplamlmak iizere inikad bitirilmi§tir.
Balkan vekili
tefet Canitez

Kfitib
Konya
Ali Muzaffer Goker

Katib
Coruh
Ali Zirh

HAVALE EDtLEN EVRAK
Layihalar
1 — Aakeri ve miilki tekatid kanununa ek kanun
layihasi (1/851) (jMilli Miidafaa, Maliye ve Btit§e
enciimenlerine)
2 — 1936 mali yih muvazenei umumiye kanununa
bagh bazi daire butgelerine munzam tahsisat verilmesi hakkmda kanun layihasi (1/848) (Butge enctimenine )
3 — Hariciye vekaleti te§kilati hakkmdaki 2223
sayili kanuna ek kanun layihasi (1/849 (Ruznameye)
4 — Van golti i§letme idaresinin
1932 yili son
hesabi hakkmda kanun layihasi (1/830) (Ruznameye)
Takrir
5 — Yozgad mebusu Sirn Igbztin, Arzuhal enctimeninin 19 - V - 1937 tarihli haftalik karar cetvelindeki 926 sayili kararm Umumi Heyette miizakeresine
dair takriri (4/48) (Arzuhal enctienine)
Mazbatalar
6 — Ak§ehirin meydan mahallesinden Seyid Ahmedoglu Hiiseyinin oltim cezasma §arptirilmasi hakkmda Bagvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/234) (Ruznameye)
7 — Babaeskinin Cengerli koyiinden Mahmudoglu
Muradm oltim cezasma garptinlmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye
enciimeni
mazbatasi
(3/273) (Ruznameye)
8 — Boskinn Kmik koyiinden Ahmedoglu Memed

Alinin oltim cezasma sarptirilmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/248)
(Ruznameye)
9 — Devlet Demiryollan ve limanlan isletme
umum mtidtirltigti 1937 mali yih biitge kanunu layihasi
ve Btitce enciimeni mazbatasi (1/703) (Ruznameye)
10 — Istanbul Adliye binasmm yanmasi tizerine
teskil olunan yenileme burolarmm kaldirilmasi hakkmda kanun layihasi ve Adliye enciimeni mazbatasi
(1/769) (Ruznameye)
11 — Kilisin Karaali mahallesinden Memedoglu
tsmailin oltim cezasma garptirilmasi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni
mazbatasi
(3/275) (Ruznameye)
12 — Milli saraylarla Yalova ko§klerindeki esya
hakkmda Meclis Hesablarmm Tetkiki Enciimeni mazbatasi (5/49) (Ruznameye)
13 — Muradiyenin Agagi Kortikan koyiinden Hacan kdyti ntifus sicillinde mukayyed Davetioglu Memedin oltim cezasma carptinlmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/323)
(Ruznameye)
14 — Rumeli demiryollan isletme nizamnamesinin
ziya ve hasar tazminatma miiteallik birinci bab 29,
37, 42 ve ikinci bab 20 nci maddelerindeki hadlerin
tadiline dair kanun layihasi ve Nafia enciimeni mazbatasi (1/821) (Ruznameye)

BiRtNCt

CELSE

AQilma saati : 14
BALKAN — Hihni Uran
KATtBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (£oruh).

BALKAN — Celse agilmistrr.
3 — AND 1<?ME
1 — Istanbul mebusu fjtiikru Ali Ogelin and
igmesi.

BALKAN — Istanbul mebusluguna intihab

edilen §ukrii Ali Ogelin tahlifi yapilacaktir.
Kendileri burada michr?.
(Istanbul mebusu §ukrii Ali Ogelin tahlifi
yapilmi^tir).

4 — MUZAKERE EDILEN MADDELER
BALKAN — Ruznameye gegiyoruz.
1 — Tesviki sanayi kanununun wmaddel 26
nci maddesinin tefsirine dair Ba§vekdlet tezkeresi ve Ikhsad, Maliye ve Biitge encilmenleri
mazbatalari (3/206) [1].
BA§KAN — Fikrai tefsiriyeyi okuyoruz.
Tefsir fikrasi
Muafiyet ruhsatnamesini haiz smai bir miiessese sahibinin ananim sirket teskili gibi miiesseseyi sahsa muzaf olmaktan kaldirmayacak
sekilde kollektif veya hususi bir sjrket tesjkili
suretile sermaye veya i§letmesine ortak almasi
1055 sayili tesviki sanayi kanununun 26 nci
maddesinde zikredilen miiessesenin ahara devri
hali sayilmaz.
BALKAN — Miitalaa var mi?. Fikrai tefsiriyeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler....
Etmiyenler... Kabul edilmistir
2 — Tahlisiye umum wiudurlugu 1936 mail
yili butgesinde 1 915 lirahk miinakale yapilmasina dair kanun layihasi ve Biitge encumeni mazbatasi (1/788) [1].

mudiirlugii butcesinin 14 ncii (Bina tamirat
masrafi) faslmdan 1915 lira tenzil edilerek
20 nci (1936 senesinde Isvgte toplanacak olan
dordiincii beynelmilel tahlisiye kongresine istirak ve tetkikat i§in Avrupa harcrrahi) faslma
nakledilmistir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiftir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 3 —Bu kanunun hukmiinu icraya
tktisad vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
3 — Milli Miidafaa vekaleti 1936 mail yili
hava kismi biitgesinde 121 713 lirahk miinakale
yapilmasma dair kanun layihasi ve Butige encumeni mazbatasi (1/846) [1]

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalaa var mi?. Maddelere gegilmesini kabul
edenler... Etmiyenler... Maddelere gecilmesi kabul edilmistir.

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
miitalea var mi? Maddelere gegilmesini reyinize
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ...
Maddelere gecilmesi kabul edilmistir.

Tahlisiye umum mudiirlugii 1936 mali ydi
butgesinde miinakale yapilmasma dair kanun

1936 mali yili Milli Miidafaa vekaleti (Hava kismi) butgesinde 121 713 lirahk miinakale yapilmasma dair kanun

MADDE 1 — 1936 mali yili Tahlisiye umum-

MADDE 1 — 1936 mali yili Milli Miidafaa

v [1] 171 sayili basmayazi zabtm sonundadtr.
[1] 182 sayih basmayazi zabtm sonundadir.
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Vekaleti (Hava kismi) biit§esine 939 ncu (Insaat, tamirat, istimlak) faslmdan 121 713 lira tenzil edilerek 930 ncu (Levazrm ve tecMzati harbiye ve fenniye) faslma ilave edilmistir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir,
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hiikmunii icraya
Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm; heyeti umumiyesini agik reyle tasvibinize arzediyorum.
4 — Vakiflar umum mudurlugii 1937 yili biitge
kanunu layihasi ve Biitge encimieni mazbatasi
(1/709) [1]
BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var mi?
NA§ID ULUG (Kutahya) — Arkadaslar;
Vakrf umum mudurlugii, saym Basbakanimizm
pek yakmdan gbsterdigi alaka ile, son senelerde
hakikaten 50k faydali isler gbrdii. Memleketin
milli abidatmi teskil eden gok kiymetli camilerimizi ve daha bazi abidatimizi tamir etti. Bu faydali hizmetlerden dolayi evkaf idaresinin manevi
sahsiyetine bu kiirsuden tesekkiir etmek isterim.
Arkadaslar; eliimizde iki milyon sekiz yiiz
kiisur bin liralik bir evkaf biitgesi var. Daha
bir 50k muhtaci tamir camilerimiz, tarihi abideler ve eslafm hatirasi bulundugu halde, bu gibi
eserlerin tamiri igin buraya konan para, 159 010
liradir. Gegen yd Beyoglunun ortasmda bulunan
Agacamii hakikaten milli bir iislupta yeniden
tamir edilmistir.
Evkaf idaresinin gelecek biitgelerinde memleketin, Anadolunun Rumelinin her tarafmda
vaktile yapilmis olan yuzlerce ve yuzlerce camiyi tamir edecek, bahgelerini ve etrafmi bir harabezar olmaktan kurtarip gigeklerle, parklarla
tezyin edecek bir hizmete hazirlanmasmi temenni ediyorum.
tkinci dilegim de,Tasdelen suyu hakkmdadir. Bugiin Tiirkiyenin her tarafmda damacana
ve kapali sise icinde bu suyu satmak hakki Evkafa verilmistir. Bu bir haktir, bir vakiftir.
Acaba Evkaf idaresi memleketin her kosesinde
satilan bu sularm, hakiki Tasdelen olub olmadigr ile alakadar midzr? Yoksa - Burada zeytinliklerle beraber gostermislerdir - biiyiik masraflarla meydana gelen bu Tasdelen suyu yerine,
jfu bu kuyu sularmi Tasdelen diye mi satiyorlar?
[lj 168 sayih basmayazi zaptin sonundadir.
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Bu hususta Evkaf umum miidurunun bizi tenvir etmelerini hassaten rica ederim.
1STEMAT OZDAMAR (Eskisehir) — Arkadaslar, bu biitgenin umumi izahatmda ve kontrol hakki ba^ligi altmda bir fikra goziime ilisti. Bu fikrada soyle deniliyor: (Vakrflar kanunu mucibince, ekalliyet vakiflan da murakabe
altma almdigi cihetle, her sene ruyet edilecek
olan bilumum mulhak vakiflar muhasebelerinden almacak % 5 kontrol hakki bu varidati da
inkisaf ettirecegi anlasilmaktadir.) Iste arkadaslar, bendeniz bu fikrayi vesile ittihaz ettim.
Bu fikranm kaydettigi, gegen sene Meclisi alinizde kabul edilen 2762 numarali kanun miizakere edilirken mezun oldugum igin bulunamadigimdan, pek muhterem ve sevgili Ismet Inonu
Hiikumetinin, Cumhuriyet kanunlarmm ve
Cumhuriyet isiklarmm her alanda biitiin
Turk vatandaslan hakkmda tecellisini siar
ittihaz eden bu yiiksek simaya karsi siikranlarimi arzedemedim. Bu biiyiik noksan
benim kalbimde bu dakikaya kadar biiyiik
bir iiziintii, derin bir iztirab halinde kalryordu. Fakat simdi, su fikradan bilistifade
ve bilmiinasebe bu vazifeyi katmerli olarak ifa
ediyorum. Bunu yapmakla kendimde pek yiiksek bir bahtiyarlik hissediyorum. Ewela kendi
sahsima, kendi namrnia, sahsen sonra da bu fikranm kastettigi ortodoks, gregoriyen, musevi,
katolik ve varsa, protestan hepsi dahil olmak
iizere binlerce halki temsilen siikranlarrmr su
yiiksek kiirsiiden, miibeccel heyetinize sunmagi
kendime biiyiik bir borg bildim.
Maalesef, yine goziime garpan, sui tali neticesi midir, ne bileyim, ne derseniz deyiniz bu
kanunun ruhunu, ahengini bozan bir ekalliyet
kelimesi hakkmda soz soyliyecek degilim. Qiinki diinki maruzatimda bu babtaki duygulanmi
arzetmistim. Lakin, sunu da soylemeden gegersem biitiin milli duygularimm isyan edecegine
kaniim. Bir iki kelime sbylememe miisaade buyurunuz ve bunu gok gbrmemenizi rica ederim.
Arkadalsar, bilirsiniz ki, Hiikumeti Cumihuriyemizin biiyuk giinesi olan, biiyiik §efimiz
ve Ulu Onderimiz Atatiirkiin direktifleri, isaretleri dahilinde ve rejimleri dahilinde en ewel
bizim iizerimizde bir esaret boyundurugu takan ve Tiirkiin inkisafma engel te^kil eden
ecnebi imtiyazlarmi yiktiktan ve biitiin vatandaslara biitiin menafi ve hukuku temin edecek
en oigun ve ergin bir Hukumete yarasan medeni kanunlar vazettikten ve bunlardan bu susuretle istifade ettikten sonra Baylar, kemali
samimiyetle arzediyorum ki, bir ktil halinde
olan bu vatandaslarm namma fuzulen, kendilerine de sorulmadan, verilmis olan bbyle bir diisiik dahili imtiyazi kabul degil reddedeceklerini ve hatta yakmda protesto edeceklerini
onlar namma arzediyorum. Bakmiz yine Hijkumetin biiyuk bir cilvesi, bu kanunda tecelli
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ediyor. &egen seneye varmcaya ve bu 2762
numarali kanun gikincrya kadar otekinin berikinin keyfi idaresi altmda kalan, bakimdan
mahrum kalan, yetim kalan bu vatandaslarrmizm mulhak vakiflar, bu kanunun gergevesi haricinde. kalmisti. Yiiksek Hukumetimiz bu ciheti de nazan dikkate alarak, magduriyetin temadisine mahal kalmamak igin bunlari da himaye altma almak kasdile, bu kanunu nesretmistir. t^te arkadaslar; bu kadar lutuf karsismda su benim temsil ettigm Turk vatandaslanitm medyunu ^tikran kalmamasma ihtimal verir misiniz? Emin olunuz ki, bu saf halkm sirtindan istismar etmesini kendilerine §iar edinen
ve hiilya denizinde bu timid baligmi avlamak
pesinde ko$an dustik ruhlu, elde sayili bir
kag kisiden baska, biitiin bu vatandaslar bu
gun bu kanunu tesvik etmekte ve arzi
§ukran eylemektedirler. Qtinki bu kanunun
hedefi, yetim ve bakimdan mahrum kalan
vakiflarin hukukunu, umranim ve idamei
hayatmi temin ve bunlara taze bir hayat
bahsetmek
hukukunu tekeffiil etmektedir.
Buna kar§i gbsterilen % 5 kontrol hakkmi, bu
halk, bu vatandaglar, oyle yaygara yapildigi gibi
nefretle degil, gtile, giile ve §ukranla vereceklerdir. Qiinku bunun mukabili vardir. 5 kontrol hakki; vaktile bu vakiflarin sui idare edilmesi ve heder olmasi, keyfi ve §ahsi menfaatlere
sarfedilmesi, hatta daha ileri gidiyorum ve agik
soylemekten de bir korku hissetmiyorum, dahilde ve harigte bir kag ki§inin apartiman yapmasma hizmet eden bu vakiflari bu gibi haksizliklardan kurtarmi§ olacaktrr.
Bir kag kisi daha gikarak bu kanun hakkinda edebiyat yapmak ve bir takim nazariyat
koymak, binlerce halk kar§ismda bilasifat bir
takim sozler soylemek ihtimali vardir. Bu gibilerinin sozlerinin vicdanen ve kanunen hig bir
krymeti yoktur.
§imdi arkadaglar, bunu arzettikten sonra en
miihim mesele; kontrol meselesidir. Kontrol
meselesi, maliimu alinizdir ki, biitiin tegekkiillerin oradaki i§lerini emniyet ve istikamet igerisinde tedvir edebilmeleri igin ba§li ba§ma en muhim saat, bir emniyet tetigi, bir zemberektir.
Bahusus deminki hususi vaziyetlerde ve senelerden beri ke§meke§ bir sui idareden sonra
bunlarm iizerindeki kontrolu siki siki yapmak
iizere gayet muktedir, dirayetli, merhametsiz ve
§iddetli ellere vermek lazrm gelir. Yoksa bu
kontrol; masa ba§mda, kati hesab cetvellerini,
sathi bir nazar ve mahallinde iltifatlar kargismda nazikane bir reveransla tetkik etmek suretile
yapilrrsa, eskisinden daha feci bir vaziyet hasil
olur. (Dogrudur sesleri) Mesela eskiden bir
kontrol yoktu. Fakat ben bugtin bir ferd sifatile - bir mebus sifatile degil, bir ferd sifatile gelir, memleketin hukukuna taalluku itibarile,
bir miitevelliden, isterse 15 senelik olsun, bir he-
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sab istiyebilirim. Fakat Hukiimetimin mesul ve
emin ve vazifedar bir §ahsi resmen bunlarm
cetveline, muvafiktir, diye damgayi bastiktan
sonra, bana o sozumti zor soylettirir. t§te fecaat
burada. Bunun igin bu iglerin ba§ma gegen muhterem, dirayetli ve tedbirli vakiflar genel direktorunden bu mesele uzerinde tevakkuf etmesini rica ediyorum. Vakiflar idare meclisine de
gurada §iikranlarrmi arzetmegi vazife bilirim.
Qiinkii onlar da gece giindiiz bu iglerin bagmda
btiyiik bir basiretle galigmaktadirlar.
Soziime nihayet verirken, sizi fazla yormak
istemiyorum. Diin oldukga sizi yordum, bir
protesto gelmek korkusu da var (Korkma sesleri). Bu yiiksek kursuden tekrar vatandaslar
namma bu kanunun isabetinden kendilerine hayat bahe§tmesinden dolayi §ukranlarmu arzetmekle iftihar ederim. (Alki§lar).
BALKAN — Miinakale layihalarma rey vermiyen var mi?.. Rey toplama muamelesi bitmifltir.
HttSNtJ KtTABCI (Mugla) — Vakiflar idaresinin gerek Edremitte, gerek AydmdaM vakrf zeytinliklerini, serveti milliyenin nasil muhafaza ve tenmiyesi lazim geldigini gosterecek
seMlde idare ettigini gormekle, igitmekle miibahl
olanlardanrm. Bu itibarla Vakiflar idaresini
tebrik ederim. Yalmz bu sene vilayetimizi gezerken Mugla ile Kiilluk arasmda Tekfur ambari
denilen yerde bir gok zeytinligin metruk bir sekilde kaldigmi gordiim. Halk bunu imar
igin bir gok temenni ve taleplerde bulunmusjar.
Idare bir zamanlar bunlarm bir kismmi imar
etmege gali^mis. Fakat uzerinde adam akilli gali^amadigmdan bu gah§malar da heder olmu§tur. Onun igin idareden bilhassa rica ediyorum, bu hem halki tatmin etmek, hem de Hazinemize varidat getirmek igin gok miiessir olacak bu i^i iizerlerine alsmlar, laznn gelen hizmeti derig etmesinler. Sonra vakif idaresinden
bir §ey sormak istiyorum. G-oriiyoruz ki, faiz
olarak altmis bin lira kadar irad kaydediliyor.
Bu siiphesiz nukudii mevkufeden elde edilen
bir kardrr. Ancak bu, Vakiflar idaresi igin
tahsis edilen memurlara bu para verildikten
sonra hasil olan bir kardir,. Yoksa o para, yard
memurlar igin verilen para, diger maa§at faslmda midir . Bunu sormaktan garazrm, az paralarla miite^ekMl bankalar ekseriyetle kazanglarmi biiyuk masraflarma kaparlar. Bu s,eMl
varsa, diger bir banka ile anlas^nak suretile
veya diger bir tarzda islah edilmek suretile,
Vakiflar idaresi igin daha hayrrli seMlde kullanmak imkani olur mi?.
Bu sene bir zamanrmi tstanbulda gegirdim.
Bes; asrrdan beri mill! sporumuza sahne olan
Ok meydanmi gordiim. Orada bu sporumuzun
eski eserleri durmaktadir. Aradan bir az zaman
daha gegerse korkanm M, bu sahadan ni^ane
kalnuyacaktrr. 0 saha ziraat ediliyor ve yagan
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yagmurlarla, Kasrnipas.a tarafi su altmda kal- idaresinde eytam mektebleri agmak, bilmem ne
makla beraber, o meydani da berbat ediyor. dereceye kadar dogrudur?
Bu milli spor uzerinde duruldugunu gazetelerBendeniz bunu Hiikumetimizden ^iddetle ride gforiiyorum. Binaenaleyh bu meydanm nra- ca ediyorum ve Evkafin bu meseledeki malumahafazasi igin mudiiriyet alaka gostermis midir?.
tini tevsik ederek Hiikumete vermesini ve gelen
Gr6stermi§se, alman tedbirler nelerdir. tzah
sene iginde bize bu babda miifid bir kanun geedihnesini rica ederim.
tirmesini rica ederim. (Giizel sesleri)
FtKRl MUTLU (tgel) — Arkadaslar, biitgeArkadaslar, ekseriniz biliyorsunuz ki vakifsini §imdi miizakere ettigimiz Vakiflar idaresi- larmiimrani mesrutiyet devrinde Hayri efendi
nin, hepimiz biliriz ki, oldukga eski, derin ve merhum zamanmda baslamistrr. 0 merhumun himparlak bir tarihi vardir. Bu parlak devrinde
meti ile bir gok vakiflar tasfiye edilmis ve yerbu memlekte, irfan ve imar hususunda, eok hiz- lerine bu giin irad getirir giizel binalar yapilmis
met etmistir.
ve orta yerden bir takrm ilisikli, murdar akarBunu hepimiz takdir ederiz. Yine bu parlar kalkmistrr.
lak devrin krymetli eserlerinden bu giine devre§imdi bu faaliyete, kemali siikranla goriiyodilmis bir gok kisimlan vardir. Her isi oldugu
rum ki, Hiikumetimiz de devam etmektedir. Evgibi yerinde brrakan f ena devrin atil zamanmkaf idaresinin miimkiin oldugu kadar islah et-SBq a§aui5[o5 SVAUA SCGA^A" J'BS'B i\%dmAiy[ nq isp mistir. Hey eti idaresini yapmistrr. Qaliskan miilami^ti. Cumhuriyet idaremiz, her ydnde oldugu
diiru umuminin tesriki mesaisi ile pek ala galisgibi, buraya da elini koymus ve bilhassa krymaktadirlar.
metli Basbakanrmiz buna layik oldugu onemi
Bendeniz arkadasimiz Istamat Zihninin...
vermistir. Bundan dolayi kendi namma ve Tiirk
(Ozdmar sesleri)
milleti namma daima iyi goren Hukumetimizi
Pek ala Ozdamar mi?. Birader, Istamat fena
buradan tebrik etmek isterim. Bu krymetli asar
degil, yanmda Zihni de olduktan sonra mesele
ve meabidi muhafaza etmek igin, hayatmi idama
kalmaz. (Giiliismeler)
etmek igin, gegen sene Biiyiik Millet Meclisi bu
Affedersiniz, arkadasimiz Ozdamarm talebidareye bir kag yiiz bin lira para vermisti. Bu
lerini
hemen,
hemen
aynen isteyecegim.
paralar ile nerelerde ne yapilmistir ve ne yapilBenim
tanidigim
yabanci
bir
adam Istanbulda
maktadir? Bunu, aid oldugu makamdan, bize
bu
islere
parmagini
sokmustur.
Zaman, zaman
bildirmesini dilemekteyim. Bu giinkii biitgeHiikumetijmizin
ricaline
hulul
igin
bu islerle ugmizde de gok az bir para ayrilmistrr. Halbuki
rasryor.
yapilacak is biiyuktur. Bu mevzu iizerinde NaBu adami pek eskidenberi taniyorum. Kendisid Ulug arkadasimm dileklerine istirak ediyosine gegenlerde ihtar ettim. Sen bu i§lere kari§rum. Miimkiinse buraya yardim edelim. Bu yil
ma, senin i§in degildir bu dedim. Velhasil bu i§ayrilan para ile de ne yapmak istediklerini billerde boyle entrikaci bir takim adamlar gali§dirmelerini ayrica rica ederim.
maktadir.
Tabii Hiikumeti merkeziye bunlar
MEMED SOMEJR (Kiitahya) — Arkadaslar;
hakkinda
lazim
gelen tahkikati yapar, fakat bir
bendeniz Istamat arkadasimm dileklerini ikmal
zaman
igin
bunlarm
faaliyetini kabul etmek zaigin bir kag sbz sbyleyecegim. Istanbulda varuretinde kalir. Binaenaleyh bu i§lere bakacak
tandas kutlelerine aid bir gok vakiflar vardir.
adamlar evkafin resmi kontrolleri olmahdir.
Bendeniz evvela bu isin iginde bulunan eytam
Tipki eytam meselesinde oldugu gibi. Bunlar
mekteblerinden bahsedecegim.
Bu kiitlelerin
da dogrudan dogruya Evkafin vesayetine gegeytam mektebleri vardir. Halbuki bizim Muavemelidir ve Evkaf idaresinin, bu vatandaslann
neti igtimaiye teskilatimiz olduguna gore, Sihhayratini korumak, vezaifi ciimlesinderidir. Buhiye vekilinden rica edecegim; bunlarm Hukunu Hiikumetimizden ve Evkaf idaresinden taleb
metin idaresine almmasi miimkun degil midir?
ederim.
Bu miinasebetle Dahiliye vekilinden de rica edeBir de vilayetlerde bilhassa Kiitahyada, evcegim; bunlarm Tiirk eytamile beraber bir arakafin satilan bir takim emlak ye zeytinlik paraya toplanmasmm imkani yok mudur? Biz mutalan toplanmi§tir. (Her vilayette vardir sesleri.)
rekeden sonra bu meseleden dolayi gok iztirab
Benim ba§ka vilayetlerden bahse salahiyetim
gektik. Hepiniz hatirlarsmiz ki buralara iltica
yoktur.
eden gocuklarm bir takmilan igin Tiirk degildir,
YUSUF BASKAYA (Denizli) — Her vilasudur, budur, diye bir takim sayialar gikti. Bu,
yetten bahsedebilirsin.
bazi alakdar kimseleri gok miiteessir etmistir.
Bunun igin gelecek sene biitgemizde bir sey
MEHMET SOMER (Devamla) — Pekala.
ayrilmasmi Hiikumetten rica ediyorum. Ben
Eger o vilayetlerde de boyle toplanmi§ para varfirsat bulursam buna aid talebimi bir yazi ile
sa bilmiyorum. Kiitahyada 30 bin lira kadar bir
de bildirecegim. Bunun vakti gelmistir. Eytami,
para toplanmi§tir. Arkadaglanmla oralarda tetHiikumetin himayesine vermek lazimdir. Diinkikat yaptigim zaman bunu gdrduk ve bunu, Evkafin irad getirecek faydali bir emlaktne tahsiyanm her yerinde bu, boyledir. §unun, bunun
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sini du§imdiik, ve Miidiriyeti umumiyeden de
ayrica rica edecegiz. Fakat biitge miinasebetile
bunun da nazari dikkate almarak, Kiitahyada
en ziyade muhtag oldugumuz mesela, bir sinema
gibi, halkin ihtiyag ve istifadesine yarayacak
giizel bir §eyin o para ile yapilmasini rica edecegim. Qiinkii Kiitahyada Jandarma mektebi,
tayyare taburlan, asker ve zabitan var. Biz sinema dii§unduk. Belki Evkaf idaresi bundan
daha iyi bir §ey du§iiniir ve yapar. Binaenaleyh
yine Evkafa akar olur, irad getiren bir §ey olur.
Dilegimiz, yine Evkafm menfaatmadir. Onun
igin bunu ehemmiyetle tetkik etmesini Miidiri umumiden rica ederim.
Qok sevimli arkadagim Na§it Ulug, Tasdelen
suyundan bahsettiler. Bilmiyorum, o suyun
yerine kendileri te§rif ettiler mi etmediler mi?
Bunu her nasilsa sormadim. Bendeniz gegende
oraya gittim. Siikranla arzedeyim ki orasi §imdi temiz bir. yer olmu§tur. Yani memba suyuna
layik, mermerle tefris, edilmis, ve 50k temiz bir
yer olmu§tur. Yalniz bunun dedikodusu vardir.
Bu dedikodu da §udur: efendim, vaktile filan
yerde bir ce§me varmi§, onun suyuna daha iki
su ilave edilmi§, ve su bu suretle bozulmu§. Bunu oradaki memur da soyledi ve §u sagdaki eski su bu da yeni sudur dedi. Bunu Miidiri umumiden ve yahud bu yiiksek kiirsiiden kim ifade
edecekse, ondan soruyorum, bunun asli olup olmadigmi sbylesinler.. Halk ta tereddiidten kurtulsun Hakikaten bu giizel suyun giizelligi bozulmus, mudur?... Ben gegen sene salahiyettar
bir arkada§imla, Mebus kimyager bir arkada§imla Istanbuldan buraya gelirken bana dedi
ki, Ta§delen suyu yalniz Tiirkiyenin degil, Diinyanm en giizel suyudur. Binaenaleyh boyle
Diinyanm en giizel suyunu elimizde tutarken
bunun kalitesini muhafaza etmeliyiz ve daima
bu yiiksek kiirsiiden bunun bozulmadigini ifade
etmeliyiz. Bununla alakadar olan mesul zat kim
ise, boyle bir §ey yoktur demelidir. Tekrar ediyorum, hakikaten bir memba suyuna layik temiz bir yer yapildigini gbrdiim ve iftihar ettim.
Bundan dolayi Evkaf idaresine bilhassa te§ekkiir ederim. Evvelce orasi miilevves ve fena bir
yerdi. Arabalarm tekerleklerinden sigrayan pis
sular dahi memba suyunun aktigi yere sizardi.
Simdi boyle bir sey kalmami§tir. Bu suyun mevaddi kimyeviyesinde degi§iklik olup olmadigmi liitfen burada izah etsinler ve biitiin memleket bunu bilsin ve Ankaraya getirilen sularm da muntazam, muhurlii kaplar igerisinde getirildigini ve ba§ka hig bir suyun kan§tinlmadigini ilan etsinler. Qiinkii biliyorsunuz ki* bizde ufak bir dedikoduyu biiyute biiyiite muazzam bir §ey yaparlar. Nihayet Evkaf idaremizin,
varidat noktasindan olmasa bile, sihhat noktasindan 50k himaye ettigi bu suyun evsafi kimyeviyesine halel getirilmemelidir. Boyle bir §ey
olmadigini Hukumet halka soylemelidir.
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Bir de arkada§lar; bu kiirsiiden 50k defa
bahsedilen bir meseleden bahsedecegim. Qok rica ederim canmiz sikilmasm (Giiliismeler). 0
da muhacir meselesidir. Muhterem Sihhiye vekili, muhacir meselesini ellerine aldilar, gok giizel idare ediyorlar. Fakat eskiden kalmis bir
piiriiz vardir. Biz miibadil olan muhacirleri miibadele ettigimiz vakit, onlarm mulklerini burada, bilhassa tstaribulda - icareteyn bazi yerde yoktur - icareteynli evkaf ile miibadele ettik. Bazi vatandaslardan mektub alryorum. Bunlar iizerinde otedenberi mevzu olan icareteyn
vergisi tahsil olunagelmektedir. Bunlara tapulan mukabilinde verilen icareteyinli emlakin,
icareteyn vergisi almmamasi zannederim hukukan lazimdir. Bunu, simdiki miidiri umumi
ile degil, bundan evvelki miidiri umumi ile
g*brustum. Bununn iizerinde muhabere ettiklerini ve buna bir garei hal bulacaklarmi soylediler. tste bu biitge meselesi miinasebetile biz de
kendilerinden rica ediyoruz. Bu baptaki tetkikatleri ne dereceye kadar ilerlemistir? Bunu biz
de bilelim Istanbulda tarihin bize devrettigi
miilevves bir muamele olarak hemen hemen biitiin akarat icareteynlidir. Yiiksek Heyetinize
tarih dersi verecek degilim. Vaktile Istanbulda
saltanat devirlerinden kalma bir zaruret, bir
miras olarak her hangi bir miilk halen icareteyinlidir. Binaenaleyh, Bunun da bir sureti
halle raptmi kendilerinden hassaten rica ederim.
1
Dr. FUAD UMAY (KTrklareli) — Muhtearkadaslar, zaferi miiteakib Amerikaya gittigim zaman Vasingtonda, iptimai doktorlugun
hem 50 nci senei devriyesini kutlamak hem
bu husustaki mesai iizerinde konusmak iizere
bir kongre aktedilmisti. Beni de davet etmislerdi. Gittim, Soz aldim. tgtimai miiesseselerimizin en kuvvetlisi olan vakiflardan bahsettim.
Qok alaka uyandi. Her murahhasa muayyen
dakika verdikleri halde benim sozlerimi uzun
miiddet dinlemek sabrmi gbsterdiler. Hakikaten
ilk zamanlardan beri, hatta Avrupada delilere iskence edildigi devirlerde, vakrflar bimarhaneler yapmislar, musiki ile tedavi yapmislar,
polikilinikler yapmislar, bu suretle millte azami fayda gostermege sai olmuslardrr. Eski devirlerde galismis olan bu miiessese siiphesiz yeni devirdekendisine layikolan vazifeyi daha miihim
daha kiymetli bir surette yapacaktir. Beni bu kiirsiiye getiren asil saik sudur: Bazi yerlerde goguklar igin vakrflar tahsis edildigi halde bu
vakiflarm gocuklara faydali
olmadigini gbrdiim. §imdi bunu, bu giin, bu vesile ile miidiri
umumiden rica edecegim. Kirklarelinde gok evvelden tesis edilmis bir vakif vardir. Hatta gocuklara kitab almmasi, gocuklara elbise yapilmasi, gocuklara as verilmesi vakifnamede gbsterildigi halde, bu giin bunlar yapilamamakta-
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dn\ Bufcun gibi daha bir gok yerlerde gocuklar igin tesis edilmis vakiflar vardir. Miidiri
umumiden rica ediyorum. Bu vakiflan tetkik
etsinler, gocuklari dusunmus ve bu vakiflan
yapmis olan insanlarm da ruhunu sadetmek igin
vakifname sartlarmi yerine getirsinler. Bunu
rica ediyorum.
CEMAL AKQIN (Afyon Karahisar) — Bendenizin mudiri umumiden bir ricam var. Afyonda Gedik Ahmed pasa namile bir <^ami var.
drr. Zannederim bunu Sinanm Qiraklarmdan
birisi yapmistir. Oldukga krymeti mjmariyesi
vardir. Bu cami de uzun zamandanberi iciheti askeriyenin cebhanesi vardir. Ggenlerde mudiri
umumi bey, iyi hatirlarlar, o vakit orada bulunuyorlardi, bir yangm giktigr zaman memleket
buyiik bir tehlike gegirmistir. §imdi bendeniz
timid ediyorum ki, caminin ciheti afckeriyece
tahliyesine imkan vardir. Mudiri umumi
beyden ehemmiyetle rica ediyorum, caminin
krymeti mimarisini muhafaza igin bunjun tahliyesini temin buyursunlar.
ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qarum) — Kiitahyada mutasarriflikla bulundum. Orada bir
Germiyan vakf i vardi. Tiirbede bir de tas vakfiyesi vardir. Onda (gelen gegen ziivyara iyi
bakila ve hasta olanlar iyi tedavi edije) ibaresi vardir. Bunu gdriince, Evkaf memiirunu ve
mutevelliyi gagrrdim. 0 ibareyi gosterdim. Bundan bir hastaneyi murad ediyor, bu hastane
(nerededir) dedim. Mutevelli bir oda gosterdi, karanbk bir oda. Oraya sag giren hftsta olub
gikar. Vakfm muradi bu degil dedim ve ne kadar tahsisati oldugunu sordum. Senelik 5 000
lira tahsisati oldugunu ogrendim. Bu para
ne oldu diye sordum. 500 lirasi verilmis, ust
tarafi verilmemis. Bunun uzerine emir verdim,
mutebaki parayi tutturdum. Ikinci sene miitevelli ne dedi ise hepsini kabul etmek sartile
1 700 lira masraf tuttu fakat karsiligmi gosteremedi. Tutturdug-um parayi karsdik gostermek
ve her sene biriktirilmek suretile bir hastanenin yapilmasi imkan dahilinde idi. Bunu nazari
dikkate aldim, 15 000 lira ile hastanenin yapilmasma irade istihsal edildi. Evkaf nezaretinin miman geldi, projesini yapti. 15 000 lira
ile hastane yapilabilecekti. Hastaneye baslandi,
hatta bir az da meydana gikmisti. Sonra oradan ayrilditn. Bu pra ne oldu, hastane yapilib
bittrmi? bunu izah etsinler.
EVKAF U. MtfiDtJRtt FAHRt KlPER —
Evkaf mMuriyeti umumiyesinin, hayrat tamirati hakkznda, bilhassa abidat icin Basvekalet
Yiiksek makamindan almis oldugum ilham iizerine yaptigi icraat sundan ibarettir. Maruzatim 1936 senesine aiddir.
Tamirat ve insaat 280 bin lirayi bulmu§tur,
bunlar; Ankarada Zincirli cami, Oenabi Ahmed camii, Qankirada Ulu cami, Istanbulda
Siileymaniye, Mahmud pasa, Atik Alipasa, Mih-
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rimah, Qorlulu Ali, Mesihpasa, Dolmabahge,
Sinan pasa, Sultan Selim, Yeni cami, Laleli,
Hirkai $erif, Aga camii ve bunlara benzer ufak
tefek ktigiik tamirat.... Bu safha bittabi bu giinkti abidelerin tamamen korunma ve kayrilmasina cevab verecek. mahiyette degildir. Maahaza
btitgemizin imkani dairesinde yapilmis. mesai
netioesidir. Bunlarm arzu edildigi vechile tamiri igin daha 50k mikyasta paraya ihtiyag vardir.
Yapilan seyler ancak kendi kliselerini ve benliklerini muhafaza etmek tizere yalniz oltim
halinden kurtarmak icin yapilmis seylerdir. 0niimiizdeki sene igin 160 bin lira kadar bir tahsisat konulmustur. Biitge tasdik edildikten sonra yapilacak tasarruf ve maddeden maddeye
naldl suretile para elde edilecek olursa bunIan da tamamile abidatm tamiri isine sarfedecegiz. Tuttugumuz program mtimkun oldugn
kadar Tiirk abidatmi ve ecdat asarmi v&aye
etmekle hulasa edilebilir.
1937 senesi butcesinde nazari dikkate aldigrtniz tamirat, gegen seneden kalmis ve ikmal
edilmemis noksanlara devam etmekle beraber,
Ankarada Cenabi Ahmed pasa, Bozoyukte, tzmitte, Kavseride, Kirklarelindeki camiler ve
Edinede VQ serefeli, Sultan Selim, Istanbulda
Mesih wasa ve Kadirgada Sokullunun meshur
camii, Uskiidarda Valide camileri bu meyanda
tamir edilecektir. Para buldukga diger tamirlere de devam edecegiz.
Ta§delenden bahsettiler.
Ta§delen sunuyunun membainin, muhterem
saylavlarm da soyledikleri veghile, esasi iyi
kurulmu§tur ve su cok temizdir, oraya hig bir
su ilave edilmis, degildir. (Bravo sesleri). Tamamen temizdir ve burilar Sihhiye vekaletinin
miiteaddid kimyagerleri tarafmdan evvela muayene edildigi gibi, muayyen zamanlarda da
sik sik tahlil ettirilerek safiyetine tamamen kani bulunmaktayiz ve bu usulde devam edecegiz.
§i§elerin karistinlip kari§tinlmamasi meselesine gelince : Orada bu gun Evkafin takib ettigi tarz, kendi adamlarile biiyiik damacanalan ve galonlan doldurmak ve iizerlerine kandi
muhuriinu koymaktir. Bu ka§eyi haiz olan biiyiik damacanalar ve galonlar katiyen mag§u§
degildir. Fakat lokantalarda ve diger yerlerde
vukubulan sarfiyatta, bizim murakabemiz cereyan etmedigi igin, biiyiik damacanalardan
kuciik §i§elere nasil konuluyor, ne yapiliyor,
malumattar degiliz. Ancak bunun igin bir kanun arzettik, merkezdeki biiyiik damacanalardan, en son sistem makineler getirerek, en temiz ve otomatik bir tarzda §i§elere doldurmak
istiyoruz. Onun igin ktigiik §iseleri de, suyun
membamdaki sihhi evsafini kaybetmemek suretile tesisat yaptirarak doldurmak ve her tarafa sevketmek ve bunlarm uzerine Evkaf dam-
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gasmi koymak, dogrudan dogruya temizligi,
kirligi hususunda mesuliyeti tizerimize almak istiyoruz. Bunu da, yakmda huzurunuza gelecek bir kanunla temin edecegiz. (Bravo seslexij.
Azlik vakiflarmdaki kontrol vaziyetinden
bahsettiler. Bu husustaki kanun ehemmiyetle
nazan dikkate almmi§tir. Miidiiryeti umumiyenin, gucunun yettigi kadar ciddiyetle, kanunu tatbik edeceginden siipheniz olmasm.
Mugla ve civarmdaki bazi zeytinliklere iyi bakilmadigi mevzubahs oldu. Biitiin zeytinliklerin, civarma niimune olacak tarzda olmasma
son derece gayret ediyoruz. Ancak bu, derin
tetkik ve ilim mevzuudur. Memlekette zeytinciligin esasli surette ilerilemesi hakkmda Ziraat vekaleti yiiksek makammda da tetkikat yapilmaktadir. Biz de onlarm miitehassislarmdan
ve tetkikatmdan istifade ediyoruz. Yakm zamanda, bilhassa demin arzettigim kanunla,
miitedavil bir sermaye ile, zeytinliklerm. iyi
idare edilmesini, resmiyetin ula§amadigi ticari
tarzlarda bu zeytin i§ine bir §ekil vermegi diiguniiyoruz.
Okmeydanmdan bahis buyurdular; hakikaten Okmeydani Turklugiin tstanbula girdigi
zamanda kurulmus. ve Tiirklerin inceligini, giizel severligini ve sporculugunu gosteren bir yer-'
dir. Bu meydanm otedenberi bir §ok tarzlarda
vikaye edilmesine tarihimizde calisilmistir. Fakat maalesef o da bir takrni miidahalelere maruz kalmi§tir. Vaki olan bu miidahalelerin kaldirilmasi igin mehakim nezdinde tesebbiisatimiz vardir. Butgemizin kudreti nisbetinde onu
da kayirmaga galigacagiz.
Eytam mektebleri, §urada, burada hastane
tegebbtisleri : Buiilar, malumu aliniz, miihim
iglerdir. Dogrudan dogruya Evkaf tarafmdan
ufak paralarla hastane tesis ve idaresi mii§kul
oldugu igin ve vakif §artlarindan, zamanm !
icabma gore, en mufid tarzda istifade edilme- j
si miireccah oldugu igin, Evkaf, bu kiigiik pa- >
ralari topliyarak tstanbulda, tevecciihunuze
layik bir tarzda, Guraba hastanesi gibi esasli
tegebbusleri idame ettirmektedir. Ondan ba§ka, mesela Ankarada mevcud ve belki de Avrupada en ileri derecede sayilan muesseselerden
biri olan Niimune hastanesine 700 bin lira kadar bir muavenet yapmi§tir. (Bravo sesleri).
I§te bu muavenet, Turk ecdadmm biraktigi kiiguk kiigiik paralarla temin edilmektedir.
Kutahyadan ve sair bir 90k yerlerden daima sinemalar, oteller gibi bazi tegebbiisler istenmektedir. Bunlarm hepisini nazan dikkate
alarak, esas vakfin ilerilemesi ve ya^amasi igin,
esas vakif ne ise, onun meyanma girecekler ve
vakfa daha fazla fayda verecekler hangileri ise,
onlar tercih edilerek yapilmaktadir. Maruzatim
bundan ibarettir.

C :1

Gl. §EFIK TURSAN (Denizli) — Istanbuldaki abidatm bazriarmm tarihi vasiflarmi kaybetmis olduklarmi go-enler teessiirle soyliiyorlar. Boyle bir $ey var midir? Evkaf bu tamirat
igin miizeler idaresile temas ve tesriM mesai
ediyor mu? Bu soylenen seyler ne dereceye kadar dogrudur?
EVKAF UMUM MUDURtJ FAHRI KlPER —
Abidatm tamirinde nazan dikkate aldi^imiz mesele bu olmustur. Qtinkii bunun ne kadar acikli
bir netayice miincer olabilecsgi dusunulmustur.
Buna aid misallerimiz var. Bazi vilayetlerde her
nasilsa daha ewel, mesela mermer sutunlarm
srvanmasi ve saire gibi, acikli haller bu gun ie
zamanmda bunlari yapanlari hip ho<? nazarla
efkari umumiyeye tanrtmamistir. BbVe bir
akibete. hizmet vesilesile, maruz kalmamak
igin, miizeler idaresile siki temasta bulmwlmus,
her ne yapilacaksa beraber yapilmi«tir. Haricten de bu islerle alakadar veya salahivetli oUn
kimselerin fikirleri almmistir. Filvaki bazi
ufak tefek seyler belki en kiioiik hatalar da olmamis degildir. Bunlarm hepsinin bm'ine gecmek imkani olamiyor. Qiinku gerek esM vesaikin ve
gerekse malzeme, usta ve amele tedariWnin kncliiSii yuziinden, bunlarm 0 vakitteM benliklerini tamamen muhafaza edecek sekilde tami rlerinde 50k miiskiilati mucib oluyor. Bu yiiwden
bir cok gucliiklerle caroisiyoruz. Bizi, bovle
kticuk hatalarrmizi sbyliyerek tenvir edenler,
sukranrmizla karsdasiyor. Bu hatalanmizi da
telafiye calisrvoruz. Bununla beraber. bu hususta sahibi salahiyet bildigimiz ve memleket miizesine uzun zaman hizmet eden sayiav Bav Halil
gibi sahsivetlere muracaat ederek, bu sribi verier hirer birer gezilerek, fikirleri ve bunlar hakkmda uzun uzun malumat almmistir. DiS-er zevattan alduS-imiz fiMrler de takdirle karsilanmis
vaziVettedir.
ISMET EKER (Corum^ — Demin Tasdelen
suyu hakkmda izahat verilirken bir arkadasimiz,
bu Tasdelen suyu hazinesinin hakikaten temizligini gormekteyiz, fakat orada iki musluk vardir, oradaki memur, bunlar eslri ve hakiki Tasdelen musluklari, sunlar da yeni suyundur, dive
sbvledi, dediler. Binaenaleyh bu yeni su ile
hakiki ve eski Tasdeleni ayri ayri tonlamakta
ne gibi fayda temin ediliyor ve ne suretle ayrdabilecek. sekli murakabesi ne olacaktir?
EVKAF UMXJM MtJDtJRtJ FAHRI KlPER — Yapilan tetkikat ve aldi^imiz raporlardan, bunlar arasmda evsafpa bir fark olmadij&mi
gormekteyiz. Yalniz malumu aliniz sular sathi
maile geldikten sonra muhtelif yerden fiskiriyor. Hepsi mutlaka bir ozden Qikmiyor. Bidaveten burasi yapildigi vakit gayet basit bir sekilde
idi. Sonra bir 50k ao-aclar ve saire koklerile bir
kismmi kapamisti. Vaktaki kaptaj ameliyesi yapildi,iizerlerinde i^lenildi.Eskiden mevcudolub
da sonradan kapanmis olan gozler de meydana
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gikti. Bunlar giktigi vakit bunlarrn cereyanina
gore sulrdan bir kismi bir musluga ayrilmis digger kismi da baska musluga ayrilmistrr. Bendenizin bildigim bu kadardir.
ISMET EKER (gorum) — Verdiginiz izahata tesekkiir ederim. Fakat suyun evsafi ayni
olduktan sonra ayri ayri musluklara koydurarak halkm zihnine eski yeni su diye bir fikir ve
$uphe koymak manasizdir. Binaenaleyh ayri
ayri muslugu liizum yoktur.
Sonra, tasdelen suyu yevmiye ne kadar, kag
ton su veriyor, yevmiye ne kadar satilabiliyor?
EVKAF UMUM MtJDtJRtJ FAHRl KIPER —
Tasdelen membamrn yevmiye kag ton su verdigi
hakkmda belki kati bir cevab arzedemeyecegim.
Buna hazirlikli olarak gelmedim. Yalniz umumi
olarak mevcud malumatimi arzedeyim. Bu
su, orada tesisata baslanildigi zaman 35 - 40 ton
kadardi. Sonra uzerinde islenmis, temizlenmistir, mecralan agilmistir. Bundan sonra 60 tona
kadar gogalmistir. Tutulan hesablara nazaran,
otuaar litrelik damacana! ar dan may is iptidasina kadar 47374 damacana ve 9773 galon su
sevkedilmistir. Bunda Mtidtiriyeti umumiyenin
mutlak olarak ticaret kasdi yoktur. Buyurduklari veghile, diinyanm en iyi bir suyu olmasi itibarile, sihhat noktasmdan memlekete
hizmet etmek iizere ve ileride revaQ bularak
gitgide kullanilmasmi artrrarak bir istifade
temini du^iinulmektedir. 57 000 damacana
su satilmakta ve senevi hasilati da 7 500 liradir.
Bendeniz, bu hususta soyliyecegim bunlardir.
DOKTOR FUAD UMAY (Kirklareli) — Qocuklar igin tahsis edilmis vakrflardan bahsetmis ve bunlarrn mahalline sarfi igin ricada bulunmustum. Buna dair izahat vermediniz.
VAKIFLAR U. MtTDURtT FAHRl KtPER —
Bu gibi vakiflar hangileri ise bendenize soylesinler, onun vakfiyesini tetkik ederek icabeden
§eyi derhal yapar ve malumat arzederim. Demin
hastanelerde arzettisim gibi, bir cok vakiflar vardrr, bunlar 100 -150 sene ewelki zihniyete ve
o zamanki diisiincelere gore yapilmistir. Bu
gun bunlarrn hepsini miifredatile tatbik etmeg-e
imkan yoktur. Amma arzu ettikleri meseleyi
hususi bir sekilde soylesinler o maddeye aid olmak iizere tetkikatta bulunayim, kabili tatbik
olub olmadigmi arzedeyim.
SUNGrUR (Yazgad) — Memleketin her tarafmda vakfa aid. bir 50k memba sulari vardrr.
Bunlarrn bir kismi belediye kanunu mucibince
belediyelere devredildi, bir kismi da Vakrflar
idaresinde kaldi. Belediyelere devredilen sularm
iradi da belediyelere verildi mi?. Elyevm vakfm
elinde bulunan memba sularmin her tarafi bozuktur, bunlar icin tahsisat verildi mi?.
EVKAF U. M t o t R t T FAHRl KlPER —
Tasdelenden baska vakfa aid bir memba suyu
yoktur.
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SUNGITR (Yozgad) — Camiler igerisindeld
gesmeler vakfa aid degil midir?.
EVKAF U. MttDtJRtJ FAHRl KlPER —
Onlan belediyeler bize verir.
SITNGUR (Yozgad) — Demek bunlar belediyelere devredilmis belediyelere devredilen sularm iradi da belediyelere devredildi mi?.
EVKAF U. WrttDttRtt FAHRl KlPER —
Evet ettik ve edeoegiz.
ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Kiitahyada, evvelce arzettigim veghile, temin edilen para ile hastane insasma baslanmi§ti, hatta
divarlan da bir kag metre gikmisti. Bu hastane
yapildi mi, yapilmadi mi, yaplmadi ise bu para
ne oldu?.
EVKAF U. MUDURU FAHRl KlPER —
Kiitahyadaki hastaneden malumatim yoktur.
Tetkik eder ve neticeyi arzederim.
NA§lD ULU& (Kiitahya) — Bir sual.. Tasdelen suyu hakkmda Genel direktoriin vaidlerine tesekktir ederiz. Bunun igin en gtizel ornek,
Hilaliahmerin Karahisar maden suyunun tarzi
idaresidir. Bu gtizel ornek almacak
olursa
memlekette bu suyu igmek istiyenlere temiz su
temin edilmis olur.
Diger mtihim bir mesele daha vardrr. Camilerin restore edilmesi isine temas ettiler. Arkadaslar, bilirsiniz ki,.. (Ktirstiye sesleri).
BASKAN — Siz soz soyliyorsunuz. Sual soracagmizi soylemistiniz. Soz soyliyecekseniz
ktirstiye buyurunuz.
NA§lD ULUdr (Devamla) — Sual soracagrm.
Restore isine hafif bir surette temas ettiler.
Restore isi sanat isidir. Zaif heyeti fenniyelerle,
mtitehassis olmayan zevatla olamaz. Buna nazari dikkatlerini celbederim.
ikinci mesele; memleketin her tarafmda belediyenin planla veya hususi kararlarla imar
hareketleri yaptigmi sik, sik gortiyoruz.
Mesela bir yol acihrken karsilarina tarihi
bir gok binalar, divarlar ve saire gikmaktadir.
Bu hususta Vakiflar idaresinin hassasiyetini
takdirle kaydederim. Tabiidir ki, krymetli eserleri hemen bir kazma ile tahrib etmek istemeyiz. Fakat bazi hayalperest sanatkarlar tarafmdan hie bir kiymeti tarihiyesi olmadigi halde
yapilan iddialari nazari dikkate alarak, memlekette imar hareketlerine de mani olmak dogru de^ildir. Bunlar igin vaziyetin icabma ve
isin ehemmiyetine uygun karar almalarmi temenni ederim. Bir gok kiymetsiz bina ve divarlarm yikilmasina mani olarak, memlekette imar
hareketlerini sektedar ediyorlar. Bunun igin de
Genel Direktoriin nazari dikkatlerini celbederim.
iSMET EKER (Qorum) — Arkadaslar; bendeniz Evkaf umum miidtirtine sordugum suallerle onun zihnindeki sui tefehhumeri izaleye yardim edecegimi zannetmistim. Fakat bu
maksadi temine kafi izahat alamadim.
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Tasdelen su hazinesinin temizligine bir diyecek yoktur. Pakat oradaki iki su membamm
yan yana bulunmasi hakkmdaki halkm kanaati,
birinin digerini tutmiyan vasiflan oldugudur. Bu su ile mes/gul olmus bir gok kimyakerlerin kanaatinin de bu yolda oldugu soyleniyor.
tstanbulda her yerde tasdelen, Ankarada her
yerde tasdelen. Bu tasdelen ne kadar biiyiik
bir memba imis seklinde halkta yanlis bir anlayis vardir. Bunu da izale etmek isterim. Tasdelen suyunun eski memibainm yevmiye verdigi su mikdari, oradaki memurun ifadesine gore, 70 tona yakindrr. Binaenaleyh satilan
su miktari yevmiye 100 - 120 damacanadan
ibaretir. Binaenaleyh Ta§delen suyu diye herkesin igtigi suyun membamdan alinan ancak 120
damacanadir. Binaenaleyh 70 ton suyun miitebakisi heder olup gidiyor. Bu sudan herkesin igmesi igin lazimgelen tedbirin almmasi mumkiindiir. Bunun igin bir kanuni te§ebbuse gegilecegini soylediklerinden bu hususta ba§ka soz soylemek istemiyorum.
Yalniz bugiinkii evkaf miiessesesi hakkinda
bir kag soz sbylememe miisaadenizi rica edecegim:
Evkaf miiessesesinin hukuk ve vezaifini yeni bir kanunla tayin ettigimiz igin bundan bahse luzum gormiiyorum. Yalniz biitge bakimmdan bu miiessesenin ne oldugunu biraz anlamak
lazimdir. Evkaf biitgesinin tahsisat yekunu
2 833130 liradir. Bunun hizmetlere tevzii §u §ekildedir. Bu tahsisatm 905 680 lirasi, hademei
hayrata verilen paralardir. 100 000 lira da, Gureba hastanesine veriliyor. 5000 lira da imarethaneler masrafi vardir. 282 700 lira da vergi, sigorta gibi masraflan vardir. Bunlar birer tediye vazifesidir.
§imdi vakif miiessesesinin me§rutunlehi olan,
yani hayrat veya hayri igtimai namina yaptigi
vazife igin konan para, mebanii hayriyenin tamiri icin 150 kiisur bin lira tahsis edilmigtr. Gegen sene 40 kiisiir bin lira idi. Akar tamiri igin
de 55 000 lira tahsis edilmistir. Mecmuu 212 kiisur bin liradan ibarettir. Yani Vakif Heyeti
fenniyesinin faaliyetini istilzam eden hizmet
budur.
Bu vakif miiessesesinin bugiinkii hayri igti- ,
mai namina if a ettigi rakam 21 bin liradan iba- j
rettir.
\
Demek ki Evkaf miiessesesi ne diiniin bir
miiessesesidir, ne de bugiiniin miiessesesidir. Diiniin degildir, giinkii dim bir gok hayri igtimaiye miiteallik vazifeler ifa ederdi. O yok. Bugiiniin de miiessesesi degildir. Ciinkii bugiin
yaptigi §ey ancak, menabii hayriye dedigimiz abidati tamir etmektir, diger kismi
da, bir tediye vazifesidir. Hademei hayratm maaglarmi verir. Demek oluyor ki 2 milyon 800
bin lira tahsil eder. Bu tahsisattan 900 kiisur bin
lirayi hademe vazifelerine, 200 bin kiisur lira- |
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yi tamirata, 20 - 21 bin lirayi da Daru§§efakaya, Dariilacezeye §uraya buraya ve 1 milyon
kiisur bin lirayi da kendi te§kilatma sarfetmektedir. Artik bu vakif miiessesesinin bu halde biiyiik bir muazzam serveti her sene bu kadar milyon varidati ile bu §ekilde idare etmesi ve nihayet 20 bin liradan fazla bir i§i olmamasi, bu miiessesenin daha ziyade devammi icab ettirir mi
bilmiyorum. Buna, bugiinun ihtiyaglarma gore
j bir §ekli mahsus vermek ve bunun tegkilatmi tadil etmek lazimdir. Bu miiessese diiniin de miiessesesi degildir, bugiiniin de miiessesesi degildir.
TUG AMlRAL Dr. HAKKI !3tNASl EREL
(Istanbul) — Her sene arkadaglarm yaptigi
gibi, bu sene de gezerken §ileye ugradik, ve
Ta§delen suyunu gbrmek istedik. Kadikoy evkaf miidirine rica ettik. Bir memurla oranm
miihendisini bize terfik etti. Oraya vardik. Vardigimiz zaman ufak kapili bir yoldan yirmi - otuz metre kadar, egilerek yiiruduk
ve igeriye girdik. Her taraf tertemiz mermerdi. Iki tarafmda da opak camlardan yapilmi§
iki kanal var. Gittik, gittik 20,30 metre ileride
iki havuz var. Havuzlarm igerisi yine opak camlarla yapilmi§, tertemiz. Bir tarafmda bir §ey
yok, diger tarafta, gelen suyun igerisinde bazi
ufak tefek kum taneleri var. Bunu niye ayrrmadiniz, dedik. Bu yalniz yikamak igindir, Kum
tanelerini ayiramadik dediler. Igerisi tertemiz,
Di§an giktik. Di§arda, oradan gelen su igin gayet giizel ve tertemiz iki mermer tekne var. Biri kumlu, biri kumsuz su igindir. Igeri kisimlara kimseyi sokmuyorlar. Bize sureti mahsusada orasmi gbrmek igin agtilar. Bu di§ardaki mahalle, sucular damacanalarile geldikleri zaman
evvela kumlu tekneden damacanalan yikaniyor.
Fakat suculann ellerini asla sokturmuyorlar.
Damacanalar temizlendikten sonra kumsuz Sudan tertemiz dolduruyorlar. Belediye memuru
mustatil, evkaf da miidevver §eMldeki miihurlerile damacanayi damgalayorlar. Bu suretle suculann elleri katiyen girmiyor. Bunu gordiigiim
igin arkada§lanma arzediyorum. Bugiin tekmil
kavaidi sihhiyeyi haiz ve katiyen korkulmadan
igilecek bir sudur (Bravo sesleri.)
Rt}§TttBEKlT (Diyarbekir) — Ben Bay ismetin tereddiidiinii izale igin geldim. Tasdelen
suyunun ikiyerden akmasmm sebei, evvelce bu
suyun bu tesisati yapilmazdan mukaddem, bildigimizden beri, iki su olarak akmasidir. Bunlarm sag suyu, sol suyu diye tabirleri de vardrr. Sol suyu, nisbeten, daha kalm oddolunur.
Sag suyu daha incedir, yani yarrm mikyasi ma
derecesindedir. Ilk tesisati yaparken, halkm
emniyeti miinselib olmasm diye, suyu yine iki
olarak akrtmagi miinasib gorduk ve o suretle
akrttik, yoksa baska sular ilave edilmis, degildir.
eski su ne ise yeni su da odur. Baska sularm karismasma imkan yoktur, giinki otuz metre mesa-
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feden gelmektedir. Suyun iki olmasmm sebebi
budur, yoksa suda nig bir degi^iklik ve Have
falan yoktur.
tSMET EKER (Qorum) — Bizim istedigimiz izahat da budur.
Rtt§TtJ BEKlT (DiyarbeMr) — Tahlil de
onu gostermistir. Bu sulardan birisi temizlige
tahsis edilmi§tir.
Dr. REFlK GttRAN (Bursa) — Sagdakinin
mikyasi ma derecesi 0,9, soldakinin 1,5 drr. Ikisi de birdir, fark yoktur, ikisi de birbirinden
aladrr
FtKRt MUTLU (Igel) — Arkadaslar; tekrar huzurunuza gelmekten maksadim, kisaca
bir noktayi aydmlatmak igindir. 0 da tasi, topragi, suyu, iginde yasryan insanlan, 40 asirdan
beri Turk olan Hataydaki rrkdaslarrmizin temiz
ruhlarmi bulandrrmak ve zayiflandrrmak igin
bir takmi, suriyede ya^ayan ve hain maksadlar
pe§inde ko§an insanlarm, guya Turkiyede camiler kapatdryor, camiler yikilryor diye miitemadiyen propaganda yapmakta olduklarmi gokyakmdan isfittik ve duyduk. Yeni Turkiye, memleketin imari, irfani ve daha bir gok yenilikler
ugrunda bir gok para sarfetmek ihtiyacmda
oldugu bir devirde bulunuyor. Boyle bir devirde goriiyor ve anlryoruz ki 300 kiisur bin lira
yalniz camilerin tamirine, saltanat devrinin ihmal ve teseyyiibiine ugramis. camilere sarfedilmi^tir. Oradaki hain diisuncenin havayi bulandirmak istedigi gibi, Turkiyede camilerin kapatilmamis. oldugunu, buradan aydmlatmak istiyorum.
Dr. MtTAT ALTIOK (Zonguldak) — Arkadaslar, bendeniz sabrmizz suiistimal etmemek
igin kisaca soyliyecek ve muhim gordugiim bir
nokta uzerinde tevakkuf edecegim. Hepimiz biliyoruz ki Turkiye igerisinde gezintilerimizde
yer yer bir gok imar hareketlerinin, bir gok baymdirlik faaliyetlerinin belirdigini goruyoruz.
Her hangi bir kasabaya, her hangi bir Rehire,
her hangi bir koye girdiginiz zaman orada yol
gibi, mekteb gibi hatta park gibi, sinema gibi,
halkevi binasi gibi bir gok asan umran gbrtirken ve bir gok yerlerde parlak medeniyet nuru
olan elektrikin altmda bir gok yeni yeni eserler gorurken bunlarm yanmda miihim bir manzarai sefalet ve harabiye de sahid olursunuz ve
bu manzarai harabiyi teskil eden binalarm kime aid oldugunu sordugunuz zaman bunlarm
evkafa aid oldugunu duyarsmiz. Arkadaslar,
memleket imara giderken, memleketin her tarafmda yer yer imar faaliyet ve hareketleri belirirken bir taraftan da daima geride duran,
kohneligi, eskiligi muhafaza eden bir vaziyetin
meveudiyetine sahid oluruz. Bu kohne vaziyetm
daha uzun zaman devamma miisaade vermeyecegiz. Dairei intihabiyem olan Zonguldagm, Safranbolu kazasmda asagi yukari 300 u miiteciviz diikkan vardrr ki bu giin Safranboluya giren |
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herkes o manzarai sefaleti gbrdukten sonra Biiyiik Ciimhuriyetin yapici kudreti karfismda bu
yikik ve harabi manzarayi goriince mutlaka bas/ka bir diyarda ve basjka bir zihniyet igerisinde
yasadigina hiikmeder. Arkadaslar, bu manzarai
harabiyi kokunden kaldirmak igin evkaf umum
mudiirlugime yeni bir veghe vermek zaruretindeyiz. Binaenaleyh memleket bir taraftan yer yer yenilige dogru ko§arken diger taraftan harabiye
dogru gotiirmekte mana yoktur. Bu binalari
tamire para yeti§meyeceginden kamilen yiksmlar, zarari yok, yine vakrflarm ruhunu
^adetmek igin, yerlerine sinemalar, mektebler, halkevleri, hastaneler yapsmlar. Memleketi bu manzarai sefaletten ve peri§aniden
kurtarsmlar.
RU§TU BEKlT (Diyarbekir) —- Memleketin
her kosesinde imara galisilrrken Evkaf idaresinin geri durdugunu iddia etmek, zannederim
ki, pek yerinde olmasa gerektir. Eger Evkaf
idaresinin, Ciimhuriyetin onuncu yilmda gikarmis oldugu rapor tetkik buyurulacak olursa goriilur ki, gegen zamanlarm hig birisine kryas
edilmeyecek surette memleketin imarma gok
galismi^tir. Evkaf idaresi, 10 milyon lira kadar para sarfetmistir. Evkafm hizmeti o kadar
biiyiik o kadar vasidir ki daha boyle 110 milyon
lira ile de tamamen tatmin edilemez. Evkaf
idaresi dim galiftigi gibi bu giin de gali^maktadir ve itimad buyurun, daha da gok gali^acaktir. (Alkislar)
BALKAN — Baska miitalea yoktur. Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmi^tir.
Miinakale kanunlarma
verilen reylerin
neticesini arzediyorum. Tahlisiye umum miidurliigu 1936 mali ydi biitgesinde 1915 liralik
miinakale yapdmasma dair kanuna (258) muvafik rey verilmistir. Nisab vardrr. (258) reyle
kanun kabul edilmi§tir.
Milli mudafaa vekaleti 1936 mali yih hava
kismi biitgesinde miinakale yapilmasma dair
kanuna (258) muvafik rey verilmistir. Nisab
vardir. Kanun (258) reyle kabul edilmi^tir.
Vakrflar

umum miidurliigu 1937 mali
biitge kanunu

yili

MADDE 1 — Vakiflar umum mudiirlugu
1937 mali yih masraflari igin bagli (A) is^iretli cetvelde gosterildigi iizere 2 833 131 lira
tahsisat verilmistir.
A - CETVELl
F.

— 300

1 Memurlar maasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
2 Mrkez miistahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmi^tir.

Lira
466 332
9 960
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3 Vilayetler mustahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
4 Muvakkat tazmiuat
BALKAN — Kabul edilmistir;
5 Merkez mefrusat ve demirbasi
BA§KAN — Kabui edilmistir.
6 Merkez levazimi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
7 Merkez muteferrikasi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
8 Vilayetler mefru§at ve demirba§i
BALKAN — Kabul edilmistir.
9 Vilayetler levazimi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
10 Vilayetler muteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
11 Miitenevvi masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
12 Daimi memuriyetler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
13 Muvakkat memuriyetler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
14 Miifetti§ler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
15 Resmi telefon masrafi
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
16 Posta ve telgraf iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
17 tJeretli muhabere ve mukaleme
masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
18 Mukannen masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
19 Vakif akarlar masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
20 Orman ve zeytinlikler ve vakif
arazi ile Ta§delen suyu masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
21 Muzayede ve ihale heyetlerinin
gayrimuvazzaf azalari huzur iicreti
BALKAN — Kabul edilmistir.
22 Tamirat
BALKAN.— Kabul edilmistir.
23 Muavenet
BALKAN — Kabul edilmistir.
24 Hukmedilmis. bore, kar§iligi
BALKAN — Kabul edilmistir.
25 Tetkik, terciime, tabi ve eski
eserler satm alma masrafi
BA§KAN — Kabul edilmistir.
26 Gruraba hastanesi masraflan
BA§KAN — Kabul edilmistir.
27 Imaretler masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
28 Miitekaid, dul ve yetim maa§ ve
tahsisati fevkaladeleri
BALKAN — Kabul edilmistir.
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Lira
173 704
21 432
2 000
2 500
7 000
3 500
7 500
16 500
49 000
6 000
19 000
6 000
550
6 368
300

118 000
282 700
97 600

F.
Lira
29 Zati maaglar
44 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
30 Diyanet i§lerinden devredilen
umuru hayriye ile yeni zaptedilen vakiflar hayratinin maasj vazife ve masarifi
905 680
BA§KAN — Kabul edilmistir.
31 Masarifi gayrimelhuza
2 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
32 1683 numarali kanunun 58 uci
maddesi mucibince verilecek tekaiid ikramiyesi
7 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
33 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
6 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
34 Gegen yd borglan
8 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
35 Eski yillar borglan
3 600
BALKAN — Kabul edilmistir.
36 1936 mali yili btitge kanununun
8 nci maddesi mucibince istikraz
edilen paranm birinci taksiti ile
faizi
35 700
BA§KAN — Kabul edilmistir.
37 1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuriyet
Merkez bankasma verilecek itfa
kargiligi
28 051
BALKAN — Kabul edilmistir.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BALKAN — Birinci maddeyi (A) i§aretli
cedvelle birlikte kabul edenler... Etmiyenler..
Madde cedvelile birlikte kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Vakiflar umum mudtirliigu
1937 mali yili masraflarma kar§ilik olan varidat bagli (B) i§aretli cetvelde gosterildigi iizere 2 833 600 lira tahmin edilmi§tir.
B - CETVELl

2 000
214 010
21 000
4 000
5 500
95 644
5 000
150 000

C: i

F,
1 Icareler
BALKAN — Kabul edilmistir.
2 Miiteferrik hasilat
BA§KAN — Kabul edilmistir.

Lira
2 030 000
803 600

(Ikinci madde tekrar okundu.)
BALKAN — Ikinci maddeyi (B) cetvelile
birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmi§tir.
MADDE 3 — Vakiflar umum miidurlugii tarafindan 1937 mali yili zarfmda tahsil edilecek
varidat nevilerinden her birinin miistenid oldugu hiikumler bagli (C) i§aretli cetvelde gosterilmi§tir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
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MADDE 4 — 1937 mali yili zarfmda kapatilmak iizere Ba§vekaletin tensibile (200 000) liraya kadar kisa vadeli avans ve hesabi cariler
akid ve kii§adma Umum miidiirluk mezundur.
BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Vakiflar umum mudurliigu
memurlari ayliklarinm tevhid ve teadiilii hakkmdaki kanunun mevzuu haricinde kalanlarla
iicretli miistahdemler kadrosu bagli (D) i§aretli
cetvelde gbsterilmi§tir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... E: miyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 6 — Gegen yil borglari tertibine
mevzu tahsisat kifayet etmedigi takdirde i§bu
borglar taalluk ettikleri hizmetlere tekabiil etmek iizere cari yil biitgesine mevzu tahsisattan
mezkurtertibe Basvekaletin muvafakatile naklen tesviye olunur.
1928 - 1931 mali yillarma aid olup da kar§iliklan taalluk etigi yil biitgelerinde mevcud
borglar 1937 mali yili biitgesinin masraf tertibleri tasarrufatmdan eski yillar borglari faslinda
agilacak maddelere Ba§vekaletin muvfakatile
naklen tesviye olunur.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 7 — 1336 yilmdan itibaren 1931
mali yili nihayetine kadar avans suretile tesviye edilip mahsubu icra edilmiyen sarfiyat ve
iligik ve eshas zimemi hesabma almarak mahsubu lazim gelen tediyat, tealluk ettigi yd biitgelerinin umumi yekunlannda tahsisat bakiyesi
bulunmak §artile 1937 mali yili biitgesinde (eski
yillar mahsubati) adi altmda agilack bir fsildn
mahsub olunur.
1931 mali yili nihayetine kadar irad ve
masraf mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat
bakiyesi aranilmaksizm ayni fasla masraf ve
mukabili varidat biitgesinde (eski yillr varidat
mahsubati) adi ile agilacak bir fasla irad kaydolunur.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 8 — 1927 mali yili umumi muvazene kanununun 13 ncii maddesi mucibince tahsis
edilmis, olup 1931 evkaf biitge kanununun 9 ncu
maddesile maa§lan Vakiflar umum miidurlugune devrolunan miilga tekke ve zaviyeler mensuplarmdan vefat edenlerin veya umumi ve hususi biitgelerle idare olunan dairelerde bir vazife deruhte edenlerin maa§lan kesilir.
BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 9 — 1937 mali senesi iginde mtilhak
vakiflardan mazbuta meyanma almacak olan
vakiflarm varidatlari Vakiflar umum mudiir-
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liigii biitgesmin varidat kisminda agilacak hususi bir fasla irad ve masraflari da ayni zamanda masraf kismmda agilacak hususi bir fasla
masraf kaydolunur. Bu vakiflar ertesi sene butge dahiline almir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 10 — 1330 - 1927 mali yillari Vakiflar umum mudurliigii biitge kanunlan maddelerimden hiikiimleri 1937 mali yilmda dahi devam edecek olanlar bagli (H) isaretli cetvelde
gdsterilmistir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 11 — Hukmedilmis borglar tertibindeki tahsisat sene igindeki hiikmedilmi§ borcun tediyesine kifayet etmedigi takdirde iist
tarafi Basvekaletin muvafakatile 1937 mali yili
biitgesinin sonunda agilacak bir fasla tahsisat
kaydedilmek suretile odenir.
Bu suretle tahsisat kaydedilib bdenecek miktar hesabi katide ayrica gosterilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 13 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Basvekil memurdur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye koyuyorum.
5 — Iludud ve sahiller sihhat umum mildilrliigu 1937 malt yilt hiltqe kanunu layihast
ve BiltQe encilmeni mazbatasi (1/705) [1]
BASKAN — Kanunun heyeti umumiyesi
hakkinda bir miitalea var mi? Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Maddelere
gegilmesi kabul edilmi§tir.
Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugii 1937
mali yili biitge kanunu
MADDE 1 — Hudud ve sahiller sihhat
umum miidurliigiinun 1937 mali yili masraflari
igin ili§ik (A) i§aretli cetvelde gosterildigi iizere 485 969 lira tahsisat verilmi§tir.
F.
Lira
1
Memurlar maasi
139 332
BA§KAN — Kabul edilmistir.
2
tfcretler
123 880
BALKAN — Kabul edilmistir.
[1] 178 say-ili basmayazi zapttn sonundadir.
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3

lira
Muvakkat tazminat
4 128
BALKAN — Kabul edilmistir.
4
788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
3 500
BA§KAN — Kabul edilmistir.
5
Miitekaidin, eytam ve eramil
maasi
11 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
6
Gece pratikasi ucreti
18 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
7
Demirbas
10 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
8
Levazim
20 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
9
Miiteferrika
'
12 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
10 Mufettisler harcirahi
1 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
11 Daimi memuriyet harcirahi
4 000
, BALKAN — Kabul edilmistir.
12 Muvakkat memuriyet harcirahi
3 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
13 Resmi telefon masrafi
2 400
BALKAN — Kabul edilmistir.
14 Ucretli muhabere ve miikaleme
masrafi
500
BALKAN — Kabul edilmistir.
15 Mutenevvi masraflar
23 800
BALKAN — Kabul edilmistir.
16 IVEuhtelif masraflar
'
57 100
BALKAN — Kabul edilmistir.
17 Nakil vasitalari masrafi
41 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
18 Reddiyat
1 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
19 Gregen sene borcu
2 500
BALKAN — Kabul edilmiftir.
20 Posta ucreti
3 019
BALKAN — Kabul edilmistir.
21 1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince GHimhuriyet
merkez bankasina verilecek itfa
kar§ili£i
4 810
BALKAN — Kabul edilmistir.
(Birinci madde tekrar okundu)
BALKAN — Maddeyi (A) isaretli cetvelle
beraber reyinize arzediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Mezkur mudtirlugiin 1937 mail
yili masraflarina karsilik olmak iizere (B)
isaretli cetvelde yazili oldugu veohile 986 300
liralik varidat tahmin edilmistir.
F.
Lira
1
Adi varidat
455 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
2
Fevkalade varidat
31 300
BALKAN — Kabul edilmistir.
3
Maliyeden yardim
500 000
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BALKAN — Kabul edilmistir.
(Ikinci madde tekrar okundu).
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi B
i§aretli cetvelle birlikte reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 3 — Ili§ik C cetvelinde miistenidati gosterilen varidatm 1937 mali yilmda da
tahsiline devam olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 4 — Fevkalade sihhi hizmetler icabatindan olarak kadro haricinde muvakkaten
istihdamma liizum gbriilecek ve Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti tarafmdan tayin edilecek olan memurlarm iicretlerile beynelmilel
sihhi cemiyet ve kongrelere i§tirak masraflan
ve bu cemiyetlere, kongrelere gonderileceklerin yol masraflan ve yevmiyeleri masraf biitgesinin 2 nci iicretler faslmm ikinci maddesinden
tesviye olunur.
BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Hudud ve sahillerde zuhur
edecek sari ve istilai hastaliklara kar§i ittihazi
icab eden tedabir ve murakabe masraflarile
miihim limanlarda liizum gorulecek fare itlafi
cihazini havi muteharrik dubalar istirasi ve
umum mudurliik binasi ve mu§temilati ile tahaffuzhaneler, merkez, idare ve liman ve §ehir bakteriyolojihanelerinin in§aat masrafi ve
bu binalar igin mubayaa edilecek arsalarm istimlak bedelleri ve bu binalarm etiiv ve bakteriyoloji ve sair bilumum tesisati ve 1240 numarali kanun mucibince insa edilmi§ olan binalarm ilavei in§aat ve tesisati ve 1267 numarali
kanun mucibince icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek kadro mucibince Merkez hifzissihha miiessesesi ve §ubelerinde istihdam edilecek
memur ve miistahdemlerin ucreti ve muessesenin tesisat ve mefru§ati ve sair bilumum masraflan ve 1933 senesi biitce kanununun 10 ncu
maddesile verilen salahiyete binaen istikraz edilen 500 000 liranm faizi ile 1937 senesine aid
taksit bedeli ve buna miiteferri masarifat umum
miidurlugiin fevkalade varidatmdan 600 000
liraya kadar miktarlarinm masraf biitgesinde
agilacak hususi fasla tahsisat kaydile sarfma
Sihhat ve ictimai muavenet vekili mezundur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 6 — Masraf biitcesindeki fasillarm
maddeleri arasinda miinakale yap mag a Sihhat
ve igtimai muavenet vekili mezundur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi
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reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.

zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmistir.

MADDE 7 — Fare itlafi ameliyesine tabi
tutulan sefinelerde bu ameliyenin icab ettirdigi masraflar 1912 senesi Beynelmilel Paris sihhiye mukavelenamesinin on altinci maddesine
tevfikan sefine sahiblerinden istifa olunur.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.

Posta, telgraf ve telefon umum mudurluguniin
1937 mali yili biitge kanunu
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umumi mudurlugunun 1937 mali yili masraflari
igin bagli (A) isaretli cetvelde gosterildigi
iizere 8 323 507 lira tahsisat verilmigtir.

MADDE 8 — Kabotaj hakkmi haiz 50 safi
tonilatoya kadar [50 dahil] olan yelkenli ve motmrlii gemiler igin 500 numarali riisumu sihhiye kanununun 4 ncii maddesile verilen miicelled
patentalar 20 sefere mahsus olmak iizere verilir.
Bu gemilerden kanunun birinci maddesinde
gosterilen tonilato resmi almmaz.
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum Kabul edenler... etmiyenler...
Kabul edilmigtir.

A - OETVELI
F.

MADDE 9 — Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugunun iicretli memur ve mustahdemlerile naMl vasitalan kadrosu ilisik (D)
cetvelinde gosterilmigtir.
BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 10 — Bu idare memurlari maaglarma aid 3017 sayili tegkilat kanununa bagli cetvelde yazili memuriyetlerden isbu kanuna bagli
(L) igaretli cetvelde derece, aded ve maaslan
gosterilen memuriyetler 1937 mali yili iginde
mevkuf tutulmugtur.
BA§KAN — Mutalea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... kabul edilmigtir.
MADDE 12 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Sihhat ve igtimai muavenet vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reyle
tasvibinize arzediyorum.
6 — Posta, telgraf ve telefon urmim mudurliigu 1937 mail yili biitge kanunu layihasi ve
Biitge encumeni mazbataw (1/707) [1]

10
11
12
13
14
15
16

17

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda
mutalea var mi? Mjaddelere gecilmesini reye ar18
[1] 177 say ill basmayazi zabtin sommdadir,
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Memurlar maasi
i
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
1683 numarali kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek
tekaiid ikramiyesi
BASKAN — Kabul edilmistir.
Muvakkat tazminat
BASKAN — Kabul edilmistir.
Merkez mustahdemleri iicreti
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Vilayetler miistahdemleri iicreti
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
Merkez mefrugat ve demirbasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Merkez levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Merkez miiteferrikasi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Vilayetler mefrugati ve demirbasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler levazimi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Vilayetler muteferrikasi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Miitenewi masraflar
BALKAN — Kabul edilmistir.
Daimi memuriyet harcirahi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Muvakkat memuriyet harcirahi
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Miifettisler harcirahi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Mmtakalari haricinde galigtirilacak hat bakicilan yevmiye ve
zaruri masraflarile miihendis,
fen mufettigi, makinist ve diger fen memurlarmm muvakkat harcirah ve yevmiyeleri
BALKAN — Kabul edilmigtir.
Ucretli muhabere ve mtikaleme masrafi
BALKAN — Kabul edilmigtir.
Mukannen masraflar
BALKAN — Kabul edilmigtir.

Lira
924 916

30 000
115 000
33 690
257 410
4 000
5 500
3 000

42 500
90 000
23 500
207 500
30 000
15 000
13 000

25 000
750
225 500
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19
20
21

22

23
24

25

26
27

28

29
30

31

32
33

Posta masraflari
BASKAN —- Kabul edilmistir.
Telgraf ile Istanbuldan gayri
§ehirler telefon masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
Telsiz telgraf istasyonlari igin
mubayaa
olunacak makine,
alat ve edevat ve malzeme bedellerile tamirleri, amele yevmiyeleri ve isletme masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
Telgraf ve telefon fabrikasile
telsiz istasyonlari igin almacak
edviye bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
Radiyo idare, isletme masraflarile artist iicretleri
BALKAN — Kabul edilmistir.
Posta pulu, kartlar, albiimler
ve pul teshir tablolan musabaka, malzeme ve tabi masraflarile Bern biirosundan celbedilecek kupon ve pullar bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
Cevabli kuponlar mukabilinde
veya viisulii ihbarli telgrafnameler igin yapistirilan ve battale kalan pullar bedeli
BALKAN — Kabul edilmistir.
Nakil vasitalan masrafi
BALKAN" — Kabul edilmistir.
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konferanslara istirak
edeceklerin harcrrah ve masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
Arsa ve bunlarm mubayaa
istimlak, insa ve tesisati ile
mevcudlarm tamir ve tevsii ve
insaat ile esasli tamiratm kontrol memurlari iicreti ve sair
masraflari
BASKAN — Kabul edilmigtir.
Telgraf ve telefon fabrikasi
masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
Talebe tahsisati ve kurs masraflari
BALKAN — Kabul edilmistir.
Posta, telgraf ve telefon servislerinde Qalistrrilacak stajiyerler iicreti
BASKAN — Kabul edilmistir.
788-numarali kanunun tatbiki
masrafi
BALKAN — Kabul edilmistir.
Miitekaid, dul ve yetim maas,lari
PASKAN — Kabul edilmistir.

27-5-1937
Lira
383 000
305 000

70 000

100
60 000

15 217

750
38 000

2 500

111 900
42 000
35 200

20 000
11 000
265 000
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F.
34 Ge§en yd borglari
BARK AN — Kabul edilmistir.
35 EsW yillar borclan
BASKAN — Kabnl edilm^tir.
36 2009 numarali kamra mucibince
Emperiyal and Enternasyonal
Kominikasyon limited'e verilecek 1937 taksiti karsili&i
BALKAN - - Kabul e<ni^i«t,ir.
37 1934 senesinde tekaudlttkleri yaprlmis olan memurlara verilecek
te^nnd frramiyeleri karsiligi
BALKAN — Kabul ediW'Mr.
38 2727 numarali kanuna istinaden
Emtek ve eytam bankasmdan
yanilmw olan istikrazm itfasx,
faif ve masrafi
BASKAN — Kabul e^ilmtair.
39 1933 - 1936 yillarma aid borglar
kamli^r
BASKAN — Kabul edilmistir.
40 1928 - 1931 yillarma aid olub
mururu zamani kesilmis bulunan
borolar
BASKAN — Kabul edilmistir.
41 Daimi memur ve mustahdemler
maas ve iicreti
BASKAN — Kabul edilmistir.
42 Muhtelif iicret ve aidatlar
BASKAN — Kabul edilmistir.
43 Daimi memuriyet harcirahi
BASKAN — Kabul edilmistir.
44 Muvakkat memuriyet harcirahi
BASKAN — Kabul edilmistir.
45 788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
46 Muhtelif masraflar
BASKAN — Kabul edilmistir.
47 Sabit kiymetler masrafi
BASKAN — Kabul edilmistir.
48 Telefon ve radiyo tesis, tamir
ve isletme masraflari
1
BASKAN — Kabul edilmistir.
49 Gepen yil borclan
BASKAN —- Kabul edilmistir.
50 1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuriyet
Merkez bankasma verilecek
itfa karsiligi
BASKAN — Kabul edilmistir.

lira
4 000
9 223

52 800

900

194 000
3 509

2 214
318 168
67 400
1 000
10 000
3 000
30 260
24 000
114 640
5 000

77 460

(Birinci madde tekrar okundu).
BASKAN — Maddeyi (A) isaretli cetvelle
birlilkte reye arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Umunu mudurliigunl937 malf
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ydi masraflarma karsilik olan varidat, bagli
(B) isaretli cetvelde gosterildigi iizere 8323 507
lira tahmin edilmistir.
F.
1 Posta, te/graf ve telefon hasilati 5
BA§KAN — Kabul edilmistir.
2 Resmi dairelerden maktuan alinacak posta ve telgraf iicretleri
1
BALKAN — Kabul edilmistir.
3 Miitenewi hasilat
BALKAN — Kabul edilmistir.
4 Izmir telefon sirketinden teftis
mukabili alman
BASKAN — Kabul edilmistir.
5 Radiyo abonelerinden almacak
uuhsatiye iicreti ve saire
BALKAN — Kabul edilmistir.
6 Umumi varidat
1
BASKAN — Kabul edilmistir.
7 Radiyo tesisati igin Hazineden
yardrni
BALKAN — Kabul edilmistir.

Lira
325 000

110 705
100 000
3 600
200 000
084 202
500 000

(Ikinci madde tekrar okundu).
BALKAN — Maddeyi (B) isaretli cetvelle
birlikte reye arzediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmistir..
Evkaf biitcesile, Hudud, sahiller biitgesi kanunlarma rey vermiyen arkadas var mi?. Rey
toplama muamelesi bitmistir.
MADDE 3 — Umumi miidurliigun te§kilat
ve vazifelerine dair olan 2822 sayili kanuna bagli cetvelde yazili memuriyetlerden mezkur kanunun 27 nci maddesi mucibince 1937 senesi
igin mevkuf tutulacak olanlarm derece, aded ve
maa§lan bagli (C) igaretli cetvelde gosterilmi§tir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
m?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 4 — 2822 numarali kanunun 28 nci
maddesi mucibince her sene biitgesile maa§ miktarlari tesbit edilecek olan hat ba§bakici, ba§miivezzi, hat bakici ve miivezzilerin adedlerile maa§ ve maa§ zamlari bagli (D) isaretli cetvelde
gosterilmigtir.
Bunlardan 1452 sayili teadul kanununun
mevkii tatbika vazi tarihi olan 1 - IX - 1929 tarihinde uzaklik ve pahalilik zammina tabi mmtakalarda bulunmalanndan dolayi aldiklari
zamlarla maa§ ve tahsisatlarmm baligi, bu kanuna bagli (D) cetvelinde dahil olduklan derecenin maas. ve maas, zammi baliginden fazla oldugu takdirde farki^ hakki miikteseb namile ve
maa§ tasarrufatmdan kendilerine tesviye olunur.
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Ancak bu farka istihkak kesbedebilmek igin
o tarihten beri o mintaka ve vazifeden velevki
muvakkat suretle olsun aynlmamis, olmalan
§arttir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
m?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Umumi miidurliigun 1937 mail yili iicretli memur ve miistahdemlerile nakil
vasitalan kadrolan bagli (H) i§aretli cetvelde
gosterilmi|tir. Masraf biitgesinin 19 ncu faslinm 5 nci ve 30 ncu faslm 2, 3 ve 5 nci maddelerile 31 ve 42 nci fasillardan tediye olunacak
yevmiye, ticret, tahsisat, aidat ve masraflarm
nisbet ve miktarlan Nafia vekaleti tarafmdan
tayin olunur.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
m?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 6 — Merkez kadrosuna dahil mesul muhasiblikler te§kilatmi halen bulunduklari
yerlerde gali§tirmaya idare salahiyetlidir.
Merkez veya vilayet kadrosuna dahil ve dereceleri 9 dan a§agi olan memur ve mustahdemler,
kendi iinvanlarile liizum gorulecek yerlerde umumi hiikumlere gore yevmiyeleri verilmek gartile istihdam olunabilir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
m?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — Hastaliklarma mebni kisa miiddetle nobet vazifelerine gelemiyen posta, telgraf
ve telefon memurlarmm yerlerinde galis,tirilan
memurlar ile muhabere, miikaleme ve muraselatin kesreti hasebile nobetleri haricinde vazife
gordurulen memurlara Idare enciimenince tensib edilecek miktarda muvakkat mustahdemler
iicreti tertibinden yevmiye verilebilir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
m?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 8 — Ihtiyag goriilen posta, telgraf
ve telefon merkezlerile servislerinde kargihgi
maas, ve iicret tertibleri tasarrufatmdan tediye
edilmek iizere Nafia vekaletince tasvib olunacak miktarda iicretli muvakkat memur, hat bakici ve miivezzi istihdam edilebilir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
m?
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 9 — Istanbul telefonunun tevsiati
ile §ehirler ve uluslar arasi telefon tesisati ve

— 306 —

t : 66
ft

v

27-5-1937
Lira

7 Miitekaid, dul, yetim rnaag ve
tahsisatlan
10 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
8 Muayyenat ve melbusat
16 100
BA§KAN — Kabul edilmistir.
9 Ikramiye ve nakdi mukafat
3 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
10 Sigorta
'
7 500
BA§KAN — Kabul edilmistir.
11 Levazim
6 000
BA§KAtf — Kabul edilmistir.
12 Muhtelif masraflar
4 300
BA§KAN — Kabul edilmistir.
13 Fenni vasitalar ve tatbikati masraflan ve levazimi
23 900
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
14 Bina tamirat masrafi
1 600
BALKAN — Kabul edilmigtir.
15 Reddiyat
500
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
16 Mahkeme masrafi
200
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
17 Beynelmilel cankurtaran biirosuna igtirak hissesi
100
BA§KAN — Kabul edilmistir.
18 Gegen yil borclan
100
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
19 Yardimlar
34 300
BALKAN — Kabul edilmistir.
20 Karadeniz, Akdeniz ve Marmara
sahillerinde sis dudiigii, radiyofar ve fener in§asi ile sair tahlisiye levazimmm mubayaasma ve
yeniden vucude getirilecek asri
tahlisiye tesisatma ve tahlisiye
hidemat ve vezaifi igin liizum
goriilecek mebani, vesait ve arazinin in§a ve mubayaasi masrafi 62 000
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
21 1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince Ciimhuriyet
Merkez bankasma verilecek itfa
kar§iligi
3 613
BALKAN" — Kabul edilmiftir.
(Birinci madde tekrar okundu).
BALKAN — Birinci maddeyi (A) i§aretli
cetvelle birlikte reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Mezkur miidiirlugun 1937 mali
yili masraflarma kar§ilik olan varidat bagli
(B) i§aretli cetvelde yazildigi iizere 365 000
lira tahmin edilmi§tir.
B - CETVELl
F.
Lira
1 1955 numarali kanun mucibince
almacak resim
345 000
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
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F.
2 Muhtelif varidat
BALKAN — Kabul edilmi§tir.

Lira
20 000

(Madde 2 tekrar okundu)
BALKAN — ikinci maddeyi (B) isaretli
cetvelle birlikte kabul buyuranlar... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Tahlisiye umum miidurlugiiniin ucretli memur ve miistahdemleri ile nakil
vasitalan kadrosu bagli (0) cetvelinde gosterilmistir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Tahlisiye miistahdemleri meyanmdaki sanatkarlardan tahlisiye mebani ve
vesaitinin tamir ve insasmda ve icabinda yaptirrlacak sair islerde galKtinlacak olanlara iicretlerine zamimeten 13 ncii faslm birinci maddesine mevzu tahsisattan azami bir lira yevmiye verilebilir.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 5 —- Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Bu kanunun hukiimlerini yuriitmege Iktisad vekili memurdur.
BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
8 — Zararh ilaclar gayrimesru ticaretinin
meni hakkinda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelenin tasdikma dair ka~
nun layihasi ve Hariciye enciimeni mazbatasi
(1/786) [1]
BALKAN — Layihanm ikinci miizakeresidir. Maddelere geciyoruz.
Zararh ilaclar gayrimesru ticaretinin meni hakkmda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelenin tasdikma dair kanun
MADDE 1 — Zararh ilaglar gayrimesru ticaretinin meni hakkinda 26 haziran 1936 tarihinde aktedilen mukavelename ile imza protokolii ve nihai sened tasdik olimmustur.
BA§KAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir.
[1] Birinci muzakeresi 60 nci inikad zabhndadir.
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun icrasma tcra VeMlleri Heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agaik reyle
'tasvibinize arzediyorum.
MlLLl MttDAFAA En. R. 01. KAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) — Sirada ordu hakkmda bir ikramiye kanunu vardi onu arzedecektim.
BALKAN — Ruznamenin dokuz numarali
maddesi dim tevzi edilmistir, aradan heniiz 48
saat gegmemistir. Miistaceliyet teklif edilirse
miizakere edilebilir.
01. KAZIM SEVttKTEKlN (Diyarbekir) —
Ordu ikramiyesi kanunu mucibince meslegine
aid faydali telif ve tercumelerde bulunanlara
verilen ikramiyelerden dolayi sahibleri, vergi
bakimmdan, hepsi borglu kalmistir. Kanunun
hazirandan evvel cikmasi lazimdir, binaenaleyh
miistaceliyetle miizakeresini teklif ediyorum.
BALKAN — Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edilmistir.
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BALKAN — Ikinci miizakeresidir. Maddelere g-egiyoruz.
Dahiliye vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri
hakkmdaki 1624 sayili kanunun bazi maddelerinin degi§tirilmesine ve kanuna bazi hukiimler
ilavesine dair olan 3046 sayili anuna bagli cetvelde degisiklik yapilmasina dair kanun
MADDE 1 — Dahiliye vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 1624 sayili kanunun bazi maddelerinin degistirilmesine ve kanuna bazi hukiimler ilavesine dair olan 12 haziran
1936 tarih ve 3046 sayili kanunun 6 nci maddesine bagli cetvelin Hususi kalem, Mahalli idareler umum miidiirlugii, vilayetler idaresi umum
mudurliigu, hukuk musavirligi, niifus i§leri umum miidurliigu ve seferberlik miidiirlugii ba§ligi altmdaki kisimlari bu kanuna bagli cetvelde gosterildigi sekilde degistirilmistir.
BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun, 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.

9 — Ordu ikramiyesi kanunu mucibince meslegine aid faydali telif ve tercilmede bulunanMADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye,
lara verilen ikramiyelerden kazang, buhran, m«ve Maliye vekilleri memurdur.
vazene ve hava vergilerinin kesilib kesilmiyeBALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeceginin tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi ve
yenler... Kabul edilmistir.
MUM Mudafaa ve Biitge enciimenleri mazbatalari
Layihanm heyeti umumiyesini kabul eden(3/365) [1]
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
BALKAN — Mazbata hakkmda miitalea var
11 —- Vakiflar umum mudiirlugii memurlan
mi?
ayltklarinm tevhid ve teadiilii hakkmdaki kaMazbatayi reye arzediyorum. Kabul edennuna bagli cetvelin degistirilmesine dair olan
ler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmistir.
2880 sayili aknuna bagli cetvelde degisiklik
Posta telgraf ve telefon idaresi ile Tahlisiyapilmasi hakkmda kanun layihast ve Biitge
ye umum mudurliigu 1937 biitgelerine rey verencumeni mazbatasi (1/783) [1]
miyen arkadas var mi?
BALKAN — Ikinci miizakeresidir. MaddeBey toplama muamelesi bitmi^tir.
lere gegiyoruz.
Vakiflar umum mudiirlugii 1937 yili biitge
kanununa (259) arkadas muvafik rey vermi§tir. Nisab vardir, kanun (259) reyle kabul Vakiflar umum miidiirliigii memurlan ayliklariedilmistir.
nm tevhid ve teadiilii hakkmdaki 2221 sayili
kanuna bagli cetveli tadil eden 2880 sayili
Hudud ve sahiller sihhat umum miidiirliigu
1937 mail yili biitge kanununa (261) arkadas kanuna bagli cetvelde degisiklik yapilmasma
dair kanun
muvafik rey vermi§tir. Nisab vardir, kanun
(261) reyle kabul edilmistir.
MADDE 1 — Vakiflar umum mudurlugu
memurlan ayliklarmm tevhid ve teadiilii hak10 — Dahiliye vekdleti merkez teskildt ve
kmdaki 2221 sayili kanuna bagli cetveli tadil
vazifeleri hakkmdaki kanuna ek 3046 sayili kaeden 2880 sayili kanunun 1 nci maddesine
nuna, bagli kadro cetvellerinde bazi degisiklikler yapilmasina dair kanun layihasi ve Dahliye bagli cetvelin (Gureba hastanesi) basligi altmdaki kismi bu kanuna bagli cetvelde gosterilve Biitge enciimenleri mazbatalari (1/765) [2]
digi sekilde degi$tirilmi§tir.
[1] 187 sayili basmayazi zdbtm sonundadir.
[2] Birinci milzakeresi 61 nci inikad zaptmda[1] Birinci milzakeresi 61 nci inikad zaptmdxr.
dadir.

— 309 —

Itm
BALKAN — Madde hakkmda tacUlname yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul ©denier ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun 31 mayis 1937 tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii icraya
Basvekil memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini tasdikmxza
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
12 — Ziraati takviye icin 1337 : 1341 seneleri Maliye, Ziraat ve Iktisad vekdletleri
but^elerinde aqilan fasillardan cif toiler e tavizen yaptlan yardimlardan mutevellid borglann
taksite
raptina ve faizlerinin a/fine dair kanun layihasi ve Zirai ve Biltcc encihnenleri
mazbatalari
(1/675) [1]

BALKAN —- Layihanm ikinci muzakeresidir,
maddelere gegiyoruz.
Ziraati takviye igin 1337 - 1341 senelerinde Iktisad, Maliye ve Ziraat vekaletleri butgelerinden
giftgilere yapilan yardimlardan dogan borglarm taksitlendirilmesine ve faizlerinin affine
dair kanun
MADDE 1 — 1337 - 1341 senelerinde Iktisad, Maliye ve Ziraat vekaletleri biitgelerine
konulan tahsisattan istila gorenlerle giftgilere
nakden verilen paralardan ve aynen dagitdan
tohumluk, gift hayvanlari ve ziraat aletleri bedellerinden tevelliid eden Devlet alacaklan
faizsiz olarak, birincisi 1 birinci tesrin 1937
tarihinde, digerleri bu tarihten birer sene sonra tahsil edilmek iizere, on bes miisavi taksite
baglanmistrr.
BALKAN — Madde hakkmda tadilname yoktur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 2 — Birinci madde mucibince taksite bagianacak borglann bu kanunun meriyeti
tarihine kadar olan zamana aid faizlerile borglarmi kismen veya tamamen daha ewel odemis
olanlarin faizden olan borglan affedilmistir.
HUSNU KITABOI (Mugla) — Bu maddede
tashih yapilmak lazim gelir. Gbriiluyor ki eski
borglan kolaylikla vermek igin almmis bir tedbirdir. Maddede denmis ki «Borglarm» bu kanunun meriyeti tarihine kadar olan zamana aid
faizlerle borglarmi kismen veya tamamen daha
[1] Birinci mitzakeresi 61 nci inikad zaptmdad%r.
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evvel bdemig olanlarin faizden olan borglan
affedilmi§tir.» Yaptigimiz bu kolaylikla, nasil
olsa mazur goniyoruz. Esbabi mucibede mazeretleri zikredilmi§tir. Mademki mazurdurlar,
kanunun negrine kadar hig faiz almmamasi lazimgelir. Bu §ekilde bir takrir takdim ediyorum, kabuliinii rica ederim.
Yiiksek Bagkankga
Arzettigim sebebe mebni ikinci maddenin §u
§ekilde yazilmasim teklif ederim.
Mugla
Hiisnii Kitabgi
« MADDE 2 — Birinci madde mucibince taksite bagianacak borglann bu kanunun meriyeti
tarihine kadar olan zamana aid faizleri aff edilmistir. Ancak bu tarihe kadar odenmis faizler
geri verilmez.»
Mugla
Hiisnii Kitapgi
BUTQE En. M. M. RAtF KARADENlZ
(Trabzon) Bu madde Hukumetin ikinci maddesidir. Butiin enciimenler bu maddeyi aynen kabul etmi§lerdir. Arkadasimm teklifinde hiikmii
degi§tiren bir mahiyet yoktur. Yazilis, §u §ekildedir: «Birinci madde mucibince taksite bagianacak borglann bu kanunun meriyeti tarihine
kadar olan zamana aid faizlerile borglarmm kismen veya tamamen daha evvel 6demi§ olanlarin
faizden olan borglan affedilmi§tir.»
Bundan maksad da bundan evvel almmis, olan paralan ve taksitleri bir daha geri vermemektir, madde ona gore yazilmistir. Arkada§im
bunun daha agik olmasmi teklif ettiler. Biz de
muvafakat ediyoruz.
BALKAN — Hiisnii Kitabgmm takririni reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
Binaenaleyh madde bu §ekilde tadil edilmigtir. Maddenin muaddel §eklini okuyoruz:
MADDE 2 — Birinci madde mucibince taksite bagianacak borglarm bu kanunun meriyeti
tarihine kadar olan zamana aid faizleri afi'edilmi§tir.
Ancak bu tarihe kadar odenmig faizler geri
verilmez.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
Zararli ilaglar hakkmdaki kanuna rey vermiyen var miV... Rey toplanmasi bitmi§tir.
MADDE 3 — Kuraklik ve her hangi afat
veya miicbir ve fevkalade bir sebeb ile bir veya
birkag taksitin kismen veya tamamen teciline
zaruret goruldugu hallerde bu tecil Maliye vekilliginin teklifi ve Icra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile kararlagir ve tecil edilen taksitlerden
faiz alinmaz.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
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MADDE 4 — Birinci maddeye gore tesbit
edilecek taksit bedelleri muayyen tarihlerde
odenmedigi takdirde borcun tamami muacceliyet kesbeder ve odenmiyen taksit tarihinden
itibaren borcun bakiyesi igin hesab edilecek faizle birlikte bu bakiye defaten ve tahsili emval
kanunu hlikiimleri dairesinde tahsil olunur.
BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmigtir.
MADDE 6 — Bu kanunun hukumlerini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.

IKINCI

0 :2

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmi§tir.
Posta, telgraf ve telefon umum mMiirlugii
1937 mali yili biitge kanununa (253) zat muvafik rey vermis,tir. Nisab vardir. Kanun (253)
reyle kabul edilmistir.
Tahlisiye umum mudurlugu 1937 mali yili
butge kanununa (263) zat muvafik rey vermi§tir. Binaenaleyh kanun (263) reyle kabul edilmistir.
Zararli ilaglar gayri mesru ticaretinin meni
hakkmda Cenevrede aktedilen mukavelenin tasdikma dair kanuna (247) zat muvafik olarak
rey verm§ir. Kanun (247) reyle abul edilmiijtfir.
Celeyi yarrm saat igin tatil ediyorum.
Kapanma saati: 16, 30

CELSE

Agtfma saati : 17
BALKAN" — Hilmi Uran
KATlBLER : Nasid Ulug (Kiitahya) , Ali Zirh

(Qoruh)

Adliye teskilat ve kadrolarmda yapilacak taBALKAN — Celse agildi.
dilata dair 2447 sayili kanuna bagli cetvelde
13 — Adliye teskilat ve kadrolarinda yapilacak
degisiklik yapilmasi hakkmda kanun
tadildta dair olan 2474 sayih kanuna bagli cetMADDE 1 — Adliye teskilat ve kadrolarmda
velde degisiklik yapilmasi hakkmda kanun Idyapilacak tadilata dair olan 30-V-1934 tarih
yihast ve Butge mcumieni mazbatasi (1/801) [1J
ve 2474 sayili kanuna bagli cctvelin merkez
ADLlYE VEKlLt §ttKRtJ SARACO&LU
memurlarma aid ceza hukuk, zatisleri, nes(Izmir) — Iki gun evvel Adliye biitgesi konuriyat, evrak, levazim miidurliikleri ile Ankara
sulurken arkadaslarmia kiigiik bir kadromuleyli hukuk fakiiltesi, Temyiz mahkemesi ve
zun enciimenlerde tetkikatmin hitam bulduTemyiz mahkemesi kalemleri kisimlan bu kanugunu arzetmistim. Bir kadro meselesi oldugu
na bagli (1) numarali cetvel ile degistirilmis ve
ve ayni zamanda haziran da 50k yaklasmis buayniyat muhasibligi ile merkez biirosu ba§ligi
lundugu igin bunun tercihan ve mustacelen
altmdaki memuriyetler mezkur cetvele yeniden
miizakere edilmesini rica ediyorum. (Muvafik
ilave edilmistir.
sesleri)
BALKAN — Getvelin okunmasma liizum var
BA§KAN — Adliye kadro cetvellerinin tami?.
(Hayir sesleri) O halde maddeyi reyinize
diline dair olan layihanin tercihan ve mustaarzediyorum. Kabul ednler.. Etmiyenler.. Madde
celenmuzakeresini reyinize arzediyorum. Kabul
kabul edilmistir.
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
Heyeti umumiyesi hakkmda soz isteyen var
MADDE 2 — Mezkur kanuna bagli cetvelin
mi?. Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etvilayet memurlari kismma bu kanuna bagli (2)
miyenler... Kabul edilmistir.
numarali cetvelde derece, aded ve maaslan yazili memuriyetler ilave edilmistir.
BALKAN — Madde hakkmda bir miitalaa
[1] 173 sayth basmayazi zaptin sonundadir.
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bul edilmistir.
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MADDE 3 — Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir
MADDE 4 — Bu kanun hukmunu icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul
edilmistir.
14 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi
hanunu layihasi ve Ziraat, Ikhsad, Maliye, Biltge ve Adliye enciimenleri mazbatalan (1/634)
BALKAN — Bu layihanm Biit§e enciimenine gonderilen maddeleri gelmistir. Miizakeresine devam edecegiz.
MADDE 50 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm giftgiye ve Tarrm kredi ve satis kooperatiflerile birliklerine yapacagi her nevi
krediler muamele vergisinden muaftir. Bu kredi muamelelerine aid alacak senetlerile bu kredilere miiteferri bilumum senedat, evrak, vesaik ve kuyud, defatir ve hulasai hesabiyeler ve
gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri, damga, tapu ve noter harglan, muamele
vergisi ve sair her nevi tekalif ve riisumdan
muaf oldugu gibi yine bu kredilerden miitevellid borclar hakkmda icra makamlan, resmi
daireler ve mahkemeler nezdinde yapdacak
takib ve tahsile miiteferri her nevi taleb, teblig
ve kararlar da her tiirlii resim ve har§tan muaftir.
tsbu maddede zikredilen zirai borglarm 40
nci madde mucibince takibi neticesinde bankaca
tefevvuz olunan gayrimenkullerin banka namma tescili her tiirlii ferag ve intikal hare, ve
resminden muaf oldugu gibi bu kabil gayrimenkullerin 41 nci madde hiikumleri dahilinde
sahiblerine veya varislerine iadeleri de keza
ferag ve intikal har§ ve resimlerinden muaftir.
KoylSrde, ziirraa bankaca yapdacak zirai
kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve
hulasai hesabiyelerin kby ihtiyar meclislerince
tasdiki, noter tasdiki hiikmiinde olup, bunlar
hakkmda da birinci fikradaki muafiyet hiikiimleri tatbik olunur.
Ziraat bankasmm verecegi kazang vergisi,
vergiye tabi kazanemm % 12 sinden ibarettir.
BASKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmistir...
MADDE 54 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm para ve para hukmiindeki evrak ve
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senetleri ve sair mallari aleyhine, bilango, zabrtname, rapor ve diger her nevi evrak ve defterleri ve vesikalan iizerinde sue isleyen memurlar bu suQlarmdan dolayi Devlet memurlan gibi ceza gbriirler.
BALKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 55 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm daimi avlikli memurlan icin hnkmi
sahsiveti haiz olmak iizere «Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memurlan tekaiid sandiQ-i»
adile bir sandik kurulmustur. 9 §ubat 1931
tarihli sened ve ayni tarihli nizamname ile viicude getirilmis. olan «Tiirkiye Ziraat bankasi
memurin ve miistahdemini yardim sandigi» nm
mevcud ve matlubu bu kanunun nesri tarihinden itibaren «Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi memurlan tekaiid sandigi» na devrolunur.
BASKAN — Madde hakkmda mutalea var
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 56 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlan tekaiid sandigrnm sermayesi
ve gelirleri §unlardir:
1 - Elli besinci maddede yazih yardim sandigrnm devrolunacak mevcud ve matlubu,
2 - Tiirkiye Ziraat bankasmm idare meclisinin 23 - IX -1930 tarihli kararile banka mernurlarma tekaiidliik istihkaklanni tasfiye maksadile verilen tekaiid tazminatmdan istirdad edilecek paralar,
3 • Elli be§inci maddede yazili yardim sandigmdan bankadan aynlmi§ memurlara hastalik yardimlan hari§ olarak verilip istirdad olunacak paralar,
4 - Daimi aylikh memurlarm ayliklarmdan
her ay mecburi olarak kesilecek % 5 ler,
5 - Daimi aylikli memurlara her ay verilen
ayhklarin % 5 ine muadil olarak bankaca her
ay verilecek paralar,
6 - Hizmete alman daimi aylikli memurlarm
ilk ayliklarmdan kesilecek % 25 ler ile ayliklan arttinlan memurlarm ilk aylik zamlan,
7 - Sandik sermayesinin biitiin gelirleri ile
miitefernk diger gelirler.
Tekaiid sandigrnm mevcudile alacaklan
Devlet emvaline mahsus hak ve riighanlan haizdir. Bu paralar ve alelumum aidat ile faiz ve
temettiileri bir guna vergi ve resme tabi olmadigi gibi haciz ve temliki de kabil degildir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 57 — Tekaiid sandigrnm 56 nci
maddede yazili aidat ve alacaklarmi mazeretleri olmaksizm vaktinde tevkif ve tahsil etmeyen veya tevkif ve tahsil edildigi ayi takib
eden aym sonuna kadar sandiga gbndermeyen-
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sin, bir derece veya iki derece a§agi, yani 90 veya 80 lira uzerinden tekaiidiye alacaksin diyecegiz. Yine ayda 400 lira alan Ziraat bankasmdaki herhangi bir zat, 30 sene 400 lira uzerinden
mi?
tekaiidiye verdigi halde tekaiidliik zamani geMaddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler...
lince 256 lira uzerinden tekaiidiye almasi lazim
Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
gelecek. Biitge enciimeninin esbabi mucibe mazMADDE 58 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
batasmdan bizim anladigrmiza gore Devlet debankasi memurlan tekaiid sandigi hakkinda bu
miryoUari baremine gore, Devlet demiryollarikanunun ne§ri tarihinden itibaren iki ay zarfmnm maasati Devlet memurlarmm maa§indan
da bir nizamname tanzim ve ne§redilir. Bu
fazladir. Mesela Devlette Maliye vekaleti munizamname ile memurlara temin edilecek hak
hasebei umumiye miidiirii 350 veya 300 lira alve menfaatler 27-1-1936 tarih ve 2904 numadigi halde Devlet demiryoUari Muhasebe miirali kanunla muhtelif hal ve vaziyetlere gore
diirii kendi baremine gore 450 ve yahud 400 limiimasilleri igin tesbit edilen hak ve menfara alryor. Bu itibarla Devlet demiryoUari meatlerden fazla olamaz.
murlarmm almis olduklan maas haddi zatinde
Ancak hizmet miiddetleri otuz seneyi dolDevlet memurlarmm almis olduklan maa§tan
duranlar tekaiidliiklerini isteyebilirler.
yiiksek oldugu igin bunlar hakkinda bir tekaBALKAN — Madde hakkinda miitalea var
iid sistemi takib edilirken Devlet memurlan
mi?
hakkmda cari olan sistemi kabul edersek, bunADLlYE E. M. M. MttMTAZ OKMEN (Anlar Devlet memurlarmdan fazla istihkak almi§
kara) — Ziraat bankasi memurlan hakkinda
olurlar deniliyor. Tabii Devlet memurlan haktatbik edilecek tekaiid rejimi igin Biitge enciikindaki tekaiid sistemi burada mevzuu miinameni ile Adliye enciimeni arasmda bir goriis
kasa olmadigi igin ona temas edecek degilim.
farki vardrr. Heyeti aliyenize onu arzedecegim.
Fakat demin de arzettigim gibi Ziraat Bankasi
Bu layiha daha evvel tktisad ve Maliye enciimemuruna, Devlet memurunun miikellef olmadimenlerinden de gegtigi zaman, Ziraat bankasi
gi bir miikellefiyeti bu kanunla tahmil ediyomemurlan hakkinda, esas itibarile Devlet meruz, yani her ay maa§mdan % 5 ni tekaiid sanmurlan hakkindaki tekaiid rejiminin tatbik
digina verecek ve 25 sene yerine 30 sene hizmet
edilmesi o enciimenlerce karar altma almmi§,
edecek. Fakat tekaiid olacagi zaman; sen bu deBiitge enciimeni layihayi tetkik ederken, Ziraat
receden asagi derece ile tekaiid olacaksm, debankasi memurlan hakkinda devlet memurlan
niyor. Adliye enciimeni hadisati miitalea ederyerine Devlet demiryoUari memurlan hakkindaken Devlet demiryoUari memurlan gibi Ziraat
ki kanun hukmuniin tatbikim istemi§. Devlet
bankasi memurlarmm da diger memurlardan
demiryoUari memurlan hakkindaki kanun Ziraesas itibarile fazla miikelefiyete tabi olduklan
at bankasi memurlan hakkinda tatbik edilirse
igin bu memurlarm tekaiid olurken bulunduk-,
vaziyet §u olacaktrrf
Ian dereceden dun bir derece ile tekaiide tabi
Ziraat bankasi memurlan her ay almakta ololmalarmi muadelete muvafik gormedi. Buna
duklan maasm % 5 ni muntazaman tekaiid sankar§i esbabi mucibe olarak diyoruz ki; Ziraat
digrna verecektir. Devlet memurlan bu parayi
bankasi memurlarmm da maasi yiiksektir.
vermezler. Devlet memurlan 25 senede tekaiid
Malumu aliniz Ziraat bankasi otedenberi tehakkmi iktisab ederler. Ziraat bankasi memur- • kaiid sistemine tabi olan bir miiessesedir. Yani
lan 30 senede iktisab ederler. Sunu da arzedebu miiessese memurlan oteden beri Devlet meyim ki fazla olarak Devlet memurlan mesela
murlan gibi tekaiid muamelesine tabidir ve
kazang vergisini 100 liraya kadar % 5, 200 liraDevlet demiryoUari gibi yeniden tekaiid sisteya kadar. % 6 veriyorlar. Halbuki Ziraat bankamine tabi olmu§ bir miiessese degildir.
si memurlan 100 liraya kadar % 7 ve 200 liraMaa§ vaziyetine gelince : Bize verilen maya kadar % 9 vermekle miikelleftirler.
lumata
gore Ziraat bankasmm 2 bin memuru
Devlet demiryoUari memurlan hakkindaki
icerisinde merkezde miihim vazifelerde miistahkanunu Ziraat bankaci memurlan hakkinda tatdem olanlar miitesna, digerleri 1800 -1900 mebik edersek, Devlet memuru 25 sene, Zirat banmurun almakta oldugu maa§ Devlet memurlakasi memuru da 30 senede tekaiid olduguna gormm almakta oldugu maa§a nisbetle asla fazre, 30 sene miitemadiyen 100 lira uzerinden tela degildir ve gordiikleri vazife itibarile hatta
kaiidiye aidati verecektir. Devlet memurlan,
azdir. Malumu aliniz, Ziraat bankasi bu giinmalumu aliniz, hig tekaiidiye vermezler. Fazla
kii mahiyeti iktisab etmeden, hatta anonim
olarak da Devlet memurlarmdan fazla kazang
sirketken dahi bir amme hizmeti deruhte etmi§
vergisi verirler. Fakat 30 sene hizmet etmi§ ve
olmak itibarile gerek halkin, gerek Hiikume30 sene (100) lira iizerinden tekaiid aidati vertin arzusile ister kar, ister zarar etsin, her kamis. Ziraat bankasi memuru tekaudlugiinu isteza merkezinde §ube veya bir sandik agmak mecdigi zaman, 30 sene 100 lira uzerinden tekaiidiye
verdin, ama 100 lira uzerinden tekaiidiye alamaz- buriyetinde idi. Tabii bunun asil sebebi bir

ler bu paralan yiizde on fazlasile tazmin ve temin He miikelleftirler.
BALKAN — Madde hakkinda miitalea var
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amme miiessesesi olmak itibarile halka hizmet
etmektir. Asil bu yerlerde hizmet etmi§ olan
banka memurlarinm te§kilatta aldiklari maa§,
Devlet memurlarinm maagmdan fazla degildir.
Bahusus Ziraat bankasi memurlarinm maa§ati
hakkmda Meclisi Alice bir barem kabul edilmis,
degildir ki, Devlet demiryollannda oldugu gibi bunlarm maa§i Devlet memurlan maa§mdan
yiiksektir diye onlar hakkmda tekaiidliik rejimi de daha az bir derece tatbik edilsin.- I§in
Biitge enciimenindeki muhterem arkada§lann
ihtisasina taalluku ve tekaud ve mali iflerde ittihaz edecekleri kararm isabeti bizce de tabii
ve muhakkak olmakla beraber, arzettigim gibi
enciimen, i§i memurlar igin mucibi magduriyet
g6rmu§tiir. §unu da arzedeyim ki, Adliye enciimeninin kararma gore bir banka memurunun haiz oldugu tekaiidliik hakki tamamen bir
Devlet memuru derecesinde degildir. Kaydimiz
gudur : Banka memurlarinm tekaud maa§lan
Devlet memurlarinm tekaud maa§mi a§mamak
§artile ve fakat bu esasa uygun olarak, banka
bunyesinin de icab ettirdigi hususiyetleri nazari
itibare almarak bir nizamname yapilsm - giinkti banka memurlarinm maa§i Devlet bareminin ayni degildir. Orada 100, 115, 120, 95 lira
vardir. Yani tamamile Devlet memuriyetinin
ayni olmadigi ve bankanin kendine mahsus hususiyetleri oldugu igin bankanin hususiyetlerini de nazari itibare alarak - bu layiha ile yapilmasi kabul edilen nizamnamede bu esaslar
kabul edilsin. Bunun igin bir madde tesbit
etmi§tik. Butce enciimeni 35 senenin 30 seneye
inmesini kabul etmi§ fakat diger hususatta eski noktai nazarmda israr etmi§tir. Bendeniz,
enciimen adma Biitge encumeninin 58 nci maddesi yerine Adliye encumeninin tekaiidliik rejimini tesbit eden 58 nci maddesinin reye arz
ve kabulunii Heyeti aliyeden rica ediyorum.
ZlYA GEVHER ETlLI ( Qanakkale ) —
Miimtaz arkada§im, tekaud kismina aid olan
hususu izah ettiler. Ben gegen defa da, bazi
maddeler Biitge enciimenine giderken rica etmigtim, bir takim fasillar tayyedilmi§ti, bilhassa bunlar arasinda Hiikumetin eski 58 nci
maddesinin nazari itibare almmasmr rica etmi§tim ki bu tamamile tayyedilmistir. Qunkii orada bir fikra vardi : «Banka memurlan, diger
Devlet muesseseleri memurlarinm istifade ettikleri haklardan miistefid olurlar» deniliyordu.
' Bununla vergi meseleleri de makul bir hadde giriyordu. Bu madde tamamile ilga edilince, Miimtaz arkadagimizm saydigi biitiin
mahzurlar, Biitge encumeninin teklifi olan madde ile, tamamile memurlarm iizerine yiiklenmi§
oluyor.
Sonra arkada§lar; Biitge encumeninin elinde giizel bir esas vardir. Biz Devlet demiryollan esasi iizerinden yiiruyoruz, diyorlar. Dogrudur. Her yerde bbyle yekdigerine uygun
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esaslar takib edilmesi cok dogrudur. Fakat her
miiessesenin bir hususiyeti oldugu nazari
itibare almak lazimdir. Mesela; Biitge enciimeninin bu yeni maddesile yine Hiikumetin
teklifinde mevcud olan, maddeyi okuyayim,
bir yanlislik olmasm. «2904 numarali kanunun
12 nci maddesindeki cetvelde yazili nisbetler iizerinden maas tahsis edilir».
Yani 1930 senesinden sonra dahil olan her
memur, 2904 numarali kanunun ahkamma tabi
olacaktir. Yani o memur hakkmdaki muamele,
Devlet Demiryollannda cari olan usullere gore
yapilacaktir. §imdi tasavvur buyurunuz ki,
bu memleketin ve bu milletin en kudsi bir
vazifesi askerlik oldugu gibi, en kudsi bir hakki da icab ettiren yine askerlik meselesidir.
Ziraat bankasma 1938 senesinde bir memur
giriyor. Sonra seferberlik ilan ediyorsunuz. Bu
arkadas asker oluyor, cepheye gidiyor, vuruluyor, yaralanryor. Bu suretle 3 sene askerlik hizmetinde kalryor. Nigin bu memur, askerlikte gegen miiddet zarfmda tekaiidliik hakkmdan istifade etmesin? Esasli maksadimiz ve hedefimiz, yurdun muhafazasi ve onun selameti
altmda yiiksek iilkiilerimize vasil olmak olduguna gore, askerlik gibi kudsi bir vazifeyi her
yerde, her dakika, ayni miyarda tutmalryiz.
Her Tiirk igin, dog-dug-u giinden olecegi giine
kadar, askerlik gibi kudsi bir vazifeyi, Turkluge has bir seciye olarak kabul ediyorsak,
buna mukabil de ayni haklan vermemiz icab
eder. Bu da bir vazifedir. Istikbalde dahi
bu yola gidilecektir. Fakat buna mukabil Butge
enciimeni, Devlet Demiryollannda boyledir diyorlar. Boyle olsa dahi onu da tashih etmek
lazimdir. Devlet Demiryollannda oyle degildir.
Devlet Demiryollannda askerlik vazifesi esnasmda memurlar maa^larmi alrrlar. QJunkii seferberlik ilan edilince Devlet Demiryollan askeri bir mahiyet alir. Bundan dolayi da her ^eyden istifade ettigi gibi orada tekaud hakki da
vardir.
Fakat Ziraat bankasma gelince memur, en
kudsi mecburiyet ve vazifelerini yapar, lakin
en kudsi haklarmdan mahrum kalrr. Gecen miizakerede bunu rica etmistim. Goriiyorum ki
yine nazari itibara almmamistn*. Miimtaz Okmen arkadasim size giizel izahat verdi.
Bu gocuklar da, diger miiesseseler gibi kazang vergisi vereceklerdir. Diger taraftan Devlet memuruiidan gok kiilfete katlanacaklardir,
fakat vergi hususunda da ayni muameleye tabi tutulacaktir. Iste daha ziyade haksizlik buradadir. Adliye enciimeninde mesele miizakere
edilirken bulunmustum. Buradaki haksizliklara
vakif oldugum igin miizakereler neticesinde
Adliye encumenince verilen isabetli karan takdir ettim. Bu karar hakikaten adalet olgiisii
ve terazisinden g'egmistir ve bu, Ziraat bankasi
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memurlarrnm hakkmi ifade eder sekildedir.
Bendeniz ufak bir endisem, askerlige dair olan
noktanm Adliye enciimeni mazbatasmda bulunmamasmdan dogmustur. Bu mazbata eger bunu
hallediyor derlerse miisterih olacagim. Yoksa
bu kudsi hakki kimsenin iizerinden inkar edemeyiz. Bu, bizim en esasli davamizdir.
B. E, M. M. RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Arkadaslar; memurlarm hukukunu tesbit ederken adaletin tarn kendisini bulmak, hakkaniyetin tarn kendisini bulmak gok miiskuldiir.
Bahusus muhtelif tekaud rejimlerine tabi bulunan ziimreler oldukga bu mii^kiilat daha gok
biiyuk mikyasta kendini gostermektedir. Takdir buyurursunuz ki Biiyiik Meclisten grkan
kanunlarm yarisindan fazlasi ya tekaiide taalluk eden bir maddei kanuniye veya bir tefsir
ve yahud da yeni bir memurin kanununa taalluk eden bir hiikmii tasimaktadrr. Bu vaziyet
bize gosteriyor ki memurlarm Devletle olan
miinasebati bakmimdan, onlarm haklarmi yerine
getirmek cok miiskuldiir. Bu miikulat miitemadiyen Meclisi me^gul eder. Bu miiskiilat bu
sekilde malum olunca, Adliye enciimeni mazbata
muharriri arkadasimin soylediklerile simdi benim maruzatim da nazari itibare almaca,k olursa gene goriilecektir ki Biitge enciimeni, Ziraat
bankasi memurlarmi magdur vaziyette birakmak istememistir. BilaMs onlarm tekaud haklarmi, Adliye enciimeninden daha genis mikyasta
olmak iizere tesbit eylemistir.
Bir defa Devlet memurlan hakkmdaki tekatid rejimi var, bir de Devletten baska muesseseler var ki, onlarm da bir tekaud rejimi var.
Ziraat bankasi esas itibarile Devlet memurlannm tabi oldugu rejime tabi degil, diger miiesseselerin tabi oldugu tekaud rejimine baglidrr. Bu miiesseseler; Inhisarlar idaresi, Denizyollari ve Demiryollan idarelerinden ibarettir,
bir de Ziraat bankasi.
Devlet memurlarma bidayeten maas verilirken tekaud hakkma mukabil aynca kendilerinden tevkifat yapilmaz. Fakat bu miiesseselerde verilen iicretlerin bir kismi tekaud aidati
olarak almir. Bir sandik teessiis eder, o sandigm sermayesine ve gelirine bu memurlarm
tekaiidliikleri bagli bulunur. Bu esasli fark;
Devlet memurlan hakkmdaki rejimin icablannm ba§ka ve diger miiesseselerin tekaud rejimi
hakkmdaki icablann baska oldugunu gostermektedir. Ziraat bankasi memurlarmm hususiyeti var denirse o halde Demiryollarnm da hususiyeti var, Denizyollarmm da hususiyeti var,
Inhisarlarda galisan memurlarm da hususiyeti vardir.
Ziraat bankasi memurlan diyecekler M, biz
dimag ile galisiyoruz, gok yoruluyoruz, binaenaleyh istirahate muhtaciz, ahar omriimiizde bize
daha miisaadekar davranm. Buna mukabil denizyollarmda galisanlar da diyecekler ki - Nite-
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kim miizakere esnasmda mevzuu bahis oldu - haya*
timiz tehlikede, denizde dalgalarla ugra§ryoru2,
bizi daha fazla dii§iiniin. Devlet demiryollan memurlan da diyeceklerdir ki, gece uykumuz yoktur, bizi banka memurlarile mukayese edemezsiniz, onlar her muayyen saatte vazifesi ba§ma
gelir, biiroda galigir. Muayyen saatte vazifesinden ayrilir. Biitiin bu §ikayetlerin nerbirini ayI n ayri dinledigimiz zaman, bu takdirde hicbiri! sine verilecek cevab yoktur. Miitemadiyen herbirisi kendi hizmetinin agirligmdan bahsedip
duracaktir. Ne yapmali? 0 halde biitiin bu §ikayetleri en kestirme yoldan, halletmek ve hepsine miisavi muamele yapmakla kabildir. Bu miisavat oyle bir silahtir ki ele almdigi zaman kargi
tarafm itiraz edecek yeri kalmaz. Biz Devlet
demiryollan hakkmda bir tekaiit rejimi tesbit
ettik. Devletin ilk evvel tesbit ettigi tekaud rejimi budur. Ondan sonra Inhisarlar tekaud kanunu geldi, bunu da ayni rejime bagladik. Bunun arkasmdan denizyollan tekaud kanunu da
ayni esasa istinad ettirildi. Simdi Ziraat bankasi memurlan hakkmda tekaud kanunu da gelmistir. Onu da bu esasa bagliyoruz. Bu esastan
aynlip da Ziraat bankasi memurlarma, Devlet memurlan rejimini tatbika kalki§irsak o zaman diyecekler ki, Biiyiik Millet Meclisi bizi
derecei saniyede birakmig ve Ziraat bankasi memurlarma miimtaz bir mevki vermi§tir. Bu miisavat ve yeknesakiyi, Biiyiik Millet Meclisine
yaki§ir bir gekilde halletmek igin, Devlet Demiryollarmdaki tekaud usuliinii miisavaten tatbik ettnek zaruretini, Biitge enciimeni hissetI mi§tir. Ziraat bankasi memurlan iyi diiguniilmeI mi§tir; bunlar onlara benzemez, Onlarda da daima, biz onlara benzemeyiz, diyenler var. Gergi
Devlet demir yollan daha yeni bir te§ekkiildiir,
orada galiganlarm o kadar mesbuk hizmetleri
yoktur. Ama, Deniz yollannda, diger inhisar
idarelerinde galiganlarm mesbuk hizmetleri vardir ve bu, nazari itibara almacak hususattir.
Nigin, biz Devlet demir yollan memurlarmm
tekaiidliiklerini, Devlet memurlarmm tekaiidliikleri gibi kabul etmedik, o esaslardan ayrildik
ve aynca Devlet demir yollan memurlarma
has bir tekaiidliik sistemi kabul ettik. Yani, ayrildiklan vakit tekaiidiye olarak ne alacaklardir? Bunun sebebi §u oldu: Devlet memurlarinm, baremin muayyen bir derecesinden, muayyen mikdarda maas alan bir Devlet memurunun,
aldigi tekaiidliik maa§ma tamamen tatbik edilecek olursa goriiliiyor ki, Devlet demir yollan
memurlan kadar maas alamiyacak. Mesela 500
lira, bir Devlet dairesinde, maa§ alan bir memur,
en yiiksek makam ve mertebede bulundugu halde, Devlet demir yollan ve emsali muesseselerde
bu maa§i alanlar bu yiiksek makamlarda degildir. Her halde baremin kendileri igin tanryamiyacagi bir protokol derecesinden daha asagr bir
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mevkide bulunuyorlar. Bu vaziyet, harici manzarasi itibarile iyi bir manzara arzetmedikten
bagka, Devlet memurlugunda bulunanlan daima o miiesseselere kagmaga te§vik eder bir mahiyet almaktadir. Onun igin Devlet demir yollan tekaiid kanununda §u esas kabul edilmi§tir:
Devlet demite yollarmda maa§ alan bir memur
tekaiid edildigi zaman aldigr maa§, Devlet memurlarmm barem derecesine gore, ne tekaiid maa§i almalan lazim geliyorsa ondan yukari bir
maa§ alamaz, denmi§tir.
Adliye enciimeni ile bizim aramizdaki fark
§u noktadadir: Adliye enciimeni; Ziraat banka§mdan tekaiid maa§i alacak olan bir memur,
Devlet memurlarmdan ayni miktar maa§i alanlarm tekaiidliiklerinde alacak olduklari maa§
mikdarmi gegemez, diye bir kayid koyalim diyor.
Biz diyoruz ki; hayir bu gekilde olmasin.
Devlet demir yollarmda kabul edilmis, olan esas
yalniz maa§ degildir. Devlet demir yollarmm
bir de barem derecesi vardir. 0 barem derecesi
Devlet memurlarmm hangi barem derecesine tekabiil ediyorsa o derecenin alacak oldugu tekaiid maa§mdan yukari maa§ almasin.
Mesela Maliye Vekaletini dii§iinelim, orada
bir Muhasebei umumiye miidiirii vardir; o adama biz 100 lira maa§ veriyoruz; ki tutari 400
liradir.. Devlet demir yollari muhasebe mudiirti ise 100 lira maa§ alir fakat tutari 500 liradir.
Devlet demir yollari muhasebe miidiiriinii, Maliye Vekaleti muhasebei umumiye miidiirii tayin
etmektedir. Yani o, dogrudan dogruya Maliye
vekaleti muhasebei umumiye miiduriine bagli dir. Fakat tekaiid edildigi zaman kendine bagli
olan bir memurdan daha az bir para ile tekaiid
edilecektir.
Fakat Devlet demiryollan, onun emrinde
bulunan bir memuru daha yuksek bir maasla
tekaiid edecektir. Bu, aynile maas mikdarlari
iizerinde de yapilacak ve ho§ goriilmiyen bir
vaziyet ihdas etmi§ olacaktir. Onun igin Devlet demiryollan tekaiid kanununda, hem
barem derecesine tekabul eden mikyasi ele
almmis, hem de memurun maa§i nazan itibare
almmistir. Arkada§lar, hulasa sudur; Biitge
enciimeniniz bunu tesbit ederken, diger miiesseseler memurlarmdan, Ziraat bankasi memurlarmi ayirmak istememistir. Eger ayiracak
olursak o kanunlari tadil etmek lazim gelecektir. Belki onlar diyecekler dirki, bizi de Ziraat bankasi memurlari gibi yapmalrydmiz. Bilhassa huzurunuzda bir noktayi arzetmek isterim; Ziraat bankasi memurlari aleyhine gibi
gorulen bu is hakikati halde, Biitge encumeninin kabul etmis, oldugu diger esaslarla beraber
miitalea edilirse, Ziraat bankasi memurlari igin
Biitge enciimeninin kabul ettigi esaslar, onlara
gok biiyiik menfaatler ve imtiyazlar bah§etmektedir. Bakmiz nasil oluyor; ewelce Devlet
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memurlarmdan tekaiid edilenler 325 tarihli tekaiid kanununa tabi olmakta ve bundan sonra
yeni kanunla tekaiid edilenler daha yuksek bir
tekaiidiye almaktadirlar. Fakat aradaM biiyiik farki Devlet hala bu gtine kadar telafi
edememistir. Fakat bu kanunda goreceksiniz
ki, Ziraat bankasi memurlari igin bu, temin
edilmistir. eski tekaiid kanununa gore bir kurus dahi zam yapamayan B. M. Meclisi, Biitge
enciimeninin kabul etmis oldugu esaslarla, o
memurlar hakkmda umumi §ekilde biiyiik menfaatler ve miisavat temin etmi§ oluyor. Yani
bu memurlardan, esMden beri o bankada hizmet etmis olanlar, bankaya geldikleri takdirde,
tamamile bu banka tekaiid sandigmm koyacagx
hiikiimler dairesinde tekaiid maa§i alacaklardir.
Yani 325 senesinden sonra Devlet memurlarmm bir tiirlii alamayacaklan maa§i, banka
memurlarina temin etmis, bulunuyoruz. Bu miilahaza ile Biitge enciimeniniz, Adliye enciimeninin teklifini kabul etmiyerek, adalete ve hakkaniyete daha uygun oldugunu zanneyledigi
kendi noktai nazarmi yuksek huzurunuza arzetmistir ve takdir Yuksek Heyetinize aiddir. Yalniz Devlet demiryollan memurlari tekaiidluklerini 35 sene sonra istiyebilecekleri halde biz bu
miiddeti, Adliye enciimeninin de kabul ettigi
gibi, 30 sene olarak kabul etmig bulunuyoruz.
Takdir Yuksek Heyetinizindir, ya bizimM veya
Adliye enciimenindeki arkada^larm fildrleri
dogrudur.
ZlYA aEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bir
noktaya temas etmistim, cevabsiz kaldi. Askerlik
meselesi ne oldu?.
BUTCE En. M. M. RAtF KABADENtZ
(Trabzon) — Bu kanun bir defa bu babda bir
hiikiim koymaktadir. Bankada galisan memurlar seferberlik iginde bankadan ayrilmislar ise,
eger askerliklerini yapmak iizere bankadan alakalarmi kesmislerse, buna dair bu kanunda bir
kayid olmadigma gore, askerlikte gegirecekleri
miiddet igin umumi hiikumlere tabi olacaklardir. Umumi ahkami tetkik etmedim, bilmiyorum. Diger tarafta bir fikra daha vardi. Bu
kanunla banka memurlari Devlet memurlarmm
imtiyazatmdan miistefit olurlar, diye. Bu gok
siimullu bir hiikiimdiir. Biz bunu koymadik.
BVL Devlet varidatma da taalluk eden bir i§tir.
Vcretli Devlet memurlari] ne kazang veriyorlarsa bunlar da ayni esasa tabi olacaklardir.
Onun igin bu madde, diger enciimenler tarafmdan da kabul edilmemis, bu sefer de hig tetkik
olunmamistir.
ADLlYE En. M M. MttMTAZ OKMEN
(Ankara) — Ben Ziya Grevher arkadasimizm
Adliye enciimeninden sordugu suale cevab vermek igin kiirsiiye geldim.
Ne Biitge enciimeninin f ormiilunde ne de Adliye enciimeninin formiilunde bu miiesseselerde
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hizmet eden memurlarm thtiyat zabiti sifatile
orduya davetleri halinde orduda gegen miiddetlerinin tekaiid miiddetlerine zammedilecegi
hakkmda bir hiikiim yoktur. Fakat Adliye encumeninin formulunde hukum olmamasi Biitge
encumeninin formiilii bu kismmi aynen kabul
ederek diger hal ve vaziyetlerde sju numarali
kanunun hiikiimleri tatbik edilir demesinden
dolayidir. Bu takdirde Ziraat bankasmm mtidiir
ve memurlarmm askerlikte gegen hizmetleri tekaiidliige mahsub edilmez demektir. tsin esasma gelince, bir vatandas. memleketin mudafaasi igm orduya davet edilmis, harbe gitmis ve
bir iki sene orduda ihtiyat zabiti olarak kalmi§,
tekaiidlukten istifade eder mi, etmez mi? Benim §ahsi kanaatima gore bu layihaya gore etmez. Qunku Devlet memuriyetinde bulunanlarm orduda ihtiyat zabiti sifatile gegirdikleri
miiddetin mahsubu sarih bir hiikme istinad etmesi dolayisile bittabi ancak orada yani Devlet memurlari igin caridir. Devlet memurlari
hakkmdaki kanun diyorki, harb mevkiinde vazife ifa eden ve diismana esir dii§en ve ihtiyat
zabiti olarak seferberlige istirak eden memurlarm hizmetleri tekaiidluklerinde hesab edilir.
Adliye encumeni bu i§i bu suale mevzu olan
meseleyi mustakillen mevzu olarak ele almamistir. Fakat arkadaslarnnm miitalealarmi almadan kemali cesaretle soyliyebilirim ki ihtiyat
zabiti olarak harbe istirak etmis olanlarm burada gegecek hizmetlerini tekaiidluk miiddetlerinde zam etmeyelim demege imkan yoktur.
Elbette bu i§e taraftar olmak gayet tabiidir.
Askere giden bir vatandas? tabiidir ki ailesini,
golugunu, gocugunu birakib gidiyor, Oyle bir
zamanda geride kalan ailesinin istikbalini dii§unmemesi lazimdn*. Binaenaleyh ihtiyat zabiti
olarak gegen hizmetini tekaiidlukte mahsub et.mek lazimdrr.
Raif arkadasmnzm miitalealarmi dinledim.
Biitiin bu sbylediklerini esbabi mucibelerinde
okudum. Fakat bir vatandas veya bir kisrni vatanda§lar hakkmda yeni bir hukiim vazederken
daha gok fakat biz, bir vatandas, veya bir kisim
vatandaslar hakkmda yeni bir hukiim vazederken daha gok hadiselerin kafamiza ve kalbimize emrettigi hiikumleri dinleriz. Arkadasimiz buyuruyor ki, diger memurlar sikayet edeceklerdir. Eger bu, onlar igin hakikaten mucibi magduriyet ise nihayet miiracaat haklari
vardir. Vazii kanun her salahiyeti haizdir, tetkik eder. Bununla demek istemiyorum ki, Butge
encumeni biiyiik haksizlik etmi§.. Fakat aramizda memura temin edilecek hak ve menfaat
itibarile bir gbrus, farki vardir. Gbrus farkmm
esbabi mucibesi vakialar §eklinde izah edilir.
Arkadasmm dedigi gibi Heyeti Umumiye
dilerse, evvelce Devlet demiryollari igin yaptigim gibi yapayim, der, dilerse, maruzatimizi
;sayani kabul gbrurse, Adliye enciimeninin ver-
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digi karar yerindedir, der.. Baska maruzatmi
yoktur.
ZtYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Bu
miiessesenin ve her miiessesenin hususiyetmden
bahseden benim. Mazbata muhariri arkadasnniz
bu hususiyet isini alarak bir mukayese yapti ve bu mukayesede hakikaten bbyle bir sbz
sbyliyecek olursa haksizlik edilmis olur. Bir
miiessesenin hususiyetmden bahsetmek o mtiessesede yapilan hizmetin agirligi veya hafifligi,
tehlikeli veya hos. surette ifa edilmesi maksadile sbylenmis bir soz olmadigi, arkasmdan verdigim izahatla anlas,ildi. 0 hususiyetlerden biri
de askerlik hizmetidir. Ben de mazbata muharriri arkadasiim gibi, denizde firtmali zamanda hareket eden bir kaptanm, bir tayfanm, bir
garkgmm elbette Ziraat bankasmda oturan bir
memur arkadasten daha az vazife gurdugunu ve
bunun mukabilinde daha gok bir hak iktisab
ettigini dusiinenlerden degilim ve bbyle bir soz
de sbyliyemem.
Arkadaslar; Denizyollari idaresi burada
mevzubahis oldugu zaman, bu meclisin hepsi,
yerinden hop hop hopladi. Mazhar Mufit arkadasmi dayanamadi, bir gok soz sbyledi ve onlar
igin Biitge encumeninin israrma ragmen favbri
olan bir madde kabul edildi. Biz, hig bir Vakit,
bir miiessesenin diger bir miiesseseden daha
az vazife ifa ettigini sbyliyenlerden degiliz.
Mesela Devlet demiryoUari memurlari daha
,az mi galnsiyorlar? H^yir, daha gok, gali^irlar.
daha gok kiilfetlere katlanryorlar.
Elbette bir lokomotif ate§§isinin vazifesi
gok agirdir. Fakat hususiyet dedigimiz^zaman
kasdettigimiz iste budur. 0 kanun bu hususiyet
mucibince, lokomotif
iizerinde icrayi vazife
eden ^bfore, iyice bilmiyorum, bir buguk misil
mi ne kadarsa bir zam veriyor. Bunu Biit§e enciimeni her halde hatirlar. Demek ki, her miiessesenin hususiyeti varmis ve su itibarladir ki,
sabahtan aksama kadar ates kar^ismda terliyen
ve o sicaktan sogua gikmca her turlii sihhi tehlikeye maruz kalan lokomotif ate^gisine bir hak
veriyoruz. Nigin? hususiyetmden dolayi. Maksad budur.
Arkadaslar; vazife en ziyade i§ten dogan
bir askm neticesidir. Asker daha az mi tehlikeye maruzdur? jandarma daha az mi tehlikeye
maruzdur? Polis daha az mi tehlikeye maruzdur? Amma ben asker olacagmi diye, bu asjk
bende dogduktan sonra, benim igin hig bir tehlike mevzubahs olamaz. Doktor daha az mi tehlikeye maruzdur? sabahtan aksama kadar mikrob iginde bulunuyor. Benim evimdeki tifodan
btekinin kizilma, berikinin vebasma ko^uyor.
Fakat oradaki hususiyet, igeriden dogan asjktir.
Vazifeler bu ^ekilde blgiilur. Yoksa tehlikelerine
gore olgiilmez. Bbyle bir blgii be§eriyette yoktur*
Binaenleyh bu vazifede de elbette hususiyet var-
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dn*. Rica ederim, her hangi bir yerde vazife
gormekle, sekiz saat miitemadiyen hesabla ugr§mak bir midir, kag saat hesab yapabilirsiniz?
Beser dimagmm en az miisaid oldugu §ey hesabdir? Iste buradaki hususiyet budur, bunu izah
etmek istedim.
§imdi arkadaslar buna mukabil askerlik
meselesini ele alryorum. Gdriiliiyor ki en mtihim meseleye temas etmisiz ve bu mesele Adliye enciimeninin layihasmda bos kalmistir.
§imdi bir takrir takdim edecegiz. Tabiidir ki
miinsif arkadaslar bu hakki kabul de edeceklerdir.
Raif Karadeniz arkadasim, noktai nazarmi
miidafaa ederken bir gok seylerden ve Ziraat
bankasi memurlarma verilen bazi haklardan
bahsettiler. 325 senesi tekaiid kanununa tabi olmayacaklar, su • olacak bu olacak dediler. Arkadaslar, kanun yaparken elbette maziyi diisiinmek ve mazide haksizliga ugrayanlarm haklarmi tamir etmek dogru bir seydir. Fakat
kanun daima istikbal igindir ve en nihayet bir
nesildir ki bu kanunun sakatliligmdan istifade
eder veya edemez. Sakatliktan haksizliga ugrar.
Fakat bu, istikbal igindir. kanunlara haksiz bir
sey koyacak olursak, biitiin bu haksizlik, gelecek nesiller igin temadi edecektir. 325 den
eweUd misaller de boyle bir seydir. Bilmiyorum, buyurduklari sey, 3, 5, 20 ki§iye balig1 olur
mu?
Buyurdular ki, biz buraya geldigimiz zaman
boyuna tekaudluk, bilmem su imtiyaz, bu imtiyaz, heb bunlarla me^guliiz. Ben Meclisin sabahtan aksama kadar her turlii isleri birakib da
yalniz tekaudluk islerile me^gul oldug-u ve her
turlii umuru brrakip, bu suretle Hukumet biitgesini yalniz bununla israf ettigi kanaatinde,
degilim. Ben memur olmadigim halde bu
isleri deruhte eden insanlra tahmil edilen
kulfetin bir mukabili olarak bu hakkm
verilmesini tabii addedecek kadar miinsif bulunuyorum. Bir kanun gikryor, is ba^ma
bir takrni insanlar koyuyoruz ve onlara bir
takim vazifeler veriyoruz. Elbette o hizmetin
arkasmdan onlarm tekaiidliigu gelir. Iste memurlarm bizden bekledikleri, mukabil olarak,
tekaiidluktur. Her yeni vazifenin
arkasmdan
tekaiid kanunu gelir. Bu, muhakkak
surette
Meclisin sabahtan aksama kadar tekaiid kanunu
cikardigini ifade etmez. Bu gelen tekaiid kanunlari, verilen bir vazifenin, bir borcun odenmesinin bir ifadesidir, Yoksa Meclis, sabahtan aks,ama kadar tekaiid kanunlan ile me§gul olan
bir miiessese degildir. Keske paramiz gok olsa da fakir fukaraya dagitacak bir vaziyete girsek. Memleket onu da yapar.
§imdi arkadaslar, bir takrni misaller zikrettiler. Maliye vekaleti muhasebei umumiye miidiirii ile Demir yollari Muhasebe mudurunu mukayese ettiler. Devlet Demiryollari muhasebe
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miiduru 350 lira ve Muhasebei U. M. daha az
maas. alir ama birisi bir gok imtiyazi haizdir,
digeri iicretli bir mevkidedir. Kryas kabul
etmez, onun tekaudluk miiddeti 25 senedir, berikinin ise 35 senedir.
Size Ziraat bankasi memurlan neler kaybediyor, not ettim, onlari arzedeyim: Devlet memurlarmda bir takim imtiyazlar fazladir. Devlette tekaiid olabilmek igin fazla hizmet edilmez, nihayet 25 senedir. Burada 35 sene idi, lutfettiniz, 30 seneye indirdiniz. Demek ki tekaiidliik, Devletteki 25 seneye mukabil, 30 senedir.
Sonra yetim kizlar Devlette 25 yasma kadar
maas alrrlar .... Halbuki Ziraat bankasmda 18
ya^ina kadar maas verilir. Demek ki Devlet
memurundan daha dun olan bir kaydi vardir.
Devlet memurlarmm, hig bir zaman hatirmiizdan gikmayacak olan Istiklal harbinde gegen
hizmetleri bir misli fazlasi ile sayilrr. Halbuki
Ziraat bankasmda olan bir memur, askerlige
gidip, hatta olse bile bu, hizmetten sayilmiyacaktir. Digeri, Devlet memurlan daha az
kazanc vergisi verir, bunlarmki daha goktur.
Sonra; Devlet memurlan tekaiid aidati
vermez, banka memurlan, % 5 verirler, eger
bu para sandigi tatmin etmezse % 7 ye gikartiliyor. Sandik, banka memurunun tekaiidliigu
gin kendisinden bir para taleb ediyor, hem de
% 5 kifayet etmezse % 7, 8 e gikanyor.
Nihayet Devlet memurlarmm haklari mahfuzdur. Eger bir banka memurunun bir kusuru goriiliirse tekaiid sandigmdaki parasmdan
on para dahi verilmeksizin gikarilir, atilir.
Qocugun gidi§i o gidi§. Bir miiesseseden i§ dilenciligi yapacak, veya bir kiigiik memuriyetle
gali§acak. Devlet memurlannda bbyle bir §ey
yoktur. Demek ki, bir mukayese yaptigimiz
zaman, lehte yaptigimiz kadar aleyhteki maddeleri de zikretmeliyiz ki adalet daha uygun
olsun. Binaenaleyh banka memurlan, Devlet
memurlarmm bir gok imtiyazlanndan istifade
edemedigi gibi ondan daha az hak kazanmig
oluyorlar. Devlet demiryollari memurlan ayni
midir? Ben de soruyorum. Ben dahi bir adamin tatmin edilmesi igin verilecek paraya taraftanm. Isine mukabil bin lira verilmesi lazimsa verlisin, on bin lira verilecekce verilsin.
Onun bize getirecegi i§in ehemmiyeti vardir.
Devlet demiryollari muhasebecisi 350 lira aliyor ve muhasebati umumiye miidiirii ile mukayese ediliyor. Devlet, kendi memuruna bir ev,
bir kalorifer, bir a§ci, §ofaj verir mi? Elektrik verir mi? Devlet demryollan bunlan verir.
Demekki bir dairenin hususiyeti vardir. Buna
mukabil bunun hakki vardir, onun da alacagi
vardir.
HAMDt YALMAN (Ordu) — Bu kanun
mucibince Ziraat bankasi memurlan senede
14 maa§ alacaklardir. Devlet demiryollari memurlan bu kadar aliyor mu?

— 318 —

I : 66

27-5-1937 \

ZtYA GEVHER ETlLt (Devamla) — Rica
ederim buyurun buraya soyleyin. Ziraat bankasi benim §ahsi miiessesem degildir. Ben bir
mebus olarak fikirlerimi soyluyorum. Zati
aliniz de buraya buyurur sbylersiniz, herkes
ehemmiyetle dinler. Benim sozlerimi nasil dinliyorlarsa sizi de dinlerler. Hukum verecek bu
heyettir. Ben burada her hangi bir §eyin avukathgmi yapmiyorum. Fikrimce hakli gbrdiigiim §eyi miidafaa ediyorum. Siz de miidafaa
edin ve aleyhinde miidafaa edin. Amma buraya gelin miidafaa edin ki herkes istifade etsin.
Demek ki miiessesenin hususiyeti vardir. Isi
bu noktai nazardan diisiinecek olursak, ona yapilan favorle buna yapilan favor birbirine tekabul ediyor. Bununla adalet te temin edilmi§
olur ki maksadimiz da budur.
Askerlik i§i : Bunu bilhassa arkadasimizm
vatanperverligine havale ederim. Bu, bu Devletin istikbalile alakadar en ehemmiyetli bir istir. Adliye enciimeni, bir madde taknin ediyoruz diyorlardi, etmemigtir. Ben bir teklif
yapacagim. Onun mustakillen buraya madde
olarak ilavesini rica ederim.
01. KAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) —
Bendeniz tekaiid meselesi hakkinda soyleyece£im.
Her hangi bir Devlet memuru veya miilhak
biitgelerden maas alan bir memur, Devlet demiryollari ve sair miiesseselerin memurlan gibi,
mademki kanunen tekaiid oluyor, mutlaka sef erberlikte ihtiyat zabiti olarak gegirdigi mttddet hizmetine iki misli olarak zammetmek kanun iktizasidir. Bunu kanuna istinaden soyliiyorum. Bir de sefer haricinde yalniz ihtiyat zabiti olarak yapilan hizmet vardir ki o tekaiidliikte hesab olunmaz.
MUSTAFA ONSAY (ganktri) — Arkada$lar; Adliye enciimeni namma soz soyleyen
Miimtaz kardesimiz; askere alman veya askerde iken esir diisen her hangi bir memur igin
bir §ey dlisiinmedik, umumi hukmlere tabi olacaklardir. buyurdular.
AiDLlYE En. M. M. MtJMTAZ 6KMEN (Ankara) — Ovle sovlemedim.
MUSTAFA ONSAY (Devamla) — Devlet
memurlan igin hangi hiikiim cari olursa bunlar
hakkmdada o cari olacaktir dediler.
§imdi ihtiyat zabitleri ve askerde esir dus,enlerin vaziyeti hakkinda gergi tekaiid kanununun
bir hiikmti vardir, kendileri okudular, fakat tekaiid kanunu, memurini Devlet hakkmdadir.
Bunlar da memurlardir. Fakat memurini Devlet te M kisma aynlir. Biri maas alan, digeri de
ticret alan kisimdir.
Miiessesatta; Ziraat bankasi ve di^er bankalarda galisanlarm aldiklari maaslar, iicrettir.
Devlet dairelerinde de ucret alan memurlar bu
haklardan istifade etmezler. Binaenaleyh eger
askerlikte gececek miiddetin nazan dikkate
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almmasi lazimsa, hususi kanunlarla, memurini
devletten olan iicretlileri de o kanunda gostermek icab eder. Yoksa banka memurlan umumi
ahkama tabi olamaz; giinki iicret alirlar izah
edecegim nokta budur.
AD^tYE En. M. M. MttMTAZ OKMEN (Ankara) — Tamamen kendi sbylediklerini arzetmistim. 0 kanun Devlet memurlan hakkmdadir.
Bu kanunda sarahat olmadigma gore, askere
gidenler istifade edemezler kanaatindeyim. Binaenaleyh ahkami umumiyeden istifade ederler
demedim. Istifade etmeleri lazim gelir dedim.
BUTQE En. M. M. RAlF KARADENNlZ
(Trabzon) — Ya ben iyi anlayamadim, yahud
Miimtaz arkadasim hakikaten bu maksadla soylediler, bilmiyorum. Yani biz Ziraat bankasi
memurlan hakkinda, Adliye encumeninin kabul ettigi sistemi kabul edersek, Devlet demiryollan kanunundaki hukumleri de degi^tirmek
lazrni gelecek. 0 kanunlarda haksiz hiikiim
koymu$uz.
Yalniz sebeb budur, dedim. Sozlerimden yalniz bu son noktayi alarak dediler ki; onlan da
hadiselerin giiniindeki vaziyetine gore tesbit
ederiz, onlar da yanli§sa diizeltiriz. Halbuki sebeb yalniz bu degildir. Simdi yaptigim mukayesede soyledigim gibi, Devlet demir yollan
hakkinda yapilan kanun bugiiniin icablarma da,
yarinm icablarma da uygun olarak yapilmi§tir. Yiiksek Heyetiniz bunu bbyle gordiigii igin
iki, ug miiessesenin memurlarmm tekaiidliiklerini buna gore kabul etmigtir. Bu noktayi tasrih
etmek isterim.
Askerlik vaziyeti hakkinda arkadaslarim
mevzuati ifade ettiler. Bu is Ziraat bankasi kanununa bir madde halinde konacak olursa,
Devlet demiryollari memurlan ve Deniz yollan i§letmesi memurlan bundan mahrum kalirlar.
Bu aynca miizakere edilecek ve dugiinulecek
bir esastir. Seferberlik, in§allah olmaz, olacak
olursa, seferberlik giinleri igin, o i§in icablarma
gore, ayn bir kanun getirmek daha dogrudur.
Burada alelfevr bir hiikiim kabul etmek yanh§
olur kanaatmdayim.
Diger taraftan Ziraat bankasi memurlan ile,
Devlet demiryollari memurlan mukayese edildi
durdu. Bu mukayeselerde herkes kendi noktai
nazarmi takviye etmek, teyid etmek igin hesabina gelen menfaatli taraflan aldi ve diger cihetleri unuttu.
Bu mukayeseler, bu sekilde, burada, §imdi
derhal yapilacak i§lerden degildir. Yalniz Ziraat bankasi memurlarma bu kanunla temin ettigimiz imtiyazlardan bir tanesi hepsine bedeldir.
0 da, Ziraat bankasi memurlarma senede, bankanm kari iizerinden aynca bir maa§ daha verilmesidir. Bunun tatbikatta ifadesi sudur ki:
Ziraat bankasi memurlan daima senede 13 defa maas. alacaklardir. Suglari olursa ve banka kar
yapmazs alamiyacaklardir. Fakat banka daima
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kar yapacak ve bunlar da bu ma§i alacaklardir.
Kusuru olan memurlar da pek az. gikacaktir.
Bu, hepsine tekabiil edebilen ve banka memurlan lehine bir favordiir.
Tek bir maruzatim kaldi, onu arzedeyim:
Ben tekaiid kanunlarmin hiikumleri teksir olunuyor ve Biiyiik Meclis daima bunlarla me§gul oluyor, baska §eylerle me§gul olmuyor, demedim. Vazifesidir, elbette me§gul olacaktir.
Ben, bu sozleri soylerken, memurlarm hukukuna taalluk eden iglerin ne kadar getin oldugunu
tebariiz ettirmek igin sbyledim. Bu i§ getin oldugu igin her vakrt bununla mesgul olunuyor dedim.
Qetinliklerinden dolayi demek istedim. Yiiksek
Heyetiniz de benim maruzatimm bu maksadla
sbylendigini pek giizel takdir buyurursunuz. Fakat arkadagim, baska manada almi§lardir, bu
zehaplarmi tashih buyurmalarmi rica ederim.
ZIYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Emredersiniz.
RAtF KARADENlZ (Devamla) — Arkada§lanm; Biidce enciimeninin, Ziraat bankasi memurlari hakkmda tesbit etmi§ oldugu bu esaslar, miimasil miiesseseler memurlarma temin
edilmi§ olan haklardan ve muafiyetlerden, bu
kanunun heyeti umumiyesi itibarile, daha iistiin tutulmu§tur. Bunu sbylemekligime musaade buyurmanizi rica ederim.
Ad. E. M. M. MttMTAZ OKMEN (Ankara)
— Miisaade eder misiniz? (Miizakere kafi sesleri) Esasa girmiyecegim, bir kelime arzedecegim.
Herhangi bir hadise hakkmda en iyi ve en
isabetli hiikmii, B. M. Meclisinden gikan kanun
verir, ve herkes igin muta olan bu kanunun ihtiva ettigi hukiim, o hadise hakkmda, tekrar
tavzih ediyorum, en isabetli hiikmii ihtiva ettigine, herkesten ewel, Adliye enciimeni kani
olur. Arkada§imiz miisterih olsunlar.
BASKAN — Ba§ka miitalea yoktur, takriri
okutuyorum.
Yiiksek Reislige
Arzettigim sebeblere mebni Adliye enciimeninin 58 nci maddesinin reye arzini teklif ederim.
Ankara
Miimtaz Okmen
BALKAN — Takriri nazari itibare alanlar...
Almayanlar... Takrir nazari itibare almmami§tir.
ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Baskannn, benim de bir takririm var.
BALKAN — Takriri okutuyorum.
Yiiksek Reislige
§u maddenin ilavesini dilerim ;
Madde 59 — Ziraat bankasi memuru olupta
askerlik vazifesini goren yedek subaylar Devlet
memuru hiikmiinden istifade ederler.
Qanakkale
Ziya Gevher Etili
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MlLLt MttDAFAA En. RElSt 01. KAZIM
SEVtJKTEKlN (Diyarbekir) — Miisaade ederseniz bu maddeyi bizim enciimene veriniz orada
inceleyelim.
IHSAN TAV (Bayazid) — §ayed kabul edilirse...
BALKAN — Miisaade buyurunuz, teklifin
bu madde ile alakasi yoktur, bu husus igin
miistakil bir madde istenmektedir. Binaenaleyh
58 nci maddeyi reye arzediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler. Kabul edilmits.ir.
Biitge enciimeninin bu takrir hakkmda bir
miitaleasi var mi?.
BttTQE En. M. M. RAlF KARADENtZ
(Trabzon) — Enciimen bu maddenin bu kanuna eklenmesini istemiyor. Qiinki yeri degildir.
Diger miiesseseleri de diger memuriari da alakadar eder. Binaenelayeh ayrica bir teklifi kanuni yapsmlar, isterse Hiikumet yapsm, biz de
tetkik edelim. §fimdi alelitlak kabul etmiyelim.
(Dogru sesleri).
ZtYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Arzettigim madde sudur; Kiitsi vazifesini ifa eden
her hangi bir banka memuru, askerlikte olse de,
douse de, bes sene yapsa da, o miiddet ne tekaiidliigiine sayiln* ve ne de hizmet mevzubahis
olur. tste bu bir haksizliktir. Bu haksizhgr
ortadan kaldrmak igin bbyle bir madde teklif
ettim. Eger arzu ederlerse, enciimenler alsmlar,
iizerinde etiid yapsmlar Diger iki miiessese bu
cihet nazari dikkate almmadigr igin, bu teklifim kabule sayan olmadigmi soliyorlar. Arkadaslar, eger mazide bir haksizlik yapmissak
simdi onu tekrar mi edecegiz?. Bilakis onu diizeltmek lazimdir. Madem ki, bariz bir haksizlik
oldugunu kendileri de kabul ediyorlar, bunu
tashih etsinler. Bir haksizlik yapmisiz bir daha
mi yapalim?. Diger miiesseselere de tesmili
lazimsa, benim buna itiraz ettigim yoktur. Rica
ediyorum bu teklifi Adliye, Miidafaai milliye
ve Biitge enciimenleri tarafmdan almsm ve kararlarmi versinler.
IKTISAD VEKALETl S I Y A S I MttSTE§ARI
ALl RtZA TtfREL (Konya) — Teklif esas itibarile yerindedir, bu ciheti temin etmek lazimdir. Fakat bu madde gittigi takdirde biz, Biitge
enciimeni mazbata muharririnin noktai nazarmi
muvafik gbrerek, bunun umumi bir sekilde
miitalea ve tetkik olunmasmi ve bu kanunun
miizakere edilmesine devam edilmesini arzu ediyoruz.
ZtYA GEVHER ETlLl (Canakkale) — Siyasi miistesardan bir sual?... Kim etiid edecek
ve kim teklif edecek?.
ALt RlZA TtJREL (Konya) — Kanun teklifi
hakkmdaki sekil muayyendir. 0 sekillerden
birile Meclise gelir.
BASKAN — Hiikumetin noktai nazarmi soyle anladim : Avrica bir teklifi kanuni yaparsmiz,
demek istiyorlar.
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0 halde takriri geri aliyor musunuz?.
C1VDBT KERtM tNCEDAYI (Sinol>) —
Taioirde bendenizin de imzam var. Bu giin
mtizakere ettigimiz kanun, Ziraat bankasmm
hukuk, vazife ve vaziyetini tesbit eden bir
kanundur. Bunun iginde Ziraat bankasi memurlarmm ne sekilde tekaiid olacaklarma dair ahkam da var. §u sirada o ahkama aid maddeleri mtizakere ediyoruz. §u kanunla Devlet
miiessesesi mahiyetini alan bir banka memurlarmm tekaiid muamelesini mtizakere ederken, o
kisimda noksan kalan bir seyin tekamiiliinii konuguyoruz. 0 da §udur': Bu bankaya intisabmdan sonuna kadar calisan adamlara su hiikme
tabi olarak tekaiid olacaktrr diyoruz. Bu adamlar, en mukaddes bir millet hizmeti olan ordu
vazifesine gaiyirilirlarsa vaziyetleri ne olacaktir.
Bu bir meseledir. Bunlarm orduda gepirdikleri
hizmet miiddetlerinden dolayr veyahud orduda
hizmette iken oliirlerse vaziyetleri eksiktir, bu
miiesseseye aid bir kanun gikanrken, oncla eksik olan krsmi su takrirle tekemmiil ettiriyoruz.
Keza Milli Miidafaa enciimeni reisi dediler ki;
tekaiid kanununun orduda gegen hizmete aid
olan hukmii, dogrudan dogruya, Devlet memurlarma mahsustur. Onunla, bu ikmal edilmis olmuyor. Onun igin kanaatimiz, bu mukaddes hizmete ko$an adamlarm vaziyetlerini burada ikmal etmektir. Ayrica bir enciimene gonderib
teklifi kanuni yapmaga liizum yoktur. Bu, teknik ve tetMke ihtiyag gosteren bir mesele degildir. Burada halledilebilir. Bu banka gibi,
Devlet demiryollan ve deniz yollarr muesseselelerinin tekaiidluklerinde bu cihet ihmal edilmi^se, yahud oradaki memurlarm vaziyetleri,
boyle bir kayid koymagi mucib ise, onlar bilahare kendi hususi vaziyetlerine gore yapilacak
muracaat ve teklifle ikmal edilir. Bendenizce
bunun, onlara talik edilmesinde hig bir mana
yoktur. Bir miiessese kanununu tarn ve miikemmel olarak gikarmis olacagiz. Yoksa etiidii ve
tahlili icabettiren bir mevzu yoktur. Bendeniz
takririmizin reye konmasmi ve biitiin arkadaslarmun ifade ettigi gibi, bu fikranm bu kanuna eklenerek tarn ve miikemmel olarak gikanlmasmi arz ve teklif ederim.
01. §EFtK TtJRSAN (Denizli) — Bu mesele
nin ^umulii vardir. Bunu arzedersem, heyeti celileyi tenvir etmis, olurum. Seferberlikte herkes
ihtiyat zabiti olmaz. Devlet demiryollarmdaki
ibtiyat zabitini Hiikumet orduya ya air, ya almaz. Fakat ate^cisi neferdir hie almaz. Vazifesinde birakir, fakat vazifesinde biraktiktan sonra, yani onu ates,ci dahi olarak kullansa, yani
askerlik hizmetini ates,cilikle yaparken, o hizmeti sayilacak mi? Ihtiyat zabitini saydik, fakat neferi ne yapacagiz? Vaziyet gosteriyor ki
bunlar dii§iinulecek meselelerdir. Mesele yalniz
ihtiyat zabiti degildir. Muvazzaf hizmet te, se-
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ferberlik te vardir. Seferber olup tecil edilen
neferler de mevzubahistir.
MAZHAR MtJFtD KANSU (Denizli) — Gerek banka memurlan olsun, gerek Devlet demiryollari ve gerek denizyollan memurlan olsun mukaddes vazifelerini ifadan sonra donenlerin bu hizmetlerinin tekaiidluklerine mahsub
edilmelerine hepimiz taraftariz. Fakat bu madde su kanun iginde olsaydi, bu kanun bir defa
Miidafaa enciimenine giderdi. Qiinktt simdi
General §efik arkada§imizm burada soyledigi
gibi, bu askerlige ve seferberlige taalluk eder
bir meseledir. Biz, olmasma taraftariz, fakat
bu madde, bir teklif, bir kanun layihasi seklinde yapilir da Milli Miidafaa enciimenine
verilirse, seferberligin bir cok kavanini vardir, askerlige muteallik i§lerdir, Milli Miidafaa enciimeninde tetkik edilir ve gikar. Tabiidir ki miisbet gikacaktir. Zaten onlar da taraftardir. Demek isterim ki, biz buna taraftariz. §u kadar ki, banka memurunu, hususi
bir madde ile ayinrsak, hakkaniyete hie, te muvafik olmaz. Bundan, obiir taraftan ayni vazifeyi yauanlar neden miistefid olmasm? Muvafiksa Miidafaa enciimenine verelim. Ziya
Gevher arkada§imiz da taraftardir, Cevdet Kerim arkada§imiz da taraftar olsunlar, enciimene gitsin. Yapilmasm degil, yapilacak, fakat
miisbet, esasli bir surette yapilsm.
ZlYA GEVHER ETtLt (Janakkale) — Kanun, iki defa miizakereye tabi kanundur, zamanimiz vardir, lutfederler enciimene alirlar,
Miiste§ar beyin dedigi gibi kanun da gecikmez.
Bu i§ gelir biter, ne bu kanun geri kalir, ne
de ba§ka yerlerde yapilan haksizlik iigiincii bir
yerde de yapilmi§ olur. Onun iciri rica ediyorum, enciimene tevdi buyururlarsa kanunun
ikinci miizakeresine kadar gelir ve biter.
BtTTQE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — General §efik arkada§imiz vaziyeti gok giizel izah ettiler. Biliyoruz ki buraya
yalniz Ziraat bankasi memurlan igin bir hiikiim koyacak olursak digerleri bundan harig
kalacaktir. Umum hakkmda hiikiim koymak ta
ayn br kanun mevzuudur, ayn bir teklifi kanuni ile gelmesi lazimdir. Bu kanuna giremez.
Bir UQiincii nokta da; iicret alanlardan tekaiid sandigi igin % 5 kesilmektedir. Asker
olanlardan bu kesilmeyecektir. Bu takdirde mesela tig sene askerlikte bulunupta bu mtiddet
tekaiidluge mahsub edildiginde, dogrudan dogruya bu miiesseselerde gali§tiklan gunlere aid
kendilerinden bir gey kesilmektedir. Tekaiid
sandiklarmm siasi buna kafi midir, bu parayi vereblecekler mi? Bu miiesseseler ayrica askere gidenlerin yerine memur istihdam edeceklerdir. Goriiluyor ki, bunun her bakimdan iyi bir
kanun olabilmesi igin iyi tetkik edilmesi lazimdir. Arkada§im, kendisi teklif yapmak istemiyorsa bundan ilham alan ve bu bo§lugu
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goren Hiikumet, bir layihai kanuniye ile Meclise gelecektir. Bu kanun gtinlerce enciimenlerde beklemi§tir. Sene ba§indan itibaren Ziraat bankasi bu kanuna gore tatbikata ba§layacaktir. Binaenaleyh kanunu tehir eder bir
karar vermemenizi rica ediyorum.
BALKAN — Takriri tekrar okuyoruz:
(Qanakkale mebusu Ziya Gevher Etilinin
takriri tekrar okundu).
BASK AN — Takriri nazari dikkate alanlar...
Almayanlar... Nazari dikkate almmamistir.
MADDE 59 — Her bes senede bir defa mecburen ve liizumu halinde daha ewel sandigin
mali vaziyetile tahsis formiillerinin miitehassislan tarafmdan tetkik ve teftisi neticesinde sandigm mali vaziyetinde darlik ve muvazenesizlik goriiliirse bankaca sandiga yapilacak yardrni arttirdmaksizm memur ayliklarmdan kesilecek sandik aidatmm arttirilmasi veya memurlara verilen tekaiid ayligmin ve tazminatm eksiltilmesi gibi tedbirler ittihaz ve sandigm daimi muvazeneli bir halde buhmdurulmasi temin
edilir. Sandik menabiinin bollugu halinde bankanm ve memurlarm tekaiid sandigma odeyecekleri aidat nisbetleri azaltilabilir. Bu arttirma ve eksiltmeler umumi heyet kararile olur.
BALKAN —- Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 60 — Sandigin yillik biitgesi ve
bilangosu bankanm biitge ve bilangosile birlikte ve ayni usul dairesinde tanzim ve tasdik olunur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmistir.
MADDE 61 — Sandigm memurlari banka
memurlari hak ve salahiyetini haiz olub ayliklari Sandik biitgesinden verilir. Sandigm kirtasiye, teshin ve diger idare masraflan banka
biitgesinden temin olunur.
Sandik tdare heyetine tayin edilecek banka
muntesiblerine bir guna iicret verilmez.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 62 — Bankada halen miistahdem
olsun olmasm 56 nci maddenin ikinci fikrasinda
yazili karar ve zeyilleri mucibince tekaiide tabi
Devlet ve banka hizmetlerindeki haklarma
mukabil bankadan tasfiye tazminati veya Memurin yardim sandigmdan hastalik miinasebetile yapilan yardimlar ve hizmet mukabili verilen ucretler haricinde para alanlar bu kanunun
ne§rinden itibaren uc ay zarfinda Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma verecekleri birer beyanname ile bu tekaiid haklarmi muhafaza edebilirler. Bu takdirde bankadan veya yardim
sandigmdan aldiklan paralar, vergileri harig
olmak iizere, banka tekaiid sandigmca
namlarina bore kaydedilir ve borglulara umu-
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mi muvazeneye dahil veya miilhak biitge ile
idare oilman dairelerle hususi idarelerde, beledivelerde ve Devlete baffli olan veya olmivan
biliimum miiessese ve sirketlerde, harcirah harig
olmak iizere, vazife mukabili istihkak kesbedec*kleri paralardan % 10 u ve istihkaklan avda
iki yiiz lirayi tecaviiz ettiffi takdirde bu miktara kadar % 10 u ve fazlasmin % 20 si isbu
daire, §irket ve miiesseselerce tevkif ve sandiga
tesvive edilmek suretile tahsil olunur.
Borclulardan tekaiid olanlara Hazineden veya differ daire ve idarelerden ve vahud banka
tekaiid sandiffinca tahsis edilecek avliklarcn
ylizde yirmi besi ve bu gibilere verilecek tekaiid
tazminatinm veva reddedilecek aidatm mecmuu
kezalik bu borclara mahsub edilir. Bu maddede ffosterilen sekilde mahsub edilecek borclarin bakivesi icin borclularin differ emvaline miiracaat edilmeyecegi gibi olenlerin kalan borglari da aranmaz.
Elyevm bankada miistahdem olmavanlardan
munhasiran 1683 numarali kanun mucibince rauteber olan tekaiid hakkmi muhafaza etmek istediklerini beyannamelerinde gosterenlerden yalniz aldiklan tekaiid tazminati bu madde hiikiimleri dairesinde istirdat olunur.
Bevanname vermeyenlerin mezkur nriiddetlere aid Devlette ve banka tekaiid sandiffmda
haiz olabilecekleri tekaiid haklari sakrt olur.
BASK AN — Maddevi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
MADDE 63 — Elli altinci maddenin ikinci
fikrasinda yazili tasfiye tazminati veya yardim
sandigi istihkaklarmi alanlardan bu kanunun
nesrine veya yukanki maddede zikredilen iig
avlik miiddetin inkizasina kadar olenlerle kendilerine tekaiid ayliffi tahsis edilenler bu beyannamevi vermi§ler ffibi muamele goriirler.
BASK AN — Maddevi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 64 — Tiirkiye Ziraat bankasmda
halen miistahdem olsun olmasm aylikli memur
olarak istihdam edilenlerin bankada gegmis, aylikli hizmet miiddetleri (Stajiyerlikte geqmis,
miiddetinin bir seneden fazlasi ve 1 - VI - 1930
tarihine kadar bu bankaya girenlerin isbu tarihten ewel tekaiide tabi Devlet memurluklarmda
gecirdikleri fili hizmet miiddetleri dahil) 62 nci
maddede yazili §artlarla Tiirkiye Ciimhuriyeti
Ziraat bankasmda gegmis, sayilrr.
Bunlardan :
1 - Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma
gegecek olanlarm yukanda yazili hizmet miiddetleri ba§kaca aidata tabi tutulmaksizm yeni
hizmet miiddetlerine zammolunur ve bu gibilerin 1683 numarali tekaiid kanununun hiikiimlerine gore haiz olabilecekleri haklar sakrt
olur.
Ancak banka tekaiid sandigmca istihkaki
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tasfiye ve tediye edilmeden umumi muvazeneye
dahil ve tekaiide tabi vazife kabul edenlerin
1683 numarali tekaud kannnuna gore muteber
olan evvelce gegmi§ hizmet miiddetleri mahfuz olup bunlarm tekaiidliikleri mezkur kanun
hukumlerine gore Hazinece icra edilir ve bu
miiddetler haricindeki banka hizmetlerine aid
haklari varsa tekaud sandigmca tasfiye edilir.
2 - Tiirkiye Ziraat bankasindan 1 - VI -1930
tarihinden evvel ayrilanlar hakkinda 1325 tarihli tekaud kanunu ve zeyilleri hukiimlerine
gore muamele yapilir ve bu gibilere tahsis
edilmi§ ve edilebilecek maaglarin bankaca verilmesine devam olunur.
Ancak tekaud haklarmi kanuni hukumler
dairesinde tasfiye etmeden tekrar Devlet veya
banka hizmetine gegmi§ olanlarm tekaiidliik
haklari mahfuzdur.
3 - Tiirkiye Ziraat bankasindan 1 - VI -1930
tarihinden bu kanunun ne§rine kadar gegen
miiddet zarfinda her hangi bir sebeble ayrilmig
olanlar hakkinda 58 nci maddede yazili tekaud
sandigi nizamnamesi hukiimleri dairesinde muamele olunur ve bunlardan hizmetlerinden
istifade edilememesine binaen vazifelerine nihayet verilmis olanlardan ya§lan elli be§i gegkin
olanlar hakiki hizmet miiddetlerine gore muamele gormek sartile altmi§ ya§mi doldurmus sayilrrlar.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 65 —Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlarmdan tekaud hakkmi ihraz
etmeden banka ile alakasi kesilenlere sandik
nizamnamesine gore iade edilecek aidat, i§bu
kanunun ne§rinden sonra maa§larmdan yapilacak tevkifat baligile §imdiye kadar Devlet ve
banka hizmetlerinde maaslarmdan kesilmi§ bilumum tekaud aidatmdan ve yardim sandigma
adlanna yatirilmis. paralarm yansmdan ibarettir.
BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 66 — Tekaiide tabi Devlet vazifelerinde istihdam edilmis olanlardan 1 - VI -1930
tarihinden bu kanunun nesrine kadar olan miiddet zarfmda banka daimi memurluklarmdan birine tayin edilenler hakkmda 3028 numarali
kanun hukiimleri tatbik edilir. Ancak tekaiide
tabi hizmet miiddeti on bes seneden az olanlara
verilecek tazminat Hazinece tekaud sandigma
yatirilmak suretile mezkur hizmet miiddeti banka hizmetine zammolunur ve bu para memurun
tekaud aidati hukmiinde sayilir.
BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 67— Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm kurdugu veya sermayesinin yandan
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fazlasma istirak ettigi miiesseselerin idare veya
murakabelerinde devamli bir vazifeye tayinlerinden banka idare meclisince liizum gorulen
banka memurlarmm banka ile alakalan ve
Tekaud sandigmdaki haklari en gok ug sene
miiddetle mahfuz tutulur. Bunlar, bankada son
aldiklan ayliklar iizerinden sandik aidatmi ve
ayliklarmi veren miiessesede 56 nci maddenin
4 ncii bendinde yazili yiizde besleri banka Tekaiid sandigma vermekle mukelleftirler. Bunlar
tekrar bankaya avdetlerinde emsallerine benzer ayliklarla vazifelere tayin edilirler.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 68 — Umumi biitgeden tekaud veya yetim maa§i alip ta bankada tekaiide tabi
aylikli hizmetlerde miistahdem olanlar hakkmda 2921 numarali kanunun 36 nci maddesi hukiimleri tatbik olunur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 69 — Istanbul Emniyet sandigmda mute§ekkil (Emniyet sandigi yardim sandigi) nm biitiin mevcudu ve haklari ile borglari
bu kanunun nesrinden itibaren Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi tekaud sandigma devrolunur.
l§bu kanunun tekaud sandigi hakkinda Ziraat bankasma ve memurlarma tamdigi hak ve
menfaatlere ve tahmil ettigi cevibelere aid olan
hiikiimleri Emniyet sandigi ve halen mevcud
ve bundan sonra almacak memurlan hakkmda
da tatbik olunur ve bu memurlarm Ziraat bankasmda gegen hizmet miiddetleri tekaiidliik hesabmda sayilir.
Emniyet sandigi memurlan i§bu kanunun Ziraat bankasi memurlarma tamdigi diger hak ve
menfaatlerden de istifade ederler.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 70 — Banka, nizamnamesinde tayin
edilecek §artlar dairesinde banka memurlarmm
ve ailelerinin tedavilerile me§gul olmak iizere
ayrica bir (Saglik yardim sandigi) kurmugtur.
Bu sandigm membalan:
1 - Her sene bankaca 20 000 lirayi gegmemek iizere verilecek paralardan,
2 - Memurlardan maaglarmin ^ yiizde birini
gegmemek iizere kesilecek aidattan,
3 - Memurlardan inzibati ceza olarak kesilecek paralardan,
4 - Umumi heyet kararile tekaud sandigmdan aynlacak paralardan,
5 - Teberriilerden,
tbarettir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
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takdir etmig ve kanunun eksiklerini tamamiayan bir sekilde huzurunuza getirmekle en biiyiik vazifesini ifa etmigtir.
Arkadaslar; emniyet tegkilatmm kemiyet ve
keyfiyet bakimmdan inkilabnnizm
inki§afma
ve hizina uymasi igin takviyesi elbette milli bir
igti. Bu igi yaparken polisin ilkinden bagma kadar
biitun unsurlarmi maddeten yukseltmek, sonra
terfih etmek, daha sonra kendisine eyi bir istikbal temin etmek. Bu ug esasi istihdaf eden
ve onlari emniyet altma alan bu emniyet te§kilati kanununu simdi madde, madde miizakere
etmek uzere bulunuyoruz.
Emniyet memuru olan zat bizim huzurumuzu, yani soframizdaki rahatmuzi, gece uykumuzu, gocukiarxmizm mektebe getaretle gidib gel'
mesini en basit bir ifade ile temin eden bir
kuvvettir. Bu absit ifade ile onlari temin eden unsura elbette teker, teker ve tetesis olarak toptan
hurmet etmege borglu oldugumuz meydana gikar. Emniyet unsurlarmm keyfiyet bakimmdan
yukseltilmesi igin kendisinden bir tahsil derecesi istemek vardir. Kanunda bu temin edilmigtir. Ancak emniyet vazifesi bagka ihtisaslara benzemiyen ve onlardan gok bagka manalan muntazammm olan bir tegkilat oldugu igin
MADDE 75 — Bu kanun negri tarihinden
bu gun o tegkilata intisab etmig te bu yeni kamuteberdir.
nun uzerine sicil alamayacak olanlan da diigunBA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmemiz lazmidir. Onlar hayatlarmi vakfettikleri
meyenler... Kabul edilmigtir.
bu meslekte miicadele ve tehlikelerde ugragarak
MADDE 76 — Bu kanun hiikumlerinin icraedindikleri ihtisasla memlektin iginde ne kadar
sma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
dejenere unsur bulundugunu, parazitlerin ne
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etvaziyetler alabilecegini, istikbalimizi tehdid eden
meyenler... Kabul edilmigtir.
unsurlari bgrenmiglerdir. Bunlarm tecriibeleri
Layihanm birinci miizakeresi bitmigtir.
kolay elde edilemez. Eger yeni tadilata gore bu
15 — Polls teskilat kanununun bazi maddeleri- adamlar sicil alamayacak ve terfi edemiyeceklerse bu krymetleri elden gikarmig oluruz, yanin degistirilmesi hakkmda kanun layihasi ve
hud manen onlari kirilmig hale sokariz. Bu itiDahiliye ve Butge encumenler mazbatalan
barla teklifim, kanunun hususi maddesine gelin(1/625) [1].
digi vakit bu vaziyette olanlara muayyen zaBALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz
manlarda otomatik bir zam gibi ufak bir miikafat kabul etmektir.
istiyen var mi?.
HASAN RE§tD TANKUT (Mara?) — SaSonra emniyet muesseselerinin igine ve diym arkadaglar; yiice huzurunuza gikarilan
sma bakmak zaruridir; emniyet tegMlatmi bize
kanun layihasi, memleket emniyet tegkilatmm
bir sefkat yuvasi manzarasi gosteren bir binabazi eksikliklerini arzedecek ve onlarm telafisini sma girilince orasi maddeten de emniyet telisteyecektir. Kanun, memlektin emniyet tes- kin eder bir sekilde gormelidir.
kilatmi istihdaf ediyor. Eger jdride ya^amakta
Arkadaslar, eskiden miidevver bir gok toinaolduJEumuzbu bajatiyar devir. yani Cumhuri- lar iginde barmmakta olan polislerimiz, iglerinyet devri 3eveiopmanm hizmi olgebilmemiz
de kisa fakat bahtiyar bir omur siirmiis eski
kabil olsaydi bahtiyarligimiz bizim igin bir kag bir emniyet memuru olarak arzediyorum, fizik
misli artardi. Fakat bunu bizim digimizdan ve sefalete maruz idiler. §imdi dahi bu binalarm
bir yabanci gozile miitalea edenler bu inki- bir gogunda ayni hal ve ayni vaziyet vardir.
labm azameti karsismda biiyiik bir hayranlik
Bu kanunu tetkik buyururken bu maddeye de
duyuyorlar. Bir memleketin inkisafi bu kadar
dikkat buyurmanizi ve binalarmin kabil oldugu
hizli yiirurse onun istinad ettigi emniyet teg- kadar insan barmdrran ve sihhati ihlal etmez
kilatmm da beraber olarak inkisaf etmesi ve
bir hale sokulmasmi rica ediyorum.
kuwetlenmesi zaruridir. Hukumet bu vaziyeti
Arkadaslar, bir emniyet memuru gecenin
en tatli saatlerini hepimizin huzurunu temin igin
ayak iizerinde gegirirken ug endige ile muzta[1] 172 sayth basmayazi zabhn sonundadir.
MADDE 71 — Turkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlarma her sene kati mizanm tesbitinden sonra bir aylik maaglan tutari ikramiye olarak verilir.
Vazife kusurlan tesbit edilenlere bu ikramiye verilmeyecegi gibi bankayi kazandirmak
ve miisbet ig gormek suretile fazla yararligi tesbit edilenlere verilecek ikramiye de iki aylik
maa§ miktarma gikanlabilir.
Bu ikramiyeler, bankanm safi karmdan takdimen ve Idare meclisi kararile verilir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 72 — Bu kanunun ne§rinden itibaren Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasinda ve
Istanbul Emniyet sandigmda 2 - VI -1934 tarih
ve 2489 numarak kanun hiikiimleri dairesinde
ve mezkur kanunla tanman haklari haiz olmak
uzere (Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi
memurlan miiteselsil kefalet sandigi) ile (Istanbul Emniyet sandigi memurlan miiteselsil
kefalet sandigi) adlarile birer sandik kurulur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir.
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maga borglu oldugumuz bu degerii ve §erefli
ribtir. Endi$enin birisi insanidir. 0 biiyuk bir
elemanlan da eskiden beri gegirdikleri memukutlenin istirahatini deruhde etmi^tir. Urincisi,
sahsidir. Bu mesuliyet ve menfaate taalluk eder. riyet hayatmi goz onunde bulundurarak miitalea
ve muhakeme yiiriitiirsek hig $iiphe yok ki, bunugunoiisu, istikbal endi§esidir. Ben bu i§te ne
larz maddeten, manen yukseltmek liizumunu
vakte kadar bu zahmeti gekecegim, yipranacaderhal duyar ve magduriyetlerinin uzadigmi
gim ve ne olaoagmi.
kabul ederek aci duyariz.
Arkadaslar, bu iig manevi yiikiin altmda
bulunan adamm hayatma hepimizin hiirmet
Diger miiterakki memleketlerde oldugu gietmesi icab eder. Bu muhterem unsurun kanubi bizde de ufak tefek ehemmiyetsiz uygunnunda yeni tadilati yaparken bu cihetlere diksuzluklar haric olmak iizere umumi bakimdan
kat buyurmanizi istirham edecegim. (Bravo sespolisimizi kritik ettigimizde %u bariz haMkaleri, alki§lar).
te variriz ki, en dar bir mai§et gemberi iginISTAMAT OZDAMAK (Eski§ehir) — Miisade bocalanir ve bunun tiirettigi en elim yoksuzade buyurun da okuyayrm. gabuk bitsin.
luklarm, derdlerin tazyiki altmda ezilir, grrArkadaslar; bu gun yiiksek tasvib ve kapmir ve inlerken yine vazifesi ba§mda merdabuliinuze sevk olunan polislerimizin teskilatine ve namuskarane i§ gormii§, gogiis germi§
na aid layihai kanuniyeyi buyiik bir alaka ile
oldugunu iftihar ve gururla goruriiz. I§te bu
ba§tan ba§a okudum. Ve dogrusunu itiraf etmek
fedakar polisimizin gordiikleri bu krymetli ve
lazrmdirki, goktan beri krvama gelmi§ ermis.
hayati hizmetlerin ve fedakarliklarm kar§ive belki de gecikmis, bir hakkm tebaruziine gok
smda aldiklari maa^ ook degersiz, adeta hig
yerinde pek liizumlu ve Ciimhuriyete layik
hiikmiinde kalir. Bu boyle olmakla beraber
modren bir teskilatm ba$arilmasma polisin
Devletin biitgesini ve daha bir gok gegilmez
varligma taalluk etmesi itibarile de bihakkm
i§lerden dogan nice ihtiyaglarmi diigunerek
hepinizin gogsiinii kabartacak derecede pek
miisaid zamani siikunetle beklemi§, metanetini,
isabetli buldum. Bundan dolayi bu yiiksek
iimidini asla kaybetmemi§ ve her yaraya gare
kiirsuden bize bu kanunu teklif eden sgygili
bulan Giimhuriyet Hukumetimizin giine§ kadar
Ismet Inonii Hukfimetine ve onun_degerli_kavparlak, i^ikh taltif ve takdirine kalben iman
rayisli, uzagi gbren ve vaktinde biitun tedbirve iimidini baglami§, fazilet gostermi§, ses
leri alarak ciddiyetle tatbikine gegen lg bacikarmami§ ve i§te bu giin istikbalinin ufkunkani saym Siikrii Kaya arkadasrmiza ic&en
da dogan yeni parlak yildizm ziyasmi sabrii vakarla beklemi§ durmu§tur. Qiinkii sirasi gel§ukranlarrmi sunmayi borg bilirim.
^
dike e her alanda ve her cephede HiikumetimiArkadaslar, uzun incelemeler ve derin
zin tecelli eden kadir§inasligi, §efkati kendiledii$unee ve arasjtirmalarm mahsiilii olan bu
ri icin de inkigaf edecegine emin olarak bu giiparlak kanun Devletin makanizmasmm en faal
ne kadar temiz ve agik bir nasiye ile vazifesi
organi polisimizin intizanu hayatma ve temini
ba§mdan ayrdmamig ve kaya gibi yerinden kirefahma ve ayni zamanda $eref ve haysiyeti memildanmiyarak ileride daha ferahli ve daha
muriyet ve buna muvazi istikbalinden emin
§erefli bir duruma ve bir varliga kavu§acaklaolmasma yeni ve esasli unsurlar ve umdeler
rma bel baglayarak bu kanaatle ileri yuriikoymakla gayet muhimdir ve §ayani takdirdir.
miislerdir. Tiirkiin goksiinii kabartan, Devlet
Arkadaslar, polis denildigi zaman, derhal
ve memleketin gerefini yiikselten bu krymetli
Devletin biinyesinde gece giindiiz durmayarak
elemanlanmizi yiiksek huzurunuzda alenen
ve yorulmayarak miitemadi ve her hatvede
takdir ve lisani §iikranla tebrik eder, alki§larmesuliyete, tehlikelere maruz bir hareket
ken, §ukrii Kayanm bu mutlu eserini hayranve faaliyet
iginde yuvarlanan,
donen
bir organ aklrmiza gelmez mi? Evet ge- : likla seyrettigimi de ifadeden kendimi alamiyorum. Bu guzel eserin kisa bir zaman iginde
lir. Bu pek tabii, gayet dogrudur. QiinTurk Ciimhuriyetinin istedigi vaszflarda bilgili,
kii, Hukumetin hangi teskiltmda i§ basmfaal, kudretli ve faziletli bir polis kadrosu yada ve enerjik sahada polisin hizmetinden
ratacagma hig siiphe edemem.
ve yardrnimdan vareste kahndigmi kabul edebilir misiniz? Her isjin ba§mda polisin yardrmiPolislerimiz resmi ve siyasi hayatlarmda bir
na ihtiyag duyulur. Memleketin igli dis.li asataraftan bu agir ve nazik vazifenin icab ettiryiss, emniyet ve inzibatmda Devletin idari, adli
digi §erait ve evsaf tebariiz ve inkigaf ettikge
mali, askeii, ve siyasi islerinde vazife goren
diger taraftan buna muvazi olarak igtimai ve
muhim bir eleman degil mi? Ve yine bu vahususi hayatlarmda asla tereddiid edilmesin ki
zifeler ai-skile nice mahrumiyetlere tehlikebiitcemizin miisaadesinden ilk firsati koparalere katlanarak mukaddes bildigi vazife ugrunrak yapacagimiz maa§ zamlari ve terfilerle dada uykusunu, istirahatini ve icabmda hayatmi
ima yiikselecek, hepimizin arzu ettigimiz, diida feda eden yine bu krymetli polis degil
gundiigumiiz yiiksek dereceye varacaktir. Biimi? Bu kadar agrr, tahammiilsuz hizmetlere
tiin muhterem arkada§larm bu vadideki kanaat
kar^ilik olarak kendisini dufiinmege, kayrrve dii§uncelerinden, ince duygularmdan ilham
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alarak istikbalde ve pek yakmda biiyiik muvaffakiyetler ve parlak neticeler bekledigimiz
bu guzel kanunun isabetini heyecan ile ileri siirmek isterim.
BALKAN — Polis kanununun heyeti umu-
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miyesi hakkmda bir gok arkadaglar daha sbz
almiglardir. Vakit te gegmigtir.
Yann saat 14 te toplanmak iizere celseyi tatil ediyorum.
Kapanma saati : 18,45

Tahliaiye umum miidiirliigii 1936 mali yili biitgesinde 1915 liralik
kanuna verilen reylerin neticesi

miinakale

yapilmasma

dair

(Kanun kabul edilmi$tir )
Aza adedi : 3 9 9
Reye istirak edenler : 2 5 8
Kabul edenler : 2 5 8
Reddedenler :
0
Mustenkiflsr :
0
Reye istirak etmeyenler : 141
Miinhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akcjn
Haydar Qergel
Izzet Ulvi Aykurd
Amasya
Esad Uras
Nafiz A-ktm
Ankara
Ahmed Ulus
Dr. Taptas
Egref Demirel
Miimtaz Okmen
Miigfik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Aydin
Dr. Hultsi Alatas.
Nazmi Topeoglu
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qankli

Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzungar§ili

Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selguk
Sabiha Goksiil
Bayazid
Ihsan Tav
Bilecik
Dr. 61. Besim Omer
Akalm
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic/
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
M. Pehmi Gergeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu

Hilmi Ergeneli
§iikrii Yasin
Ziya Gevher Etili
Qankirt
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyuz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiiziin
Fuad Bulca
llyas Sami Mu§
Qorum
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
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Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Bagkaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Rustii Bekit
Zeki Mesud Alsan
Zulfu Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Meedi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Aziz Samih titer
Hikmet Isik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
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Emrullah Barkan
Nakiye Elgun
Esad Ozoguz
61. Osman Koptagel
§ukrii Kogak
Hiisrev Kizildogan
Mahmud Nedim Zabci
Memed Nazif Sirel
Eskiqehir
Ahmed Ozdemir
Manisa
Kastamonu
Emin Sazak
Dr. Saim Uzel
Dr. §ukrii §enozan
tstamat Ozdamar
Hikmet Bayur
Dr. Tevfik Asian
Osman Ism
Kenan Orer
Nuri Tamac.
Osman Ergin
Sitki §erif Eken
Gazi Anteb
Ya§ar Ozey
§erif Ilden
Bekir Kaleli
Mardin
61. Ali Hikmet Ayerdem Veled tzbudak
Abdiirrezzak ^atana
Omer Asim Aksoy
Kayseri
Dr. Riza Levent
Giresun
Ahmed Hilmi Kalac,
Hilmi Qoruk
61. thsan Sokmen
Hasan Ferid Perker
Osman Dinger
Ismail Sabuncu
Nahid Kerven
Riza
Erten
Muzaffer Kilic,
Salih Turgay
Mujilo
Miinir Akkaya
Ktrklareli
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Dr. Fuad Umay
Gumus.ane
Hiisnii Kitabci
§evket Odttl
Ali §evket Ondersev
Nuri
Tuna
Durak Sakarya
Kir§ehir
§ukrii Kaya
Edib Servet Tor
Ali Riza Esen
Mu§
Hasan Fehmi Ata<;
Hazim Borekcj
Naki Yticekok
gevket Erdogan
Lutfi Miifid Ozdeg
§evki giloglu
Memed Seyfeli
tgd
(Jiikrii Ataman
Fikri Mutlu
Kocaeli
Nijfde
Hamdi Ongun
Ali Dikmen
Dr. Abrayaya
Kemalettin Olpak
Istanbul
Faik Soylu
Nedim Bozatik
Ali Barlas
Halid Mengi
Ragib Akca
Atrf Baymdir
Kamil trdelp
Dr. Neget Omer Irdelp Salah Yargi
Ordu
Konya
Br. Tugamiral Hakki
Ahmed Hamdi Dikmen Dr. Ziya Naki Yaltirim
§inasi Erel
Hamdi Yalman
Ali Riza Tiirel
Fakihe Oymen
Ismail Camas,
Bediz Morova
ftayrullah Ergin
Samsun
Cemal Tekin
Sadettin Uraz
Dr. Osman §evki Ulu* Ali Tunali
$ukru Ali Ogel
Dr. Asim Sirel
dag
Ya§ar Tazici
Etem Tuncel
Kazim
Giirel
Ziya Karamursal
Meliha Ula§
Kazim Okay
tzmir
Memed Ali Yiiriiker
Mustafa Eken
61. Kazim Inane.
Memed Gunegdogdu
Mustafa Halid ftner
Halil Mentege
Rugeni Barkm
Nairn Hazim Onat
Husnii Qsikir
Ziihtii Durukan
Ressam
§evket
Dag
Rahmi Koken
Tevfik Fikret Silay
Sadettin Epikmen
Sayhan
Kutahya
§iikrii Saracoglu
Ali Miinif Yegena
Besim Atalay
Esma Nayman
Isparta
Memed
Somer
Hilmi Uran
Hiisnii Ozdamar
Na§id Ulug
Ibrahim Demiralay
Ibrahim Mete
Malatya
Miikerrem tJnsal
Omer Bi<jer
Abdiilmuttalib Oker
Kars
Tevfik Tarman
Dr.
Hilmi
Oytag
Baha Ongoren
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Siird
Mehmed Ali Kurtoglu
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim tncedayi
Dr. Galib Ustiin
Hulusi OruQOglu
Husamettin Okan
•tfusuf Kemal Tengir§enk
Swas
61. Akif Oztekin Erdemgil
tsmail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin 6iinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Bagara
Tekirdag
§akir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Hiisnii Konay
Resai Eri§ken
Siireyya Tevfik Genoa
Trabzon
Dani§ Eyiboglu
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Srrri Day
Siileyman Sirn 6edik
Urfa
Behcet Gunay
Fuad Gokbudak
61. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Olgen
Tan
Hakki Ungan
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirn Igoz
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Rifat Vardar
Raif Ding

Halil Turkmen
Hasan Karabacak

Ragib Ozdemiroglu
Receb Ziihtii Soyak

[Reye i§tirdh etmeyenler]
Ibrahim Neemi Dilmen
Afyon Kardhisar
Ali Qetinkaya (Bakan) (Izinli)
tzzet Akosman
Mustafa §eref Ozkan
Mebrure Goneng
Bursa
Amasya
Fatin Giivendiren
Ismail Hakki Mumcu
Refet Canrtez (R. V.)
(Izinli)
Qanakkale
Ankara
Ahmed Cevad Emre
Aka Gfrndtiz
Qarikwi
Falih Rrfki Atay
Fazil Nazmi Orkiin
Hati Qirpan
Qoruh
Kamal Atatiirk (R. C.) Hasan Cavid
§akir Kinaci
Ihsan Kurtkan
Yahya Galib Kargi
Qorum
Antalya
Ali Riza Ozeng
Celal Mengiliborii
Denizli
Rasih Kaplan
Haydar Rustu Oktem
Tevfik Ancan
Necib Ali Kugiika
Tayfur Sokmen
(S. M.)
Tiirkan ftrs
Diyarbekir
Aydtn
Tevfik Bilge
Adnan Ertekin
Edirne
Dr. Mazhar Germen
$eref Aykut
Tahsin San
(Izinli)
(Izinli)
Elaziz
Baltkesir
Fazil Ahmed Aykag
Gl. Kazan Ozalp
Fuad Agrali (Bakan)
(Bakan)
Tahsin Berk (Izinli)
Memed Demir
Erzincan
Orge Evren
Abdiilhak Firat
Bayaztd
Saffet Arikan (Bakan)
Halid Bayrak
Erzurum
(1.1.)
Nafi Atuf Kansu
CbeyduHah
(S. M.)
BUecik
Eskisehir
Ibrahim Qolak
Yusuf Ziya Ozer
Bolu
Gazi Anteb
Cemal Husnii Taray
Ali Kilig
Cevad Abbas Giirer
afemed §ahin
Hasan Cemil Qambel
Numan Menemencioglu
Ismail Hakki Uzmay
(S. M.)
(Izinli)
Remzi Giires
Burdur
Giresun
Halid Onaran
Hakki Tank Us

Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Iqel
Emin Inankur
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
(Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen
(Izinli)
Ali Rana Tarhan
(Baskan)
Dr. Refik Saydaro (Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
(Izinli)
Hamdi Giirsoy
Salah Cimcoz
tzmir
Benal Arrman
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Ru§tu Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiieel
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Tsparta
Kemal Unal
Kars
Fuad Kopriilu
Gl. Muhittin Akyiiz
ftraer Kiintay
(IzinU)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Co§kan
Kayseri
Faik Baysal
Perruh Giipgup
Resid Ozsoy
Veli Yasm (Izinli)
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Ktrklareli
Ziihtii Akin
Kocaeli
Hasan Hayn Tan
Ibrahim Dihlan
Ibrahim Siireyya Yigit
Konya
Ali Muzaffer Goker
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Ibrahim Dalkilig
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Ding
(Izinli)
Receb Peker
Malatya
Ismet Inonii (Basbakan)
Mihri Pektas,
Osman Taner
Vasrf <yinay
(Izinli)
Manisa
Kfini Akeken (Izinli)
Kazim Nami Duru
Refik Ince
Sabri Toprak
(Izinli)
Tahir Hitit
Turgud Tiirkoglu
Maras
Al&eddin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten
(Izinli)
Nuri Ural
Mardin
Edib Ergin
Trfan Ferid Alpaya

(I. A.)

I : 66
Mugla
Yunus Nadi
Mus
Hakki KiLcoglu
Ni§de
Ahraed Vefik Ulugay
(Izinli)
Cavid Oral
(Izinli)
Dr. Rasim Perid Talay
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz

27-5-1937

AH Canib Yontem
Muhittin Baha Pars
Selim Strri Tarcan
(Izinli)
Sayhan
Daraar Ankoglu
Gl. Naci Eldeniz
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mii§tak Mayakon
Stvas
Necmettin Sadak

0 :2

Tekirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Gl. Sitki tike
Hiirrem Ergun
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe

Hamdi Ulkiimen
Hasan Saka
Urfa
Ali Saib Ursavas
iTlt/lllCvl

J-iJ-LLi.ll

L L i l UcLXV 1

(Izinli)
Van
Ibrahim Arvas
Zonguldak
Esad (^akmakkaya

Milli miidafaa vekaleti 1936 yili biitgesinde miinakale icrasma dair olan kanuna verilen
reylerin neticesi
i ' i
i
!
( K a n u n kabul edilmistlr )
Aza adedi : 3 9 9
Reye i^lirak edenler :
Kabul edeiier

258

Eeddedenler :
Musteukifler :
Reye istirak etmeyenler :
Miinhaller :

0
0
141
1

[Kabul
Afyon Karahisar
Berc Turker
Cemal Akgm
Haydar Qergel
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonenc,
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Dr. Taptas
E§ref Demirel
Miimtaz Okmen
Miisjiik Ayagb
Rasim Aktar
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy

Aydm
Dr. Hulusi Alatag
Nuri Goktepe
Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qankli
Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzungar§ili

Memed
Osman
Rahmi
Sabiha

258

:

Demir
Niyazi Burcu
Selc^ik
G6k<jul
Bayazid
Ihsan Tav
Bttecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm

edenler]
Salih Bozok
Bolv
Dr. Erain Cemal Suda
Mitat Dagdemir
§ukrii Giilez
Burdur
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic,
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
M. Fehmi Ger§eker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qandkkale
Dr. Mustafa Bengisu
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Hilmi Ergeneli
§ukrii Yasm
Ziya Gevher Etili
Qankxri
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tuziin
Fuad Bulca
Ilyas Sami Mu§
(Jorum
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar

I : 66
tsmet Eker
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali Kiiguka
Yusuf Bagkaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Rii§tu Bekit
Zeki Mesud Alsan
Ziilfu Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet Igik
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikrii Koqak
Eskisehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
tstamat Ozdamar
Osman I§rn
Gazi Anteb
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Omer Asim Aksoy
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen

27-5 1937

Tsmail Sabuneu
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Gumusane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
Igel
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
§ukrii Ali Ogel
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Gl. Kazim Inane,
Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
tbrahim Demiralay
Miikerrem tTnsal
Kars
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac.
Sitki Serif Eken
§erif Tlden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kala<j

C :2

Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Salih Turgay
KirJdareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odiil
Kirsehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Liitfi Mufid Ozde§
Memed Seyfeli
KocaeM

Ali Dikmen
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Bediz Morova
Cemal Tekin
Dr. Osman §evki Uludag
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid T)ner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Kiitahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Giirprnar
Memed Somer
Na§id Ulug
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabcr
Osman Taner
Manisa
Dr. Saim Uzel
Kenan Orer
Osman Ercjn
Ya§ar Ozey
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Mardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Hilmi Qoruk
Osman Dinger
Riza Erten
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
§ukrii Kaya
Mus
Naki Yiicekok
§evki giloglu
§iikru Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil trdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
tsmail Qama§
Samsun
Ali Tunali
Etem Tuncel
Memed Ali Yiiriiker
Memed Giine§dogdu
Ru§eni Barkin
Ziihtii Durukan
Seyhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nayman
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Bicjer
Tevfik Tarman
Siird
Memed Ali Kurtoglu
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Dr. Galib Ustiin
Hulusi OruQoglu
Hiisamettin Okan
Yusuf Kemal Tengirs.enk

t : 66
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §tikru Bleda
Basim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Bagara

27-5-1937

Tokad
Galib Pekel
Husnii Konay
Resai Eri§ken
Sureyya Tevfik Genoa
Trabzon
Dani$ Eyiboglu
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Suleyman Sim Gedik

C :2
Vrfa

Behcet Giinay
Fuad GokbUdak
GL Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Van
Hakki Ungan
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel

Emin Dramati
Omer Evci
Sim lgoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroglu
Receb Zuhtu. Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Afyon harahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Izzet Akosman
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Giinduz
Valih Rtfki Atay
Hati Qirpan
Kamal Ataturk (R. C.)
Rifat Araz
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Celal Mengiliborii
Rasih Kaplan
Tevfik Arican
Tayfur Sokmen
Tiirkan Ors
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoglu
Tahsin San (Izinli)
Balikesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Orge Evren
Bayazxd
Halid Bayrak (I. k.)
Cbeydullah
Bilecik
Ibrahim Qolak

Cemal
Cevad
Hasan
Ismail
(Izinli)

Bolu
Hiisnii
Abbas
Cemil
Hakki

Taray
Giirer
Qambel
Uzmay

Burdur
Halid Onaran
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Bursa
Fatin Giivendiren
Qaaakkale
Ahmed Cevad Emre
Qank%r*
Fazil Orfeiin
Qoruh
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
(Izinli)
Ali Riza Ozenc,
Denizli
Haydar Rugtii Oktem
Diyarbekir
Tevfik Bilge
(Izinli)
Edirne
§eref Aykut
(Izinli)
Eldziz
Fazil Ahmed Aykag
Fuad Agrali (Bakan)
Tahsin Berk
(Izinli)

Erzincan
Saffet Arikan (Bakan)
Erzurum
Aziz Akyiirek
Nafi Atuf Kansu
(S. M.)
Eski§ehir
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Ali Kilic,
(Izinli)
Memed §ahin
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Remzi Giires
Griresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Emin Inankur
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
(Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmeg
(Izinli)
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem
Eldem
(Izinli)
Hamdi Giirsoy
Salah Cimcoz
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Izmir
Benal Arman
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Ru§tii Aras
(Bakan)
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Isparta
Kemal Unal
Kars
Fuad Koprulii
Gl. Muhittin Akyuz
Omer Kiintay
(Izinli)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Resid Ozsoy
Veli Ya§m
Ktrklareli
Zuhtii Akin
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Ibrahim Sureyya Yigit
Konya
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Turel
(S. M.)
Gl. Ali Fuad Cebesoy

1 : 66
Mustafa Ulusah
(Izinli)
T. Fikret Silay (R. V.)
Kutdhya
Ibrahim Dalkilig
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Ding (Izinli)
Receb Peker
Malatya
tsmet Inonii (Basbakan)
Mihri Pektag
Vasif Qmay
(Izinli)
Manisa
Hikmet Bayur
Kani Akeken
(Izinli)
Kazim Nami Duru
Refik Ince
Sabri Toprak
(Izinli)

27-5-1937

Tahir Hitit
Turgud Tilrkoglu
Mara§
Alaeddin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten
(Izinli)
Nuri Ural
Mardin
Edib Ergin
Irfan Ferid Alpaya

(I. A.)
Mugla
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
(Izinli)
Cavid Oral
(Izinli)

C :^

Dr. Rasim Ferid Talay Rahmi Apak
§akir Kesebir
Ordu
Yahya Kemal Beyatli
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
Tokad
(Izinli)
Gl. Sitki tike
Muhittin Baha Pars
Hurrem Ergun
Selim Sirri Tarcan
Nazim Poroy
Samsun
Trabzon
Dr. Asim Sirel
Halil Nihad Boztepe
Meliha Ulas,
Hamdi tllkiimen
Sayhan
Hasan Saka
Damar Arikoglu
Urfa
Gl. Naci Eldeniz
Ali
Saib
Ursavas
Siird
Memed Emin Yurdakul
Hulki Aydm
Ismail Mu§tak Mayakon (Izinli)
Refet Ulgen
isivas
Necmettin Sadak
Van
Tekirdag
Ibrahim Arvas
Cemil Uybadin
Zonguldak
Faik Oztrak
Esad Qakmakkaya

»-«-«
Vakiflar umum mudiirliigii 1937 biitge kanununa verilen, reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir )
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler : 259
Kabul edenler :
Reddedenler :

259
0

Munha!ler :
Reye i§tirak etmeyenler :
Miinhaller :

0
140
0

[Kabul
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgm
Haydar Qergel
tzzet Akosman
fzzet Ulvi Aykurd
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm

Ankara
Ahmed Ulus
Dr. Taptas
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Miisfik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celai Mengiliborii

edenler]
Dr. Cemal Tunea
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arican
Aydm
Dr. Hulusi Alatas,
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Bahkesir
Cemal Esener
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Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikli
Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzun<jar§ili

Memed Demir
Osman Niyazi Bureu
Rahmi Selc.uk
Sabiha Gokgul

i : 66
Bayazid
Halid Bayrak
Ihsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalin
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Mitat Dagdemir
giikrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Koxmk
Esad Sagay
Mustafa Fehmi Gergeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
§iikru Yasm
Ziya Gevher Etili
Qankm
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tuzun
Fuad Bulca
Ilyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Ismail Kemal Alpsar
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Ba§kaya
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Diyarbekir
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Oniz
Riigtii Bekit
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Zulfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§ukrii Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemit
Emin Sazak
Istamat Ozdamar
Osman Ism
Gazi Anteb

C:2

Hasan Fehmi AtaQ
Hazim Borekgi
§evket Erdogan
Kocaeli
Igel
Ali Dikmen
Ferid Celal Giiven
Kemalettin Olpak
Fikri Mutlu
Nedim Bozatik
Hamdi Ongun
Ragib Akca
Salah Yargi
Istanbul
Ali Barlas
Konya
Ali Rana Tarhan
Ahmed Hamdi Dikmen
Atif Bayindir
Ali Riza Tiirel
Dr. Tugamiral Hakki Bediz Morova
§inasi Erel
Cemal Tekin
Fakihe Oymen
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Gl. Refet Bele
Kazim Giirel
Hayrullah Ergin
Kazim Okay
Sadettin Uraz
Mustafa Eken
Ya§ar Yazici
Mustafa Halid Uner
Ziya Karamursal
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Izmir
Tevfik Fikret Silay
Gl. Kazim Inang
Kutahya
Hiisnii Qakir
Besim Atalay
Kamil Dursun
Dr. §akir Ahmed Ediz
Rahmi Koken
Huseyin Rahimi GiirpiSadettin Epikmen
nar
Isparta
Na§id Ulug
Hiisnii Ozdamar
Malatya
Ibrahim Demiralay
Abdiilmuttalib Oker
Miikerrem Dnsal
Dr. Hilmi Oytag
Kars
Emrullah Barkan
Esad Ozoguz
Gl. Osman Koptagel
Fuad Kopriilii
Mahmud Nedim Zabci
Gl. Muhittin Akyiiz
Mihri Pekta§
Kastamonu
Osman Taner
Dr. §iikrii §enozan
Manisa
Dr. Tevfik Asian
Dr. Saim Uzel
Nuri Tamag
Ali KIIIQ
Hikmet Bayur
Sitki §erif Eken
Bekir Kaleli
Kenan Orer
Gl. AliHikmet Ayerdem §erif Ilden
Osman Ergin
Veled Izbudak
Memed §ahin
Tahir Hitit
Omer Asim Aksoy
Kayseri
Ya§ar Ozey
Remzi Giires
Ahmed Hilmi Kalac,
Mara§
Giresun
Ferruh Giipgiip
Kemal
Kusun
Gl. Ihsan Sokmen
Hasan Ferid Perker
Mardin
Muzaffer Kilic.
Nahid Kerven
Dr. Riza Levent
Miinir Akkaya
Resid Ozsoy
Hilmi Qoruk
Talat Onay
Salih Turgay
Irfan
Ferid Alpaya
Gumn§ane .
Kirklareli
Riza
Erten
Ali §evket Onderser
!§evket Odiil
Mugla
Durak Sakarya
Rir§ehir
Dr. Huseyin Avni Ercan
Edib Servet Tor
Ali Riza Esen
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t: m
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
§ukru Kaya
Mu§
Hakki Kilicoglu
§evki Qiloglu
§iikru Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Ismail Qamag
Samsun
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yiiriiker
Memed Giinegdogdu

27-5

Rugeni Barkin
Zulvtii Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nayman
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfi^ Tarman
Siird
Memet Ali KJurdoglu
§evki Susoy
Sinob
Huhisi Orugoglu
Hiisamettin Okan
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Mehmed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Rasim Bagara
Remzi Qiner

Q :2
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
Tekirdag
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Siireyya Tevfik Genea
Trabzon
Danig Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydin
Raif Karadeniz
S i m Day
Siileyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak

Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet ttlgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Srrn Igoz
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirak etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Mebrure Goneng
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(IzinU)
Ankara
Aka Giindiiz
Egref Demirel
F'alih Rifki Atay
Kamal Ataturk (R. C.)
§akir Kmaei
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Turkan Ors
Ay dm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(IzinU)
Bahkesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Orge Evren

Bayaztd
Ubeydullah
BUecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bulu
Cemal Husnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Ismail Hakki Uzmay
(Izinli)
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(IzinU)
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgug
Fatin Giivendiren
Refet Canrtez (R. V.)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Qankm
Fazil Orkun
Qoruh
Hasan Cavid

Ihsan Kurtkan
(IzinU)
(Jorum
Eyub Sabri Akgol
tsmet Eker
Denizli
Dr. Kazim Samanli
Haydar Rugtii Oktem
Necib Ali Kugiika
(S. M.)
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Edirne
§eref Aykut (Izinli)
Eldziz
¥h7i\ Ahmed Aykag

Fuad Agrali (Bakan)
Hasan Tahsin Berk
(Izinli)
Erzincan
Saffet Arikan (Bakan)
Eski§ehir
Yusuf Ziya Ozer
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Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Giresun
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Sadri Maksudi Arsal
Igel
Emin Inankur
Hakki Saydam
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
Dr. Neget Omer Irdelp
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Halil Etem Eldem
Hamdi Giirsoy
Salah Cimcoz
§ukru Ali Ogel
Izmir
Benal Anman
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Riigtu Aras
(Bakan)
Halil Mentege

t : 66
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Mahmud Esad Bozkurd
§ukru SaracogTu
(Bakan)
Isparta
Kemal tfnal
Kars
Baha Ongoren
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Veli Ya$ni (Izinli)
Kirklareli
Dr. Fuad Uniay
Zuhtii Akin
Kir§ehir
Lutfi Mufid Ozde§
Memed Seyfeli
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Ibrahim Sureyya Yigit
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Konya
Ali Muzaffer Goker
Dr. Osman §evki Uludag
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Muhlis Erkmen (Bakan
Omer Ding
(Izinli)
Receb Peker
Malatya
Ismet tnonii (Basbakan)
Vasif Qmay
Manisa
K&ni Akeken (Izinli)
Kazim Nami Duru
Refik Inee
Sabri Toprak
(Izinli)
Turgud Tiirkoglu
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Memed Erten (Izinli)
Nuri Ural '
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Mardin
Abdurrezzak §atana
Edib Ergin
Osman Dinger
Mugla
Yunus Nadi
Mu§
Naki Yucekok
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
(Izinli)
Oavid Oral (Izinli)
Dr. Rasim Ferid Talay
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Samsun
AH Tunali
Seyhan
Daraar Ankoglu
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran (R. V.)
Hulki Aydin
Ismail Miistak Mayakon

Sinob
Cevdet Kerim Ineedayi
Dr. Galib Ustun
Yusuf Kemal Tengir§enk
Sivas
Neemettin Sadalk
Tekirdag
Cemil Uybadin
Faik Oztrak
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Gl. Sitki ttke
Nazim Poroy
Resai Eri§ken
Trabzon
Hamdi tfrkiimen
Hasan Saka
Seniha Hizal
Vrfa
Ali Saib Ursavaaj (Izinli)
Memed Emin Yurdakul
(Izinli)
Yozgad
Omer Evci
Sungur
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu
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Hudud ve sahiller sdihat umum miidiirliigii 1937 mali yili butge kanununa verilen reyelerin neticesi
( Kanun kabul edilmis tir )
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler ? 261
Kabul edenler : 261
Reddedenler :
0
Mustenkifler :
0
Reye ijtirak etmeyenler : 138
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgm
Haydar Qergel
tzzet Akosman
tzzet UM Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Dr. Taptas
B§ref Demirel
Hati Qirpan
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arican
Aydin
Dr. Hulusi Alata§
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hayrettin Karan
Hacim Qarikli
Ismail Hakki Uzungar(dl
! !f
Osman Niyazi Burcu

Rahmi Selguk
Sabiha Gokgul
Bayazid
Halid Bayrak
thsan Tav
Bttecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalin
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Mitat Dagdemir
§ukrii Gulez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
M. Fehmi Gergeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
§ukru Yasm
Ziya Gevher Etili
Qariktn
Hatice Ozgener
Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Atif Tuziin

Fuad Bulea
Ilyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildmm
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tiirsan
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Bagkaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazrm Sevuktekin
Huriye Oniz
Ru§tu Bekit
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Ziilfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Fldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Aykac,
Erzincan
Abdulhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
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Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§ukrii Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
Istamat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali Kilic.
Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giiree
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilie,
Miinir Akkaya
Gumusane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi AtaQ
§evket Erdogan
Igel
Fikri Mutlu
Hakki Saydam
Istanbul
Ali Barlas
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Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Refik Saydam
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel .
Pakihe Oymen
Gl. Refet Bele
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
§ukrii Ali Ogel
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
GL Kazim Inane,
Hiisnu Qakir
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu
Isparta
Hiisnu Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem Dnsal
Kars
Bah a Ongoren
Esad Ozoguz
Fuad Koprulti
GL Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac.
(
Sitki §erif Eken Serif Ilden
Vcled tzbudak
Kay sen
Ahmed Hilmi Kalac,
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay

27-5-1937

KtrMareU
§evket Odiil
Kir§ehir
Ali Riza Esen
Kocaeli
Ali Dikmen
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Cemal Tekin
GL Ali Fuad Cebesoy
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid Oner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kiitahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Huseyin Rahmi Gurpinar
Na§i<3. Ulug
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oyta§
Emrullah Barkan
GL Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabcr
Mihri Pekta§
Osman Taner
Manisa
Dr. Saim Uzel
Hikmet Bayur
Kenan Orer
Osman Erc,in
Tahir Hitit
Ya§ar Ozey
Mara§
Kemal Kusun
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Mardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Huseyin Avni Ercan
Nuri Tuna
§ukru Kaya
Mu§
Naki Yiicekok
§evki Qiloglu
§iikru Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Faik Soylu
Kamil trdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Ismail Qamas,
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel •
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yuruker
Memed Giine§dogdu
Ru§eni Barkin
Ziihtu Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nayman
Ibrahim Mete
Omer Biqer
Tevfik Tarman
Siird
§evki Siisoy
Sinob
Dr. Galib tlstun
Hulusi Orugoglu
Hiisarnettin Okan
Sivas
GL Akif Oztekin Erdemgil
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Ismail Memed Ugur
Mitat §ukru Bleda
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Rasid Sevig
Ziya Bagara
Tekirdag
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Hurrem Ergun
Hiisnu Konay
Sureyya Tevfik Genca
Trdbzon
Danis, Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Siileyman Sirri Gedik
TJrfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
GL Ahmed Yazgan
Muhittin Dinc,soy
Refet tllgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sirri IQOZ
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dino,
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar
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[Beye i§tiraJi etmeyenlerj
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Giindizz
Falih Rrfki Atay
Kamal Ataturk (R. C.)
Miimtaz Okmen
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Tayfur Sokmen
Turkan Ors
Aydtn
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(Izinli)
Balikesir
Gl. Kazim Ozalp (Bakan)
Meraed Demir
Orge Evren
Bayaztd
Dbeydullah
Bilecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
tsmail Hakki Uzmay
(Izinli)
BUrdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif AkgHc.
Fatin Giivendiren
Refet Canitez (R. V.)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre

Qankin
Fazil Nazmi OrkUn
Qoruh
Asim Us
Hasan Cavid
lhsan Kurtkan
(Izinli)
Denizli
Dr. Kazim Samanli
Haydar Rugtii Oktem
Necib Ali Kugiika
(S. M.)
Edirne
§eref Aykut (Izinli)
Elaziz
Fuad Agrali (Bakan)
Fuad Ziya Qiyiltepe
Tahsin Berk
(Izinli)
Erzincan
Saffet Arikan (Bakan)
Erzurum
Fuad Sirmen
Eski§ehir
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Criresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Emin Inankur
Ferid Celal Giiven
Hamdi Ongun
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
Dr. Neget Omer Irdelp
Halil Etem Eldem
Hamdi Giirsoy
Salah Cimcoz
Izmir
Benal Anman
Celal Bayar (Bakan)

Dr. Tevfik Rustu Aras
(Bakan)
Halil Mente§e
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Mahmud Esad Bozkurd
Isparta
Kemal Unal
Kars
Omer Kiintay
(Izinli)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Veli Yasm
(Izinli)
Ktrklareli
Dr, Fuad Umay
Ziihtii Akin
Kirsehir
Hazim Borekgi
Lutfi Miifid Ozde§
Memed SeyPeli
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Dibl&n
Ibrahim Sureyya Yigit
Konya
Ali Muzaffer Goker
Dr. Osman §evki Uludag
Kazim Giirel
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Ibrahim Dalkilic,
Memed Somer
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Ding
(Izinli)
Receb Peker
Malatya
lsmet tnonu (Basbakan)

— 33T —

Vasif Qmay (Izinli)
Manisa
Kani Akeken (Izinli)
Kazim Nami Duru
Refik Ince
Sabri Toprak
(Izinli)
Turgud Tiirkoglu
Maras,
Alaettin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Memed Erten
Nuri Ural
Hardin
Edib Ergin
Osman Dinger
Mugla
Hiisnii Kitabci
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
Nigde
Ahmed Vefik Ulu§ay
(Izinli)
Cavid Oral
(Izinli)
Dr. Rasim Ferid Talay
Halid Mengi
Ordu
Ahmed lhsan Tokgoz
Ali Canib Yontem

Jlzinli)
Hamdi Yalman
Muhittin Baha Pars
Selim Sirri Tarcan
(Izinli)
Sayhan
Damar Arikoglu
Gl. Naei Eldeniz
Hilmi Uran
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miigtak Mayakon
Memed Ali Kurtoglu
Sinob
Cevdet Kerim Ineedayi
Yusuf Kemal Tengir§enk
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Bwas
^Tecmettin Sadak
Rasim Ba§ara
Ttkkdag
Cemil Uybadm
Paik Oztrak

2U-1WI
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Trabzon
Hamdi Olkiimen
Hasan Sa-kaSirri Day (S. M.)
Urfa
Ali Saib Ursavag

§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Gl. Sitki t k e
Nazira Poroy
Resai Erigken

Memed Emin Yurdakul
(tzinli)
Yozffad
Omer Evci
Sungur
Zonguldak
Ragxb Ozdemiroglu
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Posta,

telgraf ve telefon umum miidurliigunun 1937 mali yili ]Biitge kanununa
verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler : 253
Kabul edenler : 253
Reddedenler :
0
Miistenkifler :
u
Reye iftirak etmoyenler ; 146
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Turker
Cemal Ak§m
Haydar Qer§el
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahm^d Ulus
Dr. Taptas
Egref Demirel
Miigfik Ayagli
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arican
Turkan Ors

Aydm
Dr. Hulusi Alatas.
Nuri Gdktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qankli
Hayrettin Karan
Osman Niyazi Burcu Rahmi Sel§uk
Sabiha GbkQul
Bayazid
Halid Bayrak
thsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Mitat Dagdemir
§ukrii Giilez
Burdur
Halid Onaran

Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Sadettin Ferid Talay
Qanakkale
Hilmi Ergeneli
gukrii Yagin
Qankiri
Hatice Ozgener
Mustafa A-bdulhalik
Renda
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiizttn
Fuad Bulca
tlyas Sami Mug
Qorum
Dr. Mustafa Cantekin
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Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Mtinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tursan
Mazhar Mufid Kansu
Yusuf Baskaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Riigtu Bekit
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
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Ulaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdulhak Firat
Aziz Samih liter
Hikmet I§ik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Gl. Pertev Demirhan
61. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§iikru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
Istamat Ozdamar
Osman I§m
Gazi Anteb
Ali K1I15
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
GUmu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
§evket Erdogan
tgel
Fikri Mutlu
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barks
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Brel
Fakihe Oymen
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Gl. Refet Bele
Bediz Morova
Hayrullah Ergin
Cemal Tekin
Sadettin Uraz
Gl. Ali Fuad Cebesoy
§ukrii Ali Ogel
Kazim Giirel
Yagar Yazici
Kazim Okay
Ziya Karamursal
Mustafa Eken
Mustafa Halid tlner
Izmir
Nairn Hazim Onat
Gl. Kazim Inane,
Ressam §evket Dag
Halil Mente§e
Hiisnii Qakir
Kutahya
,
Kamil Dursun
Besim Atalay
Rahmi Koken
Dr. §akir Ahmed Ediz
Sadettin Epikmen
Memed Somer
Malatya
Isparta
Abdiilmuttalib
Oker
Hiisnii Ozdamar
Emrullah Barkan
Ibrahim Demiralay
Gl. Osman Koptagel
Ears
Mihri Pektas.
Baha Ongoren
Osman Taner
Esad Ozoguz
Manisa
Fuad Kopriilii
Dr. Saim Uzel
Gl. Muhittin. Akyuz
Kenan Orer
Hiisrev Kizildogan
Osman Ergin
Kastamonu
Tahir Hitit
Dr. §ukrii §enozan
Yagar
Ozey
Dr. Tevfik Asian
Mara§
Nuri Tamac,
Kemal Kusun
Sitki §erif Eken
Mardin
§erif llden
Dr.
Riza
Levent
Veled Izbudak
Hilmi
Qoruk
Kayseri
Irfan Ferid Alpaya
Ahmed Hilmi Kalag
Riza Erten
Ferruh Giipgiip
Mugla
Hasan Ferid Perker
Dr.
Hiiseyin
Avni Ercan
Nahid Kerven
Nuri Tuna
Resid Ozsoy
Mu§
Salih Turgay
Naki
YiicekOk
Kirklareli
§evki giloglu
Dr. Fuad Umay
§ukrii Ataman
§evket Odiil
jSligde
. Kir§ehir
Dr. Rasim Ferid Talay
Ali Riza Esen
Faik Soylu
Kocaeli
Halid Mengi
Ali Dikmen
Kamil trdelp
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ordu
Ragib Akca
Ahmed Ihsan Tokgoz
Salah Yargi
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hamdi Yalman
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen Ismail Qamag
Ali Riza Tiirel

-840

Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Gtine§dogdu
Rugeni Barkin
Ziihtii Durukan •
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Esma Nayman
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim lncedayi
Dr. Galib Ustiin
Hulusi OruQoglu
Hiisamettin Okan
Yusuf Kemal Tengirgenk
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdamgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §iikru Bleda
Rasim Ba§ara
Remzi Ciner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Ziya Bagara
Tekirdag
Faik Oztrak
Tokad
Galib Pekel
Hurrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Erigken
Ttabzon
Dani§ Eyiboglu
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Siileyman Sirri Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gfikbudak
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Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
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Emin Draman
Srrri t<joz
Sungur
Zonguldak
t)r. Mitat Altiok

Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel

Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabaeak
Raif Dine.
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Afyon Karahisar
Bursa
Ali Qetinkaya (Bakan) Fatin Giivendiren
Amasya
M. Fehmi Gergeker
Ismail Hakki Mumcu Refet Canitez (R. V.)
(Izinli)
§ekibe Insel
Ankara
Qanakkale
Aka Gundiiz
Ahmed Cevad Emre
Falih Rifki Atay
Dr. Mustafa Bengisu
Hati Qirpan
(tzinli)
Kamal Atatiirk (R. C.) Ziya Gevher Etili
Mumtaz Okmen
Qankiri
§akir Einaci
Fazil Orkttn
Yahya Galib Kargi
Mustafa Onsay
Antalya
Qoruh
Tayfur Sokmen
Hasan Cavid
Aydm
thsan Kurtkan
Adnan Ertekin
Qorum
Dr. Mazhar Germen
Ali Riza Ozeng
Nazmi Topcoglu
Denizli
Tahsin San (tzinli)
Haydar Ru§tu Oktem
Necib Ali Kugiika
Bahkesir
(S. M.)
GL Caznn Ozalp (Bakan)
Diyarbekir
Ismail Hakki Uzungar- Ziilfii Tigrei
§ili
Edirne
Memed Demir .
§eref Aykut
Orge Evren
(tzinli)
Bayaztd
Elaziz
Ubeydullah
Fazil Ahmed Aykag
Bilecik
Fuad Agrali (Bakan)
Ibrahim Qolak
Tahsin Berk
Bolu
(tzinli)
I
Cemal Hiisnii Taray
Erzincan
Cevad Abbas Giirer
Saffet Ankan (Bakan)
Hasan Cemil Qambel
Erzurum
fsmall Hakln Uzmay
Fuad Sirmen
(tzinli)
JjJski§ehir
Burdur
Yusuf Ziya Ozer
Ibrahim Necmi Dilmen
Gazi Anteb
(tzinli)
Bekir Kaleli
Mustafa §eref Ozkan
Numan Menemeneioglu
(S. M.)

Giresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Igel
Emin tnankur
Ferid Celal Guven
Hakki Saydam (tzinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen (tzinli)
Dr. Neget Omer trdelp
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Halil Etem Eldem
(tzinli)
Hamdi Giirsoy
Salah Cimcoz
Izmir
Benal Aran an
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Ru§tu Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Mahmud Esad Bozkurd
§ukru Saracoglu (Bakan)
Isparta
Kemal t)nal
Miikerrem Onsal
Ears
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
(tzinli)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Co§kan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Veli Yasin (tzinli)
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Ktrklarelt
Ziihtu Akin
Kir§ehir
Hazim Borekgi (tzinli)
Lutfi Miifid Ozde§
Memed Seyfeli
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Diblan
Ibrahim Siireyya Yigit
Konya
Ali Muzaffer Goker
Dr. Osman §evki Uludag (Izinli)
Mustafa Ulusan (tzinli)
Tevfik Fikret Silay
(». V.)
Kutahya
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Ibrahim Dalkilig
Muhlis Erkmen (Bakan)
Na§id Ulug
Omer Dine, (tzinli)
Receb Peker
Malatya
Dr. Hilmi Oytag
tsmet Inonii (Basbakan)
Mahmud Nedim Zab™
Vasrf Qmay (tzinli)
Manisa
Hikmet Bayur
Kani Akeken (tzinli)
Kazim Nami Duru
Refik tnce
Sabri Toprak (Izinli)
Turgud Tiirkoglu
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Memed Erten (Izinli)
Nuri Ural

im
Hardin
Abdiirregaak §£tana
Edib Eiigin
Osman Dinger
Mugla
Husuii Kitabci
§ukru KJaya (Bakan)
Yunus Nadi
Hakki Bjbeoglu
Ahmed ¥etik Ulugay
(Izinli)
Cavid Oral (Izinli)
Dr. Abr#paya

Ordu
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Muhittin Baba Pars
Selim Sirn Tfarcan"
(Izinli)
Samsun
Memed Ali Yiiruker
Saykan
Damar Arikoglu
Gl. Naci Eldeniz
Hilmi Uran (R. V.)
Siird
Hulki Aydin
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frabzon
Ismail Mu§tak Mayakor
Halil
Nihad
Boztepe
Memet Ali Kurtoglu
Hamdi Ulkumen
S^vas
Hasan Saka
Necmettin Sadak
Vasfi Ragid Sevig
TJrfa
Tekirdag
Ali Saib Ursavas
Cemil Uybadm
Memed Emin Yurdakul
Rahmi Apak
(Izinli)
§akir Kesebir
Yozgad
Yahya Kemal Beyath
Omer Evci
Tchad
Zonguldak
Gl. Sitki tike
Ragib Ozdemiroglu
Nazim Poroy
Sureyya Tevfik Genoa Reeeb Ziihtti Soyak

Tahikiye umum miidurlugii 1937 mali yili biit§e kamimma verilen reylerin neticesi
( Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi : 399
Beye istirak edenler : 263
Kabul edenler : 263
Beddedenler :
0
Mustenkifler :
0
Beye istirak etmeyenler : 13 6
Miinhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyo&Karahisar
Berc H&feer
Cemal AifeQiij
Haydar @er§el
tzzet Ulvi Aykurd
Mebrure -Eronenc,
Amasya
Esad Uras
Nafiz Afctm
Ankara
Ahmed Ulus
Dr. Taptas
E§ref Demirel
Hati (^irpan
Miisfik Aya§li
Raaim Aktar
Rifat Araz

Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Tevfik Anean
Aydm
Nuri Goktepe
Bahkesir
Oemal Esener
Dr. H. Vasrf Somyurek
Enver Adakan
Hacim Qankli
Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzungar§ili

Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selfuk

Bayazid
Halid Bayrak
Ihsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Mitat Dagdemir
Siikrii Giilez
Burdur
Halid Onaran
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Goiran
Dr. Sadi Konuk
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Esad Sagay
M. Fehmi Gergeker
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
QanaMcale
Hilmi Ergeneli
§iikru Ya§m
Ziya Gevher Etili
Qankm
Hatiee Ozgener
Mustafa
Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us

1 : 66
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Gazi Anteb
Atif Tuziin
Ali
KIIIQ
/ Fuad Bulca
Bekir Kaleli
Ilyas Sami Mug
Gl. Ali Hikmet AyerQorum
dem
Ali Riza Ozenc,
Dr. Mustafa Cantekin Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Ismail Kemal Alpsar
Remzi Giires
tsmet Eker
Munir Qagil
Giresun
Nabi Riza Yildirim
Gl. Ihsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Denizli
Muzaffer Kilic,
Dr. Hamdi Berkman
Munir Akkaya
Dr. Kazim Samanli
Gumu§ane
Emin Asian Tokad
Ali §evket Ondersev
Gl. §efik Tiirsan
Durak Sakarya
Mazhar Miifid Kansu
Edib Servet Tor
Yusuf Bagkaya
Hasan Fehmi Atac.
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali On- §evket Erdogan
goren
Igel
Gl. Kazim Seviiktekin Emin Inankur
Fikri Mutlu
Huriye Oniz
Hamdi Ongun
Rugtii Bekit
Istanbul
Tevfik Bilge
Ali Barlas
Zeki Me sad Alsan
Ali Rana Tarhan
Zulfii Tigrel
Atif Rayindir
Edirne
Dr. Tugamiral Hakki
Dr. Fatma Memik
§inasi Erel
Faik Kaltakkiran
Fakihe Oymen
Mecdi Boysan
Hamdi Giirsoy
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Fuad Ziya Qiyiltepe
Siikrti
Ali Ogel
Erzinean
Yai?ar
Yazici
Abdiilhak Firat
Ziya Karamursal
Aziz Samih liter
Hikmet Isjk
Izmir
Benal Arnnan
Erzurum
Gl Kazim Inane,
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer Rahmi Koken
Dr. Saim Ali Dilemre Sadettin Epikmen
§iikru Saracoglu
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Isparta
Nafi Atuf Kansu
Hiisnii Ozdamar
Nafiz Dumlu
Ibrahim Demiralay
Nakiye Elgtin
Mukerrem "Dnsal
§iikru Kocjak
Kars
E&kiqehir
Baha Ongoren
Ahmed Ozdemir
Esad Ozoguz
Istamat Ozdamar
Fuad Koprulu.
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Gl. Muhittin Akyuz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tama§
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Faik Baysal
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay
Sevket Odiil
Kir§ehir
Ali Riza Esen
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazrai Giirel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid tlner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Memed Somer
Na§id Ulug
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Malatyd
Abdulmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac,
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Osman Taner
Manisa
Dr. Saim Uzel (I. A.)
Kenan Orer
Osman Ergin
Tahir Hitit
Ya§ar Ozey
Mara§
Kemal Kusun
Mardin
Dr. Riza Levent
Hilmi Qoruk
Riza Erten
Muglm
Dr. Hiiscyin Avni Ercan
Hiisnu Kitabei
$ukrii Kaya
Mu§
Naki Yucekok
§evki Qiloglu
§iikru Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil trdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Ismail Qama?
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yuriiker
Memed Gunegdogdu.
Ru§eni Barkm
Zuhtii Durukan
Sayhan
Ali Munif Yegena
Damar Ankoglu
Esma Nayman
Omer Biger

1 : 66
Tevfik Tarman
Siird
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim Ineedayi
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Orugoglu
Yusuf Kemal Tengirsenk
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §ukni Bleda
Rasim Bagara
Rerazi Qiner
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Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Siileyman Srrn Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl Ahmed Yazgan
Muhittin Din§tfoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas

Sabiha G8rkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Paik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Galib Pekel
Hurrem Ergiin
Hiisnii Konay
Resai Erisken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Dani§ Eyiboglu

[Reye iftirdk
Afyon Karahisar
Ali Ctetmkaya (Bakan)
Izzet Akosman
Amasya
tsmail Hakki Muracu
(Izinli)
Ankara
Aka Giinduz
Falih ttifki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
Miimtaz Okmen
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya ,
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Tiirkan Ors
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alata§
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoglu
Tahsin San (Izinli)
Bahkesir
General Kazrm Ozalp
(Bakan)
Memed Demir
Orge Evren
Sabiha G6k<jiil
Bayaztd
Ubeydullah

Bilecik
tbrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Ismail Hakki Uzmay
(Izinli)
Burdur
tbrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Fatin Giivendiren
Refet Canrtez (R. V.)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
(Izinli)
Qanktn
Fazrl Nazmi Orkiin
Qoruh
Hasan Cavid
thsan Kurtkan
(Izinli)
(Jorum
Eyub Sabri Akgol
Denizli
Haydar Ru§tii Oktem
Necib Ali Kugiika
(S. M.)

C :2
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sirn tgoz
Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabaeak
Raif Ding
Receb Ziihtii ftoyak
Rifat Vardar

etmeyenler]
Edirne
$eref Aykut
(Izinli)
Eldziz
Fazil Ahmed Aykac,
FuadAgrah (Bakan)
Tahsin Berk
(Izinli)
Erzincan
Saffat Arikan (Bakan)
Erzurum
Fuad Sirmen
Eskisehir
Emin Sazak
Osman Tsin
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Numan Menemencioglu
(S. M.)
Griresun
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
l$el
Ferid Celal Giiven
Hakki Saydam
(Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen (Izinli)
Dr. Ne§et Omer trdelp

OAA

Dr Refik Saydam
(Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Fit >m Eldcm
(IzinU)
Salah Cimcoz
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Riigtu Aras
(Bakan)
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Isparta
Kemal Unal
Ears
Omer Kiintay
(Izinli)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kayseri
Ferruh Giipgiip
Veli Yasm
Ktrklareli
Zuhtii Akm
Ktr§ehir
Hazim Borekgi
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(IzinH)
Lutfi Mufid Ozdes.
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ibrahim Diblan
Ibrahim Siireyya Yigit
Konya
AH Muzaffer Goker
Dr. Osman §evki Uludag (Izinli)
Mustafa Ulusan
Kiitahya
Ibrahim. Dalkilic,
Muhlis Erkmen
(Bakan)
Omer Ding (IzinH)
Receb Peker
Malatya
Ismet tnonii (Basba*
kan)
Mihri Pekta§
Vasrf QJmay (IzinH)

Martha
Hikmet Bayur
Kani Akeken
Kazim Nami Duru
Refik Ince
Sabri Toprak (IzinH)
Turgud Tiirkoglu
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Hasan Resid Tankud
Memed Erten
(IzinH)
Nuri Ural
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Edib Ergin
Irfan Ferid
Alpaya
(I. A.)
Osman Dinger
Mugla
Nuri Tuna
Yunus Nadi
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Mu§
Hakki Kilicoglu
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
(IzinH)
Cavid Oral (Izinli)
Dr. Rasim Perid Talay
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
AH Canib Yontem
Muhittin Baha Pars
Selim Sirri Tarcan
(IzinH)
Sayhan
Gl. Naci Eldemz
Hilmi Uran (R. V.)
Ibrahim Mete
Siird
Hulki Aydm
tsmailMu§tak Mayakon
Memed AH Kurtoglu

Sinob
Husamettin Okan
Sivas
Necmettin Sadak
Tekirdag
Cemil Uybadin
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatb
Tokad
Gl. Sitki tike
Nazim Poroy
Trabzon
Hamdi Dlkiimen
Hasan Saka
S i r n Day (S. M.)
ZJrfa
AH Saib Ursavas,
Memed Emin Yurd&fcul
(Izinli)
Yozgad
Omer Evci
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu

mm**

Zararli ilaclan gayri me§ru ticaretinin meni hakkmda Cenevrede aktedilen mukavelenin tasdikina
dair kanuna verilen reylerin neticesi
( E a n u n kabul edilmistir )
Aza adedi
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
MiistenMfler
Reye istirak etmeyenler
MunhaUer

: 399
: 247
: 247
:
0
:
0
:
:

152
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Ak§m
Haydar Qergel
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gonene.
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin

Ankara
Ahmed Ulus
Dr. Taptas
E§ref Demirel
Mumtaz Okmen
Miigfik Ayagli
Rasim Aktar
Rifat Araz

Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemal Tunca
Numan Aksoy
Tevfik Arican
Turkan Ors
Aydtn
Dr. Hulusi Alatas.
Nuri Goktepe
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Balikesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasrf Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikli
Hayrettin Karan
Ismail Hakki UzungarSlll

Osman Niyazi Burcu

I : 66
Bayazid
Halid Bayrak
Ihsan Tav
BUecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalra
Bolu
Dr. Emm Gemal Suda
Mitat Dagdemir
§iikrii Giilez
Bursa
Asaf Doras
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk.
Esad Sagay
M. Fehmi Ger<jeker
Sadettin Perid Talay
§ekibe Insel
Qandkkale
Hilmi Ergeneli
§iikrii Yagm
Ziya Gevher Etili
Qank%r%

Hatice Ozgoner
Mustafa Abdiilhalik
Renda
""-*
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Asim Us
Atif Tiiziin
Puad Bulea
Ilyas Sami Mu§
Qorum
Ali Riza Ozen§
Dr. Mustafa Cantekin
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir CJagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Emin Asian Tokad
Gl. §efik Tfirsan
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Bagkaya
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Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Sevuktekin
Huriye Oniz
Riistu Bekit
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Edime
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih, liter
Hikmet Igik
Erzurum
Aziz Akyiirek
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Gl. Zeki Soydemir
Nafi Atuf Kansu
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgiin
§ukrii Kogak
EskiseMr
Ahmed Ozdemir
Istamat Ozdamar
Gazi Anteb
Bekir Kaleli
Omer Asim Aksoy
Giresun
Gl. Ihsan Sokmen
Muzaffer Krlic.
Miinir Akkaya
Gumusane
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atac,
§evket Erdogan
tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hamdi Ongttn
Istanbul
Ali Barlas
Ali Ran a Tarhan

C :2

Atif Baymdir
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah ErgiiE
Sadettin Uraz
Siikrii Ali Ogel
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Armian
GL Kazim Inane.
Halil Mentege
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
Siikrii Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem tJnsal
Kars
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac,
Sitki $erif Eken
Serif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac.
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay
Sevket Odiil
Kirsehir
Ali Riza Esen
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi

— 346 —

Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Riza Tiirel
Bediz Morov*
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid Uner
Nairn Hazim Onat
Rpssnm ^pvket Dag
Tevfik Fikret Sday
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Bdiz
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Memed Somer
Nagid Ului
Malatya
Abdulmuttalib Oker
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mihri Pektas.
Osman Taner
Manisa
Kenan Orer
Osman Ergin
Tahir Hitit
Ya§ar Ozey
Mara§
Kemal Kusun
Hardin
Dr. Riza Levent
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
Siikrii Kaya
Mu§
Naki Yucekok
§evki Qiloglu
Siikrii Ataman
Ni§de
Dr. Abravaya
Halid Mengi
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Kainil trdelp
Qrdit
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Hamdi Yalman
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuneel
Meliha Ula§
Memed Ali Yiiruker
Memed Gune§dogdu
Ru§eni Barkm
Ziihtu. Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Damar Ankoglu
Esma Nayman
Ibrahim Mete
Omer Bi§er
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Tevfik Tarman
Siird
Sevki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Dr. Galib ttstiin
Hulusi Orugpglu
Yusuf Kemal Tengir§enk
Swas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Mitat §ukrii Bleda
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Gunaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
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Tekirdafi
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tokad
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Eri§ken
Siireyya Tevfik Genca
Trabzon
Danis. Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
Suleyman Sirri Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan

Muhittin Dingsoy
Refet tJlgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Ekrem Pekel
Emin Draman
Sirri IQOZ
Sungur
Zongiddak
Dr. Mitat Altiok
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Dine,
Reeeb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Izzet Akosman
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(tzinli)
Ankara
Aka Giinduz
Falih Rifki Atay
Hati Qirpan
Kamal Atatiirk (R. C.)
§akir Kmaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Rasah Kaplan
Tayfur Sokmen
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoglu
Tahsin San (Izinli)
Balikesir
General Kazim Ozalp
(Bakan)
Memed Demir
Orge Evren
Rahmi Selguk
Sabiha Gokgiil

Bayazid
Ubeydullah
BUecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Ismail Hakki Uzmay
(Izinli)
Burdur
Halid Onaran
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Atif Akguc,
Fatin Giivendiren
Refet Canitez
(R. V.)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Qankin
Fazil Orkiin
Qoruh
Hasan Cavid

Ihsan Kurtkan
(Izinli)
Qorum
Eyub Sabri Akgol
Denizli
Haydar Rifegtu Oktem
Necib Ali KuQiika
(S. M.)
Diyarbekir
Ziilfii Tigrel
Edirne
geref Aykut (Izinli)
Elaziz
Fazil Ahmed Aykag
Fuad Agrali (Bakan)
Tahsin Berk
(Izinli)
Erzincan
Saffet Ankan (Bakan)
Erzurum
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Eski§ehir
Emin Sazak
Osman Isin
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Ali Kilie,
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Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Numan Mencmencioglu
(S. M.)
Remzi Giires
Giresvn
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Oumu§an6
Ali §evket Ondersev
tqel
Ferid Celal Guven
Hakki Saydam (Izinli)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen
Dr. Ne§et Omer trdelp
Dr. Refik Saydam
Gl. Refet Bele
Balil Etem Eldem
Salah Cimeoz
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy

J ....:,::.:)
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Hasan Ali Yiicel
Hiisnii Qakir
Kamil Dursiin
Mahmud Esad Bozkurd
tsparta
Kemal (Jnal
ftars
Esad Ozoguz
Puad Koprulii
Memed Nazif Sirel
Omer Kilntay
(tzinli)
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Ibrahim 0rantay
Sami Erkman
Tahsin Co§'kan
Kfryseri
Faik Baysal (S. M.)
Veli Yasm (tzinli)
Kttklareli
Zuhtii Akm
Kir§ehir
Hazim BSrekgi
Lutfi mm
Ozdes.
Memed Seyfeli
itpcoeli
tbrahim Diblan
Ibrahim Sureyya Yigit
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Konya
Ali Muzaffer Goker
Dr. Osman gevki Uludag
Mustafa Ulusan
(tzinli)
Kiitahya
Ibrahim Dalkilic,
Muhilis Erkmen
(Bakan)
Omer Ding (Izinli)
Receb Peker
Malatya
Dr. Hilmi Oytac,.
Ismet Inonu (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabei
Vasif Qm&y (Izinli)
Manisa
Dr. Saim Uzel (I. A.)
Hikmet Bayur
Kani Akeken
(Izinli)
Kazim Nami Duru
Refik Ince
Sabri Toprak
Turgud Tiirkoglu
Mara$
Al&ettin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
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Memed Erten (Izinli)
Nuri Ural
Mardin
Abdurrezzak §atana
Edib Ergin
Osman Dinger
Mu§la
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kikgoglu
Nipde
Ahmed Veiik Uluxjay
(Izinli)
Cavid Oral (Izinli)
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgdz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Ismail Qama§
Muhittin Baha Pars
Selim Sim Tarcan
(Izinli)
Sayhan
01. Naci Eldeniz
Hilmi Uran (R. V.)
Siird
Hulki Aydm

Ismail Mii§tak Mayakon
Memed Ali Kurdoglu
Sinob
Htisamettin Okan
Sxvas
Necmettin Sadak
Rasim Ba§ara
Tekirdajj
Cemil Uybadm
§akir Eesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tokad
Galib Pekel
Gi. Sitki tike
Nazim Poroy
Trdbzon
Hamdi Dlkumen
Hasan Saka
Sirn Day (S. M.)
Vrfa
Ali Saib Ursavas.
Memed Emin Yurdakul
(Izinli)
Yozgad
Celal Arat
Omer Evci
Zonguldak
Ragib Ozdemiroglu

T» B* M. M. Matbaast

S. Sayisi: 171
Te§viki sanayi kanununun muaddel 26 nci maddesinin
tefsirine dair Ba$vekalet tezkeresi ve iktisad, Maliye ve
Butge encumenleri mazbatalan (3/206)

T. C.
BasveMlet
Kararlar Mudurliigu
Sayi: 6/742

29-11-1936

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek ReisUgine
28 mayis 1927 tarihli ve 1055 sayili tesviki sanayi kanununun muaddel «26» nci maddesinin tefsiri
hakkinda Iktisad vekilliginden yazilan 22 - I I -1936 tariih ve 2227 sayili tezkere sureti sunulmustur.
tsin tefsir yolu ile halline yiiksek musaadelermi dilerim.
Basvekil
/ . tnonii

Iktisad vekilligiiiin 22 - II - 1936 tar.ih ve 2227/7510

sayili

tezkeresi suretidir.

28 mayis 1927 tarihli ve 1055 sayili tesviki sanayi kanununun muaddel 26 nci maddesi:
muafiyet ruhsatnamesini haiz sinai bir niiiessesenin baskalarma devir veya icari
takdirinde
o muessesenin istifade ettigi miisaade ve muafiyetlerin de aynen yeni sahib veya mustecire intikal ve muessesenin baska yere nakli halinde muafiyetlerin aynen devam edecegini, aneak isbu
nakil, devir veya iear muamelesinin alti ay zarfinda tahriren Iktisad vekaletine ihbar ve muafiyet
ruhsatnamesinin tebdilinin istenilmesinin mecburi oldugunu aksi takdirde ruhsatnamenin hiikunisiiz addolunacagini amir bulunmaktadir.
Yine ayni kanunun diger maddeleri mucibince vekaletimizin, muafiyet
ruhsatnamesini haiz
sinai niiiesseseler nezdinde yapaeagi teftis ve murakabe ve takiblerde, bir muessesenin vasiflarmi
ve bunun sahibini bilmesi zaruri oldugu ve bunu teminen konulan 26 nci maddedeki devir tabiriiiin
sumullu. manasinda alinmasi lazim gelecegi mutalea edilerek bir miiesses'e sahibinin yanina ortak
almasi suretile muessesenin bir sahiblik vaziyetinden iki sahiblik vaziyetine gecmesinde ve yahud
bir muessesenin bir sahis elinde iken bir sirkete veya bir sirket elinden. bir salhsa gecmesinde ve ruhsatnamede adlari yazili olanlardan bazilarinin hisselerini ortaklarina devretmek suretile faibrika ile alakalari
kesmelerinde veya ruhsatnameyi haiz bir sirketin unvan ve mahiyeti degistirilerek ayni sahislardan ]>aska bir sirket teskil ile fabrikayi isletmege devam etmeleri halinde devir muamelesinin
tahakkuku asikar oldugundan bu muameleler kanun maddesinin ikinci fikrasinda tayin olunan
alti aylik miiddet zarfinda vekalete ihbar edilmedikleri takdirde ayni madde hiikmiine tevfikan muafiyet ruhsatnameleri iptal ed.ilmekted.ir.
Aneak alakadar miiesseseler tarafindan Devlet §urasma ;icilan idari davalar neticesinde: Devlet §urasmca, «Viicude getirdigi sinai bir miiessese i<jin usuliine tevfikan muafiyet ruhsatnamesi
almis olan l)ir kimsenin o miiesseseyi isletmek iizere yanina sermaye noksamndan bir serik almasinin tesviki sanayi kanununun 26 nci maddesinde mevznbahs devir mahiyetinde olmadigma ve miiesseseyi sahsa muzaf olmaktan kaldiran anonim §irket te§kili vaziyetinin bittabi bu kaideden
miistesna bulunduguna ve kollektif sirketi teskili ise tesviki sanayi muafiyetinin mevzuunu teskil
eden sinai miiesseseyi ruhsatnameyi hamil olan kimsenin mulkiinden
nezetmeyecegine ve bu
vaziyeti alti ay ic,inde ihbar etmemis bulunmanin, ruhsatnamenin iptaline sebeb teskil etmeyecegine» karar verilmi^tir.

Bir miiesseseyi sahsa niuzaf olmaktan kaldirmak eihctinden, ticaret kanunu hukiinilerine gore
anonim sirketle diger ticari sirketler arasinda farkbulunniadigmdan ve yukarrda arzolunan hallerde devir muamelesinin tahakkuku ve muddotinde ihbar vecibesini yapniayanlar hakkinda kanun htikmuniin tatbiki zaruri goriilmekte olduguiidan kanun maddesinin Biiyiik Millet Meclis'mce tefsirine
yiiksek miisaadelerini arz ve rica ederim.
:

Iktisad enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
tktisad enciimeni
Karar No. 14
Esas No. 3/206

26 -1 -1937

Yiiksek Reislige
28 mayis 1927 tarih ve 1055 sayili Te§viki
sanayi kanununun muaddel 26 nci maddesinin
tefsiri hakkinda tktisad vekilligince hazirlanip
Icra Vekilleri Heyetince Yiiksek Meclise arzi
kararlagtinlan tezkere enciimenimize verilmekle tetkik ve miizakere olundu:
Tefsiri istenen muaddel 26 nci madde:
Muafiyet ruhsatnamesini haiz smai bir miiessesenin bagkalanna devir veya icari takdirinde o muessesenin istifade ettigi miisaade ve
muafiyetlerin de aynen yeni sahib veya miistecire intikal ve miiesseesenin baska yere nakli
halinde muafiyetlerin aynen devam edecegini;
ancak i§bu nakil, devir veya icar muamelesinin
alti ay zarfinda tahriren tktisad vekaletine ihbar ve muafiyet ruhsatnamesinin tebdilinin istenilmesinin mecburi oldugu aksi takdirde ruhsatnamenin hiikiimsiiz addolunacagmi amir bulunmaktadir.
Iktisad vekaleti bu maddeye dayanarak te§viki sanayi muafiyetini haiz miiesseselerde yapacagr tefti§ ve murakabe ve takiplerde sahiplerinin bilinmesi zaruri oldugu ve bunu teminen konulan 26 nci maddedeki (devir) tabirinin
siimullu manasmda almmasmi miitalea ederek
muafiyet ruhsatnamesini haiz bir §ahsm yanina
bir §erik almasmi devir telakki etmekte ve bu
suretle kanuni miiddeti zarfinda keyfiyeti Iktisad vekaletine tahriren bildirmeyen miiessese
sahibinden ruhsatnamenin istirdadi icab edecegi
neticesine varmaktadir. Ancak alakadar miiesseseler tarafindan bu miinasebetle Devlet §urasma acilan idari davalar neticesinde Sura; sermayesini takviye maksadile bir §ahsm yanina §e-

rik almasmi kanunun istihdaf ettigi mahiyette
tarn bir devir telakki etmedigi ve anonim §irketlerde oldugu gibi miiesseseyi sahsa muzaf
olmaktan kaldrran bir vaziyet de dogurmadigmdan bu halin miiesseseyi muafiyet sahibinin
miilkiinden nez etmiyecegine gore ruhsatnameli
bir §ahsm yanina §erik almasmm mezkur ruhsatnameyi istirdad igin kafi bir sebeb te§kil etmiyecegine karar vermigtir.
Keyfiyeti tetkik eden enciimenimiz Surayi
Devletin bu kararmi isin icabina daha uygun
gormii§ ve esasen verilen izahata nazaran da
yeni hazirlanmakta olan tesviki sanayi kanununda bahsi gegen serik alma vaziyetindeki
devrin ihbar edilmemesi halinde istirdada gidilmedigi ifade edilerek ciiriim ile ceza arasinda
daha adilane bir formiil bulmak yoluna gidildigi anlagildigmdan hazirlanmakta olan yeni layihanin neticesine kadar Surayi Devlet karari
dairesinde muamele yapmayi Enciimenimiz de
adalete uygun gorerek maddeyi tefsire miitehammil gormemi§tir.
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek iizere
Yiiksek Reislige sunulur.
Iktisad En. lis.
Tekirdag
S. Kesebir
Afyon K.
Berg Turkcr
Samsun
Ali Tunah
Giimusane
Edib Tor
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M. M.
Giresun
1. Sabuncu
Aydin
IT. Alatas
Konya
If. Dikmcn

Katib
Nigde
Dr. R. F. Talay
Konya
Kazim Okay
Mara§
Kemal Kusun
Ankara
A. JJlus
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Maliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye enciimeni
Karar No. 36
Esas No. 3/206

3 -IV - 1937

Yiiksek Reislige
1055 sayili tesviki sanayi kanununun muaddel 26 nci maddesinin tefsiri talebini havi
Basrekaletin 29 subat 1936 tarihli ve 6/742
sayili tezkeresi Iktisad enciimenince miizakereden sonra encumenimize tevdi kilmmi^trr. Encumenimiz, Iktisad vekaleti ve Sanayi isleri
U. miidiiru de bulundugu halde, keyfiyeti
tetkik ve miizakere etti.
Tesviki sanayi kanununun 26 nci maddesi,
muesseselerin hangi hallerde vaki degisiklikleri Iktisad vekaletine tescil ettireceklerini gbstermektedir. Muesseselerin devri de bu nailer
arasmdadir. Ancak bazi miiessese sahibleri diger sahislarla gerek miilkiyet ve gerek isletmede birleserek adi sirketler kurmu§lardir. Bunun
devir addedilebilecegi dusiincesile keyfiyet
Devlet §urasma intikal etmis ve §uraoa Amonim sirket haline gecmemek kaydile namma
muafiyet ruhsatnamesi muharrer kimselerin

yanlarma serik almasi devir telakki edilmemisdir. keyfiyetin tefsiren de halli istenilmis Iktisad enciimenince de Devlet §urasi karari kanunun ruhuna uygun gbrulmus,tur.
Tesoil muamelesinin idari bir inzibat mevzuu olub muafiyet namma muharrer olan kinase iizerinde de bu mesuliyet devam ettigine
gore encumenimiz bu keyfiyetin devir sayilmamasi cihetinde Iktisad encumeninin miitaleasma istirak etmistir. Yiiksek Reislige sunulur.
Maliye En. Beisi
M. M.
Katdb
Qankiri
Bayazid
Isparta
M. Onsay
Ihsan Tav
Kemal Vnal
Bursa
Aydm
Istanbul
A. Baymdir
Adnan
Dr. G. Kahraman
Manisa
Izmir
Diyarbekir
Kamil Dursun Ifmriye Oniz
Tahir IHtit

Butge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge Enciimeni
Mazbata No. Ill
Esas No. 3/206

19 - V -1937

Yiiksek Reislige
1055 numarali tesviki sanayi kanununun 26
nci maddesinin tefsiri hakkmdaki Basvekaletin
29 - II - 1936 tarih ve 6/742 sayili tezkeresi Iktisad ve Maliye encumenleri mazbatalarile birlikte enciimenimize verilmekle tktisad vekaleti
siyasi mustesari hazir oldugu halde okundu ve
konusuldu:
Tefsiri taleb olunan keyfiyet tesviki sanayi
kanununun 26 nci maddesinin (Smai bir miiessesenin ahara devir veya icari takdirinde o
mtiessesenin istifade eyledigi musaade ve muafiyetler dahi aynen yeni sahib veya mustecire

intikal eyler) §eklinde yazili olan ibaresindeki
ahara devir tabirlerinden maksad neoldugudur.
Iktisad vekaleti tesviki sanayi kanunu mucibincemuafiyeti haiz miiesseselerde yapacagi teftis,
murakabe ve takibler de sahiblerinin bilinmesi
zaruri bulunduguna istinad ederek miiessese sahibinin miiessesesine kollektif veya hususi
bir sirket halinde ortak almasi hallerini dahi
mtiessesenin ahara devri tabirine ithal ederek
bu gibileri alti ay zarfmda keyfiyeti haber vermege mecbur tutmaikta ve haber vermiyen olursa ruhsatnamelerini hukiimsuz saymakta oldu-
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gu ve tatbikatm bu suretle cereyanmdan miiteessir olanlarm bu hususta §urayi devlete miiracaati uzerine §urayi devletge de kollektif sirketin anonim sirket gibi miiesseseyi ruhsatnameyi haiz kimsenin miilkunden nezeden bir raahiyeti olanuyacagmdan behsederek muafiyet
ruhsatnamesini haiz bir kimsenin o miiesseseyi
beraber i|letmek iizere yanina bir serik almasinm ahara devir saydmryacagma ve binaenaleyh
bu hadiseyi haber vermiyenlere aid ruhsatnamenin iptal edilemiyecegine karar verilmisf, bu
karar ile tktisad vekaletince yapilan tatbikat
arasmdaM miiibayenetin halli icin kanunun tefsirine ihtiyac, oldugu anlasilmistir.
tktisad enciimeni §ura kararmi adalete daha
ziyade uygun buldugundan bahsederek maddeyi
tefsire imutehammil gormedigini ifade eylemekte, Maliye enciimeni de §ura kararmi kanunun
ruhuna uygun gordugiinu ifade ederek Iktisad
encurneninin fikrine iftirak eyledigini mazbatasma yazmis bulunmaktadir.
Enciimenimiz yaptigi tetkikatta 26 nci maddenin muafiyeti haiz smai miiessese sahibleri
igin koydugu ihfoar mecburiyeti miiessese sahibinin daima tktisad vekaletince malum olmasmi
teminden ibaret olub boyle bir miiessese sahi-

binin isletmesine veya sermayesine ortak suretile yanina bir §erik almasi halinde o miiesseseden alakasi kesilmi§ sayilamiyacagmdan bu
keyfiyeti ihbar etmesi zaruri ohnadigmi ve tesviki sanayi kanununun ruhu himaye olup kanunun maddelerinden bunu tahdid edici bir hiikiim gikarmak miimkun bulunmadigi ve kanundan bu manayi cjkarmak lazimgeldigi neticesine varmistir.
Ancak kanunda bu hukum sarih olmadigmdan enciimenimiz maddenin tefsir edilmesine karar vermis, ve bu maksadi temin i§in hazrrlanan tefsir fikrajsi Umumi heyetin tasvibine
konulmak iizere Yiiksek Reislige sunulmustur.
Reis
M. M.
Katib
Burdur
Trabzon
Istanbul
M. §eref Ozkan R. Karadeniz F. Oymen
Qorum
Edirne
Gazi Anteb
M. Cantekin F. Kciltahlarmi A. H. Ayerdem
Izmir
Mara§
Mus
K. Iimng
A. Tiritoglu
$. Ataman
Oru
Siird
Sivas
II. Yalman
M. Mayakon
Remzi Qwwr
Yozgad
S. Iqbz

Tefsir fikrasi
Muafiyet ruhsatnamesini haiz smai bir miiessese sahibinin anonim sirket teskili gibi miiesseseyi S/ahsa muzaf olmaktan kaldirmiyacak
sekilde kollektif veya hususi bir sirket teskili

suretile sermaye veya isletmesine ortak almasi
1055 sayili te^viki sanayi kanununun 26 nci
maddesinde zikredilen miiessesenin ahara devri
hali sayilmaz.
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S. Say i si: 182
Tahlisiye umum mudurlugu 1936 mail yih butgesinde I9I5
lirahk munakale yapilmasina dair kanun layihasi ve Butge
encumeni mazbatasi (1/788)

T. G.
Basvekdlet
Kararlar mudurlugu
Sayi : 6/1431

'
28 -IV -1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Tahlisiye umum mudurlugu 1936 mail yili biitQesinde munakale yapilmasi hakkmda Mialiye
vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - IV - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi
kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
t. Inonii

Mucib sebebler
Tahlisiye Umum mlidiirlugiinun 1936 mall yili biitQesinin 20 nci faslina konulan tahsisat
Isvegte Grotenbergde toplanan 4 ncti beynelmilel tahlisiye kongresine istirak miinasebetile ihtiy a n icab eden miasraflari karsilamaga kafi gelmemds oldugundan ayni biitQenin 14 ncii (Bina
tamirati) faslmdan 1915 liramn tenzil edilerek 20 nci faslina
eklenmesi gerekli goriilmiis ve
bu maksatla ilisik kanun layihasi tanzim kilinmistir.

Butge enciimeni mazbatasi
"r

T. B. M. M.

Butge encumeni
M. No. 117
Esas No. 1/788

,

22-V-1937

Yiiksek Reislige
Tahlisiye umum miidiirluguniin 1936 mali
yili biitQesinde 1 915 liralik munakale yapilmasina dair olup Basvekaletin 28 nisan 1937 tarih ve 6/1431 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise
sunulan kanun layihasi Iktisad vekili ve Tahlisiye umum miidiirii hazir olduklan halde okundu ve konusuldu:

memesine binaen 1 915 lira daha ilavesi suretile
ve munakale yolile bu tahsisatin tezyidi istenmektedir. Alinan izahat iizerine serdedilen miitalea enciimenimizce muvafik goriilmiis ve layiha oldugu gibi kabul edilmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.

Tahlisiye umum mudurlugu 1936 mali yili
biitQesinin 20 nci (1936 senesinde Isvegte toplanacak olan Dordiincii beynelmilel tahlisiye kongresine istirak ve tetkikat igin Avrupa harcirahi) faslina konmus olan tahsisatin kifayet et-

Reis V.
M. M.
Isparta
Trabzon
Miikerrem tJnsal B. Karadeniz
Qorum
Qorum
M. Cawtekin
E. Sabri Akgol

Katib
Istanbul
F. Oymen
Edirne
F. Kaltakkiran

Griimii^ane
JJ. Sakarya

Maras
T. Tiritoglu

Malatya
0. Taner

Mu§
Ordu
S. Qiloglu 11. Yalman

Sivas
Yozgad
liemzi Qiner 8. Igoz

HUlCClMfETtN TEKLlFl
Tahlisiye timum mudiirlugu 1986 mall yili
butgesinde munakale yapilmasma dair kanun
Idyihasi
MADDE 1 — 1936 mali yili Tahlisiye Umum mudurlugii butgesinin 14 ncii (Bina tainirat masrafi) faslindan 1915 lira tenzil edilerek 20 nci (1936 senesinde tsvegte toplanacak olan ddrdiincii beynelmilel tahlisiye kongresine istirak ve tetkikat igln Avrupa harciraihi) faslma nakledilmistir.
IVSJADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii icraya

Iktisad vekili memurdur.
B 9 . V.
/. Inonu
Da. V.
$. Kaya
Mf. V.
8. Arikan
S. t. M. V.
Dr. R. Saydam

20 - IV - 1937
M. M. V.
Ad.V.
K.
Ozalp
#. Saracoglu
Ha. V.
Ma. V.
Dr. T. B. Aras
F. AgraU
Na. V.
Ik. V.
A. Qetinkaya
G. Bayar
Zr.V.
G. I. V.
Rana Tarhan
M. Erkmen

S. Sayi6i:186
Mill? mudafaa vekaleti 1936 mat? yili Hava kisrru butgesinde
121 713 liralik munakale yapilmasma dair kanun layihasi
ve Rut?e encumeni mazbatasi (1/846)

T. G.
Ba§veMlet
Kararlar mudurliigu
Sayi : 6/1788

24

-V-1937
" " . . . .

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1936 .mali yili Milli Mudafaa vekaleti (Hava kismi) biit§esinde 121 713 iralik munakale yapilmasi hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri heyetinoe 24 - V - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararla§tirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekalet V.
Dr. R. Saydarn

*

Esbabi tmucibe layihasi

Harekat sahasmda faaliyette ibulunan tayyarelerimizin faaliyetlerinin
idamesi i§in ihtiyac, hasil olan benzinin mubayaasma yetecek miktarda levazim ve teqhizati hanbiye ve fenniye
tertibinde
bakiyei muhassasat mevcud olmadigindan, miihim ve zarurt
olan bm ilitiyaci
karsilamak iizere,
939 ncu fasildan 121 713 liranin tenzil edilerek 91*0 ncu fasla eklenmesine liizum hasil olmas ve bu
maksadi teminen ilisik kanun layihasi tarizim ve takdim 1 il.iimistir.

Biitge encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge encumeni
M. No. 128
Esas No. 1/846

25-V-1937

Yiiksek Reislige
1936 mali yili Milli Mlldafaa vekaleti hava
kismi biitQesinde 121 713 liralik munakale yapilmasma dair olup Ba§vekaletin 24 - V - 1937
tarih ve 6/1788 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi encumenimize havale edilmis. olmakla Maliye vekaleti biitge ve
mali kontrol umum miidiirii Cemal Yesil hazir oldugu halde okundu ve konuguldu.
Verilen izahata ve tetkik edilen mucip sebeblere nazaran i§bu miinakalenin yapilmasma
zaruret bulundugu anlagildigmdan layiha oldugu gibi kabul edilmigtir. Umumi heyetin tasvi-

bine konmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis V.
M. M.
Reis
Isparta
Trabzon
Burdur
M. §eref Ozkan Mukerrem Vnsal R. Karadeniz
Katib
Qorum
Qorum
Istanbul
M. Cantekin
E. Sabri Akgbl
F. Oymen
Malatya
Manisa
Izmir
0. Taner
T. Turkogltu
K. Inang
Mus
Maras
$evki Qiloglu
A. Tiritoglu
Sivas
Ordu
Remzi Ciner
H. Yalman
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1936 malt ydi Milli Mildafaa vekaleti (Ilava kmmi) 1)ut(,;,esinde 121 713 liralik munakale yapdmmma dair kanun layihasi

MABDE 1 — 1936 mali yili Milli Miidafaa
vekaleti (Hava kismi) butc.esinin 939 ncu (insaat, tamirat, istimlak) faslmdan 121 713 lira
tenzil edilerek 930 ncu (levazmi ve teghizati
harfaye ve fenniye) faslma ilave edilmistir.
MADDE 2 — Bu kanun ne$ri tarihinden rauteberdir.
1VCAJDDE 3 — Bu kanunun hiikmiinii icraya

Maliye vekili memurdur.
24 - V - 1937
lis. V. V.
Ad. V.
M M. V.
)/'. I\. Saydam
AS\ Sara coy l-i
K. (halp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
$. Kaya
$. Saracoglu
F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
S. Ankan
A. Qetinkaya
C Bayar
S. 1. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. Ft. Say dam Uana Tarhan M . Erkmen
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S. Sayisi: 168

1937
VAKIFLAR U. M. BOTQESI

Vakiflar Umum mudurlugu 1937 mal? yili butge kanunu
layihasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/709)

T.C.
Ba§vekdlet
Kararlar mudurlugu
Sayt.'6/630

1 Mart 1937
Buyiik Millet Mecli si Yiiksek Reisligine

1 mart 1937 tarihinde Biiyiik Millet Meclisine arzi iktiza eden Vakiflar umum
mudurlugu 1937 mali yili butge kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/ . Inonu

Umumi izahat
Vakiflar umum mudiirlugimiin 1937 mail senesi biitge kanunu layihasi yapilarak
takdim kilmdi.
Bu biitgenin varidat muhammenati, alinan he^aplara Te evvelki seneler hesabi
katilerine istinad ettirilmis ve 936 mali senesi biitgesinden (264300) lira fazlasile
tesbit kilmmistir.
Yeni zaptedilen vakiflarm gelirinden ve bazi kisim varidatta hissolunur derecede goriilen f azlaliktan miitevellid olan bu fark varidat butgesinin izahatmda arzolunmu§tur.
Gegen seneler biitgelerinin esbabi mucibesinde de arzolundugu iizere varidatm
baslicasim te§kil eden icarei vahideli akarat kiralari, icarlarm dii^uklugu dolayisile bundan bes. sene evveline kadar her sene hissedilir derecede inmekte idi. 1935 mali
senesi varidati bir sene evvelki varidata nazaran daha fazla dusiirulmemis ve hatta biraz fazlaya gikarilmistir.1936 mali senesi varidatinrn da bu giine kadar olan
seyri vine ayni derece iizerinde gitmekte olmasi ve hatta biraz fazla olarak yurlimekte bulunmasi memnuniyetle goriilmekte ve kanunlarm ve bahusus vakiflar kaiiununun bah^ettigi hiikiimlerle varidat iizerinde de alinan ve alinacak olan tedbirler sayesinde tahsilatrn daha inkisaf1 memul bulunmaktadir. 1936 mali senesi evkaf butgesinin 8 inci maddesi mucibince miidevver diiyunat igin istikraz akdine
salahiyet verilen (150 000) lira ile evvela tedahiilde kalan hayrat hademesinin miiterakim ayliklan tamamen tesviye edilmis ve bundan artani ile de bir kisim muhtelif diiyunat odenmis ve 2879 numarali kanun mucibince 1934 mali senesi sonuna
kadar Maliye ile Vakiflar umum mudurlugu arasmda yapilan alack ve vereceklerin
ibarsi keyfiyeti de tediye muvzenesinin temininde muhim bir amil olmu^tur.
(S. Sayisi : 168)
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Varidat biltgesi
Varidat biitgesinin yekunu 1936 mali senesi biitQesine nazaran yukarida arzolundugu iizere (264 300) lira fazladir. Bu fazlalik vakiflar kanunu mucibince miilhak vakiflardan mazbut vakiflar sirasma alinmasi lazim gelen bazi vakiflar varidatmm blithe dahiline alrnmasindan ve yukaridaki umumi izahatta arzolundugu
iizere bazi kisim varidatin fazlaligmdan miitevellittir.
1935 mail senesi hesabi katisine nazaran icarei vahidenin tahsilati (977 389) lira
88 kurus olup but§e muhammenatini doldurdugu ve 1936 senesinin alti aylik tahsilati da (485 698) lirayi buldugu cihetle sene sonuna kadar 1936 senesi but^e muhammenati olan (975 000) lirayi tutacagmdan buna yalmz 1937 mail senesinden
itibaren miilhakadan mazbut vakiflar meyanma girmesi lazim gelen bazi vakiflarm tesbit edilen akar kiralari i^in (190 000) lira zammedilerek (1 165 000) lira
olarak arz ve teklif kilinmistir.
Icarei miieccele ve mukataa: Sarf edilen mesai ve yeniden tesis edilen kayidlar
ve vakiflar kanunu hukiimlerile miieccele ve mukataa varidati hissolunur derecede
yiikselmis. olup 1935 mali senesi tahsilati (652 917) liraya gikarak biraz fazlasiyle biit§e muhammenati olan (650 000) lirayi ge§mis ve 1936 senesinin alti aylik
tahsilati da (385 802) lirayi bulmustur.
Gergi vakiflar kanunu mucibince yirmi misli bir taviz bedeli mukabilinde mulkiyete gevrilen icareteynli ve mukataali yerlerden artik miieccele ve mukataa almmiyacak ise de bunlarm muterakimleri ve yeniden yapilacak kayidlar itibariyle daha
bir miiddet boylece yiiriiyecegi memul bulunmaktadir. Miieccele ic,in (20 000) lira
fazlasiyle (655 000) lira ve mukataa icin (45 000) lira fazlasiyle (110 000) lira vaz
olunmu§tur.
Kontrol hakki : Vakiflar kanunu mucibnce akalliyet vakiflari da murafeabe altma alindigi cihetle her sene riiyet edilecek olan bilumum miilhak vakiflar muhasebelerinden alinacak % 5 kontrol hakki bu varidati da inkisaf ettirecegi anla§ilmaktadir. Vakiflar kanununun 13 kanunu ewel 1935 tarihinden itibaren mevkii tatbika vazmdan mail sene sonuna kadar aradan bes buguk ay gegtigi halde
bu az bir zamanda 1935 mali senesi but§esi muhammenatmdan (13 476) lira fazlasile tahsilat yapildigi gorulmiisiur. Akalliyetler vakiflari da dahil oldugu halde
bilumum miilhak vakiflarm 1936 senesi muhasebelerinin sene sonundan sonra
riiyetlerine ba^lanacagi cihetle bu vakiflardan kulliyetlice kontrol hakki almacagi
kuwetle memul bulundugundan 1937 senesi muhammenati (26 000) lira fazlasile
(60 000) lira olarak tesbit edilmi§tir.
Mahlu.1 miieccelati : Mahluliyeti tahakkuk ederek miizayedeye vazolunmus elde
bir gok mahlul oldugu halde talib olmadigindan layiki veghile satilamamaktadiiv
Bu duruma ve bu gu'nkii tahsilat seyirlerine nazaran (10 000) lira noksanile
(40 000) lira teklif olunmustur.
Orman ve zeytinlikler : 1935 senesinde Edremid mintakasmdaki zeytin mahsuliiniin emaneten idaresinden faideli neticeler elde edildigi cihetle 1936 senesi zeytin mahsulii de emaneten idare edilerek tasir edilmistr. Bu sayede 1935 senesinde
mahsuliin az olmasma ragmen bu tertibden (130 393) lira tahsilat yapilmistir.
1936 senesinde diger mahaller mahsulati ile beraber (200 000) liradan fazla varidat elde edilecegi simdiden yapilan hesablarla malum bulunmaktadir. 1937 senesi
mahsulati her ne kadar kisir seneye tesadiif etmekte ise de surgiinlerin epeyc,e mah(S. Sayisi : 168 )

- 6 sul verecegi memul bulunmasina ve yine mahsulun emaneten idaresi emetine gidilecegine binaen 1937 senesi igin bu varidat meyanmda dahil bilciimle merabalariifc
hasilati da nazari itbare alinmak suretile ancak (3 000) lira noksanile (172 000)
lira olarak tesbit edilm§tir.
Miitenewi varidat: Bu varidatin miirekkeabti, 936 senesi butgesinin Biitge enciimeninde miizakeresi esnasmda takdimedilen cetvel mucibince muhtelif varidattan ibaret bulunmaktadir. Buna bu kerre vakiflar kanunu mucibince almmakta
olan taviz bedellerinin gelirleri de inzimam edecektir.
936 mali senesinin alti aylik tahsilati (209 181) lirayi bulduguna gore 936 sesenesi muhammenatma nazaran (3 300) lira gibi az bir fazlalikla (378-600) lira;
olarak tahmin kilinmi^tir.
Vakif paralar faizi: Bu varidat ayni miktarda birakilmistir. Daha 'ewelki seneler hesablarmdaki yiiksekligi idare masrafi kar§ihginm her nasilsasehvenbu
hesaba katilmis. olmasmdan miinbais oldugu anlasildigindan bundan boyle bu kar§ilik miitenewi varidat meyanmda irad kayid olunmaktadir.
Maliyeden evkafa muavenet: Gegen seneler biitgelerinin esbabi mucibelerinde de
arzolundugu iizere varidat biitgesi muhammenatmm daha fazlaya tahammiilii olmadigi ve esasen dar olan masraf tertiblerinin de kisaltilmasma imkan bulunmadigi cihetle muvazeneyi teminen Diyanet isleri reisligmden Vakiflar umum
miidurliigiine 931 senesinde devredilen umuru hayriye masrafi farki olarak her
sene biitgelerine ithalen Maliyece verilmesi kabul edilmis olan (200 000) liraya
mahsuben bu sene biitgesine de (93 000) lira vazolunmu§tur.
Alinaeak bu para sayesinde ancak biitgenin muvazenesi temin
den aynen kabul iiriea olunur.

Masraf

butgesi

olunabilecegin-

z

Masraf biitgesi, varidat butgesi muhammenatma gore tertib edilmi§ oldugnndam
gee,en sene butgesine nazaran (263 889) lira fazladir. Bu fazlaligm bir kismii varidat butgesinin izahatmda arzolundugu iizere vakiflar kanunu mucibinee bazi
miilhak vakiflarm mazbut vakiflar arasma alinarak 937 mali senesinden itibaren
varidatlari gibi masraflarmm da biitge dahiline almmasmdan miitevellittir. Zikrolunan vakiflarm tesbit edilen masraflari da butgenin tertibi aidelerine zammedilmek suretile dercolunmustur. Bunlardan ba§ka yapilan zamlar bazi tertiblere
ilave edilen ciizi birer miktarla ilanat ve kredi faizleri ic.in miiteferrika tertiblerine ve miistahdemini daime ile 2721 ve 2722 numarali kanunlar ahkamma tevfikan verilmesi lazim gelen telgraf ve posta iicretine ve tahsislerine kifayet etmiyen
miitekaid, dul ve yetim maaslarma ve vakif ormanlarla topraklarm isletilmesi
igin orman ve arazi tertibine ve esasen kafi derecede bulunmiyan hayrat ve akar
tamiratma ve pek gok olan vakif davalarm yiiriitiilmesi igin masarifi muhakeme
ile hare, tertiblerine ve vakif akar ve topraklarm tescillerini teminen tapu harcma
ve kifayetsizligi anlasilan reddiyat ve aidat tertiblerine ve bir de 936 mali senesi
biitge kanununun 8 nci maddesi mucibince istikraz edilib 937 mali senesi butc.esinden itibaren bes sene zarfmda odenecek olan (150 000) liranm birinci taksiti ile
faizine aittir. Hepsi hidematm muntazam bir surette yiiriitelebilmesine matuf olan
( S, Sayisi : 168 )

bu zamlarm binnetice varidaiin da fazlaligina hadim o!aca";i cihetle kabulleri rica olunur.

Butge

kanunu

1937 mali senesi biitge kanununa yeniden bir madde Have edilmis olmayip 1936
mali senesi biitgesile kabul buyurulnius, olan kaimn motinlerini aynen ihtiva etmektedir. Yalniz 1937 mali senesi iginde mazbuta meyanma almacak vakiflarm varidat
ve masraflarinm ertesi sene biitgesi dahiline almmcaya kadar agikta kalmamak
iizere bir mali senesi butc,esinin devrei icraiyesi iginde hususi bir fasla alinmasi
miilahaza edilerek bu maksatla (9) uncu madde arz ve teklif olunmustur.
1937 senesi bulge kanununun 10 uncu maddesi hiikmii mucibince yiiriiyecek
olan ve (II) cetvelinde miinderig bulunan biitge kanunlarindan 1330 senesi blithe
kanununun 10 uncu ve 1932 senesi but go kanununun 7 nci ve 1341 senesi butge kanununun 7 nci ve 1927 senesi biitgc kanununun 11 nci maddel eri ahkann bu kerre yapilmakta olan vakiflar umum miidurlugu teskilat. kanununa
dercedilmis,
oldugu cihetle bu kanunun arz ve teklif hide o
hukumlerin kabul buyuruldugu takdirde zikrolunan (H) cetvelindeki arzedilen
maddelerin de biiradan gikarrimis olacagmdan simdilik bu cetvelde birakilmistir.
Bir de (D) cetvelinde munderig umuru hayriye vazaif kadrosu yalniz diyanet
isleri riyasetinden vakiflar umum mudurlugune 1931 mali senesinde devredilendeii
ibaret olup aynen seneden seneye biitgelere dercolunmaktadir.
Halbuki umuru
hayriye vazaif kadrosu bundan ibaret olmayip tahsisati biitgelere dahil yeni zaptedilen vakiflarm vazaifi vardir. Ancak bunlarm ayliklarrnm gok muhtelif sekilde olmasma mebni tertib edilerek kadro haline ifragma imkan olmadigi ve boylece birakilmasi da muvafik goriilemedigi cihetle kadro dahili kalan camilerin mertebelere ayrilarak hademe ayliklarinm da buna gore tespiti miitasavver oldugundan bu
tertibin ikmalinden sonra umumu hakkmda yapilacak kadrolar tekrar (D) cetveline konulmak iizere yalniz Diyanet isleri reisliginden 1931 senesinde Vakiflar umum mudurlugune devrolunan maruz kadronun ipkasmda bir faide goriilmedigi
cihetle bu cetvelden gikarilmistir. Ancak kiirsii vaizlari Vakiflar umum mudurliigu
memurlari ayliklarinm tevhid ve teadulii hakkmdaki kanunun mevzuu haricinde
birakildigi cihetle bunlardan vefat edenlerin muhassasati gikanldiktan sonra geri
kalani aynen birakilmistir.
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Yiiksek Reislif e

Vakiflar umum mudurlugiinun 1937 malt yili biitQesine aid olup Basvekaletin
1 - I I I - 1937 tarih ve 6/630 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi enciimenimize verilmis olmakla Vakiflar umum miidiirii P a h r i Kiper hazir
oldugu halde okundu ve goriisiildii:
Vakiflar umum miidiirliigii varidat biitcjesi 1936 yilina nazaran 264 300 lira
^fazlasile 2 733 600 lira olarak teklif edilmis bulunmaktadir. Hukumetin esbabi
mucibesinde de izah olundugu iizere gec,en seneye nazaran varidattaki bu fazlaligm, varidat tertiblerinin bazilarmdan daha fazla gelir elde edilecegi tahmin olunmasindan ileri gelmistir.
Layihanm enciimenimizde miizakeresi sirasinda 1936 senesinin on bir ayi ge§mi§ olup bu zaman zarfinda elde edilen varidatm tetkiki ve bu varidata miisteniden gelecek sene ic,in yapilacak tahminin neden ibaret olabilecegi ve bundan
ba§ka 1936 yilinda mevcud olmryan sebeblere gore 1937 mali yilinda elde edilecegi umulan gelirler de hesab olunmak suretile vaziyet tetkik olundu.
Verilen izahata gore 1936 mali yilimn on bir ayl iginde muhtelif varidat kalemlerinden elde edilen miktar 2 243 061 lira olup geri kalan bir ay iginde de
gegen aylar tahsilatuia nazaran elde edilecek miktara mazbut vakiflardan olup
1936 yilinda emaneten idare edilmis olan zeytinlikler hasilatindan elde mevcud ve
halen satilmamis yiiz ton kadar zeytin yagi bedelinden almmasi umulan paranm
da ilavesi halinde sene ic,inde 250 000 lira daha elde edilecegi ve bu suretle sene
sonunda elde edilecek varidatm 1936 biit^esile tahmin olunan miktari gegecegi anlasilmaktadir.
Bundan baska simdiye kadar emanet suretile idare edilmekte olan miilhak vakiflar 1937 yilinda mazbut vakiflar meyanina alinacagindan yapilan hesablara gore bunlann gelirleri yekunu 190 000 lira tutacagi gibi vakiflar kanununun koydugu hiikiimlere gore icareteynli mallarm intikali halinde miieccelelerin tahsili
mecburi oldugundan bu kisimdan yapilacak tahsilat 20 000 lira kadar fazla olacagi
ve hiikmi §ahislardan almacak olan mukataadan da 1937 senesinde 45 000 lira fazla
Olarak ele gececegi ve hesablari 1937 mali yili ic,inde yapilacak olan akalliyet vakiflarindan da kontrol hakki olarak 26 000 lira gibi fazla bir para elde edilecegi ve
nihayet miitenevvi varidattan da 1936 yilinda mevcud olmayan sebeblerden dolayi
3 300 lira fazla olarak almacagi izah edilmis, olub, buna nazaran varidat biit^esinde
teklif olunan miktarm isabetli ve ihtiyath bir tahminc miistenid oldugu anla§ilmi§tir.
Ancak 1937 muvazenei umumiyesinde icareteynli ve mukataali mallarm mukataa bedeli kar§iligi olarak Maliye biitgesine 100 000 lira konulmu§ oldugundan bu
nliktarm da varidat kisminin mukataa faslma eklenmesi lazim geleceginden bu
( S. Sayxsi : 168 )

ilaveyi de yapmak suretile Evkaf umum miidurlugu varidat
lira olarak tesbit eylemi§ bulunuyor.

biitgesini 2 833 600

Masraf biitQesi:
1936 mali yilma nazaran 263 889 lira fazlasile 2 733 131 lira olarak teklif edilmektedir.
Fazlaligin sebebi: Emaneten idare edilen miilhak vakiflardan mazbuta meyanina almanlarm idareleri igin istihdamlari zaruri bulunan mustahdemin iicuratile
bunlarm vergi ve sair masraflarinm biitceye ilavesi liizumundan ve ihtiyaglari
kar§ilayamayan muayyen masraf tertiblerinin arttirilmasi zaruretinden ileri gcldigi anla^ilmaktadir.
Ancak umurai muvazeneye giren 100 000 lira mukataa kar§iligi varidat kismma
eklenmis. olub buna mukabil abidatm tamiri iejn masraf butgesindeki hayrat tamirati maddesine ilave edilmis, ve bunun varidata ilavesi sebebile Ciimhuriyet
Merkez bankasma verilecek olan itfa kar§iligi arttinlmis, oldugu gibi Istanbulda
vakfa aid Gureba liastanesi etibba ve miitehassis maasjarmm 3017 sayili kanun
hiikiimlerine tevfiki ve yeniden dereceJerin tayini lazim geldigi ve bunii temin igin
evkaf memurlari maasjarunn tevhid ve teadiilii hakkmdaki kanunda degi§iklik
yapildigi cihetle bu degigiklige nazaran maa§ farki olan 4 356 lira maa§ faslma
alliums, ve tJniversitenin Tib fakiiltesinden ahnmakta olan fevkaiade tahsisat dolayisile hastane niasrafmdan temini miimkiin olan tasarrufa gore mukabili bu
tahsisattan indirilmi§tir.
Bu suretle Vakiflar umum miidiirlugu 1937 mali yili masraf biitgesi teklife
nazaran 100 000 lira fazlasile 2 833 131 lira olarak kabul olunmustur.
Butgenin 20 nci faslmin birinci bakim masrafi madesile 22 nci faslm akar ve
hayrat tamirati maddelerindeki mesruhatta Eneiimen tarafmdan bu islerde galistirilacak mustahdemin kadrolarmm Icra Vekilleri Heyeti kararile tasdik olunmasmi
temin maksadile degisiklik yapilmistir.
Biitee kanunu:
Bu kanunda mevcud olan maddelerin ekserisini ge§en yil biitgesile kabul olunan maddeler teskil etmektedir. Besmci maddede bahsedilen (D) cetvelinin cami
ve mescid hademeleri kismmda bu sene degisiklik yapilmistir. G-egen yil biitgelerinde bu kisma aid bulunan kadrolar aynen muvazenei umumiyeden devredilen miktarlari gostermekte olup halbuki bunlar cami ve mescitlerin tasfiye edilmeleri dolayisile adeden tenezziile ugradigi gibi bunlardan baska mazbuten idare edilegelmekte olan cami ve mescid hademelerinin de bu cetvelin dismda kaldigi icjn filiyat
ile cetvel arasmda ahenk temin edilememis bulunuyordu. Bu sene (D) cetveline konulan kisim bu ahengi temin etmis bulunuyor.
Biitge kanunundaki (9) ncu madde bu sene yeniden konulmustur. Bundan maksad sene iginde mazbut vakiflar meyanma almmasi lazim gelen vakiflara aid varidat ve sarfiyatm biitce icjnde tedvir olunmalarmi temin etmektir.
Bundan baska butge kanununa 11 nci madde olarak yeni bir hiikiim daha ilave
( S. Sayisi : 168 )
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edilmi§tir. Bu ilave masraf butgesinde hiikmedilmis. bor§lar kar§iligi faslma bu tertipten yapilacak tediyatm miiracaat sirasile icra olunacagini, tahsisat bittikten sonra verilmiyenlerin ertesi sene biitgesine konulaeagi yolunda bir kayid konulmus.
olup bu yoldaki mesruhatm alacaklilarm umumi hiikiimlere gore haiz bulunduklari
haciz salahiyetlerini ihlal eder mahiyette goriildiigii iqin §ikanlmi§, bunun yerine
sene ic^inde hukmedilmis borglari odemek ic,in kafi tahsisat bulamayan idareye kolaylik temin eden bir hiikmiin biitge kanununa konulmasi miinasib goriilmesinden
ileri gelmis,tir.
Bu suretle kabul olunan Vakiflar umum mudiirlugu 1937 biitge kanunu Umumi
heyetin tasvibine konulmak uzere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Burdur
M. §eref Ozkan
Balikesir
E. Adakan
Manisa
T.Turkoglu

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz

Qorum
Edirne
M. Cantekin F. Kaltakkiran
Mus.
S. Ataman

Izmir
K. Inang

Mus,
Ordu
Sevki (Jiloglu H.Yalman
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Ka.
Istanbul
F. Oymen
Kayseri
M. Kerven

Mara§
A. Tiritoglu

Siirt
M.Mayakon

Sivas
RemziQiner
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Vakiflar umum mudurlugu 1937 mal? yili butge kanunu
layihasi
HtTKtTMETlN T E K L l F l
MADDE 1 — Vakiflar umum miidurliigii 1937 mali yili masraflan i§in
bagli (A) isaretli cetvelde gosterildigi
iizere (2 733 131) lira tahsisat verilmistir .
MADDE 2 — Vakiflar umum miidurliigu 1937 mali yili masraflarma
karsilik olan varidat bagli (B) isaretli
cetvelde gosterildigi iizere (2 733 600)
lira tahmin edilmistir.
MADDE 3 — Vakiflar umum miidiirliigu tarafmdan 1937 mali yili zarfmda tahsil edileeek varidat nevilerinden her birinin miistenid oldugu hukiimler bagli (C) isaretli cetvelde gosterilmistir.
MADDE 4 — 1937 mali yili zarfmda
kapatilmak Iizere Basvekaletin tensibile
(200 000) liraya kadar kisa vadeli avans ve hesabi cariler akid ve kiisadma
Umum miidiirliik mezundur.
MADDE 5 — Vakiflar umum mudurlugu memurlari ayliklarinm tevhid
ve teadiilli hakkmdaki kanunun mevzuu haricinde kalanlarla iicretli miistahdemler kadrosu bagli (D) isaretli cetvelde gosterilmistir.
MADDE 6 — Gecjen yil borglan tertibine mevzu tahsisat kifayet etmedigi
takdirde isbu borcjar taalluk ettikleri
hizmetlere tekabiil etmek iizere cari yil
biitcesine mevzu tahsisattan mezkur tertibe Basvekaletin muvafakatile naklen
tesviye olunur.
1928 - 1931 mali yillarma aid olub da
karsiiiklan taalluk ettigi yil biit^elerinde mevcud borcjar 1937 mali yili biitgesinin masraf tertibleri tasarrufatmdan
eski yillar borcjari faslmda a^ilaeak
maddelere Basvekaletin muvafakatile
naklen tesviye olunur.

BtTTQE ENCtfMENtNlN
DE&I§TlRl§I
MADDE 1 — Vakiflar umum mudurlugu 1937 mali yili masraflan iqin
bagli (A) isaretli cetvelde gosterildigi
iizere 2 833 131 lira tahsisat verilmistir.
MADDE 2 — Vakiflar umum mudurlugu 1937 mali yili masraflarma
karsilik olan varidat bagli (B) isaretli
cetvelde gosterildigi iizere 2 833 600 lira tahmin edilmistir.
MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir.

MADDE 4 — Aynen kabul edilmis-

tir.

MADDE 5 — Aynen kabul edilmis-

tir.

MADDE 6 — Aynen kabul edilmis-

tir.
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-11 MADDE 7 — 1336 yilindan itibaren
1931 mali yili nihayetine kadar avans
suretiyle tesviye edilip mahsubu icra edilmiyen sarfiyat ve ili§ik ve e§has zimemi hesabina alinarak mahsubu lazim
gelen tediyat, tealluk ettigi yil biitQelerinin umumi yekunlarinda tahsisat bakiyesi bulunmak §artiyle 1937 mali yili
biitgesinde (eski yillar mabsubati) adi
altinda agdaeak bir fasildan mahsub olunur.
1931 mali yili nihayetine kadar irad
ve masraf mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat bakiyesi aranilmaksizin ayni fasla masraf ve mukabili varidat biitQesinde (eski yillar varidat mahsubati)
adi ile agilacak bir fasla irad kaydolunur.
MADDE 8 — 1927 mall yili umumi
muvazene kanununun 13 iincii maddesi
mueibince tahsis edilmis. olup 1931 evkaf biit^e kaununun 9 uncu maddesiyle
maa§lari Vakiflar umum mudurlugiine
devrolunan miilga tekke ve zaviyeler
mensuplarindan vefat edenlerin veya
umumi ve hususi biitgelerle idare olunan dairelerde bir vazife deruhte edenlerin maasjan kesilir.
MADDE 9 —1937 mali senesi iginde
mulhak vakiflardan mazbuta meyanina alinacak olan vakiflarm varidatlari
Vakiflar umum mudurliigu butgesinin
varidat kisminda agilacak hususi bir
fasla irad ve masraflari da aym zamanda masraf kisminda agilacak hususi bir
fasla masraf kaydolunur. Bu vakiflar
ertesi sene but§e dahiline almir.
MADDE 10 — 1330 - 1927 mali yillari Vakiflar umumm udiirlugu blithe
kanunlan maddelerinden hiikiknleri
1937 mali yihnda dahi devam edecek olanlar bagli (H) i^aretli cetvelde gosterilmi§tir.

MADDE 7 — Aynen kabul edilmi§

tir.

tir.

tir.

MADDE 8 — Aynen kabul edilmis

MADDE 9 — Aynen kabul edilmis

MADDE 10 — Aynen kabul edilmis.
tir.
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MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran
1937 tarihinden muteberdir.
MADDE 12 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Basvekil memurdur.
1 - I I I - 1937
B§. V.
/. Inimu
Da. V.
$. Kwya
Mf. V.
8. Arikan
S. t M. V.
Dr. R. Saydam

Ad.V.
$. Saracoglu
Ha. V.
Dr. T. R. Aras
Na. V.
A. Qetirikcvya
G. I. V.
Rana Tarhan

MADDE 11 — Hiikmedilmis borglar tertibindeki talisisat sene igindeki
hiikmedilmis borcun todiyesine kifayet
etmedigi takdirde iist tarafi Basvekaletin muvafakatile 1937 mali yili biitgesinin sonunda agilacak bir fasla tahsisat
kaydedilmek suretile odenir.
Bu suretle tahsisat kaydedilib odenecek mikdar hesabi katide ayrica gosterilir.
MADDE 12 — Aynen kabul edilmis-

tir.
MADDE 13 — Aynen kabul edilmis-

tir.

M. M. V.
K. Ozalp
Ma. V.
F. Agrali
Ik. V.
C. Bwyar
Zr.V.
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P.

Muhassasatm nev'i

M.

1936

1937 mali yili igin

Mali yili
tahsisati
Lira

HiikumetQe
Enciimence
taleb sdilen -- kabul edilen
Lira
Lira

Birinci kisim - Cuzlerde mmterek muhassaat

1
2
3

Birinci bab - Maa§, iicret,
tahsisat
Memurlar maa§i
Merkez mustahdemleri ucreti
Vilayetler mustahdemleri iicjeti
1 Daimi miistahdemler
2 Muvakkat miistahdemler

461 976
7 020

461 976
9 960

466 332
9 960

153 812
9 800

162 704
11 000

162 704
11 000

163 612

173 704

173 704

19 992

21 432

21 432

652 600

667 072

671 428

4 000

2 000

2 000

100
1 000

500
2 000

500
2 000

Easil yekunu

1 100

2 500

2 500

Merkez muteferrikasi
Vilayetler mefrugat ve demir-

2 500

7 000

7 000

ba§i

2 000

3 500

3 500

3 500
3 500

3 500
4 000

3 500
4 000

7 000

7 500

7 500

Fasil yekunu
4

Muvakkat tazminat
Birinci bab yekunu

r

5
6

7
8
9

• •-

Ikinci bab - Masarif
Merkez mefru§at ve demirba§i
Merkez levazimi
1 Tenvir ve teshin
2 Kirtasiye

Vilayetler levazimi
1 Tenvir ve teshin
2 Kirtasiye
Fasil yekunu
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1936
F.

M.

10

Muhassasatm nev'i
Vilayetler miiteferrikasi
Ikinci bab yekiinu

1937 malt yili igin

Mali yili
tahsisati
Lira

Hiikthnetge
taleb edilen
Lira

Encumence
kabul edilen
Lira

12 000

16 500

16 500

28 600

39 000

39 000

3
27
5
3

3
37
6
3

3
37
6
3

tlgiincii bab - Miigterek masraflar
11
1
2
3
4

12
13
14
15

16
17
18

Mutenevvi masraflar
t e a r bedeli
Masarifi muhakeme
Defatir ve evraki matbua
Melbusat

000
500
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

Fasil yekunu

38 500

49 000

49 000

Daimi memuriyetler harcirahi
Muvakkat memuriyetler harcirahi

7 000

6 000

6 000

13 000

19 000

19 000

6 000

6 000

6 000

150
400

150
400

150
400

Fasil yekunu

550

550

550

Posta ve telgraf iicreti
tJcretli muhabere ve miikaleme masrafi

0

6 368

6 368

300

300

300

30 000
68 280
5 000

32 000
74 000
12 000

32 000
74 000
12 000

Pasil yekunu

103 280

118 000

118 000

tTcjincu bab yekunu

168 630

205 218

205 218

Birinci kisim yekiinu

849 830

911 290

Mufetti§ler harcirahi
Resmi telefon masrafi
1 Masarifi tesisiye
2 Miikaleme bedeli

Mukannen masraflar
1 Aidat
2 Reddiyat
3 Malikeme harglari

915 646
T—•
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F.

M.

Muhassasatin nev'i

1936
Mai! yili
tahsisati
lira

1937 mali yih igin
Huktimetse
Encumence
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira

tkinci kisim - Cilze mahsus
muhassasat
Birinci bab - Daimi masraflar
Vakif akarlar masrafl
Vakif akarlar vergi ve belediye resimleri
Sigorta kargillgi
Apartimanlar ile Dorduncu vakifban masrafl [1]
Yeniden almaeak tapu senedleri hare. ve masrafi

190 000
20 000

217 200
20 000

217 200
20 000

27 000

27 000

27 000

7 500

18 500

18 500

Pasil yekunu

244 500

282 700

282 700

Orman ve zeytinlikler ve vakif
arazi ile Ta§delen suyu masrafi
1 Bakim masrafi [2]
2 Fen memurlan ile siivari muhafaza memurlarmin liayvan
yem bedeli [3]

65 000

94 000

94 000

4 500

3 600

3 600

Fasil yekunu

69 500

97 600

97 600

19
1
2
3
4

20

21

22

y

Muzayede ve ihale heyetlerinin
gayrimuvazzaf azalari huzur
ucreti
Tamirat
1 Akar tamir ve in§asi [2]
2 Hayrat tamiri [2]

2 000

2 000

2 000

50 000
40 544

55 000
60 000

55 000
159 010

Fasil yekunu

90 544

115 000

214 010

Birinci bab yekunu

406 544

497 300

596 310

[1] Luzumu halinde ildveten kullamlacak apurUman kapicilctn ucreti de ~bu tertipten verilir.
[2] Bu tertipten ilcret veya yevmiye ile mutehassis ve mustahdemler Icra Vekilleri Heyeti kararile kullanildbilir.
"
_.
[3] Beherine ayda onar liradtr.
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1936

-

. - . - •

M.

Muhassasatm n»v?i

1
2

Ikinci bab - Muvakkat
masraflar
Muavenet
Daru§§afakaya yardim
Bikudret hayratm imar ve ihyasma muavenet
Maarif cemiyetine yardim
§ehidlikleri imar cemiyetine
yardim

23

3
4

Fasil yekunu

Mali yili
tahsisati
Lira

1937 mali yili igin
HiikumetQe
taleb edilen

Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

15 000

15 000

15 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000

2 000

2 000

21 000

21 000

21 000

2 000

4 000

4 000

24

Hukmedilmi§ borg kar§ihgi

25

Tetkik, tercume. tabi v# eski
eserler satin alma masrafi
1 Hayrattaki kiymettar egyanin
tetkik ve tefrik masrafi
2 Mevcud vakfiyelerin tercume
ve tabi ile Turk abidat ve mcdeniyetine aid eserlerin satin
almmasi ve saire masrafi

500

500

500

5 000

5 000

5 000

Fasil yekunu

5 500

5 500

5 500

Ikinci bab yekunu

28 500

30 500

30 500

Ikinci kisim yekunu

435 044

527 800

626 810

100 000
5 000

100 000
5 000

95 644
5 000

105 000

105 000

100 644

ttguncii kisim - Muesseseler
26
27 .

G-uraba hastanesi masraflan
tmaretler masrafi
tTcjincu kisim yekunu
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1937 mali yih igin

1936
M.

Muhassasatm nev'i

Mali yih
tahsisati
lira

HtikftmetQe
taleb edilen
Lira

Encumence
kabul edilen
Lira

Dorduncil kisim - Zati maa§lar
ve tahsisatlar
Mutekaid, dul ve yetim maa§
ve tahsisati fevkal&deleri
Zati maa§lar
1 Tevliyet ve evladiyet maasi
2 Muhtacin, amalar ve saire
maagi

130 000

150 000

150 000

5 000

9 000

9 000

12 000
21 000

13 000
22 000

13 000
22 000

38 000

44 000

44 000

168 000

194 000

194 000

3 Tahsisati fevkalade
Fasil yekunu
Dordiincu kisim yekunu
Bepnci kistm - Umuru hayriye
masrafi

1
2
3
4

Diyanet i§lerinden devredilen
umuru hayriye ile yeni zaptedilen vakiflar hayratimn maa§, vazife ve masarifi
Maa§, vazife ve tahsisati fekalade
Tenvir, teshin
Mefru§at (Mubayaa, tamir) ve
miiteferrika
Miilga Tekke ve zaviyeler
mensubini maa§ ve tahsisati
fevkaladesi

802 000
35 000

844 000
38 000

844 000
38 000

15 000

18 000

18 000

7 320

5 680

5 680

Fasil yekunu

859 320

905 680

905 680

- •

=«SE
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F.

M.

Mtihassasatm fisrr'i
Alhnci kisim - Muhtelif
masraflar

31
32

33

1936
Mali yili
tahsisati
Lira
s

Masarifi gayrimelhuza
1683 numarali ka&unaui 58 nci
maddesi mucibince verilecek
tekalid ikramiyesi
788 numarali kanunun tatbiki
masrafi
1 Tedavi ve yol masrafi
2 A§ik maa§i
Fasil yekunu

34
35
1
2
3
4
0

v

_

.-

-

-.

37

•

-

.

.

-

.

.

.

2 000

2 000

2 000

7 000

7 000

7 000

1 000
10 000

1 000
5 000

1 000
5 000

11 000

6 000

6 000

0

8 000

8 000

6 000
500
500
300
300

1 000
1 000
800
800
0

1 000
1 000
800
800
0

7 600

3 600

3 600

Gre§en yil 1asrglan
Eski yillar borglan
1935 yili borglari kar§iligi
1934* »
»
»
1933 »
»
»
1932 »
»
»
1931 »
»
»
Fasil yekunu

S6

•

1937 mali yili igin
Hukumetgt
Encumence
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira

1936 mali yili biltoe kanununim 8 nci madded mucibince
istikraz edilen paranm birinci
taksiti ile faizi
1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince CJumhuriyet Merkez bankasma verilecek itfa kar§ihgi

0

35 700

35 700

24 448

27 061

28 051

Altmci kisim yekunu

52 048

89 361

90 351

UMUMI YEKtfN

2 469 242

2 733 131

2 833 131
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1936
Mali yili
muhammenati
F.

M.

Varidatm nev'i

Enciimence
tahmin edilen
Lira

975 000
635 000
65 000

1 165 000
655 000
110 000

1 165 000
655 000
210 000

1 675 000

1 930 000

2 030 000

34 000
50 000

60 000
40 000

60 000
40 000

Lira

Icareler
1 Icarei vahide
2 Icarei miieccele
3 Mukataa
Fasil yekunu

1937 mali yili igin
Hiikumetee
tahmin edilen
Lira

Mtitef errik hasilat
Evkafi miilhaka varidatmdan
almacak kontrol hakki
2 Mahlul muaccelati
3 Orman ve zeytinlikler ile arazi
ve maadin hasilati
4 Mlitenevvi varidat
5 Vakif paralar faizi
6 Maliyeden Evkafa muavenet

~

175
375
60
100

000
300
000
000

172
378
60
93

000
600
000
000

172
378
60
93

000
600
000
000

Fasil yekunu

794 300

803 600

803 600

UMTJMl Y E K 0 N

2 469 300

2.733 600

2 833 600
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P.

M.

Varidatin nevi

Kanun ve nizamnamelerin tarihi
17 subat ve 22 nisan 1926 ve 8
mart 1934 ve 19
mayis 1934

1

1 tcarei vahide

2

2 Icaroi miieccele
3 Mukataa
1 Kontrol hakki

16 mayis 1929
16 mayis 1929
5 liaziran 1935

2

Mahliil muaccelati

16 s>ujbat 1287

3

Orman ve zeytinlik- 17 subat vc 22
lerle arazi ve maadin nisan 1926 vc 8
hasilati
mart 1934 ve 19
mayis 1934

4

Varidati miitenevvia

26 temmuz 1330
5 liaziran 1935
20 nisan 1936

5

Vakif

5 ihaziran 1935
17 (temimiz 1936

paralar

faizi

Kanuiuu medeninin 18 nci babi ile borglar kaminunun 8 nci babi ve vakif akarlarin ne suretle
kiraya verilecegine ve mahsullerinin nasil satilacagma dair olan 2387 numarali ikanunla buna
aid nizamnaime.
Tapu haixdan kaniununun 35 nci maddesi.
Tapu iharclari kanununun 35 ncimaddesi.
2762 numarali vakif]a.r kanununun 24 ncii maddesi.
Malilulati evkaftan moskenler ve menziller liakkmda nizamname.
Kanunu medeninin 18 nci babi ile borcjar kanununiun 8 nci babi ve vakif
akarlarin ii€ suretle
kiraya verilecegine ve mahsullerinin nasil satilacagina dair olan2387 numarali
kanunla buna
aid nizamname.
Icarat ve mukataati vakfiyenin tahsili hakkindaki
kanun ve 2762 numarali
vakiflar
kanununun
32 nci maddesi ve 2950 numarali kanuniun 3 ncii
maddesi.
2762 numarali vakiflar kanununun 4 ncii maddesile vakiflar nizamnamesinin dordiincii boliimii.
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Memuriyetin nevi

Aded Ucret

Merkez mustahdemi
Doktor
Ressam ve fotografci
Dava muakkibi
Vize memuru
Evrak takip memuru
Hayrat murakibi
Miivezzi
Odaci

1
1
1
1
1
1
1
11

80
150
75
50
50
50
45
30

4
11
4
125

40
35
30
20

3
25
3
7
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2

50
40
40
30
20
45
35
30
20
60
40
30
20
75
40
50
60
50
35
70
30
60
50
30

Vildyetler mustahde
Siivari tahsildari
Piyade
»

Muhafaza memurlari
Ser muhafiz siivari [1]
Siivari muhafaza memuru [1]
Piyade muhafaza
»
»

Bahgeler memuru
Bahcjivan
»

Elektrik memuru
Miicellid
Defterci
Gece bekgisi
Akarat miizayede memuru
»
ilan ve teblig memuru
Vakif paralar ihbar ve teblig memuru
Mahlulat takib ve tahkik memuru
Tapudan kayid ihracma memur
Mahlulat takib memuru
Kuyud ve vesaiki atika tasnif memuru
tn§aat ve teberriikat ambar bekgileri
Levazimi insaiye sevk memuru
Levazim sevk memuru
tTskiidar ve Laleli imaretleri a§Qiba§ilan

[l] Ay da onar lira hayvan yem bedeli verilecektir.
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M^^R^qtin nevi

Aded tteret

tmaret hademesi ^^m
2
20
^^m
2
10
Miieccelat kuyudi^^fci igin kayid ihracina meraur 3
30
^^H
»
2
20
Ikinci apartiman^^Be memuru
1
60
Tamirati miitem^^Bmemuru
1 130
Elektrik ve asan^^Biemuru
1
65
Hademe
^^B
4
30
Ate§gi
^^B
1
50
Kalorifer m e m u i ^ ^ R i ayhk)
1
50
Dordiincti vakif ^ ^ H d a r e memuru
1
60
Hademe
^^H
5
30
2
20
^^H
Asansor m e m u r u ^ ^ ^
1
40
»
hademesi
4
8
Kaloriferci (alti aylik)
1
90
Ate§§i
(
»
)
1
40
Apartman kapicilan
3
10
»
»
1
5
1
40
Odacibagi (Istanbul)
n 30
Odaci
>
46
20
»
14
18
18
15
*
2
12
»
13
10
»
6
8
Umum vakiflar halalar mtistahdemleri (Semelik) [1]
25 3500
Kadastro memuru
1 100
»
»
1
80
»
»
1
70
»
»
1
60
1
Ta§delen suyu memuru
70
»
» amelebasj
1
30
»
» amelesi
4
20
2
70
Miilhak vakiflar kayid ve tesbit memuru
»
»
»
»
»
3
60
Doktor
1 150
Dava tetkik memuru
1 125
Valde ham odaba§isi
1
25
Han bekgisi
1
6
Yalde apartmam bekgisi
1
15
[l] Azami (30) lirayi gegmemek ilzere aded ve tahsisati
dahilinde heherinin ucretinin tayini Mildiriyeti umumiyeye
aittir.
'

•

*

'
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Memuriystim nevi

Aded

tJcret

1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
90

75
60
50
50
60
50
45
110
90
50
40

Gureba hastanesi
Ba§tabib [1]
Asistan
Polikilinik ve kutiiphane memuru
Hasta kabul dairesi memuru
Depo memuru
Di$ tabibi
Laborant
Ecnebi ba§hem§ire
» hemgire
A§<jiba§i

Bahcjivan
Hasta bakici ve miiteferrik mlistahdemler [2]
Memuriyetin nevi

2100

Aded Miaa^

Cami ve mescid hademeleri
Hademe

205
193
60
748
29
667

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1440

305
145
32
24
26
6
5

0,5
1
1,5
2
2,5
3
4,5
7
10
12
15
20
25
30

3885

Istanbul kiirsli ve cuma vaizleri
»

»

1 16
1 10
10 9,5
10 8

[l] Mutehassislar arasmdan birisine ilavei vazife olarak
verilir.
[2] Azamt (35) lirayi gegmemek ilzere adet ve tahsisati
dahilinde beherinin ilcretinin tayini Mildiriyeti umumiyeye
aittir.
( S. Sayisi : 108 )
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1330 butge kanunu
Madde 10 — Nukudu mevkufe tahsildarlan
miistesna olmak uzere bilumurci tahsildarlara maasi muhassaslanndan maada miktari tahsilatlan
nisbetinde icarei vahide gibi konturatoya ve kefalete rapti muktazi bulunan varidati vakfiyeden

% 1 ve icarei miieccele ve tevsii intikal icarori
ve mukataat ve miiddeti mahlule kirasi gibi konturatoya ve kefalote merbut olmayan varidati
vakfiyeden % 3 aidat tertibi mahsusundan tesviye olunacaktir.

1332 butge kanunu
Madde 7 — Istanbul vilayeti devairi vakfiyesi muamelati umumiyesi itibarile kemafcan ve
1340 but
Madde 7 — 25 kanunuewel 1335 tariMi
evkaf tahsisati fevkalade kararnamesinin 7 inci
maddesi berveghi zir tadil edilmistir. Gerek evkaf butgesinden ve gerek muvazenei umumiy ile
diger miilhak biitcelerden taihsisati fevkaladeye
tabi maas ve iicret ve muhassasati olan ve temettii

dogrudan dogruya Miidiriyeti umumiyeye mer-

buttur.
kanunu
vergisine tabi hizmet ve ticareti bulunanlar ile
miiessesati hususiye ve resmiyede sehri veya senevi muhassasat ile mustahdem bulunanlann hayrati serifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine
gor verilmesi lazimgelen tahsisati fevkaladeleri
nisif olarak ita olunur.

1341 butge kanunu
uncii maddesi berveghi zir tadil edilmistir:
Madde 7 — Yirmi bes liraya kadar olan inTevliyet ve evladiyet ve kaydi hayat ile muhassaat ve tamirat icin ashabi istihkak senedinden
eas veya 1327 muvazenei vakfiyesi miifredatina da
maada kesfi evvel ve sani gibi evrak aranilmaz.
hil ve tie, yiiz kurus fevkindeki maaijat miistesVe bundan fazlasi igin be.? yiiz liraya kadar huna olmak uzere muhtacin tertibinden verilen
susatta kesfi evvel ve saniye ve mahalli meclisi
maasati zatiye sehri uq yiiz kurustan fazla olidaresi kararcna istinat edilmek sartile bila ismayacak ve her ne suretle olursa olsun sahibitizan insaat ve tamirat yapilabilir. Bes yiiz linin veya zevcinin iig yiiz kurus veya daha ziyaradan fazla miktar i^in ahkami umumiyeye tede irat veya miaasi oldugu surette muhtacin mabaiyet edilir.
asi katolunacaktir.
Madde 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13
1927 but ; kanunu
Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu
kanunun nesrine kadar emvali metrtike meyamnda satilmis veya icar edilmis mahallerin evkafga tahsil olunaeak bakiyei bedelati iqm miisteri veya miistecirleri tarafmdan seraiti miizayede dairesinde verilecek istikrazi dahili tahvilati aynen kabul ve piyasa fiati iizerinden irat
kaydedilerek o kisma ait farki fiat tahakkukundan tenzil edilir.
Madde 11 — 1926 senesi Evkaf biitQe kanununun 15 inci maddesi berveghi zir tadil edilmistir :

Evkaf teskilati fenniyesi mevcut olmayan
mahallerde yaptirilacak insaat ve tamiratm kes~
fini yapacak ve idare ve nezaretini deruhde edecek olan devairi saire mimar, muhendis veya
kalfalanna bedel i insaatm veya tamirin azami
% 2 si kesif iicreti ve % 1 i idare
ve nezaret
hakki olarak ita olunur.
tdare ve nezareti deruhde edecek zat baska
kimse oldugu takdirde % 2 si verilir. Bu iicretler insaat ve tamirat tertibinden tesviye ve mahsup olunur.
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1937
HUDUD VE SAHiLLER SIHHAT
U. M. BlITQESi

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu 1937 mail yih
but?e kanunu layihasi ve Butge encumeni
mazbatasi (1/705)
T. G.
Ba§vekdlet
1 - III - 1937
Kararlar
mudurlugu
Sayi: 6/629
Buyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
1 mart 1937 tariliiiide Biiyiik Millet Meclisine arzi iktiza eden Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugu 1937 mali yili biitce kauunu layihasi csbabibi mucibesile biiiikte sunulmu§tur.
Basvekil
/ . InonU

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurmgunun 1937 senesi butgesine aid esbabi
mucibe layihasi
Masraf

biltgesi

Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugunun 1936 mali yili masraf biitgesi
yekunu 4:6(y 791 lira oldugu hakle 1937 mali yili biitgesine a§agida izah edildigi
iizere bazi zamairn yapilmasma zaruret hasil olduguiidaii, geeeu yila iiazaran
1937 masraf biitcesi 19 888 lira fazlasile teklif edilmistir.
Fasil : 1 - Memurlar

maasi

1 —• 3017 sayili teskilat kanununun 15 agustos 1936 tariliiiide tatbik mevkiine kormlmasi dolayisile haziran ila agustos 1936 sonuna kadar gegen miiddete
aid tasarrufat ve bazi miinhal vazifelere aid tahsisatla 1936 butcesile almaii alelhesab 10 000 liralik tahsisat bir araya getirilerek Hudud ve sahiller sihhat umum mudiirliigiiniin biitiin teskilatinda 3017 sayili kanunun tatbikiiia gay ret
edilmis, ise do 1937 yili mali yihnda momurlara verilecek maa^in temini tediyesi
igin teskilat kanununun tatbikati imkan dahiline girmek iizere 11 348 liraya
ihtiyag hasil oldugundan ayni miktarm bu fasla ilavesile 139 332 lira olarak teklifine zaruret hasil oimu§tur.
Fasil : 2 - tlcretler
Istanbul Limani sahil sihhiye merkezi kadrosunda
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30 lira iicretine 5 lira, Kavak ve Qanakkale istimbotlarmdaki 2 ser taifeden birine diimencilik gorduriilmesine liizum hasil oldugunudan iki istimbottaki taifenin
35 liralik iicretlerine 5 ser lira ve vazife goremeyecek bir liale gelen kadroda
dahil bir motoriin vazifeden gikanlarak bu motorde miistahdem iig miirettebat m yeniden satin alman Grelibolu istimbotuna devrile bu istimbotun hiisnii idaresini temin icin alti kisilik kadrosu itmam edilmek iizere ayligi 90 liradan bir
kaptan ve 40 lira iicretli iki atescinin ilavesi ve Urla tahaffuzhanesinin bulundugu mahalde yapilan biiyiik mikyasda ki elektrik tesisatini da muntazaman
idare etmek iizere mezkux Tahaffuzhane70 lira iicretli etiiv memurluguna 20 lira
zammedilmek suretile 2 460 liralik bir tahsisatm ilavesine ve buna mukabil umum miidiirliik merkez kadrosunda dahil\iq aded 60 sar liralik katibden iki adedinin teskilat kanunu mucibince maasa gegirilmesinden dolayi bu memurlardan
kalan 60 §ar liradan bir senelik tahsisat miktari olan 1 440 lira tenzil edilerek ancak 1 020 lira gibi bir tahsisat ilave edilmis ve 2 nci faslm 1 nci daimi
miistahdemler
maddesi 1937 mail yili i^inde 107 880 lira olarak teklif edilmi§tir.
Fasil : 4 - 788 numarali

kanunun tatbiki masrafi

3 — Hudud ve sahiller sihhat uniiim mudurliigu tegkilati iginde buluiian memurinden 1937 mail yili iginde tekaiidliik miiddetlerini ikmal etmedikleri
halde
tahdidi sin dolayiisile ikramiye verilmesi lazim gelen bazi memurine itasi icab eden
para karsihgi olmak iizere bu fasil 3 000 fazlsiale teklif edilmi§tir.
4 — Fasil 3, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nci fasillara mevzu tahsisatm 1937 mali yili iginde de kifayeti anla§ildigmdan ajmen teklif edilmi§tir.
Fasil : 19 - Gegen sene diiyunu "
5 — 1936 mali yili biitcesindeki 1 000 liralik tahsisat kifayet
etmemesinden
dolayi yil ortasmda ayri bir kanunla 2 000 kiisur liralik tahsisat almmasina zaruret hasil oldugundan bu sene icin bu fasil tahsisati 1 500 lira fazlasile teklif edilmi§tir.
20,21 : nci fasillar
6 — Bu fasillardaki tahsisat 1936 mail yili iginde ashabma tediye edilmis oldugundan 1937 yili iqm bu fasillar kaldirilmi§ ve fasil 20 posta ve telgraf iicretine
ve 21 nci fasilda Ciimhuriyet Merkez bankasma verilecek itfa kar§iligma
tahsis
edilmi§tir.
20 : nci fasil
7 — 2 721, 2 722 sayili kanunlara tevfikan 1936 mali yili iginde Posta ve telgraf
iicreti olarak tediyesi tahakkuk eden 2 153 lira 6 - 1 - 1937 tarih ve 3084 sayili kanunla f evkalade tahsisat olarak verilmigtir. 1937 mali yili igin 3 108 lira 94 kuru§un
tahakkuk ettirildigi Posta ve telgraf umum mudurliigiinden bildirilmi§ olmasma
binaen bu sene i§in 20 nci fasil 3 109 lira olarak teklif edilmigtir.
Fasil : 21 1715 sayili kanunun 8 nci

maddesinin

tatbiki

masrafi

8 — 1715 sayili kanun mucibince Ciimhuriyet Merkez bankasma verilecek itfa
kar§ihgi tahsisati 1937 mali yili biitcesinenazaran 188 lira fazlasile teklif edilmi§tir,
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Yaridat biiteesi
(Terek Akdenizden gelib Canakkale bogazmdan ve gerek Karadenizden gelib
Biiyiikdereden transit suretile gee,en gemilerden 500 sayili Biisumu sihhiye kaiiununa tevfikan beher ton iizermden 4 kuru§ resim almmakta iken,
1930 senesinde 513 703 lira
1931
»
546 222 »
1932
»
515 465 »
1933
»
543 407 »
1934
»
500 445 » transit resmi tahsil edilmigtir.
1 — 14 - Y I -1935 tarih ve 2810 sayih kammun 1 nci maddesi, transit gegen
gemilerden alman sihhiye resminin % 25 olarak indirilmesmden dolayi 1935 mail
yili icjhide 419 635 lia tahsilat yapilmigtir. ki: Yukarida yazili yillarda vaki olan
tahsilata nazaran 1935 mali yilmdaki tahsilat arasmda,
1930 senesine nazaran % 18, 31
»
»
1931
»
»
1932
»
»
1933
»
»
1934
Nisbetinde noksan tahsilat

23,
18,
22,
16,

17
59
78
18

2 — 500 sayili riisumu sihhiye kanununa tevfikan mesela transit gecniek iizere
Qanakkale bogazmdan gelen her hangi bir gemiden tonaji iizerinden resim tahsil
edilmekle beraber ayni gemi karadenizden avdette Biiyukderede de Qanakkalede
alman resim kadar bir para vermekte idi.
Montr o mukavelesinin akdinden sonra meriyete go gen 31 - Y I I -1936 tarih ve
3058 sayili kammun 1 nci maddesinin (B) fikrasi mucibince transit geqen gemiler
evvelce bogazlardan her hangi birine girdikleri tarihden itibaren alti ay iginde
gittikleri istikametten avdet etmek iizere bogazlardan ayni suretle transit olarak
gec,tikleri takdirde yeniden transit resmi almmamakta olmasma binaen bu kanunla transit resmi % 50 den fazla bir noksanlik arzetmi§tir.
Bu kanun 15 - Y I I I - 1936 tarihinden itibaren mevkii meriyete girdiginden 1936
mali yilmin eylul,birinci te§rin, ikinci tegrin aylarmda tahsil olunan transit resmi
52 946 liraya balig olmug ve bu m i k t a n n tarn bir sene zarfmda tahsil edilecegi
kabul edildigi takdirde on iki ayda 211 784 lira tahsilat yapilacagi tahmin edildigine nazaran,
1930 senesindeki tahsilat arasmda % 58, 77
1931
»
»
»
61, 23
1932
»
»
»
58, 91
1933
»
»
»
61, 02
1934
»
»
»
57, 70
Nisbetinde transit resmi noksanla§mi§ demektir.
Bu mukayeseli hesaba gore mali yili i^inde vaki olacak umumi tonilato resmi
tahsilatimn be§ senelik varidatui vasatisi olarak % 59, 53 nisbetinde tenakus arzedecegi anla§ildigmdan ona gore tesbit edilmi§tir.
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transit resminin yukarida arzedilen kanunlar mucibince % 59, 53 nisbetinde bix
noksanlik gostermesinden dolayi 1267 sayili kanuna tevfikan bu Umum mudurliigiin butgesile idare tfdilmekte olan Merkez Hifzissihha miiessesesmin 1936 mall
yili memurin iicretile masarifi temin edilemedigmden 31 - XI -1936 tarih ve 3073
sayili kanunla Maliye biit§esinden 215 000 liralik bir yardim yapilmigti. Zaten bu
miiessese gittikge inki§af etmekte ve Ecnebi miitehassislarinm da celbile tarn bir
surette faaliyete ba§lanmi§ olmasma binaen burasimn biitlin tegkilat, iicret ve
masarifini adi biitgemizle normal §artlar altmda dahi temine imkan goriilmemekte idi.
Buna ragmen bogazlardan transit olarak gegen gemilerden alman tonilato resminin % 59, 53 nisbetinden tenakosu bu imkam biisbiitiin ortadan kaldirmi§tir.
Binaenaleyh 1937 mali yih icinde de bu miiessesenin normal varidatla idaresine imkan gorulemediginden Icra Vekilleri Heyetince tasdik edilmis. bulunan memurin
kadrosu ile bu miiessesenin faaliyetini temin icjn sarfi zaruri olan masraflari kar§ilayabilmek ve Hudud ve Sahiller sihhat umum miidurlugiiniin 1933 mali yili
biitgesinin 10 ncu maddesinin verdigi salahiyete binaen istikraz edilmi§ olan
500 000 liranm, iiciincii taksiti ve faizi olan 116 000 liranrn taksit miiddeti iginde
tediye edilebilmesi i§in ceman 500 000 liranm umumi muvazeneden yardim edilmek iizere varidat biitgesine yeniden agilan iiciincii fasla konulmasma zaruret
hasil olmugtur.
4 — Birinci faslm ikinci miicellet patenta maddesinde mevzu gelirin 1937 mali
yili iginde 1 000 lira fazlasile tahsil edilecegi anla§ildigmdan 5 000 lira olarak tahmin edilmigtir.
5 — Ikinci faslm be§inci hasilat maddesindeki varidatm 3 000 lira fazlasile
tahsil edilecegi anla§ilacagrndan bu madde 18 000 lira olarak tahmin edilmis. ve
1936 yilma aid diger maddelere mevzu gelirin 1937 yilmda da tahsil edilecegi anla§ildigmdan aynen konulmu§tur.
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Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
M.'No. 124
Ems No. 1/705

t

Yuksek

22 - V - 1037

Re i si i go

Hudud ve sabiller silibat unium mudihlugii 1987 inali yih biitgesi hakkmda olup Ba§ vekaletin 1 - I I I -1937 tarih vo 6/629 sayih tezkeresile Yuksek Mecliso gonderilen kaiuui layihasi Sihhat ve ictimai nmavenet vekili Rofik Saydani
ve Hudud ve sabiller .silibat unium miidiirii bazir olduklari balde okiindu vo konuguldu:
Hudud vo sabiller silibat unium mudiirliigu 1937 inali yih buteesi varidat
kismi maliyeden yapilan yardim baric. olmak iizere 1936 yilina nazaran 196 000
lira noksanilo 486 300 lira olarak toklif olunmaktadir.
Bu idarcnin varidat membalariimi on mtibinitni tonilato rosniindou ibarot
olup verileu izabata gore bu rosmin 1936 yilinin on bir aylik tahsilati 510 000
lira olup geri kalan bir aylik tahsilat tahmini de buna ilave edilirse yil sonunda tabsilatm 550 000 liraya varacagi goriilmekte ise de Montro muahedesiie kabul edilmis olan tenzilat 1936 yilinin ilk aylarinda niovcnd olmadigi haldo 1937
yilmda taniainen tatbik odilocegi hesab olunmak suretiLe bu rosimdon yapilacak tahsilatm ibtiyatli bir tahminle 450 000 lira olarak toklif edildigi ve diger varidat kalemlerinin de 1936 yili tahsilatma nazaran 4 000 lira fazlasile tosbit olundugu aulas,llmaktadir.
Maliyeden yapilacak olan 500 000 lira yardim Maliye vokaloti biit^esine konulmus, olduguiidan burada da kabul edilorek varidat biitcesi yekunu teklif veebile 986 300 lira olarak kabul olunmugtur.
Masraf biitcesi:
1936 yilina nazaran 19 028 lira fazlasile 485 819 lira olarak toklif olunmaktadir. Bu fazlaligm 11 348 lirasi idareyeaid te§kilat kanununun tatbikini tamamlamak, miitebakisi de diger hizmetlerin icab eyledigi yeni masraflari yapabilmek
ie.in teklif edildigi anlasilmaktadir.
Hiikumetge layihanm dordimcii faslina yapilan 3 000 lira ilavenin miitekaidin
eytam ve eramil faslma almmasi ve Zonguldak ve Qanakkaledeki sahil sihliiye binalarmm Zonguldak belediyesile ciheti askeriye tarafmdan itimlakleri mukarrer
bulundugundan tamirat tertibindeki 25 000 liradan 3 000 lira tenzil edilerek icar
tertibine naklolunmasi teklif edilmis oldugundan bu degisiklik yapilmak ve miifredata nazaran noksan konan 150 lira ilave suretile masraf kismi da 485 969 lira
olarak kabul olunmustur.
Biitge kanununun 3 ve 8 nci maddeleri bazi yazi degisiklikleri yapilmak, 4 ncii
maddeden Tahran ve Iskenderiyeye delege gonderilmiyecegi igin bu kayid gikarilmak ve 5 nci madde fevkalade varidattan sarfedilecek miktari 500 000 lira da Ma( S. Sayisi : 178 )
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liyeden verilecegi igin idarenin muhtemel varidatma bir pay ayirabilmek maksadile 600 000 liraya gikarilmak suretile ve diger maddeler de aynen kabul olunmustur.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
ReisV.
Isparta
Mukerrem XJnsal
Qorum
E. Sdbri Akgiil
Kirklareli
§. Odiil
Ordu
H. Yalman

M. M.
Trabzon
B. Karadeniz
Edirne
F. Kaltakiran

Malatya
0. Taner

Ka.
Istanbul
F. Oymen
Griimusane
D. Sakarya

Manisa
Mara$
T. Tiirkoglu T* Tiritoglu
Siird
M. Mayakon

Qorum
M. Cantekin
Izmir
K. Inang
Mus
$. Ataman

Sivas
Bemzi Qiner
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Kayseri
N. Kerven
Mus
§evki Qiloglu
Yozgat
S. tgoz
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Hudud ve sahiller srhhat umnrrf mudiirlugu 1937 mail yili
Butge kanunu layihasi
HtlKtlMETtN TEKLlFt

BtTTQE ENCtTMENtNtN T A D t L l

MADDE 1 — Hudud ve sahiller silihat
umum mudurlugiiniin 1937 mali yili
masraflari icin ili§ik (A) i§aretli cetvelde gosterildigi iizere 485 819 lira tahisat
verilmi§tir.

MADDE 1 — Hudud ve sahiller srhhat umum mudurluguniin 1937 mali yili
masraflari igin ilisik (A) isaretli cetvelde gosterildigi iizere 485 969 lira tahsisat verilmisti.

MADDE 2 — Mezkur mudiirliigiin
1937 mali yili masraflarma kar§ilik olmak iizere (B) i§aretli cetvelde yazili
oldugu veehile 986 300 liralik varidat
tahmin edilmis tir.

MADDE 2 — Ayncn kabul

MADDE 3 — Kanunlarma tevfikan
cibayet edilmekte olan ve nevileri ili§ik
(C) cetvetinde gosterilen varidatm 1937
mali yilmda da talisiline devam olunur.

MADDE 3 — Ilisik C cetvelinde
mustenidati gosterilen varidatm 1937
mali yilmda da talisiline devam olunur.

MADDE 4 — Fevkalade sihhi hizmetler icabatmdan olarak kadro haricinde
muvakkaten istihdamma liizum goriilecek ve Sihhat ve ictimai muavenet
vekaleti tarafuidan tayiu edilecek olan
memurlarm iicretlerile beynelmilel sihlii cemiyet ve kongrelere i§tirak masraflari ve bu cemiyetlere, kongrelere gonderileceklerin yol masraflari ve ycvmiyeleri ve Tab ran ve Iskenderiye sihbiye
delegelerine verileeok iicretler, masraf
biit(}esmin ikinci iicretler faslimn ikinci
maddesinden tesviye olunur.

MADDE 4 — Fevkalade sihhi hizrnetler icabatmdan olarak kadro haricinde
muvakkaten istihdamma liizum goriilecek ve Sihhat ve ictimai muavenet vekaleti tarafmdan tayin edilecek olan
memurlarm iicretler ile beynelmilel sihhi cemiyet ve kongrelere i§tirak masraflari ve bu cemiyetlere, kongrelere gonderileceklerin yol masraflari ve yevmiyeleri masraf biitgesinin 2 nci iicretler f aslmin ikinci maddesinden tesvivc olunur.

MADDE 5 — Hudud ve sahillerde
zubur edecek sari-ve istilai hastaliklara
kar^i ittibazi icab eden tedabir ve murakabe masraflarile miiliim limanlarda
liizum goriilecek fare itlafi cihazmi havi miiteharrik dubalar i§tirasi ve umum
miidiirluk binasi ve miigtemilati ile tahaffuzhaneler, merkez, idare ve liman
ve §ehir bakteriyolojilianelei 'mm msaax
masrafi ve bu binalar icin mubayaa edilecek arsalarm istimlak bedelleri ve bu
binalarm etiiv ve bakteriyoloji ve sair
bilumum tesisati ve 1240 numarali kanun mucibince in§a edilmis, olan binalarm ilavei in§aat ve tesisati ve 1267 nu-

MADDE 5 — Hudud ve sahillerde
zuhur edecek sari ve istilai hastaliklara
kar§i ittihazi icab eden tedabir ve murakabe masraflarile miihim limanlarda
liizum goriileeek fare4 itlafi cihazmi havi
miiteharrik dubalar i§tirasi ve umum
miidiirliik binasi ve mii§temilati ile tahaffuzhaiieler, merkez, idare ve liman ve
§ehir bakteriyolojihanelerinin insaat masrafi ve bu binalar icin mubayaa edilecek
arsalarm istimlak bedelleri ve bu binalar m etiiv ve bakteriyoloji ve sair bilumum
tesisati ve 1240 numarali kanun mucibince in§a edilmis olan binalarm ilavei
insaat ve tesisati ve 1267 numarali ka-
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marali kamm mucibince leva Vekilleri nun mucibince Icra Vekilleri Heyetince
Heyetince tasdik edilecek kadro mu- tasdik edilecek kadro mucibince Merkez
cibince merkez hifzissihha miiessesesi Hifzissihha Miiessesesi ve §ubelerinde
ve subelerinde istihdam edilecek memur istihdam edilecek memur ve miistahve miistahdemlerin iicreti ve miies- demlerin iicreti ve miiessesenin tesisat
sesenin tesisat ve mefrusati ve sair bil- ve mefru§ati ve sair bilumum masraflari
umum masraflari ve 1933 senesi blithe ve 1933 senesi biitge kanununun 10 ncu
kanununun 10 ncu maddesile verilen sa- maddesile verilen salahiyete binaen islahiyete binaen istikraz edilen 500 000 tikraz edilen 500 000 liramn faizi ile 1937
liramn faizi ile 1937 senesine aid taksit senesine aid taksit bedeli ve buna
bedeli ve buna miiteferri masarifat miiteferri masarifat umum miidiirlugun
umum miidiirlugun fevkalade varida- fevkalade varidatmdan 600 000 liraya
tmdan 500 000 liraya kadar miktar- kadar miktarlarmm masraf biit^esinde
larmm masraf biitQesinde ac,ilaeak hu- agilacak hususi fasla tahsisat kaydile
susi fasla tahsisat kaydile sarfina Sih- sarfina Sihhat ve i§timai muavenet vehat ve icjimai muavenet vekili mezun- kili mezundur.
dur.
MADDE 6 — Aynen kabul
MADDE 6 — Masraf biitgesindeki
fasillarm maddeleri arasmda miinakale
yapmaga Sihhat ve igtimai muavenet
vekili mezundur.
MADDE 7 — Aynen kabul
MADDE 7 — Fare itlafi ameliyesine tabi tutulan sefinelerde bu ameliyenin icab ettirdigi masraflar 1912 senesi
Beynelmilel Paris sihhiye mukavelenamesinin on altmci maddesine tevfikan
sefine sahiblerinden istifa olunur.
MADDE 8 — Kabotaj hakkmi haiz
MADDE 8 — Kabotaj hakkmi haiz
elli safi tonilatoya kadar (50 dahil) olan 50 safi tonilatoya kadar [50 dahil] olan
yelkenli ve motorlii gemiler icjn 500
yelkenli ve motorlii gemiler ic,in 500
numarali riisumu sihhiye kanununun numarali riisumu sihhiye kanununun 4
dordiincu maddesi mucibince verilen ncii maddesile verilen mucellet patentamiicelled patentalar yirmi sefere mah- lar 20 sefere mahsus olmak iizere verisus olup bu gemiler, kanunun birinci lir. Bu gemilerden kanunun birinci madmaddesinde gosterilen tonilato resmin- desinde gosterilen tonilato resmi almmaz.
den muaftir.
MADDE 9 — Hudud ve sahiller sihhat umum mudurlugiinun iicretli memur ve mustahdemlerile nakil vasitalari
kadrosu ilisik (D) cetvelinde gosterilmi§tir.
MADDE 10 — Bu idare memurlari
maaslarma aid 3017 sayili teskilat kanununa bagli cetvelde yazili memuriyetlerden isbu kanuna bagli (L) isaretli
cetvelde derece, aded ve maaslan gosterilen memuriyetler 1937 mali yili iginde mevkuf tutulmu^tur,

MADDE 9 — Aynen kabul

MADDE 10 — Aynen kabul
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MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran
1937 tarihinden muteberdir.
MADDE 12 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Sihhat ve igtimai muavenet vekili memurdur.

MADDE 11 — Aynen kabul.
MADDE 12 — Aynen kabul

1- HI-1937
B$. V.
/. tnonu
Da. V.
§. Kaya
Mf. V.
8. Ankan
S. t. M. V.
Dr. B. Saydam

Ad. V.
#. Saracoglu
Ha. V.
Dr. T. B. Aras
Na. V.
A. Qetinkaya
G. I. V.
Bam Tarhan

M. M. V.
K. Osalp
Ma. V.
F. A$rah
lk.V.
C. Bayar
Zr. V.

( S. Sayisi : 178 )

—11 —
A - CETVELl
1936
M.

Muhassasatm nev'i

Memurlar maa§i
tJcretler
1 Daimi miistahdemler iicreti
2 Muvakkat miistahdemler iicreti

Mali yili
tahsisati
Lira

1937 mali yili igin
Hukfimetge
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

127 984

139 332

139 332

106 860

107 880

107 880

16 000

16 000

16 000

Fasil yekunu

122 860

123 880

123 880

Muvakkat tazminat
788 numarah kanunun tatbiki
masrafi
Mutekaidin, eytam ve eramil
maagi
Gece pratikasi iicreti
Demirbag
Levazim
1 Tenvir ve teshin
2 Matbu evrak
3 Kirtasiye

4 128

4 128

4 128

3 500

6 500

3 500

8 000
18 000
10 000

8 000
18 000
10 000

11 000
18 000
10 000

12. 000
5 000
3 000

12 000
5 000
3 000

12 000
5 000
3 000

Fasil yekunu

20 000

20 000

20 000

Miiteferrika
Mufetti§ler harcirahi
Daimi memuriyet harcirahi
Muvakkat memuriyet harcirahi
Resmi telefon masrafi
1 Tesis masrafi
2 Miikaleme iicreti

12 000
1 000
4 000

12 000
1 000
4 000

12 000
1 000
4 000

3 000

3 000

3 000

400
2 000

400
2 000

400
2 000

Fasil yekunu

2 400

2 400

2 400

tJcretli muhabere ve miikaleme
masrafi

500

500

500
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F.

15

M.

Muhassasatm nev'i

Mutenewi masraflar
Icrabedeli
Masarifi muhakeme
Melbusat
Kitab ve fenni risaleler mubayaasi ve ne§riyat masrafi
5 Biitiin esyanm nakliye ve ambalaj masraflarile posta ve
banka nakli niikud iicreti
6 Sigorta iicreti
Fasil yekunu

1936
Mali yik
tahsisati
Lira

1
2
3
4

16

Muhtelif masraf lar
1 Tamir
2 Meremet
3 Tephir alat ve vasitalari tamir
ve i^letme masrafi
4 Tephir, istihmam mevad ve levazuni
5 Tibbi ecza ve sahil sihhiye laboratuarlari masrafi
6 Fakir yolcularin ia§e, tetfin ve
tekfin masrafi
7 Bula^ik masrafi
8 Istanbul ve Izmir liman ve sehir bakteriyoloji miiesseseleri
masrafi
Fasil yekunu
Nakil vasitalari masrafi
t
Mubayaa
Tamir
tsletme
Kira ile tutulacak vesaiti nakliye kar^iligi

17
1
2
3
4
- u i J -*di

"*»?i ,1 ;

*^#

$S; T *•

Fasil yekunu

1937 malt yih igin
Htiktimetge
Enciimence
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira

3 000
300
8 000

3 300
300
8 000

6 300
300
8 000

500

500

500
.... ... _^,.t.t.'*

6 000
3 000

5 700
3 000

5 700
3 000

20 800

20 800

23 800

25 000
3 000

25 000
3 000

22 000
3 000

6 000

6 000

6 000

13 000

13 000

13 000

1 000

1 000

1 000

100
6 000

100
6 000

100
6 000

6 000

6 000

6 000

60 100

60 100

57 100

5 000
12 000
20 000

5 000
12 000
20 000

5 000
12 000
20 000

4 000

4 000

4 000

41 000

41 000

41 000

18

Beddiyat

1 000

1 000

1 000

19

Gegen sene borcu

1 000

2 500

2 500
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1936
Muhassasatin nev'i
gurayi deVlet 2 nci Deavi dairesinden ahnan ilam mucibince
verilecek olan
Izmit sahil sihhiye binasmin
1929 -1935 senesi mukataa borcu olup Evkaf umum mudurliigtine
Posta ucreti
1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibirice Ciimhuriyet merkez bankasma verilecek itfa kar§ihgi
UMUMl YEKtTN

1937 mail yih igin

Mali yili
tahsisati
Lira

Hiik&metge
taleb edilen
Lira

Enctimence
kabul edilen
lira'

669

0

0

f.228

0

0

0

3 019

3 019

4 622

4 810

4 810

466 791

185 819

485 969
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B - CETVELt
1936
F.

M.

1937 mali yili igin

Mali yili
muhammenati
Lira

Varidatin nev'i

Hukumetge
tahmin edilen
Lira

Enciimence
tahmin edilen
Lira

650 000
4 000

450 000
5 000

450 000
5 000

654 000

455 000

455 000

2 000
10 000
300
1 000
15 000

2 000
10 000
300
1 000
18 000

2 000
10 000
300
1 000
18 000

28 300

31 300

31 300

0

500 000

500 000

682 300

986 300

986 300

Adi varidat
1 Tonilato riisumu
2 Miicelled patente

4l

Fasfcl yekunu

1
2
3
4
5

-

Fevkalade varidat
Nakti ceza hasilati
Bula§ik riisumu
Tevdiat faizleri
Satilacak emval bedqli
Hasilati muhtelife
Fasil yekunu

Maliyeden yardim
UMUM1 YEKttN

0 -CETVELt
Tekalif ve riisumun miistenid oldugu ikaminlarm
No.
Tarihi

500
1267

Hulasasi

22 - nisan - 1340 Riisumu sihhiye kanunu
24 - mayis - 1928 Tiirkiye Cumhuriyeti merkez
hifzissiliha miiessesesi hakkindaki kanunun iigiincii maddesi
mucibince almacak iicretler
2810 14 - haziran -1935 Riisumu sihhiye kanununa eklenecek maddelere dair kanun
2864 13 - kanunuevvel -1935 Turist gemilerinden alman resimlerden bazilarmm affine
ve bazilarmm indirilmesine
dair kanun
3058 31 - temmuz -1936 Riisumu sihhiye hakkindaki
500 sayih kanuna ek kanun
( S. Sayisi : 178 )
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D - CETVELI
Memuriyetiii nevi

Adet

tJcret

Daire mudiirii
Avukat (Istanbul)
Katib
*
Miivezzi
Odaci
Makinist muavini (Tenekeci)
Marangoz ve boyaci
Bah§ivan

1
1
1
1
1
8
1
1
1

125
125
60
50
45
30
80
60
60

Istanbul limam sahil sthhiye merkezi
Makine miihendisi
Katib
.*
Etiiv makinisti ve elektrik memuru
Makinist
Atesci
Klayton makinisti
Odaci
Grece bekgisi
Hasta bakici
Tahaffuzhane amelesi

1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
4

175
80
60
90
60
40
50
30
35
35
35

TJmum mudiirlilk

Istanbul liman ve sehir hakteriyoloji miiessesesi
Asistan
1
Hademe
2

60
35

Izmir liman ve §ehir hakteriyoloji miiessesesi
Miitehassis bakteriyolog
1
Tabib
1
katib
1
Miistahzir
1
Kapici ve hademe
4

200
150
70
60
30

TJrla tahaffuzhanesi
Etiiv makinisti ve elektrik memuru
Atesci
Tahaffuzhane amelesi
Nakliye otomobil soforii

1
1
3
1

90
40
35
50

10

40

Muhaftzlar
Bagmuhafizlar
( S. Sayisi : 178 )
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Memuriyetin iievi

Adet Ucret

Muhafiz
Transit muhafizi
Fethiye sahil sihhiyesinde mubahhir
Silifke sahil sihhiyesinde daimi amele
Anamur sahil sihhiyesinde daimi amele
Enez sahil sihhiyesinde daimi amele
Nakil vasttalan miistahdemleri
Birinci kaptan
Kaptan
Makinist
Ate§ci
Yagdanci
Tayfa
Biimenci
Sandalci

40
15
1
1
1
1

35
35
60
15
15
20

1
5
5
8
1
16
8
12
24

100
90
70
40
40
35
70
40
35

NAKlL VASITALABI KADEOSU [1]
Aded

1
21
8
2
3
2
4
1
1
2

Nevi

Hasta hizmet otomobili
Sandal
Motorbot
Taka sistemi motor
tstimbot
Yiik arabasi
Hayvan
Yidanj makinesi
Kiiguk klayton dubasi
Biiyuk
»
»

L - OETVELl
Derece

Meirrariy^tin nevi

5 Miitehassis
14 Sinob tahaf fuzhanesi ambar memuru

Aded

1
1

Maa§

80
20

[l] Nakil vasitalannm kullamlacagi yerlerin tayin ve
tehdili ve i§e yaramayanlartn kadrodan ihraci Sihhat ve igtimai muavenet vekdletine aittir.
( S. Sayisi : 178 )
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1937
POST A, TELGRAF VE TELEFON
U. M. BUTQESI

Posta, telgraf ve telefon lirnum mudurlugul937 ma!? yili
but?e kanunu layihasi ve Biitge encumeni
mazbatasr (1/707)

T.G.
Ba§vekdlet
Kararlar mudiirlugu
Sayi 6/638

1 - III -1937

Buyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
1 mart 1937 tarihinde Biiyiik Millet Meclisine arzi iktiza eden posta, telgraf
ve telefon umum miidiirlugu 937 mali yili biitce kanun layihasi esbabi mucibesile
birlikte sunulmu§tur.
Basvekil
/ . Inonii

Posta, telgraf ve telefon umum mhudurliigunun 1937 mali yili biitge kanunu
esbabi mucibesi
Madde 1 : 1935 senesinde Emlak bankasrndan yapilan istikrazm bu sene itfasi
ve kanunusani 1937 de tatbik edilen yeni teskilatin matlub semereyi vermes! ve
P . T. T. servislerinin daha muntazam ve seri bir halde islemesi i§in 1937 masraf
butgesi netice itibarile gegen seneden 51 056 lira fazlasile teklif olunmustur.
Madde 2 : Mart 1937 mizanma gore elde edilen varidatm 1936 tahmininden fazla olmasi nazari dikkate almarak 1937 varidat blitzes! de gegen seneden 51 056 lira
fazlasile tesbit edilmistir.
Madde 3 : 1937 senesi igin mevkuf tutulacak olan memuriyetler, 1936 blithe kanununa merbut (L) cetvelindekinin ayni olarak tesbit edilmis ve madde, o kanununun 9 ncu maddesine gore yazilmistir.
Madde 4 : Miivezzi ve bakicilarm 1937 senesi maas ve adetleri 1936 biitge kanununa bagli (H) cetvelindekinin aynidir. Madde, o kanunun 10 ncu maddesi esaslari dairesinde yapilmis ve ancak bunlardan bazilarimn uzaklik ve pahalilik zammma tabi mahallerde bulunmalari hasebile almakta bulunduklari hakki miiktesep
farkini telafi edebilecek derecede, maaslari veya yukari smiftakilerin adetleri
- biitge zaruretine binaen - tezyid olunmadigi igin geceli giindiizlu daima sedaidi
havaiyeye maruz vaziyette galisan, vazifeleri agir ve maaslari o nisbette az olan
bakici ve miivezzilerin esasen butgeye bir tesiri mevzubahis olamiyacak kadar ciizi
olan hakki miikteseplerinin bu sene de devam etmesini temin znnninda maddeye
bir fikra ilave olunmu§tur.
( S . Sayisi: 177 )
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Madde 5: tTcretli memur ve miistahdemlerle nakil vasitalannm kadrosunun raptedildigini ve bazi iicret, aidat ve yevmiyelerin elde bir kistas bulunmamasi hasebile
nisbetlerinin Nafia vekili tarafindan tayini zaruri goriilerek madde, 1936 bulge kanununun 3 ncii maddesi gibi yazilmi§tir.
Madde 6 : P . T. T. servisinin siirat ve intizam dairesinde ve biitgenin istitaatma
uygun bir sekilde tedviri igin merkez ve vilayet teskilatma dahil biitiin memurlari
liizum goriilen mahal ve vazifelerde kendi maaslarile istihdam edebilmek ve vekaleten bir tarafa gonderilenlere vekalet maasi veya ikamet yevmiyesi ita edip etmemek hususunda idarenin salahiyetli olmasi zarureti bulundugu ve bir kag senedenberi tatbik edilen bu sekli muamelenin pek gok faideleri goriildiigii cihetle madde
1936 biitge kanununun 6 nci maddesinin ayni olarak hazirlanmistir.
Madde 7 : Hastaliklarma binaen kisa miiddetle vazifelerine devam edemiyen
telgraf muhabere ve telefon miikaleme memurlarmm yerlerinde veya muhaberat
ve mukalematm kesreti dolayisile nobetleri haricinde istihdamda zaruret hasil olacak memurlara simdiye kadar oldugu gibi bir miktar yevmiye verilmesi icab ettigi
cihetle madde, 1936 Biitge kanunuiiuii 5 nci maddesinin ayni olarak teklif edilmigtir.
Madde 8 — Kiyi ve sinirlanmiz iizerinde gece ve giinduz muhabereye agik
bulundurulan yetmig, seksen merkez kadrosunun takviyesi icab edince: maas.li kadroya memur almak ve onlara memur hakki miiktesebi vererek vazifelerine ihtiyag
kalmasa dalri memuriyetlerini devam ettirmek idare igin daha zararli bir i§ oldugu
igin boyle arizi ve muvakkat isjerde iicretle memur alinib i§ bitince vazif esine
nihayet vermek maksadile tegkilat kanununa bagh memur kadrosundan miihim
bir kismi mevkuf tutulmu§ ve telgraf, telef on hat tesis ve tamiratmda ve mektub,
telgraflarm kesret peyda ettiginde de yine iicretle muvakkat hat bakici ve miivezzi istihdam edilmesi zimmnda miivezzi ve bakicilar kadrosunda tezyid edilmemis.
oldugu igin iki seneden beri tatbik olunan usuliin temadisini temin edecek olan bu
madde, 1936 biitge kanununun 11 nci maddesinin ayni olarak yazilmis.tir.
Madde 9 — Istanbul telef onu tevsiati ile diger geliirler telef on tesisati igin Istanbul telefonunun gayri ez sarf kalacak bakiyei varidati nisbetinde esasli taahhiide gifi§ilerek her sene tediyesi icab eden bedelin o sene blitgesme konulmasi suretile biitge istitaatma gore tedrieen odenmesinde zaruret bulundugu ve gegen
sene bulge kanunile verilen bir buguk milyon liralik ati senelere sari taahhiid mezuniyeti kullanilmi§ oldugu igin biitgede bu i§e ayrilan tahsisata ilaveten 1938,
1939 ve 1940 senelerine sari olmak iizere yarim milyon liralik taahhiid salahiyetine
liizum gdrulmiis.tur.
Madde 10 — 20 - V I - 1935 tarih ve 2817 numarali kanunla verilen senei atiyeye
sari taahhiidat salahiyetine istinaden Pe§tedeki Istandard anonim s.irketinin vekili
Fethi Halil kardegler muessesesine 144 998 lira bedel mukabilinde ihale edilen Ankara Istanbul telefon kuranportor tesisati 1936 senesinde viieude getirilerek idarece kullamlmaga ba§jlanmi§ ve 1936 biitgesinin 20 nci faslinm 4 ncii maddesinde de
tahsisati mevcud bulunmu§ ise de mukavele tatbikatmda: miiteahhitle idare arasmda hadis olan noktai nazar ve teknik ihtilaflar yiiziinden muvakkat kabul inuamelesinin senei maliye nihayetine kadar icra edilemeyerek muvakkat teselliim ve
tediyenin 1937 senesine kalmasi muhtemelgoriildiigiinden ve halbuki 1937 biitgesine
bu namia tahsisat koymaga da biitge zarureti dolayisile imkari buiunmadigmdan
ve 1936 senesinde bu tediyenin yapilmamasi halinde karsiligi kadar bir nakid
mevcudu ertesi seneye miidevver olacagmdan miiteahhid §irket matlubunun, vari( S. Sayisi : 177 )

dat ve masraf biitgelermde a^ilacak bir fasli mahsusa varidat kayid ve tahsisat
itibari suretile tediyesini temin zimnmda bu madde teklif olunmu§tur.
Madde 11 — 2721 ve 2722 numarali kammlarla 1/3 nisbetinde iicrete tabi tutuIan resmi devair posta, teigraf iicretlerinden maktuiyete baglananlarmm her ayhginin pe§inen. tediyesi lazim gelmesi hasebile aylik iicreti 90 kurus, tutan daire iejn
dahi tahakkuk, ita emri, vize ve tediye, tahsil muamelelerinm takib ve ifasile me§gul olunmaktadir.
Halbuki seneligi 600 liraya kadar olanlarmm seneligini peginen vermek, dairei
aidesinin nakdi vaziyetinde bir tesir husule getiremeyecegi gibi i§ te azaltilmi§ olacagmdan alakaii dairenin salahiyeti malifuz kalmak §artile bu maksadi temin iein
i§bu madde, teklif olunmu§tur.

( &. Sayisi : 177 )

Biitge Encumeni mazbatasi
T.B.M.M.
Biitge encumeni
Mazbata No. 122
Esas No. 1/707

22 - V - 1937
Yiiksek Reislige

Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigu 1937 malt yili biitgesi hakkinda
olup Basvekaletin 1 mart 1937 tarih ve 6/638 numarah tezkeresile Yiiksek meclise gonderilen kanun layihasi enciimenimize havale edilmis olmakla Nafia
vekaleti Siyasi mlistesari S i m Day vePosta, telgraf ve telefon umum miidiirii
Nazif Ergin hazir olduklan halde okundu ve konusuldu.
Posta, telgraf ve telefon umum mudiirliigii 1937 mali yili varidat butc,esi iki
kisimdan terekkiib etmektedir. Bunun birisi Posta, telgraf ve telefon umum miidiirluguniin, digeri Istanbul Telefon idaresinin varidatidir.
Posta, telgraf ve telefon umum miidiirlugu 1937 mail yili varidat biitc.esi 1936
yilina nazaran 331022 lira fazlasile 6 705 038 lira olarak teklif edilmekte
olup bu fazlaligm varidat kalemlerinden Posta, telgraf, ve telsiz ve radiyo hasilati
nrn 1936 yilmdaki tahminden fazla olarak elde edilmesinden ve bu sure tie varidat kalemlerinde inki§af hasil olmasindan ileri geldigi anlagilmaktadir.
Bu inkisaf telefon varidatmda da goriilmekte ise de 1936 biitcesinde rlahil
bulunan Istanbul Telefon idaresince eibayet edilen §ehirler ve milletler arasi
konusma iicretlerinin bu sene kanunu mahsusu mueibinee o idareye mal edilmesinden dolayi bu kisim varidat umum miidiirliik biitgesinde noksan goriilmektetdir.
Istanbul Telefon idaresinin varidat biitgesi de ikinei kisim olarak gec,en yila
nazaran 279 966 lira noksanile 1 084 202 lira olarak teklif edilmektedir. Bu noksamn 1935 senesinde idare masraflan ciktiktan sonra geri kalan 457 758 lira
1936 butgesinin varidati meyanina konuldugu halde 1937 biitgesinde boyle
bir vaziyet mevcud olmamasmdan ve buna mukabil de yukarida mevzubahs edilen'gehirler ve milletler arasi telefon konu§ma iicreti olai'ak tahmin edilen 200 000 lira kadar bir paranin bu idareye maledilmcsinden husule geldigi
anlagilmaktadir. Bu zahiri tenakus nazari itibare almmayarak Istanbul telefon
idaresinin hakiki varidati ne olabilecegi ayrica tctkik edilmi§tir.
Bu idare, 1935 yilmda girket zamani da dahil oldugu halde yalniz §ehir dahili konusma iicretlerinden 844 431 lira varidat elde etmi§, 1936 yilinin on aylik hesablarma gore sene sonunda 794 350 lira elde edecegi anla§ilmi§ ve bu diigiiklugiin 1936 temmuzundan itibaren tarifelerde miihim miktarda tenzilat yapilmasmdan ileri gelmis, olup bu tenzilatm hesaben varidata yapmasi lazimgelen
tesirin filiyatta daha az goriilmesile de anlasilaeagi iizere 1937 yilmda konusma adedleri artarak daha fazla varidat elde cdilecegi umuldugundan §ehir dahili konugma iicretlerinin 884 200 lira olarak hesab edildigi anlagilmigtir.
Bu izahata gore gerek Posta, telgraf

ve telefon umum miidiirliigii,

(S. Sayisi : 177)

gerekse
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Istanbul telefon idaresi i§in teklif oilman varidat kisimlarmm
mine miistenid bulundugu goriilmektedir.

isabetli bir tah-

Ancak, ikinci faslm birinci maddesini te§kil eden umumi muvazeneye dahil devair posta ve telgraf iicretleri, dairesince gee, en senenin ayni olarak teklif
edilmis, ise de umumi biitge kanununa konulan hiikiimle altida bir nisbet kabul
edildigi icin bit maddedeki rakam mezkfir daireler butgelerine konulmus, olan
1 034 052 liraya iblag edilmek ve radyo tesisati i^in Posta, telgraf ve telefon idaresine verilmek iizere umumi biitceye konmus olan 500 000 liralik yardim da yeni
a^ilan bir faialda gosterilmek suretile Istanbul telefon idaresi de dahil oldugu halde Posta, telgraf ve telefon umum mudurliigu varidat but^esi yekunu 8 323 507 lira
olarak tesbit ve kabul olunmu§tur,
Masraf biitgesi:
Bu butc,e de varidatta oldugu gibi iki kismi ihtiva eylemektedir. Posta, telgraf ve
telefon umum miidiirlugu 1937 mali yili masraf biitgesi 1936 yilma nazaran
331 022 liraf azlasile 6 705 038 lira olarak teklif edilmektedir.
Bu fazlaligm posta, telgraf ve telefon idaresinin teskilat kanunu kanunusani
1937 iptidasmdan itibaren tatbika girmis, olup 1937 mali yili biit^eine bu tesksliatm
istilzam eyledigi masraf m on iki aylik olarak konulmasi lazim geldiginden, Emlak
bankasmdan istikraz edilen 190 000 liranm itfasi i§in gecen seneye nazaran bu
sene biitgesine 177 000 lira fazla konulmasi icab eylediginden ve tekaiid maasi tahsisatma ilave yapilmasmdan ve diger tertiplere de hizmetlerin icab eyledigi derecede fazla tahsisat konulmasi zaruretinden ileri geldigi anla^ilmaktadir. Ancak
miifredat itibarile yapilan tetkikatimiz neticesinde ecnebi memleketlerdeki kongre
ve konferanslar iejn konulmus olan 10 000 lira fazla goriilerek bu miktarm 7 500
lirasi tenzil edilerek vilayetler mefrusat ve demirbasi faslma eklendigi gibi varidat but^esinin Devlet posta ve telgraf iicretleri maddesine eklenen miktar da liizumlu goriilen diger tertiplere ilave olunmustur.
Istanbul telefon idaresi masraflari dahi 1936 yilma nazaran 279 966 lira noksanile 1 084 202 lira olarak teklif edilmektedir. Bu noksanligm baslica sebebi sehirler ve milletler arasi telefon tesisati ile radiyo tesisati ve Itansbul sehrindeki
telefon tevsiatmm bu idarenin fazlai varidatile yapilraasi lazim geldigi ve varidat
kismmda da bahsedildigi vechile bu seneki fazla varidatm ise bu ise fazla tahsisat konulmasma imkan vermemis olmasindan ibaret bulundugu anlasilmistir.
Ancak miifredat itibarile yapilan tetkikatimiz neticesinde dairesince maas
faslma teskilat kanunile tesbit edilen memuriyetlerde maas emsal hasilrnin bir
misli fazlasma kadar ueretli memur kullanilmasi dusiinulerek fazla talisisat konuldugu gorulmii§ ve bu yerlerde c^alisacaklara verilecek iicret miktarmm takdiri
t c r a Vekilleri Heyetine birakilmak suretile degisiklik yapildigmdan bu fasilda
fazla goriilen tahsisat tenzil edilerek tenzil edilen miktar sehirler arasi telefon tesisati maddesine ilave ve ge^en sene borejan karsiligi unvanile ac^lan yeni bir fasla tahsisat olarak konulmus. ve radyo tesisati icin umumi biitceye komnus oldugu
varidat kismmda izah oilman 500 000 lira ayni zamanda masraf butgesinin tertibi mahsusuna ilave edilmigtir.
Merkez bankasma verilecek itfa karsiligi masraf butcesinin her iki kismmda
ayri ayri gosterilmek suretile teklif yapilmis olup tek bir biit^ede itfa karsiliginin kisimlar itibarile ayri ayri olarak gosterilmesi munaib goriilmediginden mas( S. Sayisi : 177 )

raf bu.tc.eine uguncu bir kisun ilavesi suretile bu tahsisatlar birle§tirilmis. ve bu
kisim da bir fasil olarak gosterilmi§tir.
Bu suretle Istanbul telefon idaresi de dahil oldugu halde posta, telgraf ve telefon umum miidiirlugu 1937 mail yih masraf biit§esi yekunu 8 323 507 lira
olarak tesbit ve kabul edilmi^tir.
Biit§e kanunu:
Ahar mahalle gonderilecek menmrlarm umumi Mkiimlere gore istihkak kesbedecekleri yevmiyelerin verilmemesini istilzam eden 6 nci madde Encumenimizce
degi§tirilmis. ve halin icabma uygun sekilde yeniden yazilmi§tir.
Tatil giinlerinde nobetle is. goren posta memurlarmm da telgraf ve telefon
memurlan gibi yevmiye almalari miinasib goruldiigiinden bu memurlar da dahil
edilmek suretile 7 nci madde yeniden yazilmi^tir.
Ankara - Istanbul telefon hatlannin lslahi icin 2817 numarali kanunla verilen
salahiyete istinaden taahhiide girisilmis ve arada gikan teknik ihtilaf dolayisile
1936 yilmda tediyesi temin edilemiyecegi anlasilmi§ olan 145 000 liranin 1937
mali yilmda tediye edilebilmesi igin tahsisat devri §eklinde olan teklif dogru goriilmiyerek bu maddenin idarenin 1937 mayis mizanma gore taayyiin edecek varidat
fazlasmdan 1937 varidat ve masraf butgelerinde agilacak birer fash mahsusa varidat ve tahsisat kaydedilmek suretile sarfmi temin maksadile 10 ncu madde yeniden yazilmi§tir.
Senelik posta ve telgraf iicretleri 600 liradan dun olan idarelerden bu iieretlerin pe§inen almmasim istihdaf eden 11 nci madde bu liususa aid kanunlarda mevcud esaslarm muhafazasi maksadile kabul olunmami§tir.
Istanbul telefon idaresinin te§kilatma aid olup ayrica Encumenimiz tarafmdan
tetkik edilen kanunda bazi memuriyetlerde emsal hasiknin bir misli fazlasile ucretli memur istihdami Hiikumet^e teklif edilmis. olub bu teklifin teadiil kanunu
esaslanna uygun olmadigi goriilerek mezkur kanundan <?ikarilmi§, i§in hususi mahiyetine gore muvakkat bir miiddet icjn bu memuriyetlerde iicretle istihdam olunacak Tiirk veya ecnebilere verilecek iicret miktannin Icra Vekilleri Heyetince
tesbit edilmesi muvafik goriilerek bu maksadi temin icjn 11 nci madde yeniden tedviri olunmu§tur.
Bundan ba§ka havale muamelatimn tedviri igin Milli bankalar nezdinde
100 000 liraya kadar kredi a§mak salahiyetini iclareye veren yeni bir hiikiim 12
nci madde olarak vazedilmi§tir
Tahsil icjn ecnebi memleketlere gonderilecek talebelerin tahsisati olarak Umum
miidiirluk biitgesine konulan 24 000 liranm 1416 numarali kanun hiikmiine tevfikan Maarif vekaleti biit^esine konulmasi lazim gelirken bu sene bu mikdann Maarif vekaleti biitgesine konulmadigi anla§ilmis. oldugundan bmiu temin igin de 13
ncii madde yazilmi§tir.
Diger maddeler biitge kanununda bulunmasi lazim gelen hukiimlerle meriyet(S. Sayisi: 177)

lerinin bu sene de devami lazim gelen Mkiimleri ihtiva eylemekte olup aynen ka
bul olunmutur.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Burdur
M. $eref Ozkan

R.V.
Isparta

M.M.
Trabzon

-Miikerrem tlnsal

R. Karadeniz

Edirne
F. Kaltakiran
Kirklareli
§. Odul
Ordu
E. Yalman

Gazi Anteb
A. H. Ayerdem

Malatya
0. Taner

Manisa
T. Tilrkoglu

Siird
M. Mayakon

Sivas
R. Qiner

Katib
Istanbul
F.Oymen

Gumu^ane
D. Sakarya
Mara§
T. Tiritoglu
Yozgad
S. tqbz
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Coram
M. Cantekin

Izmir
K. tnang
Mu§
§. Ataman

Coram
E. S.

Akgdl

Kayseri
N. Kerven
Mu§
$. Qiloglu
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Posta, tegraf ve telefon umum mudurltigunun 1937 mail
yili butge kanunu layihasi
HtiKUMETlN TEKLlFl

BtJTCE ENCtTMENtNlN T A D l L l

MADDE 1 — Posta, telgraf vc telefon umumi mudurlugiiniin 1937 mali
yili masraflan icjn bagli (A) igaretli
cetvelde gosterildigi iizere 7 789 240 lira tahsisat vorilmi§tir.

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon Umumi mudurluguniin 1937 mali yili
masraflan icjn bagli (A) igaretli cetvelde gosterildigi iizei'e 8 323 507 lira tahsisat verilmigtir.

MADDE 2 — Umumi miidiirlugun
1937 mali yili masraflarma kargilik
olan varidat, bagli (B) igaretli cetvelde gosterildigi iizere 7 789 240 lira
tahmin edilmi§tir.

MADDE 2 — Umumi mudurlugun
1937 mali yili masraflarma kargilik olan
varidat, bagli (B) i§aretli cetvelde gosterildigi iizere 8 323 507 lira tahmin
edilmistir.

MADDE 3 — Umumi miidurlugiin
tegkilat ve vazifelerine dair olan 2822
sayili kanuna bagli cetvelde yazili memuriyetlerden mezkiir kanunun 27 nci
maddesi mucibince 1937 senesi icin
mevkuf tutulacak olanlarm derece,
aded ve maasjan bagli (C) igarctli cetvelde gosterilmiyti r.
MADDE 4 — 2822 numarah kanunun 28 nci maddesi mucibince her sene
biitgesile maa§ niiktarlari tesbit edilecek olan hat bas/bakiei, basrniivezzi,
hat bakici ve muvezzileriu adcdlerile
maas. ve maas. zamlari bagli (D) igarotli
cetvelde gosterilmi§ti r.
Bunlardan 1452 sayili teadiii karmnuuun mevkii tatbika vazi tarihi olan
1 - I X - 1929 tarihinde uzakhk ve pahalihk zammina tabi mintakalarda bulunmalarindau dolayi aldi.kla.ri zamlarla maa$ ve tahsisatlarinm baligi,
bu kanuna bagli (D) cetvelinde dahil
olduklari derecenin maa§ ve maas, zain,rm baliginden fazla oldugu takdirde
farki, hakki miikteseb namile ve maa§
tasarufatmdan kendilcrine tcsviye olunur.
Ancak bu farka istihkak kesbedebilmek icjn o tarihten beri o mmtaka
ve vazifeden velevki muvakkat suretle olsun ayrilmami§ olmalari f-jarttrr.

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir.

MADDE 4 — Aynen kabul edilmig-

tir.

( S. Sayisi : 177 )
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MADDE 5 — tlmumi miidiirlugiin
1937 mali yili licretli memur ve miistahdemlerile nakil vasitalari kadrolari bagli (H) igaretli cetvelde gosterilmigtir. Masraf butgesinin 19 ncu faslm 5 nci ve 30 ncu faslm 2, 3 ve 5 nci
maddelerile 31 ve 42 nci fasillardan tediye olunacak yevmiye, iicret, tahsisat,
aidat ve masraflarm nisbet ve miktarlaii Nafia vekili tarafmdan tayin olunur.
MADDE 6 — Merkez veya vilayet
kadrosuna dahil olan memurlar ile miistahdemleri, kendi maa§ ve unvanlarile
idarenin merkez ve ta§ra te§kilatimn
her haugi bir kismmda istihdamda ve
vekfileten bir tarafa gonderilenlere vekalet maa§i veya ikainet yevmiyesi tesviye edip etmeinekte idai'e salahiyetlicLi i*.
MADDE 7 — Hastaliklarma iiiebni
kisa miiddetle vazifeleriiie devam edemeyen telgraf muhabere ve telei'on mukaleme memurlarmui yerlerinde veya
muhabere ve mukalematin kesreti halinde nobetleri haricinde istihdam edilen
muhabere ve mukaleme memurlar ma
idare enciimeriince tensip edilecek miktarda muvakkat mustahdemler tertibinden yevmiye verilir.
MADDE 8 — Ihtiyag goriilen posta,
telgraf ve telefon merkezlerile servislerinde karsiligi maas ve iicret tertibleri
tasarrufatmdan tediye edilmek iizere
Nafia vekaletince tasvip olunacak miktarda iicretli muvakkat memur, hat bakici ve miivezzi istihdam edilebilir.
MADDE 9 — Istanbul telefonunun
tevsiati ile §ehirler ve uluslar arasi telefon tesisati ve bunlara liizumu olan bina, makine, malzeme ve sairenin insa
ve mubayaati igin her sene tediyesi icab
eden miktar seneleri biitgelerine konulmak ve karsiligi Istanbul telefonunun
varidat fazlasile temin edilmek iizere
ayrica yarim milyon liraya kadar gelecek senelere sari taahhiid icrasma Nafia vekili salahiyetlidir.

MADDE 5 — Umumi miidiirlugiin
1937 mali yili iicretli memur ve miistahdemlerile nakil vasitalari kadrolari bagli
(H)
igaretli cetvelde gosterilmi§tir.
Masraf biit^esinin 19 ncu faslmin 5 nci
ve 30 ncu faslm 2, 3 ve 5 nci maddelerile
31 ve 42 nci fasillardan tediye olunacak
yevmiye, iicret, tahsisat, aidat ve masraflarm nisbet ve miktarlan Nafia vekili tarafmdan tayin olunur.

MADDE 6 — Merkez kadrosuna dahil mesul niuliasiblikler tegkilatmi halen
bnlunduklan yerlerde gali§tirmaya idare
selahiyetlidir.
Merkez veya vilayet
kadrosuna
dahil ve dereceleri 9 dan a§agi olan memur ve mu§tahdemler, kendi unvanlarile
liizum gorulecek yerlerde umumi hiikiimlere gore yevmiyeleri verilrnek gartile istihdam olunabilir.
MADDE 7 — Ilastaliklarina mebni
kisa miiddetle nobet vazifelerine gelemiyen posta, telgraf ve telefon memurlarmin yerlerinde galistirilan memurlar
ile muhabere, mukaleme ve miiraselatin
kesreti hasebile nobetleri haricinde vazife gordiiriilen memurlara Idare enciimenince tensib edilecek miktarda muvakkat mustahdemler iicreti tertibinden
yevmiye verilebilir.

tir.

MADDE 8 — Aynen kabul edilmis-

MADDE 9 — Aynen kabul edilmistir.

( S. Sayisi : 177 )

MADDE 10 — Ankara - Istanbul telefon hatlarinin lslah ve takviyesi igin
2817 numarali kanunla verilen 200 000
liralik gelecek senelere sari taahhiid mezuniyetine istinaden Nafia vekaletince
taahhiid altina girilen 145 000 liranm,
P . T. T. umumi mudiirliigu 1936 biit§esinin 20 nci f aslinm 4 ncii maddesine
mevzu tahsisattan mezkur sene nihayetine kadar masraf yapilamadigi takdirde meblagi mezbur o umum miidiirlugun
1937 varidat ve masraf biitgelerinde agilacak bir fash mahsusa varidat ve tahsisat kayid edilerek tediye olunur.
MADDE 11 — 2721 ve 2722 sayili
kanunlardaki esaslar dairesinde tahakkuk edib maktuiyete baglanan posta ve
telgraf iicretlerinden seneligi 600 lirayi
tecaviiz etmeyenlerin tamamim pesinen
tediyeye daireleri salahiyetlidir.

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran
1937 tarihinden muteberdir.
MADDE 13 — Bu kanunun hiikmiinii icraya Nafia ve Maliye vekilleri
memurdur.
1 mart 1937
B 9 .V.
/. Indnu
Da. V.
$. Kaya
Mf.V.
8. Ankan
S. I.M.V.
Dr. R. Saydam

Ad.V.
^. Saracoglu
Ha.V.
Dr. T. B. Aras
Na.V.
A. Qetinkaya
G. L V.
Bana Tarhan

iaMADDE 10 — Umumi muduriiigiin
mayis 1937 mizanuia gore taayyiin edecek fazlai varidatmdan 145 000 liraya
kadari, 1937 varidat ve masraf biit^elerinde aQilacak birer fash mahsusa varidat ve tahsisat kaydedilerek 2817 No. In
kanunla verilen taahhiid salahiyetine
istinaden yaptirilan Ankara - Istanbul
telefon hattinin lslah ve takviyesi tesisatma sarfolunur.

MADDE 11 — 2822 sayili teskilat
kanununa bagli cetvelin Istanbul telefonu kismmdaki memuriyetlerde Icra
Vekilleri Heyeti kararile iicretli tiirk
veya ecnebi istihdam edilebilir.
MADDE 12 — Havale rauamelatinda kullanilmak iizere P . T. T. Umumi
miidiirliigu, milli bankalarda 100 000
liraya kadar kredi ve borclu hesabi carisi a^tirmaga mezundur.
MADDE 13 — Bu kanuna bagli (A)
isaretli cetvelin 30 ncu faslinin birinci
maddesine mevzu olup Hazineye tediye
edilecek 24 000 lira, 1937 mali yili umumi biitcesinin varidat kismma irad
ve diger taraftan mezkur sene Maarif
vekaleti biitcesinin 663 ncii faslmda
agilacak 10 ncu maddeye tahsisat kayid
ve 1416 numarali kanun hukmiine tevfikan sarfolunurMADDE 14 — Aynen kabul edilmis-

tir.
MADDE 15 — Ajoien kabul edilmis-

tir.

M. M. V.
K. Ozalp
Ma.V.
F. Agrah
C. Bayar
Zr.V.
M. Erkmen
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- isA - CETVELI
1936
M.

Muhassasatm nev'i

Mali yih
tahsisati
Lira

1937 mali yih igin
Hiiktimet^e
taleb edil«n
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

Birinci kisim - Cuzlerde milstereh muhassasat
Birinci bab - Maa§, iicret,
tahsisat
Memurlar maa§i
1683 numarah kanunun 58 nci
maddesi mucibince verilecek
tekaiid ikramiyesi
Muvakkat tazminat
Merkez mustahdemleri iicreti
1 Daimi miistahdemler
2 Muvakkat miistahdemler

3 663 264

3 924 916

3 924 916

30 000
90 000

30 000
105 000

30 000
115 000

21 180
150

33 540
150

33 540
150

Fasil yekunu

21 330

33 690

33 690

Vilayetler miistahdemleri ucreti
1 Daimi miistahdemler
2 Muvakkat miistahdemler

200 150
1 900

255 510
1 900

255 510
1 900

Fasil yekunu

202 050

257 410

257 410

Birinci bab yekunu

4 006 644

4 351 016

4 361 016

3 200

4 000

4 000

1 500
8 000

2 500
3 000

2 500
3 000

Fasil yekunu

4 500

5 500

5 500

Merkez muteferrikasi
Vilayetler mefru§at ve demirba§i

2 000

3 000

3 000

23 000

35 000

42 500

Ikinci bab - Masraf
Merkez mefru§at ve demirba§i
Merkez levazimi
1 Tenvir ve teshin
2 Kirtasiye
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V

P.
10

M.

1936

Muhassasatm nev'i

Vilayetler levazimi
1 Tenvir ve teshiu
2 Kirtasiye
Fasil yekunu

11

Vilayetler muteferrikasi
tkinci bab yekunu

12

13
14
15
16

17
18

1
2
3
4
5

tTguncii bab - Mii§terek masraflar
Mutenevvi masraflar
Icar bedeli
Mahkeme masraflari
Defatir ve matbu evrak
Melbusat
Banka havalesile naklettirileeek paralarin masrafi

Mali yili
tahsisati
Lira

193? mail yili igin
Hiikilmetge
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

70 000
10 000

80 000
10 000

80 000
10 000

80 000

90 000

90 000

20 000

23 500

23 500

132 700

Kil 000

168 500

100
7
50
50

100
7
50
50

85
6
35
40

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

500

500

500

Fasil yekunu

166 500

207 500

207 500

Daimi memuriyet harcirahi
Muvakkat memuriyet harcirahi
Miifetti§ler harcirahi
Mintakalari haricinde c,ali§tinlacak hat bakicilan yevmiye ve
zaruri masraflarile miihendis,
fen miifetti§i, makinist ve diger fen memurlarimn muvakkat harcirah ve yevmiyeleri
tf cretli muhabere ve mukaleme masrafi
Mukannen masraflar
1 Mahkeme harglari
2 Kiymetli evrak beyiyesi

30 000

30 000

30 000

15 000
13 000

15 000
13 000

15 000
13 000

25 000

25 000

25 000

750

750

750

6 000
11 000
4 000

6 500
11 000
4 000

6 500
11 000
4 000

3 Reddiyat
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1936
F.

M.

Muhassasatm nev'i

1937 mail yih igin

Mall yih
tahsisati
Lira

HiikumetQe
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

4 Ecnebi posta ve telgraf idarelerile vukubulan biliimum miinasebetlerden miitevellid eski
ve yeni borcjar ile Bern Biirosuna verilecek istirak hissesi
ve saire
5 Sai iicreti

200 000
4 000

200 000
4 000

200 000
4 000

Fasil yekunu

225 000

225 500

225 500

tTcuncii bab yekunu

475 250

516 750

516 750

5 028 766

5 046 266

300 000
20 000

335 000
20 000

335 000
20 000

5 000

5 000

5 000

10 000
10 000

10 000
13 000

10 000
13 000

345 000

383 000

383 000

37 000

33 000

33 000

275 000

200 000

200 000

30 000

22 000

22 000

0

12 000

12 000

Birinci kisim yekunu

4 614 594 .

Ikinci kisvYYi - Cuze mahsus
muhassasat

19
1
2
3
4
5

Birinci bab - Daimi masraflar
Posta masraflan
Nakliyat
Bendiye
Hurg, c,anta ve guval mubayaasi bedelile tamir masrafi
Havale, taahhutlii ve kiymeti
mukaddereli mektub ve paket
tazminati
Seyyar primleri
Fasil yekunu

20

Telgraf ile Istanbuldan gayri
§ehirler telefon masraflan
Telgraf tesisat ve tamiratinda
kullamlacak amele yevmiyesi
Telgraf tesisat ve tamirati ic,in
mubaya olunacak makine, alat, edevat ve malzeme bedellerile tamir masrafi
Telgraf isjetme masrafi ve
band bedeli
Telefon tevsiat ve tamiratinda
kullamlacak amele yevmiyesi

•
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1936
^.

21

22

23
24

25

26

M.

Muhassasatm nev'i

1937 mali yih igin

Mali yili
tahsisati
Lira

Hiikfimetge
taleb edilen
Lira

5 Telefon tevsiat ve tamirati icjn
mubayaa olunacak makine, alat, edevat ve malzeme bedellerile tamir masrafi
6 Telefon isletme masrafi
0 2817 mimarali kanun mucibince Ankara - Istanbul telefon
liatlarimn lslah ve takviyesL
masraflari
*

0
0

30 000
8 000

168 000

0

Fasil yekunu

510 000

305 000

Telsiz telgraf istasyonlan igin
mubayaa olunacak makine,
alat ve edevat ve malzeme bedellerile tamirleri, amele yevmiyeleri ve i§letme masraflari
Telgraf ve telefon fabrikasile
telsiz istasyonlan icin almacak
edviye bedeli

120 000

70 000

100

100

60 000

60 000

28 217

15 217

500

750

Radiyo idare, i§letme masraflarile artist iicretleri
Posta pulu, kartlar, albiimler
ve pul te§hir tablolan miisabaka, malzeme ve tabi masraflarile Bern burosundan celbedilecek kupon ve pullar bedeli

Bncumence
kabul edilen
Lira

Cevabli kuponlar mukabilinde
veya viisulii ihbarli telgrafnameler igin yapi§tirilan ve battala kalan pullar bedeli
Nakil vasitalan masrafi
1 Mubayaa
2 Tamir
3 t§letme ile hayvan yem ve sail*
masraflari

35 000
10 000

13 000
10 000

15 000

15 000

Fasil yekunu

60 000

38 000

38 000

Birinci bab yekunu

1 123 817

872 067

872 067
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1936

1937 mall yili igin

Mali yili

F.

M.

Muhassasatm nev'i

Hukfimetge
taleb edilen
Lira

Encumence
kabul edilen
Lira

8 000

0

0

tahsisati
Lira

Ikinci bab - Muvakkat
masraflar
0

Avrupa fabrikalarma gonde
rilecek makinistlerin harcirah
ve yevmiyeleri
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konferanslara i§tirak
edeceklerin harcirah ve masraflan
Arsa ve binalann mubayaa,
istimlak, in§a ve tesisati ile
mevcutlarm tamir ve tevsii ve
in§aat ile esasli tamiratm kontrol memurlan ucreti ve sair
masraflan

0

10 000

2 500

120 000

100 000

111 900

Ikinci bab yekunu

128 000

110 000

114 400

Ikinci kisim yekunu

1251817

982 067

986 467

Telgraf ve telefon fabrikasi
masraflan
1 Amele yevmiyesi ve isletmesi
2 Demirbas
'

31 500
7 000

35 000
7 000

35 000
7 000

Fasil yekunu

38 500

42 000

42 000

Talebe tahsisati ve kurs masraflan
1 Telgraf, telefon ve telsiz miihendisi yetigtirilmek iizere ec~
nebi memleketlere gonderilecek talebeler masrafi.

0

24 000

24 000

27

28

Uguncii kisim - Muessesat ve
tahsil masraflan
29

30

i
i

H^

[Azimet ve avdet maktii yol masraflan, aylik tahsisat, mekteb, laboratuvar, tedavi masraflan ve tahsil programi mucibince zaruri ve hakiki masraflan]
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1936
M.

Muhassasatm nev'i

1937 mali yih igin

Mali yili
tahsisati
Lira

2 Yiiksek miihendis mektebiiide
tahsil ettirilecek talebeler masrafi.

Hiikflmetse
taleb edilen
Lira

Enciimenee
kabul edilen
Lira

0

4 000

4 000

[Pansiyon, melbusat, tedavi ve sair
mekteb masraflarile maktu tahsisatlari]

3 Kurs muallim iicreti
0 Kursa celbolunacak memurlar
yevmiyesi
4 Kurs idare masraflari
5 Kursa istirak ettirilecek memur ve talebeler yevmiyosi

2 000

2 000

2 000

5 000
200

0
200

0
200

5 500

5 000

5 000

Fasil yekunu

12 700

35 200

35 200

Posta, telgraf ve telefon servislerinde gah§tirilacak stajiyerler iicreti

24 000

20 000

20 000

tTcuncii kisim yekunu

75 200

97 200

97 200

788 numarah kanunun tatbiki
masrafi
1 Tedavi ve yol masrafi ile idarece tedavi ettirilmekte iken
vefat edenlerin eczane masrafi
2 Ac,ik maasi

4 000
6 000

7 000
4 000

7 000
4 000

Fasil yekunu

10 000

11 000

11 000

Mutekaid, dul ve yetim maa§lan
Gegen yil borglari

200 000

265 000

265 000

0

4 000

4 000

Dorduncu kisim - Muteferrik
masraflar
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1936
Mali yili

F.

Muhassasatin nev'i

M.

Eski yillar borglan

35
1
2
3
4
0

36

37

38

39

tahsisati
Lira

1937 mali yih igin ,
Hukumetge
Enciimence
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira

5 000
35 265
433
700
1231

7 100
873
750
500
0

7 100
873
750
500
0

Fasil yekunu

37 629

9 223

9 223

2009 numarah kanun mucibince Emperiyal and Enternasyonal kominikasyon limited'e ve
rilecek 1937 taksiti kar§ihgi
1934 senesinde tekaiidlukleri
yapilmi§ olan memurlara verilecek tekaiid ikramiyeleri kar-

52 800

52 800

52 800

§ihgi

48 840

900

900

2727 numarah kanuna istinaden Emlak ve eytam bankasindan yapilmi§ olan istikrazin
itfasi, faiz ve masrafi
1933 - 1936 yillanna aid borelar kar§ihgi

17 000

194 000

194 000

4 420

2 137

3 509

1935 borglan kar§iligi
1934 »
»
»
1933
»
1932
»
»
»
1931 »

[1933 - 1936 yillarina aid olup merkez tenvir ve miiteferrikasi, vilayet
mefru§at, kirtasiye ve miiteferrikasi
ile muvakkat ve daimi memuriyet
harcirahlari, tedavi masrafi, telgraf
ve telefon igletme masrafi, nobet
yevmiyesi ve pul bedellerinden tatahakknk edecek borcjar bu tertibden verilir.]

40
0

1928 - 1931 yillanna aid olup
miiruru zamani kesilmi§ bulu
nan borglar
1715 numarah kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasma verile
cek itfa kar§ihgi

3 608

2 214

2 214

53 108

55 731

0

Dordiincii kisim yekunu

432 405

597 005

542 646
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1936
Mali yili
tahsisati

F.

M.

Muhassasatm nev'i

Lira

1937 mali yili igin
Hukumetge
Enciimence
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira

Be§inci kisim - Istanbul
telefonu
41
42

Daimi memur ve mustahdemler maa§ ve ucreti
Muhtelif iicret ve aidatlar
1 Tatisildarlar aidati
2 Umumi telefon merkezleri aidati
3 Mesai saatleri haricinde cah§ma xicretleri
4 Ecnebi miitehassislar masarifati
5 Staj igin ecnebi memleketlere
gonderilecek memur ve makinistlerin harcirah ve masraf lan
Fasil yekunu

43

Daimi memuriyet harcirahi

44

Muvakkat memuriyet harcirahi

45

46

323 640

332 496

318 168

7 000

8 000

8 000

10 000

12 500

12 500

5 000

2 500

2 500

30 000

25 000

25 -000

19 400

19 400

19 400

71 400

67 400

67 400

2 000

1 000

1 000

12 000

10 000

10 000

788 numarah kanunun tatbiki
masrafi
1 A§ik maa§i
2 Tedavi ve yol masraflarilo idarece tedavi ettirilmekte ikeu
vefat edenlerin cenaze masraflari

1 000

1 000

1 000

2 000

2 000

2 000

Fasil yekunu

3 000

3 000

3 000

10 000
3 000

10 000
1 500

10 000
1 500

500

200

200

10 000

3 000

3 000

Muhtelif masraflar
1 Kirtasiye ve matbu evrak
2 Melbusat
3 tTcretli muhabere ve miikaleme masrafi
4 Mahkeme, noter, tapu hare, ve
masraflan

•
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1936
M.

Muhassasatin nev'i

5 Tenvir ve teshin
6 Miiteferrika
7 Reddiyat
8 1935 yih borcu
Fasil yekunu

1
2
3
4

1937 mali yih igin

Malt yili
tahsisati
Lira

HiiktmetQe
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

8 500
4 750
2 000
0

10 000
2 500
500
2 560

10 000
2 500
500
2 560

38 750

30 260

30 260

Sabit kiymetler masrafi
Mefrusat ve demirbas esya
Bina, arsa istimlak insa ve tamiri
Sigorta
Nakil vasitalannin isletnie ve
tamirat masraflari, otomobil
ve kamyonet mubayaasi

5 000

3 000

3 000

12 000
6 000

8 500
6 000

8 500
6 000

2 000

6 500

6 500

Fasil yekunu

25 000

24 000

24 000

63 065

61 113

61 113

250 000

50 000

50 000

Telefon ve radiyo tesis, tamir
ve i§letme masraflari
1 Istanbul telefonunun tecdit,
tamir ve isletmesine muktazi
masraflarla makine, alat malzeme ve kuvveti muharrike bedelleri ve amele yevmiyeleri.
2 Istanbul telefonunun tevsiatina muktazi alat ve malzeme ile
arsa mubayaasi ve insasi.
3 §ekirlerle milletler arasi telefonlari ve radiyo, stiidyo tesisati i§in muktazi arsa, bina,
makine-,: alat, edevat ve malzeme bedellerile amele yevmiyesi ve insaat kontrol memurlari iicreti ve sair masarifati.

561 807

494 199

1 003 527

Fasil yekunu

874 872

605 312

1 114 640

0

0

5 000

1 350 662

1 073 468

1 573 468

G-egen yil borglan
Beginci kisim yekunu
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1936
F.

M.

Muhassasatin nev'i

Mali yili
tahsisati
Lira

1937 mali yili igin
HiikumetQe
taleb edilen
Lira

Eneiimence
kabul edilen
Lira

Altinci ktsim
50

1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasma verile cek itfa kargihgi

13 506

10 734

77 460

UMUMl YEKtN

7 738 184

7 789 240

8 323 507
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B - CETVELl
1936
F.

3
4
5

1937 mali yih igin

M.

Varidatin nev'i

Mali yili
muhammenati
I>ira

HiikumetQe
tahmin edilen
Lira

Enciimence
tahmin edilen
Lira

1
2
3
4

Birinci kisim - Posta, telgraf
ve telefon U. M.
Posta, telgraf ve telefon hasilati
Posta
Telgraf
Telefon
Telsiz

2 350 000
1 500 000
650 000
600 000

2 450 000
1 650 000
525 000
700 000

2 450 000
1 650 000
525 000
700 000

Fasil yekunu

5 100 000

5 325 000

5 325 000

Resmi dairelerden maktuan
ahnacak posta ve telgraf ucretleri
1 Umumi biitgeye dahil dairelerden
2 Miilhak biitgeli idarelerden

999 785
84 831

999 785
76 653

1 034 052
76 653

Fasil yekunu

1 084 616

1 076 438

1 110 705

Mutenewi hasilat
Izmir telefon §irketinden tefti§
mukabili ahnan
Radiyo abonelerinden ahnacak
ruhsatiye iicreti ve saire

125 000

100 000

100 000

4 400

3 600

3 600

60 000

200 000

200 000

Birinci kisim yekunu

6 374 016

6 705 038

6 739 305

906 410

1 084 202

1 084 202

Ikinci kisim - Istanbul
telefonu
6
7
0

Umumi varidat
Radyo tesisati icin Hazineden
yardim
1935 yilindan devredilecek hasilat bakiyesi

0

0

500 000

457 758

0

0

Ikinci kisim yekunu

1 364 168

1 084 202

1 584 202

UMUMI YEKUN

7 738 184

7 789 240

8 323 507
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C - CETVELt
Derece

Aded

Memuriyetin nevi

Umumi mudilrlilk kalemi
8 Miitercim ve kalem amiri
14 Ikinci sinif memur

Maa§
Lira

1
1

45
20

1

35

2

70

3

55

Levazim mudiirlilgii
10 Ressam

6
7
9
10
15
19

Vildyetler
Miihendis veya fen miifettisi
Birinci smif fen miifettisi veya miihendisi
tTQiincii smif fen miifettisi veya miihendisi
Miifettis muavini veya miihendis
Ikinci sinif memur
Dordiincu smif memur

D

Basmiivezzi ve basbakici
»

Miivezzi ve bakici
»
»
»

40
35
17,5
10

Aded

Maa$
Lira

Maa§
Zammi

50
55
115
545
260
1200

15
13
10
9
8
7

CETVELT

Memuriyetin nevi

»

3
5
150
170

»
»
»
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33
31
29
26
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H - CETVELt
Memuriyetin nevi

Aded

Ucret

1
2
1
1
5
7
1
1
1
1
1
28
6
1
1
5
2

150
120
150
70
GO
50
50
45
60
40
40
30
25
40
35
35
30

3
1
3
8
2
2
11
1
1
1
2
2
1
7
4
25
1
2
2
6
1
1

140
120
75
50
200
150
100
120
75
100
00
50
45
40
35
30
80
75
65
55
110
90

Merkez
Miitercim
Fabrika atolye §efi
Daktilograf,
Evrak muakkibi
Veznc bendiyecisi
Sandikci
Sarac,
Ba§odaci
Odaci
»

G-ece bekcisi
»

»

Hamal
Kapici

Vilwyetler
Doktor
»
»

Avukat
»
»

Dava takib memuru
»

»

»

Rolevaj memuru
Paktilograf

5>

Huk makinisti
Makinist
§ofor makinist
Ba^^ofor
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Memuriyetin nevi

Nakliye memuru §ofor

t

1
3
1
4
3
1
1
1
1
1
4
1
4
1
4
2
2
1
1
2
2
3
1
1
3
2
15
15
27
30
10
25
r 79

§ofor yamagi
Koli tasnifcisi
Motorcii
Makine miitehassisi
]\iotor kaptani
»

»

»

makinisti

»

»

G-emici
»

Kayikci
Silici
Ustaba§i
Kutu tamircisi
Kaloriferci ve meremetci
Motosikletli miivezzi
»

Ad od

»

Gece bekcisi
»

Hamalba§i
Hamal
»

»
^daci

l|alorifer ate§cisi (Alti aylik)

;7 »
»

s

»

»

»

»

1*
1

r

5;;

T^lefon.daimi i§cisi
Telsiz

15
30

20
45
30
25
30

istasyonlan

Atolye^§cfi
;
Ka§ makinist
' ••• »
elektirici

m

80
75
70
60
50
35
55
80
150
75
60
60
55
50
35
45
25
60
35
55
60
50
35
30
25
45
40
35
30
25
20

m "~ '25

-50

:.:;.

tlcret

1 ^135
1 ^135
:
>->i - 115

t
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Memuriyetin nevi

Dizel makinisti
>>
»
»

»
»
»

Elektirikci

Anten memuru
Yagci
Kaloriferci
»

Odaci

Aded

tlcret

2
2
2
2
1
3
2
5
6
1
8
1
1
1
6

100
90
70
60
95
90
80
70
60
50
40
35
70
60
30

1
1

120
80

2
' 2
2
4
1
1
1
2
2
2

250
200
150
100
80s
50
40
50
35
'30

Izmir telefon komiserleri
Komiser
»

Ankara ve Istanbul

studyolan

Miidur
Sipiker
»

Makinist

Daktilogralf
Oftaei
»

Istanbul

'

-

'

•

telefonit
1
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2

*

tffen memuru
'

•

'

»

»

ry »

f»
"

•

'

»

.

»
»
>>
»

»
»
»
»

(B. Sayimv'm)

180
150
125
115
115
75
* 65
60
« 55
" 50
40
~< 3 5
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Memuriyetin nevi

Adcd

Makinist
»
»
»
»
»

»

1

»
»

Ressam

.,#

»
»

Doktor.
Avukat
Dava takib memuru
Miitcrcirn
»

Veznedar
»

Talisildar
»
»

Ambar memuru
»

»

gef
»

P
.»
»
»
»
»

P
Memur
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
».
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tlcret

1 140
1
75
3
70
1
65
5
60
10
50
3
45
8
40
1
35
1
30
1 160
1
80
1
70
1 200
1 150
1 150
1 250
1 150
1 150
1 145
1
75
1
55
7
20
1 1.25
1
90
2 170
1 160
1 150
1 140
1 130
1 125
1 120
4 110
4 100
3
95
11
90
2
85
8 .r 80
5
75
9
70
Q5
7
6
60
24
55
32
50
5
45
10
40
5
35
18
30
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Memuriyetin nevi

Memur

8
1
1
8
8
11
18
22
34
32
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
7
9

Bakici, isci, ekgi, usta-, bekgi
»
>>
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Daktilograf
»

§ofor
Odaci
»

NAKlL

VASITALAM

Aded
P. T, T. Umum mudurlugu
4
4
2
18
9
195
2
4
6
1
2

Adet tWfet

Hizmet otomobili
Servis otomobili
Kamyon
Kamyonet
Motosiklet
Bisiklet
Kayik
Deniz motorii
Posta vagonu
Merkep
Motorlii araba

Istanbul telefonu
1 Hizmet otomobili
1 Kamyon
*
1 Kamyonet
»m<(
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25
90
75
65
60
55
50
45
40
35
25
20
15
85
80
65
35
70
45
30
25
20
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1937
TAHLiSiYE U. M. BUTQESi

Tahlisiye umum mudurlugu 1937 mail yih butge kanunu
layihasi ve Butge encumeni mazbatast (1/708)
T. C.
Basvekdlet
Kararlar
mudurlugu
Sayi : 6/626

1 - III - 1973
Biiytik Millet Meclisi Yuksek Reisligine

1 mart 1937 tarihinde Biiyiik Millet Meclisine arzi iktiza eden
Tahlisiye
umum mudurlugu 1937 mali yili biitge kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Ba§vekil
/ . Inonu

Tahlisiye umum mudurlugu 1937 mali yih biitge esbabi mucibe layihasi
Tahlisiye umum muduiiiigiinun 1937 mail yili biitge kanunu ile varidat
masarifat cetvelleri ve mustahdemin kadrosu bagli olarak sunulmustur.

ve

Tahlisiye umum mudiirlugiinun varidati 1955 numarali kanunla ticaret
gemilerinin beher riisum tonilatosundan alman 4 kurus tahlisiye riisumu ile
mezkur hasilatm bankaya tevdiinden ve ikraz olunan mebaligden mlitevellid
faiz ve bazi miiteferrik hasilattan ibarettir.
Idarenin 1937 mali yili umum varidati bagli (B) i^aretli cetvelde gosterildigi iizere (365 000) lira tahmin ve masraflari da (A) i^aretli cetvelde yazili
oldugu iizere (364 913) lira tesbit edilmistir. 1936 mali yilmin sekiz ayi zarfmdaki tahsilat esas ittihaz edilerek tahlisiye riisumu (345 000) lira ve bankalarda
mevcud mebaligle ikraz edilen paralarin faizi bilhesab 18 000 ve miiteferrik liasilat
olarak da (2 000) lira tahmin edilmi§tir.
Yeni yapilan bazi te§kilat dolayisile mustahdemine yapilan pek az miktardaki zamaim ile fusul ve mevad arasmda da icra kilman tadilat asagida arzedilmi^tir.
1 — Zonkuldak ve Eregli istasyonlari roket mevkileri oldugu halde mahalli
vaziyet gozoniine tutularak buralara birer tahlisiye sandali gonderilmis oldugundan her iki istasyonda bulunan (20) roket tayfasrnm iicretine (can sandali tayfasma verilen iicretler gibi) iki§er lira zam edilmistir.
2 — Gece ve giindiiz vazife goriip ba§ka yardimcisi bulunmayan Istanbul sis
dudiikleri makinistlerine verilen (40) lira iicret,, uhdelerine mevdu vazifenin
ehemmiyet ve mesuliyetine gore pek az oldugunlan (45) liraya iblag edilmi§ ve
I S. Sayisi : 179 I

— 4 —
senelerden beri aym licretle galigmakta olan Rumeli ve Anadolu
iieretlerine beger lira zam yapilmigtir.

katiblerinin de

3 — 1936 mali yili zarfmda Avmpadan siparis edilmig olan bir aded motorlii
can sandali ile ingaati ikmal edilmek iizere olan Gralata ve Bababurnu fenerleri ve
1937 mali yili zarfmda Akdeniz bogazmda ingasi kararlagtmlan sis diidiik miistahdemini igin icabeden kadrolar yeniden ihdas ve ambara 30 lira iicretli bir gece
bekcjsi ilave edilmek suretile miistahdemin iieuratmi tegkil eden 2 nci faslm yekunu gegen seneye gore (3 425) lira bir fazlalik arzetmigtir.
Masraf fasillarma gelince:

*

?

1 — 1936 yili biitgesinm tasdikinden sonra blithe kanununun 4 ncii maddesile
verilen salahiyete tevfikan bir aded motorlii can sandalmm mubayaasi takarriir
etmig ve ingaati Ingiliz Lloyd'inin nezaret ve miirakabesine tevdi edilmigtir. Ancak can sandalmm maliallinde bir heyet tarafmdan esash surette muayene ve
tecriibeden sonra teselliim edilmesi bu baptaki gartnamesi iktizasmdan bulundugundan 1936 biitgesinde talisisat mevcud olmamasmdan dolayi teselliim heyetine hizmet ifa ettirildikten sonra verilecek harcirah icin diiyun tertibinden agilan 18 nci
faslm 2 nci maddesine 1 200 lira tahsisat konulmugtur.
2 — Sene iptidasma nakden devreden mevcud ile o senenin varidat fazlasi nisbetinde tesisat yapilmasi ic.ni her sene biitcje kanunun 4 ncii maddesile idareye verilen salahiyet, ilitiyat para kalmamasi dolayisile bu kere kaldirilmig ve onuii
yerine 1937 mali yili zarfmda yapilacak igler goz online alinarak (76 000) lira
talisisat konulmak suretile yeni bir fasil agdmigtir. Bu vaziyet kargismda umumi masraf yekfmu ge^en sene biitgesile mukayese edildigi zaman yeknazarda
(35 254) lira bir fazlalik arzetmekte ise de; en asgari ihtiyac, tesbit edilmek sureretile muhtelif fasillardan azami derecede tasarruf yapilmis ve biit§e kanununun
4 ncii maddesi yerine kaim olmak iizere yeni agilan (20) nci fasla konulan tahsisat hesab harici tutulmak suretile 1937 biit^esinin gceen seneye gore (40 746)
lira noksan olarak hazirlanmig oldugueydana §ikar.
1936 yili Biit^e Enciimeni mazbatasmda temenni edilen miistahdemin melbusatina aid kanun layihasi tanzim edilerek Yiiksek Meclise gondcrilmig ve iclarenin
tegkilat ve vezaifi hakkmdaki 1445 sayili kanunun 6 nci maddesinde yazili sigorta nizamnamesi de hazirlanarak §urayi devlete sevkedilmigtir.
Biitcje kanunu ;
Varidat fazlasi nisbetinde tesisat yapilmasi hakkmda her sene tekrar edilmekte
olan kanunun 4 ncii maddesi bu kere kaldirilmak suretile biit^e kanunu tanzim
edilmig oldugu arzolunur.

( S. Sayisi : 179 )
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Biitge encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Butge encumeni
Mazbata No. 123
Esas No. 1/705

22 - V - 1937
Yiiksek Reislige

Tahlisiye umum mudurlugiinun 1937 mali yili biitQesine aid olup Basrekaletin
1 mart 1937 tarih ve 6/626 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layihasi enciimenimize verilmis olmakla Iktisad vekili Celal Bayar ve Tahliye umum
mudiirii hazir olduklari halde okundu ve konusuldu.
Teklif olunan biitQenin varidat cetveline nazaran idarenin 1937 mali yili varidati 1936 yilina nazaran 25 000 lira noksanile 365 000 lira olarak tahmin ve teklif
edilmektedir.
Idarenin belli bash varidati Karadeniz bogazmdan gegen gemilerden tonilato ba§ma alman dort kurustan ibaret olup 1936 yilmin on bir aylik hesablarma gore
bu membadan 314 458 lira elde edilmis,, geri kalan bir ayda da elde edilecegi umulan
miktarm ilavesile yil sonunda tahsilatm 345 000 liraya balig olacagi ve binaenaleyh gegen yil tahminine nazaran 25 000 lira noksan tahsilat yapilacagi ve diger
varidat kalemlerinden elde edilen miktarlar tamamen elde edilmis olacagmdan bu
kalemde goriilen 25 000 lira noksan tahsilattan dolayi 1937 yili varidati bu miktar
noksan olarak teklif edildigi ve 1936 yili biit^esile yapilan tahminin bu isabetsizligi daha evvel tatbik edilmekte olan bir gemi, alti seferlik resmi de'faten odedigi takdirde sene iginde ne kadar sefer yaparsa yapsm ayrica kendisinden resim almmiyacagi yolundaki usuliin 1936 yilmda kaldirilmis olmasmdan f azla varidat elde
edilecegi iimid edilmis fakat 1936 yili i^inde goriilen trafik noksanligmm umulan bu f azla varidatm elde edilmesine mani oldugu anlasilmistir.
1936 yilmda filen tahakkuk eden tahsilat ile ge<jen yillarin tahsilati n a z a n
itibara alinarak 1937 mali yili i§in teklif olunan varidatm ihtiyatli bir tahmine
miistenid oldugu anlasilmakla ajmen kaul edilmistir.
Masraf kismma

gelince:

1937 mali yili igin 364 913 lir^ teklif edilmektedir.
Bu miktar 1936 yilma nazaran 35 254 lira fazla goriilmekte ise de bu fazlalik gegen yil biitge kanununda nakden devredilen mevcud ile sene iginde elde
edilecek varidat fazlasmm masraf biitgesinde a^ilacak bir fasla tahsisat kaydolunmak sure tile muhtelif mmtakalarda tesisat yapilmasma mezuniyet verilmi§
olub yil ba§mcla devredecek nakid mevcudu bulunmamasi ve varidatm fazla olacagi da iimid edilmemesi sebebile bu sene boyle bir muamelenin tatbikma liizum
kalmadigi ve yapilacak tesisat igin biitgeye tahsisat konularak bu tahsisata
gore sarfiyat yapilmasimn daha isabetli bir hareket olacagi dli§uniilerek teklifin bu §ekilde yapilmasmdan ileri geldigi, yoksa hakikati halde tesisat faslina
konulan bu miktar n a z a n itibare ahnirsa masraf biitQesinin 1936 yibna nazaran
40 746 lira noksan teklif edildigi anla§ilmaktadir.
( S. Sayisi : 179 )

Rncumenmiiz yaphgi tetkikat neticesinde bu teklif i. yeriude bularak
kabul
eylemis ve aneak masraf fasilIan iizerinde su sekilde degisiklik yapmistir. I)ariissafakaya gegen yil biitgesile 30 000 lira yardim yapilmasi kabul edilmisken bu sene bu yardman 10 000 liraya indirilmesi teklif edilmis ve bunun sebebi de idare bir program dahilinde sahillerde yenideu tesisat viieude getirilmege baslamis olup bu islerdeii para arttiramiyaeagi y ohm da izali edilmis ve filhakika tahlisiye isleriiiin iyi bir halde cereyan edebilmesi bu kabil tesisatm
yapilmasma miitevakkif olup izah olunan sebeb varid goriilmus ise de bu sene
dariis^afakaya yapilaeak bu yardim azaldigi takdirde o miiessesenin de ihtiyae,
icin.de kalacagi diisiiniilerek Hiikumet teklifine 20 000 lira ilavesi suretile bu senede bu yardim miktarinin eskisi gibi 30 000 lira olarak kabuliine karar verilmis ve
bu para hizmetlerin ifasma mani olmayacak gekilde muhtolif masraf tertiplerindcn
tenzil edilmek suretile kar§ilanmi§ ve bu dcgisjklikle masraf biit^esi teklif veehile kabul ohmmus.tur.
Bu miinasebetlo Eneumeniuiiz I)aru§§afakanm vaziyetiui de dii§linmu§tiir. Bu
miiessese her sene muhtelif idareler biitc,esinden yardim yapilmak suretile ya§amakta olup bu yardiralar o idareler biitcxderi icin bir kulfet te§kil eyledigi ve bazi
seneler bu yardimlarm yapilamamasi zarureti karsismda muhtae vaziyette kalacagi tabii oldugundan omimiizdeki sene bu miiessesenin Maarif liseleri meyamna
almmasi suretile anormal olan bu vaziyete bir nihayet verilmesinin Hiikumetten
temenni olunmasma karar verilmi§tir.
Blithe katiunu :

,

Kanumui birinci ve ikinci maddeleri varidat ve masraf miktarlamim tesbitine
aid buhmmaktadir. ttgiincii madde iieretli memur ve mustahdemlerin kadrolarmi
tesbit etmekte olub bunlarda esasli bir degisiklik olmadrgi cihetle aynen kabul
olundugu gibi gecen yillar biitc.e kanunlarinda ycr bulaii ve idare miistahdemleri
meyamndaki sanatkarlardan tahlisiye mebani vre vesaitinin tamir ve in§asmda caligtinlacak olanlara iicretlerine zamimeten fenni vasitalar ve tatbikat masraflan
ve levazim fasillarindan ayrica bir liraya kadar yevmiyo verileeegine aid bulunan
dordiincii madde de aynen kabul cdilm.is.tir.
Umumi Ileyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis V.
Isparta
Miikerrem tjnsal
Edirne
F. KaUakiraii
§evhi

M. M.
Trabzon
B. Karadenis

GKimusane
I). Sakarya
Mus
(Jilogla

Ka.
Istanbul
Ft Oymen

Izmir
K. Inane
Ordu
II. Yalman

Qorum
M. Gantekin

Malatya
O.Tamer
Sivas
Itemzi Ciner

-Qorum
F. Sahri Akgol

Manisa
T. Tiirkotjlu
Yozgad
&. teoz

S.

Mus
Ataman
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Tahlisiye umnm mudurlugu 1937 mall yili Butge
kanunu layihasi
BtTTQE E N C t J M E N l N l N

HtTKtTMETlN T E K L l F I
MADDE 1 — Tahlisiye umum mudurluguniin 1937 mali yili masraflan
igin bagli (A) i§aretli cetvelde gosterildigi iizere 364 913 lira tahsisat verilmi§tir.

MADDE 1 — Aynen kabul

MADDE 2 — Mezkur miidurlugun
1937 mali yili masraflarma kar§ihk olan
varidat bagli (B) i§aretli cetvelde yazildigi iizere 365 000 lira tahmin edilmi§tir.

MADDE 2 — Aynen kabul

MADDE 3 — Tahlisiye umum miidurlugunun ucretli memur ve mlistahdemleri ile nakil vasitalari kadrosu bagli (C) cetvelinde gosterilmi§tir.

MADDE 3 — Aynen kabul

MADDE 4 — Tahlisiye miistahdemleri meyanindaki sanatkarlardan tahlisiye mebani ve vesaitinin tamir ve in§asmda ve ieabmda yaptirilacak sair i§lerde §ali§tirilacak olanlara licretlerine
zamimeten 13 ncii faslm birinci maddesine mevzu tahsisattan azami bir lira
yevmiye *verilebilir.

MADDE 4 — Aynen kabul

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran
1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 5 — Aynen kabul

MADDE 6 — Bu kanunun hukumlerini yurutmege Iktisad vekili memurdur.
1 - I I I - 1937

MADDE 6 — Aynen kabul

B$. V.
Ad. V.
/. tnonu
$. Saracoglu
Da. V.
Ha. V.
S. Kaya
Dr. T. R. Aras
Ml. V.
Na. V.
8. Anka/n
A. Qetinkaya
S. I. M. V.
G. I. V.
D. R. Saydam Rana Tarhan

M. M. V.
K. Ozalp
Mai. V.
F. Agrah
Ik. V.
C. Bayar
Zr. V.

.( S. Sayisi : 179 ),

TADlLl

A 1936
F.

M.
1
2
3

4
5
6
7
8

Muhassasatm nev'i

Memurlar maa§i
Miistahdemler ticreti
Mefru§at, tenvir ve teshin
masrafi
1 Merkez ve mulhakat ve fenni
vasitalar mefru^ati '
2 Merkez ve mulhakat ve fenni
vasitalar tenvir ve teshini

Mali yili
tahsisati
Lira

1937 mali yih igin
HukfimetQe
taleb edilen
Lira

Encumence
kabul edilen
Lira

15 396

15 396

15 396

161 979

165 404

163 004

2 000

2 000

2 000

3 500

3 500

3 500

Fasil yekunu

5 500

5 500

5 500

Daimi memuriyet harcirahi
Muvakkat memuriyet harcirahi
tear bedeli
Miitekaid, dul, yetim maa§
ve tahsisatlan
Muayyenat ve melbusat
1 Nakil vasitalari beygirlerinin
arpa, saman, §ayir, ot ve sair
mekulat esmani
2 Sevahil mudiir, tabib ve seyyar sihhiye memurlan ile tahlisiye kaptan, katib, sis diidukleri makine memurlan ile fener i^aret gemisi muavin kaptani, radiyofar istasyonu §efi
ve elektrik memuru ve motorlii can sandali kaptaninm yazlik ve ki§lik elbise bedeli
3 Bu faslin 2 nci maddesinde
yazili memurlardan ba^ka alelumum mustahdeminin yazlik
ve ki^lik elbise, fotin, kasket,
kisa don ve kolsuz gomlek, fanila, ^izrne, kamsele, gocuk ve
i§ elbisesi bedeli

500

300

300

3 500

3 000

3 000

4 800

5 000

4 500

10 000

10 000

10 000

3 500

3 000

3 000

1 060

1 100

1 100

13 124

12 000

12 000

Fasil yekunu

17 684

16 100

16 100

( S. Sayisi : 179 )
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1936
F.
9
10

-. - ,

11

M.

Muhassasatm nev'i

Ikramiye ve nakdi mukafat
^Sigorta
1 Hayat sigorta bedeli
2 Bina ve esya nakliye ve fenni
vasitalar sigorta bedeli
, -,.

*

Fasil yekunu

1937 mail yili igin
Hukumet§e
taleb edilen
Lira

Eneiimence
kabul edilen
Lira

3 000

3 000

3 000

2 500

2 500

2 500

5 500

5 000

5 000

8 000

7 500

7 500

Levazim
1 Kirtasiye ve matbu evrak
2 Miiteferrika, esya ve miitenevvi levazim, ecza ve tibbi malzeme, posta ve telgraf iicreti

1 500

1 000

1 000

7 000

5 000

5 000

Fasil yekunu

8 500

6 000

6 000

1 500

1 500

1 500

200

200

200

800

800

800

12
1
2
3
4

5

Muhtelif masraflar
Memurin ve mustandeminin
tedavi, ilac. ve hastane masarifile teQhiz ve tekfin masarifi
Kazazedelerin tedavi, ila^, techiz ve tekfin masrafi
Kazazedelerin ilbas ve iase levazim ve nakliye masrafi
Telefon tesisati, mevcud telefon hatlarimn bilciimle levazimi ile bu hatlarm muayene iicreti ve tamir masraflari ve
iicretli telefon miikaleme bedeli
Telif ve terciime
Fasil yekunu

13

MaM yili
tahsisati
Lira

,

2 000
500

1 500
300

1 500
300

5 000

4 300

4 300

20 000

20 000

Fenni vasitalar ve tatbikati
masraflari ve levazimi
1 Fener i§aret gemisi, ziyali samandira, sis dudiikleri, radiyo-1
far, fenerler, sis toplari, projektor, motor, dinamo, sandal^
rihtrm ve krzaklann bilciiml^
levazimi ile bunlarm tamirl
tathir, isletme ve sair masraflari ve bunlara aid binalarm
tamirah
27 000
X S. Sayisi : 179 ), <
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1937 mali yih igin
Hukumetge
Enciimenee
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira

1936
Mali yili

F.

M.

14
15
16
17
18
0

19

Muhassasatm nev'i
Kamyonet ve otoseni demirbasi ve miiteferrik esya ve mahrukat ve tamirat masrafi
Efrad nakli igin romorkor, motor, kayik iicreti ve alelumum
levazimm nakliye masarifi,
miistahdeminin posta ve nakliye iicretleri ve vans masarifi

1 400

1 400

1 400

2 500

2 500

2 500

Fasil yekunu

30 900

23 900

23 900

Bina tamirat masrafi
Reddiyat
Mahkeme masrafi
Beynelmilel cankurtaran btirosuna i§tirak hissesi
G-egen yil borglan
1936 senesinde Almanyada
imal edilen motorlii can sandahnm muayenesine memur
heyet harcirahi

5 000
500
200

3 500
500
200

1 600
500
200

100
100

100
100

100
100

0

1 200

0

30 000

10 000

30 000

5 000
1 000
2 000
300
0
2 500

1 000
1 000
1 000
300
1 000
0

1 000
1 000
1 000
300
1 000
0

40 800

14 300

34 300

4 500

0

0

265

0

0

Yardimlar
1 Dariissafakaya
2 Qocuk Esirgeme Kurumu merkez ve subelerine
3 Verem miicadele cemiyetine
4 Tiirk maarif cemiyetine
5 !§ehitlikleri imar cemiyetine
6 Moda deniz kuliibiine
0 Kizilay kurumuna
Fasil yekunu

0

0

tahsisati
Lira

1936 senesinde Isvegde toplanacak olan 4 ncti beynelmilel
tahlisiye kongresine i§tirak ve
tetkikat igin Avrupa harcirahi
1934 senesinde muracaat etmeyen eytam, eramilin mutareke
devirlerine aid muterakim istihkaki
( S. Sayisi : 179 )
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1937 mall yili igin

1936
Mali yili

#•

M.

0
20

21

Muhassasatm nev'i

HiikumetQe
taleb edilen
Lira

Enctimence
kabul edilen
Lira

171

0

0

tahsisati
Lira

Hukmedilmi§ borg kar§ihgi
Karadeniz, Akdeniz ve Marmara sahillerinde sis diidugu,
radiyofar ve fener in§asi ile sair tahlisiye levaziminm mubayaasma ve yeniden viicude
getirilecek asri tahlisiye tesisatina ve tahlisiye hidemat ve
vezaifi igin liizum goriilecek
mebani, vesait ve arazinin in§a
ve mubayaasi masrafi
1715 numarah kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasma verilecek itfa kar§ihgi

0

76 000

62 000

3 264

3 613

3 613

UMUMI YEKUN

329 659

364 913

364 913

B - CETVELl
1936
F.

M.

1
2

1937 mali yili igin

Mali yili
muhammenati
Lira

HukumetQe
tahmin edilen
Lira

Enciimence
tahmin edilen
Lira

370 000

345 000

345 000

18 000
2 000

18 000
2 000

18 000
2 000

Pasil yekunu

20 000

20 000

20 000

UMUMI YEKtfN

390 000

365 000

365 000

Varidatm nev*i

1955 numarah kanun mucibince almacak resim
Muhtelif varidat
1 Bankalara hesabi cari suretile
tevdi ve ikraz olunan mebaligin faizi
2 Muteferrik hasilat
tiasilat

( S. Sayisi : 179 )

C-OETVELt
Memuriyetin nevi

Aded tJcret

Idarei merkeeiye
Mimar
Daktilograf
Mu§avir avukat
Merkez ambar memuru
Merkez ambar memur muavini ve ayniyat katibi
Mubayaa isleri katibi
Merkez odacisi
Kavak deposu muhafizi
Motorcu ve elektrikc.i
Ambar geee bekc,isi

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

60
60
60
60
55
60
30
30
50
30

12
Anadolu mtntakast
Miidiir
Birinci sinif tahlisiye kaptani
Ikinci »
»
»
Tabib
Seyyar sihhiye memuru
Katib
Telefon memuru
Can kurtaran sandal mevki memuru
»
»
»
» birinci muavini
»
»
»
» ikinci
»
»
»
»
» tayfasi
Roket mevki memuru
»
»
»
muavini
Sis topu mevki memuru [1]
Sis topQusu
Roket tayfasi
Sihhiye hademesi
Odaci
Motor makinisti ve elektrikgi
i

;

:

•

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
24
5
4
1
4
35
2
1
1

150
80
70
120
70
60
60
65
55
48
42
55
45
48
42
40
40
20
60

90

'

Rumeli mtntakast
Miidiir
Birinci sinif tahlisiye kaptani
Ikinci
»
»
»

1
1
1

150
80
70

[1] tcabinda roket mevki memur muavinlijji vazifesini
fie yapacakttr.
(S. Sayisi : 179)
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Memuriyetin neVi

Aded tfcret
1
1
1
1
2
2
2
27
6
6
47
2
1
1
1

Tabib
Seyyar sihhiye memuru
Katib
Telefon memuru
Can kurtaran sandal mevki memuru
»
»
»
»
birinci muavini
»
y>
»
»
ikinci
»
»
»
»
tayfasi
Roket mevki memuru
»
»
»
muavini
»
tayfasi
Sihhiye hademesi
§ofor
Odaci
Motor makinisti ve elektrikcji

120
70
60
60
65
55
48
42
55
45
40
40
90
20
60

104
Samsun mevkii
Ikinci smif tahlisiye kaptam
Tabib [1]
Katib
Can kurtaran sandal mevki memuru
»
»
»
»
birinci muavini
»
»
»
»
ikinci
»
»
»
»
tayfasi

1
1
1
1
1
1
12

70
40
50
65
55
48
42

18
Zonguldak mevkn
Sandal mevki memuru
»
»
»
muavini
»
tayfasi

1
1
10
1
1

Tabib [1]
Katib

65
55
42
40
50

14
Eregli mtntakast
Sandal mevki memuru
»
»
>
muavini
»
tayfasi

w

;

'
1
1
10

65
55
42

[l] Icabmda diger resmi muesseselerae milstaJidem tabiblerden birine isbu iicret verilebilir.
( S. Sayisi : 179 )

- 14 Memnriyetin nevi

Adcd Ucrefc

labib [1]

1

40

13
Fenni vasitalar
Makine ve fenni vasitalar mubendisi
»
»
»
k&tibi
Merkez raakine memuru
Ihtiyat makinist ve Istanbul sis diidiikleri lostromosu
Daktilo

1
1
1

300
60
80

1
1

50
60

5
«

Fener isaret gemisi
Muavin kaptan
Giiverte lostromosu
Tayfa

1
1
3

70
55
35

Sis diidiikleri mevkileri
Fenerbahge, Ahirkapi, Ye§ilkoy mevkileri sis
diidiigii makinisti

3

45

Rumeli fenerinde sayren sis diidiik mevkii
Makine memuru
1
»
lostromosu
1
»
yagcisi
1

80
55
45

Kerempe burnu sis diidiik mevkii
Makine memuru
» lostromosu
» yagcisi

1
1
1

80
55
45

1
1

80
55

Sinob Boztepe burnu sis diidiik mevkii
Makine memuru
»
lostromosu

[l] Icdbtnda diger resmi milesseselerde mustahdem tabiblerden birine isbu iicret verilebilir,
( S. Sayisi : 179 )
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Memuriyetin nevi

AdeJ tfcret

Makine yagcisi

1

45

3
Marmara Hayirsizada sis duduk mevkii
Makine memuru
» lostromosu
» yagcisi

1
1
1

80
55
45

Karadeniz ~bogazi radyofar mevkii
Istasyon §efi ve elektrik memuru
Elektrik memur muavini ve muhabereci
Motorcii ve lostromo
Yagci

1
1
1
1

100
80
60
45

Makine memuru
»
lostromosu
»
yagcisi

1
1
1

80
55
45

(Janakkale ve Adalar denizi fenerleri
Galata sigligi fenercisi
Baba burnu
»

1
1

20
30

Marmara sis duduk mevkii

NAKlL

VASITALARI

Aded
1
1
31
1

Oto^eni
Kamyonet
Nakil vasitalan beygirleri
Nakliye motorii

X S. Sayisi : 179 )

KADROSU

*

S.Sayisi:187
Ordu ikramiyesi kanunu mucibince rneslegine aid faideli
telif ve tercumede bulunanlara verilen ikramiyelerden kazang, buhran, muvazene ve hava vergilerinin kesilib kesilmiyeceginin tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve Milli
mudafaa ve Butge engumenleri mazbatatan (3/365)

T . C.
Ba$vekalet
Kararlar mudilrlugu
Sayi : 6/1377

'"

"'"

24 - IV - 1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Ordu ikramiyesi kanunu mucibince verilen ikramiyelerden rneslegine aid faideli telif ve terciimede bulunanlara verilen ikramiyelerin kazanQ, buhran, muvazene ve hava vergilerinden istisnasi hakkinda Genel kurmay baskanligmdan yazilan 3 - II - 937, 9 - IV - 937 tarih ve 41731 sayili tezkerelerle Maliye vekilliginin 9 - III - 937 tarih ve 22101/5729 sayili miitaleanamesi ve ilisiginin suretleri sunulmu§tur.
Isin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yiiksek musaadelerini rica ederim.
Basvekalet vekili
Br. R. Say dam

Genel kurmay baskanligmin 3 - II - 937 tarihli ve 41731 sayili tezkeresi suretidir:
Basvekalete
Orduda daima yenilenen talimnameler, talimatlar, askeri ders kitablari ve diger askeri nesriyat ile atis ve miisabakalar igin her sene ikramiye faslmdan verilmekte olan bir miktar tahsisat
ordu ikramiye nizamnamesile nesriyat talimati Imucibince sarf edilmektedir.
Son defa gikarilmis olan kazang, buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardim vergileri ikramiyelerden de kesilmege basladigindan verilen para yekunlarmdan 1/4 miktarmda tevkifat yapilmakta ve esasen asgari had iizerinden tahakkuk ettirilen ikramiyeler nesriyatta ve talim ve terbiyede heves uyandirmayacak bir dereceye diismektedir. Askeri kultiir ve talim terbiye islerini himaye i^in ikramiye faslmdan yapilacak tediyatm vergilerden istisnasi igin kanunun tefsirine delalet buyurulmasmi saygilarimla dilerim,

Genel kurmay B§. nm 9.IV.1937 tarihli ve 41731 sayili tezkeresi suretidir.
Ba§vekalete
6. nisan. 1937 tarih ve 6/1144 sayili yazi karsriigidrr:
Maliye vekaletinin ili§ik tezkeresinin u^uncii sahifesinin 25 nci satirmda telif ve tefciime hakk m m satm almmasma mukabil ikramiye faslmdan verilen paralarin vergilere tabi tutulmasi dogru
olamiyacagi ve bu noktanin muhtaei tefsir goruldiigu beyan ve kabul edilmektedir. Eserlerin telif
-ve terciime bedelleri her ne kadar ikramiye faslmdan verilmekte ise de haddi zatinda hizmet

mukabili bir ikramiye olmayip bar alim ve satim muamelesi olmasmdan Maliye vekaletinin de
tensibi veghile yalniz bunlann tevkifattan muaf tutuhnasi ic,in mezkur kanundaki G fikrasinin bu
bakimdan tefsir ve tadiline delalet buyurulmasini saygilarimla diler ve bagli kagitlarin aynen
ilisjk olasak geri sunuldugunu arzederim.

Maliye vekilliginin 9.III.1937 tarihli ve Varidat U. M. 22101/105/5729
I

sayili tezkeresi

sureti

Ba§vekalet yiiksek makamina

Genel kurmay bagkanligmin Vekaletimize havale buyurulan 3.II.1937 tarihli 41731 numarali
yazisinda; ordu ikramiyesi kanunu mucibince ve askeri kiiltur talim ve terbiye i§lerini himaye
maksadile verilen ikramiyelerden kazaiiQ, buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardim vergisi olarak yapilan tevkifatin ikramiyenin 1/4 mikdarma balig oldugundan ve bu tevkifat neticesinde ikramiyelerin, ne§riyatta ve talim ve terbiyede heves uyandirmiyacak bir dereceye du§tiigtinden bahslle mezkur tediyatm vergilerden istisnasi icin kanunun tefsiri teklif edilmektedir.
Orduda verilen ikramiyeler, 1493 numarali kanunun birinci maddesini degi§tiren 25.IV.1935 tarihli ve 2698 numarali kanuna istinad etmektedir.
Bu kanun mucibince orduda:
A) Atifglarda ve hava bombardimanlarmda ve hava muharebe talimlerinde muvaffak olanlara,
B) Askere okuma, yazma ogretenlere,
C) Vakti hazar ve seferde mtisademelerde fevkalade yararlik gosterenlere,
D) Nafi ihtiraatta bulunanlara, mevcudu islah ve tekemmiil ettirenlere,
E) Binicilik ve hay van terbiyesinde muvaffak olanlara,
F ) Ecnebi dillerin tahsilinde temeyyiiz eyliyenlere,
Of) Meslegine aid faideli telif ve tercumede bulunanlara,
H) Harita ve kroki yapmasinda ve hava fotografisinde muvaffakiyet gosterenlere,
t) Talim ve terbiyede temeyyiiz eden boliiklere ve ugusjarda teker veya grup halinde ulusal
ve uluslararasi irtifa ve mesafe ve siirat ve para§ut rekoru yapanlara,
Askeri fabrikalarda:
J ) Miiteamel usul ve imalati islah ve tcvsi cdenlere,
'
K) Tehlikeli ve muskil imalat ve 'tecariibe icra edenlere,
Harita U. mudiirlugiinde:
M) Harita kaliplarinin tersim ve ihzarinda ve litografi i§leri ile sair haritacilik isjerinde fevkalade muvaffakiyet gosterenlere,
Milli Mudafaa vekaleti kara, deniz, ve hava biit^elerile Askeri fabrikalar ve Harita umum miidiirlugu butc,elerine konulmus olan tahsisattan ikramiye ile kita hediyesi verilmektedir.
2395 nianrarali kazanc. vergisi kanununun 30 ncuve 1890, 1980, 2882 numarali iktisadi buhran,
muvazene ve hava kuvvetlerine yardrm vergileri kanunlarinin ibirinci maddeleri mucilbince, hizmet
erbabma fijkri ve bedeni hizmetleri mukabilinde odeneoek bilumum paralar ve bu meyanda ikramiyeler mezkur vergilere tafbi tutulmus ve yalniz kazanc, vergisi kanununun isrtisnalara imuteallik ugiincii maddesinin 18 nci fikrasinin son bendinde (Her nevi atis, u§us, dalis, yarisi, giires, kosu ve
spor miisabaka ve tesvik ikramiyeleri ve mukafatlari) bu vergiden istisna edilmistir. Diger 1890i
1980 ve 2882 numarali kanunlarda boyle bir muafiyet hiikmu yoktur.
0-enel kurmay Baskanligmin yazisinda, bu kanunlann hangi maddeleri hukiimlerinin ve ne gilbi
sebeblerle tefsiri lazrm geldigine dair izahat meveud bulunmamaktadir.
Yalniz ordu ikraimiye kanunu mucibince verilen ikramiyelerin yukarida (G) fikrasinda zikredilmis
olan(Meslegine aid faideli telif ve terciimede bulunanlara) verilen ikramiyelerin bir ihizmet mukabili
olub olmadjgi noktasi uzerinde Divani muhasebatla cereyan eden muhabere neticesinde Divani mubasebat birinci dairesi tarafindan ittihaz edilen bit ornegi bagli 29 - X I I -1936 tarihli kararda veka( S . Sayisi : 187)

— 3—
letimizin noktai nazarma istirak edilerek bu paralarin bir hornet mukabili olmakten ziyade satm
alman telif hakkinin bedelini teskil ettigi, binaenaleyh vergiye tabi tutuimamasi muvafak olacagi
beyan edildigi halde, msiahharan Divan heyeti umumiyeainee ittihaz edilen keza bir ornegi bagli
12 - I I -1937 tarihli kararda ibu paralarin btitcenin ikramiye f aslindan verilmesine mebni ikramiye:
sayilmasi ve binaenaleyh hizmet erbabina verilen ikramiyeler gilbi tutulmasi laznn geldigi neticesine varilmi^ bulunmafctadir. Telif hakkinm satin alinmasma mukalbil verilen ibu paralarin sirf ikramiye faslmdan tediye edilmekte olduguna bakilarak hizanet imukabili tediyelerden sayilmasi
dogru olamayacagindan yalniz bu nokta muhtaei tefsir gorulmektedir. Diger fikralarda zikredilen
ikramiye ve hediyelere igelince : Bunlann bir hizmet mukabili olmalan itibarile kazanc. vergisi kanununun 3 ncii maddesinin 18 nci fikrasinda sayilanlar haricinde kalanlarm bu vergiye ve heyeti
umumiyesinin iktisadi buhran, muvazene ve hava kuv-yetlerine yardim vergilerine tabiiyetleri
icab etmekte ve bu noktadan muhtaci tefsir bir cihet goriilememektedir.
Genel kurmay BaipikanlijfinTn yazisi ilisik olarak sunulmustur,
Keyfiyeti saygilanmla arzederism.

Milli Miidafaa enoiimeni mazbatasi

T. B. M. M.
M. M. Encumeni
KarmMo. 35

7-V-

W3Z

Esas No. 3/365

Yiiksek Bafkanliga
Ordu ikramiyesi kanunu mucibince meslegine aid faydali telif ve tercumede bulunanlara
verilen ikramiyelerin kazang, buhran, muvazene
ve hava vergilerinden istisnasi hakkinda tefsiri istenilen Basvekaletin 24 nisan 1937 tarih
ve 6/1374 sayili tezkerelerile ilisik olan evrak
encumenimizee Genel Kurmaydan, Divani muiiasebattan ve MJaliye vekaletinden gonderilen
memurlar huzurunda okundu ve gorusuldii:
Ordularda her gun degisen talimname, talimat, askeri ders Mtablan ve ibilumuim askeri
nesriyatile atis, u^us musabakalari icjn telif
ve terciimeye ilhtiyac. oldugu ve bu ihtiyaci onleyenlere verilen telif ve tercume haklannin
kazang, buhran, muvazene ve hava vergileri
dolayisile dortte bir miktarinin tevkif edildigi
ve bu sebeble telif ve terciimeye ragbet edilmedigi goriilmiis oldugu hususundaki Genel
Kurm-aym ve Hukumetin mutalealari eneiimenimizce yerinde gorulmu^tiir. 2698 sayili
kanunun (G) fikrasinda meslegine aid faydali telif ve tercumede bulunanlara ikramiye
faslmdan tediyat yapilmakta oldugu bu tediyattan otiiru yukarniaki vergilerin kesildigi
anlasilmaktadir. Halbuki, Divani muhasebat bi-

rinci dairesinin ittihaz ettigi kararda telif ve
tercume mukabilinde verilen paralarin bir
hizmet mukabli olm'aktan ziyade satin alinan
telif ve tercume hakkmm bedelini teskil ettigi
zikrediknekte
ve bunlardan mezkur vergilerin tevkif edilmesinin dogru olmadigi beyan
olunmakta ve Divan heyeti umumiyesince isbu
paralarin btitQenin ikramiye faslmdan verilmesi hasebile bu hizmet erbabina verilen
ikramiyeler gibi tevkifata tabi tutulmasi zaruri oldugu mutalea olunmaktadir. §u halde Divani muihasebat birinci dairesile heyeti
umumiyesinin noktai nazarlan arasinda esas
itibarile bir fark olmayib yaliniz telif ve
tercume hakkmm ikramiye faslmdan verilmesinden
otttrii ihtilaf tahaddus ettigi gorulmiistur.
HialbuM ordunun
daima modren
bir vaziyette kalabilmesi ve yenilikleri takib
edebilmesi igin ordu
kiitupanesinin telif ve
terciimeye ihtiyaci pek eoktur.
Bu huswsita
tefvik ve tergipte ibulunmak ta, ordumuizun menfaati icabindandir. Binaenaleyh mesai saatleri haricinde bu yolda telif ve tercumede bulunan kimtselere eserlerinin satin almmasi
mukabilinde verilecek paralardan hie, bir tev-
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kifat yapilmamasi encumenimizce ntuvafik goriilerek tefsiren halline karar verilmis ve (tefsir fikrasi da asagrya yazilmis olmiakla havalesi ve§hile
Blithe enciimenine gonderilmek
iizere Yiiksek Baskanliga sunulmustjur.
M. M. E. Reisi
Bu. M. M.
Katib
Diyarbekir
Manisa
Samsun
K. Seviiktekin
K. N. Duru
R. Barkm

Antalya
C. Mengiliboru
Erzurum
A. Akyurek
Kocaeli
N. Bozatik
Urfa
A. Yazgan

Balikesir
C. Esener
Istanbul
D. T. H. $. E.
Tekirdag
B. Apok

Elaziz
A. 8. Ohkay
Kirsehir
L. M. Ozde$
Bilecik
8. Bozak

Tefsir fikrasi
Saati mesai haricinde terciime ve telif edilen
ve haklarmdan feragat etmeleri iizerine satm
alman eserlere aid ikramiye faslmdan verilen

paralardan kazan§, buhran, muvazene ve hava
vergileri almmaz.

Biitge Enciimeni mazbatasi

T.

a

Butge enciimeni
Mazbata No. 127
Ems No. 3/365

25-V-1937

Yiiksek OReMige
Ordu ikramiye karninu mmcibince verilen ikramiyelerdeh meslege aid faydali telif ve terciimede bulunanlara verilen ikramiyelerin kazanc,,
buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardim.
vergilerinden istisnasi isinin tefsir yolile halline dair olub Yiiksek Meclise sunulan 24 nisan
1937 tarihli ve 6/1374 sayih Basvekalet tezkeresi
Milli Mudafaa enciimeninin mazbatasite birlikte
encumenimize verilmis olmakla Varidat Unman
Mudiiru Ismail Hakki hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Tezkereye bagli yazi orneklerinin tetkikmdan ve enciimende verilen izahattan anlasildigina gore bu isi Maliye vekaletinin isari iizerine
tetkik eden Divani nmhasebatin birinci deiresi
bu paralarin bir hizmet mukabili olmaktan ziyade satin alinan telif hakkinm bedelini teskil
ettigi cihetle vergiye tabi tutulmamasi lazimgelecegi miitaleasrnda bulundugu halde Divani
muhasebatm umumi heyeti, bu paralarin ikramiye tertibinden verilmekte oldugunu nazari
dikkate alarak bunlann da diger ikramiyeler
gibi vergiye tabi tutulmasi icab edecegi fikrini

ileri siirmustiir.
Milli Mudafaa enciimeni ise, saati mesai haricinde telif ve terciimede bulunanlara eserlerin
satin almmasi mukabilinde verilecek paralardan tevkifat yapilmasi dogru olmayacagi kanaatini ihzar eylemekte ve bu maksadla bir tefsir
fikrasi hazirlamis bulunmaktadir.
Enciimenimizin miitaleasina gelince; tefsire
mevzu teskil eden isin mahiyeti tetkik edildigi
zaman goriiliir ki telif ve terciime sahiblerine
verilen paralar, eser iizerindeki telif ve terciime
haklarmdan feragatlerine mukabil kendilerine
odenen bir bedelden ibaret olub bu paralarin
butQenin her hangi bir tertibinden verilmis olmasi isin mahiyetini
degistiremeyecegine ve
harigten satin alinan bir eserin bedeli de vergiye
tabi tutulmadigma gore ayni mahiyette olan
bu kabil tediyatin da vergiye tabi olmayacagi
tabii goriilmektedir. Kanunlann hukumlerinden
bu mana sarahaten gikmakta oldugundan enciimenimiz meselede tefsire muhtac, bir cihet gormemistir.
Umumi Heytin tasvibine konulmak
iizere
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iTiiksek Reislige sumildu.
Reis V.
M. M.
Isparta
Trabzon
M. Vnsal
R. Karadeniz
Balikesir
Qorum
E. Adakan
M. Cantekin

Izmir
K. Inang

Katib
Istanbul
F. Oymen
Edirne
F.

Mus
S. Ataman

Kaltakkiran

i>m<(

( S Snvisi : 18?}

Malatya.
0. Taner
' Mus
$. Qiloglu

Mar$
A. Tiritoglu
Ordu
//. Yalman

S. Sayisi: 173
Adliye te§kilat ve kadrolannda yapilacak tadilata dair olan
2474 sayili kanuna bagh cetvelde degi§iklik yapilmasi
hakkmda kanun layihasi ve Butge encumeni
mazbatasi (1/801)
T. 0.
Baqvekdlet
Kararlar mudurliigii
Sayi : 6/1532

6 - V - 1937

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Adliye vekilligi kadrolannda yapilan degisiklik hakkmda Adliye vekilligince hazirlanan ve Icra
Vekilleri Heyetince 4 - V - 1937 tarihinde Yiiksek Meelise arzi kararlastmlan kanun layihasi esbabi
mucibe ve merbutlarile birlikte sunulmustur.
Basvekil
1. Inonu

Esbabi mucibe
1918 ve 1919 numarali kanunlarla iic, sene miiddetle teskil edilib 2635 numarali kanunla muddeti
uzatilan Adli ihtisas mahkemelerinin bir kismi evvelce kaldirilmis ve hali faaliyette bulunan
bir kagmin da kanuni
muddetleri 1937 senesi mayisi sonunda hitam bulmus olacaktir. Bu veghile hakim ve memurlarma istisnai surette maas itasma liizum kalmamis olan bu mahkemelere
aid i§ler tabi oldugu muhakeme usullerine tevfikan ve bir kismi aynca ihdas olunan mahalli ceza
mahkemelerine intikal etmekle adli ihtisas mahkemeleri kadrolarmdan hususi kanunlarma gore
maas. alan hakim ve memurlarm da Adliyenin esas kadrosuna ilavesi zaruri goriildugunden 48
hakimle 50 katib bu esas kadronun gergevesi ic,erisine almmistir. 1452 numarali teadiil kanununun
nesrinden evvel 40 lira maas almakta iken mezkur kanunla maaslan otuz beser liraya tenezziil eden
Temyiz mahkemesi miimeyyizlerinin o zamandanberi hie, bir zam gormemis ve memuriyet unvanlarina nazaran terfi etmelerine de imkan goriilememis oldugundan asli mahkemelerdeki emsali katiblere kiy^sen unvan memuriyetlerinin baskatiblige tebdilile maaslan kirkar liraya cjkanlmis ve
yine bu zarurete musteniden vekalet dairelerinde imistahdem olub hakim smifindan bulunmalan
hasebile uzun miiddettenberi zam gormeyen bir kac, miimeyyizin de diger vekaletlerdeki emsalleri gibi unvanlarmin seflige tahvili ile maaslan kirkar liraya yiikseltilmis ve oteden beri zayif
bir kadro ile isleyen vekalet
dairelerinin bir
derece takviyesi ic,in; 1556 sayih lmkimlor kanunu mucibince bir merkez biirosu teskil ve ehemmiyeti artan ayniyat isleri miistakil bir biiroya
tevdi edilmis ve merkez kadrolari iizerinde bazi ufak tadilat yapilmi^ ve bu degisiklikleri miifredat veghile gosteren 1 ve 2 numarali cetvellerle kanun layihasi tanzim edilerek suiatlnvu^mr.

Biit^e encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Bulge enciimeni
Mazbata No. 113
Esas No. 1/801

17 - V • 1937

Yiiksek Reislige
Adliye teskilfit kadrolarcnda degisiklik yapilmasr hakkmda olub iBasvekaletin 6 - V - 1937
tarih ve 6/1532 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi enciimenimize havale edilmis olmakla Adliye vekili **5ukru Saracoglu hazir oldugu halde okundu ve konusuldu.
Layiha bazi memuriyet unvanlarmi degistirmekte ve hakimler kanununuii ernreyledigi bazi
hizmetlerin yapdmasi igin merkezde bir biiro
teskil, ayniyat muhasibligi ihdasi ve bazi dairelere yeniden katiblikler ilavesi suretile merkez kadrosunu takviye etmektedir.
Bundan baska hakim ve icra memurluklari
kadrolarini tevsi vc hukuk mezunu
mahkeme
bas katibligi
ihdasi suretile de katiblikleri
takviye etmekte ve Temyiz mahkemesi mumeyyizliklerile bas muddeiumumilik kadrosundaki
muavinliklerin derecelerini yiikseltmektedir.
Her bir degisikligin sebebi enciimenimiz

tarafindan ayri a y n tetkik olunmus ve verilen
izahata gore adli hizmetlerin yeni icablarrna
uygun oldugu goriilerek ayneii kabul edilmis
ancak layiha ile bagli cetvellerin yazilis ve tertib tarzlarinda vuzuhu temin maksadile degisiklikler yapdmistir.
Umurai Heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis V.
M. M.
Katib
Isparta
Trabzon
Istanbul
M. Unsal
R. Karadcniz
F. Oymen
Corum
Qorum
Gumiisane
M. Cantekin
E. 8. Akgol
D. Sakarya
Izmir
Manisa
Maras
K. Inane
T. Turkoglu A. Tiritoglu
Mus
Ordu
Siird
8. Ataman
H. Yalman
M. Mayakon
Yozgad

8. Icoz
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Adliye vekilligi kadrolannda yaptlan degisiklik
hakkmda kanun Idyihasi

Adliye teskildt ve kadrolannda yaptlacak tadilata
dair 2474 saytli kanuna bagli cetvelde degisiklik
yapilmasi hakkmda- kanun layihasi

MADDE 1 — 2474 numarali Adliye teskilat
ve kadrolariinda yapdacak tadilata dair olan
kanuna bagli cetvelde derece ve memuriyet
unvanlan yazili ilisik (1) numarali
cetvelde
gosterilen memuriyetler kaldirilmistir.

MADDE 1 — Adliye teskilat ve kadrolannda yapdacak tadilata dair olan 30 - V - 1934
tarih ve 2474 saydi kanuna bagli cetvelin merkez
memurlarma aid ceza. hukuk, zatisleri, nesriyat, evrak, levazim miidurlukleri ile Ankara
leyli hukuk fakiiltesi, Temyiz mahkemesi ve
Temyiz mahkemesi kalemleri kisnnlari bu kanuna bagli (1) numarali cetvel ile degistirilmis ve
ayniyat muhasibligi ile merkez biirosu basligi
altmdaki memuriyetler mezkur oetvele yeniden
ilave edilmistir.

MADDE 2 — Mezkur 2474 numarali kanuna
bagli kadro cetveline dere'ce ve unvani memuriyetleri ilisik (2) numarali cetvelde gosterilen
memuriyetler ilave olunmustur:

MADDE 2 — Mezkur kanuna bagli cetvelin
vilayet memurlan kismma bu kanuna bagli (2)
numarali cetvelde derece, adet ve maaslarc yazdi memuriyetler ilave edilmistir.

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihindem muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 4 — Bu kanun hukmiinii icraya Icra
Vekilleri Heyeti memurdur.
4 - V -1937
M. M. V.
Ad,V.
B§.V.
K.Ozalp
#. Saracoglu
/. Inonu
Ma.V.
Ha.V.
Da.V.
F. Agrah
Dr. T. R. Aras
$. Kaya
Mf.V.
Na. V.
tfcV.
8. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bayar
Zr. V.
G. t V.
S. t M. V.
M. Erkmen
Dr. R. Saydam Rana Tarhan

MADDE 4 — Ayneln.
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Hiikumetin

teklifine

bagli

[1] numarali cetvel
Merkez

memurlan

Memuriyetin nevi

D,

Aded

Maas

Ceza i§leri mudiirliigu
4 Miidiir
7 Muavin
8
»
11 Miimeyyiz
Hukuk isleri
4
7
8
11

4
7
8
10

]0

1
1
1
1

90
55
45
30 '•

mudiirlugu
35
mudiirlugu
40
30

Miidiir
Miimeyyiz
Levaztm

mudiirlugu

1
1
1
1

9 Miidiir
12 Levazim memuru
14 Ambar memuru
12 Katib ve mutemed
Ankara Leyli hukuk

Temyiz

40
25
20
25

fakiiltesi

7 Miidiir
11 Idare ve hesab memuru
12 Idare memuru

6

90
55
45
30

Miimeyyiz
Evrak

9
11

1
1
1
1
mildilrlugii

Miidiir
Muavin
»
Miimeyyiz
Ne§riyat

90
55
45
30

mudiirlugu

Miidiir
Muavin
»
Miimeyyiz
Zat isleri

1
1
1
1

30
25
mahkemesi
70

Ba§muavin
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Memuriyetin nevi

9 Muavin
11
»

Aded

Maas

4
5

40
30

12

35

1
1
1
1
1
5

90
70
55
40
25
20

1
1
1
1
1

90
70
55
40
20

1
1
1
2
1
16

90
70
55
40
25
20

1

20

1
1
2

45
35
20

Temyiz mahkemesi kalemleri
10 Ba§miimeyyiz

Hiikumetin teklifine bagh
[2] numarali cetvel
Merkez memurlart
Ceza 4§leri umum mudurlugu
4
6
7
9
12
14

Umum miidiir
Bas muavin
Muavin
Birinci sinif tetkik memuru
Ikinci smif tetkik memuru
Hukuk i§leri umum mudurliigu

4
6
7
9
14

Umum miidur
Bas muavin
Muavin
§ef
Ikinci smif tetkik memuru
Zat i§leri umum mudiirliigu

4
6
7
9
12
14

Umum miidur
Bas muavin
Muavin
§ef
Birinci smif tetkik memuru
Ikinci smif tetkik memuru
Ceza evleri mudurliigu

14 Ikinci smif tetkik memuru
Hapishaneler mudiirliigu
8 Miidiir
10 Miimeyyiz
14 Katib
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6
D.

A.lcd

Memuriyetin nevi
Levazim ve daire

mwluru
1
1

7 Levazim ve daire mudiiru
11 Mutemed
Tcftis
14

20

Ankara leyli

fakultesi

Ba$ muavin
Muavin
»
»

1
2
1
6

80
70
55
45

12

40

1
1

40
20
20

1
1
2
3

45
40
25
20

1
3
2
12
25

90
80
55
45
40

kalemleri

Baij k i t i b
Ayniyat

70
35
30

mahkemesi

Temyiz mahkemesi
9

1
1
1

r-i

6 Miidiir
10 Hesab memuru [Ayniyat muhasibi]
11 Idare memuru

5
6
7
8

55
30

heyeli

Ikinci smif tetkik memuru

Temyiz

Maas

muhasibligi

9 Ayniyat muhasibi
14 Katib
14 Ambar memuru
Merkez bilrosu
8
9
12
14

§ef
§ef muavini
Katib
»
Vilayet

memurlan

Reis, hakim, aza, sulh hakimi muddeiumumi
ve muavinleri, icra hakim ve muavinleri, sorgu
hakimleri, hakim muavinleri, temyiz raportorleri.
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Memuriyetin nevi

D.

Aded

Maas

1
1
7
10
6
6
6

25
22
20
17,5
16
14
12

Kdtibler
12
13
14
Ba§katib ve muavinleri ve miiddeimammi ve sorgu
15
hakim zabit katib ve icra katibleri
16
17
18
Icra memur ve tnuatfinleri

7 Hukuk mezunu ba§katibler ve muavinleri
8
»
»
>
>
9
>
»
»
>
10

>

»

>

»

11
12

»
>

»
»

>
»

>
>

4
5

35
25

T-l

10) Icra memur ve muavinleri
12/

55
45
40
35
30
25

2
3
5
8
12

Biitge encilmeninin degi§tiri§ine bagh
CETVEL; (1)
Berece

Memuriyetin nevi

Aded

Maa§

Cezai§leri U. M.
4
6
7
9
10
11
15
14
15
17

Umum miidur
Ba§muavin
Muavin
gef
Miimeyyiz
Miimeyyiz
Birinci simf tetkik memuru
Ibinci »
»
»
Katip
»

1
1
1
1
1
1
2
7
3
6

90
70
55
40
35
30
25
20
17,5
14

Hukuk i§leri U. M.
4 Umum miidiir
6 Ba§muavin

1
1

90
70
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Derece

7
9
10
11
12
14
15
17

Memuriyetin nevi

Muavin
§ef
Miimeyyiz
»

Birinci simf tetkik memuru
»
»
Ikinci »
Katip
»

Aded

Maa§

1
1
1
1
1
3
2
5

55
40
35
30
25
20
17,5
14

1
1
1
2
3
1
4
19
8
8
2

90
70
55
40
35
30
25
20
17,5
14
12

1
1
1
2
3
1
2

70
45
35
25
20
17,5
14

1
1
2

55
30
14

1
1
2
1
3

45
35
20
17,5
14

1

55

Zat i§leri U. M.
4
6
7
9
10
11
12
14
15
17
18

Umum miidiir
Ba§muaviii
Muavin
§ef
Miimeyyiz
»

Birinci sinif tetkik memuru
»
»
Ikinci »
Katip
»
»

Ceza evleri mudurlugu
6
8
10
12
14
15
17

Miidiir
Muavin
Miimeyyiz
Hesab memuru
Katip
»
»

Ne§riyat mudurlugu
7 Miidiir
11 Miimeyyiz
17 Katib
Evrak mudurlujju
8 Miidiir
10 Miimeyyiz
14 Katib
»
15
»
17
Levazim mudurlugu
7 Miidiit
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Dereee
11
11
12
14
17

Menrariyetin nevi
Miimeyyiz
Mutemet
Hesab memuru
Katib

Aded

Maa$

1
1
1
1
1

30
30
25
20
14

1
6
7
8
9
1
1
3
1
1
6

100
90
80
70
55
35
25
20

1
1
1
1
1
2
1

70
35
30
25
25
20
14

1
1
10
50
1
2
7
8

150
125
125
100
80
70
55
45

12
22
35
51
57

40
30
25
20
14

Teftis Heyeti
3
4
5
6
7
10
12
14
15
17
17

Reis
Basimifetti§
Birinci sinif mtifetttis.
Ikinci »
»
tTguncii »
»
Miimeyyiz
Hesab memuru
Ikinci sinif tedkik memuru
Katib
»
Basmiifetti§ katibleri

17,5

14
14

Ankara leyli hukuk fakultesi
6
10
11
12
12
14
17

Mudiir
Hesab memuru (ayniyat muhasibi)
Idare memuru
Ambar »
Katib
Dahiliye memuru
Temyiz mahkemesi

1
2
2
3
5
6
7
8

Birinci reis
B asmuddeiumumi
Ikinci reis
Aza
Basmuavin
Muavin
»
Temyiz mahkemesi kalemleri

9 Baskatib
11 Miimeyyiz
12 Katib
14
»
17
»

( S. Sayisi : 173 )

— 10
Derece

-

Memuriyetin nevi

Aded

Maa3

Ayniyat muhasibligi
9 Ayniyat muhasibi
14 Katib
14 Anbar memuru

1
1
1

40
20
20

1
1
2
3

45
40
25
20

Merhez burosu
8 §ef
9 §ef muavini
12 Katib
14
»

Butge encumeninin degistiriqine bagh
CETVEL (II)
Derece

Memuriyetin nevi

Vildyet memurlan
Reis, hakim, aza« sulh hakim i,
Muddeiumumi ve muavinleri,
Icra hakim ve muavinleri,
Sorgu hakimleri, hakim muavinleri, temyiz raportorleri

Aded

Maaa

1
3
2
12
25

90
80
55
45
40

1
1
7
10
6
6
6

25
22
20

4
5
1
2
3
5
8
12

35
25
55
45
40
35
30
25

Katibler
12
13
14 Baskatib ve muavinleri ve
15 muddeiumumi ve sorgu hakim,
16 zamt katib ve icra katibleri
17
18

17,5

16
14
12

leva memur muavinleri
10 .tcra memur ve muavinleri
12
7
8
9 Hukuk mezunu ba§katibler ve
10 muavinleri
11
12
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Polis te§kilat kanununun baz« maddelerinin degi§tirilmesi
hakkmda kanun layihasi ve Dahiliye ve Butge encumenleri
mazbatalan (I/625)
T.C.
Bo§vekolet
Kamrlar
mudilrlugu
Sayi: 6/2765

18 . VII

-1936

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Polis teskilat kanununun bazi maddelerinin degistirilmesi hakkmda Dahiliye ve Maliye vekilliklerinee hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 22 - V I I - 1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur,
Basvekil
/. tnbnu

Esbabi mucibe layihasi
Bu giin tatbik edilmekte olan 2049 numarali polis teskilat kanununun kabul ettigi esaslar ve polis kadrosu memleketin gostermekte oldugu yiiksek inkisaflar karsisinda zamanin icab ettirdigi inzibati vazifelere kifayet etmeyeeek bir hale gelmistir. Bu kanunda kabul edilen kadro 10 sene evvel tatbik edilen polis kadrosundan bile daha dun dereeededir. 10 sene evvel memleketin hie, olmazsa niifusu miisaid miihim kaza merkezlerinde polis teskilati mevcud iken bu giin bu teskilat kaldirilmistir,
Bu kaldiris memleketin polis vazifeleri igin faydali olmamistir. Esasen on sene evvelki polis hizmetine t a a M k eden memleket durumu ile bu giinkii durum arasinda nisbet kabul etmeyeeek bir fark
vardir. Bu fark igtimai, iktisadi ve sinai inkilab sahasmda memleket lehinde ve mutemadiyen inkisaf halinde bir derecede bulunmaktadir. 10 sene ewelki smai miiesseselerle bu giinkii smai miiesseseler arasmdaki farkin pek yiiksek bir adede vardigi maliimdur.
Bu sinai miiesseselerin Qogalmasi nisbetinde memlekette amele hayati genislemistir. Amele yuvalarmm, rejimin korunmasi noktasmdan ne kadar miihim ve polis igin ne kadar cazib bir vazife
yeri oldugu takdir buyurulur.
Smai saha haricindeki iktisadi inkisaflarimiz dahi yurddaki is sahasini arttirmis oldugundan is(jilerin hareketlerini ve menfaatlerini takib noktasmdan polisin vazifesi o nisbette artmistir.
Deniz nakil vasitalarmin, demiryolu ve diger karayolu vasitalarmin seri ve yiiksek inkisafi da
polis vazifelerini agirlatmis ve yiikseltmistir. tgtimai inkisafimizi da polisin vazifesini cok ehemmiyetli bir dereceye Qikaran bir amil olarak zikredebiliriz.
Iktisadi, smai ve wjtimai inkisaf hareketlerimizin bes ve on sene sonraki manzarasmi
simdiden
goz oniine alirsak polis vazif esinin her giin bir az daha
agirlasmakta ve giiclesmekte ve artinakta
oldugunu zaruri gormek lazimdir.
Bu inkisaflarm, vilayetlerimizin inzibati durumu iizerindeki tesirlerini vilayetlerden muntazaman alinmakta olan raporlarla takib etmek cok miihimdir. Isbu esbabi mueibenin hazirlandigi
tarihte vilayetlerin polise olan ihtiyaci iki bini asmistir. Vilayetler, bu ihtiyacjarinin siiratle yerine getirilmesini musirran istemektedirler. Bu ihtiyaca deniz ve simendifer vasitalarmin taihmil
ettigi polis vazifelerinin ihtiyag gosterdigi kadro dahil degildir. Aynca, Biiyuk
erkaniharbiyede

- S t zaman zaman askeri ehemmiyeti haiz olan bazi istikamot vc yerlerde polis tcskilati
yapirmasini
istemektedirler :
Butiin bu ihtiyacjlara mukabele edemeyecek vaziyetteyiz. ^ayani dikkat olan bir misal arzedebiliriz.
Bazi vilayetlerin bu giinkii polis kadrolari soyledir;
Afyon Karahisar 17, Amasya 10, Aydm 21, Agri 16, Bilecik 10, Bolu 10, Burdur 12, Qankiri
10, Qorum 10, Denizli 10, Elaziz 15, Brzincan 10, Giresun 17, Giimusane 13, Isparta 12, Kirsehir 10,
Malatya 18, Maras 14, Mus 10, Ordu 10, Rize 15, Siird 10, Sinop 13, Tokad 14, Van 16, Yozgad
13 polistir.
Diger vilayetlere gelince: bunlarin mevcudlari da 15 ile 60 arasmdadir. Istanbul, Izmir, Ankara
polis ihtiyaci bu> merkezlerin taleb ettikleri miktann cok dunundadir. Polisin hafta izni, mekteb, kurs,
liastalik gibi zaruri duramlari nazari dikfcate alinirsa kadrolarin ancak iigte ikisinden istifade
edilebilir.
Buna nazaran mevcudu 10 polis olan bir vilayet merkezinde is basmda ancak 7 polis gorebiliriz.
Bu yedi polisin en az iigiinu idari., siyasi ve adli sube teskilatinda galistirmak kati mecburiyeti goz
online alinirsa bu kadronun schir inzibatinin dord polls eline kalacagi goze Qarpar.
En basit bir
misal olarak Afyon vc. Ispartayi goz online alirsak polis vazifesinin cok sakat yurlidiigunli
kabul
etmemek imkan harieindedir. Bilhassa Adliye, Maarif, muhasebei hususiye ve diger vilayetlerin vilayotlerdeki teskilatinm polise tahmil ettigi tebligat ve davet vazifclerinin
bile bu kadar az polisle
muntazaman tcdvirine imkan bulunamayacagini takdir etmek mumkundur. Polis vazifesinin normal
bir sekilde yiirumcmcsi, ve yurutulmemesi bir taraftan halkin istirablarini mucib olacagi gibi diger
taraftan da Hiikumet dcvairi islerinin muntazam yliriimesine imkan vermez. Bumdan baska polisin
siyasi vazifeleri noksan gormesi memleket hesabma her halde karli bir is degildir.
Ayrica herhangi bir seferberlikte polise geri mlidafaasi noktasindan
tevecclih edecek qdk agir
vazifeler de nazari dikkate alinirsa polis kadrosunun memleket ihtiyacma tekablil edecek bir hadde
ejkarilmasindaki zaruret tebarliz eder.
Polis, kasabalarda ve sehirlerde vazifc goren
bir inzibat kuvvetidir. Halkla ilk temasi yapan bir
Devlet memurudur. Kanunlarm tatbikatinda on safta bulunan bir icra vasitasidir. Ahlaki, siyasi
ve idari sahada dcrin mesuliyetleri vardir. Sehirlerin vc kasabalann, yurdun mlinevver balk tabakalannin yerlcri oldugn nazari dikkate alinirsa polisin kemiyet vc keyfiyet itibarile bu mlinevver tabaka karsismdaki durumunun ne olmasi lazim gelecegini tayin vc takdir asla, miiskul degildir.
Bu itibarla polis kadrosunda gcrek kemiyet ve gerek keyfiyet itibarile memleket ihtiyaejarina
karsilik verebilecek bir harekot yapmak zamaninin geldigine kaniiz.
Bu hareketi iki esasta toplayabiliriz; osasen birisi polisi keyfiyet noktasindan takviyedir. Digeri de
kemiyetge normal hadde Qikarmaktir.
Keyfiyettcn takviyo esasma gelince: IUi cok tuiihimdir. Polis mesleki idari, siyasi, adli vc beledi vazifeleri cepliesinden bilgiye vc adli ve siyasi isjerde teknige ihtiyaci olan bir meslek haline
gelniistir. lleri niillctler, bilhassa adli ve siyasi islerinde ]>oli.si fenni vasitalarla ve laboratuarlarla
techiz etmi§ vc ancak bu sayede memlckctlerinin dahili enmiyet ve asayisini diizene koyabilmi^lerdir. Bu inenilckctlci'dc polis, iytiniai nizamin korunniasi cepliesinden tcmcl bir meslek oldugu
gibi siyasi, iktisadi, mail vc smai sahalarda da bilhassa cmniyct cepliesinden Dcvlctin dayandigi
baslica kuvvct haline gchniytir. Polis cihaznnn iyi islemcdigi memlcketlcrdc iskandallar vc sakatliklar memleket hayatrna menfi tcsirlcr yapacak bir haldcdir. Bu noktai nazardan polis mensublannin bilhassa keyfiyet cepliesinden c.ok kuvvetli olmasma kati bir zaruret vardir.
Polis te^kilatnnizrn bu noktadan manzarasini tasvir edersek bu giinkii durumun derhal islahi
lazim geldigine hiikinedilebilir.
Bu giin polise ancak millet mektcblerinde okuyu]) yazmak ogrenebilcn insanlar gclmcklcdir.
Ilk tahsilliler bile polis meslekine ba^ka sahalarda is bukimayacak kadar zayil' iscler miiracaat ctmektedirler. Orta tahsilli memleket Qocuklari polis meslekini cazib gormemektedirler. Bu itibarla
meslek mensublannin tahsil derecelcrinin dii§uklugii goze Qarpar.
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Millet mekteblerinden ve hatta ilk mekteblerden mezun kigilerin polis memuruna hazmettirilmesi zaruri olan polis bilgilerini kavriyamadiklari, polis mektebi tedrisati netayicinden anla§ilmaktadir. Bu derece tahsilliler hatta polis mektebini ikmal ettikten sonra dahi kanunlarin tatbikatinda ve polisin muhtelif cephelerden vazife ifasinda §ayani dikkat sakatliklara maruz kalinmaktadir.
Asil muhim olan nokta siyasi polise bn tahsilli kimselerin katiyen yaramadiklaridir. Bu derece tahsillilere kendilerine bizzarur polisin siyasi vazif eleri verildigi zaman faydadan ziyade zararli olmaktadirlar. Bn zararlar bazan endise vericidir.
Bununla beraber polisin beledi vazifesile beraber deniz kontrolii, kasaba kontrolii parmak izi,
mulaj, kan, toz ve saire gibi sug delilleri tetkiki ve alelumum adli ve vasitali polis kisimlarmda
Avrupa devletlerinde bu sahadaki
# da bu derece tahsillilerin ise yaramadiklari sabit olmaktadir.
galisan palisler en az lise tahsillileridirler. Yiiksek tahsilli polis mensublari bile polis mekteblerinde
iki senelik bir kursa tabi olmak §artile mesleke faydali olabiliyorlar. Tiirkiye Cumhuriyetinde
her sahadaki inkisafa muvazi olarak polisin inkisaf ettirilmesi sureti katiyede bir memlefeet meselesidir. tnkilabin ve rejimin uyanik muhafizi yalniz ve ancak polis olabilir, rejime uygun ve onun
taleblerini kavrayan bir polis kurumu viicude getirilmezse istikbal igin endiseli bulunmak zaruridir. Bu itibarla meslekte her seyden evvel polis bilgilerini ve polis teknigini kavrayacak keyfiyete can vermek lazmidir.
Meslekin keyfiyeten takviyesi ne suretle olur?
Hedefimiz mesleki asgari liselestirmektir: Bu hedefe bu gunkii gidi^le belki Cumhuriyetin 3 ncii
10 yilinda vasil olabiliriz. §imdi ikinci 10 yilda meslekin komiser ve emniyet memuru gibi riitbeli siniflarini liselestirebilirsek sevk ve idare amirlerini keyfiyeten matlub derece yukseltmis oluruz. §u
halde meslekin riitbeli smifi igin ilk 10 senelik hedefimiz liselestirmektir. Polis memurlarina gelince
ilk 10 sene iginde bu sinifi orta mekteblilestirebilirsek yurd igin en biiyuk kazang elde edilmi^ii olur.
Qiinku Ciimhuriyet polis memuru kendisinin mucehhez olmasi laznn gelen polis bilgilerini kavrayabileeek bir dereceye yukseltilmis bulunur. Bu takdirde her seyden evvel" mesleki, orta mekteb
ve lise mezunlari igin cazib bir vaziyete koymak lazimdir. Qok defa 24 saatin 18 saatini is basinda
ve ayakta gegiren polis memurlugunun bir de aym 26 guminii aile yuvasindan mahrum karakolda, is basinda gegiren bir memuriyet sinifi old]igu goz oniine alinirsa Devlet memuriyetleri
arasinda bundan daha agir bir memur sinifinin Ipulunmadigi bununla beraber yine Devlet memurlari arasinda refah noktasmdan bu siniftan daha az gelirli bir sinif bulunmadigi goze garpar.
Mesrutiyet devrinde polis maaslari aledderecat soyle idi.
Polis neferi 4, komiser muavini 6, ikinci komiser 8, birinci komiser 10, merkez memuru 15.
altin idi. O zaman bu miktarda para alanlar bu gun yetmis ila yiiz altmis bes lira gibi maas almaktadirlar. Buna mukabil polisin bu gun eline gegebilen para 42 lira 80 kurustur, ust dereceler de
iki ile bes lira farkla yukselmektedir. Mesrutiyette 15 altin alan merkez memuru bu gun 61 lira
almaktadir, kendisile ayni mikyasta para alanlar bu giin 165 lira maasa malik bulunmaktadirlar.
Bir komiserin, bir merkez memurunun mahalli vaziyete gore deruhte ettigi vazife mintakasinin
genisligi soyle dursun temas ettigi vazife esaslanni goz online almak bir merkez memuru veya bir
komiser igin ve hatta polis neferi igin yukarida •vferildigi izah edilen tahsisat miktarmin asla cazib
olmadigi ve hayattaki zaruri ihtiyaglanni tatmin |gin ahlaki zaaflara ugrayabilecegi goze garpar.
Eskiden bir kaza miiddeiumumisi 10 altin maas alirdi. O zaman bir birinci komiser de 10 altin alirdi. Bu giin aralarinda nisbetsiz farklar vardir. Bunun igindirki mesrutiyet devrinde memleketin
yiiksek tahsil gorams. en kiymetli elemanlari polise ko§ar dururdu, ve bu suretle de meslek gok
kuvvetli bir hale gelmi§ti. O zamanm cazibesidir k i ; polis meslegi memlekete Surayi devlet reisi
ve bir gok valiler gibi kiymetli §ahsiyetler yeti§tirmi§tir. Memlekette ve bilhassa Ciimhuriyet devrinde i§ sahasi gittikce geniglediginden ve bir taraftan da polis kademelerinin maa§lari o derece
azaldigmdan hatta be§ smifli ilk mekteb ve orta mekteb mezunlari bile di§arda veya zahmeti polise nisbetle fevkalade az diger memuriyet siniflannda i§ bulabilmekte ve polise ragbet gostermemektedirler. Bu polisin keyfiyeten sukutunu tacil eden ve her giin bir az daha acila§tiran ba§lica
sebeblerden biridir. Bu vaziyet devam ettikge polijs sinifinin keyfiyeten gok dii§iik ve memlekete
( S . S a y i s i : 172 X

—4—
faydadan ziyade zarar verecek meslek haline geleeeginden liiy tercddiid etnienielidir. I^te yeni
kanunla diizeltmek istedigimiz bir mesele de budur. Bunun icin on senelik bir devre zarfinda polis mensublarmi asgari orta mekteblile§tirmek ic^in polisi bazr memleketlerde oldugu gibi maas, noktasmdan iki sinifa ayirdik. Orta mekteb niezunlari polls memurluguna talib olurlarsa 20 lira, lie,
orta mekteb mezunu bulunmadigi takdirde daha a^agi tahsilliler bu giinkii 10 lira maa§la meslege
almacaklardir.
Orta mekteb niezunlari iqin polis maasjnin 20 liraya cikanlmasi meslegi bu derece tahsilliler
icin cazib bir hale getirecektir. Lise mezunlarma gelince: Bunlar 22 lira lie komiser niuavin nanizedi olarak meslege alinaeaklar ve j)olis cnstitusuniin orta ve yiiksek kisimlarmi ikmal eder etmez mesleki yiiksek tahsili dolayisile 25 lira, ile derhal komiser muavinligine tayin. olunaeaklardrr. Yiiksek tahsillilere gelince: Bunlar da evvela 25 lira ile meslege alinaeaklar ve derhal enstitiinun ihtisas tahsiliue sevkedilecekler ve ihtisas tahsilini bitirir bitirniez komiserlige terfi edeceklerdir. Bu vaziyet polisi cazib bir meslek haline gelirecegi icin on sene zar.tin.da polis memurlarmin, orta mekteblestirilmesi ve komiser ve emniyet memurlarrnm da polis yiiksek tahsilini bitirmis. liselilesjnesi mumkiin olacaktir.
Polis maasjan bu dereceye yikanldiktan sonra komiserler maasjarinin da buna gore ve adilane
bir derecede tanzimine de zaruret vardir. Kanunun tanzimimic bu nokta ve biitcemizin vaziyeti
nazan dikkate almarak mutedilane esaslar tesbit olunmus,tur.
Haddi. itidalde olan bu tertibler Devlet biitcesine on sene zarfinda bazr agirhklar verebilir.
Fakat tatmin edilmis. bir polis meslegi bu agirliklari bizzat temiu edebilir. M'uhakkak olan bir s,ey
varsa iyi kurulmu§, iyi keyi'iyetli az c,ok terfih edilmis, bir polis sinifi Devletin varidati umumiyesinin tahsilat cephesinden artmasmda iktisadi sahada da bilhassa kacakcilrgin biiiine gecniek suretile inki§afa ancak yardimci olabilir ve kendisine yapilacak basit zamlari telafi edebilirler, kaldiki
iki yurdun, rejimin, inkilab esaslarinin mutlak emniyeti icin uyanik bir polis yurd hesabina en
biiyiik kazangtir. I§te yukandanberi arzettigimiz sebeblerle polisin keyfiyeten takviyesini esas
olarak kabul ettik.
Kemmiyeten takviyeye gelince: Yine yukarida arzettigimiz gibi memleketin niifusuna nisbetle
polis kadrosu fevkalade diisjiktiir. Iktisadi, sinai ve diger biitiin sahalardaki inki§aflar polis vazifelerini gogalttigi halde kadro buna muvazi yurumemi§ ve bilakis dus,mtis,tiir. Bu sebebledir ki
memlekette adli iglerin polise tahmil ettigi vazifeler iyi goriilmedigi gibi polisi alakadar eden
diger vazifeler de sakat yiiriimektedir. Mutemeddin milletler polis teykilati iyin yu esaslan goz
oniinde bulundurmaktadirlar:
A - Kasabanin niifusu,
B - Kasabanin kuruldugu sahanin genisligi,
C - Kasabanin plain, caddelerin, sokaklarm darltgi. genisligi, inhina vaziyeti,
Q - Kasabanin ba§ sehir olub olmadigi,
E - Kasabanin tenvirat vaziyeti,
H - Kasabanin irki vaziyeti,
F - Kasabanin sanayi ve bir eglence ve seyyah merkezi olub olmadigi,
G - Demiryolu ve yollarm milium merkezleri olub olmadigi,
(3- - Deniz ve hava limani olub olmadigi.
Biitiin bu esaslar polis kadrolarma miiessirdir. Yurdumuzda da polis kadrolanm bu esasa gore
tanzim etmek, istikbali iyi karsilamak igin kati bir ihtiyagtir. Bu giin trenlerimiz ve kara yollarimizdaki seyriiseferi bile polis gozii ile takib edemeyecek vaziyettedir. Bu giinkii kadro bir Qok vilayet merkezimizde bile polis meveudunun 10 ve nihayet 15 mevcuddan fazlaya cikarmaga miisaid degildir. Bu mevcudlann ise, mahalli polis hizmetlerine derecei kifayesini bir misal ile yukarida arzettik. . Bundan maada Demiryollari, sanayi merkezleri, limanlar ve deniz seyriiseferlerini polis gozii ile takib etmek artik bir zaruret halindedir. Bu kontroliin ieabi gibi yerine gotirilmesi icin kadromuz yoktur.
Ayriea; adit ve siyasi islerin biitiin yurdda polis ihtisasi gozile takib ve bir taraftan da her
__
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hangi bir seferberlikte geri miidafaasi noktasmda polise tereddiib edecek maddt ve manevi vazifelerin arizasiz goriilebilmesi igin polis teskilatinin kaza merkezlerine kadar tesmiline mutlak bir ihtiyae. vardir.
Halkimizm polise karsi olan yiiksek itimadi da polisin kaza merkezlerine kadar teskilatlandmlmasini icab ettirmektedir. Bu noktadan bu gunkii sehir kasaba niifuslari ve kuruluslari vedurumlan
ve bir taraftan da biitQe vaziyeti goz online alinarak asgari bir ihtiyac, kadrosu tertib edilmistir.
Yurdun yukaridaki esaslara gore normal polis kadrosu hie, olmazsa 12 000 olmak lazim iken biit^eye
fazla agirlik vermemek icln bu miktar su suretle azaltilmiijjtrr.
Biirolarda iiniformali ve sivil polis Qalistirilmayaeak, bunlann eiimlesi is sahasma sevkedilecektir. Buna mukabil polisde bir muamelat smifi ihdas olunmustur. Bu srnif biiro sinifidir. Kendi smiflari dahilinde terfi ve tefeyyuz ederler. Meslekten gayri ahlaki bir sebeb olmaksizm ayrdmis olanla^,. biirolarda bu sinifda galistirilarak biiro miitehassisi olarak yetistirilirler. tste bu suretle polis kadrosunu Heyeti umumiyesinden is sahasmda istifade imkam olacaktir. Saniyen niifusu on bine kadar olan kaza merkezlerinde simdilik yalniz polis biirolari acrlacaktrr. Bu biirolar bir komiser ve iki polisten ibaret olub vazifeleri yalniz idari ve siyasidir.
§ u suretle polis
teskilati hem biitiin memlekete tesmil edilmis ve hem de bu.tc.eye fazla agirlik vernieyeeek bir hadde tutulmustur.
Polis kadrosunun bu hadden daha asagi dusiirulmesi polis vazifelerinin goriilmesi noktasindan
hig bir zaman faydali olmaz. Biitiin bu mulahazalar dolayisiledir ki, 2049 sayili polis teskilat kanununda tadilata zaruret hasil olmustur. Tadilat yapilan maddelerin sebebi mueibeleri de sirasile
asagidadir.

Maddelerin esbabi mueibesi
Madde 1 : Halen oldugu gibi polis, biri iiniformali, digeri sivil olmak iizere iki kisimdan
miirekkeb bir zabita heyeti olarak kabul edilmis ve iiniformali polisin vazifelerile sivil polisin
goreeegi isler tasrili edilmistir. tlniformali polis te ayrica vasitali ve vasitasiz olarak ikiye ayrilmistir. Vasitali polis tabirile, kara, deniz ve hava vasitalan kastedilmistir.
Bu maddede bilhassa adli polise fazla ehemmiyet verilmis ve asgari tarn tesekkiillii bir polis karakolu bulunan her yerde miinhasiran adli islerle ugrasmak ve Ciimhuriyet muddeiumumileiinin yalniz adli muamelata aid emirlerini yapmak iizere kadrodan bir kisim memurlarin tefriki ile «Adli polis» namile ayrica bir tesekkiil viieude getirilmesi esas kabul edilmistir. Filhakika bu tesekkiil Ciimhuriyet muddeiumumilerinin takib ve tahkik islerini kolaylastiraeak ve karsisinda kanuni emirlerini her zaman if a ve infaza hazir bir kuvvet bulunaeaktir. Bu kisim polisin vazife talimatnamesinin Adliye vekaletile miistereken yapilacagma dair layihaya bir kayid konulmus ve bu kayid ile ileride her hangi bir ihjtilafm meydan bulmasinin online geQilmistir.
Madde 2 : Polis amirleri, vilayetlerde emniyet miidiirii, kazalarda emniyet amiri veya bas
komiser ve polis teskilati bulunan nahiyelerle miihim iskelelerde komiser veya komiser muavini
olarak kabul olunmustur.
Emniyet miidiirlugu teskilati vilayetlerde tamam oluneaya kadar bazi vilayetlerde emniyet
amirlerinin de polis amiri olarak bulunmalari zaruri goriilmiistiir. Kanun layihasi biitiin kazalarda tedrieen polis teskilati yapilmasini istihdaf etmektedir.
Maddenin ikinci fikrasile vilayet emniyet amirlerinin vazife ve mesuliyetleri genisletilmis,
halen vilayetin yalniz siyasi emniyet, inzibat ve asayise miiteallik istitlaat meselelerinden mesul
olan polis amirleri vilayetin siyasi emniyet ve asayisine miiteallik islerle de tavzif edilmislerdir.
Madde 3 : Halen meri bulunan polis teskilat kanununda polis mensublari merkez ve vilayetlerde ayri ayri derecelere ve dereceler de siriiflara taksim edilmistir. Tatbikatta bu taksimatin mahzurlari ve Maliye ile bu yiizden bazi islerde ihtilafa diisiildugii goriilmus ve bundan dolayi merkez ve vilayetlerdeki memurlarin her biri aldiklari maasa gore bir dereceye ithal"edile( S. Sayisi : 172 ).

1'ek daha pratik bir sckle sokulmus, derece ve sinrf tfibirlerinden dogan ihtilaflarm oniine gegilmistir.
Yeni cetvelde eski cetvelde mevcud bulunmayan bazi memuriyetler vardir. Bunlar da teftis
heyeti reisligi, daire reislikleri, onemli isler mudiirliigii, enstitii mudurliigu ve muavinligi ve
dahiliye miidiirlukleridir. Sube miidurliiklerinin iistiinde -daire reislikleri teskilati ihdas edilince
umum mudiir muavini derece itibarile reislerden asagi kalacagi ve bu suretle gayri tabii bir vaziyet husule gelecegi nazari dikkate almarak umum mudiir muavinligi kaldinlarak yerine teftiijf
heyeti reisligi ikame oLunmustur.
Daire reisliklcrinin ihdasim ieab ettiren sebeblerin baslicalan sunlardir:
1 - Emniyeti umumiye birinci ve dordiincu subeierile aJtmci ve yediiLci ve ikinci subeleriiiin
isleri arasinda alaka ve miinasebet mevcuttur. Subelerin isleri arasindaki alaka ve miinasebet
dolayisile bazan mulitelii' subelerden ayni mevzu icin birbirine zrd emirler yazilmakta ve bu yiizden muskul vaziyetler husule gelmektedir.
Bunun oniine geymek icin isleri birbirini alakadar eden subeler bir daire reisinin emri altma
verilmis ve bu suretle islerin yakindan kontrolii esbabi tern in oLunmustur.
2 - Terfi mahrutunda muvazeneyi temin etmek icin terfi kademelerine ihtiyag hasil olmaktadir. Bu giinkii kadroya nazaran meslek dahilinde 55 liralik dereeeye terfi edenler, terfi miiddetlerini doldurduktan sonra dalia yukari kadcmelerin buJunmainasi yiiziinden meslek dehilinde
yiikselmelerinc imkan gormediklerinden dolayi diger dahiliye niemurluklarma nakletmektedirler.
Senelerce meslekte yalisarak olgun bir hale gelen bir memurun kendisinden tarn istifade edilecegi
bir zamanda baska sahalarda istikbal aramasi meslek iein telafisi kabil olmayacak zararlar husule getirmektedir.
Daire reislikleri ayni zamanda gayri tabii olan bu vaziyeti de kurtaracaktir.
3 — Emniyeti umumiyenin bir senelik varide ve sadira muamelesinin yekunu 400 000 dir. Her
gun gelen ve Qikan evrakin yekunu giinde 1095 adedini bulmaktadir. Bu evraki giinu giiniine
tetkik ederek subelerine havale eden umum mudiir muavini umum miidiir tarafindan gorulmesi
zaruri olanlari ayirdiktan sonra giinde asgari lie, buguk saatini bu kagidlarm tetkikine hasretmek
mecburiyetindedir. Ehemmiyetli olub da iizerinde saatlerce durulmasi lazimgelen isler bu hesabin
harieindedir. Bundan baska inzibat, intihab ve imtihan komisyonlarma riyaset eden
muavin
isleri bitirmek igin giinde 14 ila 16 saat galismak mecburiyetinde kalmaktadir.
Bu kadar gok yorucu ve islerin bir memur iizerinde toplanmasindaki gayri tabiilik daire reislikleri ihdasile bertaraf olacaktir. Bu giin bizzat umum miidiir tarafindan yapilan fevkalade miihim
ve gizli isler iizerinde umum miidiir tarafindan verilen direktif dairesinde §alismak ve ayni zamanda ajanlarla olan muhaberati temin ve bunlara aid dosyalan tanzim ve muhafaza etmek igin
« onemli sube » namile bir sulbe mudurliigii ihdasina liizum hasil olmustur. Halen yapilmakta olan
binanm hitamini miiteakib polis enstitiisiiniin f aaliyete gegirilmesi takarriir etmis ve buna aid bir
kanun layihasi hazirlanmistir.
Bundan baska dosya, kayid ve daktilo islerini tanzim ve idare etmek iizere bir arsiv mudurlugii
ve halen iigiincu sube mudurliigii tarafindan idare olunan hesab, levazim ve biitce islerinin ve sekiz
bini miitecaviz memuru ihtiva eden teskilatin melbusat ve sair malzemelerinin biitge ve tahakkuk
islerinin daha esasli ve salim bir siekilde idaresini temin igin bir levazim miidiirliigii ve bu giine kadar polis, komiser ve memurlan tarafindan yapilan bu yiizden bini miitecaviz zabita memurunu
biirolara hasrederek inzibat kuvvetlerinin azalmasma sebeb olan kadrolardaki yazi, hesab, ve pasaport isleri igin 5 dereceden ibaret bir muamelat sinifi viicude getirilmistir. Bu teskilatin tatbikinden sonra yazi islerile ugrasan resmi ve sivil komiser ve memurlar asli vazifelerine iade edileceklerdir.
4 — Siyasi ve idari ehemmiyetleri muhtaci izah olmayan Ankara ve Istanbul zabtia kuvvetlerinin basina yuksek dereceli birer emniyet miidiiriiniin getirilmesindeki fayda gozoniinde tutularak
her hangi bir sebeble bu derecelerden asagi amiigetirilmemek maksadile her iki vilayet emniyet
mudurlerinin dereceleri kanunun metninde tasrih edilmistir.
( S. Sayisi : 172 )]
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5 - Bu madde hangi vilayetlerde hangi dereceden mudiir muavinile sube mudiiru. bulundurulacagini izah etmektedir.
6 - Polis teskilat kanununun, 6 nci maddesinde her smif ve derecedeki anemurlarm ieabinda merkeze aldirilarak istihdamina salahiyet verdigi halde merkezden vilayetlere ayni suretle memur gonderilmesine miisaid bulunmuyordu. Yeni madde merkezdeki her smif ve dereeedeki memurlarm
icabmda vilayetlerde istihdamina cevaz vermektedir.
8 - Halen meri bulnan 8 nci maddeye gore polis kadrolari ic,in hukuk ve mulkiye meuznlarmdan baska yiiksek mekteb mezunlarmin almmalarma imkan yoktur. Dort senedenberi yapilan tatbikat ve tecrubeler bu tekayyiidatin istenilen semereyi vermedigini anlatmistir. Qiinku, Emniyeti
Timumiyenin mesaisi arasinda tibbi, fenni, iktisadi ve mali ve hatta askeri cebhelerden de bilgiye veihtisasa ihtiyae, gosteren isler de bulunmaktadir.
Ieabinda bu sahalarda ihtisasi olanlardan da istifade imkani bulabilmek igin maddedeki (Hukuk ve mulkiye) kaydi kaldinlarak yerine (Yiiksek tahsil) kaydi konulmustur.
Teknik subesi de ayni vaziyettedir. Bu subenin mesaisini teskil eden parmak izi, fotograf, miilaj,
makyaj, kryafet ve hiiviyet degistirme islerinden anlayan ve bu isleri hakkile basarabilecek kabiliyette bulunan bir komiserin tayini icab ederken ayni kanuni kayidlerden dolayi buna imkan
goriilememektedir. Biitun bu mahzurlari ortadan kaldirmak i^in yiiksek tahsil kaydi vazolunmustur.
Yedinci ve daha yukari derecelerdeki memuriyetler yuksek tahsil gormiis olanlara tahsis edilmekle beraber yedi senelik idadi veya liseyi bitirdikten sonra mesleke intisab etmis veya edeeeklere
Ibu madde ile terakki ve terfi zemiini hazirlanmis ve bunlara enstitiiniin yuksek kursunu ikmal etmek
sartile bu derecelere terfi hakki verilmistir.
9 - A — Bu fikra mesleke intisab edecek yuksek mekteb mezunlarmin tayin usul ve sartlanni
gostermektedir. Bu fikraya gore evvelce dogrudan dogruya merkez memurluguna alman all mekteb mezunlari komiserlige almacaklardir. Maddenin bu sekle konulmasmm sebeblerinden birincisi
maas vaziyetidir. Ikincisi de tecriibelerin verdigi menfi neticelerdir. Merkez memurluguna namzed olarak tayin olunan bir yuksek mekteb mezunu polis teskilatmm i^ine niifuz edememekte ve
emir ve kumanda mevkiinde kalarak meslekin hususiyetlerini kavrayamamaktadir. Bu sekilde yetisen bir yuksek mekteb mezununun, emniyet mudiirlugiine yiikseldikten sonra ayni hadde tabi
olarak, meslekin inceliklerini, emirleri altindabulunan memurlarm igtimai ve ahlaki vaziyetlerini ogrenmemekte ve bunlara karsi yapilacak muamelede ekseriya hatalara dusmektedirler. Bu
mahzuru onlemek igin yuksek tahsil gormiis gencleri kadronun daha asagi tabakalanndan baslayarak yetistirmenin elzemiyeti tahakkuk etmis mesleke ilk girecek genglerin tabi tutulduklan iki bu§uk senelik staj devresinin dokuz ayi komiser muavini olarak Polis enstitiisunun yuksek ihtisas kursunda ve bir senesini komiserlikte ve miitebaki dokuz aym alti ayini baskomiserlikte ve iiq
aymi da merkez teskilatmda ge^irmesi esasi kabul edilmistir. Bu suretle miinevver gence, y a n n
baslarma ge^ecegi komiser ve memurlari daha yakindan tetkik imkani verilmis olacak ve daha
piskin ve yetismis bir halde emniyet mudurlugu mevkiini i§gal ederek kendisini her hangi hataya dusmekten koruyacaktir. Staj miiddetinin 27 ayini bu sekilde ve kadroya karisarak ikmal ettikten sonra merkez teskilat ve vazifelerini tetkike firsat verilmek i§in umum muduriin tensib ede.
cegi her hangi bir vazifede de lie. ay daha galisacaktir.
B, C - Halen meri bulunan kanunun bu fikrasi ihtiyat zabitligi yapmis orta mekteb mezunlannm 3 ncii ve lise mezunlarmin da ikinci komiserlige bilimtihan tayinlerine cevaz vermektedir. Fikradaki kayid ve sartlarm agirligi bu derecede tahsil goren gencleri meslekten uzak birakmis ve dort
sene icjinde on kisi bile miiracaat etmemistir. Layihamrzda, bu gen^lere daha fazla kolaylik gosterilmis ve askerligini yaptiktan sonra lise mezunlarmm imtihansiz olarak komiser muavinligi
namzedligine ve orta mekteb mezunlarmm da birinci smif polis memurluguna tayinleri esasi kabul
edilmistir. Meslekte bilgili unsurlarm gogaltilmasi igin bunlara verilecek maas miktari da daha
cazib bir dereceye cjkanlmis ve meslekte qok yuksek derecelere kadar terfi imkanlari verilmistir.
Mesleke namzet olarak almdiktan sonra mesleki bilgilerle teehiz etmek iizere bunlar polis kursla( S. Sayisi : 172 )
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n n d a okuitturulacak ve muvaffak olduklari takdirde asil niemur sinifina geejrileceklerdir.
Ordu ve jandarmada gedikli kuc.uk zabitligi yapmis ve askeri bir disiplin altinda yetismis genglere de orta mekteb mezunlarc gibi haklar verilmesiesasi kabul olunmustur.
Bes senelik ilk mekteb mezunlarile tahsilleri daha asagi bulunanlarin da ikinei smif polis memurluguna tayinleri muvafik gorulmiistiir. Polis kademesinin bu sekilde smiflandirilarak her sinifin
tabsil derecelerine tahsisi meslekte orta ve ilk mekteb mezunlarmm cogalmasmi temin maksadile
yapilmistir. Bu giin 6 000 memuru ihtiva eden kadrodaki polis memurlan arasmda ilk mekteb mezunlarmm onda birden de a§agi oldugunu soylemek, layihada ilk ve orta polis mezuailanna verilen
,v
ehemmiyetin sebeb ve hikmetini izaha kafidir.
, ,';•••"*" •
D, E, F , - Mesleke yuksek tahsil goranis elamanlar yetistirmek i<jin her sene ihtiyac,
nisbetinde
Use mezunannin yuksek tahsile sevkedilmeleri usulii 1935 senesi biitQe kanunile
kabul edilmis ve
tatbikattna baslanmi^tir.
Layihada bunlarm mecburi hizmet miiddetleri on sene olarak kabul edilmis ve tahsilde bulunduklan mekteblerin birinci senesini ikmal edenlerin polis memurluigu ve ikinei senesini ikmal edenlerin de komiserlik sitajini gormeleri sart kosulmustur. Ali tahsili bu suretle ikmal eden gecjer, diploma larmi aldiklari zaman yetismis ve hizmete hazir bir hale getirilmis olacaklardir.
G - Yuksek mektebden veya Polis enstitiisunden mezun olup meslekte filen Qalisanlar arasmdan ihtyiac, nisbetinde Avrupaya tahsil veya sitaj iqm memur gondermek usulii biitQeye konulan tahsisatla
tatbik edilmektedir,
10 - Halen sivil polis olabilmek iqm tesldlat kanivnunun 10 ncu maddesine bazl kayid ve tjartlnr
konmu§tur. Kadrolarm sivil polise olan §iddetli ihtiyaci emniyet miidiirlerini bu kayid ve partial*
harieinde i§ gormege meebur etniektedir. Layihada, kadronun miisaadesi nisbetinde emniyet niii*
diir ve tnenrmrlarina sivil polis istihdam etmek salahiyeti verilerek kanuna mugayir is. yapilmasinm oniine geeilmi§tir. Bu suretle sivilde istihdam olunanlar iein asgari alti ve azami bir sene
namzedlik devresi kal)ul edilmigtir. Kadro icinde birinci smif polis memuru yani orta inekteb mezunu veya gedikli kiiciik zabitlikten terhis edilmis olanlarin tercihan sivil smifmda istihdamma
emniyet mudiir ve memurlan mecbur tutulmu§tur.
11 - Bu maddenin hiikmii onuncu madde icjne alrndigi iein on birinci madde ilga olunmus.tur.
12 - Bu maddeye kadin polislerin ba§komiserlige kadar terfi edecekleri ilave olunmustur. Kadm polislerin daha yukari derecelere terfileri halinde kendilerinden. muvaft'akiyetli isler beklenilemeyecegi miilahaza edilmektedir.
16 - Muhtelif derecelerdeki memurlarm sureti intihab ve tayinlerine aid usulden bahseden bu
madde iein esbabi mueibe yazilmasina liizum goriilmemi§tir.
18 - Polis mufettislighie, emniyet mudiirlugii hakkini iktisab edenlerle birinci smif emniyet
memuru ATeya muadili derecelerdeki terfi hakkini kazanmis, olanlardan intihab olunmasi esas kabul
edilmi§tir. Polis miifettislerinin, polisin biitun vazife ve niuamelatini bilmedikqe meslekin inceliklerini kavramadikca tefti§ vazifesini hakkile yapamayacaklan goz oniiude tutularak bu sinifin kismen meslekten yetismi§ olanlara hasri <jok liizumlu ve faideli goi-ulmu§tur.
19 - A - Terfide birinci derecede liyakat, ikinei de recede kidein esasr kabul edilmi§tir.
B - Simdi oldugu gibi her derecede tie sene hizmet mecburiyeti ipka olurnnu^tur.
C - Polis meinurlannm komiserlige terfileri iein enstitiiniin orta ve ba§koiniserlerin emniyet
memnrlugu derecelerine yiikselmeleri i^in yuksek kisrmlanni bitirmek mecburi tutuhnus. ^'e buna
mukabil miisabaka usulii kaldirilmi§tir.
B - Kanunun 14 ncu maddesi emniyet mufetti§ligi teskihltina aid ve bu te§kilatm ehemmiyet ve
mabremiyeti malum bulundugu iyin bunlar 19 ncu madde hiikmiinden haric tutulmu§tur.
F - l'nhilal eden bir memuriyete onun bir derece a^agisindaki, dereeeden terfi hakkini kazanmis, memurlar bulunmadigi takdirde miinhal memuriyete maa§i kar§ilik gosterilmek suretile daha
a§agi derecelerden memur tayini usuliiniin kabulii, kadrolarda memuriyetlerin uzun zaman miinhal kalmamasmi temin i^iudir. Bu kayid esasen 1452 numarali kanunda da mevcud oidugu ve
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maliye; polls te§kilat kanununda mevcud bulunmayan hiikumlerin tatbikine itiraz ettigi igin mezkur kayid ayrien layihaya gegirilmi§tir.
G - Bu fikradaki kayid de aynen barem kanunundan alinmi§tir. Meslegin ehemmiyet ve hususiyetleri bazan harigten yiiksek bir dereceye meraur tayinini istilzam etmekte ve te§kilat kanununda boyle bir kayid bulunmadigi igin mu§kulata niaruz kalinmaktadir.
H - Miinhal bulunmamasindan dolayi iki terf i miiddeti ayni derecede kalanlarm daha fazla magduriyetlerinin online gegilmek igin bunlarm maaslarma muayyen bir paranin zammi epk liizumlu ve
faydali goriilmustur.
I - Sicillen tekalid usullinli tesis ve kabul eden bu fikra mucibince iki terfi miiddeti iginde yani
asgari alti sene zarfinda iki muhtelif amirden iyi sicil alamayanlarla en az alti ay hapis cezasma
mahkum olanlarm ve bir terfi miiddeti iginde uq def a kidem ve smif tenzili cezalarile cezalandirildiklari
halde islahihal etmeyenlerin istihdamlannda meslekigin bir fayda kalmayacagmdan bu gibilerin sicillen
tekaftde sevklerile haklarinda tekalid kanununun umum! hliklimleri dairesinde muamele yapilmasi
meslek mensublari arasmda zaptiraptin tesisi noktasmdan gok faydali goriilmustur. Yine bu fikra ile 22 sene bilfiil hizmet ettikten sonra tekalid olmak hakkmin yalniz bir kisim memurlara degil, blitlin polis mensublarina tesmili zaruri gorlilmlistlir. Qlinkli halen bu hakka malik olan memurlar ne kadar yoruluyor ve yipraniyorlarsa diger polis mensublari da ayni derecede yorulmakta
ve yipranmaktadirlar. Bu hakki mahdud bir kisma inhisar ettirmekteki gayri tabiilik bu suretle
ortadan kalkmis olacaktir.
20 - Bu madde hiikmli 9 ncu maddenin (A) fikrasma ithal edildigi igin lagvedilmistir.
21 - Bu madde Elmniyet isleri umum miidlirlugii kadrosuna mensub memurlarla Dahiliye memuriftn arasmdaki muvafcene ve muadeleti tayin ve tasrih etmektedir.
2 3 - 2 1 nci madde ile temin edilen bu madde hiikmli lagvedilmistir.
26 - Bu madde ile kanunda mevcud istifa vaziyeti daha agik yazilmis ve hangi memurlarrn ne
zaman istifa edebileoekleri tasrih edilmisti. Bundan baska meslekten istifa eden polls ve komiserler iic,
sene iginde tekrar mesleke avdet etmezlerse tekrar kabulleri menedilmistir. Qiinku mesleki bilgi ve
ihtisas ile mukayyet bulunan polis mesleki bilgi ve melekelerini kaybettikten sonra avdet ettikleri
taikdirde vueudlarindan istifade edilemeyeoegi nazarc dikkate almarak bu hukum bonulmustur.
27 - Bir hafta geceli glinduzlli galisan polis memurlari ve komiserlerinin diger devlet memurlarinm pazar gunleri yaptiklan hafta tatilini sira ile 24 saate munhasir olmak Iizere baftada bir glin
mezun bulunmalari kabul edilmistir. Bu usul polis nizamnamesi hufcmune tevfikan tatbik edilmektedir.
Srhhi sebebler dolayisile memurlara verilecek mezuniyet memurin kanununun 84 ncli maddesi
huklimlerine uydurulmustur. Polis nizamnamesinin 178 nci maddesi mucibince miiddeti hizmeti ne
olursa olsun polis memur ve komiserlerine iki seneye kadar mezuniyet verilmektedir. Sihhi sebeblere
istinad eden mezuniyetin hizmet miiddetlerile mukayyed bulunmasi daha muvafik gorlilmustur.
28 - tntihab eneumeninin sureti teskilinderu bahsetmekte ve esbabi muciibeden vareste goriilmektedir
29 - Maddenin bendleri arasinda bazi degisiklikler yapilmis ve kanunda tevbih bendinde bazi
fiillere ehemmiyet itibarile tevbih cezasi gayri kafi gorlilerek bunlar maas kati bendine sokulmus ve
smif tenzilile ihrac. bendlerine bazi ilaveler yapilmis ve memuriyetten ihrag tabiri meslekten ihrac,
sekline sokulmustur.
Polis teskilati kanunu hususi bir kanun oldugu ve poliste istihdaima mani bazi hareketler diger
memuriyetler igin bir derece agir telakki edilmedigi cihetle memurin kanununun fcabul ettigi memuriyetten ihraci mutazaimmin efal haricinde kalan ve yine ihraci icab ettiren hareketler igin yalniz meslekten ihrac, cezasinm tatbiki adalet mefhumuna daha uygun goriilmiistur.
30 - Bu maddeye eshasa karsi mliessir fiillerle hfiiriyeti tahdid eden hareketler ithal edilmistir.
Bu maddeye ilave olunan bir fikra ile memuriyetten gnkanlan memurlann ihraglarmi mucib olan
suglardan dolayi mahkemelerden beraet veya menimuhakeme karan aldiklari ve yahud mahkemelere
sevklerine imkan gorlilmeyen suglardan dolayi Devlet surasina mtiracaat ederek ref Ikarari aldrklan
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ve sicilleri diizgiin buhmdugu itakdirde tekrar mesleke kabullerine yol agilmistrr. Inzibat komisyonlarmin her hangi bir ic/tihadi veya takdiri hatalara diiserek memuriyetten (jikarilan
bir memurun
masumiyeti tebeyyiin ettigi takdirde o memurun agikta birakilmasi dogru ve mantiki olamaz. Son
fikranin ilavesindeki maksad da masumiyeti tebeyyiin edenlerin magduriyetten kurtarilmalaridir.
32 ve 34 - Bu maddelerdeki hufciimler 19 ncu maddeye tadilen sokuldugu ic,in her iki madde de
ilga edilmistir.
35 - Merkezdeki inzibat ve intihaib komisyonlari birbirinden tefrik edilerek ikinci daire reisinin baskanhgi altinda zat islerine bakan sube mudiirunun daimi azaligi ile umum mudiirun tensib
edecegi diger bir sube muduriinden
inzibat komisyonunun teskili daha ameli gortilmustiir. Halen
imevcud olan ahkama gore butun sube mudiirlerinin istirakile
bu is gorulmekte idi. Butiin erkani her giin isleri basmdan ayirarak inzibat komisyonunun isleri yiiriirken sube islerini durdurmak muvafik goriilmemistir. Yine bu madde ilc emniyet Md. ve memurlarmin azami tic, giinliik
maas katma kadar resen eeza vermelori kabul edilmistir. Em. Md. ve memurlannin bizzat muttali
olduklari halleri derhal cezalandirmiyarak talikikat yolu ile ve divandan gecjrmek suretile tatbik edilecek cezanin j>ek okadar tesir yapmadigi bittecrubc anlasildigmdan layihaya bu salahiyetin konulmasinda zaruret gorulmiistur.
36 - Bu madde vilayetlerde ve polis mekteblerindeki divanlarm sureti teskilini ve divan teskili
miimkiin olmayan hallerde takib edilecek usulii gostermektedir.
37 - Bu madde sekizinci dereceden on birinci dereceye kadar olan memurlar hakkmda inzibati
karar vermek salahiyetini merkezdeki inzibat komisyonuna ve daha yukari derecedeki memurlar
hakkmda da Dahiliye vekaleti inzibat komisyonuna vermektedir. 10 dan 12 nci dereceye kadar olan
memurlar hakkmda emniyet muduriyeti teskilatinda sube miidurlugu mevcud ise 29 ncu maddenin
(A, B, C, D) bendlerindeki cezalarm divanlar tarafindan ve (E, F ) bendlerindeki cezalanni merkezdeki inzibat komisyonu tarafindan ve sube miiduru teskilati yoksa biitun bendlerdeki cezalarm
dogrudan dogruya merkez inzibat komisyonu tarafindan ve polis memurlarile namzetleri hakkmdaki cezalarm da alelitlak divanlar tarafmdan verilecegini izah etmektedir. Bundan baska kidem
tenziline kadar verdikleri inzibati kararlarm kati oldugu kabul edilmek suretile divanlarm ve dolayisile emniyet amirlerinin niifuzlarmin arttinlmasina ve kadrolarcna daha ziyade hakim bir vaziyet iktisab etmelerine Qalisilmistir.
41 - Birinci fikra melbusat ve levazima aittir.
B) fikrasi memurlarm ve ailelerinin tedavi usullerine ve yardim sandigi tesisi hakkmdadir.
Gece ve gundiiz her tiirlii tesirata maruz kalarak vazife goren zabita memurlarmin ve ailelerinin
hastaliklarinda ihmal edilmeleri memurlarimizi vazifeden sogutacak amillerden oldugu ic,in bunlarin
ayakta, evlerinde ve hastanelerde tedavileri ve y.'ne bunlar ie,in bir bakim ve yardim sandigmin tesisi muvafik goriilmlis ve madd^^e bunlara aid hiikiimler konulmustur.
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Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
D@hiliye enciimeni
Klaifar No. 16
Esas No. 1/625

16 - IV - 1937

Yiiksek Reislige
Poliis teskillat kanununun nuaddelerinin degistirilm|esi hakkinda Dahiliye ve M^aliye vekilliklerince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinin
22 - VII -1936 (tarihli ictimamda Yiiksek Meclise
arzi kararlastErilan kanun layihasinin gonderildigini bildiren Basvekaletin 18 - VIII -1936 tariihli ve 6/2765 numarali tezkeresd, melfufiLe ibirlikte enciirnenimize havale edildiginden Dahiliye
vekili hazir oldugu halde okundu.
Kanun layihasinin istinat ettirildigi esbabi
amucdbeyi tetkik eden enciimenimiz, polis teskilat
kadrosunun bu giinku darligi karsisinda, m|iiterauadiyen genisfeyen ve incelesen polis vazifesinin goklugunu ve guc^ugiinii, biitain ehemmiye/tille karsilamak hususunda, mfiutitefik kalmistir.
Esibaibi mucibe arasmda onemli yer tutan istar
tistik mukayeselerini de tamamen varid buljnustur.
Layihada keyfiyet ve kemiiyet prensiplerine
dayanilarak kanumuna konuldugu anlasilan esasli tedbirler sayesinde, polis meslekini fenni vasitalarla fcechiz etmek ve polis imemurlarcni dia
dereceli uneslek tahsill'erile yiikseltmek sdklinde istihdaf olunan gayeye erisileoegi memul bulunmustur.
Hiafcfkatte dahi polisin gozden safcli olmayan
ibugunkii aaifligi, yeni kanundan alacagi enerjilerle pok yakin sender iQinde zail olacagi vc
polisin, bundan sonra dahi Oiknlhuriyet umid'Clerini kavrayacak malhiyetite ve rejiine l'ayik kabiiliyetite yetistirilecegi kaniaatine varilmistir.
Geceli, igunduzlu. vazif e basmda bulundurulan polis memurlarcnm, inesai saatleri daha az
olan diger memurlarla maas Ibakimindan mukayesesi sirasinda kendilerinin siki bir disiplin altmda ailelerinden de ayrica ge^inme kulf eti karsusinda ibulunmalan goze (jarpmamak kalbil degildir.
Polis memurlari, bu kanunun tatbikatindan
sonra, mutlak degilse bile, nissibi bir refaha nail olraus bulunacaklardir.
Polis mestekinde erisilmek jstenilen tekamtil
gayesini (bir gun ewel gormek arzusunu izhar hu-

susunda pek hassas kalan enciimenimiz, kadrolarin tamamen tatbiki igin Hiikiimet taraf mdan konulmus olan on senelik miiddetin, bes seneye indirilmesi reyinde bulunimus ve bu teklif, Maliye vekaletinee de ayni hassasiyetle karsjlanmiistir.
Kanun layihasinin (heyeti umumiyesi hakkinda varid goriilen nriitalealar, bu suretle telhis
ve Hukumetin gosterdigi esbabi imuciibeye istirak
edildikten sonra, layihanin metni iizerinde tetkikatta bulunulmus ve asagida yazili degisiklikler
yapilmistrr:
1 - Ilk ibakista, teklif edilen layiha 37 maddeden ibaret iken enciimen tarafmdan yapilan degisikliklerle layihanm 106 maddeye iblag edildigi zehabi hasil olabilirse de j teklif edilen layiha
maddeleri uzun ve miiteaddid hukiimleri ihtiva
eder bir sgekilde hazirlaiunis olulb en<jumenoe bu
imaddelerin kisaltilmasindan ve muteaddid hoikiimlerin ayri ayri maddeler halinde itedvin •edilmesinden bu anadde Qoklugu hasil *olmustur.
2 - Kanun unvaiunin (Emniyet tesjkilat kanunu) seklinde degistirilmesi daha muvafik goruldii.
3 — Memleketin emniyet islerinden mesul
olan vekaletin, kanun metninde sarahaten ifade
edilmesi tensip edildi.
Ve bir de, Dahiliye vekilinin, emniyet islerinde miitalealarina miiracaat edebileeegi miiteliassis bir miisavere heyetinin tesekkiilunde de fayda olacagi miilahaza edildi.
Birinci ve ikinci maddeler, bu mulahazaya
miisteniden layihaya ilave olundu.
14 ncii maddeyi te^kil eden emniyet teskilatinin meslek dereceleri, Hukumetin teklif ettigi
14 derec olarak ve fakat daha vazih bir surette
degisiklikler yapilarak tesbit edildi.
5 — 17 nci maddeden baslayan merkez ve vilayet teskilati fasli sekiz madde halinde hazirlandi
ve kanunun ihtiva ettigi hukumlcre gore polis
enstitiisiinun teskili suretine dair bir maddenin
de ilaveten tedvini muktazi goruldiigiinden 19 ncu madde bu maksatla hazirlandi ve kanun ni-
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hayetine bir de enstitii kadrosu raptedildi.
6 — Meslege kabul ve enstitii ve mekteblerde
tahsil sartlari faslinda esasli tebeddiillere llizum
gorulmedi.
7 — Ankara ve Istanbul emniyet nmdurleriniu, bulunduklan vilayetlerde emniyet ve asayise
miiteallik isler igin ayni zamanda vali muavini
sifat ve salfthiyetini de iktisab edeoeklerine daii
olan hukmiin, polis teskilatile bir alakasi olmadigi ve esas itibarile boyle bir hukurn tesis edilmek istenildigi takdirde, bunun aid ve alakah bulundugu kanunlarda tadil yapilmak suretile temin edilmesi lazim gelecegi miilahazasile bu hususa aid teklif, layihadan tay edildi .
8 — 46 nci maddede ba^liyan intihab ve tayin usullerinde yapilan esasli degisiklik sudur:
Polisin bu kanun ile almakta oldugu terbiye
ve tahsil ve hizmet sekillerine nazaran merkezden tayinleri usuliinun kabulii daha faydali
olaeagindan meslege kabul dosyalarmin, emniyeti umumiye miidiirliigiince tetkike tabi tutulmasi ve polis memurlarinin tayin muamelelerinin, vekaletin tasvibile tekemmiil
ettirilmesi
kaidesi testyit edildi.
9 — Emniye teskilati mensublarinin mektebde iaseleri ve maaslari hakkindaki hiikiimlerin bir fasil altinda toplanilmasi daha faydali
goriilerek 50 nci ve miiteakib maddeler tertib
edildi. 2270 numarali
kanun hiikmiine gore
nahiye miidiirluklerinde istihdam edileeek olan
komiserlerin maas ve teghizat ve elbise bedellerini buifceskilatkanununun icab ettirdigj surette
tediye etmek muktazi goriildiigiinden fasla, bu
hususu ifade edecek bir madde ilave edildi ve
kadroda ona gore tashihler yapildi.
10 — Halen miistahdem olan iiniformali ve
sivil polis memurlan ile komiserlerin ve bunlardan mekteblere ve enstitiiye tahsil igin gonderilip de muvaffakiyet kazanamadiklan igin
dereeelerile meslege iade edilenlerin
istikbal
vaziyetlerini dtisunmek muktazi gorulmiistur.
Bu miilahaza iledir ki; polis memurluklarmda ve komiserlerlik vazifelerinde galismakta
olanlardan bulunduklan dereeeye ehliyetleri
sicillen tasdik edilmis ve fakat mafevk dereeeye
terfi i§in bu kanun mucibince lazim gelen liyakat sieilli alamamis bulunanlara, kidemleri nisbetinde maktu bir tazminat verilmesi ve tekaudliiklerinin de bir yukari meslek derecesi iize-

rinden hesab edilmesi esasi, kanuna ilave edildi.
11 — Seferberlik zamanma aid istisnai bir
muamele tesisi uygun goriilmediginden; yiiksek
mekteb mezunu olmayanlarin emniyet miidurliiklerine tayin edilebilecegine dair olan hiikiim
sekizinei madde metninden tayyedildi.
12 - Avrupaya tahsile gonderilenlerin meslekte meelburi hizmet imuddetleri olmak fiizere
9 ncu maddede yazili on senenin, einsale uygun
olmasi igin sekiz seneye indirilmesi imuvafik goruldu.
13 - Terfiin ewela liyakat ve sonra ikideim
esasuna gore yapilmasi kaidesini kanunda tasrihile iktifa edilerek, terfiin icra tarzmin tayinini, nizamnameye birakmak muvafik goriilinu§i
ve 63 ncu madde smuhtasar bir sekilde vticude getirilmi^tir.
Eneoimenimiz, bir vazifeye terfi edileeek olan,
birden ziyade liyakatli namzedler iginden en eok
kidemi olanin tayin edilecegini, yoksa bu namzedler iginde kanuni terfi muddetini ikmal <&tmm olanin, kendisinden daha cok kidemli olan
namzede tercih edilemeyecegini bu anadde ametninde ifade etmis bulundugu kanaatindedir.
14 - Meslekten gikmis ve gikanlma ve inezuniyet fasli esasli bir sekilde tesbit edilmistir.
15 - Intihab enciimeni f asli dahi, teklif edilen
layihadaki hukumlerin, maddelere tefriki ve eneiimene ihukuk isleri imuduruniin de istirak ettirilmesi suretile kabul edilmistir.
16 - luzifoat komisyonlannin vazifeleri ve inzibati eezalarm nevileri, kanunun metoine alinmis ve inzibati cezayi mucib olan fiil ve hareketlerin nizamname ile tayini muvafik gorulmiistur.
Bunun sebebi sudur : Polis vazifesinin miiteaddid kisimlara ayrilmis olmasi ve disiplin
noktasindan miistesna bir hususiyeti haiz bulunmasi itibarile inzibati eeza tatbikini icab ettirecek fiillerin biitiin sekillerini kanun metninde
saymak, kanunu ceza maddelerile gogaltmak gibi bir netice tevlid edeeektir. Halbuki kanun
tedvinine nazaran formalitesi daha basit olan
bir nizamnamede butiin bu sekilleri ve ihtimalleri derpis etmek ve icab ettigi zaman bunlari
gogaltmak, degistirmek daha suhuletle mumkiin
olabileeektir.
17 - Sicil ve para miikfati fasillari, teklif
edilen layihada oldugu gibi kabul edilmistir.
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- 1 3 i 8 - Melbusat, tecjiizat ve tectavi fasti ile miiteferrik hukiimleri ihtiva eden fasillar uzerinde
esasli degisiklik yapilmamistir.
19 - Halen hizmette bulunanlarm dereeelerini bu kanunun ihtiva ettigi hiikumlere gore tesbit etmek zaruri bulundugundan kanunun tatbiki sirasmda yapilacak muamelelerin mesnedleri
de muvakkat maddeler faslinda gosterilmistir.
Havalesine gore Biitge enciimenine tevdi
olunmak uzere Yiiksek Reislige sunuldu.
Dahiliye E. Reisi
Tekirdag
G. Uybadm

Reis Vekili
Tekirdag
Faik Oztrak

M. M.
QJanakkale
$. Ya§%n

Afyon K.
Bu M. M.
Antaiay
R. Kaplan
1. U. Aykurd
KaO>
Mardin Edih Ergin
Qovuh.
Bursa
Qanakkale
Ahf Tiiziin
H.E.
Fatin Guvendiren
Qorum.
Kars
Erzurum
Kemal Alpsar
E. Ozoguz
N. Elgun
Samsun
Kiitahya
Malatya
M. Somer
Emrullah Barkan Etem Tuncel
Srvas
Sivas
Tokad
Mitat $. Bleda
Galib Pekel
V. R. Sevig
Zonguldak
Tokad
Urfa .
Hurrem Ergun Behcet Gitnay H. Turkmen
Zonguldak
R. Vardar

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Bulge enciimeni
M. No, 109
Esas No. 1/625

1$ - V -1937

Yiiksek Reislige
Polis teskilat kanununun bazi maddelerinin
degistirilmesi
hakkinda
olup
Basvekaletin
18 - VIII - 1936 tai'ili ve 6/2765 sayili tezkeresile
Yiiksek Meelise gonderilen kanun layihasi Dahiliye eneumeninin mazbatasile birlikte enciimenimize verilmis olmakla Dahiliye vekili §iikrii Kaya, Emniyet isleri umum miidiiru §iikrii Sokmensiier ve Maliye vekaleti namina Butge ve mali kontrol umum miidiiru Cemal Yesil
hazir olduklari halde okundu ve konusuldu:
Bu layihanin tanzimi sebebleri Hiikumetin
esibabi mucibesile Dahiliye eneumeninin raazbatasinda acjk surette yazilmis oldugu gibi cnciimenimizde de ayriea izah olunmustur. Bunlarm hulasasi sudur:
Polis teskilatimiz hem keyfiyet ve hem de
kemmiyet itibarile zayiftir. Layihanin maksadi
bu zafi kaldirmak igin polisi hizmetlerin icab
eyledigi adede cjkarmak ve onlari kendilerinden
beklenilen vazifeleri ifa edecek evsafa sahib
kilmaktir. Filhakika cemiyet hayatindaki inkisaf genisledikce polise diisen .vazife de gogalmakta ve ehemmiyet almakta ve bu vazifelerin

ifasi gittikge daha gok bilgileri istilzam eylemektedir.
Bu sebeblerle hazirlandigi anlasilan layihayi encumenimiz de esas itibarile kabul eylemis
ve Dahiliye eneumeninin hazirladigi metni miizakeresine esas ittihaz ederek bu metin uzerinde
liizumlu gordiigii bazi degisiklikleri yapmistir.
Birinci maddenin bir hiikmii muhtaci izahtir. Maddede Dahiliye vekilinin memleketin
umumi emniyet ve asayis islerinde lera Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden de J s tifade edeeegi yazilidir.
" ~ B u hiikmiin baska kanunlarla mahalli miilkiye amirlerine verilmis olani bu nevi salahiyetleri ortadan kaldirip kaldirmadigi bahse mevzu oldu. Madde emniyet ve asayis i^lerinden
umumi sekilde bahsederek yalniz Dahiliye vekiline aid bir salahiyeti ifade eyledigine gore
1)U hususta baska kanunlarla mahalli miilkiye
amirlerine verilmis olan bu nevi salahiyetin ortadan kalkmiyacagi tabii gorulmustiir.
Dahiliye enciimeni ikinci maddede zikredilen ve merkezde Dahiliye vekilinin reisligi al-
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tmda toplanacak olan Emniyet komisyonuna
iki umumi miifettisle bes valinin istirakini mecburi tutmustur. Mesele enciimende 'miizakereyi
mucib oldu. Bu muzakere neticesinde bazan
ikiden fazla umumi miif ettisin, bazan de sadece valilerin komisyona getirilmesine imkan verebilmek ve islerin icabina gore hareket kabiliyetini temin etmek ic,in maddede a;ded zikredilmemesi miinasip goriilmus ve o sekilde degistirilmistir.
Layihanin 13 ncii maddesi adli polis vazifelerinin kimler tarafindan yapilacagini ifade etmekte olup her turlii tereddiidu bertaraf eder
sekilde maddeye vuzuh verilmesi liizumlu gorulmiis ve bu madde de Adliye vekilinin huzurile muzakere edilerek yeniden yazilmistir.
Layiha polis memurlarmi birisi 16, digeri 20
lira maasli olmak iizere iki dereceye ayirmistir. Polis memurlarimn bu sekilde ikiye a y n l :
masi muvafik olamryacagi ve tatbikatta da
miiskilat doguraeagi, alinan izahata gore de bu
tefrikin sadece mali zaruretten ileri geldigi anlasilmakla yapilan hesablara gore bu muskilat m iktiham edilir dereeede oldugu goriilerek
16 liralik derece kaldirilmis bu suretle meslekin
en yorucu islerinde Qalisan polis memurlarimn
da bir dereceye kadar terfihlerine imkan verilmistir. Bu karann icabi olarak bu hususa aid
maddeler bu esasa gore degistirilmistir.
Layihanin 45 ve 46 nci maddeleri, kadinlarin yalniz sivil polise ayrilabileceklerini, polis
enstitusuniin yalniz ilk ve orta kisimlanna istirak edeceklerini ve baskomiserlikten yukari
terfi edemeyeceklerini ifade etmektedir. Kadinlarin ehliyet ve kabiliyetlerine gore erkekler gibi her sinif memuriyete girebilecekleri
umumi bir esas olarak kabul edilmis olup polis
vazifesinde de bu esasa gore istihdamlan tabii
bulundugundan bunun layihada tesbit edilmesine liizum goriilmemis ve buna aid maddelerin
layibadan gikarilmasma karar verilmistir.
Layihanin 56 ve 57 nci maddeleri muzakere
mevzuu olmustur. Bu maddelerin hiikiimleri
bulunduklari meslek derecesi vazifesini ifa ehliyetini haiz olup ta mafevk dereceye terfi igin
ehliyet sicilli alamiyanlardan alti sene hizmeti

sebkat etmis olan polis memurlarile komiserlere
derecelerine gore bes liradan on liraya kadar
sehri tazminat verileceginden ve bunlarrn tekaiidlukleri halinde tekaiid muamelelerinin bulunduklari derecenin bir derece mafevki ile yapilacagmdan ibaret bulunmaktadir. Bu tarzi
muamelenin haddi zatinde miihim dereeede mali
bir kiilfeti istilzam edecegini ve boyle bir muamelenin butiin Devlet memurlan igin diisiinuleeek bir esas oldugunu nazari itibare alan
enciimenimiz bu hiikumlerin de layihadan gikarilmasini liizumlu gormiistiir.
Yaptigimiz diger degi^ikliklerin miihim bir
kismi yazilis tarzina aid oldugu gibi bir kismi
da maddelerin miitaleasindan agikga anlasilaca
gindan ayrica izaha muhtag goriilmemistir.
Komiser tabiri, komiser muavini ve baskomiserleri de ihtiva eylemekte oldugundan maddelerde bu dereceler ayri a y n zikredilmeyerek sadece komiser denilmekle iktifa olunmustur.
Bu kanun ile kabul edilen kadronun tatbiki butgeye yeniden masraflar ilavesini zaruri
kilmaktadir. Ancak kadronun derhal tatbiki
gerek mali ve gerekse idari bakimdan miimkun
olamiyacagindan bu ism bes sene iginde ve tedricen yapilmasi miinasib gorulmus ve buna aid
layihadaki madde aynen kabul olunmustur.
Yalniz sene iyinde bu kadrodan mevkuf tutulacak olan memurlar ile ucretli imistahdemleri
ihtiva eden cetveller oniimiizdeki sene muvazenei umumiye kanununa alinmak iizere muvakkat bir madde ile kanuna baglanmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Reis V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. Seref Ozkan MiXkerrcm Vnsal R. Karadcniz
Katib
Istanbul
Qorum
Qorum
F. Oymen
M. Canteldn
E. Sabri Akgol
Gumu§ane
Izmir
Manisa
D. Sakarya
K. Inane
T. Turkoglu
Mara§
Mu§
Ordu
A. Tiridoglu
S. Ataman
IT. Yahnan
Siird
Sivas
Yozgad Kirklareli
M. Mayakon
Rcmzi CAner S. Igoz S. Odul

( S. Sayisi : 172 )

— 15 —
HUKtTMETlN TEKLlFl
Emniyet i§leri te§kildt kanuntl tdyihasi
MADDE 1 — A) Polis, silahli icra ve inzibat kuvvetidir. Polis Uniformali ve sivil olmak
uzere iki kisxmdir. Uniformali polis, idari ve beledi, sivil polis de adli ve siyasi boliimlere ayrilir.
Sivil ve uniformali polisin ayrica teknik kollan vardir.
B) Uniformali polis, vasrtali ve vasitasiz kisimlara ayrilir. Vasrtali polis gereken yerlerde
bulunur. Polis bbliimlerinin her birinin umumi
istihdam tarzlan bir nizamname ile ve her birinin vazifeleri birer talimatname ile tesbit olunur. Adli polise aid vazife talimatnamesi Adliye
vekaletile mu§tereken yapilir.
C) Adli polis, en az tarn te§ekkiillii bir polis karakolu bulunan yerlerde munhasiran adli
iglerle ugra§mak iizere kadrodan ayrilan bir kisimdir. Adli polis, yalniz adli i§lerde mahalli
ciimhuriyet miiddeiumumisinin emirlerini infazla miikelleftir.
D) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine
taalluk eden islerle ugra§ir.
E) Idari polis, mahalli inzibati teminle miikelleftir.
F- Beledi polis, belediye kanun ve nizamnamelerinin zabitaya tavzif ettigi iglerle me§gul
olur.
MADDE 2 — Polis amirleri; vilayetlerde emniyet mudurii veya emniyet amiri, kazalarda
emniyet amiri veya ba§komiser ve polis tegkilati bulunan nahiye ve iskelelerde komiser muavini veya komiserdir.
Polis amirleri, kanun ve nizamname ve talimatname ve zabitai maniaya aid umum emirlerle kendilerine verilen vazifelerden ba§ka
siyasi emniyet ve asayi§e miiteallik iglerle de
i§tigal ederler. Zabitai mania vazifeleri bir nizamname ile tesbit olunur.
MADDE 3 — Polis mensublarmm derece ve
iinvanlan a§agida gbsterilmigtir:
D.

Memuriyetin nevi

1 Emniyet i§leri umum mudurii
2 Tefti§ heyeti reisi
3 1 nci smif daire reisleri, 1 nci smif dere-

D.

Memuriyetin nevi

ce fevki emniyet miidiirleri, umumi mufetti§likler emniyet miigavirleri
4 2 nci smif daire reisleri, ba§mufetti§ler,
2 nci smif derece fevki emniyet mudiirleri,
polis enstitii.su mudiirii, teknik sube mudiirii
5 Umum miidiirliik §ube mudiirleri, 1 nci sinif emniyet miidurleri, 1 nci smif polis
miifetti§leri, polis enstitusu miidiir muavini, bu derecedeki emniyet miidiir muavinleri, umum miidurliik sihhat gubesi
mudiirii
6 2 nci smif emniyet miidiirleri, 2 nci smif
polis miifettigleri, ayni derecelerdeki emniyet ve §ube miidiir muavini, emniyet
mudiirliikleri §ube miidiirleri, polis mektebleri miidiirleri
7 3 ncii smif emniyet miidiirleri, 3 ncii sinif polis miifetti§leri, ayni derecelerdeki
emniyet ve §ube miidiir muavinleri, emniyet miidurliikleri §ube miidiirleri, polis
enstitiisii dahiliye miidiirii
8 Emniyet amirleri
9 Emniyet amirleri, polis mektebleri dahiliye miidiirleri
10 Uniformali ve sivil ba§komiserler, emniyet i§leri umum miidurliigii §ube gefleri,
emniyet miidiirliikleri §ube miidiir muavinleri
11 Uniformali ve sivil komiserler, emniyet
i§leri umum miidiirliigii §ube §efleri, emniyet miidiirliikleri §ube miidiir muavinleri
12 Uniformali ve sivil komiser muavinleri
13 1 nci smif polis memurlan
14 2 nci smif polis memurlan.
Yazi, hesab ve levazim i§lerile muamelat memurlan me§guldiirler. Bu memurlar polis hukuk ve salahiyetini haiz degildirler. Muamelat
memurlan kendi siniflan dahilinde terfi ederler. Muamelat memurlannm mesleke alinma, terfi, tecziye esaslan polis nizamnamesinde ayrica
tasrih edilecektir.
Emniyet igleri umum miidiirliigiinun merkez
te§kilati iic, daire reisligi ile 10 §ube miiduriinden ibarettir.
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A) Birinci daire: Memleketin umumi emniyetine taalluk eden i§lerle ugra§an birinci sube
ile ecanib i§lerile meggul olan 4 ncii subeden
terekkub eder. 1 nci §ube 4 ve 4 ncii §ube 3 biirodan miite§ekkildir.
B) Ikinci daire: Memleketin umumi asayisine muteallik iglerle ugrasan 6 nci ve hudud i§lerile me§gul olan 7 nci subelerden miitesekkildir. 6 nci ve 7 nci gubeler ikiser biirodan ibarettir.
C) Ugiincii daire: Idari ve beledi, mali ve
iktisadi zabita islerile ugra§an 2 nci sube ile zat
i|leri, talim ve terbiye, polis enstitiisii ve mektebleri, ne§riyat, zabita te§kilat ve tevziatile
ugragan 3 ncii |ubeden levazim ve hesab ve tahakkuk ve bunlara muteallik iglerle mesgul olan
levazim ve sihhat islerile ugragan sihhat miidiirliiklerinden murekkeptir. 2 nci §ube iki ve 3 ncii
§ube ii§, levazim miidiirliigii iki ve sihhat miidiirliil'ii bir biirodan miite§ekkildir.
D) Teknik i§lerile ugrasan ve iki biiro ve
laboratuardan murekkeb olan teknik subesile
dosya, umumi kayid ve daktilo i§leri ile ugra§an
ve tig biiroyu ihtiva eden ar§iv miidiirlugu dogrudan dogruya Umum mudiirliige baglidir.
E) Onemli i§ler miidiirliigii.
Bu §ube Umum miidiirliigun mahrem muhaberatmi yapmakla miikellef ve Umum mudiire
baghdir.
F) Teftis. heyeti reisi: Ba|miifetti§ ve miifetti§lere aid mahrem sicilleri tanzim ve bunlann
mesai tarzlarmi tesbit, teftis, rapor ve layihalarmm ve miifettisler tarafmdan tanzim olunan
tahkikat evraklarmi tetkik ve miifettisler hakkmda yapilacak nizamname mucibince vazife
gormekle ve umum mudiirun gosterecegi isleri yapmakla mukelleftir.
Bunlardan basjka dogrudan dogruya umum
mudiirliige bagli olmak ve ecnebi dillerle yazili beynelmilel zabita mahaberatmi terciime ve
umum mMiiriin gosterecegi islerle ugrasmak
uzere ayrica bir terciime biirosu vardrr.
MADDE 4 — Istanbul, ve Ankara emniyet
miidurleri birinci smrf emniyet mudiirliigiinun
iki derece iistiindedir. Bu merkezler haricinde
istihdam edilecek derece fevkinde emniyet miidurlerinin yerleri Dahiliye vekaletince tayin
olunur. Derece fevM emniyet mMiirleri bulunduklan vilayetlerde emniyet ve asayise mii-

teallik isler igin aym zamanda vali muavini
sifat ve salahiyetini de iktisab ederler.
MADDE 5 — Birinci smrf emniyet miidiirliigii fevkinde mudurluk ibulunan yerlerde birinci ve ikinci smrf emniyet miidiirii derecesinde mudiir muavini, ikinci ve iiguncii smrf
emniyet miidiirii derecesinde sube miidiirii bulunur.
Birinci, ikinci ve iiguncii smrf emniyet miidiirluklerinde de icabma gore iigiincii smrf emniyet miidiirii veya birinci ve ikinci smrf emniyet amiri veya baskomiser veyahud komiser
derecesinde sube reisi bulundurulur. Emniyet
miidiir ve amirleri subelerinde kullanilacak
memurlarm derecelerinin tayini Dahiliye vekaletine aittir.
MADDE 6 — A) Emniyet isleri umum miidiirliigii daire ve subelerinde icab ve zaruret
halinde vilayetler kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik ve istihdam olunabilecegi
gibi ayni sekilde merkezdeM memurlar da icab
ve zaruret halinde vilayetlerde istihdam olunabilirler.
Emnyiet miidiirlulkleri veya amirlikleri subelerine liizumu kadar iiniformali ve sivil memurlarla muamelat memurlan tefrik olunur.
B) Emniyet mudiirliiklerile subelerinde istihdam olunacak muamelat memurlarmm derece
ve miiktari emniyet isjleri umum miidiirliigiinee
tayin ve tesbit olunur.
MADDE 7 — Polis meslekine girmek igin
isbu kanuna tevfikan yapilacak polis nizamnamesinde tesbit olunacak vasrf ve sartlari haiz
bulunmak lazimdrr.
MADDE 8 — Yedinci ve daha yukari dere*
celerdeki memurlarm yiiksek tahsil gormiis olmalari sarttir. Liseden veya yedi senelik idadi
veya bunlara muadil mekteblerden mezun birinci smrf emniyet amirlerile muadili memurlardan
terfi igin muvafIk tezMye almak sartile polis
enstitusuniin yiiksek kismi ve ihtisas kursunu
muvaffakiyetle ikmal edenler meslek dahilinde
yiiksek tahsil gormiis addolunurlar.
Seferberlik zamanlartnda bu maddede yazrli
vasrf ve sartlari haiz memur bulunmadigi takdirde yiiksek mekteb mezunu olmayan polis
mensublarmm yalniz seferberlik zamanlarma
inhisar etmek sartile emniyet mudiirluklerile
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muadili memuriyetlere tayinleri caizdir.
MADDE 9 — A) Yuksek tahsilliler veya Avrupadaki yiiksek polis ihtisas tahsilini veya
kurslarmi muvaffakiyetle bitirmis olanlar polis
nizamnamesindeki vasrflari haiz olmak sartile
dogrudan dogruya komiser muavinligine veya
muadili memuriyetlere stajiyer olarak tayin ve
polis enstitiisii ihtisas kursuna sevkolunurlar.
Bu gibilerin ihtisas kursundan sonra en az alti
ay namzedlik devresi gecjrmeleri mecburidir.
Ihtisas kursuniu basaran yuksek tahsilliler kursu
bitarir bitirmez komiserlige tayin olunurlar.
Bu seMlde mesleke girenler, iM buguk seneden ibaret olan staj miiiddetini muhtelif komiserlik derecelerinde ve emniyet isleri umum miidurliigunce tayin edilecek vazifelerde ikmal
edenler muvafik sicil aldiklari takdirde dogrudan dogruya yedinci derecedeki vazifelere tayin
olunabilirler.
Namzedlik miiddeti staj miiddetine dahildir.
Staj devresinde muvafik sicil alamayanlarm
staj miiddetleri diger bir emniyet mudurliigiinde
istihdam olunmak sartile bir sene daha uzatihr.
B) Askerligini yapmis olan ve polis nizamnamesindeki sartlan haiz bulunan lise mezunlan birinci smif polis memurluguna tayin edilerek polis enstitusiiniin orta ve yuksek kismmda tahsile sevkolunurlar. Bu kisimlarc muvaffakiyetle ikmal edenler komiser muavinligine
tayin olunurlar. Kursu muvaffakiyetle bitiremeyenler kadrolarda birinci smif polis memuru
olarak vazife goriirler. Lise mezunlan birinci
smif emniyet amirligine terfiden sonra polis
enstitusunun ihtisas kursuna
sevkolunurlar.
Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler sekizinci
madde hukmiine tebean meslek dahilinde yuksek
tahsil gormiis addolunurlar.
C - Askerligini .yapmis olan ve ya§lan 30
dan yukan ve boylari 1,65 ten a§agi ve sihhati arizali olmayan ve polis nizamnamesindeki §artlari haiz bulunan orta mekteb mezunlarile ordu ve jandarma gedikli kttguk zabitliginden ayrilmi§ olanlar 1 nci smif polis
memurluguna, be§ sinifli ilk mekteb mezunlan ve bulunmadigi takdirde musabaka ile 2
nci smif polis memurluguna almirlar.
Bunlar ilk polis kursunu ikmal edinceye
kadar namzed olarak vazife goriirler. 2 nci
smif polis memurlan, iic, sene fill hizmetten
sonra iyi sicil alirlarsa birinci smif polis me-

murluguna terfi ettirilirler.
D - Polis kadrolarma yuksek mekteb mezunu memur yeti§tirmek i<jin bu kanunda ve
polis nizamnamesinde tayin edilen vasif ve
§artlan haiz ve tercihan meslek dahilinde ve
bulunmadigi takdirde meslek haricindeki lise
mezunlarmdan, noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek §artile ve musabaka ile her sene
ihtiyac. nisbetinde talebe Emniyet isteri umum
mudiirlugii hesabma liizum goriilecek mekteblerde yuksek tahsile sevkolunurlar.
E - Emniyet i§leri umum mudiirlugii hesabma yuksek tahsile sevkolunanlar umum miidiirliigun gosterecegi yer ve vazifelerde 10 sene miiddetle hizmet etmege mecburdurlar. Bunlar tahsillerini terkettikleri veya 10 seneden
evvel emniyeti umumiye hizmetinden ayrildiklan takdirde tahsil igin kendilerine yapilan
masraflar 26 nci madde mucibince tazmin ettirilir.
F - Yiiksek mekteblerin 1 nci smifini bitiren talebeler mektebin tatil zamaninda Emniyet isleri umum mudurliigiince teklif ve vekaletce tasvib olunacak yerlerde polislik, 2 nci
smifi bitiren komiser muavinligi hizmetlerinde
staj goriirler. Bunlardan tahsillerini bitirenler komiserlige veya muadili memuriyetlere tayin olunurlar. Bunlar mektebi bitirdikten sonra 9 ncu madde hiikmiine tabi tutulurlar.
Meslekten yuksek tahsile sevkedilenler muhtelif derecedeki staj miiddetlerini yapmi§larsa
Emniyeti umumiyenin gosterecegi vazifelerde
bir sene daha staj goriirler.
G - Yuksek mekteblerden veya polis enstitusiiniin yuksek kismmdan mezun olub da meslekte filen calisanlar arasmda acilacak musabaka imtihanmda muvaffak olanlardan her sene
ihtiyac. nisbetinde Avrupaya staj igin memur
gonderilebiler. Bu gibiler stajlanni muvaffakiyetle bitirdikleri takdirde haklarmda Dahiliye
memurlan kanununun 3 ncii maddesi hukmii
tatbik olunur.
H - Vasitali polis memurluklarma almacaklar tercihan askerligini vasitali smiflarda ikmal
etmis olanlardan tefrik olunurlar.
MADDE 10 — Emniyet miidiir: ve amirleri
ilk kursu muvaffakiyetle ikmal etmis olan polis
memurlarmdan kadronun miisaadesi nisbetinde
ve umumi vazif elere halel gelmeyecek seMlde ka-
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fi derecede memur ayirarak sivilde istihdam edebilirler. Bu sekilde sivil smifa ayrilan polis
memurlan en asagr alti ay ve en gok bir sene
mesleki namzedlik devresi gegirmege mecburdurlar.
Bu miiddet iginde sivil smrf igin lazmi olan
vasif ve §artlan haiz olmadiklari anlasilanlar
iiniformali sinifa iade olunurlar.
Kadro iginde 1 nci smrf memur varsa siviller tercihan bu smif iginden intihab ve tefrik
olunur.
Namzedlik miiddeti iginde ehliyet ve kabiliyet gbstererek asli sivil smrfa nakledilen memurlar ilk agilacak sivil orta kursuna sevkolunurlar. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler
kurstan gikis sirasma ve mtinhaline gore sivil
komiserhge tayin olunurlar. Bu kanunun nesri
tarihinde sivil smifta bulunan komiserlerle polis memurlan dahi sivillere mahsus orta kursa
tedricen sevkolunurlar.
Sivil kursa istirak edib de muvaffakiyet gosteremeyen sivil memurlar iiniformali smrfa nakil
ve iade olunurlar.
MADDE 11 — Kadmlardan boy kaydi harig
olmak iizere i$bu kanunda ve polis nizamnamesinde yazdi vasif ve §artlan haiz bulunanlar
polisin sivil kismma tayin olunabilirler. Bunlar
yalniz sivil kursa istirak edebilirler. Muvaffak
olamayanlarm alakalan kesilir.
Kadin polls mensublan meslek dahilinde bas.
komiserlikten yukan derecelere terfi edemezler.
MADDE 12 — Merkez ve vilayet polls idareleri tereumanlarma ve sair miiteferrik Mzmetlere meslek haricinden herhangi bir zatin tayini caiz i«e de bu gibilerin hizmetleri meslekte
kidem ve derece almaga esas teskil etmeyib hizmetlerine artik liizum goriilmedigi zaman kendilerine iic aylifc maaslarmi teoaviiz etmemek
iizere vekaletge tensib olunacak bir ikramiye verilerek alakalan kesilir.
MADDE 13 — Emniyet miifettisligi ve miifettas muavinlik ve memurluklarma meslek haricinden herhangi bir zatin tayini caizdir.
Bir senelik tecrube neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse, bunlar memur hukukunu haiz
olmak iizere esaleten emniyet miifettiflik ve muavinlik ve memurluklarma tayin olunabilirler.

MADDE 14 — Liizumu olan vilayetlerde
munhasrran polis mensublarmm ahvali sihhiyelerile mesgul olmak iizere bas hekim ve hekim
bulundurulur.
MADDE 15 — Besinci, altinci ve yedinci derecelerdeki memurlar umum miidiirliik intihab
encumeninin karari ve Umum miidiiriin kabul ve
inhasi ve vekilin tasvibi iizerine miisterek kararname ve Reisi Ciimhurun tasdiki ile 2 nci
ve 3 ncii derecelerdekiler umum mtidiirun inhasi
ve vekilin tasvibi iizerine miisterek kararname
ve Reisiciimhurun tasdikile, 8 nci, 9 ncu, 10 ncu,
11 nci ve 12 nci derecelerdekiler Umum miidurliik intihab enciimeninin karari, Umum miidiiriin
kabul ve inhasi iizerine vekaletge, 13 ncii ve 14
ncii derecedeki memurlar da mahalli Emniyet
miidiir veya amirlerinin inhalari iizerine vilayetlerce tayin olunurlar. tcab ve zaruret halinde polis memurlan vekaletge de tayin olunabilecekleri gibi mekteblerden gikan namzet
talebeler de vekaletge vilayetlerdeki munhallere tayin olunabilirler.
1 nci derecedeki memurlarm tayini Dahiliye memurlan kanununun 5 nci maddesi hiikmiine tabidir.
tlk kursa girecek talebeler, Polis enstitiisii
ve mektebleri ve emniyet mtidur ve amirlikleri
intihab heyetleri tarafmdan ve liizumu halinde
de emniyet Is,. U. mudurlugunce intihab ve
namzed olarak polis mekteblerine sevkolunurlar. Polis mekteblerine ve polis enstitiisiine
tahsil ve kurslar igin sevkolunan memurlarm
ia$e masraflan mekteb ve enstitiice temin edilir. Polis mekteblerinde tahsillerini muvaffakiyetle ikmal eden namzetler bu kanundaki sartlar dahilinde polis asli smiflarma tayin olunurlar. Muvaffakiyetle bitiremiyenlerin alakalan kesilir ve haklarmda* bu kanunun 2 nci
maddesi hukmii tatbik olunur.
9 ncu maddenin «G» frkrasmda, mektebe
sevkolununcaya kadar istihdamlarma cevaz verilen namzetler mektebe gonderilinceye kadar
tayin olunduklan ikinci smrf veya 1 nci smrf
polis memurlugu maafmi iicret olarak alirlarsa da mektebe gonderildikten sonra namzetlere
yapilan muamele bunlar hakkmda da tatbik
olunur ve iicretleri kesilir. Bu kanunun nesri
tarihinde kadrolarda mustahdem olup ta mekteb gbrmemis bulunan polis memurlan sira ile
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kursa i§tirak ettijilirler. Bunlara memuriyetlerine muhassas maas tarn olarak verilir. Meslekte
namzet iken ilk kursa sevkolunanlar arasmda
muvaffak alauuyanlarni alakalan kesilir ve
26 nci uiadde hukmiine tabi tutulurlar.
Belediye zabitasi islerinin Devlet zabrtasma
gordiiriildugu yerjlerde bu kanun ahkami, belediye zabrta meniurlarma da aynen tatbik olunur.
MADDE 16 —| Uinum miidiirliige merbut olmak iizere bir reisin idaresi altmda muhtelif
derecelerde liizumu kadar polis mufettisinden
miirekkeb bir teftis heyeti istihdam olunur.
MADDE 17 4- P o l i s mufettisleri emniyet
miidurliigii hakknu iktisab edenlerle emniyet
amirleri ve anuactili memurlardan ve Em. U.
Md. Biiro §eflerinden tayin olunur. Emniyet
memurlarile biiro [seflerinden ve muadili memurlardan polis mufeiitisligine tayin edilenler arasmda yuksek tah^il gormeyen veya enstitiiniin
yiiksek kursunda^. mezun bulunanlar polis miifettisjligi smifmda ba^mufettislik derecesine kadar terfi edebilirler. Polis mufettisleri polise
aid teftis, ve tahkikat islerinde vekalet miifettislerinin hukuk ve salahiyetlerini haizdirler. Polis mufeittislerinin gonderilmedigi ve bulunmadigi yerlerde polise miiteallik teftisler vekalet
mufettisleri tarafmdan yapilabili.
Terfi
MADDE 18 — A - Terfide esas; sirasile liyakat ve kidem ve miinhaldir.
B) Terfi igin bir derecede en az tig sene
hizmet etmis olmak §arttir.
C) Polis memurlannm komiserlik derecelerine terfileri igin polis enstitiisiiniin orta kursunu ve ba§komiserlerin emniyet amirlikleri
derecelerine veya muadili derecelere terfileri
igin polis enstitiisiinim yuksek kursunu muvaffakiyetle ikmal etmi§ olmalan §arttrr.
D) Liyakat ve kidem esaslan polis nizamnamesile tesbit olunacaktir.
E) 13 ncii maddenin hiikmii bu kanunla ve
polis nizamnamesile tesbit edilen terfi esaslarmdan miistesnadir.
F) Meslek dahilinde mafevk dereceye terfi
hakkmi iktisab etmi§ kimse bulunmadigi takdirde iist derecenin maasi karsilik gbsterilmek

§artile madun derecelerden terfi hakkmi kazananlar bir derece mafevk maa§la tayin olunabilirler.
G) Idari ve siyasi liizum iizerine Heyeti Vekile kararile meslek haricinden memur almmasina liizum gbriildiigu hallerde 1452 sayili
kanunun bu hususa miiteallik hiikiimleri cereyan eder.
1) iki terfi miiddeti iginde iki muhtelif
amirden iyi sicil alamayanlar veya her hangi
bir sugtan dolayi en az alti ay hapis cezasma
mahkum olanlarla bir terfi miiddetinde kidem
ve sinif tenzili gibi cezalarla iig defa cezalandirildiklan halde islahi hal ettiklerine dair iki
muhtelif amir tarafmdan iyi sicil alamayanlar
sicillen tekaiide sev&olunurlar.
Bunlardan 15 sene bilfiil hizmeti mesbuk
olanlara 1683 numarah kanunun 26 nci maddesi hukmiine tevfikan tekaiid maa§i tahsis olunur. Bu miiddeti doldurmayanlar yine mezkur
maddenin son fikrasma gore ikramiye verilerek meslekle alakalan kesilir.
(Polis mesleginde polis memurlarmdan emniyet miidiirlerine kadar «Emniyet miidiirleri
dahib 22 sene hizmet ifa edenlerden tekaiidliigiinu isteyenler hakkmda 1683 sayili kanunun 5 nci maddesi hiikmii tatbik olunur).
MADDE 19 — Dordiincii, besinci, altmci ve
yedinci derecelere dahil polis mensublari kaymakamlfklara muadildir. Bunlar arasmda hukuk ve siyasi bilgiler okullarmdan mezun bulunanlar kaymakamliklara ve ayni derecelerdeki kaymakamiar da emniyet mudiirluklerine
naklen veya terfian tayin olunabilirler.
Istifa ve mezuniyet
MADDE 20 — Mesleke namzed olarak giren
polis mensublari iig sene mecburi hizmete tabidirler. Bu miiddeti ikmal etmeyen memurlar
istifa edebilirlerse de istifa eden memur Polis
enstitiisu veya mekteblerinde okumussa mekteblerde kendisi igin yapilan biiitiin masraflar istirdad olunur. Veremeyenler hakkmda tahsili
emval kanunu tatbik olunur.
Mecburi hizmet miiddetini ikmal ettikten
sonra veya etmeden ewel mticbir bir sebeb olmaksizm istifa eden iinifonnali ve sivil polis ve
komiserlerin istifasmm kabulii tarihinden itibaren iig sene iginde mesleke donmeyenler bir
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- 2 0 daha mesieke almmazlar. tJg sene zarfmda tekrar polis veya komiserlige avdet edenler yine
istifa ederlerse bu gibilerin tekrar meslekte istihdamlan caiz olamaz.
Memurin kanununun 66 nci maddesiue gore
istifa etmeksizin veya istifasmm kabuliinu beklemeksizin terki vazife edenlerin tekrar polis
meslekine kabulleri caiz olamaz. Enstitiiniin ilk
kismmi bitiren memurlar iig sene hizmet etmedikge istifa edemezler.
MADDE 21 — Memurin kanunundaki senelik mezuniyetten maada iiniformali ve sivil komiserlerle komiser muavini ve polislere haftada
en az 24 saat izin verilir. Cok miihim nailer miistesna olmak iizere bu mezuniyet kesilemez. Bu
memurlar mezuniyet haricinde daima vazifedar
addolunabilirler.
Sihhi sebeblerden dolayi tedavi ve istirahat
igin mezuniyet alacak memurlar hakkmda memurin kanununun 84 ncii maddesi tatbik olunur.
Mezuniyet miiddetlerini bilamazeret ve amirlerinden miisaade abnaksizm 15 gtinu tecaviiz ettiren polis mensublari istifa etmis addolunurlar.
MADDE 22 — Merkezde intihab enciimeni
teftis. heyeti reisinin baskanligi altmda daire
reislerinden terekkiib eder. isbu enciimenin kararlari umum mMuriin kabul ve tasvibi ve vekaletin tasdikile tamam olur. Reisin bulunmadigi zamanlarda en kidemli daire reisi riyaset
eder.
16 nci maddede yazili memurlarm intihab isleri : Memurlara verilecek takdirname ile bilumum polis mensublarma verilecek para miikafatmm miktarmi tayin etmek intihab enciimeninin vazifesi dahilindedir.
Vilayetlerde intihab enciimenleri emniyet
miidur veya muavininin riyaseti altmda §ube
miidiir veya reislerinden teskil olunur.
Bu encilmenler polis meslekine almacak namzedleri intihab ve tefrik ederler.
InzibaU cezalar
MADDE 23 — Memurin kanununun 27, 28,
29, 30, 31, 32 ve 33 ncii maddelerinde yazili hallerden baska asagidaki hallerde dahi kar^ilarmdaki cezalar verilir.
A) Ihtar:
Zaruret olmadan merciini tecaviiz etmek,

B) Tevbih:
1 - Mesleki terbiyeye uygun olmayan tavru
harekette bulunmak,
2 - Teftig veya takibleri sebebsiz uzatmak,
3 - Raporlan veya tahkik evrakini vaktinde gbndermemek,
4 - Vazife icabini takdir ve ifada miisamaha gostermek,
5 - Polis nizamnamesine mugayir §ekilde
giyinmek ve dola§mak,
6 Vazifede temaruz etmek,
7 - Silahirn ve elbisesini kirli tutmak,
8 - Amirlerinin tembihatina riayet etmemek,
9 - Gorecegi veya dolayisile muttali olacagi
hadiseleri amirine vakit ve zamaninda haber
vermemek,
10 - Hafta iznine cikarken silahmi amirine
teslim etmemek,
11 - Memuriyet mmtakasi dahilindeki esnaf
ve ahali ile laubali olmak,
12 - Her hangi bir yol, mahal veya e§hasi
arayib soranlan cevabsiz birakmak veya ba§mdan savmak.
C) Maa§ kati:
1 - Bir tahkikati kasidsiz olsa da noksan
birakmak,
2 - Teftis, igin gidecegi yeri i§aa etmek,
3 - Miifetti§ler tarafmdan tevdi edilen teftig layihalarina ve sorulan suallere sebebsiz
olarak tig gun iginde cevab vermemek,
4 - Bir meselenin evrakini kasdolmaksizm
zayi etmek,
5 - Eli i§ten gektirilen memurlar hakkindaki tahkikat bittikten sonra mazeretsiz olarak
en gok 15 gun iginde fezlekesini aid oldugu
makama vermemek,
6 - Amirinden izin almaksizm haftalik mezuniyetini muayyen saatten evvel kullanmak
veya muayyen saatte vazifesi ba§ma gelmemek,
7 - Bir aylik maa§ miktarmi gegecek derecede esnaf ve tiiccara borglanmak,
8 - Muhafazasina veya sevkine memur oldugu eshasin hata ve tedbirsizlik neticesi kagmasma sebebiyet vermek,
9 - Esliha ve cephaneden maada Devlet mail olan egyanin hata ve tedbirsizlik neticesi
ziyaina meydan vermek,
10 - Sivil elbise ile umuma agik olan yerlerde sarho§ olmak.
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D) Ridem tenzili:
1 - Sifat ve vazifesi dolayisile mtittali oldugu tahkikat ve istihbarati if§a etmek,
2 - Nokta, devriye ve nobet yerinde uyumak,
3 - Miri esliha ve cephanesini ihmal yiiziinden kaybetmek «Bedeli aynca bdenecektir»,
4 - Mezun iken iiniforma ile umuma agik
yerlerde igret etmek. Kidem tenzili cezasi terfilere de miiessirdir.
E) Simf tenzili:
1 - Amirlerini ve mafevklerini tavru hareketle istihfaf etmek,
2 - Amirlerine veya mafevklerine Turk ceza kanununun 480 ve 482 nci maddelerinin §iimuliine girmeyen ve fakat mesleki terbiye ve
disiplin noktasmdan hakaret telakki olunabilecek soz soylemek,
3 - Vazife ba§mda veya vazifeden dolayi
madununa veyahud arkada§larma hakaret etmek,
4 - Madununu veya hemriitbe arkadaslarini dovmek,
5 - Mensub oldugu emniyet mudurliigu veya memurlugu mmtakasi haricine izinsiz gitmek veya vazife icabi gittigi takdirde amirini
haberdar etmemek,
6 - Cemi ianat nizamnamesine mugayir harekette bulunmak,
7 - Esliha ve cephaneden gayri Devlet mail olan e§yanm bilerek ziyaina sebebiyet vermek,
8 - Amirinin izin ve malumati oimaksizm
yemege veya ba§ka bir yere gitmek veya ihtiyatta iken izinsiz karakoldan ayrilmak,
9 - Mezun iken iiniforma ile umuma agik
yerlerde i§reti tekerriir etmek.
Yukariki fikralarda yazili halleri irtikab
edenler siniflarinm tenziline imkan bulunmayan memurlardan ise terfileri bir devre geri birakilir.
F) Meslekten ihrag:
1 - Sirkat, sahtekarlik, dolandiricilik, iffet§ikenlik, iftira, irtikab, irti§a, salahiyeti kanuniyesini ligarazin veya memuriyet vazife ve
nufuzumm sahsi menfaat mukabilinde suiistimal suglarmdan birini irtikab ettigi tahkikatla sabit olmak,
2 - Mesleki amirinin polls vazife ve salahiyet kanununun iMnci maddesi hiikmiine .gore
verdigi emirleri infaz etmemek,
3 - Amir veya mafevklerini sbz, yazi veya

her hangi bir vasrta ve hareketle tehdid etmek,
4 - Ziyai Devletge zarari mucib olsun olmasm bir meselenin evrakmi kasden ortadan kaldirmak,
5 - Amirinin izin ve malumati oimaksizm vazifesini veya halefine devretmeksizin memur oldugu nokta mevkiini terketmek, miicbir sebebler mustesnadir.
6 - Mezun oldugu giinlerde iiniforma ile veya gayrimezun oldugu giinlerde bila vazife gerek iiniforma ile ve gerek sivil olarak umuini evlere, birlesme yerlerine veya tek basma fuhus
yapan yerlere gitmek veyahud umumi kadmlarla irtibat veya miinasebet tesis etmek,
7 - Masrafmi maas ve iradile tevzin etmeyib miicbir bir sebeb oimaksizm otekine berikine
iM maastan f azla borglanmak ve borclarmi bdememegi itiyat edinmek,
8 - tfasma memur oldugu ve ifsasi Devletce mazarrati mucib olan tahkikat safhalarmi
veya mahrem malumati veyahud mahrem tezMye varakalarmm miindericatmi amirinden ba§kasma ifsa etmek,
9 - Ecnebi kadmlarla emirsiz veya sebebsiz
irtibat veya miinasebet tesis etmek,
10 - Muhafazasma veya sevkine memur oldugu eshasm kasden firarma sebebiyet vermek,
11 - Resmi esliha ve cephanesini satmak veya baskasma vermek (bedeli aynca ddettirilir).
12 - Resmi elbisesini harice satmak,
13 - Sifati memuriyetini bildirmek suretile
aleni mahallerde sarhos olarak bagrrib cagirmak
veya yikilmak veya bilasebeb silah atmak,
14 % Her hangi bir sekilde olursa olsun karakolda veya vazifedar iken icM igmek,
15 - Resmi elbise ile sarhos olarak dolasmak,
16 - Karakola veya vazifesi basma sarhos
gelmek,
17 - Uyusturucu maddeleri kullanmak,
18 - Amir veya mafevklerini dovmek.
Memuriyetten ihrag cezalan memurin kanununun hiikumlerine tabidir.
MADDE 24 — Vazife icabmi takdir ve ifada veya eshasa karsi muessir fiillerle hiirriyeti
tahdid edici hareketler Devlet veya efratga mazarrati mucib olursa zararm derecesine gore inzibati cezalar en agrrma kadar tatbik olunur.
23 ncii maddenin (F) bendile 24 ncii maddede yazdi fiilleri irtikab eden ve ihrag olunan

( S. Sayisi : 172 ),

•
memurlarm polis meslekinde tekrar istihdamlan gayricaizdir. Ancak, ihrag olunan memurlar
meslekten gikanlmalarmi mucib olan sebeblerden dolayi mahkemelerden beraat karari veya
meni muhakeme karari aldiklan veyahud Devlet
surasmca bu ceza refolundugu ve sicillleri de
kusurdan ari bulundugu takdirde tekrar kabul
ve istihdam olunabilirler.
MADDE 25 — tJniformali ve sivil memurlarm bir kismmdan digerine nakilleri icin gegecekleri kisim hakkmda bu kannnda yazili
§artlarm viicudu lazimdrr.
MADDE 26 — Bir memura isnad olunan inzibati cezayi miistelzim olmakla beraber Turk
ceza kanunu mucibince cezalandirilmayi da istilzam eyledigi ve inzibati ceza hakkmda karar
verilebilmesi igin mevcud deliller kafi gbrulmeyerek mahkeme hiikmune intizar zarureti bulundugu kanaati hasil edildigi takdirde inzibati cezanm tatbiki mahkeme karari neticesine talik
olunabilir.
MADDE 27 — Merkezde inzibat komisyonu
ikinci daire reisinin basjkanligi altmda zat i§leri mudurile umum mudurun intihab ve tefrik
edeoegi bir sube muduriinden tesekkiil eder. inzibati cezalar merkezde inzibat komisyonu, vilayetlerde ve polis enstitusu ve mekteblerde polis
divanlan taraf mdan verilir.
Emniyet miidiir ve memurlan ba^komiserlere (dahil) ve bunlara muadil memurlara kadar
resen muttali olduklari ahvalde hafta izninden
mabrumiyet, ibtar, tevbih ve azami tig giinliik
maa§ katz cezalarmi verebilirler.
MADDE 28 — Tesjkilatinda emniyet mudurii
derecesinde §ube miidiirii bulunan vilayetlerde
polis divanlan adli §ube mudiiriinun riyaseti altmda kidem itibarile reisten sonra gelen diger iki
$ube miidurunden ve bu teskilati ihtiva etmeyen
vilayetlerde emniyet miidiir veya amirlerinden
sonra gelen en yiiksek riitbeli ve kidemli amirin
riyaseti altmda ve reisten sonra gelen iki kidemli amir den;
Polis enstitiisii ve mekteblerindeki divanlar
dahiliye mudiiriinun riyaseti altmda kidemli iki
dahiliye komiserinden teskil olunur.
Divani teskili miimkiin olmayan yerlerde inzibati cezalan istilzam eden fiiller hakkmda
tahkikat evraklan Emniyet i§leri umum miidiir-

lugiindeki inzibat komisyonu tarafindan tetkik
ve muktazasi tayin olunur.
Emniyet isleri umum mudurii liizum ve zaruret halinde bu kabil tahkikat evraklarmi herhangi bir vilayet polis Divanma da tevdi edebilir.
MADDE 29 —
A) 8 nci dereceden 11 nci, ( Dahil ) dereceye kadar olan memurlar hakkmdaki inzibati
cezalara miiteallik kararlar merkezdeki inzibat
komisyonu tarafindan verilir. Bu derecelerden
yukan olan memurlar igin memurin kanunile
Dahiliye memurlan hakkindaki kanun tatbik
olunur.
Muamelat memurlan da aldiklan maas nisbetine gore merkez veya vilayetlerdeki memurlar
gibi muameleye tabi tutulurlar.
B) 36 nci maddede yazili teskilati ihtiva
eden vilayetlerde 10, 11 ve 12 nci maddelere
dahil memurlar hakkmda 29 ncu maddenin (A,
B, 0 ve D) bendlerinde yazili cezalar polis divanlan taraf mdan,
(E ve F) bendlerinde yazili cezalar merkez
inzibat komisyonu tarafmdan,
Mezkur teskilati ihtiva etmeyen vilayetlerde
10, 11 ve 12 nci derecelere dahil memurlar hakmda 29 ncu maddenin biitiin bentlerindeki cezalara miiteallik kararlar merkez inzibat komisyonu tarafmdan,
C) Inzibat komisyonu tarafmdan verilen kararlar umum mudurun tasdikile ve yalniz ihrac,
kararlan Dahiliye vekilinin tasvibile, divanlar
tarafmdan verilen ihrag kararlan valilerin ve
diger kararlar emniyet mudur veya amirinin tasdikile ve polis enstitusu ve mekteblerindeki
namzet ve polis memurlan hakkmda verilen kararlar enstitii mekteb mudurlugiinun tasdikile
tekemmiil eder.
Polis enstitusu ve mekteblerine devam eden
polis memurlarma enstitii ve mekteb mudiirleri
resen ceza vermek hususunda emniyet mudurlerinin salahiyetlerini haizdirler.
Inzibat komisyonununun ve polis divanlannm kararlan alakadarlara tahriren teblig olunur. Bu kararlara kar§i memurin kanununun 57
nci maddesine tevfikan itiraz olunabilir.
Vilayet ve mekteb polis divanlarmm kidem
tenziline (dahil) kadar verdikleri kararlar katidir.
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MADDE 30 — Polis memurlarmm sicillerile
mahrem dosyalarmm tesbit ve tasnif usulleri
polis nizamnamesile tayin olunur.

polis bakim ve yardim sandigi kurulacaktir:
Bu sandiga aid esaslar bir nizamname ile tesbit olunacaktir.

MADDE 31 — Memurin kanununun 22, 23,
24 ve 25 nci maddelerile 1475 sayih kanun hiikumleriiiden baska asagidaki hallerde nakdi
miikafat verilir.
A) Memleketin emniyet ve asayisini ve Devletin menfaatlerini ve efradm mal, can ve iffetini koruyucu yuksek hizraietleri goriilenlere
tarn bir maas nisbetinde,
B) Pevkalade ahvalde hayatmi tehlikeye
koyarak biiyiik yararhklar gosterenlere iki maastan bir senelik maas miktarma kadar,

MADDE 34 — 2 mayis 339 tarihli polis nizamnamesinin ve 1700 ve 1452 numarali kanunlarm bu kanunda mevcud olmayan hukiimleri
polis mensublan hakkmda da tatbik olunur.
2049 ve 2050 ve 2531 numarali kanunlar ve
diger kanunlarm bu kanuna muhalif hukiimleri miilgadir.

MlADDE 32 — Polis mesleginde tedris ve
talini mekteblerde yapiln*, bunun igin luzumu
kadar polis mektebi a§ilir.
Tedris ve talim usulleri ve seraiti nizamname ile tesbit olunur.

MUVAKKAT MADDE 1 — Emniyet miidurliigii tegkilati her vilayette tatbik edilinceye kadar mevcud vilayetlerdeki emniyet amirlikleri
devam eder.

1VLADDE 33 — A) Polisin kara, deniz, ve hava hizmet ve nakil vasitalan bedellerile bunlarm bilumum sarfiyati ve mutehassis miistahdemlerinia iicretleri ve muhabere, tenvir, teshin, vesaiti fenniye, mefrusatve kirtasiye polis
memur ve komiserlerinin melbusat ve techizati
ve hayvan yem bedelleri ve bunlardan hastalananlarm ila§ ve tedavi masraflari ve kullanilacak polis kopekleri mubayaa ve iase ve tedavi ve diger kullanilacak canli ve cansiz vasitalarm masraflari umumiyetle Devlet tarafmdan verilir.
B) Tedavi, hastalanan polis mensublarmm
ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunanlarm ilag masraflari Em. Is. U. miidurliigu biitgesinin fasli mahsusundan tesviye olunur.
Hastaneye sevkile tedavilerine hekimlerce
liizum gosterilenler de umumi hususi ve belediye biitgelerile idare olunan hastanelere yatirilir ve meccanen tedavi olunurlar.
Staj maksadile yabanci memleketlere gbnderilen ve orada hastalananlarm tedavi iicretleri Devletge verilir. Meslek mensublarmm hizmet esnasmda ve tekaiidliiklerinde her tiirlii
zaruri ihtiyaglarini kar§ilamak ve varidati
sandiga dahil olanlar tarafindan temin olunmak
iizere Emniyet i§leri umum mudiirliigunce bir

MADDE 35 — Emniyet i§leri te§kilatma dair kadro bu kanuna bagli (1) i§aretli cetvelde
gbsterilmigtir.

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bagli kadrolar her sene biitgesine konulacak tahsisatm miktarma gore 10 sene zarfinda tatbik
edilecektir. Her sene tatbik edilmeyecek kisimlar o seneye aid muvazenei umumiye kanununa
bagli (L) cetvelinde gosterilecektir.
MUVAKKAT MADDE 3 —
1 - Bu kanuna bagli 2 numarali cetvel 1936
senesi muvazenei umumiye kanununun 12 nci
maddesine bagli (L) cetveline eklenmi§tir.
2 -1936 senesinde, polis komiserlermin maa§i
20, ve muavinlerinin 17,5 ve memurlarmm 16 lira iizerinden verilir.
MADDE 36 — Bu kanun ne§ri tarihinden
muteberdir.
MADDE 37 — Bu kanun hiikumlerini icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
22 - VII -1936
Bs. V.
Ad. V.
M. M. V.
1. Inonii
§. Satacoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V.
Mal. V.
#. K&ya
Br. T. R. Aras
F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Arikam,
A. Qetinkcvya
C. Bwyar
S. I. M. V.
G. I. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam
Rana Tarhan Muhlis Erkmim
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HuTmmetin teklifine

bagh

[1] NUMARALI KADRO
Derece
2
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
14
6
7
8
9
12
8
9
10
5
5
6
7

OETVELt

Memuriyetin nevi

9
10
11
12

Emniyet isleri umum muduru
Teftis heyeti reisi
Daire reisi
»
»
Teknik subesi muduru
§ube muduru
»
> muavini
»
»
>
Euro sefi
» »
Kuc.uk sihhat memuru
»
»
>
Polis bas mufetti^i
Birinci sinif polis miifetti^i
liknci
> »
»
tTQiincii »
»
»
Miiracaat memuru
Bas terciiman
Terciiman
»
Ankara emniyet muduru
Istanbul
»
»
Derece fevki emniyet muduru
Birinci sinif emniyet muduru ve derece fevki
emniyet miidiir muavini
Ikinci sinif emniyet muduru, emniyet mudiir
muavini emniyet miidiirlugu sube muduru
tlguncii sinif emniyet muduru, emniyet miidiir
muavini emniyet mudurhigu sube muduru
Birinci sinif emniyet amiri ve emniyet miidurliigii sube miidiir muavini
Ikinci sinif sube miidiir muavini
Uniformali ve sivil baskomiser
Uniformali ve sivil komiser
»
»
»
muavini

14
16
8
9
10

Birinci sinif iiniformali ve sivil polis memuru
Ikinci
»
»
»
»
»
Bashekim
Hekim
»

8
9
8
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Aded

Maa§i

1
1
1
2
1
10
3
3
13
11
1
1
1
2
3
6
1
1
3
2
1
1
4

125
90
80
70
70
55
45
40
35
30
25
20
70
55
45
40
25
45
40
35
80
80
70

18

55

31

45

39

40

15
30
163
247
800

45
40
35
30
25
20
16
45
40
35

3250
2250

3
6
0

— 25 Derece
12
14
16
14
14
10
11
12
14
16

Memuriyetin nevi
Kabile
»
»
Timarci
Nazarethane memuru
Birinci sinif muamelat memuru
Ikinci
»
»
»
tlQuncu »
»
»
Dordiincii »
»
»
Besinci »
»
» -

Adcd Maasi
1
1
1
1
2
20
40
80
180
300

25
20
16
20
20
35
30
25
20
16

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6

55
40
35
30
25
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
25
30
30
30
30
25
20

Istanbul polls mektebi
7
9
10
11
12
10
10
10
10
10
10
10

Mudur
Dahiliye miidu.ru
»
Ba^komiseri
»
komiseri
»
»
muavini
Kanunlar ve nizamlar muallimi
Ceza tatbikati muallimi
Hckim ve hifzissihha muallimi
Cografya ve tarih muallimi
Bclediye kanun ve nizamlari muallimi
Fotograf ve parmak izi muallimi
Makyaj, kiyafet ve hiiviyet degistirme muallimi

10
11
11
12

Telgraf, telefon ve telsiz muhabere mualilmi
Mesleki terbiye ve fill hizmet muallimi
Beden terbiyesi ve talim muallimi
Yazi muallimi

11
11
11
11
12
14

Motorlii vesaitin sevk ve idaresi muallimi
Binicilik muallimi
Yuzme ve ktirek §ekme muallimi
Muamelat memuru
»
»
»
»

Muallim, doktor, terctiman, kabile, sihhiye memuru ve timarcilara asli
maaslarile emsali hasilinin mecmuu iicret olarak verilebilir.

Emniyet mufettisligi
Emniyet ba§mufetti§i
»
»
»
Miifetti^i
»
»
»
»
»
»
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2
2
3
2
3
3

90
80
70
55
45
40

— 26
Derece

Memuriyetin nevi

10 Emniyet miifettisi muavini
11
»
»
»
6
Lalboratuvar sjjefi (Kimyager)
7
»
§ef muavini (Kimyager)
12
Tetkik ba§memuru
13
Fen memuru
14
Kttib
15
Birinci smrf tetkik memuru
16
Ikinci »
»
»

Aded Maasi
2
2
1
1
3
5
5
12
12

35
30
70
55
25
22
20

1
2
1
2
2
1
3
6
1
1
2
1
4
10
24
10
7
13
30

80
70
70
55
45
40
35
30
25
20
40
35
70
55
45
40
40
30
25
20
45
40
25
20
20
35
30
25
20
16
35

17,5

16

L - CETVELl
5
6
6
7
8
9
10
11
12
14
9
10
6
7
8
9
9
11
12
14
8
9
12
14
14
10
11
12
14
16
10

Daire reisi
»
»
Teknik §ubesi mudurii
§ube mudurii
»
» Muavini
» . »
>
Buro §efi
» »
Kugiik sihhat memuru
»
»
»
Terciiman
»
Derece fevki emniyet mudurii
Birinci sinif emniyet muduru
Ikinci »
»
>
likinci »
»
»
Ikinci »
»
Amiri
tJnif. ve sivil komiser
»
»
Muavini
Polis memuru
Bajjhekim
Hekim
Kabile
»
Nezarethane memuru
Birinci sinif muamelat memuru
Ikinci
»
»
>
Ueuncu »
»
»
Dordiincu»
»
»
Be§inci »
»
»
Polis mektebi cografya vetarih muallimi
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2
6
1
1
1
20
39
46
129
237
1
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Derece
10
10
10
11
11
12
11
11
11
11
12
14

Memuriyetin nevi
Belediye kanun ve nizamlar muallimi
Makyaj, kiyafet, ve huviyet degistirme muallimi
Telgraf, telefon, telsiz, muhabere muallimi
Mesleki terbiye ve fill hizmet muallimi
Beden terbiyesi ve talim muallimi
Yazi muallimi
Motorlii vesaitin sevk ve idaresi muallimi
Binicilik muallimi
Yuzme ve kiirek gekme muallimi
Muamelat memuru
»
»
»
>
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Aded Maast
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35
35
35
30
30
25
30
30
30
30
25
20
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DAHtLlYB ENCtlMENINlN DEGIgTlRlgl

BUTgE ENCtMENiNFN DEGtSTIRiSt
Emniyet te$kildt kanunu Idyihasi

Emniyet teskildt Jbanunu Idyihfrsi
MADDE 1 — Memleketin umumi emniyet ve
asayis islerinden Dahiliye vekili mesuldiir.
Dahiliye vekili bu i^leri, kendi kanunlan
dairesinde hareket eden Emniyet umum mudurdiirlugii ile Umum jandarma komutanhgi ve
icabmda diger biitiin zabita teskilati vasitasile
ifa ve liiziim halinde Icra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.

MADDE 1 — Dahiliye encumeninin 1 nci
maddesi aynen.

MADDE 2 — Dahiliye vekilinin riyaseti altmda Biiyiik Erkaniharbiyenin bir mumessilile Emniyet umummiiduru, jandarma ve Griimriik ve Orman muhafaza umum komutanlari ve vekaletge intihap edilecek iki umumi mufettis ve
bes validen murekkeb bir emniyet komisyonu
teskil edilir.
Bu komisyonun Ankarada bulunan azalan her ay ve heyeti umumiyesi en az senede
bir defa Dahiliye vekilinin liiziim gordiigii zamanlarda toplanir. ve memleketin umumi emniyet ve asayis islerini tetkik ile istisari miitalealarmi bildirir.
Dahiliye vekili liiziim gbrdugu zamanlarda
diger alakali vekaletlerden hirer miimessil
gbndermesini taleb edebilir.
Komisyon raportorii emniyet umum muduriidiir.

MADDE 2 — Dahiliye vekilinin riyaseti altinda Biiyuk erkaniharbiyenin bir mumessili
ile Emniyet umum mudiirii, Jandarma ve Giirnriik ve Orman muhafaza umum komutanlari
ve vekaletge segilecek liizumu kadar umumi
miifetti§ ve validen murekkeb bir Emniyet
komisyonu te§kil edilir.
Bu komisyon Ankarada bulunan azalari ile
her ay ve umumi mufettis, ve valilerin i§tirakile de en az senede bir defa Dahiliye vekilinin liizum gbrdugu zamanlarda toplanir ve
memleketin umumi emniyet ve asayi§ i§lerini
tetkik ile isti§ari miitaleasmi bildirir.
Dahiliye vekili" liizum gordiigu zamanlarda
diger alakali vekaletlerden birer miimessil gbndermesini taleb edebilir.
Komisyon raportorii Emniyet umum miiduriidiir.

MADDE 3 — Emniyet teskilati, silahli ve
silahsiz olmak iizere iki kisma ayrilir.
Silahli kisim, pohs ve jandarma ve silahli
hususi zabita kuvvetleri teskil eder.
Silahsiz kismi, istihbarat ve muamelat memurlari ile silahsiz hususi zabita memurlaridir.
Jandarma ve hususi zabita teskilati kendi
kanunlarma ve emniyet teskilati bu kanun hiikumlerine tabidir.
Jandarma ve hususi zabita ile emniyet teskilatmm merkezde ve vilayetlerde yekdigerile
irtibat ve muhabere, galisma tarzlari nizamname
ile tayin edilir.

MADDE 3 — Umumi zabita te§kilati silahli
ve silahsiz olmak iizere iki kisma ayrilir.
Silahli kismi, polis ve jandarma ve silahli
hususi zabita kuvvetleri te§kil eder.
Silahsiz kismi, istihbarat ve muamelat memurlari ile silahsiz hususi zabita memurlaridir.
Jandarma ve hususi zabita te§kilati kendi
kanunlarma ve emniyet te§kilati bu kanun hiikiimlerine tabidir.
Jandarma ve hususi zabita ile emniyet te§kilatmm merkezde ve vilayetlerde yekdigerile
irtibat, muhabere ve galisma tarzlari nizamname ile tesbit edilir.

MADDE 4 — Polis, silahli icra ve inzibat
kuvveti olup uniformali ve sivil olmak iizere
iki kisrmdrr. Her iki kismm ayrica teknik kollari vardrr.

MADDE 4 - Dahiliye encumeninin 4 ncu
maddesi aynen.

MADDE 5 — Uniformali polis; vasrtali ve
vasitasiz kisimlara ayrilir. Vasrtali polis; atli,

MADDE 5 — Dahiliye encumeninin 5 nci
maddesi aynen.
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bisikletli, motorlu ve canh, cansiz diger vasitalarla techiz edilen kisimdir.
MADDE 6 — Sivil polis; her nevi emniyet
hizmetinde iiniformasiz galistinlan kisimdir.

MADDE 6 — Dahiliye enciimeninin 6 nci
maddesi aynen.

Emniyet makamlan

Emniyet makamlan

MADDE 7 — Emniyet makamlan; vilayetlerde emniyet miiduru, kazalarda emniyet amiri ve polis teskilati bulunan nahiye ve iskele
ve istasyonlarda emniyet komiserleridir.
Kadrolarm musaadesizligi halinde bu memurlar, daha asagi smiflardan tayin edilebilir.
Bu memurlar, vilayet, kaza ve nahiyelerle bulunduklari yerin emniyet ve asayisine miiteallik
islerini idare ederler.

MADDE 7 — Emniyet makamlan, vilayetlerde emfyet miidiiru, kazalarda emniyet amiri veya 'mniyet komiseri ve polis te§kilati
bulunan nahiye ve iskele ve istasyonlarda emniyet komiserleridir. Bu memurlar vilayet, kaza ve nahiyelerle bulunduklari yerin emniyet
ve asayi§ine muteallik iglerini idare ederler.
Kaza, nahiye, iskele ve istasyonlarda miistakillen vazife goren her hangi derecedeki komiserler bu vazifede bulunduklari muddetge
emniyet komiseri unvanmi alirlar. Bunlarm
maa§lan esas dereceleri maa§landir.

MADDE 8 — Nahiye, iskele ve istasyonlarda
miistakilen vazife goren her hangi derecedeki
komiserler, bu vazif ede bulunduklari miiddetce
emniyet komiseri unvanmi alirlar. Bunlarm maaslari, esas dereceleri maaslandir.
Emniyet teskilati bolumleri

Emniyet teskilati bolilmleri

MADDE 9 — Polis; idari, siyasi ve adli kisimlara ayrilir.
Belediye zabitasi i^leri, liizum goriilen yerlerde; idari polis kadrosundan ayrilan ve tahsisati belediyelerden alman bir kisim tarafmdan
ifa edilir. Bu kisim memurlar dahi isbu kanun
hukumlerine tabi tutulur.

MADDE 8 — Dahiliye enciimeninin 9 ncu
maddesi aynen.

MADDE 10 — A) Idari polis, ictimai ve
umumi intizami temin etmekle miikellef olain.

MADDE 9 — Dahiliye enciimeninin 10 ncu
maddesi aynen.

kisimdir.

B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine
taalluk eden islerle miikellef olan kismidrr.
. 0) Adli polis; asgari tarn tesekkullu bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli islerle ugrasmak iizere Emniyet umum mudiirliigunce kadrodan ayrilan bir kisimdir.
Tarn tej-fekkiillu bir kadrodan daha az kuvvette olan polis tesekkiillerinin tamami veya bir
kismi adli polis olarak tefrik edilebilir.
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MADDE 11 — Adli polis, toplu olarak veya
mintakalara ihtiyag nisbetinde tevzi edilmis bir
halde bulundurulur.
Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde; mafevklerinin emrindedir.

MADDE 10 — Dahiliye enciimeninin 11 nci
maddesi aynen.

MADDE 12 — Mahalli vakalar hakkmda
malumat istemek ve teknik, muhasebe, levazmi
ve zat islerine aid muameleleri idare etinek hususunda, Emniyet umum mudurlugul vilayet
emniyet teskilatile ve vilayet emniyet miidurltigii, kaza emniyet teskilati ile resen muhabereye salahiyetlidir.

MADDE 11 — Mahalli vakalar hakkmda
malumat istemek ve teknik, muhasebe, levazim ve zat i§lerine aid muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet umum miidurlugu,
vilayet emniyet te§kilatile ve vilayet emniyet
mudiirlugii vilayet dahilindeki emniyet te§kilatile ve kaza emniyet amirligi de kaza dahilindeki emniyet te§kilatile resen muhabereye
salahiyetlidir.

MADDE 13 — Adli islere miiteallik tahkikat, salabiyetli adli otoritelerin direktifleri altinda yalniz adli zabrtaya yaptirrlir. Adli polis teskilati yapilmryan yerlerde, bu teskilat
yapilmcaya kadar adli polis teskilat ve vazifeleri ayni esaslar dahilinde jandarma tarafindan yapilir.

MADDE 12 — Suglularm yakalanmasi ve
i§lenen suglarm iglendikleri yerde vukuu suretlerinin ve delillerinin tesbiti vazifesi ceza
muhakemeleri usulii kanunlan dairesinde zabrtaya mevdudur.
Adli zabita te§kilati bulunan yerlerde Cumhuriyet miiddei umumileri tarafindan havale edilen tahkikatlar veya bu tahkikatlara tealluk eden igler bu kisim zabita tarafindan yapilir.
Adli zabita te§kilati bulunmayan veya kafi
gelmeyen yerlerde bu tegkilata aid i§ler diger
kisim zabita tarafindan yapilir.

Emniyet teskildtimn meslck dcrcccleri

Emniyet teskildtimn meslek dereceleri

MADDE 14 — Emniyet teskilati mensuplalarmm meslek dereceleri ve iinvanlari asagida
gbsterilmiftir.

MADDE 13 — Emniyet polis memurlannin
meslek dereceleri ve unvanlari asagida gosterilmi§tir:

Meslek
dereceleri
1
2
3

Meslek
dereceleri

Memuriyetin nevi

Emniyet umum muduru
Emniyet umum muduru muavinleri teftis. heyeti reisi.
Ankara, Istanbul vilayet emniyet mudiirleri umum mudiirliik daire reisleri,
birinci smif emniyet mudurleri, umum!
miifettislik emniyet miisavirleri, polis
enstittisii muduru.

( S. Sa
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Memuriyetin nevi
Emniyet umum muduru
Emniyet umum miidiir muavinleri,
emniyet polis tefti§ heyeti reisi
Ankara, Istanbul vilayetleri emniyet
mudurleri, umum miidiirliik daire reisleri, birinci sinif emniyet miidiirleri,
emniyet polis mtifettigleri, emniyet ba§miifetti§leri ve miifetti§leri, umumi miimiifetti§likler emniyet mugavirleri, Ankara polis enstittisii muduru.
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Meslek
dereceleri
4

Meslek
dereceleri

Memuriyetin nevi

Emniyet polis basmufettisleri ,ikinci su
nif vilayet emniyet miidurleri, polis
mektebi miidiirii, umum mudiirliik gube
mMiirltri.
5
Ugiincii smif vilayet emniyet miidurleri
birinci smif emniyet polis miifettisleri.
Polis enstitiisii miidiir muavini, Ankara,
Istanbul vilayet emniyet miidiir muavinleri ve sube miidurleri, birinci smif
vilayet emniyet miidiir muavinleri.
Umumi mufettislik emniyet miisavir
muavinleri.
6
Dordiincii smif vilayet emniyet miidiirleri.
Ikinci smif emniyet polis miifettisleri.
Ankara, Istanbul ve birinci, ikinci smif
emniyet mudiirlukleri sube miidurleri.
Ikinci smif vilayet emniyet miidiir muavinleri.
Emniyet umum miidurliigii sube miidiir
muavinleri.
7
Besinci smif vilayet emniyet miidiirleri.
Ugiincii smif emniyet polis miifettisleri.
Ankara, Istanbul vilayet emniyet miidiirliiklerile birinci ve ikinci smif emniyet mudiirlukleri sube miidiirleri.
„ Emniyet umum miidiirliigii sube miidiir
muavinleri.
Polis mektebleri dahiliye miidiirleri.
8
Birinci smif kaza emniyet amirleri.
Vilayet emniyet miidiir muavinleri ve
vilayet emniyet miidiirleri sube miidiir
muavinleri.
Polis mektebleri dahiliye miidiirleri.
9
Ikinci smif kaza emniyet amirleri.
Vilayet emniyet miidiir muavinleri.
Vilayet emniyet miidiirliikleri sube miidiir muavinleri.
Polis mektebi dahiliye miidurleri.
10
Bos komiserler.
Vilayet emniyet miidiirlugTi ve kaza emniyet amirligi gube sefleri.
Emniyet umum miidiirliigii sube grup
••
sefleri.

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Memuriyetin nevi
Umum mudiirliik §ube miidiirleri, ikinci smif emniyet miidurleri, birinci sinif emniyet polis mufettigleri, emniyet
mufettigleri, Ankara ve Istanbul emniyetMniidiir muavinleri, polis mektepleri miidiirleri, umumi miifettiglikler emniyet mu§avirleri.
tJcuncii smif emniyet miidiirleri, emniyet umum miidiirliigii sube miidiir
muavinleri, ikinci smif emniyet polis
mufettigleri, emniyet mufettigleri, Ankara polis enstitiisii miidiir muavini,
Ankara, Istanbul emniyet miidiirliikleri gube miidiirleri, birinci smif emniyet
miidurliikleri miidiir muavinleri, umumi miifettiglikler emniyet miigavir muavinleri.
Dordiincii smif emniyet miidiirleri, iigiincii smif emniyet polis mufettigleri,
emniyet miifettisleri, birinci ve ikinci
smif emniyet miidiirliikleri miidiir muavinleri, gube miidiirleri ve gube miidiir muavinleri.
Birinci smif emniyet amiri, emniyet
umum mudiirlgii gube miidiir muavinleri, emniyet miidiirliikleri miidiir muavinleri ve emniyet miidiirliikleri gube
miidiirleri ve gube miidiir muavinleri.
Ikinci smif emniyet amiri, emniyet
miifettigleri, emniyet miidiirliikleri miidiir muavinleri ve gube miidurleri ve
gube miidiir muavinleri, Ankara polis
enstitiisii dahiliye miidurii, polis mektebleri dahiliye miidurleri.
Bagkomiserler, emniyet mufettig muavinleri, emniyet miidurliikleri ve kaza
emniyet amirlikleri sube gefleri.
Komiserler, emniyet mufettig muavinleri, emniyet miidiirliikleri ve kaza emniyet amirlikleri gube gefleri.
Komiser muavinleri, kaza emniyet amirlikleri, gube gefleri, tetkik bagmemurlan.
Polisler, tetkik memurlari.
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Meslek
dereceleri
11

12
13
14

Memuriyetin nevi

Komiserler.
Vilayet emniyet miidurlugu ve kaza emniyet amirligi sube sefleri.
Emniyet umum miidurlugu. sube gurub
sefleri.
Komiser muavibileri.
Kaza emniyet amirligi sube sefleri.
Birinci smif polis memurlan.
Ikinci smif polis memurlan.

MADDE 15 — Muamelat memurlan, bes
derecedir. Bu memurlar yazi, hesab, levazim islerinde hizmet ederler. Polis hak ve salahiyetini
haiz degildirler. Muamelat memurlarmm dereceleri, mesleke kabul sartlan nizamname ile tayiln edilir.
MADDE 16 — Besinci, altmci ve yedinci meslek derecelerine dahil emniyet teskilati mensublari, kaymakamliklara muadildir. Bunlar arasmda hukuk ve siyasal bilgiler okullarmdan mezun bulunanlar, kaymakamliklara ve ayni derecedeki kaymakamlar da, emniyet miidurliiklerilne naklen veya terfian tayin edilebilirler.
Ddrdiincii ve daha yukari meslek derecelerindeki emniyet teskilati mensublarmdan yuksek
tahsil gormiis olanlar, maaslarmm miktarma
gore o maasi alan dahiliye memurluklari derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian
tayin olunabilirler.

Merhez ve vilayet teskilati
MADDE 17 — Emniyet umum miidurlugiiniin merkez teskilati asagida gosterilmistir:
A) Umum mudiirliige bagli makamlar:
1 - Umum miidur muavinlikleri,
2 - Teftis heyeti reisligi,
3 - Dort daire reisligi,
4 - Hukuk isleri mudiirlugii (bir biirodur)
5 - Onemli isler mudiirlugii (ii§ biiroyu havidir)
6 - Arsiv mudiirlugii (iic biiroyu havidir)
7 - Terciime biirosu,
B) Birinci daire lie, ve diger daireler ikiser
subeden tesekkiil eder. Dorduncu dairenin ayrica laboratuarlari vardrr.

MADDE 14
maddesi aynen.

Dahiliye encumeninin 15 nci

MADDE 15 — Be§inci, altmci, yedinci ve
sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet te§kilati mensuplarmdan yuksek mekteb mezunu
olanlar kaymakamliklara muadildir.
Bunlar arasinda siyasal bilgiler okulu veya
lise muadili tahsil gormiis hukuk mezunlan
kaymakamliklara ve ayni derecedeki kaymakamlar da emniyet mudiirliiklerine naklen
veya terfian tayin edilebilirler.
Dbrdiincii ve daha yukari meslek derecelerindeki emniyet teskilati memurlarmdan yuksek
tahsil gormiis olanlar, maaslarmm miktarma
gore o maasi alan dahiliye memurluklari derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian
tayin olunabilirler.
Merhez ve vilayet teskilati
MADDE 16 — Dahiliye encumeninin 17 nci
maddesi aynen.
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C) Birinci sjube dbrt, ikinci s,ube iki, iigiincti
sube iic, dordiincii sube iki, besinci sube iki, altinci
sube iig, yedinci sube iki, seWzinci sube bir, dokuzuncu sube iki biiroya taksim edilir.
Daireler, birbirinden numara ile tefrik edilir ve gbrecekleri isler umum mudiirltik arsivinde saklanacak vazife taksimi cetvelinde
tasrih edilir.
MADDE 18 — Emniyet mudurluklerinde dereceleri a^agida yazili muavin ve sube miidiir
ve sefleri bulundurulur:
A) Ankara ve Istanbul vilayet emniyet miidurliiklerinde, iiguncu smif vilayet emniyet
muduru derecesinde miidiir muavini ile uguncii
dordiincii ve besinci smif vilayet emniyet miidiirii derecesinde sube miidiirleri,
B) Birinci ve ikinci smif vilayet emniyet
mudurluklerinde, iigiincii ve dordiincu smif vilayet emniyet muduru derecesinde miidiir muavini ile uguncii, dordiincii ve besinci smif vilayet emniyet muduru derecesinde sube muduru,
C) Ugiincu, ddrdimcii, besinci, smif vilayet
emniyet mudurluklerinde, icabma gore, besinci smif vilayet emniyet muduru ve birinci
ve ikinci smif kaza emniyet amiri ve baskomiser ve komiser derecesinde sube miidiir veya
sefi,
D) Kaza emniyet amirliklerinde, her derece
komiserlerden sube sefi bulundurulur.

MADDE 17 — Emniyet mudurluklerinde dereceleri asagida yazili muavin, sube muduru ve
sefleri bulundurulur.
A) Ankara ve Istanbul vilayet mudurluklerinde ikinci smif emniyet muduru derecesinde
miidiir muavinile uguncii smif emniyet muduru
derecesinde sube miidiirleri,
B) Birinci ve ikinci smif emniyet miidurliiklerinde dordiincu smif emniyet muduru veya
birinci, ikinci smif emniyet amiri derecesinde
miidiir muavini ve sube miidiirleri,
C) Uguncii, dordiincii smif emniyet miidiirliklerinde icabma gore birinci ve ikinci smif
omniyet amiri veya baskomiser ve yahud komiser derecesinde sube miidiir veya sefleri,
D) Kaza emniyet amirliklerinde her dereco
komiserlerden sube sefleri bulundurulabilir.

MADDE 19 — Ankara polis enstitiisii, mesleki ilk, orta ve yiiksek tahsil smiflan olmak
iizere iig kismi ihtiva eder.
Mesleki ilk tahsil kismi, polls memurlan yetistirir.
Mesleki orta tahsil kismi, polis komiserleri
yetistirmege mahsustur.
Mesleki yiiksek tahsil kismi, emniyet amirleri yetisjtirmege mahsustur.
Kisimlarda miitehassislar yetistirmek igin
kurslar agilir.
Enstitimun idare tarzi ve idare heyetinin vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin
edilir.

MADDE 18,— Dahiliye enciimeninin 19 ncu
maddesi aynen.

MADDE 20 — Liizum goriilen vilayetlerde,
polis memurlarmm tedris ve talimi igin polis
mektebleri agilir.

MADDE 19 — Liizum goriilen vilayetlerde,
polis yetistirmek igin polis mektebleri agdn*.
Mekteblerin idare tarzi ve idare heyetinin
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Mekteblerin idare tarzi ve idare heyetinin
vazifeleri ve tedris usulleri nizamne ile tayin
edilir.

vazifeleri ve tedris usulleri nizamname ile tayin
edilir.

MADDE 21 — Vilayetlerde bulundurulacak
vilayet emniyet mudiirluklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunlarm subelerinde bulunacak niemurlarm meslek derecelerini tayin
etmek Dahiliye vekaletine aittir.
Vilayet kadrosundan muhtelif derecede
memur tefrik edilerek emniyet umum miidurliigii daire ve subelerinde kullanilabilecegi gibi,
merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi ayni surette vilayetlerde kullanriabilir.

MADDE 20 — Dahiliye enciimeninin 21 nci
maddesi aynen.

MADDE 22 — Emniyet umum mudurlugu
ile vilayet emniyet mudiirluklerinde ve kaza
emniyet amirlikleri subelerinde kuUanilacak
muamelat memurlarmm derece ve miktarmi tesbit ve bunlari tayin etmek emniyet umum miidurlugiine aiddir.
MADDE 23 — Emniyet umum mudurlugii biiro sefliklerinde ve birinci ve ikinci smif vilayet emniyet mudiirluklerinin sube mudiir muavinliklerinde birinci, ikinci simf emniyet amirleri kullanilir.

MADDE 21 — Istanbul, Ankara ve birinci,
i-dnci smif emniyet mudiirluklerinin sube mudiir muavinliklerinde birinci ve ikinci smif emniyet amirleri kullanilabilir.

MADDE 24 — Liizum goriilen vilayetlerde,
munhasiran polis mensublarmi ve ailelerinin
sihhat hallerile mesgul olmak iizere bas hekim
veya hekimler bulundurulur.

MADDE 22 — Liizum goriilen vilayetlerde
munhasiran polis memurlari ile ailelerinin sihhat hallerile mesgul olmak iizere icabi kadar hekim istihdam olunur.

Medege kabul ve enstitii ve mekteblerdc tahsil
sartlan

Meslege kabul ve enstitii ve mekteblerdc lalisil
sartlart

MADDE 25 — Polis meslegine girmek iqin:
A) Tiirk olmak,
B) Siyasi haklara sahib olmak,
C) Askeri fili hizmeti yapmis olmak,
D) Qtuz yastan yukan olmamak,
E) 164 santimetreden kisa boyu olmamak,
F) Ordu bedeni kabiliyet talimatmamesinin
gedikli erbas ve diger askeri okullara girecek
talebeler hakkindaki hukiimlerine uygun derecede saglam olmak,
G) Sarhosluk ve kumarbazlik gibi fena hallerle tanmmis olmamak,
H) Hasis hizmetler ile istigal etmis olmamak,

MADDE 23 — Polis meslekine girmek igin:
A) Tiirk olmak,
B) Fili askerlik hizmetini yapmis olmak,
C) 30 yasmdan yukan olmamak,
D) 1.64 santimetreden kisa boyu olmamak^
E) Gedikli erbas ve diger askeri okullara
girecek talebenin bedeni kabiliyetleri hakkindaki hiikumlere uygun derecede saglam olmak,
F) Sarhosluk ve kumarbazlik gibi fena hallerle tanmmis olmamak,
G) Siifli islerle istigal etmis olmamak,
H) Agir hapis veya alti ay dan fazla hapis
cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir sug
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I) Agrr hapis veya alti aydan fazla hapis
cezasile veya namus ve haysiyeti muhil bir sug
ile mahkum bulunmamak,
K) Ecnebi kiz ve kadm ile evli olmamak veya yasamis bulunmamak.

ile mahkum olmus bulunmamak,
I) Ecnebi kiz ve kadm ile evli olmamak veya yas^ir bulunmamak

MADDE 26 — Orta mekteb mezunlari ile
ordu veya jandarma kiiguk zabitliginden ayrilmi§ olan veya orta tahsili bitirmemi§ oldugu
halde yabanci dil bilen ilk mekteb tahsilliler
birinci smif polis memurluguna almirlar.
Be§ smifli ilk mekteb mezunlari ve bunlar
bulunmadigi takdirde miisabakada kazananlar,
ikinci smif polis memurluguna kabul edilirler.

MADDE 24 — Orta mekteb mezunlari ita
ordu veya jandarma kiiguk zabitliginden ayrilmis olan veya orta tahsilini bitirmemis oldugu halde yabanci dil bilen ilk mekteb mezunlari tercihan polis memurluguna almirlar.
Yukan fikradaki seraiti haiz olanlar bulunmadigi takdirde agilacak musabakalarda polislige kafi bilgi ve ehliyeti oldugu anlasilanlar
da polis memurluguna kabul edilirler. Ancak
bu suretle almanlarm terfi edebilmeleri polis memurlugunda alti sene hizmet etmis olinalarma baglidrr.

MADDE 27 — Birinci ve ikinci smif polis
memurluguna almmi§ olanlar, polis enstitusu
ilk tahsil kismmi veya polis mektebi tahsilini
ikmal edinceye kadar stajiyer olarak vazife goriirler. Ikinci smif polis memurlan, tig sene
fill hizmetten sonra iyi sicil alirlarsa birinci
smif polis memurluguna terfi ettirilir.

MADDE 25 — Polis memurluguna alinmis
olanlar polls enstitusu ilk tahsil kismmi veya
polis mektebi tahsilini ikmal edinceye kadar
stajiyer olarak vazife gbriirler.

MADDE 28 — Yedinci ve daha yukan meslek derecelerindeki memurlarm hukuk veya siyasal bilgiler okulu mezunu olmalan sarttrr.
Ancak ihtisaslarmdan istifade edilecegi vekaletge takdir edilen yiiksek mekteb mezunlari
ve bu kanuna gore meslek dahilinde yiiksek
tahsil gordugu kabul edilenler de tayin olunabilirler.
Liseden veya yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteblerden mezun emniyet amirlerinden, terfi igin muvafik sicil almak sartile
polls enstitusiiniin yiiksek tahsil kismmi ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle
ikmal edenler,
emniyet teskilati kadrolari dahilinde yiiksek tahsil gormus addolunurlar. Bunlar, yedinci meslek derecesindeki memurluklara tayin olunabilirler.

MADDE 26 — Altmci ve daha yukandaki
meslek derecelerindeki memurlarm hukuk veya
siyasal bilgiler okulu mezunu olmalan sarttir.
Ancak ihtisaslarmdan istifade edilecegi vekaletge takdir edilen diger yuksek mekteb mezunlari ve bu kanuna gore meslek dahilinde
yuksek tahsil gordukleri kabul edilenler de bu
derecelere tayin olunabilirler.
Liseden veya yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteblerden mezun emniyet
amirlerinden terfi igin muvafik sicil almak
gartile polis enstitiisiiniin yuksek tahsil kismini ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal
edenler emniyet te§kilati kadrolari dahilinde
yuksek tahsil gormiig addolunurlar. Bunlar
da altmci meslek derecesile daha yukan dere- celerdeki memurluklara tayin olunabilirler.

MADDE 29 — Yiiksek tahsil gormiis veya
avrupadaki yuksek polis ihtisas tahsilini veya
kurslarmi muvaffakiyetle bitirmis olanlar nizamnamedeki vasiflari haiz olmak sartile, dogrudan dogruya komiser muavinligine stajyer

MADDE 27 — Yuksek tahsil gbrmiig veya
Avrupadaki yuksek polis ihtisas tahsilini veya kurslarmi muvaffakiyetle bitirmis, olanlar
dogrudan dogruya komiser muavinligine stajyer olarak tayin ve polis enstitusu ihtisas kur-
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X)larak tayin ve polis enstitiisii ihtisas kursuna
sevkolunurlar. Bu gibilerin ihtisas kursundan
sonra en az alti ay staj devresi gegirmeleri mecburidir.

suna gonderilirler.

MADDE 30 — Yuksek tahsil gormiis olanlardan ihtisas kursunu bajjjaranlar, kursu bitirir bitirmez komiserlige tayin olunurlar. Bu §ekilde meslege girenlerden iki buguk sene olan
staj muddetini muhtelif komiserlik derecelerinde veya emniyet umum mudurlugunce tayin
edilecek vazifelerde ikma] edenler muvafik
sicil aldiklan takdirde, dogrudan dogruya yedinci meslek derecesindeki vazifelere tayin olunabilirler.
Staj devresinde muvafik sicil alamryanlarm
staj muddetleri, diger bir emniyet miidurliigu
kadrosunda istihdam olunmak suretile bir sene uzatilir. Gene muvafik sicil alamazlarsa,
muvafik sicil almcaya kadar terfileri gegiktirilir.

MADDE 28 — Yukandaki maddede yazili
olanlardan ihtisas kursunu basaranlar, kursu
bitirir bitirmez komiserlige tayin olunurlar.
Bu §ekilde mesleke girenlerden 2,5 sene olan
staj muddetini muhtelif komiserlik derecelerinde.veya Emniyet umum mudurlugunce tayin edilecek vazifelerde ikmal edenler muvafik sicil aldiklan takdirde dogrudan dogruya
sekizinci meslek derecesindeki vazifelere tayin
olunabilirler.
Staj devresinde muvafik sicil alamryanlarm staj muddetleri, diger bir emniyet mudiirliigii kadrosunda istihdam olunmak suretile
bir sene daha uzatibx. Yine muvafik sicil alamazlarsa, muvafik sicil almcaya kadar terfileri geciktirilir.

MADDE 31 — Askerligini yapmis, olan ve
nizamnamedeki sartlari haiz bulunan Use mezunlari, birinci sinif polis memurluguna tayin
edilerek polis enstitusunun muhtelif kisrmlarinda tahsile sevkolunurlar. Bu kisimlari muvaffakiyetle ikmal edenler, derhal komiser muavinligine tayin edilirler. Kursu muvaffakiyetle
bitirmiyenler, kadrolarda birinci smrf polis
memuru olarak vazife gqrurler.

MADDE 29 — Bu kanundaki sartlari haiz
bulunan lise mezunlari polis memurluguna tayin edilerek polis enstitusunun orta ve yuksek kismilarma gonderilirler. Bu kisimlari muvaffakiyetle ikmal edenler komiser muavinligine tayin edilirler. Bu kisimlari muvaffakiyetle bitiremeyenler karakollarda polis memuru olarak vazife goriirler.

MADDE 32 — Polis enstitiisii ilk, orta ve
yuksek tahsil kismmi bitirmis. olan lise mezun.l&ri, birinci smif emniyet amirligine terfiden
sonra polis enstitusunun yuksejk tahsil ihtisas
kursuna sevkolunurlar. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, meslek dahilinde yuksejk tahsil
gdrmiijjf addolunurlar.

MADDE 30 — Gtecen madde mucibince polis enstitiisunun orta ve yuksek tahsil kisimlarmi muvaffakiyetle bitiren lise mezunlari birinci sinif emniyet amirligine terfiden sonra
polis enstitusunun yuksek tahsil ihtisas kursuna. gonderilirler. Bu kursu muvaffakiyetle bitirenler, meslek dahilinde yuksek tahsil gormu§ addolunurlar.

MiApDE 33 — Emniyet umum mMurlugii*
memleket dahilindeki yuksek tahsil mekteblerk
ne her sene ihtiyag nisbetinde talebe sevk edebilir.
Bunun igin asagidaki sartlara riayet edilir.
A) Bu kanunda ve nizamnamede polis olabilmek igin muayyen olan sartlari haiz bulunmak
J
(yas ve boy haddi miistesnadir).
* - B) Lise mezunu ohnok,

MADDE 31 — Emniyet umum miidurlugu,,
memleket dahilindeki yuksek tahsil mekteblerine her sene ihtiyag nisbetinde talebe gonderebilir.
Bunun igin agagidaki §artlara riayet edilir:
A - Bu kanunda polis olabilmek igin muayyen olan §artlan haiz bulunmak (Boy ve ya§
haddi miistesnadir),
B - Lise mezunu olmak,
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C) Yapriacak musabakada kazanmis olmak,
D) Asagidaki maddede yazili sartlara gore
tanzim ve noterlikge tasdik edilmis kefalet senedi vermek.
Yukaridaki sartlan haiz olanlardan meslek
dahilinde bulunanlar tercih edilir.

C - Yapilacak musabakada kazanmis, olmak,
D - Asagidaki maddede yazili sartlara gore
tanzim ve noterlikge tasdik edilmi§ kefalet senedi vermek.
Yukaridaki gartlari haiz olanlardan meslek
dahilinde bulunanlar tercih edilir.

MADDE 34 — Emniyet umum mudurliigii
besabma yiiksek tahsile sevkolunanlar, umum
mudiirlugiin gosterecegi yer ve vazifelerde
sekiz sene miiddetlet hizmet etmege mecburdurlar.
Bunlar tahsillerini terkettikleri veya sekiz
seneden evvel emniyet teskilati hizmetinden
ayrildklari veya aynlmalarmi icab ettirecek
harekette bulunduklari takdirde, tahsil igin
kendilerine yapilan masraflar 65 nci madde mucibince tazmin ettirilir.

MADDE 32 — Emniyet umum miidurliigu
hesabma yiiksek tahsile gonderilenler, umum
mudurlugiin gosterecegi yer ve vazifelerde sekiz sene muddetle hizmet etmege mecburdurlar. Bunlar tahsillerini terkettikleri veya sekiz seneden evvel emniyet tegkilati hizmetinden ayrildiklan veya aynlmalarmi icab ettirecek harekette bulunduklan takdirde tahsil igin
kendilerine yapilan masraflar (58) nci madde
mucibince tazmin ettirilir.

MADDE 35 — Polis kopek ve kuslari gibi
hayvanlarm yetistirme tarzlarmi ve motdrlii
vasitalari kullanma usiillerini, tatbiki bir §ekilde ogrenmek igin, polis ve komiserlerden Avrupaya stajiyerler sevk olunur.
MADDE 36 — Yiiksek mekteblere gbnderilmis olan talebeler, mektebin birinci smifmi ikmali takib eden tatil zamanmda emniyet
umum mudurliigiince teklif ve vekaletge tasvib, olunacak yerlerde polis memurlugu ve mektebin ikinci smifmi bitirenler komiser muavinligi hizmet! erinde staj gbriirler.
Bunlardan tahsillerini bitirenler, komiserlige veya muadili memuriyetlere tayin olunurlar.
Bunlar mektebi bitirdikten sonra 30 ncu madde
hukmune tabi tutulurlar.
Meslekten yiiksek tahsile sevkedilenler muhtelif derecedeki staj miiddetlerini yapmislarsa
emniyet umum mudurliigunun gosterecegi vazifelerde bir sene daha staj gbriirler.

MADDE 33 — Yiiksek mekteblere gonderilmis olan talebeler mektebin tatil zamamnda
Emniyet umum mudiirliigiince teklif ve vekaletge tasvib olunacak yerlerde polis memurlugu ve komiser muavinligi hizmetlerinde staj
goriirler.
Bunlardan tahsillerini bitirenler 27 ve 28 nci
madde hukiimlerine tabi tutulurlar. Meslekten
yiiksek tahsile gonderilenler tahsillerini ikmalden sonra Emniyet umum mudurlugiinuh gosterecegi vazifelerde bir sene daha staj goriirler.

MADDE 37 — Yiiksek mekteblerden veya polis enstitusuniin yiiksek tahsil ihtisas kursundan
mezun olup da, meslekte filen galisanlar arasmda agilacak musabaka imtihanlarmda muvaffak olanlardan, her sene ihtiyag nisbetinde,
Avrupaya staj igin memur gonderilebilir.

MADDE 34 — Dahiliye enciimeninin 37 nci
maddesi aynen.

MADDE 35 — Polis kopek ve kuslari gibi
hayvanlarm yetistirme tarzlarmi ve motdrlii vasitalari kullanma usullerini tatbiki bir sekilde
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ogrenmek igin polis ve komiserlerden Avrupaya
stajiyerler gonderilebilir.
MADDE 38 — Vilayet emniyet mudurleri,
vilayet ve kaza kadrolarmda, polls enstitusuniin ilk kismmi veya polis mektebini muvaffakiyetle ikmal etmis olan polis memurlarmdan,
kadronun miisaadesi nisbetinde, umumi vazifelere halel gelmiyecek sekilde, kafi derecede me'mur aynurak sivilde istihdam edebilirler.
Bu §ekilde sivil polise ayrilan polis memurlari, en asagi alti ay ve en gok bir sene meslekte
staj devresi gegirmege mecburdurlar.
Bu miiddet iginde sivil smif igin lazim olan
vasif ve §artlari haiz olmadiklari anlasilanlar,
iiniformali smif a iade olunurlar. Kadro iginde
birinci smif memur varsa siviller, bu smiftan
tercihan tefrik olunur.

MADDE 36 — Vilayet emniyet mudurleri,
vilayet ve kaza kadrolarmda, polis enstitiisuniin ilk kismmi veya polis mektebini muvaffakiyetle ikmal etmis, olan polis memurlarmdan
kadronun miisaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere halel gelmiyecek §ekilde, kafi derecede
memur ayirarak sivil polislikte istihdam edebilirler.
Bu §ekilde sivil polise ayrilan polis memurlari, en a§agi alti ay ve en gok bir sene meslekte
staj devresi gegirmege mecburdurlar.
Bu miiddet iginde sivil smif igin lazim olan
vasrf ve s^irtlari haiz olmadiklari anlasilanlar,
iiniformali smif a iade olunurlar.
Kadro iginde orta mekteb ve daha yukari
tahsil gormiig olanlar tercihan bu smifa tefrik
olunurlar.

M^DDE 39 — Namzetlik muddeti iginde
ehliyet ve kabiliyet gostererek asli sivil sinrfa
nakledilen birinci smif polis memurlari, polis
enstitiisiinde ilk agilacak orta tahsil kismma
ve kurslara sevkolunurlar.
Bu kjsmi muvaffakiyetle bitirenler, gikis,
sirasma ve miinhallere gore sivil komiser muavinligine tayin olunurlar.

MADDE 37 — Sivil, staj muddeti iginde ehliyet ve kabiliyet gostererek asli sivil smifa nakledilen polis memurlari, polis enstitusiiniin orta
tahsil kismma ve sivil kursuna gdnderilirler.
Bu kismi muvaffakiyetle bitirenler gikis sirasma ve miinhallere gore sivil komiser muavinligine tayin olunurlar.

MADDE 40 — Bu kanunun nesri tarihinde
sivil smifta bulunan polis memurlari ve komiser
muavinleri ve komiserler ve baskomiserler, orta tahsil kismma tedricen sevkolunurlar.

MADDE 38 — Bu kanunun meriyeti tarihinde sivil smifta bulunan polis memurlari ve komiserler orta tahsil kismi sivil kursuna tedricen gonderilirler.

MADDE 41 — Orta tahsil kismma istirak
edib de muvaffakiyet gosteremeyen sivil memurlar, iiniformali sinrfa nakil ve iade olunurlar.

MADDE 39 — Orta tahsil kismi ve sivil kursuna i§tirak edib de muvaffakiyet gosteremeyen
sivil memurlar, iiniformali smifa nakil ve iade
olunurlar.

MADDE 42 — Bu kanunun nesri tarihinde
kadrolarda mustahdem olub da mekteb, ve meslek tahsillerini gormemis bulunan polis memurlari ve komiser muavinleri ve komiserler ve
baskomiserler kidem sirasile tedricen tahsile
sevkolunurlar.

MADDE 40 — Bu kanunun meriyeti tarihinde kadrolarda mustahdem olub da mekteb ve
meslek tahsillerini gormemis bulunan polis memurlari ve komiserler kidem sirasi ile tedricen
tahsile gdnderilirler.

MADDE 43 — Yukariki maddede yazili memurlardan tahsillerini muvaffakiyetle
ikmal
edemeyenler, derecelerile meslege iade olunurlar.

MADDE 41 — Dahiliye encumeninin 43 nciijnaddesi aynen.
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MADDE 44 — Polis enstitusunun ilk kismnu
veya polis mektebini bitiren memurlar ve namzedler iig sene hizmet etmedikce istifa edemezler.

MADDE 42 — Polis enstitusunun ilk kismini veya polis mektebini bitiren memurlar ve
stajiyerler ug sene hizmet etmedikce istifa edemezler. Istifa edenler hakkmda (58) nci madde
hiikmu tatbik olunur.

MADDE 45 — Kadmlar, polisin sivil kismma
tayin olunabilirler. Bumlarcn yalniz boy kaydi
miistesna olmak iizere, kanunda ve nizamnamede
yazili diger vasif ve sartlari haiz olmalan laznndir.
MADDE 46 — Kadmlar, polis entitiisiinun
yalniz ilk ve orta tahsil kismma istirak ettirilebilirler ve meslekte baskomiserlikten yukari
derecelere terfi edemezler.
Intihab ve tayin

Intihab ve tayin usulleri

usulleri

MADDE 47 — A) Birinci ve ikinci ve iigiincu
meslek derecelenndeki memurlar vekaletin
inhasi iizerine musterek karariname ve Reisiciimhurun tasdikile.
B) Dordiincii, besinci, altmci, yedinci meslek
derecelerindeki memurlar, umum mudurluk intihab enciimeninin karari ve umum mudiiriin
inhasi ve vekilin tasvibi iizerine musterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile.
C) Sekiz, dokuz, on," on bir ve on ikinci meslek derecelerindeki memurlar, umum mudurluk
intihab enciimeninin karari ve umum mudiirun
inhasi iizerine vekilin tasvibile.
D) On ugiincii ve on dordiincu meslek derecesindeki memurlar, mahalli emniyet miidiir
veya amirlerinin intihabi ve emniyet umum
muduriinun inhasi iizerine vekilin tasvibile.
Tayin olunurlar.

MADDE 43 — A) Birinci, ikinci ve iigiincu
meslek derecelerindeki memurlar vekaletin inhasi iizerine musterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,
B) Dordiincii, besinci, altmci, yedinci ve sekizinci meslek derecelerindeki memurlar, Umum
mudurluk intihab enciimeninin karari, Umum
mudiiriin inhasi ve Vekilin tasvibi iizerine
mii§terek kararname ve Reisiciimhurun tasdikile.
C) Dokuz, on ve on birinci meslek derece
lerindeM memurlar umum mudurluk intihab
enciimeninin karari ve Umum mudiiriin inhasi
iizerine Vekilin tasvibi ile,
D) On ikinci meslek derecesindeki memurlar ve bu derecedeki stajiyerler, Emniyet U.
mudiirliigiinun veya mahalli emniyet miidiir
ve amirlerinin intihabi ve Emniyet U. miidiirlii tiiniin inhasi iizerine Vekilin tasvibile tayin
olunurlar.

MADDE 48 — Polis enstitusunun ilk kismma
ve polis mekteblerine girecek olanlarm muameleleri; emniyet miidiir ve amirHkleri intihab
heyetleri tarafmdan ikmal edildikten sonra
dosyalan Emniyet umum miidiirlugiine gonderilir. Bu dosyalar, emniyet umum mudiirlugiince tetkik edilerek kabule sayan goriilenler mekteblere tevzi edilir.

MADDE 44 — Dahiliye enciimeninin 48 nci
maddesi aynen.

MADDE 49 — Polis mekteblerini muvaffakiyetle ^onal edenlerin emniyet teskilati kad-

MADDE 45 — Dahiliye enciimeninin 49 ncu
maddesi aynen.
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rosundaki miinhallere tevzi ve tayin edilmeleri
vekalete aiddir.
MADDE 50 — Polis mekteblerinde ve polis
entitusiinun ilk kismmda tahsillerini muvaffakiyetle iikmal edenler, bu kanundaki sartlar dahilinde polis asli smiflarma tayin olunurlar;
muvaffaMyetle bitirmeyenlerin alakalan kesilir.

MADDE 46 — Polis mekteblerinde ve polis
enstitusiinun ilk kismmda tahsillerini muvaffakiyetle ikmal edenler, polis asli smiflarma
tayin olunurlar. Muvaffakiyetle bitiremeyenlerin alakalan kesilir.

MADDE 51 — Merkez ve vilayet polis idareleri terciimanliklarma ve sair miiteferrik hizmetlere, meslek haricinden herhangi bir zatm
tayini caiz ise de; bu gibilerin hizmetleri, meslekte kidem ve derece almaga esas teskil etmez
ve hizmetlerine liizum gorulmedigi zaman,
kendilerine iig aylik maaslarmi tecaviiz etmemek iizere vekalet^e tensib olunacak bir ikramiye verilerek, alakalan kesilir.
MADDE 52 — Emniyet miifettisligine ve
emniyet miifettis muavinlik ve emniyet memurluklarma, meslek haricinden herhangi bir zatm tayini caizdir.
Bir senelik tecriibe neticesinde kifayetleri
tahaldmk ederse, bunlar memur hukukunu haiz
olmak iizere asaleten emniyet miifettislik ve
muavinlik ve memurluklarma tayin olunabilirler.

1VLADDE 47 — Emniyet miifettisligine ve
emniyet miifettis muavinlik ve tetkik memurluklarma, meslek haricinden her hangi bir zatin tayini caizdir.
Bir senelik tecriibe neticesinde kifayetleri
tahakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz olmak iizere esaleten emniyet miifettislik ve
ve muavinlik ve tetkik memurluklarma tayin
olunabilirler.

Emniyet teshilah mensublanmn muhtelif vaziyetlerine gore iaseleri ve maaslari

Emniyet polls memurlavmm muhtelif vaziyelle7'ine yore iaseleri ve maaslari

MADDE 53 — Polis mekteblerine ve polis
enstitusiine tahsil igin sevkolunan komiserlerin
ve memurlarm ve namzetlerin iase masraflari,
mekteb veya enstituce temin edilir.

MADDE 48 — Polis mekteblerine ve polis
enstitusune tahsil igin gonderilenlerin
iase
masraflari mekteb veya enstituce temin edilir.

MADDE 54 —
nci madde mucibince
mektebe sevkoluncaya kadar istihdamlarma cevaz verilen stajiyerler, mektebe gonderilinceye
kadar tayin olunduklan ikinci smif veya birinci smif polis memurlugu maa$mi iicret olarak
alirlarsa da; mektebe gonderildikten sonra talebeye yapilan muamele, bunlar hakkmda da
tatbik olunur ve iicretleri kesilir.

MADDE 49 — 25 nci madde mucibince mektebe gbnderilmek iizere istihdamlarma cevaz Verilen stajiyerler mektebe gonderilinceye kadar
polis memurlugu maasmi iicret olarak alirlar.
Mektebe gonderildikten sonra talebeye yapilan
muamele bunlar hakkmda da tatbik olunur ve
iicretleri kesilir.

MADDE 55 — Polis enstitusiine gonderilen
polis memurlan ile komiserlerin memuriyetlerine mahsus maas tarn olarak verilir.

MADDE 50 — Dahiliye enciimeninin 55 nci
maddesi aynen.

MADDE 50 — Bulunduklan meslek derecesi
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vaztfesini ifa ehliyetini haiz olub da mafevk
dereceye terfi igin ehliyet sicilli alamayanlardan alti sene hizmeti sebkat etmis olan polis
memurlarma 5, komiser muavinlerine 6, komiserlere 8 ve baskomiserlere on lira §ehri tazminat verilir ve bu tazminata her iig senede bir
ayni miktarda zam yapilir.
Bu hukiim, halen miistahdem bulunanlara da
samildir.
MADDE 57 — Yukariki maddede yazili memur ve komiserlerin ayni meslek derecesinde
tekaudleri halinde, tekaiid muameleleri bir
yukari meslek derecesi iizerinden hesab edilir.
MADDE 58 — 2270 numarali kanun mucibince nahiye mudurluklerinde istihdam edilen
komiser muavikii ve komiser ve basjkomiserlerin
maaslarile techizat ve elbise bedelleri, Emniyet
umum mudurlugii biitgesinden verilir.

MADDE 51 — Dahiliye enciimeninin 58 nci
maddesi aynen.

Teftis

Teftis

MADDE 59 — Teftis heyeti reisi, ba$mufettis
ve mufettislerin mesai tarzlarmi tesbit, miifettislerin rapor ve layihalarmi ve tafaMkat evrakmi tetkik ve umum mudiirun gosterecegi i§leri
ifa etmeMe miikelleftir.

MADDE 52 — Teftis heyeti reisi emniyet polis bas miif ettisi ve miifettislerin mesai tarzlarmi tesbit, rapor ve layihalarmi ve tahkikat
evrakmi tetkik eder ve neticelerini umum miidiire bildirir ve bundan baska umum miidiiriin
gbsterecegi isleri yapar.

MADDE 60 — Emniyet polis miifettisleri;
Emniyet miidiirleri ile bu derecedeki Emniyet
miidiir muavinlerinden ve polis enstitusiinuln
yiiksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden Emniyet amirlerinden tayin
olunur.
Enstitii yiiksek tahsilini ikmal etmeyen emniyet amirleri miifettislik smrfma nakil ve tayin
olunabilirlerse de; bunlar birinci smif emniyet
polis mufettisliginden yukan terfi edemezler.

MADDE 53 — Emniyet polis miifettisleri,
emniyet miidiirlerile bu derecedeki emniyet miidiir muavinlerinden ve polis enstitusimiin yiiksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ik :
mal eden emniyet amirlerinden tayin olunur.
Enstitii yiiksek tahsilini ikmal etmeyen emniyet amirleri miifettislik smifma nakil ve tayin
olunabilirler. Ancak bunlar birinci smif emniyet polis mufettisliginden yukari terfi edemezler.

MADDE 61 — Emniyet polis miifettisleri emniyet ve polis teskilatmi sirf mesleki bakimdan
teftis eder ve bu hususta vekalet mufettislerinin
hukuk ve salahiyeti ile hareket ederler.

MADDE 54 — Emniyet polis miifettisleri,
emniyet ve polis te^kilatmi sirf mesleki bakimdan teftis ederler. Bu hususta vekalet miifettislerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.

MADDE 62 — Emniyet umum miidurii, emniyet polis miifettisi sifaiti ve vekalet miif ettisleri
srfati ve vekalet miifettisleri salahiyeti ile emniyet teskilatmda mesleki teftis, hakkmi haizdir.
( S . Sayisi: 1721
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Terfi

Terfi

MADDE 63 — Terfide esas; sirasi He liyakat ve krdemdir. Terfi icin bir derecede en az
3 sene hizmet etmi§ olmak sarttrr.
Terfiin §ekli ve iora tarzi, bu esasa gore yapilacak nizamnamede tesbit edilir.

MADDE 55 — Terfide esas, sirasile liyakat
ve kidemdir. Terfiin icra tarzi bu esasa gore
yapdacak nizamnamede tesbit edilir.

Meslekten gikma ve gikarilma ve mezuniyet

Meslekten gikma ve Qikarihna ve mezuniyet

MADDE 64 — Bulundugu smrf dahilinde
iki muhtelif amirden, iki terfi muddeti iginde,
iM fena sicil alanlar ve bir terfi muddeti iginde terfiin bir devre gegiktirilmesi cezasma ugradigi halde hareketlerini islah ettiklerine dair
iki muhtelif amirden iyi sicil alamiyanlar ve
herhangi bir sugtan dolayi alti ay ve daha ziyade hapis ve mutlak surette agir hapis cezasma
mahkum olanlar, sicillen tekaiide sevkedilirler.
Bunlardan on bes. sene bilfiil hizmeti mesbuk olanlara, 1683 numarali kanunun 26 nci
maddest hiikmune tevfikan tekaiid maasi tahsis
olunur. Bu muddeti dolduramryanlar, ayni maddenin son fikrasma gore ikramiye verilerek
meslekten alakalan kesilir.

MADDE 56 — Bulundugu smrf dahilinde iki
muhtelif amirden iki terfi muddeti iginde iki
fena sicil alanlar ve bir terfi muddeti iginde
terfiin bir devre geciktirilmesi cezasma ugradigi
halde hareketlerini islah ettiklerine dair iki
muhtelif amirden sicil alamayanlar ve her
hangi bir sugtan dolayi iig ay veya daha ziyade
hapis ve mutlak surette agir hapis cezasma
mahkum olanlar sicillen tekaiide sevkedilirler.
Bu gibiler hakkmda 1683 numarali kanun
hiikiimleri tatbik olunur.

MADDE 65 — Emniyet teskilati mensublarmdan, emniyet mudurlugu meslek derecesinde
(Emniyet mudiirleri harig) yirmi iki sene hizmet ifa edenlerden tekaudlugunu isteyenler
hakkmda 1683 numarali kanunun 5 nci maddesi
htikmii tatbik olunur.

MADDE 57 — Emniyet polis memurlarmdan
12 nci meslek derecesinden 6 nci meslek derecesiine kadar olan derecelerde 22 sene hizmet ifa
edenlerden tekaudlugunu isteyenler hakkmda
1683 numarali kanunun 5 nci maddesi hiikmu
tatbik olunur. Meslekten yetismis emniyet miidiirleri de bu haktan istifade ederler.

MADDE 66 — Meslege stajiyer olarak giren polis memurlan mektebi bitirdikten sonra
iig sene mecburi hizmete tabidirler. Bu muddeti
ikmal etmeden istifa eden memur, polis enstitiisunde veya mekteblerinde okumusssa, mekteblerde kendisi igin yapilan masraflar istirdad
olunur ve veremiyenler hakkmda tahsili emval
kanunu tatbik edilir.

MADDE 58 — Mesleke stajiyer olarak giren
polis memurlan mektebi bitirdikten sonra iig
sene mecburi hizmete tabidirler. Bu muddeti
ikmxl etmaden istifa edenlerden almaeak tazminat hakkinda ucnumi hiikumler tatbik olunur.

MAPDE 67 — Mecburi hizmet muddetini ikmal ettikten sonra veya etmeden evvel, mucbir
bir sebeb olmaksizin istifa eden iiniformali
ve sivitl polis ve komiserlerden istifasmm kabulii tarihinden itibaren iig sene iginde meslege
donmeyenler bir daha meslege almmazlar.
tJg sene zarfinda tekrar polis veya komiser-

MADDE 59 — Her ne suretle olursa olsun
istifa eden polis memuru ve komiserlerden istifasmm kabulii tarihinden itibaren tig sene iginde meslege donmiyenler bir daha meslege almmazlar. tfg sene zarfmda tekrar polis veya komiserlik smiflarma avdet edenler yine istifa
ederlerse tekrar meslekte istihdamlari caiz ola-
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lige avdet edenler yine istifa ederlerse, tekrar
meslekte istihdamlan caiz olamaz.

maz.

MADDE 68 — Istifa etmeksizin veya istifasmm kabul edildigi cevabnu bir ay beklemeksizin vazif esini terkettigi ic,in cezalandirilmis olanlar, tekrar emniyet teskilati hizmetine
kabul edilmezler.

MADDE 66 — Dahiliye encumeninin 68 nci
maddesi aynen.

MADDE 69 — Baskomiserler, komiser, komiser muavinleri ve polis memurlari, her sene
bir ay mezuniyet alabilirler. Bundan baska kendilerine haftada en az yirmi dort saat izin
verilir.
Qok muhim haller miistesna olmak iizere,
bu mezuniyet kesilemez.

MADDE 61 — Komiserlerle polis memurlarma umumi hukumlere gore senelik mezuniyetlerinden bas/ka haftada 24 saat m n verilir. Cok
muhim haller miistesna olmak iizere bu mezuniyet kesilemez.

MADDE 70 — tzinli memurlar, uniforma
ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar.

MADDE 62 — tzinli memurlar memuriyetlerinin bulundugu belediye hududlari dahilinde uniforma ile gezdikleri takdirde vazifede
addolunurlar. Bu mmtaka haricinde mezun olan
memurlar uniforma ile gezemezler.

MADDE 71 — Sihhi sebeblerden dolayi tedavi ve istirahat igin mezuniyet alanlar hakkmda umumi kanun hukiimleri tatbik olunur.

MADDE 63 — Dahiliye encumeninin 71 nci
maddesi aynen.

MADDE 72 — Mezuniyet muddetlerini mazeretli olsun olmasm amirlerinden miisaade almaksizin on bes gunii tecaviiz ettiren polis mensuplari, istifa etmis addolunurlar.

MADDE 64 — Amirlerinden miisaade almaksizin mezuniyet muddetlerini 15 giinii tecaviiz ettiren polis memurlari istifa etmi§ addolunurlar.

Intihab encilmeni

Intihab enciimeni

MADDE 73 — Merkezde intihab enciimeni,
idari isjlere bakan emniyet umum miidiir muavinin reisligi altmda, daire reislerile hukuk
i^leri mudurunden ve zat islerine bakan sube
mudiirunden terekkub eder.
Bu eneiimenin kararlan, umum mudiirun
kabul ve tasvibi ve vekaletin tasdikile tamam
olur.
Eeisin bulunmadigi zamanlarda en kidemli
daire reisi riyaset eder.

MADDE 65 — Merkezde intihab enciimeni
Emniyet umum miiduruniin segecegi bir muavintn reisligi altmda daire reislerile hukuk isleri mudurunden ve zat i§lerine bakan §ube miidiiriinden terekkub eder.
Reisin bulunmadigi zamanlarda en kidemli daire reisi riyaset eder. Bu eneiimenin kararlari umum muduriin kabul ve tasvibi ve vekaletin tasdikile tamam olur.

MADDE 74 — Dorduncu ve daha a§agi meslek derecesindeki memurlarm intihab isleri ve
memurlara verilecek takdirname ile bilumum
emniyet tesjkilati mensublariha verilecek para
miikafatinm miktarmi tayin etmek, tntihab encumeninin vazif esi dahilindedir.

MADDE 66 — Dahiliye encumeninin 74 ncii
maddesi aynen.
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MADDE 75 — Vilayelerde intihab enciimenleri, emniyet miidiir veya muavinleri veya
buinlarm yerine vazife gorenlerin riyaseti altmda §ube miidiir veya §eflerinden ve yahud bunlarm yerine vazife gorenlerden te§kil olunur.
Bu enciimenlerin vazifesi mesleke girmek
isteyenlerin evraki iizerine kanuni vasiflan
haiz olub olmadiklarmi tetkik etmektir.

MADDE 67 — Dahiliye enciimeninin 75 nci
maddesi aynen.

Inzibat komisyorilari ve inzibati cezalar

Inzibat komisyonu ve inzibati cezalar

MADDE 76 — Emniyet umum mudiirlugii
inzibat komisyonu, emniyet mensublarma disiplin cezasi tayininde, vekalet inzibat komisyonu yerindedir. Bu komisyon umum mudiirluk
muavinlerinden birinin reisligi altmda ikinci
daire reisi, zat ve hukuk isJLeri §ube miidurlerile
umum mudiirun intihab edecegi bir §ube miidiirunden tesekkiil eder.

MADDE 68 — Dahiliye enciimeninin 76 nci
maddesi aynen.

MADDE 77 — Teskilatmda emniyet miidiirii derecesinde §ube mudiirii bulunan vilayetlerde emniyet inzibat komisyonu emniyet miidiir
muavininin reisligi altmda adli ve zat i$lerile
me§gul olan sube miidiirlerinden terekkiib eder.

MADDE 69 — Dahiliye enciimeninin 77 nci
maddesi aynen.

MADDE 78 — Vilayetlerde ve polis enstitiisii ile polis mekteblerinde polis divanlan bulunur. Vilayetlerde; adli kisrm reisinin, mekteblerde ve polis enstitiisiinde; miidiirden sonra
gelen en biiyiik riitbeli ve kidemli amirin reisliginde kidemli diger iki amirden tesekkiil
eder. Ve bulundugn mahallin ismini alrr. Bu
divanlara mahalli polis teskilati namma emniyet muduriinun tayin edecegi bir polis istirak
eder. Bu polisin de hakki reyi vardir.

MADDE 70 — Vilayetlerde ve polis enstitiisii ile polis mekteblerinde polis divanlan bulunur. Vilayetlerde adli kisim reisinin, mekteblerde ve polis enstitiilerinde, miidiirden sonra gelen en biiyiik riitbeli ve kidemli amirin
reisliginde kidemli diger iki amirden tegekkul
eder ve bulundugu mahallin ismini alir. Bu
divanlara mahalli polis te§kilati namma Emniyet mudiiriiniin tayin edecegi bir polis i§tirak
eder. Bu polisin de rey hakki vardir.

MADDE 79 — Emniyet umum mudiirliigii
inzibat komisyonu; sekizinci meslek (dahil)
derecesinden asagi derecelerdeki emniyet teskilati mensublari hakkmda inzibati ceza vermek
salahiyetini haizdir. Sekizinci dereceden iigiincii meslek derecesine kadar (haric) olan daha
yukan memurlar hakkmda inzibati ceza tayini,
vekalet inzibat komisyonuna aittir.
Uguncii meslek derecesinden yukan olanlar
hakkmda memurin kanununun umumi hukiimleri tatbik edilir.

MADDE 71 — Emniyet umum mudiirliigii
inzibat komisyonu, altinci meslek derecesinden asagi derecelerdeki emniyet te§kilati memurlan hakkmda inzibati ceza vermek salahiyetini haizdir. Altmci, be§inci ve dbrdiincii
meslek derecelerinde olanlar hakkmda inzibati
ceza tayini vekalet inzibat komisyonuna aiddir. Bunlardan yukan meslek derecesinde
olanlar hakkmda memurin kanunu hiikiimleri
tatbik olunur.

MADDE 80 — Teskilatmda emniyet mudiiru

MADDE 72 — Teskilatmda emniyet miidii-
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derecesinde sube mudiirii bulunan vilayetlerde
komiser muavini ve komiserler ve baskomiserler ile bu derecedeki emniyet mensublarma inzibati ceza tayini, vilayet emniyet inzibat komisyonuna aittir.

rii derecesinde §ube miidurii bulunan vilayetlerde komiserlerle bu derecedeki emniyet memurlarina inzibati ceza tayini vilayet emniyet inzibat komisyonuna aiddir.

MADDE 81 — Birinci ve ikinci smif polisler hakkmdaki inzibati cezalar, polis divanlari tarafindan verilir. Divan teskilati miimkun
olmryan yerlerde, inzibati cezalari istilzam
eden fiiller hakkindaki tahkikat evraki, emniyet umum mudiirlugunim gosterecegi civar
inzibat komisyonlari veya divanlarma verilir.

MADDE 73 — Polisler hakkindaki inzibati cezalar, polis Divanlari tarafmdan verilir.
Divan teskilati miimkun olmayan yerlerde
inzibati cezalari istilzam eden fiiller hakkindaki
tahkikat evraki, Emniyet umum mudurlugTiniin
gosterecegi civar inzibat komisyonlari veya
divanlarma verilir.

MADDE 82 — Emniyet umum mudurlugii,
liizuin ve zaruret halinde, her hangi bir tahkikat evrakmi yakm diger bir vilayet emniyet
komisyonuna veya polis divanma tevdi edebilir.

MADDE 74 — Dahiliye
nci maddesi aynen.

MjADDE 83 — Emniyet umum mudurliigu
inzibat komisyonundan verilen ihragtan baska
kararlar, umum mudurun tasdiMle ve meslekten ihrac kararlari umum mudurun tasvibi
ve Vekilin tasdikile;
Vilayet emniyet inzibat komisyonlari polis
divanlari tarafmdan verilen kararlar valilerin
tasdikile;
Polis esntitiisii ve polis mekteblerindeki polis divanlanndan stajiyerler ile polis memurlari hakkmda verilen kararlar enstitii veyamekteb mudiirlerinin tasdikile; tekemmiil eder.

MADDE 75 — Emniyet umum miidurlugii
inzibat komisyonundan verilen ihractan baska kararlar umum mudurun tasdiMle ve meslekten ihrag kararlari umum mudurun tasvibi
ve Vekilin tasdikile;
Vilayet inzibat komisyonlarmm kararlari
Valinin tasvibi ve vekaletin tasdikile;
Vilayet polis divanlari tarafindan verilen
kararlar valilerin tasdikile;
Polis enstitusii ve polis mekteblerindeki polis divanlarmdan stajiyerler ile polis memurlari hakkmda verilen kararlar enstitii veya
mekteb miidiirlerinin tasdikile;
Tekemmiil eder.

MADDE 84 — Vilayet emniyet inzibat komisyonlari ile polis divanlarmm verecekleri
terfiin bir devre geciktirilmesi, kidem tenzili,
meslekten ihrac kararlarma; kanuni miiddet zarfmda itiraz edildigi takdirde, bu kararlar Hands derecede emniyet umum mudurliigu inzibat
komisyonunda tetkik edilerek karara raptedilir.

MADDE 76 — Dahiliye enciimeninin 84 ncii
maddesi aynen.

MADDE 85 — Muamelat memurlari, inzibati suglardan dolayi aldiklari maas derecesine
gore merkez veya vilayetlerdeki inzibat komisyonlarma sevkolunurlar.

MADDE 77 — Dahiliye enciimeninin 85 nci
maddesi aynen.

MADDE 86 — Inzibat komisyonlarile polis
divanlarmm verdikleri ihtar, tevbih ve maas
kat'i cezalari katidir. Diger cezalar hakkm-

MADDE 78 — Inzibat komisyonlari ile polis
divanlarmm verdikleri ihtar, tevbih ve maas kati
cezalari katidir. Diger cezalar hakkindaki iti-
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daki itiraz miiddeti; cezanm suclu memura tahriren veya zabrt tutulmak suretile sifahen teblig
tarihinden itibaren on bes giindiir.

raz miiddeti cezanm suglu memura tebligi tarihinden itibaren 15 giindur.

MADDE 87 — Inzibat komisyonlan tarafmdan verilecek biitiin cezalar, yazili sekilde veya
bir zabrt varakasr tutmak suretile sifahen memura teblig; ve tatbik edilir.

MADDE 79 — Inzibat komisyonlan tarafmdan verilecek biitiin cezalar yazilr sekilde teblig
edilir.

MADDE 88 — Meslekten ihrac. cezasmr mucib bir hareketinden dolayr hizmetine nihayet
verilmif olan emniyet teskilatr mensublarma bir
daha meslekte hizmet verilmez.
§u kadar ki; bu fiilden dolayr haklarmda
adli takibat icra edilenler, meni muhakeme veya beraet karari aldrgr ve yahud affe mazhar
oldugu ve yahud §urayi Devletce haklarmdaki
karar refedildigi takdirde, sicillerinin miisaadesine gore, tekrar meslekte istihdem edilebilirler.

MADDE 80 — Meslekten ihrac cezasmr mucib bir hareketinden dolayr hizmetine nihayet
verilmis olan emniyet teskilati memurlarma bir
daha meslekte hizmet verilmez. §u kadarki;
bu fiilden dolayr haklarmda adli takibat icra
edilenler meni muhakeme veya beraet kararr
aldrgr ve yahud §urayi Devletge haklarmdaki
karar refedildigi takdirde sicillerinin miisaadesine gore tekrar meslekte istihdam edilebilirler.

MADDE 89 — Bir memura isnad olunan fiil,
inzibati cezayi mustelzim olmakla beraber,
Tiirk ceza kanunu mucibince oezalandrrrlmayr
da istilzam eyledigi ve inzibati ceza hakkmda
karar verilebilmesi igin mevcud deliller kafi
gdriilmeyerek mahkeme hiikmiine intizar zarureti bulundugu kanaatr hasrl edildigi takdirde
inzibati cezanin tatbikr, mahkeme karari neticesine talik olunabilir.

MADDE 81 — Bir memura isnad olunan fill
inzibati cezayi mustelzim olmakla beraber, Tiirk
ceza kanunu mucibince oezalandrrrlmayr da istilzam eyledigi ve inzibati ceza hakkmda karar
verilebilmesi igin mevcud deliller kafi goriilmeyerek mahkeme hiikmiine intizar zarureti bulundugu kanaati hasil edildigi takdirde inzibati
cezanrn tatbiki, mahkeme kararr neticesine talik olunur.

MADDE 90 — Emniyet teskilatr mensublarma verilecek inzibati cezalar sunlardrr:
1 - Ihtar : memuru vazifesinde dikkate davettir.
2 - Tevbih; memurun muayyen bir fiilden
muatebe edilmesidir.
3 - Maas kati : memurun 15 giinliige kadar
maasinm kesilmesidir. Bu ceza, her giinluk maas
miktarr bir gun sayrlmak iizere karakolda hapsedilmek suretile de infaz edilebiiir.
4 - Krdem tenzili : memurun kidernmden ii<j
aydan bir seneye kadar indirmektir.
5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi: memurun list dereceye terfian nasib tarihini, lie. sene
gerideM nasrb tarihine indirmektir.
6 - Meslekten ihrag : memurun emniyet teskilatr hizmetlerinde bir daha kullanilmamak
iizere meslekten grkanlmasidrr. Bu cezayi gorecek olanlarm sicillerinde hafifletici sebebler

MADDE 82 — Emniyet teskilatr mensublarma verilecek inzibati cezalar sunlardrr:
1 - Ihtar: memuru vazifesinde dikkate davettir.
2 - Tevbih: memurun muayyen bir fiilden
muatebe edilmesidir,
3 - Maas kati: memurun 15 gunliigune kadar
maasinm kesilmesidir,
4 - Krdem tenzili: yalnrz terfiine miiessir olmak iizere memurun krdeminden iic aydan bir
seneye kadar indirmektir.
5 - Terfiin bir devre geciktirilmesi: yalniz
terfie miiessir olmak iizere kanunen terfi icin
muayyen olan miiddet kadar nasbm geri almmasrdrr.
6 - Meslekten ihrag: memurun emniyet teskilatr hizmetlerinde bir daha kullanrlmamak
iizere meslekten gikarrlmasrdrr. Bu cezayi gorecek olanlarm sicillerinde hafifletici sebebler
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mevcud oldugu takdirde cezalari valilerin veya
eminiyet umum mudurluguniin teklifi iizerine
Dahiliye vekili tarafmdan bir derece tenzil edilebilir.
7 - Memuriyetten ihrac : memurun bir daha
Devlet ihizmetinde kullanilmamak iizere memuriyetten gikarilmasidrr.

mevcud oldugu takdirde cezalari valilerin veya
emniyet umum mudurluguniin teklifi iizerine
Dahiliye vekili tarafmdan bir derece tenzil edilebilir.
7 - Memuriyetten ihrac: bu ceza, memurin
kanununun umumi hukumleri dairesinde tatbik
edilir.

MADDE 91 — Gerek inzibat komisyonlari
tarafmdaii ve gerek salahiyet dairesinde resen
verilecek inzibat cezalarmi icab ettiren fiil ve
hareketlerin ne oldugunu ve cezalarm derece
ve miktari, polls mesleginin haiz oldugu hususiyet ve ehemmiyet gozetilerek tanzim edilecek
nizamnamede tayin olunur.

MADDE 83 — Gerek inzibat komiyonlan tarafmdan ve gerek salahiyet dairesinde resen verilecek inzibat cezalarmi icab ettiren fiil ve
hareketlerin ne oldugunu ve cezalarm derece ve
miktari, polis meslekinin haiz oldugu hususiyet
ve ehemmiyet gozetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyetten ihrac
cezasi mustesnadir:

MADDE 92 — Inzibat cezasmi resen vermek
hususundaki salahiyet derecesi asagida gbsterilmistir:
1 - Dahiliye vekili:
Emniyet miidiiru ve muadili derecede olan
(dahil) emniyet teskilati mensublarma,
Ihtar, tevbih, maas kati cezasi,
2 - Valiler ve emniyet umum muduru:
Ba^komiser ve muadili derecede olan (dahil)
emniyet teskilati mensublarma,
Ihtar, tevbih, 10 giine kadar maas kati cezasi,
3 - Kaymakamlar ve emniyet mudurleri ve
polis mekteb ve enstitiitiisu mudurleri:
Ba^komiser ve muadili derecede olan (dahil)
emniyet teskilati mensublarma,
Ihtar, tevbih, iig giine kadar maas kati cezasi.
4 - Emniyet amirleri, baskomiserler, komiser ve komiser muavinleri:
Resen vazife gbrdiikleri yerlerde olmak sartile, polis memurlan ve muadili derecede olan
emniyet teskilati mensublarma, ihtar ve tevbih
cezalari,
Bu cezalar bir sene icinde tekerrur etmedik§e sicile gegirilmez. Iptidaen veya intihaen hir
bir mercide itirazen tetkik edilemez.

MADDE 84 — Inzibat cezasmi resen vermek
hususundaki salahiyet derecesi asagida gbsterilmistir:
1) Dahiliye vekili:
Emniyet muduru ve muadili derecede olan
butiin emniyet teskilati mensublarma,
Ihtar, tevbih, maas kati cezasi.
2) Vilayetler idaresi kanununda valilere verilen salahiyet baki kalmak sartile valiler ve eminiyet umum muduru - bas. komiser ve muadili ve
daha asagi derecede olan emniyet teskilati mensublarma ihtar, tevbih, 10 giinluge kadar maas
kati cezasij
3) Kaymakamlar ve emniyet mudurleri ve
polis mekteb ve enstitiisii mudurleri:
Ba§komiser muadili ve daha a§agi derecede olan emniyet terf.rilati mensublarma, ihtar,
tevbih, uc, giinluge kadar maa§ kati cezasi,
4) Emneyit amirleri ve komiserler:
Resen vazife gbrdiikleri yerlerde olmak
§artile, polis memurlan ve muadili ve daha a§agi derecede olan emniyet te§kilati memurlanna ihtar ve tevbih cezalari.
Bu cezalar katidir. Bir sene icinde tekerriir etmedikge sicile gegirilmez.

Emniyet teskilati mensublarinin sicilleri
MADDE 93 — Emniyet teskilati mensublannm sicillerini hangi makamlar tarafmdan hangi

Emwhjet

teskilati

memurlannin

•sicilleri

MADDE 85 — Emniyet tegkilati memurlarmm sicilleri hangi makamlar tarafmdan han-
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zamanlarda ve ne suretle verilecegi ve siciller
ile mahrem dosyalarm tesbit ve tasnif usulleri
emniyet te§kilati sicil nizamnamesi ile tayin
edilir.

gi zamanlarda ve ne suretle tutulacagi ve siciller ile mahrem dosyalarm tesbit ve tasnif
usulleri emniyet te§kilati sicil nizamnamesi ile
tayin edilir.

Para mukdfati

Para niilkafati

MADDE 94 — 1475 sayili kanunun hukiimlerinden basjka asagidaki hallerde dahi mukafat verilir:
A - Mjemleketin emniyet ve asayisi ve Devletin menfaatleri ve efradm mal, can ve iffetini
koruyucu yiiksek hizmetleri gbrulenlere emsal
hasili uzerinden bir maas nisbetinde.
B - Fevkalade ahvalde hayatmi tehlikeye
koyarak buyuk yararhklar gosterenlere emsal hasili uzerinden iki maasdan bir senelik
maas miktarina kadar.

MADDE 86 — Dahiliye enciimeninin 94 ncu
maddesi aynen.

Melbusat ve techizatt ve tedfwi

Melbusat ve teehizat ve tedavi

MADDtE 95 — Emniyet teskilatmin kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasrtalari bedellerile bunlarm bilumum sarfiyati ve mutehassis ve mustahdemlerinin iicretleri ve muhabere
tenvir, teshin, fenni vasitalar, mefrusat, kirtasiye, polis memur ve komiserlik derecelerine
dahil olanlarm ve ayrica polis kryafet nizamnamesile kendilerine elbise ve teghizat verilmesi
kabul edilen emniyet teskilati mensuiblarmm
melbusat ve hayvan yem .bedelleri, hastalananlarin ilag ve tedavi masraflari, kullanilacak polis kopek ve muhabere kuslari mubayaa ve tedavi ve ia§e ve diger canli ve cansiz vasitalarm
masraflari umumiyetle Devlet tarafmdan verilir.

MADDE 87 — Dahiliye enciimeninin 95 nci
maddesi aynen.

MADDE 96 — Polis memurlari ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyag halinde atli polis smifma nakledilirler. Bunlarm hayvan yem bedelleri Devletce temin olunur.

MADDE 88
maddesi aynen.

Dahiliye enciimeninin 96 nci

MADDE 97 — Hastalanan polis mensublarmdan ayakta ve evlerinde tedavileri kabul
olunanlarm ilag masraflari emniyet umuim miidiirliigu butgesinden tesviye olunur. Hastaneye
sevkile tedavilerine liizum gosterilenler Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere aid hastanelere yatirilir. Ve meocanen te-

MADDE 89
maddesi aynen.

Dahiliye enciimeninin 97 nci
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Staj maksadile yabanci memleketlere gbnderilenlerin ve orada hastalananlarm tedavi
iigretleri Devletce verilir.
MADDE 98 — Meslek mensublarmm hizmet
esnasmda ve tekaudlerine her tiirlii zaruri
ihtiyaglarrni karsilamak ve varidati sandiga dahil olanlar tarafmdan temin olunmak iizere emIniyet umum mudurlugiince bir polis bakrm ve
yardim sandigr kurulur. Bu sandiga aid esaslar nizamname ile tesbit olunur.
Mi'deferrik

MADDE 90 — Meslek memurlarmm hizmet
esnasmda ve tekaiidluklerinde her tiirlii zaruri
ihtiyaglarmi kar§ilamak ve varidati sandiga
dahil olanlar tarafmdan temin edilmek iizere
Emniyet umum miidurlugiince bir (Polis bakim ve yardim sandigi) kurulabilir.
Bu sandiga aid esaslar nizamname ile tesbit
edilir.
Milteferrik hukumler

hiikumlcr

MADDE 99 — Vasitali polis memurluguna
almacaklar arasmda askerligini vasitali smiflarda ikmal etmis olanlar tercih edilir.

MADDE 91 — Dahiliye enciimeninin 99 ncu
maddesi aynen.

MADDE 100 — Polis enstitiisii ilk kismmdan ve polis mekteblerinden her sene §ikan stajiyer polislerden milnasib miktan, emniyet
umum miidiirlugiince tefrik edilerek staj gormek iizere Ankara, Istanbul ve Izmir vilayetlerine gonderilir. Bunlarm maaslari emniyet umum
miidurlugii biit§e maas tasarruflarmdan verilir.

MADDE 92 — Polis enstitiisii ilk kismmdan
ve polis mekteblerinden her sene gikan stajiyer
polislerden miinasib miktan, Emniyet umum
mudiirlugunce tefrik edilerek staj gormek iizere Ankara, Istanbul ve Izmir vilayetlerine gonderilir.

MADDE 101 — Bu kanunun tatbik sekilleri
hakkmda nizamnameler yapilrr.

MADDE 93 — Dahiliye
nci maddesi aynen.

enciimeninin 101

MADDE 102 — 2049, 2050, 2352 sayili kanunlar ve polis tnizamnamesi ile 2531 sayili kanunun emniyet ve polis teskilati hakkmdaki
hiikiimleri miilgadir.

MADDE 94 — Dahiliye
nci maddesi aynen.

enciimeninin 102

MADDE 103 — Emniyet teskilati kadrolan
bu kanuna bagli (1) sayili cetvelde gosterilmistir. Icabmda bu kadroda yazili memuriyetlerden birinde daha ku§uk bir memurun istihdami
caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452
sayili kanunun miisaid oldugu derecede maas
verilir.

MADDE 95 — Dahiliye
ncii maddesi aynen.

enciimeninin 103

MADDE 104 — Emniyet umum miidurlugii;
merkez ve vilayetler teskilatmda maas veya iicretle istihdam etmekte oldugu her hangi bir
memur veya miistahdemi, ifasi emniyet umum
mudiirlii^une aid bir is igin orada emniyet teskilati ve munhal vazif e bulunub bulunmamasile
mukayyed olmcksizm, kadroda gosterilen tahsisatile diledigi yerde kullanabilir.

MADDE 9G — Dahiliye
ncii maddesi aynen.

enciimeninin 104
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Muvakkat maddeler

Muvakkat maddeler

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bagli
kadrolar her sene biitgesine konacak tahsisatm
miktarma gore bes sene zarfmda tatbik edilecektir. Her sene bu kadrolarm hangi kisimlarmm
tatbik edilecegini Dahiliye vekili tayin eder.

MUVAKAT MADDE 1 — Bu kanuna bagli
(1) sayili cetveldeki kadrolar her sene btitcesine konacak tahsisatm miktarma gore be§
sene zarfmda tatbik edilir. Bu kanuna bagli
(2) sayili cetvelde derece, aded ve maaglan
gosterilen memuriyetler 1937 mali yili muvazenei umumiye kanununa bagli (L) cetveline
ve (3) sayili cetvelde aded ve ucretleri yazili
hizmetler mezkur kanunun (D) cetvelinin Emniyet i§leri umum mudurliigii kismma ilave
edilmi§tir.

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun nesri
tarihinde vilayetlerde mevcud olan emniyet memurluklari, o vilayette emniyet mudiirlugu teskilati yaprimcrya kadar emniyet amiri tarafmdan idare olunur.

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun
meriyeti tarihinde vilayetlerde mevcud olan
emniyet memurluklari, o vilayette emniyet miidiirlugu te§kilati yapilmcaya kadar emniyet
amiri tarafindan idare olunur.

MUVAKKAT MADDE 3 — Halen hizmette
bulunan memurlarm bu kanun hiikmiine gore
muadili dereceleri asagida gbsterilmistir:
1 - Ucuncii komiserler : Komiser muavinligi
2 - Uguncii komiserler : Komiserlik
3 - Birinci komiserler : Baskomiserlik
4 - Birinci smif emniyet memuru ve bu derecede olan diger memurlar : Birinci si^Jirf emniyet amirligi
5 - Ikinci smif emniyet memuru ve bu derecede olan diger memurlar : Ikinci smif
emniyet amirligi
Merkez memurlari baskomiser olarak istihdam edilirler ve miinhal vukuunda tercihan tayin edilmek iizere ikinci smif emniyet amirligi
faakkmi iktisab ederler.

MUVAKKAT MADDE 3 — Halen hizmette
bulunan memurlarm bu kanun hiikmiine gore
muadili dereceleri asagida gosterilmigtir:
1 - Uguncii komiserler: komiser muavinligine,
2 - Ikinci komiserler: komiserlige,
3 - Birinci komiserler: baskomiserlige,
4 - Birinci smif emniyet memuru ve birinci
smif polis miifettis muavini ve bu derecede
olan diger memurlar: birinci smif emniyet amirligine,
5 - Ikinci smif emniyet memuru ve polis
miifettis muavini ve bu derecede olan diger
memurlar: ikinci smif emniyet amirligine,
6 - Birinci smif emniyet mudurlugii: ikinci
smif emniyet mudurlugiine,
7 - Ikinci smif emniyet mudiirlugu: iiguncii
smif emniyet mudurlugiine,
8 - Ugiincu smif emniyet miidurlugu: dordiincii smif emniyet mudurlugiine,
9 - Mterkez memuru: tetkik bas memurluguna,
10 - Birinci , ikinci smif memurlar tetkik
memurluguna tekabiil eder.
Kadroda mustahdem ve yukanda unvan
ve muadelet dereceleri gosterilen memurlar
yeni derece maaslanni alirlar.
Polis merkez memurlari baskomiser olarak
istihdam edilirler. Ve miinhal vukuunda terci-
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han tayin edilmek iizere ikinci smif
amirligi hakkmi iktisab ederler.
MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun
meriyeti tarihinden itibaren iki sene zarfmda
ve yalniz bir defaya mahsus olmak iizere emniyet umum miidiir muavinligi, emniyet basmiifettis ve miif ettisleri teftis heyeti reisligi, emniyet umum mudurlugii daire reislikleri, polis enstitusii ve mekteb mudiirliikleri ve muallimlikleri ve emniyet umum mudurlugii sube mudiirlukleri vazifelerine 1452 numarali kanunun
8 nci maddesinde yazili miiddetleri ikmal etmeyenler dahi yiiksek mekteb mezunu olmak
sartile tayin olunabilirler ve kendilerine mezkur kanun hiikiimleri dairesinde miistahak olduklari derece maasi ve miiddetlerini doldurdukga istihkak kesbedecekleri derece maasi verilir. §u kadar ki; miistahak olduklari maas
ile miistahdem bulunduklari derece maasi arasmdaki fark - miikteseb bir hak teskil etmemek
sartile - kendilerine iicret olarak verilir.

emniyet

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren iM sene zarfmda
yalniz bir defaya mahsus olmak iizere emniyet umum miidurlugii muavinligi, emniyet
bas. mufettis ve miif ettisleri, teftis heyeti reisligi, emniyet umum mudurlugii daire reisleri
ve Polls enstitusii mudurlugii vazifelerine 1452
numarali kanunun 8 nci maddesinde yazili
muddetleri ikmal etmeyenler dahi yiiksek mekteb mezunu olmak sartile tayin olunabilirler. Ve
kendilerine mezkur kanunun hukiimleri dairesinde miistahak olduklari derece maasi ve
miiddetlerini doldurdukga istihkak kesbedecekleri derece maasi verilir. §u kadar ki; miistahak olduklari maas ile miistahdem bulunduklari derece maasi arasmdaki fark miikteseb bir hak teskil etmemek sartile kendilerine
iigret olarak verilir.
MUVAKKAT MADDE 5 — Emniyet umum
mudurlugii ile Ankara, Istanbul Emniyet miidiirliikleri ve diger vilayet emniyet mudiirluklerinde ve kaza emmiyet amirliklerinde yazi,
hesab, fen ve muhabere islerinde halen miistahdem bulunan memurlarla bu kanunun meriyeti tarihinde ilk defa olarak almacak muamelat memurlannm bir defaya mahsus olmak
iizere meslek derecelerini ve maa^larmi tesbit
etmek ve bunlari tayin etmek Emniyet umum
miidurlug-une aiddir. Bunlar tayin edildikleri
derece maaslarmi alirlar.

MADDE 105 — Bu kanun 30 mayis 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 97 — Bu kanun 1 agustos 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 106 — Bu kanunun hukumlerini
icraya Dahiliye, Maliye vekilleri memurdur.

MADDE 98 — Bu kanunun hukumlerini icraya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur.
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i)ahiliye encumeninin degistirisine baglt
OETVEL
Emniyet
Derec6
2
4
4
5
6
8
9
6
7
8

iwiifcwt mihdurlugu memurlar

hadrosu

Memuriyetin nevi
Emniyet umum miidurii
»
»
»
muavini
Teftis heyeti reisi
Daire reisi
Emniyet umum miidiirliigii sube miidiirleri
»
»
»
» Md. muavini
»
>
»
»
»
>
Polis basmtifettisi
Birinci sinif polis miifettisi
Ikinei
»
»
»

9

tlgiincu »

4
4
5
6
7

Ankara emniyet miidurii
Istanbul
»
»
Birinci sinif emniyet miidiirii
Ikinei
»
»
»
t)c,iincii sinif emniyet miidiirii, emniyet miidiir
muavini
Dordiincii sinif emniyet miidiirii, emniyet miidiir
muavini, emniyet miidiirliigii sube miidiirii
Besinci sinif emniyet miidiirii, emniyet miidiir
muavini, emniyet miidiirliigii sube miidiirii
Birinci smrf emniyet amiri, emniyet miidiirliigii
sube miidiir muavini
Ikinei sinif emniyet amiri, emniyet miidiirliik
sube miidiir muavini
t3niformali ve sivil iba§komiser
»
»
komiser
»
»
»
muavini
Birinci sinif iinif ormali ve sivil polis memuru
Ikinei smif iiniformali ve sivil i>olis memuru
Basterciiman
Terciiman
»
Miiracaat memuru
Bashekim
Hekim

8
9
8
9
10
11
12
14
16
7
8
9
12
7
8

9
12
14
16
12
14
14

»

»

»

r

Kabile
»
»
Kii^iik sihliat memuru
»
»
»
Nezarethane memuru

I
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Aded

1
2
1
4
LI
3
3
1
2
3
6
1
1
2
2

Maa§

125
90
90
80
70
45
40
70
55
45
40
90
90
8®
70

18

55

31

45

39

40

28

45

41
173
262
840

40
35
30
25
20
16
55
45
40
25
55
45
40
25
20
16
25
20
20

3250
2233

1
3
2
1
3
6
6
1
1
1
1
1
2
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14
10
11
12
14
16

Meimuriyetin nevi
Timarci
Birinei sinif
tkihei
»
U§iincu »
Dorduneu»
Be§inci »

muamelat imemuru
»
»
»
»
»
»
»
»

Aded

Maajj

i
20
40
80
i80
281

20
35
30
25
20
16

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6

70
40
35
30
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
25
20

Istanbul polls mektebi
7
9
10
11
12
12
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
14

Miidur
Dahiliye mudurii
»
ba§komiseri
K
»
komiseri
»
» muavini
Kanunlar ve nizamlar muallimi
Ceza kanunu muallimi
Hekim ve hifzissihha muallimi
Cografya, tarili muallimi
Belediye kanun ve nizamlar muallimi
Fotograf ve parmakizi muallimi
Makyaj, kiyafet, hiiviyet degistirme muallimi
Telgraf, telefon ve telsiz muhabere muallimi
Mesleki terbiye ve fill ihizmet muallimi
Beden terbiyesi ve talim muallimi
Yazi muallimi
Motorlii vesaitin sevk ve idaresi muallimi
Binicilik muallimi
Yiizme ve kiirek gelcme muallimi
Muamelat memuru
»
»
»
»

Doktor, muallim, terciiman, kabile, sihhiye memurlan ve timarcilara
asli maaslarile emsali maaslarimn tutarmm meomuu iicret olarak da,
verilebilir.
i ,
4
5
6
7
8
9
10
11
6
7
12

Emniyet basmufetti§i
»
mufetfti§i
»
>
»
>
>
»
»
»
»
»
muavini
»
»
»
Laboratuar §efi (Kimyager)
»
» (Kimyager muavini)
Teknik ba§memuru
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2
2
3
2
3
2
2
2
1
1
3

90
80
70
55
45
40
35
30
70
55
25

— 54 Derece
13
14
15
16

Meanuriyetin nevi
Fen memuru
Katib
Birinci sinif tetkik memuru
tkinci
»
•»
»

Aded

MaaS

5
5
12
12

22
20
17,5
16

1
1
1
1
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

80
55
40
40
35
30
30
25
20
35
25
20
30
30
20
25
20
30
30

Aded

tlcret

2
6
11
1
1
2
1
1
2
1

30
25
20
50
30
40
30
30
30
30

Dahilvye encttmeninin d&gi§tinsin,e bagh
|[1] NUMARALI CETVEL
6
7
9
9
10
11
11
12
14
10
12
14
11
11
14
12
14
11
11

Enstrtii mudiiru.
»
»
imuavini
Dahiliye mudiiru
Emniyet amiri
Ba^komiser
Komiser
Muamelat memuru
»
»
»
»
ITesaib memuru
» katilbi
»
»
Mutemed
Levazim memuru
»
katibi
Ambar memuru
»
katibi
Eczaci
Lfiboratuvar memuru
Mustahdemin
Memuriyetin nevi

Hademe

Kaloriferci
Kapiei
Aihci
» yamagi
Bula^ikgi
Qama§irei
tltiicii
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[2] NUMARALI OETVEL
Memuriyetin nevi

Aded

tJcret

Mutehassislar
Beledi isler miitehassisi
Penni »
»
Polis laboratuvarlari tatbikati miitehassisi
Krirainoloji nviitehassisi
Inee makyaj, kiyafet ve hiiviyet degistiraie mutehassisi
veya polis kopekleri miiteihassisi

1
1
1
1

700
700
700
700

1

500

B% mutefaasislardan biri ayni zamanda, enstitil nvildur musj^vvnUigi
yapacdkttr.
Muallifrder
Yiiksek kisim :
Derece
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Memuriyetin nevi

Hukuku amme muallimi
Hukuku ceza ve tatbikati cezaiye
Ceza muhakemeleri usulii kanumi muallimi
Tibbi adtf
Kimyayi uzvi ve madeni muallimi
Fizik muallimi
Srhhat bilgisi muallimi (Mekteb hekimligi de
yapar)
Siyasi tarih muallimi
Iktisad ve mali kanunlar muallimi
Umumi ve hususi hukuku diivel muallimi
Kanunu medeni muallimi
Haber alma muallimi

Aded

Maas

1
1
1
1
1
1

55
55
55
55
55
55

1 . 55
55
1
1
55
55
1
55
1
1
55

Ilk ve orta kisvm
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tiirk dili ve kitaibet muallimi
Kanunlar ve nizamlar
»
Ceza tatbikati muallimi
Telgraf, telefon, telsiz muhalbere usulleri muallimi
Motorlii vesait
Muallimi
Binicilik
»
Esliha ve atis
»
Hesab
»
Cografya ve tarilh
»
Belediye kanun ve nizamlar
»
Beden
fierbiyesi
»
Fotograf ve parmakizi ve miilaj »
( S. Sayisx : 172 )

1
1
1

35
35
35

1
1
1
1
1
1
1
1
1

35
35
35
35
35
35
35
35
35

— 69 —
Derec*
10
10
11

Meanuriyetin neVi
Yiizme muallimi
Haiber alma
Mesleki terlbiye ve fill hizmiet

»
»

Aded

Maa?

1
1
1

35
35
30

Masarifi daime
Lira
Memurlar imaasi
Muallimler maasi
Miitehassislar iicreti
Mustahdemin iicreti
150 namzed talebenin dahili ve harici elibise, kaput ve
ayakkabilari masrafi
150 talebenin ic. (jaimasir ve havlulari
350 talebe ia§e masrafi
Orta ve yiiksek kisimlara getirilecek
150 memurun
harcirahlan
Miistahdeminin melbusati
Masarifi idare (Tenvir, tesihin, ikiritasiye, miiteferrika
dahildir.)
Yekun

( S, Sayisi ; 172 )

28 296
39 420
39 600
4 260
6 000
1 550
36 000
32 000

700

198 326

- 57 Butge encumeninin degi§tiri§ine bagli
CETVELNo. [1]
Derece

Memuriyetin neyi

Aded

2 Emniyet umum miidiirii
1
4
»
»
» muavini
2
4 Emniyet umum mudiirlugii polis tefti$
heyeti reisi
1
5 Emniyet umum mudiirlugii daire
reisleri
4
6 Emniyet umum mudiirlugii sube
miidiirleri
.1
4 Emniyet basmiif ettisi
2
5
»
polis basmiif ettisi
1
5
»
basmiifettisi
2
6 Birinci smif emniyet polis miifettisi
2
6 Emniyet miif ettisi
3
7 Ikinci smif emniyet polis miif ettisi
3
8 tTgiincii »
»
»
»
3
7 Emniyet miifettisi
2
8
»
»
3
9
»
»
3
10
»
»
muavini
2
11
»
»
»
2
4 Ankara ve Istanbul emniyet miidiirleri
2
5 Birinci smif emniyet miidiirii
8
6 Ikinci »
»
»
ve
Ankara, Istanbul emniyet miidiir
muavinleri
17
7 tT§iincii smif emniyet miidiirii ve Ankara, Istanbul emniyet miidiirliikleri
sube miidiirleri
30
8 Dordiincii smif emniyet miidiir ve emniyet miidiirliikleri miidiir muavinleri
ve emnivet miidiirliikleri sube miidiirleri
"
'
24
8 Birinci smif emniyet amiri, emniyet
miidiirliikleri muavinleri,
emniyet
miidiirliikleri sube miidiirleri ve sube
miidiir muavinleri
41
9 Ikinci smif emniyet amiri, emniyet
miidiirliikleri muavinleri, emniyet miidiirliikleri sube miidiirleri ve sube miidiir muavinleri
69
165
10 tTniformali ve sivil baskomiser
295
11 tTnif ormali ve sivil komiser
869
12
»
» »
»
muavini
5624
14
»
» »
polis
( S. Sayisi : 172 )

Maa$

125
90
90
80
70
90
80
80
70
70
55
45
55
45
40
35
30
90
80
70
55

45

45

40
35
30
25
20

DO

Derece

12
12
14
14
7
7
8
7
12
7
8
9
12
14
16
12
14
14
14
10
11
12
14
16

Memuriyetin nevi

Tetkik basmemuru
Fen memuru
Katib
Tetkik memuru
Laboratuar sell
Basterciiman
Terciiman
Terciiman
Miiracaat memuru
Bas hekim
Hekim
Hekim
Kabile
Kabile
Kabile
Sihhat memuru
»
»
Nezarethane memuru
Timarci
Birinci sinif muamelat memuru
Ikinei
»
»
»
ITcjincu »
»
»
Dordiincii »
»
»
Be^inci »
»
»

•

Istanbul polls mektebi
6
9
10
11
12
10
10
7
10
10
10
10
10
10
11
11

Miidiir
Dahiliye miiduru
Dahiliye baskomiseri
Dahiliye komiseri
Dahiliye komiser muavini
Kanunlar ve nizamlar muallimi
Ceza kanunlar muallimi
Mekteb hekimi ve hifzissihha
muallimi
Cografya ve tarih muallimi
Belediye kanun ve nizamlar muallimi
Fotograf, parmakizi muallimi
Makyaj ve kiyafet, hliviyet degistirme muallimi
Telgraf, telefon, telsiz muhabere usulleri muallimi
Mesleki terbiye, mesleki tarih ve hizmeti filiye muallimi
Beden terbiyesi ve talim muallimi
Yazi muallimi
( S. Sayisi : 172 )

— 59 - Derece

Memuriyetin nevi

11 Motorlu vesaitin sevk ve idaresi muallimi
11 Binicilik muallimi
11 Yiizme ve kiirek gekme muallimi
11 Ikinci smif muamelat memuru
12 tTgiincii smif muamelat memuru
14 Dorduncii sinif muamelat memuru

Aded

1
1
1
1
2
6

Ankara polls enstitilsil
5 Enstitii mudiiru
1
7
»
»
muavini
1
9 Dahiliye mudiiru
1
10 Baskomiser
.
2
11 Komiser
'
4
10 Birinci smif muajnelat memuru
1
11 Ikinci smif muamelat memuru
3
12 t^iincii smif muamelat memuru
3
14 Dorduncii smif niu,'amelat memuru
5
ix Eczaci
1
11 J^aboratuar memiijru
4
7 EU/kuku esasiye Hkuallimi
1
l k u ceza
7 HuV
muallimi
1
luna
7 Ceza xL kemele: ri usulii kanunu ve
ceza tatt ' i k a t l nro allimi " '
1
7 Tibbi adli v e s*Mi at bilgisi muallimi
1
7 Kimyayi uz\7 ve :madeni muallimi
,,. 1
7 Fizikmuallmii
1
7 Hukuku icfcvre mu allimi
1
7 Siyasi tarih LX»ualli mi
1
7 Iktisad bilgilei^ve mali kanunlar muallimi
1
7 Umumi ve hususi & 'ikuku diivel muallimi
1
7 Medeni hukuk mualli *ri
1
7 Haber alma muallimi
1
10 Tiirkdilivekitabet trni'allimi
1
10 Kanunlar ve nizamLar l muallimi
1
10 Ceza tatbikati mualliimi
1
10 Telgraf, telefon ve t e M * muhabere
usulleri muallimi
1
10 Motorlu vesait muaU dini
1
10 Binicilik muallimi
1
10 Esliha ve atis muahlim?
1
10 Hesab muallimi
1
lb Cografya, tarih mu .allimi
'.
*
10 Belediye kanun ve nizamlar xmxt >u * m i
1
.(<& S ^ J I S I :

172)

Maa$

30
30
30
30
25
20

80
55
40
35
30
35
30
25
20
30
30
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
35
35
35"
35
35
35
35
35
35
35

-GO- —
Memuriyetin nevi

Derece

Aded

Maa$

Fotograf, parmakizi... ve miilaj muak
limi
1
35
10 Yiiztxie muallimi
1
35 '•W Haber alma muallimi
1
35
10 Mesleki tarih ve terbiye muallimi
1
35
Doktor, muallim, tercilman, habile, siJihiye memurlan ve
timarcilara maa§lan emsalhasih ucret olarak da verilehilir.
10

Biitge encumeninin degi§tiri$ine bajjh
OETVEL No. [2]
5
6
5
7
8

Emniyet umum miidurlugii daire reisleri
Emniyet U. mudiirlugii sube miidurleri
Emniyet polis ba§ mufettisj.
Ikinci smif emniyet polis miifettisi
tT§iincu »
»
»
»

5 Birinci »
6 Ikinci »

»
»

miidiirii
»

7
8

tTcuncii »
Dordiincii»

»
»

»
»

8 Birinci »
9 Ikinci »

»
»

amiri
»

10 tTnif ormali ve sivil bas. komiser
11
»
»
komiser

12 ttniformali ve sivil komiser muavini
14 tJniformali ve sivil polis
10 Birinci smif muamelat memuru

11 Ikinci
12
14
16
10

»

tTcjincii »
Dordiincii»
Be^inci »
Belediye kanun

»

»

»
»
»
»
»
»
ve nizamlar muallimi

10 Telgraf, telefon ve telsiz muhabere
usulleri muallimi
11 Beden terbiyesi ve talim muallimi
11 Yazi muallimi
11 Motorlu vesaitin sevk ve idaresi muallimi
11 Binicilik muallimi
11 Yuzme ve kiirek cjekme muallimi
12 tTcjmcii-sinif muamelat memuru
14 Dordiincii»
»
»
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2
2
1
1
1
7
7
17
1
8
8
14
30
70
942
10
16
30
168
200
1

80
70
80
55
45
80
"70
55
45
45
40
35
30
25
20
35
30
25
20
16
35

1
1
1

35
30
30

1
1
1
1
5

30
30
30
25
20

- 61 Biltge encumeninin degi§iiri§ine bagli
OETVEL No. [3]
Memuriyetin nevi

Hademe
»
»

Kaloriferci
Kapici
A§§1

» yamagi
Bula§ikci
Qama§irci

tTtucti

( §. Sayisi : i72 )

Aded

Ucret

2
6
11
1
1
2
1
1
2
1

30
25
20
50
30
40
30
30
30
30

