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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Dört kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkında

ki mazbatalarla 312 numaralı hudud taşmdan Payasa 
kadar inen sahada hudud muamelelerinin kaldırılma
sına, 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel idareleri teş
kilât ve tesisatının tstanbul belediyesine devrine, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasmda imzalanan ticaret anlaşmasının 
tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasmda 

Lâyihalar 
1 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlü

ğü 1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkmda kanun 
lâyihası (1/185) (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkmda kanun lâyi
hası (1/186) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Burdurun Susuz köyünden Dobricalıoğullarm-

dan Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptı-
rılmassı hakkmda Başvekâlet tezkeresi (3/117) (Ad
liye encümenine) 

4 — Burhaniyenin Hacı Ahmed mahallesinden El-
masoğlu Ragıb Seçerin ölüm cezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi (3/118) (Adliye encü
menine) 

5 — Sungurlunun Şingiller köyünden Nurioğlu 
Bayram Kalelinin ölüm cezasma çarptırılması hak
kmda Başvekâlet tezkeresi (3/119) (Adliye encüme
nine) 

6 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/120) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene). 

Mazbatalar 
7 — Ankara jandarma komutanlığında üsteğmen 

(1933 - 2) Bedri Gürgünün cezasmm af yolile kaldırıl
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresile Jandarma üsteğ
meni Bedri Gürgünün cezasmm affi hakkmda kanun 
lâyihası ve Adliye encümeni mazbatası (3/84, 1/153) 
(Ruznameye) 

8 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul-

imza edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdikma 
dair kanun lâyhaları ve, 

Devlet memurları ayhklarmm tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanun lâyihasmm beş maddesile 3 ncü 
maddesinin encümene verilen E fıkrasından maada 
fıkraları kabul edildikten sonra pazartesi günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Bursa Çanakkale 

Dr. S. Konuk Z. G. Etili 

duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı hesabı katgisi hak
kmda kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/75 1/112) (Ruznameye) 

9 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi 1934 yılı Hazine hesabı kat
gisi hakkmda kanun lâyihası ve Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası (3/76, 1/36) (Ruznameye) 

10 — Mahpeyker, Türkân» Ali Rana ve Hümeyra-
nm Türkiyeye avdet etmeleri hakkmda kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/157) 
(Ruznameye) 

11 — Türk - Romen ticaret anlaşmasına zeylen 
imza olunan anlaşma, 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden mevkii meriyete konulduğundan 
keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâlet tezkeresi Tür
kiye - Romanya ticaret anlaşmasına müzeyyel anlaş
manın tasdiki hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye ve 
tktısad encümenleri mazbataları (3/39, 1/99) (Ruzna
meye) 

12 — Yangölü sefain işletme idaresinin 1933 yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Yangölü işletme idaresinin 1933 yılı hesabı katgisi 
hakkmda kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/72, 1/165) (Ruznameye). 

13 — Yangölü sefain işletme idaresinin 1934 yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Yangölü işletme idaresinin 1934 yılı hesabı katgisi 
hakkmda kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/83, 1/166) (Ruznameye). 

2 — HAVALE (EDİLEN EVRAK 



BIBÎNOÎ OILSI 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTÎBLER : Vedit üzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

« • * 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

BAŞKAN — ölüm cezalan hakkında bazı 
mazbatalar vardır, okunacaktır. 

1 — Afyon Karahisarın Sinanpaşa nahiye
sinden Saidoğlu llyas Karakoç ve Zaimoğlu Bay
ram Karakuzunun ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet ezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/55) [1] 

(Mazabta okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

2 — Aydının Ortaklar köyünde oturan Boz
kırın Akçaturan köyünden Yılan Kıranoğulların-
dan Durmuşoğlu Kara Memed Yılanın ölüm ce
zalına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Adliye encümeni mazbatası (3/14) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

3 — B ergamanın Turabey mahallesinde mu
kim Kara Osmanoğullarından Abdurrahimoğlu 
Hilmi Sısık ile Talâtpaşa mahallesinde mukim 
Kadiroğlu Dilâver Akışın ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/86) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/45) 

[1] 94 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 95 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 96 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

BAŞKAN — Teadül kanununun müzakeresi
ne geçiyoruz. 

Lâyihanın 3 ncü maddesinin (E) fıkrası en
cümene gönderilmişti. Encümenin bunun hak
kında yazmış olduğu mazbatayı okuyacağız. 

19 - VI -1939 
Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan kanun lâyihasmm üçüncü mad
desinin Umumî Heyetçe 16 - VI -1939 tarihinde 
müzakeresi sırasında «E» fıkrasına bir hüküm 
ilâvesi Rize mebusu Fuad Sirmen tarafından tek
lif edilmiş ve encümenimizce vaki taleb üzerine 
bu takrir encümenimize verilmişti. 

Maarif vekili ve takrir sahibi hazır oldukları 
halde mevzu tedkik edildi. 

Teklifin mahiyeti : 
1) Yekdiğerile alâkalı ve bir birini takviye 

edici iki yüksek mektebden çıkanların, 
2) Yurd dahilinde yüksek tahsilini gördük

ten sonra ayni tahsili bir de yabancı memlekette 
tekrar edenlerin, 

3) Yüksek tahsili ikmalden sonra meslekin 
muayyen bir şubesinde ihtisas yapanların, 

Ayrıca geçirdikleri normal tahsil müddetleri
nin, girebilecekleri derecelerin terfi müddetin
den indirilmesi ve şayed bu müddet üç seneden 
fazla ise girebilecekleri derecenin bir derece yük
seğine almabilmelerini teminden ibarettir. 

Maarif vekili Hasan Âli Yücelin bu hususta 
verdikleri izahat dinlendikten sonra ayni tahsi
lin veya benzerinin gerek yurd dahilinde ve ge
rek haricinde iki yüksek mektebde ikmali derece 
terfii suretile teşvik edilecek mahiyette bir tah
sil telâkki edilmemiş olduğundan yukarıda ar-
zedilen bir ve ikinci f daralara mümas tahsil dere
celerine aid hükümlerin devamlı olarak lâyihada 
yer alması tecviz edilmemiştir. Yalnız şimdiye 
kadar ikinci fıkraya temas eden bazı tahsillerin, 
yabancı memleketlere talebe izamı suretile, Hü
kümetçe de terviç edildiği nazarı itibare alına
rak bunların kendilerile ayni zamanda yüksek 
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tahsilini bitirenlerden aşağı bir derecede kalma
maları için lâyihaya muvakkat bir madde ilâvesi 
muvafık görülmüştür. 

Üçüncü fıkraya gelince : yüksek tahsilden 
sonra yapılan ihtisas tahsillerinin kanunla tesbit 
edilen mahiyette olması takdirinde «G» fıkrası 
ahkâmma göre bu hakları temin edilmiş olaca
ğından yalnız yüksek bir mekteb tahsilini ikmal 
Ve buna aid diplomayı istihsal eyledikten sonra 
yurdda veya yurd haricinde ayrıca doktora yap
mış ve tezini kabul ettirmiş ve bunun için de 
icab eden vesikayı istihsal etmiş olanların bir de

rece yüksek memuriyete almabilmelerini terviç et
mek muvafık görülerek «E» fıkrasma bunu temin 
eder ayrı bir hüküm ilâvesi yerinde görülmüş 
ve bu maksadla hazırlanan metinler Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

M. Unsal F. Baysal 
Kâtib 

İstanbul Elâzığ İstanbul 
P. öymen M. P. Altay G. B. Göker 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
T. Coşkan S. Serim A. S. Akbaytuğan 

Muş Ordu Yozgad 
Ş. Ataman H. Yalman A. Sungur 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Geçen celsede E fıkrasını reye koymamış
tık. Şimdi tamamen okutup reyinize arzedece-
ğim: 

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb me
zunları 11 nci dereceye, 

(1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme
den memuriyete intisab edecekler altı ay müd
detle 12 nci dereceye almrrlar. 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfii müdde
tine eklenir ve fazlası ilk terfii müddetinden 
indirilir). 

3 - Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve dip
loma istihsal eyledikten sonra yurdda veya yurd 
haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak mu
ayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesikayı 
da Maarif vekâletine tasdik ettirmiş olanlar gi
rebilecekleri derecenin bir derece yükseğine alı
nabilirler. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Encümen bu fıkra dolayısile muvakkat bir 
madde hazırlamıştır. Sırası geldiği zaman bu
nu da okur ve reyinize arzederim. 

MADDE 8 — Ehliyetleri ve sicilleri itibari-
ie terfie hak kazandıkları halde kadroda mün
hal ver bulunmamak sebebile bir derecede iki 

terfi müddeti geçirmesine rağmen terfi edeme
yenlere her derecede bir defaya mahsus olmak 
üzere üst derece maaşı verilir. Bu hükmün tatbi
kinde geçecek terfi müddetlerinin mebdei bu 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren hesab 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? 

HİKMET BAYUR ( Manisa ) — Bu madde 
büyük bir adalet duygusu ile konmuştur ki; doğ
ru bir şeydir. Fakat madde Hükümetin getirdi
ği şekil ve esasta kalsaydı daha adilâne olurdu. 
Son fıkra yani müddet mebdeinin bu kanunun 
neşri tarihinden muteber addedilmesi beklediği
miz adaleti biraz kısıyor. Farzedelim ki bir adam 
8 -10 sene ayni derecede kalmıştır. İktidarı, her 
şeyi vardır. Fakat önü açık değildir. Butta diye
ceğiz M; daha 13 - 14 sene bekliyeceksin. Öbür 
taraftan bu gün daha müddetini yeni doldur
muş olan vardır; onlarm müddeti derhal başlı-
yacaktır. Bu itibarla teklifim; son kısmm kalk
ması ve Hükümetin getirdiği şekilde kalmasıdır. 
Onun için de bir takrir veriyorum, kabulünü ri
ca ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben de arkadaşı
ma iltihak ediyorum, onu söyleyecektim. 

HASİP AHMED AYTUNA (Tokad) — Muh
terem arkadaşlarım; sekizinci madde etrafında, 
geçen gün üçüncü madde müzakere edilirken, ilk 
mekteb muallimlerinin yeni vazifeye başiayacak-
larile, senelerdenberi çalışmakta olanların bir, 
iki, hatta daha fazla terfi müddetleri geçirdik
leri ve buna ehliyet ve liyakatleriie hak ka
zandıkları halde terfi edemeyenlere dair bir 
iki nokta üzerinde durmak istiyorum. 

Bu gün bazı kadrolarda, bilhassa Maarif 
kadrosunda çalıştığı halde, hususî idarelerde ma
aş alan ilk okul muallimlerinin acıklı halleri 
hiç şübhesiz ki burada daha evvel mevzubahs 
olmuştu. Fakat berideniz bu fikirleri tekrarla
madan yalnız bu aziz meslekdaşlarm bazı ça
lışma tarzları üzerinde duracağım. İlk mekteb 
muallimlerinin mesaisi, malûmu âlileri olduğu 
gibi, mektebin başmuâUimi, muhitin ilk tedri
sat müfettişi, mâarif müdürü ve nihayet vilâyet 
tarafından ve en nihayet vilâyet tarafından ve 
bütün çocuk velileri tarafından kontrol edil
mektedir. Bunun dışında, ilk mekteb muallim
leri vazifeleri basma daima ders vesaitile gel
mek mecburiyetindedir. Ayrıca bir de başöğ
retmen kontrolü vardır. Bunlar üzerinde fazla 
durmayacağım, yalnız evvelce kabul edilmemiş 
olan takririmiz etrafında bu maddeye temas 
bakımından bir kaydi yapmak arzusundayım : 
Sekiznci maddede maullim mekteblerini bitir
dikten ve senelerce ilk mekteb muallimliği yap
tıktan sonra 11 nci dereceye yani 30 liraya geç
tiği halde, Gazi terbiye enstitüsüne alman bir 
zümre vardır. Bunlarm terfi ve yeni vazifeye 
tayinlerinde hakkı mükteseblerine yer verilmi-
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yor. Onun için ilk mekteb muallimleri ile Gazi 
enstitüsüne alman ilk mekteb muallimlerine aid 
olan adaletsizliğin ıslahmı isteyeceğim. Bu iki 
zümreden birincisi; Devlet vazifesini gören ilk 
okul muallimi ki, bunlar en çok beden ve ruh 
yıpratıcı bir vazife ifa ederler. Buna mukabil 
daima üvey evlâd muamelesi görürler. Bunların 
maaşları, bir çok vilâyetlerde vaktinde verilme
diği gibi, bir çok vilâyetlerde de terfi müddet
leri geciktirilmektedir. Bu gibiler, arzettiğim 
gibi, terfi müddetleri geldiği, dolduğu ve geç
tiği halde terfi ettirilmezler, onun içindir ki 
muallim vatandaş, Devlet tarafından iş basma 
gönderilir ve hiç şübhesiz, vatanm her köşesinde 
* feragatle, fedakârlıkla çalışır, kültür yayar, 
insan teşkil eder, aziz Cumhuriyetin koruyucu
su, Büyük Partimizin yüksek prensiblerinin bek
çisi olur. Bütün işleri; başmuallimin, derece, 
derece müfettişlerin, maarif müdürünün ve en 
nihayet valinin ve talebe velilerinin kontrolü 
altındadır, bunlar bütün bir cemiyetin kontro
lü altındadır diyebiliriz. Bu bakımdan hiç şüb
hesiz ki, muallim, vazifesine bir meslek olarak 
bakmak ve sarılmak mecburiyetindedir. Yalnız 
ilk mekteb muallimi vazifesini meslek telâkki 
ederken öte taraftan görülen vazifeye ve yapı
lan işe mukabil kendisine idarei hususiyelerin 
(müsbet rapor aldığı halde) tanımadıkları hak
ları karşısında terfie lâyik iken bunu alamamak 
yüzünden inkisara uğruyor ve neticede mual
limliğin meslek haline gelmesi temin edilemiyor. 

^ifuaÖimliğin meslek haline gelebilmesi için hiç 
-şûbhesizdir ki yeni baremin ilk mekteb mualli-
• inini Î2 nci dereceye alması yeniler için çok kuv
vetti ve çolc koruyucu bir vaziyettir. Fakat bu 
arada eskilerin vaziyetlerini de düşünmek; ilk 
mekteb muallimliğinin bir meslek haline geti
rilmesi için göz önünde tutulması lâzımgelen 
noktalardan biridir. 

Muhterem arkadaşlar; bir çok köhne eser
lerini târihe gömdüğümüz eski devirlerin ilk 
mekteb muallimlerine musallat olmuş bulunan 

-bu maaş alamamak ve ayni derecede senelerce 
beklemek vaziyetini yıkmak zamanı gelmiştir. 
Onun için bu ilk mekteb muallimlerinin idarei 
hususiye bütçesinden maaş almasını kökünden 
halletmek vaziyetindeyiz. Bu iki hareketi bera
ber götürmek ve artık yeni baremin hududları 
içine almak hiç şüphesiz çok yerinde olacaktır. 
3 ncü maddenin müzakeresi esnasmda muhterem 
meslekdaşrm Rıdvan Nafiz bu noktaya kuvvetle 
temas etmişlerdir. Onun için ben o fikirleri tek
rar etmek istemiyorum. Sadece Devletin en te
miz ve en ağır işini üzerine almış bulunan bu 
ilk mekteb muallimlerinin, muhterem heyetiniz 
tarafından, hizmetleri, vazifeleri düşünülerek, 
bareme eklenecek bir fıkra ile korunmaları lü
zumunu teklif ve temenni ediyorum. 

ikinci noktaya gelince; baremin maddeleri 
arasında yer tutmamış bir vaziyet vardır. O da 

arzettiğim gibi, ilk mekteb muallimleri iki dere
celi imtihan geçirdikten sonra Gazi terbiye ens
titüsüne alınıyorlar. .Burayı bitirenler orta 
mekteblere muallim olarak tayin edilirken 30 ile 
yani 11 nci derece ile vazifeye gönderilirken 
Enstitüye geldikleri maaşla yani ayni derece ile 
gitmiş oluyorlar. 

Halbuki, bu evvelce ilk mekteb muallimliği 
esnasmda terfi etmiş, 11 nci dereceye gelmiştir. 
Bu muallim arkadaş, Gazi terbiye enstitüsüne 
girebilmek için iki dereceli imtihan vermiştir. 
Orada 2 sene okuduktan sonra yüksek tahsil sa
lâhiyetini haiz oluyor. Ondan sonra bu gibiler 
muallim tayin edilirken ayni derece ile tayin edi
lip gönderiliyor. Onun için bendenim bu gibile
rin haklarının korunabilmesi için bunların yeni 
vazifeye başlarken, bir üst dereceye alınmala
rının çok yerinde olacağını işaret etmek isterim. 
Yeni lâyihanm ruhunu teşkil etmesi lâzım ge
len aylıklarda, teadül ve tevhid keyfiyeti ancak 
haklarm korunmasile mümkün olacağından 8 
nci madde ile alâkalı olan maruzatınım nazan 
dikkate almmasmı muhterem Bütçe encümenin
den rica eder, ve Yüksek Heyetinizin de bu hu
sustaki teklifime müzaherette bulunacağını uma
rım. Bunun kabulü, vazife görmek için memle
ketin her taraf ma yayılmış olan ve bu gün terfi 
bekliyen 100 lerce muallim vatandaşların şükran 
tezahürlerine vesile teşkil edeceğini arzederim. 
Bu iki zümrenin korunabilmesi için 8 nci mad
deye ilâvesini teklif ettiğim ve Bütçe encüme
ninden yaptığım ricayı bir takrirle de Yüksek 
Reisliğe sunuyorum. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bu madde mahi
yeti itibarile hakikaten bir adalet mevzuu olup, 
şimdiye kadar yapılması lâzım gelirken her han
gi bir sebebe binaen yapılmamış olması itibari
le, şayanı esef ve şimdi bu lâyihaya konması mü
savat noktasından çok şayanı takdirdir. Benim 
anladığıma göre terfi müddetleri gelmişken ter
fi edemiyenlere hiç olmazsa bir defaya mahsus 

olmak üzere hakkmi vermekle zararı telâfi nok
tasından hiç yoka nazaran bir ehemmiyeti varid-
dir. Yalnız son fıkranm manası üzerinde tevak
kuf etmek lâzım gelirse bunun ne ifade ettiğini 
anlamak bir az zordur. «Bu hükmün tatbikmda 
geçecek terfi müddetlerinin mebdei bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren hesab olunur» diyor. 
Binaenaleyh bir masil ele alalım. 11 nci dere
cede ' bulunan bir memur altı, yedi senedenberi 
beklemiş, mevcud kanun mucibince 9 ncu dere
ceye geçmesi lâzım gelirken geçememiş. Binaen
aleyh 11 nci derece de 10 ncu derecenin maaşmı 
mı alacak, yoksa kendisi tabiatile 10 ncu derece
ye geçirilmiş mi olacaktır? 

BÜTÇE E. REÎSÎ MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Hayır, geçirilmiş olmryacak. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Şimdi 11 nci de
recede kalmak şartile 10 ncu derece maaşmı 
alırsa kendisi 11 nci derece maaşı üzerinde za-
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ten senelerce kalmış olmasma binaen memuriyet 
müddeti yine lâzımı kadar uzayor. Onun içindir 
ki, tensib buyurursanız, Bütçe encümeni kabul 
buyurursa bu son fıkra bir maddei asliyeye esas 

olmaktan ziyade, bir maddei muvakkateye esastır. 
Çünkü birinci fıkra tamamen tatbik olunması 
lâzmıgelen bir mevzudur. Her kes şu dereceye 
geldiği halde muvaffak olamazsa bir derece üst 
maaşı alır. Fakat bu hükmün tatbikinde kanu
nun mebdei meriyeti esas demektir ki, bunlar 
terfi edecek demektir. Yani intikal devresinde 
bir vaziyet ki maddei muvakkateye tevakkuf 
eder. Bundan en ziyade ve bilhassa istifade et
mesi lâzım gelen de muallimlerdir. Muallimle
rin maaşlarını derecelerini arttırmış olsak, ver
mek imkânsızlığı en çok basmıızm derdidir. Yani 
muallimlerin derecelerini iktisab etmeleri değil, 
derecelerini iktisab ettikleri halde para almamala
rıdır. Maamafih, ne olursa olsun, hiç olmazsa ken
dilerine lâyik oldukları derecelerin maaşlarını ver
mek keyfiyeti, kendilerinden sonra geleceklerin 
iktisab edecekleri haklardan muvazeneyi temin 
noktasından çok faydalıdır. Şimdi bir mekteb 
muallimi 20 lira maaşla yekten tayin olunacak; 
halbuki bu gün 20 lira maaşı henüz almayan 
epeyce emektar muallimler olduğundan sarfı na
zar, 20 lira maaşı 10 -12 senede almış adamlarda 
vardır. Bu bakımdan adalet temin edeyim der
ken bu maddenin lâzımı kadar bu kısmı dahi ih
tiva etmediğini görüyoruz. Bence yalnız maaş 
üzerinde değil, derece üzerinde dahi tevakkuf 
ederek, maaşta müsavatsızlıktan husule gele
cek ıstırabın yerine hiç olmazsa derecede tefa-
vütün temini en doğru bir şey olur. Onun için 
de ikinci fıkraya bir maddei muvakkate hükmü 
tatbik ediyorum, yani bu kanun bir defa için 
tatbik olunacağına göre artık o fıkra kanunun 
esaslı maddesi içinde manasız olur. Bilmiyorum, 
Bütçe encümeni benim fıkra hakkındaki - Hik
met arkadaşımız da bu kanaati teyi'd ettiler -
noktai nazarıma iştirak edecekler mi?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Sekizinci madde ile bu gün 
memurlar için yenil bir hak tesis etmiş oluyoruz 
Filhakika Hükümetten bu lâyiha geldiği sırada 
bu hakkın mebdei meriyeti hakkında bir kayid 
yoktu. Bunu encümende müzakere ettiğimiz sı
rada portesinide mütalea ettik. Maliye veki
linin de huzuru ile cereyan eden müzakere ne
ticesinde bunun portesinin oldukça mühim oldu
ğu neticesine vardık. Hükümetle mutabık ola
rak verilen bu hakkın, bu kanunun neşrinden 
itibaren başlaması noktasmda karar verdik. Bu 
kanun esasen bütçemizin umumî vaziyeti iti
barile tahmil ettiği külfetlere munzam bir kül
fet tahmil etmemesi noktasını zarurî görmekte 
olduğumuzdan encümen bu mebdei meriyetin 
yani müddetlerin kanunun neşrinden itibaren 
başlaması noktasının mahfuz tutulmasmı Heye
ti Celileden rica etmektedir. Ancak Refik înce 

arkadaşımızın işaret ettiği gibi bu fıkrayı mu
vakkat maddeler arasmda mütalea edebiliriz, 
Burada zikretmekten kastımız, doğrudan doğ
ruya bu hakkı verirken bunnun meriyetinin de 
bu kanunun neşrinden itibaren başlamasını te
barüz ettirmektir. Heyeti Celile tensib buyu
rursa bu fıkrayı muvakkat maddeler sırasında 
müstakil bir madde olarak yazmış oluruz. En
cümen buna muariz değildir. Son fıkrayı mu
vakkat madde olarak yazmış olacağız. Buna 
göre de bu kanunun meriyetinden itibaren müd
detlerin geçmesi esası mahfuz tutulacaktır. 

İlk mekteb muallimleri maaşları mevzuuna 
gelince; bunun bu madde ile alâkası yoktur. 
Üçüncü madde ile esasen tahsil derecelerine gö
re vaziyetlerini tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu 
kanunun 22 nci maddesile de bu kısmı muallim
lerin kadrolarmı Heyeti Vekilece tasdik edilmesi 
esasmı koymuş bulunuyoruz. İdarei hususiyele-
rin vaziyetlerine göre, maaşlar şahıs itibarile 
değil, kadro itibarile Heyeti Vekilece tasdik edi
lecektir. Orada gösterilen maaş derecelerine göre 
bittabi bu gün müstahdem olanlar en yüksek 
dereceleri, yeni girenler de daha dun dereceler
den maaş almış olacaklardır. Bu sebeble bu mad
de ile mevzuun hiç alâkası yoktur. Esası zaten 
üçüncü madde ile kabul edilmiş ve bunlarm gi
rebilecekleri dereceleri tesbit etmiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) —- Bir sual. 
Bu maddenin birinci fıkrası, ehliyetleri ve 

sicilleri itibarile terfie hak kazandıkları halde 
kadroda münhal bulunmadığından dolayı mağ
dur olanlarm haklarını telâfiye matuftur. Mu
allim de Devlet memuru değil midir? Binaena
leyh onlarm da bu kaidei umumiyeden istifade 
etmeleri ve o kaidei umumiyeye göre vilâyetlerce 
kadrolarmm tesbit edilmesi lâzım değil mi? On
ları niçin ayırıyoruz? Yani vilâyetlerce kadroları 
yapılamıyor. Ehliyet ve iktidarlarına binaen 
şimdiye kadar vaziyet müsaid olmadığından do
layı hakları verilmeyen muallimlerin hakları na
zarı dikkate almmryacak mı 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Gayet tabiî, madde bu hakkı ifade ediyor. 

RJEFİK İNCE (Manisa) — Evvelce bu mad
de ile alâkası yok, buyurdunuz. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bu madde ile alâkası yoktur. Bu maddede ilk 
mektsb muallimlerinin bir derece yukarı alın
masına ve yeniden alınacakların da daha aşağı 
derecelere geçmesine dair bir hükmün maddeye 
konulmasına mahal yoktur. Bu madde bütün 
Devlet memurları için tatbik edilecektir. 

Diğeri de, Gazi enstitüsüne almrp ta herhangi 
bir dereceyi ihraz etmiş olan muallimlerin ayrıca 
enstitüden çıktıktan sonra bir derece kazanma
ları keyfiyetinin de bu madde ile hiç alâkası 
yoktur. Esasen müddeti hizmetlerine göre onla-

I rm terfileri üçüncü madde ile gösterilmiştir. 
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Umumî esasa göre terfi edeceklerdir. Münhal 
bulunmadığı takdirde de bu madde hükmü onlar 
hakkmda da cereyan edecektir. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Bu mad
denin maliyeye tahmil ettiği külfet ne mikdar-
dadır. Bunun hakkmda lütfen izahat verir misi
niz? 

B. E. Es. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) — 
Bunu tesbit etmeğe imkân yoktur. Bütün me
murların sicillerini tedkik edib çıkarmak gibi bir 
vaziyeti vardır. Bu kanunun müzakeresi sıra
sında bunu çıkartmağa imkân bulunamamıştır. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Maliye
mize fazla mikdarda bir külfet tahmil ederse 
Maliye vekili bunu kabul edecekler mi? Bilfarz 
5 000 000 olursa. Çünkü mikdar hakkında hiç 
malûmat verilmiyor, takribi bile olsa. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Üst derece maaşı vermeği kabul etmiş oluyo
ruz. Şu şartlarla, ehliyeti olacak, terfie hak ka
zanacak. Bunlarm adedini şimdi tesbit etmenin 
imkânı yok ki, portesi malûm olabilsin. An
cak her halde milyonlarca bir külfet tahmil ede
cek değildir. 

ABDÜRRAAHMAN NACl DEMİRAĞ 
(Sivas) — Hikmet arkadaşımızın noktai naza
rına tamamen iştirak ederim. Bütçe encümeni 
Reisi sanisinin verdiği izahat her halde tatmin 
edici mahiyette değildir. Tasavvur buyurunuz 
ki, 10 senedenberi ehliyet ve liyakati olduğu 
halde terfi edememiş bir memur vardır. Bu gün
den itibaren yeniden 6 veya 8 sene bekleyecek. 
Bu, tam mânası ile bir adaletsizliktir. Büyük 
Meclisin sanma bu yakışmaz. Bu itibarla bu
nun tashihi lâzımgelir. Portesi büyüktür diye bu
nu yapmamak doğru değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maaşmı veriyor
sunuz, niçin derecesini vermiyorsunuz? 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Gayet tabiî vermiyoruz. Çünkü teşkilât ka
nunlarında yeni derece ihdas edecek değiliz. 

Burada yalnız üst derece maaşı vereceğiz. 
Bundan maksad o şahıs üst dereceye terfi edin
ceye kadar kendisine bir derece mafevk derece 
maaşmın verilmesidir. 

BAŞKAN — Takrirler vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

8 nci maddenin: « Bu hükmün tatbikmda ge
çecek terfi müddetlerinin mebdei bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren hesab olunur » fık
rasının kaldırılmasını teklif ederim. 

Manisa 
Hikmet Bayur 

Takririn hulâsası: 
İlk okul öğretmenlerinden 16 ve 17,5 
lira maaşla çalışanların 13 ncü derece
ye alınmalarına ve Gazi Terbiye ensti
tüsüne, oradan mezun olurken istihkak 

kesbedilen aslî maaş derecesile gelmiş 
olanların bir üst dereceye alınmaları 
hakkmda. 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurlarının aylıklarmm tevhid ve 

teadülüne dair kanun lâyihasmm neşri tarihinde 
ehliyetleri ve sicilleri itibarile terfie hak kazan
dıkları halde kadroda münhal yer bulunmamak 
sebebile veyahud karşılık bulunmadığı için bir 
derecede en az bir terfi müddeti geçirmesine 
rağmen terfi edemeyenlerin ve bilhassa ilk oktu 
öğretmenlerinin bir üst dereceye terfi ettirile
ceklerine ve ilk okul öğretmenlerinden 16 veya 
17,5 lira aslî maaşla çalışmakta bulunanların 13 
ncü dereceye alınacaklarına ve Gazi Terbiye 
Enstitüsüne, oradan mezun olurken istihkak kes-
(bettiği aslî maaş derecesile gelmiş ve bu mües
seseyi muvaffakiyetle bitirmiş olanların da bir 
üst dereceye alınacaklarına dair bir fıkranm se
kizinci maddeye ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Tokad mebusu 
Hasip Aytuna 

BAŞKAN — Reye konmak üzere takrirleri 
tekrar okutacağım: 

(Manisa mebusu Hikmet Bayurun takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na
zarı itibare alanlar . . . Almryanlar . . . Takrir 
nazarı itibare alınmamıştır. 

İkinci takriri tekrar okutuyorum : 
(Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytunanm tak

riri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 

Almryanlar... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 
O halde maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
REFİK İNCE (Manisa) — Son fıkranm mu

vakkat maddeye alınmak üzere ayrılmasını tek
lif etmiştim. Encümen de muvafakat etmişti. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Son fıkranm muvakkat madde 
olarak ayrılmasını teklif etmişlerdi, encümeni
miz buna muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Son fıkra; muvakkat madde 
olarak tanzim edileceğinden son fıkra hariç ol
mak üzere maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 8 — Ehliyetleri ve sicilleri itibarile 
terfie hak kazandıkları halde kadroda münhal 
yer bulunmamak sebebile bir derecede iki terfi 
müddeti geçirmesine rağmen terfi edemiyenlere 
her derecede bir defaya mahsus olmak üzere 
üst derece maaşı verilir. 

BAŞKAN — Son fıkrayı encümene veriyo
ruz. Bunu muvakkat madde olarak nazarı dik
kate alacak ve üzerinde işliyecektir. 

Şimdi okunan 8 nci maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Alelûmum maaşlı veya daimî 
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ücretli hizmetlere aid kadroların teşkilât ka
nunlarına bağlanması şarttır. Ancak muvakkat 
müddetlerle ifası icab eden ve daimî mahiyet 
arzetmeyen hizmetlerin bütçe kanunlarına bağlı 
(E) cedvellerine daihl tertiblerden almacak kad
rolarla idaresi caizdir. 

Bütçe kanununa bağlı (D) Cedveli yalnız 10 
ncu maddede yazılı müstahdemlerle nakil vasıta
ları kadrolarma inhisar eder. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . etme
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Daimî olarak Ankarada bulu
nan maaşlı memurlardan 1, 2 ve 3 ncü derecelere 
dahil olanlara 60, 4 ve 5 nci derecelere dahil bu
lunanlara 30, 6, 7 ve 8 nci derecelere dahil bu
lunanlara 22, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü derecelere 
dahil bulunanlara 15, 14 ve 15 nci derecelere 
dahil olanlara 10 lira her ay maaşlarına ilâve
ten muvakkat tazmiant verilir. Bu tazminat 
kazanç ve iktisadî buhran vergilerine tâbi de
ğildir. 

Devlete aid mebanide ve memurine tahsis 
edilen meskenlerde oturanlara ve mıntaka mer
kezleri Ankarada olan müfettişlerden Ankara
da ikamet etmeyenlere bu tazminat verilmez. 
Mezuniyet veya muvakkat memuriyetle Ânka-
radan ayrılanlara ayrıldıkları müddetin yal
nız üç ayı için bu tazminat verilir. 

Bir memuriyete açıktan vekâleten tayin 
edilenlere almakta oldukları vekâlet maaşı nis-
betinde muvakkat tazminat verilir. 

7 nci madde mucibince müddetini ikmal et
meden yukarı derecelere tayin edilenlerin ala
cakları muvakkat tazminat almakta oldukları 
maaş derecesine tekabül eden tazminattır. 

Muvakkat tazminat maaşlar hakkındaki te
diye usulleri dairesinde tediye olunur. 

Bu tazminat borç için haczedilemez. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 

kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Vazife ve memuriyetlerine 

müteallik hususattan dolayı işten el çektirile
rek maaşları katolunan alelûmum memurlara 
tahkikat veya muhakeme neticesinde meni mu
hakeme veya beraet kararı verildiği surette 
katolunan maaşları tutarının yansı verilir. 

işten menedildikleri suçtan dolayı hakla
rında yapılan tahkikat veya muhakeme sıra
sında memuriyet vazifelerine müteallik diğer 
suçları zuhur eden memurlar hakkında bu mad
de hükmünün tatbik edilebilmesi için bunla
rın bütün suçlarından meni muhakeme veya be
raet kararı almaları lâzımdır. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
FUAD SÎRMEN (Rize) — Bendeniz encü

menden bir sual sormak istiyorum. Bu maddenin 
ihtiva ettiği hüküm bu kanunla alâkadar bir 
hüküm (Kürsüye sesleri). 

Arkadaşlar; bu maddenin ihtiva ettiği hüküm, 
bu kanunda yer alacak bir hüküm değildir. Bu 
madde bir memur vazifesini ifa ederken vazife
sine müteallik bir suçtan dolayı işten el çektiri
lir ve muhakeme altına alınırsa buna ne suretle 
maaş verileceğinden bahis bulunmaktadır ki bu
nun olsa olsa maaş kanunu dediğimiz kanunda 
yer alması lâzımgelirdi. Bu belki bu gün meri 
olan 1452 numaralı kanundan naklen buraya 
gelmiştir. Fakat encümen şimdiye kadar mev-
cud olan bu yanlış vaziyeti idame etmemelidir. 
Bu mevcud hükmü alâkalı kanun içine koydur
maları lâzımgelirdi. İzahat rica ediyorum; ni
çin bu kanunun içine komuslardır? 

REFİK İNCE (Manisa)' — Bir defa Fuad 
Sirmen arkadaşımın noktai nazarına iştirak edi
yorum. Maaş tediyesinden ibaret bir keyfiyeti 
izah eden bu maddenin yeri burası değildir. Bıı 
mesele hallolunduğu takdirde orta yerde söyle
necek bir şey kalmaz. İşten el çektirme tabiri 
muhtelif sebeblere mahmul olabilir. Bunun ma
nası eski tabirlere göre azil, infisal, işten el çek
tirme gibi tabirlerdir ki, neticesi, bir memura 
iş gördürmemek oluyor. Şimdi ben de bir sual 
soruyorum : her hangi bir şekilde olursa olsun, 
işten el çektirilen memur bu maaşların heyeti 
mecmuasını yarı şekilde dahi olsa, ya meni mu
hakeme veya beraet kararı neticesinde mi top
tan alacak, yoksa kendisi haakkmda cereyan 
eden muhakeme esnasında her ay mı; yansım 
alacak? Eğer bunun yansını beraet veya meni 
muhakeme neticesinde toptan alacaksa o memur 
ve ailesinin sefaleti muhakkaktır. Binaenaleyh 
bu keyfiyetin bir defa tashihi lâzımdır. İkinci 
bir şahsın iyi tedkik ve tahkik yapmadan o me
muru muhakeme altına alması neticesi o memur 
beraet ederse, yani hukukî vaziyeti hali sabıkı
na rücu ettiği takdirde ona maaşmın yarı 
olarak değil, aynen verilmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh bu iki nokta üzerinde Bütçe en
cümeninin izahatını rica ediyorum. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Bendeniz 
arkadaşımız Fuad Sirmenin bu maddenin bu ka
nunda yeri olmadığı hakkındaki noktai nazarma 
tabiî iştirak ediyorum. Maruzatım Heyeti celi-
lenin vereceği karar bu maddenin bu kanunda 
yer alması lâzım olduğuna dair olduğu takdirde, 
maddede yapılması lâzım gelen bazı tadillere 
dair olacaktır. Zannederim ki yüksek encümen 
maruzatımı kabul ederek maddenin ıslâhmı is
tihdaf eden tadil teklifimi kabul edecektir. Efen
dim, bu maddede beraat ve meni muhakeme ka
rarları neticesinde işten el çektirilmiş olan me
mura yarı maaş verileceği yazdıdrr. Beraet ve 
meni muhakameden başka umumî af ile, memur 
hakkmda ki takibat kaldırıldığı takdirde dahi 
bu maaşm verilmesi icab edeceği yolunda 
bir kanaate sahibim. Bu kanaatin sebebini şu 
suretle arzedebilirim. Malûmu âlinizdirki umumî 
af kanunları cemiyet nefinedir. Maznun veya 
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mahkûmlar nefine değildir. Bundan çıkan netice 
şudur ki maznun beraet etmek istese dahi ona 
müsaade edilmez. Beraet edeceğini iddia etse ve 
mahkemeden bu yolda bir hüküm istese buna 
müsaade edilmez, iki sene evvel Meclise bu mad
de dolayısile bir tefsir talebi gelmişti. Bir me
mur, hakkmda yapılan takibattan dolayı işten 
el çektirilmiş ve bu arada da umumî af kanunu 
çıkmış. Fakat mahkeme yanüarak umumî af 
kanununa rağmen bu memurun muhakemesini 
rüyet etmiş ve hakkmda beraet karan vermiştir. 
Esasmda haklı olmasma rağmen Temyiz mahke
mesi, af fi umumî ile cürüm ortadan kalktığından 
dolayı mahkemeler beraet kararı veremez, ancak 
takibatı kaldırır diye mahkemenin bu kararmı 
nakzetmiş ve mahkeme bu maznun hakkındaki 
takibatın affi umumî dolayısile ortadan kalktı
ğına karar vermiştir. Bunun üzerine memur nı
sıf maaş almak için' vilâyete müracaat etmiştir. 
Vilâyet kanunda beraet ve meni muhakeme ka
rarı tabirlerinin yanında affi umumî tâbiri ol
madığını görerek bu maaşm da verilemiyeceğine 
karar vermiştir. Bunun üzerine memur Şûrayi 
devlete gitmiş ve Şûrayi devlet de va
linin noktai nazarmı muvafık görerek 
memurun talebini reddetmiştir. Bu haksız 
muameleye Adliye encümeni bir çare bulmağa 
çalıştı. Bu sarih haksızlığın sebeblerini ortadan 
kaldırmak üzere bir çare düşündüğünü zannedi
yorum. Fakat Meclisten böyle bir şey geçip 
geçmediğini bilmiyorum. Fakat geçtiğini tahmin 
ediyorum. Maddede affi umumî tâbirinin mev-
cud olmadığını bir noksan olarak telâkki ediyo
rum. Zannederim ki, noktai nazarıma yüksek 
encümen de iştirak edecektir. Meni muhakeme 
ve beraet kararı verildiği veya haklarındaki ta
kibat umumî afle ortadan kalktığı takdirde, 
ibaresinin maddeye konmasını rica ediyorum. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Müruru zaman 
yok mu? 

ALÎ RÎZA TÜREL (Devamla) — Müruru za
man başkadır. Bendenizce müruru zaman kâfi 
değildir. Müruru zaman cürmü izale etmez, ta
kibata mâni olur. Affi umumî cürmü ortadan 
kaldırır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎS V. FAÎK BAY
SAL (Kayseri) — Bu maddenin bu lâyihada yer 
almasının sebebi şudur: 1452 numaralı kanun 
dahi ayni hükmü taşımakta idi. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Yan
lış. 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Yanlış olub 
olmadığını şimdi söyHyeceğim. Meni muhakeme 
ve beraet kararları alanların maaşlarının tesviye 
sureti hakkmda maaş kanununda şöyle bir hü
küm vardır. 

«Madde 17 — Vazife ve memuriyetlerine mü
teallik hususattan dolayı işten el çektirilen me
murinin maaşları katolunur. Tahkikat veya 
muhakeme neticesinde meni muhakeme ve berat 

veyahud ademi mesuliyet kararı alırlar ise mâ-
aşlan katolunduğu tarihten itibaren tam ve 
tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak verilir.» 

Bu öyle bir hükümdür M, maaş ve tahsisatı 
fevkalâde ayn ayrı mevcud olduğu zamana göre 
ıbir esas koymuştur. 1452 numaralı kanun ise 
maaş ve tahsisatı fevkalâdeyi kaldırmıştır. Bir 
emsali hâsıl mevzubahs etmiştir ki biz buna maaş 
tutarı dioyruz ve bu suretle almış oluyoruz. Ma
aş ve emsali hasılı ayrı, ayrı ifade etmeği 1452 
numaralı kanunda Heyeti Celileniz muvafık gör
memiştir. Meni muhakeme kararı alanlar, bu 
emsali hasılm nısfını almaktadır. Tahsisatı fev
kalâdeye aid olan hüküm esasen bu kanunla 
kalkmış olduğundan bu esas 1452 numaralı ka
nundan buraya alınmıştır. Binaenaleyh bu ka
nunda yeri vardır. Emsali hasüma taallûk et
mesi itibarile diğer kanunda göstermeğe mahal 
yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Toptan mı verile
cektir?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Her aya isabet eden kısmı ne 
ise her ay istihkakı olmuş gibi hesab edilerek 
neticede toptan fakat nısıf olarak kendisine ve
rilecektir. Bu mevzua müteallik her hangi bir 
tadil, kanunun esasma taallûk edecektir. 

Affı umumiye mazhar olan memurların bu 
kısım maaşları hakkmda ayrıca bir hüküm ilâ
vesine gelince: bunu mevcud kanunun umu
mî tatbikatı esasından çıkarmağı da muvafık 
görüyoruz. Netekim, mahkemeler tatbikatta, 
bunlara ayrı, ayrı veçhe vermişlerdir. Bu iti
barla buraya, ana kanunda mevcud olan hükmü 
tadil edecek bir hükmü almadık. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Yüksek Mec
lise arzettiğim misal gösterir ki, kanunun bu 
halinden bu günkü şeklinden çıkarılacak mana 
buyurdukları maksadı temine kâfi değildir. Önü
müzde misal vardır ve bu misal Meclis dosyala-
rındadır. İdarei hususiye memurlarından biri
ne, hatırımda kaldığına göre bir mühendise, iş
ten el çektirilmiş, mahkemeye verilmiş, mahke
meden beraet kararı almış. Bu adamı, çıkan af 
kanunu bu hakkını istihsalden adeta menetmiş 
gibi bir netice hâsıl olmuştur. Bunun adalet
siz bir netice olduğu da Yüksek Heyetçe şübhe-
siz takdir buyurulur. Arzetmek istediğim şu
dur ki, muhterem Reis vekili Faik Baysalm mad
denin bu yazılışında umumî hükümlere göre mak
sadı temin edecek bir mana vardır yolundaki 
sözlerinin tatbikatta tesadüf ettiğimiz bir mi
salle tekzib edilmiş olmasıdır. Bundan dolayı 
lütfen kabul buyursunlar, böyle adaletsizliklere 
mâni olmak için bu ibareye ihtiyaç vardır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Arka
daşlar; Ali Rıza arkadaşın mevzubahs ettikleri 
nokta madeletin ta kendisinin emrettiği bir 
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zarurettir. Bütçe encümeni reis vekilinin bu 
kürsüden söylediği mukabil fikirlerin ise taleb 
edilen şeyin tabiî bünyesine ve istenen neticeye 
bir cevab değil, bir münasebet bile peyda etme
diği, taşımadığı kanaatindeyim. Maddenin içine 
giren hüküm şudur : Bir memur her hangi bir 
suç zannile işten el çektirilir ve tahkikat ve 
muhakemeye tâbi tutulursa bu memurun bu işi
nin neticesine kadar Devletten memur sıfatile 
alacağı paradan on para alamaz. Kendisi suçlu 
olduğu zannedilen bir Devlet adamının efali cür-
miyede bulunmadığı anlaşılarak meni muha
kemesine karar verilir veyahud kanunen suçlu 
olmadığı muhakeme neticesinde sabit olursa, 
memuriyetten çektirilibde bu hükümlere varınca
ya kadar geçecek zaman zarfındaki maaşının ya
nsını alır. Bir defa zaten bu yarı maaşı almak 
bir fedakârlık olduğu halde ve ancak suçlu zan
nedilerek ve hakikatte suçsuz olduğu halde bu 
zandan dolayı vazifesi başmdan ayrılması ken
di yedi ihtiyarında olmayan bir hal olduğu hal
de, yan maaş alır deniyor. Çünkü onun boş 
bıraktığı vazifeye başka birisi tayin edilir ki bu, 
zaten ötedenberi cari olan bir haldir. Buna kim
senin ve ne de benim itiraz etmeğe hakkımız 
yoktur, ama haddi zatinde suçsuz olan ve suçlu 
zannile memurun yedi ihtiyarında olmayan bir 
hareketten dolayı biraz sonra suçlu olmadığı 
sabit olan bir Devlet adamına yan maaşını ve-
rib dururken bir de affı umumî ile suç kalktığı 
halde bu yarı maaş niçin verilmiyor? Hükmen 
meni muhakeme veya muhakemeden sonra bera-
et etmesi halinden daha kuvvetli olması lâzım-
gele naffı umumî ile suç kalktıktan sonra para
yı alabilir mi, alamaz mı sualine karşı alması 
için, Bütçe encümeni namına söz söyleyen arka
daşımızın buyurduğu gibi, bunu mahkemeler 
halletsin diye işi yokuşa sarmanın doğru olma
yacağı kanaatindeyim. Arkadaşlar; beraet ka
rarı ne demektir? beraet kararını niçin veri
yorsunuz? Çünkü cürüm yoktur, mücrimiyeti 
yoktur. Bu şekilde beraet eden bir zat tekrar 
vazife alabilir. Kendisi suçlu değildir. Affi 
umumide de ayni vaziyet hâsıl olmaktadır. Mü
ruru zaman değil fakat affi umumî de böyledir. 
Çünkü affi umumî olduktan sonra o suçun iş-
lenib işlenmediği meselesini affi umumî tedkike 
imkân bırakmamıştır. Faik arkadaşımızın de
diği gibi olamaz, çünkü her hangi bir teşekkülü 
kazaî, bir mahkeme, böyle bir hüküm verebile
cek, o işi rüyet edebilecek bir vaziyette değil
dir ki niükteseb hakkın ifasına bir yol göster
miş olsun. Yani Devletin bir teşekkülü yoktur 
ki bu suç vaki midir, değil midir diye bir karar 
verebilsin. Onun için Ali Riza arkadaşımızın 
teklifine iştirak ve kabul edilmesini rica edi
yorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa işin esası 
olmak üzere, her hangi bir sebebe binaen işten 
el çektirilen memurun vaziyeti içtimaiyesi üze

rinde tevakkuf etmek lâzımdır.. Aldığı 40 ya-
hud 50, 60 lira ile geçinen her hangi bir me
muru işten el çektirdiğimiz zaman,, cezaya uğ
rayan yalnız kendisi değil, aynızamanda efradı 
ailesidir. Şimdi tahkikatı evveliyesi ve muha
kemesi ne kadar süreceği belli olmayan ve bir 
çok safhalarla belki senelerce uzayacak olan 
böyle bir memur, meni muhakeme kararı alınca, 
bunu on parasız bırakmak demek, heyeti içti
maiye içinde, haysiyetini feda edecek işlerle uğ
raşan yeni bir kafile meydana getirmek demek
tir. Bu gibilere memuriyet kapılarının kapan
mış olmasından mütevellid vaziyetin husule ge
tirdiği ıztrrabın hepimiz şahidi bulunuyoruz. 
Bunlara bir sene, altı ay sonra toptan verilecek 
maaşların, uğradıkları maddî zararı hiç bir za
man telafi etmesine imkân yoktur. Her halde 
biz senin ahval ve harekâtını mucibi muhakeme 
görüyoruz, fakat bu maaş senin şahsma de
ğil, efradı ailenedir, sana maaşınm yarısını 
veriyoruz, kutülâyemut geçin demekte, ada
let vardır. Ve bu adaletin yapılmasile bu 
adamın haysiyetinin tamamile muhafazası 
kabil olur. Bu adamların maaşlarının 
muhakemeleri devam ettiği müddetçe verilmesi 
gayet tabiidir. Nitekim vekâlet emrine alman-
larm zannederim verilmektedir. 

Şimdi bu kısmı böylece hallettikten sonra, 
muhterem Heyetiniz tarafından, bu maaşrn me
ni muhakeme veya beraat işine taliken değil, 
mahkûm olduğu zaman bu nısıf maaşı kesilmek, 
şartile, mahkûm olmadan meçhulün neticesi ne 
olduğu kestirilmeden, bu parayı tutmaktan zi
yade, kendisine mahkûmiyet kararı verildiği za
man kesilmek üzere bir tedbir alınmasında ada
let vardır, insaf vardır. Bu, birinci mesele, 

İkinci noktaya gelince; bir memurun almak
ta olduğu maaş hizmetinin mukabilidir. Halbuki 
affi umumî, bir adamm hayatı üzerinde, heyeti 
içtimaiye tarafından vurulmuş bir damganm 
kaldırılmasıdır. Cezaî mahiyette olan bu dam
ganm heyeti içtimaiyenin gördüğü lüzum 
üzerine kaldırılması, onun çalıştığı zaman ala
cağı mefruz olan paralarm iadesini istilzam 
etmez. Binaenaleyh her hangi bir memur 3 sene 
hapse veya 2 sene memuriyetten mahrumiyet 
cezasına mahkûm olduktan sonra, bir affi umu
mî ile yeniden memur olmak iktisab etmiş, bera
et etmiş vaziyetine düşerse, iki sene memuriyet
ten mahrumiyet cezasını çekmekle mükellef olan 
bu adama, memur olmak salâhiyetini iktisab et
mek vaziyeti kâfi değilmiş gibi, bir de parasını 
ödemek, bendenizce fazla adalet olur. Bu bakım
dan mücerred bir affin şümulünü hukuku şah-
siyeye varıncaya kadar teşmil etmek, bence 
istenilen adaleti bir az rencide eder gibi geli
yor. Onun için Ali Rıza arkadaşımın noktai 
nazarma iştirak etmiyorum. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya Af finizi rica 
ederim. Maksadımı iyi izah edemediğimi anla-
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dım. Bunu tavzih için tekrar huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum, istediğim, Refik înoe arkadaşı
mın bahsettiği şekilde değildir. Verdiğim takrir
de kullandığım kelimelerden anlaşılacaktır. Ben 
takibat saf asında affı umumî kanunu çıktığı tak
dirde bu neticenin hâsıl olmasmı istiyorum. Mak
sadımı tavzih edeyim. Bunu istememin en bü
yük sebebi; müruru zamanm mücrimiyeti or
tadan kaldırması ve silmesi değil, daha mühim
ini, takibat safhasında bulunan maznun için, 
beraet kararı almak imkânmm kapatılmış olma
sıdır. Affi umuminin mahiyetinde bu vardır. 
Bütün affi umumî kanunlarında bu, ifade edilir. 
Maznun beraet etmek istese bile talebi kabul 
edilmez. Kanunda olmasa dahi nazariyenin esa
sında vardır. Bundan dolayı takririmin kabulünü 
rica ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Mah
kûm olduktan sonra? 

ÎSMET EKER ( Çorum ) — Ali Rıza Bey 
arkadaşımın noktai nazarının bir cihetinin 
tavzihine lüzum gördüm. Müruru zaman me
selesini sormuştum. Müruru zamanla affi 
umumî arasında fark vardır buyurdular. 
Affi umumî takibatın teciline taallûk ettiği 
zaman, müruru zamanla affi umumî ara
sında hiç bir fark yoktur. Affi umumî 
mücrimiyeti izale eder diyor. Halbuki, müruru 
zamanla tatbikatın tecili, vaziyet itibarile, hu-
kukan müsavidir. Mücrimiyet yoktur ki, mü
ruru zaman onu izale etsin. Tecili takibatta 
mücrimiyet zail olmuştur. Tecili takibat ne ise, 
tahakkuk eden müruru zaman da ayni hukuku 
temin eder. Binaenaleyh, eğer Ali Rıza Türel 
arkadaşımın noktai nazarı kabul buyurulacak 
olursa, müruru zaman meselesinin de nazarı dik
kate almması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı maddeye : 
( . . . . veya haklarındaki takibat umumî af ile 
kaldırıldığı) ibaresinin ilâvesini arz ve teklif 
eylerim. 

Konya 
Ali Rıza Türel 

Yüksek Reisliğe 
işten el çektirilen memurlara beraet veya me

ni muhakeme kararı almcaya kadar maaşmm ya
rısı verileceği yolunda tadilât yapılmasını tek
lif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

BÜTÇE E. Rs. V. FAlK BAYSAL (Kayseri) 
— Birinci takrir, yani takibat safhasında iken 
affi umumiye mazhar olmuş ve binaenaleyh, lü
zum veya meni muhakemede verilmesi kabul edi
len maaşların bunlara da verilmesi hususunda 
encümen esasen muarız değildir. Bu noktai na

zara muhalif bir şey de arzetmedim. Hatta de
dim ki, tatbikatta bir hâkim böyle hükmettiği 
gibi diğer bir hâkim de buna muhaluif bir hü
küm verebilir. Esas itibarile biz kanundan çı
karacağımız mâna itibarile bu sureti daha mu

vafık görüyoruz. Encümen bu vaziyeti beraet veya 
meni muhakemeden daha az kuvvetli bir mevzu di
ye telâkki etmiyoruz. O sebeble başka bir şey 
ilâvesine lüzum görmedik. Biz diğer kanunda 
mevcud olan bir esası almağa mecbur olduk 0 
da maaş emsali ve tahsisatı fevkalâde münase-
betile buraya girmiştir. Bu itibarla encümeni
niz esasen takrir mefadmı mevcud hükümden 
istihraç etmektedir. Maahaza yüksek Heyeti
niz bunun tavzihini isterse icabeden tashihi ya
parız. 

Tahtı muhakemeye alınmış veya muhakeme 
edilinceye kadar tahtı zanna alınmış olan me
murların maaşlarmm verilmesi keyfiyetine ge
lince : buna encümen taraftar değildir. Şu se
beble taraftar değildir, ihtilas eden bir memu
run esasen lüzumu muhakeme kararile hatta 
memuriyetten mahrumiyet gibi cezalarla karşıla
nacağı melhuzdur. Verilecek maaşların esasen 
Devlet hakkınm ziyama sebebiyet vermiş olan 
bir memura bir de ayrıca maaş vermeği vâzn 
kanun doğru bulmamıştır. Encümenimizde bu
na taraftar değildir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bütün cürümler 
ihtilas değildir. 

FAlK BAYSAL (Kayseri) — Bunun gibi.. 
SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Her 

hangi bir memura vazifeden el çektirilmiş ve 
hakkmda takibatı kanuniyeye başlanmış iken, 
bir affi umumî üzerine cürüm ve mücrimiyet 
tamamen zail olduğundan takibata imkân kal
maz derhal Devletin malî müesseseleri tarafın
dan, o vakte kadar geçen maaşlarının yarısı 
verilecek midir?. Bütçe encümeninin kanaati 
nedir?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REÎS V. FAlK BAY
SAL (Kayseri) — Umumî hükümlerden istinbat 
ettiğimiz, bunların maaşlarmm verilmesi keyfi
yetidir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Pek
ala, maddeye yazılsın. 

BAŞKAN — Takrirleri reye arzetmek üzere 
tekrar okutuyorum. 

(Konya mebusu Ali Riza Türelin takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Alma
yanlar... Nazarı dikkate almdı. 

(Manisa mebusu Refik incenin takriri tek
rar okundu). 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alanlar... Alma
yanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REtSl İYEÜKERREM 
UNSAL (İsparta) — Müsaade buyurursanız 
maddenin encümene iadesine lüzum yok. Beşinci 
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satırda «Verildiği» dendikten sonra «veya hak
larındaki takibat umumî af ile bertaraf olduğu 
takdirde» diyelim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih ede
rek tekrar okutuyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Buradaki 
«Bertaraf» kelimesi yerine «kalkması» kelimesinin 
konması daha muvafık olacaktır. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, «Ber
taraf edildiği!» tabiri yerine ceza muhakemeleri 
usulü kanunu ifadesine uygun olmak üzere 
Kalkması» şeklinde tashihini dilerim. 

Madde 11 — Vazife ve memuriyetlerine 
müteallik hususattan dolayı işten el çektirile
rek maaşları katolunan alelûmum memurlara 
tahkikat veya muhakeme neticesinde meni mu
hakeme veya beraet kararı verildiği veya hakla
rındaki takibat umumî af ile kaldırıldığı surette 
katolunan maaşları tutarmm yansı verilir. 

İşten menedildikleri .suçtan dolayı hakların
da yapılan tahkikat veya muhakeme sırasında 
memuriyet vazifelerine müteallik diğer suçları 
zuhur eden memurlar hakkında bu madde hük
münün tatbik edilebilmesi için bunlarm bütün 
suçlardan meni muhakeme veya beraet karan 
almaları veya umumî af ile takibatın kalkması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alman takrirden 
sonra madde okunan şekli almıştır. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Ücretli vazifelere ilk alınacak 
memurlar tahsil derecelerine ve diğer vasıflarına 
göre girebilecekleri maaşlı memurluk derecesi
nin ancak bir üst derecesine aid maaş tutarile 
tayin olunabilirler. 

Bunlarm terfileri de maaşlı memurların ter-
filerindeki hükümlere tâbi olub beşinci madde 
hükmü bunlar hakkında da tatbik olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Bu maddede geçen «Beşinci 
madde»; «Altmcı madde» olarak tashih edile
cektir. 

BAŞKAN — O şekilde tashih ediyoruz. 
REFİK ÎNGE (Manisa) — İkinci fıkradaki, 

«Altmcı madde hükmü bunlar hakkında da tat
bik olunur» dan ne kast ediliyor?. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Encümenden 
bir sualim var. Lütfedecekleri cevab üzerine 
belki de ayrıca maruzatta bulunacağım. 

Sualim şudur: bu kanuna göre ücretli vazi
yette bulunacak memurlar, kendi tahsil derece
lerinde bulunan maaşlı memurlara nisbetle bir 
derece fazla hak sahibi oluyor. Bunun iç ve esas 
sebebi nedir 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bu maddeyi 6 ncı madde hükmüne atfetmemizin 
sebebi o madde ile istisnaen kabul edilecek me
muriyetler arasmda mütercimler ve hukuk mü
şavirleri vardır. Bununla, ücretli olan bu vazife

lere istisnaî memur alınacağını ifade etmek iste
dik. Şimdiye kadar esasen ücretliler bir kayde 
tâbi olmadığından her hangi bir dereceye alına
biliyorlardı. Bunun kanunda gösterilmesine ve 
alınacakların derecelerinin tayinine ihtiyaç gö
rülmüştür ve bu kayid konulmuştur. Ücretlilere 
bir derece yüksek mevki verilmesinin sebebi, 
onların tekaüd hakkından ve memurin kanunu
nun maaşlı memurlara verdiği bazı haklardan 
istifade edememelerinden dolayı, bunları telâfi
ye matuf bir hak olmak itibarile bir derece üst 
maaşla kabul edilmeleri diğer kanunlarda da 
kabul edilmiş bir prensip olması itibarile bu hü
küm konulmuştur. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bu teadül kanununun müzakere etmekte olduğu
muz yeni şeklinde gözü çekecek bir hususiyet 
vardır. Şimdiye kadar ücretli smıf diye tanılan 
memur arkadaşlarımız bu kanun meriyet mev
kiine girdikten sonra daima maaşlılardan bir 
derece fazla alacaklardır. Hatırlatmak isterim 
ki ücretlilerin zihinlerinde daima bir gün kendi
lerinin de maaşlı olacakları kanaati yaşamakta
dır. Ben de zamanmda bunun yapılmasına ta
raftarım. Ezcümle bu kanunun heyeti umumiyesi 
müzakere olunurken söz alan bazı arkadaşlar, 
ücretlilerin tekaüdiyesiz bir smıf olarak ipka 
edilmesi doğru olmadığını ve bunlar hakkında 
da tekaüd kanununun teşmil edilmesi mütalea-
sını dermeyan ettiler. Ücretli memurlar smıfı, 
yakm veya uzak bir istikbalde, tekaüd haklarmı 
isteyecekler ve Mecliste de bu cereyan yavaş ya
vaş kuvvetlenecektir. Bununla varılacak netice 
bir gün bu ücretlileri tekaüd hakkma müstehak 
görerek bunu vermeğe kalkarsak, şimdi yaptığı
mız bu madde ile Hazinenin aleyhine bir vazi
yet almması ihtimali vardır, onun için Hazine 
hakkmm korunması bakımmdan bu maddenin 
ehemmiyeti vardır, 

Bütçe encümeni Reis vekili Faik Baysal ar
kadaşımızın lütfettikleri izahattan şunu anladım: 
ücretlilere ayni tahsil derecesinde bulunduğu 
halde bir fazla aylık derecesi verilmesinin esas 
sebeblerinin başmda onların bu gün için tekaü-
diye hakkından mahrumiyetleri vardır. Bunla
rm memurin kanununun bazı maddelerindeki 
haklardan mahrumiyetleri söylendiği zaman ka
bul ettiğimiz maddeye merbut olan cedvelin ma
aş esaslarının karşısındaki para tutarları yekû
nu üzerinde durmak lâzımdır. Cedvelde aşağı
dan yukarı gidildiği vakit görülür ki 85 - 100 
lira arasında 15 lira fark yani % 15 ten fazla. 
100 - 120 arasında 20 lira % 20 fark 120 - 140 
arasında, 140 - 170 arasında 125, 170 - 200 ara
sında % 15 ve daha yukarıda 300 - 400 arasın
da % 25 fark vardır. Dereceler böylece çıkı 
yor. Bu kanun mucibince ücretli vaziyette kala
cak olanlarla, memuriyette kalacak maaşlı ar
kadaşlar arasında ücretliler lehine mühim tediye 
farkı olacaktır. Bu fark, Faik Baysal arkada-
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şımm buyurdukları gibi, hem tekaüd farkını, 
hem de memurin kanununun maaşlılara temin 
ettiği mevzubahs olan diğer hukukun yekûnu
nu fersah fersah ileri geçer. Yani şunu demek 
istiyorum ki; bir gün, bunlar için tekaüd hakkı 
istemek mevzubahs olursa tekaüdlüğün, maaşa 
geçtikleri günden itibaren hesab edilmesi mev
zubahs olmalıdır. Yani tekaüdiyeleri geriden 
başlamamalıdır, bu gün tekaüde tâbi olmadık
ları ve maaşlı memurlara verilen haklar bunlara 
verilmediği için, maaşlı memurlardan fazla pa
ra aldıkları, ücretlerinin maaşa tahvilinde naza
ra alınması icab eder. Aksi takdirde Hazine 
ağır bir tekaüdlük hesabı karşısında kalır. 
Bu madde mevzubahs olmuşken bu hususun da 
Şimdiden nazarı dikkate alınması kanaatinde
yim ve bunun için bir de takrir takdim ediyo
rum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bir sual so
racağım. Her maddede mevcud küçük küçük 
bazı farklarla kanunun tahsisat itibarile tutarı 
genişlemektedir. Bize, hâsıl olacak farkı encü
menimiz, 1 800 000 lira olarak ifade etmişler
dir. Bu maddelerle zannederim kanunun yapa
cağı fark 3 - 4 milyonu geçecektir. Bu nokta 
üzerine Bütçe encümeninin nazarı dikkatlerini 
celbederim. 

İkincisi de Receb Peker arkadaşımızın temas 
ettikleri nokta, çok mühimdir. Daha ziyade bu 
kanunla memur arkadaşları maaş cebhesine doğ
rudan doğruya celbedeceğimiz yerde ücreti da
ha cazib bir vaziyete sokuyoruz. Bu noktaya da, 
Bütçe encümenini teşkil eden arkadaşların na
zarı dikkatlerini celbederim. 

GENERAL ZEKİ SOYDEMİR (Erzurum) — 
Bu maddede dahi yabancı dil mevzubahs midir? 
Yani ücretliler de yabancı dile vâkıf olurlarsa 
bir derece daha yukan çıkacaklar mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, ben biraz daha ileri giderek bu mad
denin barem kanunundaki ruh ve maksada bile 
mugayir olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar, 
baremden kasdımız ne idi? Bütün Devlet me
muriyetlerini bir insicam altma alarak her keşi 
mümkün olduğu kadar maaşa bağlamak ve üc
retleri de mümkün olduğu kadar kısaltmak iken 
şimdi bu madde ile ücreti maaştan daha cazib 
bir vaziyete sokuyoruz. Muhterem Receb Peker 
arkadaşımızın buyurduğu gibi, yüzde mühim 
mikdarlan baremin haricinde ücrete sevkede-
cektir. Bütçe müzakerelerinde bizler ücrete 
çok dikkat etmeyiz. Ücret cedvelleri şöyle böy
le geçiverir. 

Yavaş yavaş ücretliler artacak ve yeni baş
tan bütçemize milyonlar ve milyonlar eklenecek
tir. Arkadaşlar, ücret işine nihayet vermek, üc
reti katiyen cazib şekle sokmamak lâzımdır. La
zımsa memur almalı ve o memur orada bütün 
hayatınca kalmalıdır. Memur bu gün lâzım de
ğilse, yarm da lâzım olmaz. Efendim, şimdi 

lâzım olur, yarın lâzım olmaz şeklindeki fikirle
rine iştirak edemem. Bunu zaten ihdas etme
mek lâzımdı. 

Hatıralarınızı maziye doğru irca ederseniz, 
bizim memuriyetleri azaltmak hakkında ne gibi 
mühim kararlar ittihaz etmiş olduğumuzu hatır
larsınız. Bu, çok eski bir zamana aid değildir. 
4 - 5 sene evvel bunun üzerinde durduk. Fena 
bir yola gittiğimizi, adedin ve mikdarın çoğal
dığını ve maaşın bir yük olduğunu düşünerek 
karar verdiğimizi hatırlatmak isterim. İşte bu 
karardan nükûl ettik, bütçenin maaş tahsisatı
nı 94 milyona çıkarttık. Ayni zamanda şimdi 
ücreti cazib bir şekle sokarak, memuriyetten 
35 - 40 lira ile iktifa etmek istemeyenleri bu 
ücretli yerlere getirerek yeni baştan bir ikilik 
ve arzu etmediğimiz bir çığrı açmış oluruz. Bü 
maadde bence çok muzir ve baremi baltalayan 
bir maddedir. 

FÜAD SİRMEN ( Rize ) — Arkadaşlar, bu 
kanunun heyeti umumiyesi müzakere edilirken 
de arzetmiştim ki, grupumuz Devlet teşkilâtı 
içinde daimî mahiyet arzeden hizmetlerin muka
bilinde bir ücretli vaziyet olmaması kanaatinde
dir. Fakat biz, bunu temin edecek hükmü bu 
madde ile değil, ileride gelecek ve daimî mahi
yet arzeden ücretli vazifeler kadrolarının yapıla
cağını âmir olan üçüncü muvakkat maddenin mü
zakeresi sırasında mütaleamızı arzedecek ve tak-
rimizi de takdim edecektik. Fakat bazı arkadaş
larımızın bu mesele üzerinde şimdi mütaleada 
bulunduklarını görünce bendeniz de bu hususta
ki mütaleamızm tekrarında fayda gördüm. 

Baremin arzu edilen gayeyi temin eden hü
kümleri tamamen ihtiva edebilmesi için hakika
ten daimî mahiyet arzeden vazifeler ücretli ol
mamalıdır. Ücret yalnız, odacı, bekçi gibi tâli 
mahiyetteki hizmetlere hasredilmelidir. 

İkinci olarak; ücretlerin, yalnız muvakkat 
mahiyet arzeden bazı hizmetler vardır, onlara 
münhasır kalması lâzımdır. Bunlardan gayri hiz
metler için ücret kalması şimdi bir çok arkadaş
ların tebarüz ettirdikleri gibi Devlet teşkilâtında 
esaslı vazife gören memurlar arasmda ikiliğin 
idamesidir ki bunda fayda değil bilâkis mazarrat 
mevcuddur (Doğru sesleri). 

Bu ücretliler teminata sahib değildirler. Ken
dilerine Devletin en esaslı işleri verildiği halde 
mukadderatı aşağı yukarı, kendisine âmiri mev
kiinde bulunan adamın arzusuna bağlanmış ma
hiyettedir. Biz düşünüyoruz ki, bu maddenin bu 
kanunda yeri varsa bu yer ancak arzettiğim gibi 
muvakkat mahiyette olan hizmetler karşılığı üc
retlere münhasır olmak lâzımgelir. O takdirde 
burada çalışacaklara şimdi Bütçe encümeni reis 
vekili arkadaşın söyledikleri gibi; bunlarm te
kaüdiyeleri olmaması, teminatları bulunmama
sı ve tevkifat bakımından ellerine geçecek para
nın maaşlılara nazaran daha az olması bakrnım-
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dan bir derece farklı olabilir kanaatindeyiz. 
Fakat arzettiğim gibi bu ancak muvakkat mahi
yet arzeden hizmetlere ve bir de odacı ve bekçi 
gibi tâli ve müteferri işlere münhasır kalmalı
dır. Bu hususta hazırladığımız takriri muvakkat 
3 ncü maddeye hasrediyoruz. Bu vesile ile gru-
pumuzun bu mesele üzerindeki düşüncesini de 
tekrar etmeği faydalı bulduk. 

BAŞKAN" — Başka mütalea var mı? 
REFİK İN'CE (Manisa) — Bir çok sualler-

soruldu, Bütçe encümeni cevab versin. Benim de 
sualim vardır. Ücretli ile memur arasmda ne fark 
vardır?. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Encümenimiz bu madde ile ücretliler üzerinde 
büyük bir tenzilât yaptı ve bununla bütçe üze
rindeki büyük bir yükü tahfif ettiğine kanidir. 
Bu gün ücretli vazifelere bilâkaydü şart memur 
alınmaktadır. Mektebden yeni çıkan her hangi 
bir zat derhal 150, 200 ve hatta daha fazla üc
retle memuriyete geçiyor. Bunda hiç bir mâni 
yoktu. Biz bu madde ile bunu tahdid ediyoruz 
ve diyoruz ki, yüksek tahsil görmüş olan her 
hangi bir şahıs ancak maaş olarak ne alabiliyor
sa onun bir derece yükseği ile ücretli bir vazife
ye girebilir. Meselâ 35 liranm tutarı olan ücret
le. Tatbikatta da bundan bütçenin istifade ede
ceğine kaniiz. 

Lisan bilen ücretlilere gelince; oradaki kay-
dimiz şudur : Her hangi bir ücretli vazifeye ta-
lib olan bir şahıs alabileceği ücretin bir üst de-
recesile memuriyete geçebilir. Binaenaleyh, 
üçüncü madde ile tesbit ettiğimiz derecelerden 
bir derece mafevk derece olmak üzere kabul 
edilmiştir. Devlet teşkilâtında daimî mahiyet 
arzeden vazifelerin ücretli olarak bulunmaması 
hususundaki noktai nazara gelince : Bunun üze
rinde de Encümen şu kanaate vâsıl olmuştur. 
Koyduğumuz bu esaslarla artık ücretli vazife
lere talib azalmaktadır. Yani rağbet maaşa doğ
ru meyletmektedir. Bir de üst maaş farkmm 
temin ettiği menfaatla maaşlı vazifelerin gerek 
tekaüd gerekse diğer bazı haklar arasmda tam 
bir muvazat olduğuna kaniiz. Bu itibarla müs
takbel teminatı elde etmek için maaşlı vazifelere 
talihlerin rağbet etmesini çok tabiî görmekteyiz. 
Nitekim bunun tatbikatını da bu barem kanunu 
elimizde olduğu vakit ve bu kanun müzakere 
edildiği sırada elimizden geçen teşkilât kanun
larında ücretli vazifelerin mühim bir kısmmm 
maaşa geçirildiğini gördük ve Heyeti Celileniz 
de bunları kabul etmiş bulunmaktadır. 

Yalnız daimî mahiyet arzeden bütün ücretli
lerin kaldırılmasını veya bu hususta bir hüküm 
koymağı iltizam etmedik. Bunun sebebi de ba
zı vazifeler vardır ki, vekâletler icraatında ken
dileri için temin etmek istedikleri faydaları mü
lâhaza ettikleri için daimî surette ücretli bazı 
vazifelerin bırakılmasını icab ettirir. Bunların 
ayrılması, için fırsat vermek lâzımgelir. 

Ücretlilerin kadrolarını Meclise bir teşkilât 
kanunu halinde getirileceği sırada Yüksek He
yet bunlar üzerinde tedkikatmı yapacak ve 
kararını almış olacaktn\ Fakat bir misâl ile 
arzetmek istedim ki evvelce hatta maaş şeklinde 
bulunan bazı memuriyetlerin dahi ücrete alın
masından bir faide mülâhaza edilmiş ve Meclisi 
Âli de bunu kabul etmiştir. Bunun hakkında 
bir misal verebilmek için Maliye tahsildarlarım 
arzedeceğim. îşte bunlarm ücretle alınmasında 
faide mülâhaza edilerek bunlarm maaşları üc
rete tahvil edilmiştir. 

Bunların ibkası muhtelif cebhelerden fai-
deli ve lüzumlu görülebilir. Bütün daire teşkilâ
tında aşağı yukarı üçte bir derecesinde gördü
ğümüz ücretli memurla bir karar almadan evvel 
tedkike muhtaç vaziyette gördük. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Fayik Baysal arkadaşımı çok dikkatle din
ledim. Fakat bütün müdafaaları için ter
sine, yani bizim tezimizi ortaya koyuyor. 
Buyurdular ki, bütçeyi kabartmamak için 
bunu yapıyoruz. Eğer prensib olarak Büt
çe encümeni bütçeyi kabartmamak istiyor
sa evvelâ böyle bir fazladan maaşı ücretli
lere vermemesi lâzımdır. Yani kabartmamaktan 
benim anladığım, her hangi bir şeye bir şey 
ilâve etmemekle olur. Ücretli memura da bir de
rece fazla verdiniz mi bütçe kabarır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Beş sene.. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
beş seneyi biz size acı acı söyliyeceğiz, siz de ce
vab veremiyeceksiniz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Beş sene demedim, beş derece. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Rica 
ederim süzümü kesmeyin, ben sizi sessizce din
ledim ve not aldım . 

Demek ki bir kere bütçenin kabarması en
cümen tarafından bu müdafaa olarak kullanıla
maz. Bütçe encümeni burada 200 lira ile me
mur alabiliriz diyor. Arkadaşlar barem yapıyo
ruz, haksızlığı ortadan kaldıralım diyoruz, sonra 
da orada bir memur dururken hariçten 200 lira 
ile memur alınabilsin diyoruz. Müsavatsızlığa 
mani olmak için bir taraftan kayid koyuyoruz. 
Burada da % 35 fark koyduk, bu müsavat de
ğildir arkadaşlar, Faik Baysal arkadaşımız tah
sil memurlarından fayda görüldüğünden bahsetti. 
Bunu biz koymadık. Bunu ancak Maliye vekili 
söyler. Maaşlı memurdan ziyade bana ücretli 
tahsil memuru lâzım demiş, bizden karar istemiş, 
Meclis de onun arzusu ile bunu kabul etmiştir. 
Maliyenin getirdiği şeyi, kendi çalışması için 

musib gördüğü ve arzu ettiği için ona Meclis sa
lâhiyet vermiştir. Yoksa Meclis onu illâ yap diye 
zorlamış değildir. Binaenaleyh bu da misal ola
maz. Arkadaşlar, maaş meselesi mevzubahs de-
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ğildir. Biz ücreti fazla vererek cazib olmasının 
aleyhindeyiz. Onu kabul etmiyorsunuz, pekala 
Arkadaşlar, soruyorum: Bu gün Devlet mües
sesesi içinde Adliye vekâleti, Dahiliye vekâleti; 
Maliye vekâleti, Ticaret vekâleti ile Millî Müda
faa vekâletinin çalışma sistemi arasmda fark 
var mıdır? yok mudur? Büyük fark vardır. Ben 
size bundan dolayıdır ki, daima Millî Müdafaa 
vekâletini misal getiriyorum. Orada ücret faslı 
okadar zaif ve o kadar tali hizmetlere münha-
srrdırki işte bunu, Faik Baysal arkadaşımın mü
dafaasının reddine en büyük sebeb olarak gös
teririm. Millî Müdafaa vekâleti ücreti kime verir, 
sivil hocalara, hasta bakıcılarına hademesine ve 
hukuk müşaviri gibi bir kaç müstesna memuruna 
verir. Orada herkes maaşlıdır. Bir memur ne ol
duğunu bilir, memuriyetinin vaziyetini bilir, 
kadrosu nedir bilir,, her şey de makine gibi trkrr 
tıkır gider. Zannediyormusunuz ki, askerlikte 
yalnız geri dön, ileri marşla hareket edilir. Ha
yır, sistemi, metodu iyi ve kuvvetli olduğu için. 
En iyi metodları alır, değişmez metodları alır 
ve işini yürütür. Fakat işte bizim barem kanu
numuz, işte maaş kanunumuz, işte ücretlerimiz. 
Daima yanlıştır, onun için daima fena yürür ve 
yine onun için her gün ve her dakika tadil 
edilir. Binaenaleyh biz bu işleri yaparken Devleti 
bu büyük ücret derdinden kurtarmağa çalışmalı 
ve bu gibi meyillere mâni olmalryız. Barem kanu
nunun hedefi de odur. Durup dururken yine üc
reti cazib şekle sokuyoruz. Ne olur? Bu ücretle 
memur gelmezmiş Gelmesin arkadaşlar. Bunu 
azaltmak için zaten kararımız vardır. Böyle bir 
tedbiri ele geçirdikten sonra aramızda mutaba
kat hâsıl olursa çok iyi neticeler verir. Gelmiyen-
ler gelmesinler. Binaenaleyh bu maddeye lüzum 
yoktur, kaldırılması lâzımdır. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Şim
diye kadar olduğu gibi 200 liraya veya daha 
yüksek fiatlarla daktilo alabilecek misiniz? (Gü
lüşmeler) 

' FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
madde ile, demin arzettiğim gibi, üçüncü madde
nin gayet sıkı alâkası vardır. Şayed üçüncü mu
vakkat madde hakkmda arzedeceğimiz teklifler 
kabul buyurulursa o zaman hakikaten bu mad
deye lüzum kalmryacaktır. Fakat bu teklif ka
bul edilmez ve şimdi bazı arkadaşların teklifi 
gibi bu madde kanundan çıkarsa şu vaziyet ha
dis olacaktır. Bu günkü gibi ücretliler her hangi 
bir kayde tâbi olmayacaktır. Binaenaleyh iste
nilen kimseye, ücretle istihdam edilmek şartile 
en yüksek ücret verilebilecektir. Zannediyoruz. 
ki, Yüksek Meclisin arzusu ve kanaati böyle de
ğildir. Binaenaleyh bendeniz rica ediyorum. Bu 
maddenin müzakeresini üçüncü muvakkat mad
deye talik edelim ve beraber müzakere edelim. 
O zaman daha salim bir neticeye varmış oluruz. 
(Doğru sesleri) 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 

Arkaaşlar; bir noktayı tenvir etmek isterim. 
Bunu diğer maddelerin birinde dahi göreceğiz. 
Ücretlerden maaşa intikal işinde bir kıstas kabul 
edilmiştir. Ücretli bir memur maaşlı vazifeye 
geçtiği zaman bir derece daha aşağı vazifeye 
konacaktır. Maaşlı bir memur da ancak bir de
rece yüksek ücrete geçebilecektir. Bu esaslı bir 
hükümdür ve bunu bütün Devlete aid müessese
lerde tatbik edeceğiz. Binaenaleyh ilânihaye üc
ret diye kalabilecek, inhisarlar vesair memuri
yetler gibi mülhak bütçelerdeki vaziyetlerde de 
kabili tatbiktir. Bu itibarla üçüncü muvakkat 
maddede konacak esas, kadroların Meclisi Âli
ye şevkini temine matuf olan hükümdür. Ora
da belki bazı kayidler ilâve edilecektir. Bu kad
roda bazı vazifeler maaşa intikal edecektir. Bu
raya böyle bir kaydin ilâvesile ilânihaye yaşaya
cak olan ücretli vazifelerin maaşla olan münase
betini bertaraf etmek için bir sebeb teşkil et
mez. Bu itibarla bu zararlı bir netice tevlid ede
bilir. Bunun için bu esası muhafaza ediyoruz. 
Ancak bir derece üste geçebilir. O da mutlak 
değildir. Yalnız bunları kayid altına alıyor. 
Binaenaleyh bu hükmün burada kalması zaruri
dir. Hüküm heyeti edilenindir. 

RECEBPEKER (Kütahya) —Arkadaşlar ;bu 
madde kanunun mühim, belki de bel kemiği fıkra
larından birini teşkil eden bir maddedir. Üze
rinde arkadaşların durmağa hakları vardır. Yal
nız Fuad Sirmen arkadaşımızın izah ettikleri 
gibi bu maddenin muvakkat üçüncü madde ile 
alâkası değil, hatta ondan daha çok 2 nci mu
vakkat maddenin bünyesile alâkası vardır. Mu
vakkat ikinci madde, Devlet hayatında mevcud 
olan bütün ücretlileri yani baremin yeni koyduğu 
sınıflara göre tesbit eden bir maddedir. Yani bu 
maddenin, ayni işe temas eden bu kanunun her 
maddesinin bütün tadillerile irtibatı vardır. Bi
naenaleyh maddenin irtibatından dolayı onu öte
kine talik etmek ve nihayet arzettiğim gibi da
ha başka maddelerin taallûku olduğu için de on
lara talik etmek müzakereyi çorbaya çevirir. Ta
biidir ki, müzakere usulüne aid takdir reisimi-
zindir ve nihayet kararınızla halledilir. Yal
nız şunu arzetmek isterim ki, bu maddenin ehem
miyeti meydanda olmakla beraber 3 ncü muvak
kat maddeye taliki doğru olmaz. Bilhassa ikin
ci madde ile alâkası daha barizdir. Bu madde 
kendi basma mütalea olunmalıdır. 

İkinci bir nokta da, tekaüd işidir. Yakmda 
geçmiş müzakerelerimizde ücretli olan büyük 
müesseselerimizde İnhisarlar idaresi gibi Dev
let demiryolları idaresi gibi bir takım müesse
selerde tekaüdlükler ayrı birer kanunla temin 
edilmiştir. Bu cereyan devam edince yarm yeni 
teşetkkül etmekte olan Devlet denizyolları için 
ve daha sonra da Devletin muhtelif teşekkülle
rinde ücretle çalışanların tekaüdiyesine doğru 
gitmek ihtimali vardır. Binaenaleyh arzum bu 
madde münasebetile bu vaziyeti şimdiden önle-
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mek maksadını ifade ederken şimdi müzakere 
mevzuu olan maddenin asimi bozmağa onda rah
neler husule getirmeğe, teklif sahibi olan ben
deniz taraftar değilim. Hatta tekaüd meselesi 
üzerine verdiğim takririn madde metni olarak 
ortaya konmasının iddiacısı da değilim. Yalnız 
maddenin bünyesine uygun olması ve buna tesiri 
altında heyeti umumiyenin ve encümenin nazarı 
dikkatini celbetmek için bu takriri verdim. Eğer 
encümen bunu alır ve kanunun bünyesine aid ol
mak üzere tekaüdlük ve ücretlilik sıfatlarının 
tesbiti için ayrı bir madde ile bunların halledil
mesi üzerinde duracağım. 

Maddenin şimdiki bünyesi üzerinde fik
rimi arzedeyim. Bu maddeyi ceffelkalem 
kaldırarak ücretli sınıfı birden bire maa
şa kalbetmek suretile Devletin bu gün
kü bünyesinde bir zarar hâsıl olmasına taraf
tar değilim. Bu, Devletin bu günkü bünyesini 
sarsar. Ücretin maaşa kalbi gibi mühim bir me
sele hazırlanarak ve ayrıca müstakil mesele ola
rak derpiş edilmelidir. Gerek encümen olsun, 
gerek bu iş ile alâkadar daireler olsun böyle 
bir teklifi yerine getirmek için bir zamana ve 
fırsata sahib olmalıdırlar. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Bütçe encümeni 
reis vekili arkadaşımızın izahatından sonra haki
katen anlaşıldı ki bu maddenin müzakeresini 
üçüncü muvakkat maddenin müzakeresine talik 
etmektense, üçüncü muvakkat maddenin müza
keresini buraya almakta daha fazla faide vardır. 
Şurasmm Yüksek Meclisçe prensib olarak kabul 
edilmesi lâzım gelir ki daimî vazife mukabili 
ücretli memur bu kanun çıktıktan sonra da kala
cak mı, kalmıyacak mı? Buna Yüksek Meclis ka
rar verdikten sonra aşağıda gelecek maddeler 
de ücretliler hakkmda hükümler vardır, onun 
üzerinde işlenebilir ve bir karar almabilor. Bi
naenaleyh prensib olarak evvelâ bunun halledil
mesi lâzımdır. Muvakkat üçüncü maddede şöyle 
denmektedir: « daimî mahiyeti haiz bulunan
ları ve 12 nci maddede yazılı ücretli memuriyet
leri gösteren ve bu kanunun 11 nci maddesine 
göre teşkilât kanunlarına eklenmesi icab eden 
daimî ücretli kadrolara müteallik layihalar en 
geç 1 ikinci teşrin 1939 tarihine kadar B. M. Mec
lisine verilir». 

Şimdi bu 1 ikinci teşrin tarihine kadar önü
müzde bir çok aylar varken biz rica ediyoruz ki 
Hükümetimiz ücretlilerin kadrosunu yapmakla 
iktifa etmesin, böyle daimî vazife mukabilinde 
olan ücretlilerin hepsini maaşa tahvil ederek 
maaş kadrosuna eklesin ve bu kanunun içinde 
artık ücretli bir maaş ikiliği kalmasın. Ücretliler, 
demin arzettiğim gibi, yalnız muvakkat mahiyet
teki işlere hasredilmiş olsun. 

Receb Peker arkadaşımız bu maruzatımın da
ha ziyade muvakkat ikinci madde ile alâkadar 
olduğunu söylediler. Gerçi muvakkat ikinci mad
denin bu işle alâkası vardır. Fakat prensib iti-

barile halen üçüncü madde iledir. Muvakkat 
2 nci madde malûmu âliniz bu gün ücret almakta 
olanların bu kanunun neşrinden sonra indirile
cekleri derecelerin ne olacağını tesbit etmekte
dir. Bu gün ücret almakta olanların Devlete ne 
zaman intisab etmişlerse ve tahsilleri ne ise, 
maaş ve ücertte geçirdiği müddet ne ise geçebi
lecekleri dereceyi tayin etmektedir. Bu hale na
zaran ondan fazla ücret almakta iseler bu far
kın 25 de bir nisbetinde indirilerek, 25 ayda iza
lesine matuf bulunmaktadır. Prensib maddesin
deki maruzatımı nazara alırlarsa esas meselenin 
muvakkat 3 ncü madde ile halledileceği kendili
ğinden meydana çıkar. Binaenaleyh şimdi tak
dim edeceğim bir takrir ile muvakkat 3 ncü 
maddenin takdimen ve bu madde ile beraber 
müzakeresini istirham ediyorum. Çünkü bu ka
bul buyurulduğu takdirde Faik Baysal arkada
şımızın üzerinde durduğu mahzur da kalmıya-
caktır. Evvelâ bu prensib meselesini halleder
sek ondan sonra da gerek bu maddede gerek 
buna müteferri diğer hususlarda da yanlış bir 
neticeye varmamış oluruz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
İSMET EKER (Çorum) — Bu kanun maaşa 

doğru gidiyor muhakkak, hedef maaştır? Fakat 
ücretlileri derhal maaşa geçirmek imkânsızlığı 
karşısında iseler; onun için zaman istiyorlarsa 
bittabi ücretlilerde münhal vuku bulacak. O za
man bu maddenin hükmü lâzımdır. Yok eğer 
defaten ücreti maaş yapacaklarsa bu maddeye 
lüzum yoktur. Bunu encümen veya Hükümet 
izah etsin ki biz de reyimizi ona göre kullanalım. 

ZİYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — Öy
le anlaşılıyor ki ücretlerin kalkması mevzubahs 
değildir. Benim itirazım da ücretlilerin bir üst 
dereceye geçmeleridir. Hiç olmazsa ücrete ge
çecek insanlar, o derecedeki maaşm muadiline 
geçsinler. Bu maddede kasdedüen, ücretin kalk
ması değil, ücrete gireceklerin bir derece üstün 
tutulmasıdır. Benim itirazım budur. Prensib iti-
barile bunun aleyhindeyim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Na. V. ALİ FUAD CEBESOY (Konya) — 

Efendim, affedersiniz, bir nokta hakkmda arzı 
malûmat etmek istiyorum. O da ücretlilerin 
derakab maaşa geçib geçmemesi. Bu, bir. 

Bir de ne kadar müddet sonra geçebilirler ve 
kamilen geçmek imkânı olabilir mi, olamaz mı? 

Bu mesele en ziyade Nafia vekâletini alaka
dar ettiği için müsaade ederseniz bu husustaki 
fikirlerimi arzedeyim. 

Mjalûmu âliniz bizim vekâletin üçte iki me
murları mütehassıs, mühendis ve fen memuru 
gibi kimselerdir. İşlerimiz ise gün begün in
kişaf etmekte ve yeni yeni mütehassıs elemanla
ra lüzum göstermektedir, öyle zaman oluyor M, 
yeni bir iş çıkıyor, ve bu işin icab ettirdiği ye
ni bir mütehassıs aramak lâzımdır. Onun için 
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elimizdeki kanunlara tebaiyet edecek olursak 
mümkün olmuyor, fakat işin icabı mutlaka ara-
yıb, bulub getirmek lâzım geliyor. Bu noktai 
nazardan Bütçe encümeninde bu iş görüşülür
ken bir çok mütehassıs yerleri ayırdık. Arala
rında ücretli bulunmak zarureti muhakkaktır. 
Hattâ bunlar kâfi dahi gelmiyor. Fakat prensi
be uyalım diye azamî fedakârlık yaptık. Bu
nunla beraber yine istikbal gösteriyor ki, yeni 
yeni işler karşısında yeni mütehassıslara ihtiyaç 
hâsıl olacaktır ve oluyor. O işler için mütehas
sıs adamlar lâzımdır. Halbuki, biz de bu dere
ce liyakatte bu işi görecek adam yoktur. Hat
tâ, bu gün yüksek mühendis mektebimizde do-
çendlerimiz vardır. Daha fazla tekemmülleri 
için Avrupaya gönderilmelerine lüzum görül
müştür. Binaenaleyh, biz bu adamları nerede 
bulsak memleketin umuru nafiası bakımından 
alıb kullanmak mecburiyetindeyiz. Devairi Dev
lette bu vaziyette bulunanlara bu müsaadeyi bı-
-̂akmanız* rica ediyoruz. 

tSMET EKER (Çorum) — Şu halde madde
nin kalması lâzım. 

ABDURRAHÎMAN NAGÎ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar; altıncı maddenin mü
zakeresi esnasında bir nokta arzetmiştim. Bu 
maddenin müzakeresi esnasında da yine o ciheti 
Yüksek huzurunuzda arzetmek istiyorum. 

Muhterem General vaziyeti bize izah buyur
dular ve bir çok mütehassıs adamlara ihtiyaç 
olacağını ve bunları hariçden tedarik mecburi
yetinde kalacaklarını söylediler. Bu 13 ncü 
maddede ihtisas mevkii diye, Nafia vekâletinde 
bir kaç yer tahsis edilmiştir. Bunlar yüz liralı, 
90 liralı ve hattâ 80 liralı yerlerdir. Halbu ki, 
icabında hariçten mütehassıs olarak mühendisler 
almak icab edecektir. Mütehassıs yeri diye gös
terilen yerler için hariçten ve serbest çalışan mü-
mühendislerden alınmak istenildiği, zaman ma
alesef baremin ilk derecesinden başlatmak mec
buriyetinde kalacaktır. O bu demektir ki, bu 
vaziyet dahilinde hariçte 10 - 20 sene meslekte 
çalışmış ve meslekinde ihtisas kesbetmiş bir mü
hendisi alıb, 35 lira üzerinden maaş teklif edile
cektir. Kendilerine 70 - 80 lira maaşlı bir me
muriyet vermek imkânını bulamayacaklardır. 
Bu vaziyette bu mühendislerden istifade edile
meyecektir. Çünkü kimse bu para ile buraya 
gelmeyecektir. Onun için 2 numaralı cedvelde 
bu esası nazarı itibare almak lâzımdır. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Sözlerinizin bu madde ile alâkası yoktur. 

ABDÜRRAAHÖMCAN NAOÎ DEMÎRAĞ 
(Sivas) — Bu madde ile alâkası vardır, onun 
için söylüyorum. Muhterem vekilimizden soru
yorum: hariçten böyle 70 - 80 lira maaşlı mü 
hendis almak istedikleri zaman hangi maddeye 
istinaden alacaklardır? Bu adamlara ihtiyaç 
varsa bu maddedeki ihtisas mevkilerini artırsın
lar, yahud mühendisler için hiç bir kayde tâbi 

olmadan şu dereceden yukarı mühendis alına
bilir diye bir kayid ilâve edilsin ve illâ eksik 
bir şey yapılmış olur, noktai nazarım bundan 
ibarettir. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
ücretliler meselesini bendeniz başka bir noktai 
nazardan mütalea etmek istiyorum. Meclisin 
umumî havası maalesef görüyorum ki, ücretliler 
hakkmda pek muhabbetkârane değildir. Fakat 
hemen şunu da ilâve edeyim ki ücretli memurla
rın büyük bir ekseriyeti, bu muhabbetkârane 
olmayan havayı kendi lehlerine telâkki ederler 
ve maaşa geçmeği memnuniyetle kabul ederler, 
bunun da tabiî bir çok sebebleri vardır ve gayet 
basittir. Malûmu âliniz maaşların bir çok temi
natları vardır, sonra tekaüdlükleri ve ikramiye
leri mevcuddur ve daha sonra ailesine, çocukla
rına eytam ve eramil maaşı bırakırlar, bunların 
hiç biri ücretlilerde yoktur. Bu itibarla bende-
nizce bu mesele şu noktadan mütalea olunmalı
dır: Bütçe encümeninin salahiyetli mütaleasmı 
rica ediyorum, bütün ücretlileri maaşa kalbe-
dersek bunun bütçeye tahmil edeceği mükellefi
yet nedir, vaziyet bu günkünden daha ağır mı, 
yoksa daha hafif mi olacaktır? Bu noktayı öğ
renmek istiyorum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, maaş ve ücret diyerek iki nam al
tında verilmekte olan muhassasat bu gün konul
muş bir esas değildir. 1929 senesindeki ilk tevhid 
ve teadül kanununda dahi, ücretlerin maaşa 
kalbedilmesine dair bir hüküm konulsun denmiş 
ve bir müddet tayin edilmiştir. Demin Nafia 
vekili arkadaşımızın vermiş olduğu izahat dahi 
teyid eder ki bu iş hakikaten üzerinde durulması 
ve tedkik edilmesi lâzımgelen bir iştir. Buyur
dular ki; ücretleri kaldırır maaşa kalbedersek 
bütçe üzerindeki tesiri ne olur? Bunlarm hepsini 
maaşa geçirmek ve ücretli sınıfı kaldırmak lâ-
zmıeden midir? Yoksa içinden her hangi bir sı
nıfın kalması icabediyor mu Bunun için uzun 
uzadrya Bütçe encümeninde müzakere yapıldı ve 
Hükümetin teşrini saniye kadar bu hususta ted-
kikat yapması kabul edildi. Binaenlayeh bunun 
birden bire kaldırılması bütçede büyük bir sar
sıntı husule getirmesi muhtemel bulunduğundan, 
bunun doğru olmryacağı kanaatindeyim. Şimdi
lik maddenin aynen kabulünü dilerim. Takdir 
yine Heyeti celilenizindir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Takrir
leri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Yeni kanunda ücretliler için bir fazla derece 

derpiş edilmiş olduğuna göre ileride bunlar hak
kında tekaüd muamelesi düşünülür ise hizmet 
müddetlerinin hesabında geçmiş zamanm itiba
ra alınmaması doğru olur. Bu maksadı t emin 
edecek bir şekil tesbit edilmek üzere takririmin 
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encümene verilmesini teklif ederim. 
Kütahya 

Receb Peker 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen muvakkat üçün
cü maddenin bu madde ile birlikte takdimen 
müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

BÜTÇE E. REtS VEKÎLÎ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Receb Pekerin teklifini encümene 
alacağız. Orada dermeyan edilen noktayi na
zara göre icab ediyorsa o hükmü ihtiva eden bir 
ma?dde tanzim eder, huzuru âlinize getiririz. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Maddeye bağ
lı olmadığımı arzetmiştim. Takririmi heyeti 
umumiye tasvib ederde encümene giderse ayrı 
bir madde olarak da nazara alınabilir. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Bu madde ile 
ücretliler bir derece üste geçiyor. Ecnebilerle 
evli olanlar da bu suretle geçebilir mi, geçemez 
mi? 

BÜTÇE E. REİS VEKÎLÎ PAÎK BAYSAL 
(Kayseri) — Ücretli memurların vaziyetleri de 
diğer memurlar gibidir, memurlar hakkındaki 
bütün şartların bunlarda da tamamen cereyan 
etmesi gayet tabiidir. 

BAŞKAN — Takririn ihtiva ettiği noktai na
zara göre ayrı bir maddenin getirilmesine mu
vafakat ediyor musunuz? 

REOEB PEKER (Kütahya) — Ayrı bir mad
de olarak getirilmesine muvafakat ediyorum. 

BAŞKAN — Receb Pekerin takririni tekrar 
okutuyorum. 

( Receb Pekerin takriri tekrar okundu ) 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bu takrir reye 

konamaz. Bu takrir bütçe bakımından memur
ların tekaüdlüğüne aid bir mütaleadır. Bu müta-
leayı Bütçe encümeni kendi noktasından şaya
nı tedkik bulmaktadır. Alsın. Reye konmasm. 

REOEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşımı
zın takririmin reye konulmaması hakkındaki 
esası nereden aldıklarını bilmiyorum. Fakat re
ye konsa da olur, konmasa da.... 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Reye konulamaz. 
Çünkü nizamnamede « bir madde ile alâkası olan 
takrirler » diyor. Bunun madde ile alâkası yok
tur. Onun için konamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Reye koyu
yorum (Gürültüler). Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Diğer takriri tekrar okutuyorum : 
(Rize mebusu Fuad Sirmenin takriri tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar ... Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alın
madı (Maddeyi reye koymadınız sesleri). 

Madde enrümene gitti (Madde değil, takrir 
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t encümene alındı sesleri). 

Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Hususî bir meslek bilgisine 
ve ihtisasına ihtilaç gösteren memuriyelere 
Devlet teşkilâtına dahil vazifelerde müstah
dem olanlar arasından kanundaki esaslar da
iresinde ve ehliyet dereceleri bakmımdan ter
fian veya naklen getirilecek kimse bulunmadı
ğı takdirde, bu memuriyetlere hariçten Devlet 
memuriyetlerinde hiç bulunmamış veya memuri
yetle alâkaları en aşağı bes senedenberi kesil
miş; bilgi, ihtisas ve tecrübelerile mütemayiz 
kimselerin kadrodaki derece maaşlarile bu ka
nunda yazılı kavidlerle mukayyed olmaksızın 
îcra Vekilleri Heyeti karairle tavinlerı caizdir. 

Bu gibiler muayyen terfi müddetlerini dol
durdukça yine ihtisaslarile alâkadar diğer ihti
sas mevkilerine nakil ve terfi edebilirler. Şu ka
dar ki, bu dereceler bunlar için mükteseb hak 
teşkil etmeyib bu memurivetler haricindeki me
muriyetlere nakil ve tahvillerinde ve tekaüdl ilk
lerinde tahsil vaziyetlerine ve hizmet müddetle
rine göre iktisab edebilecekleri derece maaşı 
esastır. 

İhtisas mevkileri teşkilât kanunlarma bağlı 
cedvellerde gösterilir. Bu kabîl maaşlı memu
riyetler bağlı (2) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

Bu memuriyetlerde istihdam edileceklere bu 
kanunun umumî ükümleri dairesinde almakta 
oldukları derece maaşmı iktisab edinceye kadar 
muvakkat tazminat verilmez. 

Bu madde ükmü ücretlilere de şamildir. 
BAŞKAN — Madde akkında mütalea var mı? 
ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ar

kadaşlar; bu maddede hepinizin nazarı dikka
tinizi celbi icab eden bir kelime var; mütehassıs 
ve ihtisas. Îhtsas ve mütehassıs nedir? Hükü
met bize bunu tarif etmelidir. Encümen bize 
bunu tarif etmelidir, kanun bunu bize tarif et
melidir. 

İhtisas nasıl bir hizmettir, biz bunu tarif et
mezsek yarm hepimizin mütehassıs olacağımıza 
şekkü şüphe yoktur. (Gülüşmeler) Çünkü arka
daşlar, herhangi bir vekâletin bir hizmetini aJa-
lım, mütehassıs kimdir? Marangoz. Buyurun bu 
da var. Onun için muhterem encümenimizden ri
ca ediyorum «mütehassısı» nasıl anlıyorlar, ih
tisas hizmetleri nedir ve devletteki ihtisas hiz
metleri muayyen midir? bildirsinler, izah etsin
ler. 

Ayni zamanda muhterem Maliye vekilinden 
rica ediyorum, Devletçe mütehassısın tarifi ne
dir? Evet Generali gösteriyorsunuz amma, Gene
ral ancak Nafia işlerindeki mütehassısı tarif 
eder. Bütçedeki mütehassıs tarifini ancak Maliye 
vekili tarif eder, onun ağzmdan dinlemek iste
riz. Bu madde mütehassıs tarif edilmeden çıkar-

' sa hiç bir fayda temin etmez. Behemehal hiç ol-
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mazsa bu maddede mütehassıs ve ihtisası tarif 
eden bir kayid bulunması lâzımdır: Lütfen bize 
cevab versinler. 

REFlK ÎNOE (Manisa) — Ziya Gevher ar
kadaşımızın noktai nazarma iştirak ederim. İh
tisasa ehemmiyet verdiğimiz nisbette işler düzel
tilme yoluna girmiş olacaktır. Mümkün olduğu 
kadar bir şahsm üzerinde muhtelif ihtisasların 
toplanmış olduğunu görmek, insanlara aksi tesir 
ediyor. Temenni ederiz ki bu kanun bu gibi aksi 
tesirlerin önüne geçmeye vesile olsun. Şimdi bu 
mevcud kanuna göre bir adamm mutahassıs sa-
yılabilmesi için kayid şudur: mevcud kadro da
hilinde o vazifeyi görecek memur yoksa ve ken
disi dahi Devlet memuriyeti yapmamışsa ve ya-
hud Devlet memuriyetinden en aşağı 5 sene evvel 
ayrılmışsa, bunlar icra Vekilleri heyeti kararile 
şu kadrodaki maaşlara, derece ile mükellef ol
mamak şartile tayin olunurlar. Çok güzel, ihti
sasa hürmet. Bir kimyager, tabiatile kendisine 
Mmyegerlik etmek vasfmı verdiği salâhiyete bi
naen 100 -125 lira aslî maaşa tayin edilir. Şimdi 
bu şekilde koymuş olduğumuz ahkâma muhalif 
olarak, halen mütehassıs diye tanınmış olanlar 
varsa onların vaziyeti hukukiyeleri ne olacak
tır? Binaenaleyh bence Bütçe encümeninin bu 
noktayi tenvir etmesi lâzımdır ki Devlet maki
nesinin işlemesi için ihtisasa hürmetin bir ifadesi 
olmuş olsun. Yahud ihtisası olmadığı halde ihti
sası var zannile yapılan muamele tashih edilmiş 
olsun. 

Bundan sonra Bütçe encümeninden ufak bir 
kelime tashihi rica edeceğim. Ufak bir fıkra var. 
«Bu gibiler» diye başlryan bu fıkrada «teşkil et
meyip» tâbirini müsaade ederseniz (teşkil et
mez) şeklinde tashih edelim. Arzettiğim tashih 
muaddel maddededir. «Bunlar için mükteseb hak 
teşkil etmez» diyelim. «Etmeyip» dersek sondaki 
cümle sakat düşüyor. Orada (ve) ye lüzum yok
tur. «Bu memuriyetler haricindeki memuriyet
lere nakil ve tahvillerinden» sonra, virgül, on
dan sonra «tekaüdlüklerinde tahsil vaziyetelrine 
ve hizmet müddetlerine, göre iktisab edebilecek
leri derece maaşı esastır» diyelim, ifade tamam 
olsun» 

B. E. EEİSI MÜKİERREM UNSAL (İspar
ta) — Muvafık, bir mahzur yoktur. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKIN (Diyarbakır) — 
Bu kanun lâyihasına merbut olan cedvelde bü
tün vekâletlerin mütehassısları yazılmıştır. Fa
kat Millî Müdafaada mütehassıs yok mudur? 
Millî müdafaanın top, barut şu, bu fabrikaları 
var, Meselâ burada Askerî fabrikalar umum mü
dürü mütehassıs olmaz mı? Onun için bu ciheti 
kah etmelerini Bütçe encümeninden rica ediyo
rum. 

BÜTÇE E. BEİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bu madde hükmünü, 1452 numa
ralı kanunda mevcud ihtisas istisnası maddesini 
takyid etmek suretile buraya almış bulunuyoruz. 

Orada alelitlak, ayni kelime ile, (İdarî zaruret 
ve ihtisası icab eden vaziyetlerde, Heyeti Vekile 
kararile bu kanundaki esaslarla mukayyed ol
maksızın memur alınabilir) şeklinde umumî bir 
salâhiyet vardı. Biz bu esası müzakere ettiğimiz 
sırada Ziya Gevher arkadaşımızın tevakkuf et
tiği ihtisasın tarifinde de durduk. Maarif vekâ-
letile dahi temas ettik. Gördük ki, her hangi bir 
şekilde yapılacak tarifle umumî bir salâhiyet 
vermek bu barem kanununun istihdaf ettiği 
esaslı gayeleri istihdaf edebilir, bazı Hükümet 
ihtiyaçlarını da bozabilir. Bu itibarla hususî 
meslek, bilgi kaydile bağlıyarak böyle istisnaen 
getirilebilecek memuriyetleri tadad etmek sureti
le zapturapt altma almağı tercih ettik. Huzuru 
âlinizde bulunan lâyihanın 73 ncü sayrfasmda 
bütün vekâletler için hangi mevkileri bu mad
deye istinaden getireceğimizi tadad etmiş oluyo
ruz. Ayni zamanda burada başka bir esası dahi 
mütalea ettik. İhtisas sahibi olan veya bir 
meslek bilgisine ihtiyaç gösteren bu vazifeleri, 
teşkilât dahilinde bulunan memurların, bu istis
naî hükme istinden yukan bir dereceye birden 
geçmelerini menedecek esasları dahi burada der
piş ettik. Binaenaleyh dairelere hakikî ihtiyaç
ları olan ve serbest hayatta çalışan bir mühendis 
bir doktor veya diğer saydığımız vazifelerin 
serbest hayatta çalışanlarının ancak İcra. Vekil
leri Heyeti kararı ile vazifeye getirilmesi imkâ
nını vermiş bulunuyoruz. Bununla sanryoruz ki 
koyduğumuz esaslardan istifade ederek artık 
her memuriyete mütehassıs diye memur getir
mek imkânlarını kaldırmış oluyoruz. Tedkik bu-
yurulduğu sırada görülür ki Gümrüklerde 3, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin kadro
sunda, mütehassısları çok olan bu kadroda 19, 
Nafia vekâletinde 30 veya 31 olarak tesbit edil
miştir. Münakalât vekâletinde de tahdîd edil
miştir. Ticaret vekâletinde 10 veya 12, İktisad 
vekâletinde 6 ihtisas mevkii vardır. 

Bu itibarla bu maddedeki kaydu şartlara 
göre encümeniniz bu ibarenin hem kanun esasmı 
tamamen mahfuz tutacağmı ve ayni zamanda 
Devletin hakikaten ihtiyacı olan vazifelerde de 
hariçteki ihtisas sahiblerinin gelmesini temin 
edecek hükümler koyduğumuza kani bulunuyo
ruz. Askerî kadrolara gelince: Bu kanun aske
rî memurlar ve teşekkülleri sinesine almış de
ğildir. Ayrıca askerî memurlar bareminde mü
lâhaza edilen noksan keyfiyetinin düşnülmesi 
icab ediyorsa oradaki mütehassısları da bir ced-
vele raptediyoruz. 

Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Bir sual. Sıhhiye vekâletine aid bir cedvel var
dır burada. Malûmu âliniz hususî bir kanunla 
doktorların ne suretle mütehassıs olacakları tes
bit edilmiştir. Bu mütehassıslar bu cedvelden 
hariç midir? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Hayır, mütehassıs diye kanunun 
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kabul ettiği zevat ancak bu vazifelere istisnaen 
gelebilir. Yoksa ihtisas vesikası almıştır diye 
bilâkaydüşart her hangi bir vazifeye gelemezler. 
Ancak saydığımız vazifelere tayin edildikleri 
takdirde bu hükümden istifade edebilirler. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Benim sualim yanlış anlaşılmıştır. Bendeniz di
yorum ki Devlet memurları arasmda bulunan 
bir yüzbaşı meselâ ne bileyim barut mütehassı

sıdır, torpil fabrikasında çalışan bir mütehassıs
tır. Fakat yüzbaşıdır, yüzbaşı maaşı alıyor. Ne
den acaba buna mütehassıs maaşı verilemez. 
Bendeniz bunu soruyorum. Amma mademki 
Müdafaai milliye bunları derpiş edecektir. Her 
halde bunlar cedvelde gösterilmiş olacak. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAÎK BAYSAL 
(Kayseri) — O, kanunda mütalea edilecek bir 
mevzudur. Burada ancak ihtisas mevkilerini tes-
bit ediyoruz. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar ;hiç şübhe yok ki barem kanununda 
bu madde büyük bir adımdır ve hakikaten esas
lı olarak düşünülerek yapılmış hükümleri ihti
va eder. Yalnız dünyamızın bu gün ihtisası za
ten işten ibarettir. Bu gün tababette bir dok
tor, ben doktorluk yapacağım dediği zaman, 
tabiblik yapacağım dediği zaman, efendi sen göz
cü müsün, kulakçı mısın derler. Esasen ihtisas 
her meslekin esasında mündemiçtir. Meselâ or
duyu alalım. Piyadesi, süvarisi, makinalısı bun
lar da ayrı ayn ihtisaslardır. Sanayide de ayrı 
ayrı ihtisaslar vardır: köprücü, betoncu, ve sa
ire. Fakat bizim baremde kasdettiğimiz ihtisas 
bu değildir. Bütün bunların fevkinde en yük
sek kabiliyet ve idrakile istediğimiz en yüksek 
viçheyi verecek bir ihtisastır. Onun için bunun 
tarif edilmesini rica ediyorum. Arkadaşlar, bir 
doktorun gözcü, kulakçı olması bir ihtisas değil
dir. Bütçe encümeni de bunu böyle düşünmüş
tür. Şimdi buyuruluyor ki eskiden bu salâhi
yet Heyeti Vekilede idi. İstediği gibi tevzi 
ederdi. Şimdi bu kanuna aldık. Meclis kadrosu 
gelecektir. Biz mütehassıs olarak kimin getiri
leceğine ne karar vereceğiz, ne karar vermek 
mevkiindeyiz, ne de anlayabiliriz. Demek ki 
kadrolarında ihtisas mevkileri bulunan vekâlet
lere o mütehassıslar için salâhiyet vermiş olu
yoruz. Tarifi olmayan bir şeyi demek ki vekâ
letler yapacaktır. Güzel, arkadaşlar bu, büyük 
bir adımdır. Ben bu meseleyi niçin ortaya koy
dum? Arkadaşlar, bu mütehassıs işinde bizim 
manevî canımız değil, memleketin bütçesinin ca
nı çok yanmıştır. Tasavvur edin bütün bu ih
tisas işlerinin en birincisi, İktisad vekâletinin 
sabık teşkilâtında mütehassıslar 600 - 700 -1000 -
0000 lira alırlardı Bu mütehassısların bu mem
lekete ne kadar milyonlara mal olduğu ve ne 

yaptıkları meydandadıdr. Neticede benim bu 
endişemden sonra, tabiî Hükümet bize bir gün 
cevab verecektir. Bu vekâlete bağlı bir elektri

fikasyon şubesi vardır. Yani elektrikleştirme 
işi. Arkadaşlar bu kocaman büro dört senedir 
mi, altı senedir mi çalışıyor, şimdiye kadar doğu-
ra doğur a bize iki tane proje doğurmuştur. Bu
nun birisi Zonguldak hattının elektrikleişlemesi 
- o da işleyebilir mi o proje ile işleyemez mi -
onu da milyonlar sarfettikten sonra öğreniriz. 

İkincisi de; Kütahya linyitlerile Orta Ana-
dolunun tenviri işi. Arkadaşlar bu projeler 
bize 450 000 liraya mal olmuştur. Her hangi bir 
yerden getireceğimiz bir mütehassısa bunu 20, 
30 bin liraya yaptırmak imkânı vardı. Demek 
oluyor ki biz ihtisası kanunda tarif etmezsek, 
kadroda yeri vardır, vekâlet mütehassıs istiyor 
diye, Elektrifikasyon akibet tekerrür edebi
lir. Diyeceksiniz ki, mesul vekil var, binaen
aleyh onlara bu salâhiyeti veriyoruz, onlar dü
şünsün. Evvelce de vardı, fakat düşünülmedi. 
Kanun tarif ederse insanlar daha iyi düşünür. 
Biz zunu tarif etmeden geçmeyelim. Bir arkadaş-
şımız burada söyleyiverdi, ihtisas nedir? Jler 
hangi bir iş için lâzım olan ihtisas değil, mes
lekte ihtisas lâzımdır. Behemehal burada ih
tisası tarif lâzımdır. Nafia vekâletinin ihtisas 
Kadrosuna sekiz tane mütehassıs verilecek, lâ
zımdır veriyoruz, Meclisten geçecek. Hakikaten 
ihtisasın ne olduğunu orası tayin eder. Fakat 
mütehassısın ne olduğunu behemehal biz de bil
meliyiz. Bütçe encümeni baremde ihtisasa hassa
siyetle yer vermiştir. Tesbit etmiştir, tebrik 
ederim. Fakat tarifini yapmamıştrı. Bunu da 

söylesinler. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Umum hak

kında söyleyecek değilim. Bu ihtisas münasebe-
tile ismi geçen elektirifikasyon işine dair bir 
iki şey söyleyeceğim. Bir yerde en ucuz şey 
mütehassıstır. Bunu herkes sıhhati üzerinde 
tecrübe etmiştir. İnsan beş altı doktora gider. 
Halbuki onların verdiği paranın mecmuunun 
dörtte birini bir mütehassısa verecek olursa 
derdinin çaresini bulur. Binaenaleyh esas çare 
ihtisasa fazla kiymet vermektir. Bu o kadar 
ufak görülmemelidir. Elektirifikasyon işi dedi-
Jer, bunun cevabını vermek bana düşmezdi. Fa
kat bildiğim bazı bariz şeyler var da onu söyle
mek istiyorum. Belki alâkadarları tavzih eder
ler. Elektrifikasyondan maksad iki tane fabri
ka dahi olsa bu fabrikaların değeri 40 - 50 mil
yon liradır. Bunlar için hazırlanan plânlara 
400 000 lira sarfetmek makuldür. Her hangi 
bir beş on bin liralık bir beton arme bina hesa
bını yaptırırsak bundan daha büyük nisbette 
para alırlar. Fakat elektirifikasyon işleri bu de
ğildir. Memleketteki umumî elektrik kuvvet 
membalan nedir? Farzedelim, Fırat nehrinde bir 
paraj yapılabilir. Şu kadar kilovat elektrik is
tihsali mümkündür. Eğer bu böyle yapılacaksa 
orada sulama kanalizasyonu yapılmasın, yahud 
şurada bir şelâle yapılacaksa burada şehir ku-
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ruîmasrn, bunları tayin edecek olan,bu müssese-
dir. Maden arama teşkilâtı gibi bu teşkilâ ta-
yapılmıştır ki memlekette elektirifikasyon im
kânları nedir anlaşılsın. Bunu söylemek bana 
düşmezdi amma bir ihtisası hafife almak cere
yanı karşısında söylemek istedim. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Siz mü
tehassıs diye vesika ve şahadetname verirsiniz. 
Fakat bakarsınız ki, yine mütehassıs de
ğildir. Binaenaleyh, bu kâfi bir şey değildir. 
Bir çok meslekler vardır ki, burada hep hekim
likten bahsediyorsunuz, tamamen ihtisas işidir. 
Meselâ, bir mühendis tünel açacak, kaya parça
layacak ve saire. Bunlarm bir çoğu hattâ kaza
ya sebebiyet verici olabilir. Bir çok mütehas
sıs adamlar vardır ki, hakikaten mütehassıstır. 
Krrar, yapar. Fakat elindeki şahadetname değil
dir, permidir. Onun için sizce makbul değil
dir. Şimdi Faik Baysal arkadaşımız dediler ki, 
biz bunu düşündük. Hiç böyle bir şeyi düşün
memek olur mu? Düşündük. Her vekâlette ne 
nisbette adam çalıştırmak zarureti varsa 
ona göre yeni, 8 - 10 - 13 ve elestikî olmak 
üzere tayin ettik ve işin içinden ancak böyle 
çıkabildik, dediler. Ziya Gevher arkadaşımız 
da bu kadar elestikî olursa herkese mütehassıs 
diye bir şeyler yapılabilir dediler. Bundan ken
disinin ne demek istediği anlaşılryor. Öyle zan
nediyorum ki, kendi işlerimizde de memuriyeti
miz zamanında karşılaştığımız hâdiseler vardır. 
Buna istinaden arzederim ki, patrona, onun mü
tehassıs olduğunu tasdik ettirmelidir. Bunlar 
daima maruz kaldığımız bir şeydir: Onun mü
tehassıs olduğunu ve kendi mesuliyeti altında 
bulunduğunu patron tekabbül etmelidir. Burada 
vekâlet patrondur. Vekâlet bir adama kendi 
mesuliyeti, tasdiki altında (mütehassıs) diyebil
melidir. Vesika üzerinde doktora «Accaucheur» 
dersiniz, fakat bakarsınız ki, çocuğu karnında 
parçalar. Ve saire ve saire... 

Binaenaleyh, bütün ihtisas işlerinde, bilmü-
nakaşa değişmek şartile, bendeniz diyorum ki, 
her hangi bir Devlet dairesi tarafından yaptığı 
işin başkası tarafından yapılması mahzurlu ol
duğunu tasrihen teklif edilen muvakkat veya 
daimî memurlar (Bu sıfatları bir vekâletin tas-
vib ve tasdiki altında olmak şartile) her vakit 
mütehassıs privilejinden istifade edebilirler ve o 
aylığı alırlar. Bunda inad etmem. Aşağı yuka
rı bir şeyin pratik cihetini düşünmeli. Vekâlet 
bir takım mesuliyetleri toptan yüklenmelidir. 
Başka sığmacak hiç bir yer yoktur. Bunu Zi
ya Gevhere hitaben söylüyorum. Vekil, bun
dan husule gelecek mehaziri deruhde ve tekef
fül ediyorum, dedi mi, bu adam nasıl mütehas
sıs olmaz? Başka bir çare varsa söyleyin (Gü
lüşmeler). I 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Be
nim için en büyük mazhariyet Doktor Saim Ali

yi bu kürsüye getirip güzel sözlerini size din
letmek oldu. Bu, bir, iki defadrr tekerrür edi
yor. Fikirlerine benim bir diyeceğim, yoktur, 
Yalnız Hikmet Bayur arkadaşımız sözlerinde bi
raz beni hafif gördüklerini söylediler. Hafif 
olmadığımı anlatmak isterim. Ben kendilerine 
ihtisastan bahsettiğim zaman bu ihtisas işinin 
hafif olmadığını, bilâkis çok ağır olduğunu ve 
bu ağırlığı tarif ederek kurtarılması lâzrmgeldi-
ni söyledim. Her halde benim ifademi anlama
dılar diyemem, dinlemediler. Bana hafiflik is-
nad ettikleri elektrifikasyon işi gayet güçmüş 
de ben takdir edememişim. Ben, bana verilen 
malûmatı bu millet kürsüsünden söyledim. Siz 
hafif diyiniz; ağır diyiniz, sıfırdır, sıfır. Yalnız 
bu değil, geçen îktisad vekâletinin bütün bu gi
bi işleri sıfırdır, sıfır... Arzu ederseniz benimle 
beraber tahkik buyurunuz. Onu bir misal olarak 
söyledim. Üzüm işinde de muvaffak olamadı, 
kavun, karpuz işinde de muvaffak olamadı, hep
sini denize döktü. îhitsas, dendiği zaman hakikî 
mütehassıs getirsin. Ben ihtisası hafif gördü
ğüm için değil, bilâkis ehemmiyet verdiğim için 
bunları soyuyorum. Binaenaleyh arkadaşlar söz 
söylerken biraz da - gerçi her şeyi söyleriz -
kalblerimizi, birbirimizi kollayalım, kırmayalım. 

Dr. Saim Alinin fikirleri gayet mükemmel
dir Vekile salâhiyet verelim, kendisi istediği 
mütehassısı getirsin, mesul olsun, diyor. Ben de 
onu diyorum. B. M. M. ne kadroyu getirerek bi
ze tasdik ettiriyorsunuz, gelecek adam bence 
malûm değildir. Vekil arkadaşım tayin etsin, 
bu bir fikirdir. Eğer mütehassısı tarif edersek, 
vekile bir mikyas vermiş oluruz. O da daha çok 
itina eder, kanunun tarifine uydurur. 

Eğer sabık îktisad vekâletinin işlerini Hik
met Bayur arkadaşımız müdafaa edeceklerse 
buyursun etsinler, ben de tamamile aksine ka
niim, sırası geldikçe söylüyorum ve daha da söy-
liyeceğim. Mütehassıs işile elektrifikasyon işin
den anladı, anlamadı diye istihfaf ve hafiflik 
çıkarmamak lâzımdır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Devlet me
murları maaşlarım tevhid ve bu maaşlar arasın
da teadülü temin eden bir kanun mevzubahs ol
duğu zaman temenni ederdim ki vahdeti ve ada
leti bozacak hiç bir istisnaî hüküm bu kanunda 
yer almasın. Maalesef görüyoruz ki bazı idarî 
zaruretler dolayısile bu kanunun içine de 
memurların maaşları arasındaki vahdet ve tea
dülü ihlal eden hükümler konması icabetmiş ve 
nihayet zaruret kendisini gösterince istisnaî kai
deleri kabul etmek lâzım gelmiştir. Fakat 
bilhassa bu kanunda şuna dikkat etmek lâzım
dır ki, bu istisnaî kaideler hakikaten çok zaru
rî olan ahvalde tatbik edilsin. Bu itibarla ben
deniz Dr. Saim Ali ve Ziya Gevher arkadaşları
mın fikirleri hilâfma, ihtisasın ve mütehassısın 
kanunda tarif edilmesinin ve bu tarif dahilinde 
îîcra Vekilleri Heyetine veya her hangi bir ve-
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kile mütehassısı tefrik ve tayin etmek salâhiye
tini vermenin - tabirim mazur görülsün - suiisti
male kapı açacağına kani bulunanlardanım, 
(Doğru sesleri) ihtisas mevkii ve makamının ne 
olduğunu ancak Büyük Millet Meclisi tayin et
sin ve kanunda bu mevki ihtisas mevkiidir, bu 
mevki değildir desin. Buna rağmen burada 
ihtisasta tam bir isabet yaptığımız Kanaatrnaa 
da değilim. Vekâletlerin hukuk müşavirleri ırıü-
tehassısdır diyoruz. Hangi hukuk müşaviri ma
lûmatı meslekiyesi itibarıle bir ticaret mahke
mesi reisinden veya bir temyiz azasından veya 
her hangi bir hukuk hâkiminden daha fazla 
bir malûmata sahibdir veya sahib olması 
lâzımdır. Sonra yine bu kanunda diyor ki, 
filân vekâletin hıfzıssıhha enstitüsü müdürü mü
tehassıstır, Fakat buradaki ihtisası numune has
tanesinde kalp gibi, dimağ gibi en ince uzuvlar 
üzerinde ameliyat yapan doktorun ihtisasından 
daha mı ilmî, daha mı yüksektir. O halde bu 
tefriki bize yapdrran zaruretlerdir, ihtisası bir 
tarifle çerçiveleyib bu çerçeveye giren her kes 

mütehassıs demek, vahdetin teadülün önüne geçen 
bir hüküm olur. Eğer zaruret varsa, encümenin 
yaptığı gibi, o makamları kanunda gösterelim. 
Yoksa bîr tarifle vekillere veya îcra Vekilleri 
Heyetine bir salâhiyet vermiyelim. Maruzatım 
bundan ibaretir. 

Dr. SAtM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Şimdi 
arkadaşım münakaşaya sebeb olan mütehassısı 
burada tesbit etmek menfaattan ziyade mahzur 
tevlid eder buyurdular. Mütehassısı Meclis ta
yin ettiği zaman bu ne demektir? Bir mütehassısa 
mütehassıs demek için ayni cinsden diğer 
mütehassısların... 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Makama di
yoruz, şahsa değil. 

Dr. SAIM ALI DÎLEMRE (Devamla) — Yi
ne ayni yere geldik. Elinde şehadetnamesi olan 
adama mütehassıs mı diyeceğiz. 

Memur da mütehassıstır. Bir hesabı yapmağa 
alışmış olan bir gümrük memurunu da düşünü
nüz, yani kim mütehassıstır?. Bir işi beş sene ya
pan adam nerede çalışıyorsa, ne işde çalışıyorsa 
o işin mütehassısıdır. O da kendi yerine başka 
bir adam geldiği zaman defterinin içinde ne 
varsa teslim ederken yaptığı işin ihtisas nokta
larını da devreder. Bir ambar memuru bile am
barının içinde daima uğraştığı için onun mütehas
sısıdır. Yalnız ne vardır? Bu iş üzerinde Ve
kil o işin bir ihtisas işi olduğuna kanaat getirir. 
ve oraya bir mütehassısa lüzum görür, fazla bir 
para verir. Siz o vekili mesul mü edeceksiniz? 
Ondan evvel de mütehassıs dediler, olmadı. O 
nizamnameye uymadı. Olsa da olur olmasa da 
olur. (Gülüşmeler). 

Bu vaziyeti kurtarmak lâzımdır. Gl. Fuadın 
da dediği gibi, fevkalâde işler olur, Oraya bir 
zat getirilir. Siz onu mütehassıs diye tanımaz

sınız kabul etmezsiniz. Onu bilmiyorum. 
parayı ödetmeğe kalkarsınız, gerek Mec
lis, gerek Fakülte bir adama mütehas
sıstır diye bir kâğıd verdiği zaman 
bu kâfi midir? Buna yanaşılmadığı takdirde bir 
vekâlet bu işi böyle hallederken memleketin, 
milletin nefine iş gördüğü zamanda o adama mü
tehassıs değildi, diye aylığını muhasebeci ka
bul etmez. Yahud da böyle bir memuru iki ay 
kullandığından dolayı mesul olur. Onun için 
ne olsa, ne yapsanız bundan pratikman kurtul
mak için patron kim ise ,vekil kim ise onun mes
uliyete karıştırılması icabeder. Bilâhare suiis
timale yol açarmış, ne yapalım? Devletin sekiz, 
on vekili var, onları biz oraya koyduk, bu iş
lere de onlar baksınlar. Suiistimale yol açar
sa biz artık ne yaparız. 

ZÎYA GEVHER ETÎLİ (Çanakkale) — 
Arkadaşlar; Affedersiniz ne Mümtaz arkadaşı
mız, ne ben ve ne de diğer arkadaşlarımızın hiç 
biri bunu anlamamışız Anlaşılması icabeder, 
Onun için söylüyorum. Şimdi ben Faik Baysal 
arkadaşımızın verdiği izahattan şunu anladım. 
Dediler ki, biz ihtisasın iyi işlemediğini gördük, 
tayin ettik, tahdid ettik, bir cedvel yaparak 
sizin tasdikmıza arzediyoruz. Bundan başka bir 
şey yapmıyoruz ve hattâ bu eskiden îcra Ve
killeri Heyetine veriliyordu. Ben îcra Ve
killeri Heyetine verilmesin demiyorum. Mümtaz 
arkadaşımız aksine anlamışlar, Yine îcra Vekil
leri Heyetine gitsin, verilsin bu iş suiistimali 
mucib olacaktır, ihtisas tarif edilsin de ondan 
sonra verilsin, iştirak ederim. Benim istediğim 
budur. 

Tarif edin ki ihtisas maaşı verecek insan da na
sıl tevzi edeceğini bilsin. Kanunu Mümtaz ar
kadaşımla beraber okuyalım, anlaşılmadığı 
meydana çıkar. ( .... kadrodaki derece maaşla-
rile bu kanunda yazılı kayidierle mukayyed ol
maksızın îcra Vekilleri Heyeti kararile tayin
leri caizdir). Yani bunu ben müdafaa etmiyo» 
rum. Siz bunu doğru bulmuyorsunuz amma, Ka
nun bunu söylüyor. Mümtaz arkadaşım; sizin 
dediğiniz doğru, kanunda yazılı olan doğru de
ğildir demelidi. Şimdi ben demek istiyorum ki, 
ikimizin arasında bile ihtilâfı mucib oldu. De
mek ki henüz anlaşılmamıştır. İhtisasla hareket 
edilirse nasıl ihtisas kullanılacağı teayyün eder. 
Ben öyle veya böyle bir şey söylemedim,. Tarif 
imkânı varsa ihtisası tarif edelim dedim. Bu ta
rifin de bir faydası olacağına kaniim. 

MEBRURE GÖNENÇ (Afyon Karahisar) — 
Ben de ihtisas mevzuu dahilinde söz söylemek 
istemiyorum. Yalnız burada elektrifikasyon iş
leri misal gösterildiği için buna dair söyleyece
ğim. Ben de Hikmet Bayur arkadaşımın fikri
ne iştirak ediyorum. Elektrifikasyon işi gayet 
mühim bir iş olduğundan burada gayet ehem
miyetsiz telâkki edilmesini doğru bulmuyorum. 
Onun için bunu burada söylemek istiyorum. 
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Her halde elektrifikasyon işi çok mühimdir. 

Bunun basma getirilen hakikaten nadir bulunan 
mütehassıslardan birisidir ve bunun Türk olma-
,sile de iftihar ediyorum. Bunu söylemek mec
buriyetini hissettiğim için huzurunuza geldim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Kanun sa
rih ve benim sözümle metni lâyiha arasmda fark 
yoktur. Kanun demiyor ki; İcra Vekilleri He
yeti ihtisas makamını tayin etsin. Hayır bilâ
kis kanunun tayin ettiği ihtisas yerlerine müna
sibini İcra Vekilleri Heyeti tayin etsin diyor. 
Biz burada ihtisası tarif edersek ne yapmış olu
ruz? Bu tarife giren bir adam Devlet memuriye
tine tayin olunursa mütehassısların haiz olduğu 
hukuku haiz olur. 

Saim Ali Beyin dediği gibi alâkadarlara ihti
sas mevkiini tayin etmesi salâhiyeti verilirse bu 
kanunun yapılmasına ihtiyaç kalmaz. Halbuki bu 
kanun bir çok yolsuzlukları bertaraf etmek ve 
memlekette umumî istırab doğurmuş olan hâdi
selerin, teadülsüzlüklerin önüne geçmek için gel
miştir. Bu kaideden inhiraf etmemek veya is
tisna teşkil edecek her kaideye kuvvetle muka
vemet etmek hepimiz için vazifedir. 

Bendeniz diyorum ki, ihtisasm kanunda 
tarif edilmesi yerinde değildir, hatalıdır 
ve bilhassa hangi makamların ihtisas yeri 
bulunduğunu tayin keyfiyetini İcra Vekilleri 
Heyetine vermek bu kanundan maksud olan fa-
ideyi fevteder.. îdare başında bulunanlar diyor
lar ki, şu şu yerler ihtisas yerleridir, ve o yerle
re ancak ben bol para vererek dışarıdan adam 
getirtebileyim. Biz burada onu tedkik ediyor ve 
kanuna burası ihtisas yeridir diye hüküm ko
yuyoruz. Lâyihaya uygundur. Bütçe encümeni
nin noktai nazarını kabul etmek zannederim 
en amelî bir yol olur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Benim noktai na
zarımdan Bütçe encümeninin paptığı en doğru
dur. Çünkü ihtisas mevkilerini tayin etmiştir. 
Bir kanunda tarif bulundurmak suretile yapıla
cak şey, her hangi bir hâdiseye bu gün verilen 
manayı kanun kadar uzaklaştırmak demektir. 
Hâdisatın her günkü cereyanı karşısında her 
hangi bir hâdise kanunun tarifi dahilindeki kıy
metini muhafaza edemez. Onun içindir ki, müm-
küm olduğu kadar - defaatla mevzubahs olmuş
tur - kanunlarda tariflerden sarfı nazar edelim. 
Ancak rica edeceğim nokta şudur : orta yerde 
bizim namımıza vekâlet icra eden ve mesul olan 
zevat vardır, o zevatın eline bu kanunu veri
yoruz. Kara nakliyatı diyoruz, kara nakliyatı 
reisliğini bir ihtisas mevkii gösterdikten sonra 
artık onun basma bir deniz nakliyatı mütehassı
sı getiremeyiz. Hıfzıssıhha enstitüsü kimya la
boratuarı şefliğine kalkıp da bir hukuk müşavi
ri koyamayız. 

Deniz ihtisası olarak koyduğumuz bir işin ba
sma bir kara mütehassısı getirip koyamayız. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ge
çenlerde kovduk ya... 

REFİK İNCE (Devamla) — Şimdi bir kara 
naklivatı mütehassısı dediğimiz zaman onun ye
rine bir kimyager, bir baytar veyahud bir adli
yeci konduğu zaman, derhal burada murakabe 
ile mükellef olan Büyük Millet Meclisi azaları
nın harekete geçmesi lâzımdır. İşte murakabe 
böyle olur, istizah böyle olur. Binaenaleyh ben 
bu ihtisas mevkilerine verilecek olan bu şekil
deki manayı en iyi bir tarif telâkki etmekteyim. 
Herkes bu ihtisasm gayrmı tatbikle bu esası ih
lâl etmek mevkiine geldiği gün Büyük Millet 
Meclisi harekete gelir, rolünü ve murakabesini 
yapar. Onun içindir ki madde bence hututu 
umumivftsile maksadı temine kâfidir, takdir He
yeti Celilenindir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi reye arzediyorum, kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Ücretli vazifelerde bulunan
lardan bir terfi müddetini dolduranlar ücret
lerinin tekabül ettiği derecedeki maaşlı memuri
yetlere ve doldurmavanlar bir derece aşağıda
ki memuriyetlere naklolunabilirler. 

Ücretli bir vazifeve nakledilecek maaşlı me
murlardan bulundukları derecede bir terfi 
müddeti dolduranlar iki ve bu müddeti doldur
mayanlar bir üst dereceve aid maaş tutarmm 
tekabül ettiği ücretleri alabilirler. 

Bunların geçtikleri maaşlı veya ücretli me
muriyet derecesindeki terfi müddetinin meb
dei nakledildikleri tarihtir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

DEĞİŞEN MADDE 15 — Ücretlilerden An-
karada bulunanlara almakta oldukları ücret 
derecesinin bir derece dunundaki maaşlı memur
ların muvakkat tazminatı maaşlılar hakkındaki 
umumî hükümler dairesinde verilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümeni 
eski hükmü niçin değiştirmiş? 

BÜTÇE Ef REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — EsM hükmü değiştirmiyoruz. Yal
nız eski hükümde, atfedilen 11 nci maddeden 
istintaç edilen bir tazminat vardı. Dedik ki; bu
nu tasrih edelim. Tatbikatta ihtilâfı mucib olma
ması için. Bir ücretli memur aldığı ücret derece
sinin tazminatmı değil, bir derece dunundaki 
maaşlı memur derecesinin tazminatmı alacak. 
Ücretli memuru daha müsaid bir vaziyete getir
memiş olmamak için bunu tasrih ettik. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Vekâletler teşkilâtından ve 
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit 
edilen müesseselerden birinden diğerine memur 
nakli aid olduğu vekilin muvafakatine bağlı-
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dır. Ancak tayinleri mahallerine aid memuri
yetler arasındaki nakil ve tahviller tayine sa-
lâhiyettar olan makamların müsaadesile yapılır. 

İstifa edenler hakkında dahi üç ay müddetle 
bu hüküm tatbik edilir. 

Bu madde hükmü ücretlilere de şamildir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 17 — Meslekî tahsil görerek mes

leklerine aid daire ve vazifelere intisab eden
ler ile bu kanunun 5 nci ve 12 nci maddelerinde 
yazılı vazifelere almanlar müstesna olmak üzere 
bidayeten Devlet memuriyetine alınacakların 
müsabaka imtihanına ve birden fazla talib bu
lunmadığı takdirde ehliyet imtihanına girib ka
zanmaları şarttır. 

BÜTÇE' E N C Ü M E N I R E I S V. F A Î K BAY
S A L (Kayseri) — Maddede geçen 5 nci ve 12 
nci maddelerin, 6 nci ve 13 ncü madde olarak 
tashihleri lâzımdır. 

BAŞKAN — Tashih edilmiştir. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Umumî, mülhak, hususî büt
çelerle belediyeler bütçelerinden ve bunlara 
tâbi teşekküllerden maaş ve ücret almakta olan 
memurların hususî bir kanunda aksine sarahat 
olmadıkça bulundukları müesseselerin içinde ve 
dışında maaşlı veya ücretli ayrıca bir vazife 
almaları caiz değildir. 

788 sayılı memurin kanununun 8 nci madde-
sile 1496 sayılı kanunun birinci maddesi hüküm
leri ücretli memurlara da şamildir. 

Maaşlı veya ücretli memurların uhdelerinde 
maaşlı veya ücretli yalnız bir daimî muallimlik 
bulunabilir. Şu kadar ki aslî vazifesi maaşlı olan
ların uhdesindeki maaşlı muallimlikten alacak
ları para, ücret itibar olunur. Bu suretle ilâ
veten bir muallimlik deruhde edenlere muallim
liğin ücret veya maaş tutarının üçte ikisi verilir. 

Muallimlerden uhdelerinde rektörlük, dekan
lık, müdürlük, baş muavinlik, muavinlik, baş 
muallimlik, lâboratuvar, mühendis mektebi ve 
sanat okulları atelye şefliği gibi ücretli idarî 
bir vazifede bulunanların iki muallimliği cem 
etmeleri caizdir, Bunların idarî vazifelerine 
aid ücretlerin ve muallimlik maaş veya ücret
lerinden mikdarı fazla olanların tamamı ve 
ikincisinin üçte ikisi verilir. (Müderris, profe
sör, doçent tabirleri muallimlik ifadesinde da
hildir). 

Yukarıda sayılı idarî vazifeleri olmayanlara 
üç muallimlik verilebilir. Bunlar maaş veya üc
retlerinden mikdarı fazla olanmm tamammı ve 
tayin sırasile de ikincisinin üçte ikisini ve üçün
cüsünün üçte birini alırlar. 

Tabiblerin ve mühendislerin deruhte edebi
lecekleri meslekî vazifelerin adedi ve bundan 
dolayı kendilerine verilecek maaş veya ücretle
rin nisbeti uhdelerinde idarî vazife bulunduğuna 

veya bulunmadığına göre muallimler için yuka
rıda konulan hükümlere tâbidir. 

900 sayılı kanun hükümleri mahfuzdur. 
FÎAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar bu 

madde umumî, mülhak, hususî bütçelerle bele
diyeden maaş almakta olan kimselerin gerek 
bulundukları dairede ve gerek onun dışında 
ikinci bir nam altında maaş, ücret ve yevmiye 
almalarını meneden bir maddedir. Yalnız bu
nun altında bir takım istisnalar mevcuddur. 
Bunlar meyanında da başlıca muallimler vardır. 
Madde bu fıkrasile diyor ki : Devlette veya 
Devlet sermayesi ile kurulmuş olan müessese
lerde vazifesi bulunan bir kimse yalnız bir tek 
muallimlik alabilir. Bu muallimlik için mevzu 
ücret ne ise onun üçte ikisi kendisine verilir. 
Onun aylığı ne ise 2/3 si kendisine verilir diyor. 
Bir bu hal vardır, bir de düşünülmüş ki bir za
tin uhdesinde Devletten aldığı her hangi bir ma
aşlı vazife yoktur. Mesleki muallimliktir. Bu
nun uhdesinde 3 muallimlik toplanabilir. Bu 
muallimliklerden en fazla hangisinden aylık 
alıyorsa o esas olur, kendisine verilir. İkincisin
den 2/3 sini ve üçüncüsünden de 1/3 ü verilir 
diyor. Üçüncü bir şekil olarak da rektörlük, 
müdürlük gibi ilmî bir müessesenin idare me
murluğu vazifesini almış olanlar içinde bunların 
uhdesinde ancak iki muallimlik bulunabilir ve 
bunların alacağı maaşlar da demin arzettiğim 
hadler dahilinde olur. 

Şimdi bendeniz Bütçe encümeninden şunla
rı sormak istiyorum : Bir kimsenin uhdesinde 
tek bir muallimlik var. Devletin başka bir mü
essesesinde olması dolayısile aylık almaktadır. 
Şimdi bu iki yerden aldığı aylıkların tutarı bu 
kanunun azamî olarak tesbit ettiği 600 lirayı 
geçebilir mi? geçemez mi? Rektör veya müdür 
iki muallimlik aldığı takdirde bu kanunun koy
duğu hadler dahilinde alacağı para 600 lirayı 
geçebilir mi? Geçemez mi? Yine buradaki hükme 
göre 3 muallimlik bir kimsenin uhdesinde topla
nabiliyor. Binaenaleyh bunlardan alacağı pa 
ramn yekûnu 600 lirayı geçebilir mi, geçemez mi? 
Biz kanunun içinde bu azamî had olan 600 lirayı 
geçmeğe mâni olacak bir kayıd görmedik. Eğer 
geçerse bu kanunun ana hükümlerile, koyduğu 
prensiblerle nasıl kabili teliftir. Geçmiyorsa za
ten mesele yoktur. Bunun izahını rica edeceğim. 

ZÎYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ben 
Fuad Sirmen arkadaşım gibi yukarıki fıkralara 
muteriz değilim ve öyle zannediyorum ki mual
limler hakkmda dahi mecburiyetler vardır. İkin
ciyi hattâ üçüncüyü dahi almak mecburiyeti 
vardır. Bundan da bahsetmiyeceğim. Yalnız aşa
ğıda nazarı dikkatimi celbeden bir yer vardır. 
(Tabiblerin ve mühendislerin deruhde edebile
cekleri meslekî vazifelerin adedi ve bundan do
layı kendilerine verilecek maaş veya ücretlerin 
nisbeti uhdelerinde idarî vazife bulunduğuna ve
ya bulunmadığına göre muallimler için yukarıda 
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konulan hükümlere tâbidir) diyor. Şimdi arka
daşlar, tasavvur edebilir misiniz; uhdesinde bir 
idarî vazife bulunan bir tabib veya bir mühen
disin ikinci veya üçüncü bir vazifesi olsun. Bu
nu bir kere muhal addediyorum. Bilmiyorum, 
atalarımız boşuna söylememişler zannederim; 
bir koltuğa İM karpuz sığmaz. Biz bir koltuğa 
iki değil hattâ üç karpuz sığdırmağa çalışıyo
ruz. Ben mühendislere sordum, uhdesinde böy
le bir vazife bulunan arkadaşlarınız var mı de
dim. Dediler ki böyle bir şey Türkiyede yok
tur. O halde şimdi tabibleri düşünelim. Şimdi 
tasavvur buyurunuz, bir tabib ki bir hastaneyi 
idare ediyor. Bunun burada saat üçe kadar vazi
fe başında kalması mecburidir. Bu idarî vazi
fesidir. Bu vazifeden sonra ikinci bir vazife alı
yor, orada da saat üçe kadar bulunması mecbu
riyeti vardır. Bu da yetişmemiş gibi üçüncü bir 
bir vazife alacak. O halde vazifei asliyesi olan 
hastaneyi ihmal edecek, ikinci vazifesine ba-
kamıyacak, bakamadığı halde lütuf olarak para 
a?lacak. Üçüncüsüne hiç uğrıyamıyacak, yine bir 
İ t a f olmak üzere kendisine para verilecek. 
Bendeniz burada bir yanlışlık olduğuna kaniim. 
Bmkadar takyidat yapıyoruz, sonra da üç vazi
feyi birden veriyoruz. Bu ancak muallimlikte 
olabilir, muallimin ayni zamanda idarî vazifesi 
vardır. Bir mekteb müdürü veya rektör filân 
her* hangi bir yerde ders verebilir. Bir muallim 
haftada şu kadar saat filân mektebde, şu kadar 
saat te filân lisede ders verebilir. Esasen buna 
mecburiyet te vardır. Onlarm mesaisini hafta
da şu kadar saatle hesab etmişizdir. Başka türlü 
do bunları doyurmağa imkân yoktur. Bu suret
le onlara iki yerde iş verilebiliyor. Devlet me
muru bir başka yerden para alamaz diye ta ka
nunun başından beri söyleyip gelirken, Bütçe 
encümeni de böyle olduğunu söylediği ve bunu 
kaldırmışız dediği halde bunlar böyle üç yerde 
nasıl vazife görerek para alıyor? Eğer fazla pa
ra vermek icab ediyorsa o zati ihtisas cedve-
line koyup verelim. Amma bir yerden istifade 
etsin. Bir tabibin her tarafa koşan ilâhî bir kud
ret taşıdığına kani değilim. Bunda her halde 
bîr yanlışlık vardır. Bir takrir veriyorum. Zan
nederim Bütçe encümeni de benim bu mütaleama 
iştirak eder. Üç karpuz bir koltuğa sığmaz. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Bendeniz evvelâ sözlerime Ziya Gevher arkada
şıma eevab vermekle başlamak mecburiyetinde 
ikalryorum. Umumiyetle doktor meselesi mev-
zubahs olunca münhasıran büyük memleket 
îıatıra geliyor. Kezalik bir hastane doktoru ve-
ya? »ertabibi hatıra geliyor. Fakat vaziyet böy-
Jr değildir. Türkiye yalnız büyük vilâyet ve 
Hükümet merkezinden müteşekkil değildir. Ay
ni* »amanda kazalar da vardır. Bu kazaların bir 
çoklarında 1 veya 2 doktor vardır. Sonra bir 
doktorun 2 veya 3 vazife ifa edebilir mi meselesi 
geliyotfki bir hastane doktoru ise bir ikinci va

zifeyi belki alabilir. Fakat bir üçüncüyü zinhar, 
yapamıyacağma kaniim; bu hususta Ziya Gev
her arkadaşımla beraberim. Fakat arzettiğim 
gibi büyük merkezlerdeki hastane tabibi veya 
mütehassıslar mevzubahs değildir. Bazı yerler
de ya bir doktur vardır. 

Bu doktorun hariçte de 2-3 tıbbî vazifesi 
vardır. Bu şeniyetin ve hakikatin zaruret ve 
ilcasıdn*. Bendeniz Ziya Gevher arkadaşımızın 
tereddütlerini bu suretle izale eittiğime kani 
olduktan sonra asıl arzetmek istediğim bir nok
ta vardır. Barem kanununun 18 nci maddesinde 
tabiblerin vaziyeti yani birden fazla vazife 
alan tabiblerin vaziyeti tamamile muallimlerin 
vaziyetine benzetiliyor. Bu yanlıştır, müsaade 
ederseniz izah edeyim. Tahsil, menşei itibarile 
bir doktorun zinhar bir muallimle mukayesesi 
kabil değildir. Bir doktor, 11 senelik lise tahsi
linden sonra 7-9 sene tahsil yapar. Bundan sonra
dır ki ancak diploma alır. Fakat muallimlerin 
menşei ilk ve orta mekteb tahsilinden sonra yani 
8 orta, 3-5 sene de meslekî tahsil ilâve ederseniz, 
10 - 12 senelik bir tahsili vardır. Liseyi bitir
dikten sonra Üniversitenin Yüksek muallim 
mektebi kısmmda tahsil etse bile yine 14 sene
yi geçmez. Binaenaleyh doktorla muallimin 
tahsil itibarile mukayesesi kabil değildir Başka 
cihetlerden de mukayese edilemez. Bir mual
lim munzam vazife aldığı zaman kendi vazifei 
asliyesi haricinde ancak iki veya üç saat ders 
alabilir. Halbuki munzam vazife alan doktor 
haftada 3 - 4 saat değil, günde 24 saat vazife
ye amadedir. Hepiniz bilirsiniz, lâzım olduğu 
zaman doktoru öğleyin, akşam, gece çağırırsı
nız. 

GALÎB GÜLTEKÎN (Konya) — Gelmez, gel
mez. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Devamla) — 
Gelmezse, müdahale için ayrıca kanunî hüküm
ler vardır. 

Onun için bir doktorun zinhar muallimle mu
kayesesi caiz değildir. Üçüncü bir nokta; esen 
bir hava vardır, doktorlar çok para alıyor, de
niliyor. Niçin bu misali münhasıran, Ankara, 
îzmir, Adana, İstanbul için düşünüyorlar da 
falan kaza merkezini söylemiyorlar. Kaza dok
torunun bir mektebden maaşı 40 tane kâğıddır. 
Evet arkadaşlar, bir hapishane doktoru, bir 
mekteb doktoru 30 - 40 lira ücret alır. Çünkü 
o kaza merkezinde ondan başka doktor yoktur. 
Esasen 2500 - 3000 kuruş maaş almakta olan 
bir doktorun hastahanenizden, mektebinizden 
almakta olduğu 40 lirayı çok görüb bunun da 
üçte bir, üçte ikisini indirmek, onu 15 - 20 lira 
gibi çok dun bir para ile çalıştırmak istemek 
doğru değildir. Hatta Ankara, îzmir, İstan
bul gibi merkezlerdeki odacı parasına bile te
kabül etmiyen bir ücretle istihdam etmeniz 
galiba bir az hoşa gitmiyecek gibidir. Heyeti ce-
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lile maruzatımı tasvib buyurursa doktorların 
bu 18 nci maddenin son fıkrasından istisnasını 
rica ediyorum ve bu hususta da bir takrir veri
yorum. 

ALİ RİZA ESEN (Siird) — Saym arkadaş
lar; burada bir noktayı tebarüz ettirmek istiyo
rum. Meslekte olanların muallimlik vazifesini 
yapmaları kabul edilmiştir. Bir de meslek erbabı 
veterinerler vardır. Bunlarm da dahil edilmesini 
encümenden rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Madde, yeni koy
duğu bir esasla, bir memurun uhdesinde muh
telif memuriyetlerin içtima etmemesi kaydini 
tahkim ediyor. Fakat hâdisatm icablarile bunla
rm birleştirilmesi lâzım gelirse bir zatin uhde
sinde muhtelif memuriyetlerin toplanması ve ya-
hud bir doktorun uhdesinde muhtelif doktorluk
ların toplanması gibi hâdisat vardır. Bunlar 
hakkmda konacak kıstası tesbit ediyoruz. Bü
tün müzakerelerimizin gayesi mümkün olduğu 
kadar memurlar arasında vahdeti temin etmek 
ve bu vahdetten inhiraf vuku buldukça itiraz
lar yapılmakta olduğuna, göre, artık muallim ve 
doktorların burada mukayesesi zannederim ki 
tebarüz eden zihniyete aykırı bir mücadele olur. 
Bendeniz buna taraftar değilim. 

Bu bakımdan muayyen kıstasm herkes hak
kmda seyyanen tatbik edilmesi zarureti dolayı-
sile, bu kanunun tesbit ettiği esaslardan sonra, 
benden evvel söz söyliyen arkadaşlarm sözlerine 
taraftar değilim. Doktorun tahsili bu imiş, mu
alliminin azmış, mühendisinki şöyle imiş, bunun 
yeri yoktur. Hepsi de Devletten muayyen nisbet-
te maaş alan adamlardır. Devlet nazarında me
murdurlar. Binaenaleyh uhdelerinde iki, üç va
zife toplandığı zaman kaide birdir. Bu kaidenin 
ihlâli için tahsil vesilesini ortaya atmak, hatta 
bence, bir muallimin muhtelif mekteblerde gör
müş olduğu hizmetin, doktorun mektebde ve 
hastanede görmüş olduğu muhtelif hizmetlere 
nazaran kat kat fazla olduğu kanaati olduğu 
halde, bu fark vardır diye doktorlara başka, 
muallimlere başka şekillerde para vermeğe kal
kışmak, kıstası değiştirmek yoluna giderek için
den çıkılamz bir davaya girmiş oluruz ve bu, 
Meclisin tezahür eden zihniyetine muhalif olur. 

Ancak Bütçe encümeninden ufak bir temen
nide bulunacağım. Kavis içinde «Müderris, pro
fesör, doçent tabibleri muallimlik ifadesinde da
hildir» diyorlar; bunlarm herbirinin ayrı ayrı 
mânaları vardır ve bunlara aid hükümler ve 
imtiyazlar, hususî kanunlarında sarahatle göste
rilmiştir. Onun için tensib ederlerse «Müderris» 
tâbirinin başına «Bu kanuna göre» tâbirini ko
yalım. Bunu koyarsak maaşlar bakımından biz 
muallimi, müderrisi bu kanun noktai nazarmdan 
alıyoruz, yoksa maada kanunlardaki hükümleri 
değiştiriyoruz mânası çıkmasm. 

Bunu yaptıktan sonra, demin söylediğim bir 
şeyi, Faik Baysal arkadaşımız unuttular galiba, 

çünkü kendileri de kabul etmişlerdi; ikinci mü
zakeresinde lütfetsinler. Bir de en son fıkrada 
«1702 numaralı kanun » le «bunlarm hakkmda» 

tâbiri kalktı mı? Çünkü kâtib okumadı. Bu okun
madığına göre 1702 numaralı kanun ve «bunlarm 
hakkmda» tâbiri kalkmıştır. 

B. E. Rs. V. BAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Kalktı. 

RİEFÎK İNCE (Manisa) — Öyle ise kanun 
hükümleri mahfuzdur, şeklinde olacaktır. 

ZİYA GEVER ETİLİ (Çanakkale) — Şimdi 
arkadaşlar; tabib arkadaşlarımızın verdiği ifa
delerden şunu anlıyorum M bir noktada benim 
de hatam vardır. Şimdi meselâ, vilâyetlerdeki 
Hükümet tabibleri ayni zamanda belediye tabibi 
de olabilirler. Olsunlar, buna bir şey demem. 
Fakat Ankarada durup dururken bir tabibin üç 
yerden vazife alması, tababeti himaye noktasın
dan çok fena bir şeydir. Bunu görünce doktor 
arkadaşlarımın tashih etmeleri lâzım gelirken 
bilâkis Ali Süha arkadaşım aksini yaptı, müda
faa etti. Hakikaten arkadaşlar, bir çok tabib-
lere nasib olmayan bir mevki ve paranm bir şah
sa verilmesi o şahıstan başka sevgili bir kimse 
yok demektir. Bu şimdiye kadar bu kadar emek 
sarfile yetişmiş olan üç insan arasmda taksim 
edilir, Tababeti ancak bu suretle himaye ede
bilirsiniz. Tababeti himaye etmek, bir adama lâ-
yetenahî bolluk vermek değildir. Binaenaleyh, 
eğer Bütçe encümeni benimle muvafık olursa 
vilâyetlerdeki Hükümet tabiblerinin ikinci bir 
vazife alması memleket için de, doktor için de 
faydalı olur. Ben iki maaşdan bahsediyorum. 
Üç katlıdan bahsetmedim. Durub dururken bir 
adama fazladan hizmet vermek doğru değildir. 
Vazifenin görülmesi noktasmdan da doğru de
ğildir. Arkadaşlar ben, burada bir şey söyleye
ceğim. Affedersiniz. Doktor Süha arkadaşı
mın yanlış bir düşüncesi beni söylemeğe mecbur 
ediyor. Ben buraya çıktığım zaman kimin ne 
kazandığını kimin fazla, kim az kazanıyor diye 
böyle bir kafa ile çıkmadım. Süha arkadaşıma şu
nu da hatırlatırım ki, tabibler hakkmda geçen se
nelerde vaki olan müzakerelerde zannederim ki, 
tabiblerin müdafii ben olmuştum. Memlekette 
göze görünen bir kaç doktorun ismini zikretmek 
veya malını zikretmek asla kabul edilmeyen bir 
şeydir. Benim gönlüm ister ki, bir apartman 
değil bir kaç tanesinin sahibi olsun. Lâyik ol
mayan bir çok insanlar sahib olacağına lâyik 
olan bu adamlarm sahib olması benim gönlü
mün de arzu ettiği bir şeydir. 

Binaenaleyh, ben buradan bahsederken pa
radan, kazançtan bahsetmedim ve etmem de. 
Bilâkis daha çok kazanmalarını isterim. Ben 
burada diğerlerini mağdur etmemek için müda
faa ediyorum. Bütün tabib arkadaşlarınım 
bundan memnun olmaları lâzımdır. 

Şimdi eğer Bütçe encümeni ile mutabık ka
lırsam mesele halledilir. Filhakika kazalarda 
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olsa olsa azamî iki tabib vardır. Fakat Ankara, 
izmir, istanbul gibi yerlerde üç vazifeyi bir ta-
ıbibe yüklettiğimiz zaman yapamaz arkadaşlar 
ve bu da doğru olmaz. Memleket menafime de 
uygun değildir. Saat üçe kadar aldığı ücret mu
kabilinde çalışacak. Eğer kendisine güveniyorsa 
ve daha fazla kazanacağını da ümid ediyorsa 
dışarda çalışsın. Memleketin tabibe çok ihtiya
cı vardır. Kıymetli insanlar daima aranır. 

Sonra verilen ikinci vazifeyi yapabileceği de 
şüpheli. Amma behemehal üçüncü vazifeyi de 
vereceğiz diye kanuna bir hüküm koyarsak bunu 
mutlaka yapamayacaktır. Benim zikretmek is
tediğim budur. 

Süha arkadaşımız dedi ki, tabibler, 24 saat 
çalışmak mecburiyetindedirler, iyi ya 24 saat 
çalışmak mecburiyetinde olan bir adam üç va
zifeyi nasıl üzerinde tutar arkadaşlar? 

Gece çalışacak, gündüz çalışacak, uyku uyu
mayacak o halde benim noktai nazarımı kendi
leri de teyid buyurmuş oluyorlar. Gayet güzel 
söylediler. Binaenaleyh bu üç vazifeyi beheme
hal kaldırmak lâzımdır, iki vazife bir adama kâ
fidir. Muallimler hakkındaki mukayeselere ge
lince : ona da Hasan Âli cevab versin. Mual
lim de doktor kadar, mühendis kadar okuması, 
onlar kadar her gün çalışması, derslerile meş
gul olması ve en yeni çıkan nerşiyatı takib et
mesi meslekinin icabıdır. Kendilerinin ellerine 
tevdi olunan çocukları yetiştirmek için dünya
nın en ileri hareketlerini günü gününe takib et
mek mecburiyetindedirler. îlk mekteb hocaları
nı da bunlardan ayırd edemeyiz, onların da 
kendi mesleklerine göre hususiyetleri vardır. 
Binaenaleyh diğer meslektekilerin de onlardan 
fazla çalıştığı sözünü kabul etmiyorum. Arka
daşlar, çalışmak insanların içerisindeki aşkın 
bir neticesidir. Benim içimde tekevvün eden 
meslek aşkı beni tabibliğe, mühendisliğe, hoca
lığa sevkeder. Berikiler de onlar kadar çalış
kan ve onlar kadar himayeye lâyıktır. Benim tek
lif ettiğim bu fıkranın kalkmasıdır. Bu kalktığı 
zaman herkes ancak iki hizmet görebilir. Hü-
ûmet tabibi, belediye veya her hangi bir taba
bette bulunabilir. Benim teklifimin kabulü taba
betin himayesi noktasından çok iyi olur. 

Dr. ALI SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Müsaade buyurursanız; sui tefehhüme meydan 
vermişim, bunları izah edeceğim. Bendeniz ka
tiyen demedim, iddia etmedim ve hatırımdan 
geçmedi ki muallimlik fena ve dun bir meslek
tir. Bu benim gibi, okumuş yazmış telâkki edi
lecek bir adam için bunu söylemek imkânsızdır. 
Kendimi tenzih ederim. Saniyen Ziya Gevher 
arkadaşımın kendisine katiyen isnadatta bulun
muş değilim. Doktorların para endişesini bes
lemediklerine kani olduklarını bilirim. Kendi
lerini 15 senedenberi tanırım ve doktorlar hak
kında iyi fikirleri olduğunu bilirim. Maalesef 

doktorları yine muallimlerle mukayese etmek 
mecburiyetinde kalıyorum. Tekrar ediyorum; 
muallimlerin vazifesi pek kutsidir. Fakat 
muhterem arkadaşlar, doktorların yaptıkları 
vazife galiba biraz daha ehemmiyetlidir. 
Çünkü canlı, kıpırdayan madde üzerinde oy
nuyorlar. Ufacık bir hataları tamiri kabil 
olmayan bir netice verir, bu bir. ikincisi, 
24 saat nasıl çalışır dediler. 24 saat çalışmaz
lar. Fakat 24 saat ifayı vazifeye amadedirler. 
Umumî kaide olarak da hizmete hazır bulun
mak, hizmetin kendisini yapmak demektir. Esa
sen görülen işlerin kıymeti münhasıran saatle 
ölçülmüyor. 9 - 10 saat bir terasman amelesi 
veya bir balast taşıyan ameleye yevmiye 100 -
150 kuruş verirsek nısfete ve hakka ve bu mem
leketin usullerine muvafık bir ücret telâkki edi
lir. Fakat içimizden bir ressam çıkıp 8 -10 saat 
çalışmak suretile bir tablo meydana getirir ki 
ona binlerce lira veririz. Binaenaleyh dokto
run vazifesinin kıymeti saatle ölçülemez. Bunun 
için bendeniz eski fikrimde musırrım. Doktor
larla muallimler arasmda meziyet itibarile değil 
fakat gördükleri vazife itibarile aralarında mü
himce farklar olduğunu görüyorum. 

NAZMI TRAK ( Tekirdağ ) — Arkadaşlar, 
bu maddede gördüğüm haksızlığı Heyeti Celile-
niz huzurunda tebarüz ettirip, mümkünse tashi
hini rica edeceğim. Lise hocaları kanunen 15 saat 
ve orta mekteb hocaları da kanunen 18 saat dars 
okutmak mecburiyetindedirler. Fakat vekâlet 
isterse bu saatleri 24 e çıkartabilir ve muallim 
de bu munzam vazifeleri kabul etmek mecburi
yetindedir. Eğer bu munzam vazifeler muallim
lere favör olarak verilse idi, ücretin üçte ikisini 
alması doğru olabilirdi. Fakat favör olarak 
verilmiyen vaziyetlerde üçte iki ücretin verilme
sinde ben haksızlık görüyorum. Ücret tamamen 
verilmelidir. Söylemek istediğim nokta budur. 

Dr. OSMAN ŞEVKl ULUDAĞ (Konya) — 
Doktor Süha arkadaşımın muallimlik ve hekim
lik arasmda bir mukayese yapmış olmamasını 
temenni ederdim. Israr etmemesini rica ederim. 
Her meslekin bu memlekette kendine aid ayrı 
ayrı hizmet sahalan vardır. Herkes kendi mes
lekini müdafaa edebilir. 

Bendeniz, kendi anladığım meslekin bazı dü
şüncelerine ve vakıalarına istinad ederek maru
zatta bulunacağım. Gerek geçen sene bütçesin
de ve gerek evvelki seneler bütçelerinde söz ala
rak 35 - 40 liralık ücretli doktorlar bulunduğun
dan bunları ehemmiyetle kaydetmiştim. Bu gün
kü bütçede 35 - 40 liralık doktor yoktur. Hepsi 
lâakal 50 liraya çıkarılmıştır. Bu, güzel bir şey
dir. Amma şimdi müzakere ettiğimiz kanunda 
bir doktorun alabileceği müteaddid vazifelere 
göre alacağı maaştan 3 de biri kesilecek diye ba
zı kayidler vardır. Bu kayidlerden birisini misal
le tesbit edeyim: Elimizdeki bütçede 50 tane 50 
liralık doktorluk vardır, Faraza bir doktor bun-
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lardan birisi olsa ve 50 lira almış olsa ikinci al
dığı bir vazifeden dolayı 32 lira 33 kuruş ve 
üçüncüden de 16 lira 66 kuruş alacaktır. Bunla
rın mecmuu kâğıd üzerinde 100 liradır. 3 tane 
vazife almış olduğu halde 150 lira alması lâzım-
gelirken 100 lira alacaktır. Ziya Gevher arkada
şım bir doktora çok vazife vermenin diğer dok
torlar lehine olmadığmr söylediler. Bu gün. 
memleketin belki elli kazasında Hükümet tabibi 
ve belediye tabibi yok iken memleketin bu kadar 
müteferrik işleri için ayrı ayrı doktor kullan
mak 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — An-
karada hic doktor yok mu? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ankara Türkiyenin merkezidir. Ankara da Tür-
kiyenin bir vilâyetidir. Muş ta öyledir. Esasen 
bu madde bu halde kaldığı müddetçe hiç bir 
doktorun 16 lira almak mukabilinde 3 ncü bir 
vazife deruhde etmeğe temayülü olmayacaktır. 
Ben bu kanunun tadilini teklif etmek üzere or
taya çıkmak istiyordum, Fakat gerek Ziya Gev
herle, gerek diğer arkadaşlarla olan görüşmele
rimden edindiğim intiba neticesi bunu doğrudan 
doğruya Bütçe encümenine bıraktım. Memleke
tin her tarafında maalesef kâfi doktor yoktur. 
Beher doktora müteaddid vazifeler vermeğe mec
buruz. Fakat sen 3 ncü vazifeyi ille 16,5 lira 
ile alacaksın demek doğru olmayacaktır. Burada 
Bütçe encümeninden bir sual sormak istiyorum. 
acaba müteaddid vazifeler almış olan doktorla
rın alacakları ücretlerin muayyen bir haddini 
çizmek suretile meselâ 100 liradan fazla olduğu 
takdirde şu şekilde kesilir deseler olmaz mı? 
Yoksa bir döktürün vazife mukabili alacağı 78 
liradan fazla bir şey olmayacak ki bu da cazib 
değildir, bilmiyorum ne buyuracaklar? 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bendeniz ne 
doktoru müdafaa edeceğim, ne de muallimi. 
Burada müdafaa edilecek bir şey kalıyor, bele
diyeler ve hususî idareler. Bir doktor ikinci 
vazifede ücretin yarısmı alacak, 3 ncü de 3 de bi
rini, bu kayid kaldığı takdirde şu vaziyet ola
caktır. Belediye bütçesinden 50 lira ayırmıştır. 
25 lirasını verecek, bunu hiç bir doktor kabul 
etmeyecek. Vaziyet ne olacak? Belki, ilerde 
nasıl olsa 50 sini vereceğim düşüncesile bütçe
yi 100 liradan yapayım diye bir muvazaaya yol 
açabilir, Fakat her halde bunu mantikî bul
mazsınız. Binaenaleyh, bilhassa kaza ve vilâ
yet merkezlerindeki vaziyeti düşünerek bu ci
het bilhassa nazarı itibare alınmalıdır. Beledi
yeler, hususî idareler zaten bunu ikinci munzam 
bir vazife olarak verdikleri için bütçelerine tah
sisat az olarak konmaktadır. Bunun da üçte 
biri veya yarısı verilecek olursa hiç bir şey 
olmayacaktır. Bunun nazarı itibare alınmasını 
rica ediyorum. 

Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, büyük merkezlerde fazla doktor oldu

ğu halde bunların birisine fazla vazife verildi
ğinden bahsettiler. Bunun tasrihi lâzımdır. 
Doktorluk bir itimad meselesidir. Bir kimse 
hastalandığı zaman elbette itimad ettiği dokto
ra kendisini muayene ettirecektir. Bu böyle 
olunca elbette her daire itimad ettiği doktoru 
tavzif etmeğe çalışacaktır. Evvelce bir noktayı 
işaret etmeği unutmuştum. Barem kanunundaki 

; bu kaydin kabul olunması endişesile bazı daire
ler bihakkın sevdikleri doktorlarım kaybetme
mek için yeni seneki bütçelerinde geçen seneler
deki ücretleri tam bir nısıf ilâvesile tezyid et
miş bulunuyorlar. Bundan sonra da eğer bu 
maruzatım kabul olunmazsa muhtelif işlerde 
muvazaa olacaktır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Buyurdular ki, esasen doktor bulunmadığı için 
munzam vazifeler veriliyor. Evet hakikaten 
kazalarda böyledir. Zaten kazalarda 20 tane 
de doktor bulunsa ikiden başka vazife yoktur. 
Binaenaleyh, bu noktai nazardan bu bir müda
faa olabilir. Amma ondan sonra iş gelegele An
kara, îzmir ve îstanbula gelir. Bu gibi büyük şe
hirlerde de az mı doktor vardır? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bu maddenin bu şekli almasının 
mesnedlerini arzedeceğim. Maaş kanununa şöy
le bir mühim hüküm konulmuştur. « Asaleten 
iki vazife bir zat uhdesinde içtima edemeyeceği 
gibi asil ve vekil olan memur veya müstahdem
ler birden ziyade vekâlet deruhde edemez
ler. Muallimlik, tabiblik, mühendislik bu hü
kümden müstesnadır. » Böyle 3 meslek erbabı 
için müteaddid vazifelerin bir şahıs üzerinde iç
tima edebileceğini vazii kanun kabul etmiş bu
lunuyor. Bundan sonra 1452 numaralı kanun 
maullimlerin alabilecekleri vazifeleri tahdid et
miş bulunuyor ve orada alabilecekleri ücret 
mikdarlannm nisbetlerini de tesbit etmiş bulu
nuyor. Biz o madde hükmünü yani 1452 numa
ralı kanunun hükmünü tamamen aldık. Yalnız 
ayni vaziyette bulunan meslekler için ayni zaru
ret görüldülünden dolayı onları da almış bulu
nuyoruz. Burada alacakları maaşlar da göste
rilmiş ve üçüncü vazifelerinden alacakları para 
1/3 e indirilmiştir. Yani bu suretle üç vazife
nin bir meslek erbabında toplanabileceğini gös
termek içindir. Bunu tahdid etmek ihtiyacını 
heyeti celile tasvib ederse encümeniniz buna mu
arız değildir, bunda musir da değildir. Esasen 
bu maksad maddenin metninde mündemiçtir. 

Sonra Fuad Sirmen arkadaşım bilhassa bu 
vazifelerin bir şahıs uhdesinde içtimai netice
sinde bir şahsa 600 liradan fazla, yani bu ka
nunun birinci derece olarak kabul ettiği maaş
tan fazla bir ücret alıb alamayacağını sormuş 
bulunuyorlar. Biz burada vazife dereceleri ve 
derecelerin maaşlarını tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Şahısların bu vazifelerde alacakları paraların ye-
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kûnu umumisi hakkında bir hüküm ne 1452 nu
maralı kanunda ve ne de bu kanunda derpiş 
edilmiş değildir ve buna göre bir hüküm ko
nulması da düşünülmemiştir. Bu itibarla bu 
madde ile kabul ettiğimiz esasa göre iki vazife
nin bir şahıs uhdesinde toplanamayacağını tas
rih etmiş bulunuyor. Yalnız müstesna olarak 
mühendislik ve muallimlik ve tabiblik vardır ki 
bunlar için evvelce kabul edilmiş olan kanunlar
daki hükümleri teyid etmiş bulunuyoruz. Müte-
addid vazife alan muallim, tabib ve mühendis
lerin bu maaşlarını tenkis etmek suretile eski 
konan hükmü bu kanunla teyid edilmiştir. Ha
kikaten bazı yüksek mekteblerde müteaddid va
zifeleri deruhde etmiş ve bilhassa ayni zamanda 
memuriyetleri bulunanların birinci derece maa
şını geçmek ihtimali mevcuddur. 

Refik ince arkadaşın işaret ettiği nokta, bu 
kanuna göre kaydinin ilâve edilmesinde mahzur 
görmüyoruz. Metin hakikaten bu kayidle daha 
vazih olur. Esasen maksadımız bu kanundaki 
esasları tarif etmek ve bunların bu maddede da
hil olduğunu ifade etmektir. 

NAZMİ TRAK (Tekirdağ) — Ben bası hak
sızlıklardan bahsetmiştim, temas etmediniz. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bunu haksızlık diye mütalea etme
dik. Esasen 1452 numaralı kanunla konmuş Ma
arif vekâleti, bir çok mektebleri kendi vazifeleri 
arasında bulunduran vekâletlerle temas ederek 
bu esasların haklı ve adilâne olduğunu görmüş
tür. 

NAZMİ TRAK (Tekirdağ) — Şimdiye kadar 
ücretleri tamamen verilmiyordu. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Devamla) — Mevcud olan 1452 numaralı ka
nunun koyduğu hüküm aynen böyledir. Arzu 
buyurursanız okuyayım. 

ALİ RİZA ESEN (Sürd) — Veterinerler hak
kında söylemediniz, niçin konmamıştır? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Asıl kanunda olmadığı için bura
ya da konmamıştır. 

ALİ RİZA ESEN (Siird) — Orada yok diye 
buraya koymamak mı lâzımdır? O da ayni mes
lek erbabmdandır, onun da konması lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen kalmamıştır 
takrirleri okutuyorum : , 

Büyük Reisliğe 
Bu maddeye veterinerlerin de ilâvesini tek

lif ederim. 
Siird mebusu 
Ali Riza Esen 

Yüksek Reisliğe 
Barem lâyihasının 18 nci maddesinin 8 ncı 

fıkrasının başındaki « tabiblerin » kelimesinin 
kaldırılarak maddenin sonuna aşağıdaki fıkra

nın ilâvesini teklif ederim. 
Kütahya mebusu 

Dr. Ali Süha Delilbaşı 
« Tabibler bu madde hükümlerinden müs

tesnadır. » 
Yüksek Reisliğe 

(Tabiblerin ve mühendislerin hükümlere 
tâbidir) fıkrasına (ve ikiden ziyade vazife ala
mazlar) ilâvesini dilerim. 

Çanakkale mebusu 
Ziya Gevher Etili 

Yüksek Reisliğe 
18 nci maddeye « Belediye ve hususî idare

lerde ikinci, üçüncü vazife alacak doktor ve ve
terinerlere bütçelerindeki maaşların tamamı ve
rilebilir. » fıkrasının ilâvesini teklif ederim. 

İsparta mebusu 
Kemâl Ünal 

BAŞKAN — Reye koymak için takrirleri 
tekrar okutuyorum. 

(Siird mebusu Ali Riza Esenin takriri tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 

(Kütahya mebusu Süha Delilbaşınm takriri) 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate alınmadı. 

(Çanakkale mebusu Ziya Gevher Eetilinin 
takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Nazar dikkate akındı. 
(İsparta mebusu Kemâl Ünalın takriri okundu) 

BAŞKAİI — Takriri nazarı dikkate alan
lar ... Almayanlar ... Takrir nazarı dikkate alın
madı. 

Nazarı dikkate alman takrirlere göre tashih 
edilmek üzere maddeyi encümene veriyoruz. 

MADDE 19 — Odacı, kolcu, bekçi, evrak 
müvezzii, gemi mürettebatı, ücretli ve aidatlı 
tahsildar, daktilo ve steno gibi müteferrik müs
tahdemler bu kanun hükümlerine tâbi değil
dirler. 

RASİH KAPLAN (Antala) — Ne itibarla 
tabi değildir? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
radan bir kelimenin çıkmasmı rica edeceğim. 
Gemi tayfaları. Gemi tayfaları amele değildir 
ve her dakika istenildiği zaman bulunan insan
lar değildir. Bir kapıcıyı değiştirirsiniz o ka
pıyı muhafaza etmek, açmak, kapamak için di
ğer bir adam her istediğiniz zaman bulunabilir. 
Fakat gemide vincin işletilmesi, ambardan eş
yanın ihracı ve miço alıştırmak için adam bu
lamazsınız. Denizyolları kanununda da rica et
miştim ve ricamı sayın vekil de kabul etmiş-

245 
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lerdi. En ziyade deniz istikbalimizi temin ede
cek bu fedakâr insanlarımızı madde haricine 
çıkarmak hepimiz için bir borçtur. Eğer encü
men de noktai nazarıma iştirak ederse çıkara
lım. 

BÜTÇE En. REÎSl MÜKERREM UNSAL 
(îsparta) — Eğer çıkarırsak onların aleyhinde 
olur. 

ZİYA GEVHER ETÎLl (Çanakkala) — 
Aleyhine mi? Öyle ise encümen lütfen izah et
sin. 

BÜTÇE En. R. V. FAİK BAYSAL (Kay
seri) — Bu kanunda bütün ücretli, müstahdem
ler için ilk hizmete girişlerinde ve terfilerinde 
bir çok şartlar, kayıdlar konulmuştur. Tahsil 
dereceleri, müddeti hizmetleri aranacak ve sa
ire. Halbuki bu vazifeler mahiyetlerine göre bu 
kaydü şartlara tâbi olmazlar. Yine Meclisi âli
nin murakabesinden geçen kadrolarında konu
lan maaşlarını almaları için bu kanundaki ka-
yıd ve şartlara tâbi tutulmamalarmı teminen 
bu istisna konulmuştur. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — O 
halde pekâlâ. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ücretle müstahdem memrir-
larm harcırahları maaşlı memurların harcırah 
hükümlerine tevfikan ve işbu kanunun 1 nci 
maddesinde yazdı derece aylıkları esas tutula
rak hesab edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — înhilâl vuku bulan memuri
yetlerde vekil istihdamı halinde maaş kanunu
nun 8 nci maddesi mucibince verilecek vekâlet 
maaş veya ücretinin müddeti azamî altı aydan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Hususî kanunlarında sarahat 
olmadıkça ihtisas ve komisyon ücreti ve makam 
tahsisatı ve tahsisatı maktua ve hakkı huzur 
gibi namlarla maaşlı veya ücretli memurlara 
ayrıca umumî, mülhak ve hususî bütçelerden 
hiç bir meblâğ verilmez. 

Ancak kanunun tahmil etmediği munzam 
bir vazifeyi münferiden ifaya memur edilenlere 
muayyen çalışma saatları hiricindeki mesaile
rine mukabil îcra Vekilleri Heyetince takdir 
olunacak bir ücret verilebilir. Şu kadar ki bir 
veya muhtelif dairelerin herhangi bir işi için 
teşkil edilecek komisyonlara memur edilip bu 
komisyonların bulundukları mahallin gayri yer
lerden celbedilecek olanlara yalnız harcırah ve 
îcra Vekilleri Heyetince tayin olunacak mik-
darda masarifi zaruriye verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Mülhak bütçeli idareler, hu
susî idareler ve belediyeler dahi bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

Ancak İnhisarlar ve Devlet demiryolları ve 
limanları işletme idaresi umum müdürlükleri
ne alacakları ücretten başka görülecek lüzum 
üzerine îcra Vekilleri Heyeti kararile ayda 100 
lirayı geçmemek üzere münasib bir tazminat 
verilebilir. 

Hususî idarelerle belediyeler memurlarının 
kadroları îcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu madde vesile-
sile gene Bütçe encümeninden bir sual soraca
ğım: Büyük Meclisinizin 7 haziran tarihinde ka
bul ettiği bir kanun vardır: Devlet denizyolları 
ve limanları umum müdürlüklerine aiddir. Bu 
kanun Bütçe encümeninden 29 mayısta çıkmış
tır. Şimdi müzakere edilmekte olan barem kanu
nu da bundan evvel Bütçe encümeninde müza
kere ve kabul edilmiştir. Denizyolları kanunu
nun 31 nci maddesini aynen okuyorum. 

«MADDE 31 — Bu kanunla teşkil olunan 
umum müdürlüklerin idare ve murakabe şekil
leri ve umum müdür ve muavinleri dahil olduğu 
halde memurların vazife ve salâhiyetlerile tayin, 
tebdil, terfi, tecziye usullerile harcırah, fazla 
mesai, ikramiye, gemi iaşeleri, vekâlet tahsisat
ları ve hastalık, kaza ve askerî hizmet için ay
rılışta, mezuniyette, kadro tensikatında memur
lara ve vefat halinde vereselere verilecek taz
minat ile memurlar ve amele hizmet evleri, gişe, 
fena hava, temsil, çamaşır, su tahsisatı ve diğer 
munzam tahsisat nizamname ile tesbit olunur». 

Şimdi, daha kabulünden on gün kadar 
geçmiş olan bu kanunun hükümleri yeni çıkacak 
barem kanunile mahfuz kalacak mıdır, kalacak
sa acaba şu iki ayrılık nasıl izah edilebilir? Çün
kü şimdi okuduğum madde gösteriyor ki bu iki 
mülhak bütçeli umum müdürlüklere almacak 
memurların terfi ve tayinleri nizamname ile tes
bit edilecek, halbuki şimdi müzakere mevzuu 

olan 23 ncü maddenin ilk satırında mülhak büt
çeli daireler demekle bunları da içine almış olu
yor. Bütçe encümeni bize bu vaziyeti nasıl izah 
edecektir. Yani hülâsatan sormak istiyorum ki 
barem kanunu Meclisçe kabul edildikten sonra 
Devlet denizyolları ve limanları umum müdür
lükleri hakkındaki teşkilât kanununun 32 nci 
maddesi hükmü yaşayacak mıdır, yaşamayacak 
mıdır? 

ALÎ MUZAFFER GÖKER (Konya) — Ar
kadaşlar, şimdi müzakeresi başlıyan metin içeri
sinde, mülhak bütçeli daireler, hususî idareler 
ve belediyeler dahi bu kanun hükümlerine tâbi
dir deniyor. Tatbikat bakımından tenevvür et
memiz lâzım gelen bir iki nokta var. ileride ka-
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nunu tatbik edecek olanlar, her türlü tereddüdü 
izale edecek bir metin karşısında kalacak olur
larsa işlerini tabiatile daha iyi görürler. Onun 
için bu bir iki nokta hakkmda bizi tenvir et
melerini rica ediyorum. Bu noktalar da şunlar
dır. Birisi belediyelere merbut olan müesseseler, 
bu kanun hükümlerine dahil midir, değil midir? 
Yani bu memurlara memurlar baremini tatbik 
ediyor muyuz? Buna cevab vermelerini rica edi
yorum. Yalnız buna cevab vermeden kendimce 
zannediyorum ki tatbik ediyoruz. Tatbik ede
cek olursak bu müesseselere doğrudan doğruya 
Devlet memurları baremini mi tatbik edeceğiz, 
yoksa sermayesi Devlet tarafından konulmuş 
müessesata tatbik edilecek olan baremi mi tat
bik edeceğiz 

Üçüncü vaziyet te, bunlarm hizmet müddet
leri ne şekilde tanzim ve hesab edilecektir? Bu 
noktalar üzerinde de izahat verilmesini rica edi
yorum. Verilecek izahattan sonra gerek madde
nin bu kısmında ve gerek bu kanunun ikinci 
muvakkat maddesinde veya müessesata aid ba
remin birinci muvakkat maddesinde, her nereye 
ise, bir yer bulup bunun ilâve edilmesi lâzım 
gelecektir. Eğer böyle yapılacak olursa hem 
vazife sahibleri ve hem de hak sahibleri karşı
lıklı olursa hak ve vazifelerinin neden ibaret 
olduğunu bilirler. Bunlar hakkmda lütfen izahat 
vermelerini rica ederim. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bu müdürü umu
mî beylere 100 lira ücreti tazminat verilmesinin 
sebebi nedir acaba? 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Bir sual de ben
deniz soracağım. 

BAŞKAN — Buna cevab versinler, ondan 
sonra siz de sorarsmız. 

B. E. Rs. V. BAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Deniz yolları ve limanları idaresi teşkilât kanun
ları bu kanundan evvel huzuru âlinize gelmiş ve 
kabul edilmiştir. Bu kanun ise bittabi bu gün 
heyeti aliyenizde müzakere edilmektedir. Bura
daki esaslar ayrıca sarahat verilmedikçe bundan 
evvelki kanunda kabul edilen esasları tadil et
miş olur. Binaenaleyh oradaki terfi dereceleri 
hakkındaki nizamname ile gösterilen esaslar bu 
kanun esasları dahilinde nizamname yapmak için 
vekâleti aidesine salâhiyet verir mahiyettedir. 

Fuad Sirmen arkadaşımızın o maddede oku
duğu bazı tayfalara verilecek zamlara aid hü
kümler vardır. Bu kanunda hususî sarahat ol
madıkça umumî olarak tahsisat verilmemesini 
esas olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Onun için
dir ki vazifelerin hususiyetine göre çamaşır mas
rafı ve saire olarak orada kabul etmiş bulundu
ğumuz hükümler mahfuzdur. Devlet demiryolları 
ve limanlarında dahi hizmetlerin mahiyetine 
göre bazı masrafların müstahdemlere verilmesi 
kabul edilmiştir. Onlar da mahfuzdur. 

Belediye müesseselerine gelince; bittabi bele
diye müesseseleri de bu kanundaki esaslara tâbi

dir. Ancak onları müesseseler baremine tâbi 
tutmak onlarm da bünyelerinde daha ziyade 
ticarî veya sınaî maksadlar olduğuna göre ora
daki esaslara bu müesseselerin tâbi tutulması 
lâzımdır. Bu müesseseler kanunu mütalea edildi
ği sırada icab ediyorsa bunu tasrih ederiz. Bu 
müesseselerde çalışan memurların müddeti hiz
metlerinin sayılması, müddetleri tayin eden mad
desinde işaret buyurdukları hizmetlerin nazarı 
itibare almması mümkün olur. 

Bu gibi müesseselerdeki müdürü umumilere 
yüz lira kadar bir munzam ücret vermeği kabul 
ediyoruz. Çünkü bu güne kadar esasen almakta 
oldukları ücretlerin yüksekliğini ve o makamla
rın masraflarını da mütalea ederek maaşlı dere
celerdeki birinci derece memuriyet maaşı alan 
memurların maaşile onlarm tekaüd haklarının 
bulunmamasını mütalea ederek burada saydığı
mız müdürü umumilere yüzer lirayı kabul ettik. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — îdarei hususi-
yelerle belediyelerin bütçelerine bu kanun ne 
gibi bir masraf tahmil edecektir? İkinci ricam da 
memlekette 500 küsur belediye vardır, beledi
yelerin her birine bu kanunun hükmü tatbik olu
nacak mıdır, ve bunlar kanunun yüklerine ta
hammül edebilecekler midir? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bu kanunun idarei hususiye ve be

lediyelere tatbikinden dolayı tahmil edeceği külfet 
mevzuu ayrıca encümenimizde tesbit edilmiş de
ğildir. Bu idareler bu kanundaki esaslara göre 
intibak keyfiyetini yapmış olacaklardır. Yani 
dereceleri tesbit ederken, vaziyetleri müsaid ol
madıkça, kendi malî kudretlerine göre intibak 
yapmış olacak ve aşağı dereceye memur aldık
ları zaman, onlara hakkı mükteseblerini vermek 
suretile yeniden hiç bir külfet yapmaksızın bu 
kanunu onlara da tatbik etmelerine imkân ol
duğuna kaniiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Şu 
yirminci maddeye gelinceye kadar Bütçe encü
meni ile epeyce çekiştik. Son zamanda çok dost 
olmuştuk, halbuki bu madde gelince yine aramız 
açıldı. 

Arkadaşlar, tevhid ve teadülden bahsediyo
rum. Affedersiniz. En yüksek memura 600 lira 
veririz amma denizyolları ve demiryolları bun
dan müstesnadır. İllâki onlara fazla verilecek; 
acaba niçin? Sebebini anlamaya imkân ve ihti
mal yoktur. Bence onlara daha az verilmesi lâ
zımdır. Bakınız niçin. Buyurdular ki, çok mas
rafları vardır. Hayır; her memurdan daha az 
masrafları vardır. Meselâ Devlet demiryollarını 
alalım. Devlet demiryollarının memurinine mah
sus meskenleri vardır. O meskenin teshin ve 
tenviri - bütçe tabirile söyliyorum - ve hademe
si o müesseseye aiddir. Bir memur şuraya bura
ya gider, parası verilir. Tabiî aşçıdan yemek 
esirgenmez; idare onların nakil vesaitini de ve-
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reoektir. Velhasıl çok yerlerde masrafsız yaşa
yan bir memurdur. O halde diğerlerinden fazla 
masrafı nedir? anlıyamadım. Eksiği var; fazlası 
yok. Bellri bu idarenin başında bulunana 10 000 
lira vermek lâzımdır. Çünkü kuvvetlidir, kud
retlidir. Fakat ikilik yapmıyalım. Mademki Dev
letin en yüksek memuru 600 lira alıyor. Ona 
da ayni maaşı verelim. Bu hususta bir takririm 
vardır. Bu ruhî sebebten dolayı 100 liranın der
hal tayymı teklif ediyorum. 

GÂLİB PEKEL (Tokad) —- Muhterem ar -
kadaşlar, görülüyor ki, Bütçe encümeni idarei 
hususiyelerin ve belediyelerin vaziyetlerini ted-
kik ederek bu kanunun koyduğu hükümleri tat
bik edib edemeyeceklerini anlamış değildir. Bu 
kanun 19 dereceyi 15 dereceye indirerek idarei 
hususiyelere havlıca külfet tahmil etmektedir. 
Fakat ne olursa olsun idarei hususiyelerin vazi
yeti Devlet vaziyetine yakın olduğu için taham
mül edecek ve başka hizmetlerden keserek bu
na intibak eyleyeceklerdir. 

Fakat belediyelerin vaziyeti hiç de böyle de
ğildir. Memlekette 500 küsur belediye vardır. 
Benim görebildiğime göre bunların içinden ni
hayet 30 - 40 tanesi bu kanunu tatbik edebi
lir. Diğerleri bu kanunun koyduğuğu hükümlere 
tahammül edemezler. Bu kanunla koyduğumuz 
kaide şudur : 12 nci muvakkat maddede göste
rildiği üzere memur alacak belediler kullana
cakları memurların kadrolarını yapacaklar ve 
Heyeti Vekileden tasdik ettirecekleri kadrola
ra göre hareket edeceklerdir. Yani 10 - 15 - 20 
lira maaşlı memurlar kullanacaklardır. Fakat 
bir çok belediyelerimiz vardır ki, köylerden 
farklı değildir. Köy kanununda salma vardır. 
Köyün mahallî ihtiyaçlarını tatmin için kul
lanılan bu vergi hakkında ne kadar hassasiyet 
gösterdiğimizi hepimiz biliyoruz. Köyler ki, 
kullandıkları memurlara ayda beş lira, 10 lira 
gibi ufak bir para vermektedirler ve bu para 
ile kendilerine lâzım olan adamları bulmak
ta ve kullanmaktadırlar. Arkadaşlar bunlara 
yakın bir çok belediyelerimiz vardır ki, ayni 
halde hareket etmektedirler. Ayda on lira, 20 
lira ücret vererek kendilerine aid olan işleri gör
dürmektedirler. Şimdi ne olacak? Bu barem çı
kar çıkmaz, bunlar da bu bareme göre bir kadro 
cedveli yaparak Heyeti Vekileye tasdik ettire
cekler ve tatbik etmek isteyeceklerdir. Arkadaş
lar, buna muvaffak olamayacaklardır. Onun 
için bendeniz rica ediyorum, bu maddeye beledi
yeler için şöyle bir kayid koyalım : « İcra Vekil
leri Heyetinin muvafık gördüğü belediyeler bu 
kanunu tatbik ederler » . 

Şayed memleketimizde bütün belediyeler bu 
kanunu tatbik etmek imkânmı bulurlarsa hepsi 
îcra Vekillerinden karar istihsal ederek tatbik 
imkânmı bulur. Onun için encümenden bu mad
deyi bu şekilde tadil etmelerini rica ediyorum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben de Ziya Gev

her arkadaşımm söylediği söze iştirak ediyorum. 
ALI MUZAFFER GÖKER (Konya) — Arka

daşlar, encümen namma verilen izahattan sonra 
tenevvür etmiş oldum. Fakat elimizde bulunan 
maddelerde arkadaşımızın izah etmiş oldukları 
nokta ve kayidler hakkmda sarahat yoktur. 
Binaenaleyh, meselenin gerek bu baremde ve 
gerek müessesat bareminde mevcud olduğu hal
de Meclise gelmesine ve bu cihetin bir kere daha 
encümence tezekkürüne imkân vermek için bir 
takrir veriyorum. Kabul edildiği takdirde encü
men hangi maddeye koyacaksa onu tasrih eder. 

ASIM AKSOY (Gazianteb) — Bendeniz, be
lediye bakımından, bir noktayı tenvir etmeleri
ni Bütçe encümeninden rica ediyorum. 

Malûmu âliniz belediyeler bir çok mühim 
vazifeleri yaparlar. İstanbul, Ankara gibi man-
sub belediye reisi olmryan mühimce vilâyet 
merkezlerimizde meselâ Konya, Adana, Diyar
bakır da, buna benzer vilâyet merkezlerinde aha
linin intihabile olan belediye reisleri tahsil 
kay dile mukayyed olmadıkları için belki bare
min tayin ettiği ilk maaşla tavzif edilmek lâ-
zımgelecektir. Meselâ Diyarbakır belediye reisi
nin 35 lira maaş alması lâzımgeldiğini kabul 
etmek lâzımgelecektir. Bu takdirde bu mevkie 
hiç bir belediye reisi bulamamak tehlikesi var
dır. Yüksek tahsil gören bir zatm bu gibi bü
yükçe vilâyetlerin belediye reisliklerine gelebil
meleri için onları ıtma edecek bir maaş vere
memek vaziyetindeyiz. Meselâ 30 liradan başlı-
yacağız. Hariçte Devlet memuriyetinde kendisi
ne istikbal vadeden tekaüdiye ve terfi vadeden 
memuriyetler dururken bunu kabul etmiyecek-
tir. 

Belediye reisliği her 4 senede bir intihabla 
olduğu için atisi müemmen bir memuriyet de
ğildir. Bu hale nazaran belediye reisliklerine 
istediğimiz elemanları getirememek vaziyeti hâ
sıl olacaktır. Buna karşı bir tedbir düşünmüş
ler midir? Bunu rica etmek istiyorum. 

BÜTÇE En. R. V. FAİK BAYSAL (Kayse
ri) — Bu kanun ücretle tayin edilen memurla
rın derece ve maaşları hakkındaki hükümleri 
koymaktadır. Müntahab vaziyetleri derpiş etmiş 
değildir. Binaenaleyh intihabla gelen belediye 
reisleri, belediyelerin vaziyetlerine göre bütçe
lerine konulan tahsisatı tamamen alacaklardır. 
Meclisi umumî azası ve daimî encümen azası da 
keza bunun içine girmez. 

BAŞKAM — Takrirleri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

100 lira zammm tayymı teklif ederim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
Yüksek Reisliğe 

Belediyelere merbut müesseseler bareme tâbi 
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iseler bunun ve Devlet veya müessese baremle
rinden hangisine tâbi olacağmm, hizmet müd
detlerinin ne suretle hesab edileceğinin tasrih 
edilmesini ve alâkalı maddelerin ona göre tan
zimini dilerim. 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 

Yüksek Reisliğe 
îcra Vekilleri Heyeti kararı ile münasib gö

rülen belediyelere bu kanun tatbik olunur, şek
linde tadilini teklif ederim. 

Tokad 
Galib Pekel 

BAŞKAN — Reye konmak üzere takrirleri 
tekrar okutuyorum: 

(Ziya Gevher Etilinin takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 

Almryanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 
(Muzaffer Gökerin takriri tekrar okundu) 
FAÎK BAYSAL (Kayseri) — Müsaade bu-

yurulursa bu maddeyi encümene alıp tedkik ede
lim. 

BAŞKAN — Encümene veriyoruz. 
(Tokad Galib Pekelin takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar . . . Al
mıyanlar . . . Nazarı itibare alınmıştır. 

Şu halde bunu da encümene veriyoruz. 
MADDE 24 — 1683 sayılı askerî ve mülkî 

tekaüd kanununun meriyetinden evvelki hü
kümlere göre maaş alan alelûmum mütekaidin 
ile eytam ve eramil ve hidematı vataniye terti
binden maaş alan zevata maaş asıllarile tahsi
satı fevkalâdeleri birleştirilmek suretile bir ka
lem olarak ahkâmı mevcudeye göre verilir. 

Bu suretle maaş alan mütekaidlerden olub da 
umumî, mülhak ve hususî bütçelerden veya tedi
ye edilmiş sermayesinin en az yarısı Devlete aid 
olan müesseselerle memuriyet derece ve aylıkla
rı kanunla tesbit edilmiş olan müesseselerden 
tahsisat veya ücret alanların bu vaziyetleri de
vam ettikçe tekaüd maaşları tahsisatı fevkalâde
leri ilâve edilmeksizin verilir. 

1683 numaralı tekaüd kanunu hükümlerine 
göre tekaüd maaşı tahsis edilenlerden yukarıda 
yazılı daire ve müesseselerden tahsisat veya üc
ret alanlar hakkında da mezkûr kanunun 70 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

Alelûmum mütekaidlerden maaşlı bir hizme
te tayin edilenlerin (bu maaşlı hizmetlerde üc
retle çalışsalar dahi) tekaüd maaşları tamamen 
kesilir. 

900 numaralı kanun hükmü ve 2921 sayılı ka
nunun 36 nci maddesi hükümleri mahfuzdur. 

Alelûmum mütekaidler hakkında bu hü
kümlerin tatbik edilebilmesi için bunlarm aldık
ları tekaüd maaşile ücret veya tahsisat mecmuu-
nun 50 liradan aşağı düşmemesi şarttır. 

HÜSNÜ AÇIKSÖZ (Kastamonu) — Bu mad

denin bir fıkrasını okuyorum. «Bu suretle maa§ 
alan mütekaidlerden olup da umumî mülhak ve 
hususî bütçelerden veya tediye edilmiş sermaye
sinin en az yansı Devlete aid olan müesseselerle 
memuriyet derece ve aylıkları bu kanunla tesbit 
edilmiş olan müesseselerden tahsisat veya ücret 
alanlarm bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüd 
maaşları, tahsisatı fevkalâdeleri ilâve edilmeksi
zin verilir» diyor. Bu fıkraya göre esas itibarile 
mütekaidlerin Devlet müesseselerinde istihdam 
olunmaları tabu bulunmaktadır. Halbuki malû
mu âliniz mütekaid demek, Devlet hizmetinde 
muayyen müddet hizmet gördükten sonra niha
yet vücudünden istifade edilemiyeceği için veya-
hud kendisinin talebi üzerine vazifeden çekilmiş 
olan zat demektir. 

Tekaüdlük üç vaziyette olur. Ya 25 seneyi 
doldurup kendisi ister. Ya malulen mütekaid 
olur veyahud 65 yaşmı doldurduğundan tahdidi 
sinne tâbi tutularak tekaüde sevkolunur. Bir 
Devlet dairesinden tekaüde sevkolunan her han
gi bir memurun, bir hafta veya bir gün sonra di
ğer bir vekâlette vazife alması doğru değildir. 
Bir memur nihayet 25 sene hizmetini yapıyor ve 
o hizmetinden sonra tekaüd olunca diğer bir ve
kâlette vazife alacağını düşünerek ve hatta 
evvelden bunu garanti ederek tekaüdlüğünü 
istiyor ve tekaüd muamelesinin bittiğinin er
tesi günü ikinci vekâlette yeni baştan memuri
yete başlıyor. Binaenaleyh her hangi bir vekâ
lette tekaüdlüğünü isteyen veyahud sinni kema
le gelen zatin diğer vekâlete geldiği zaman 
hastalığı geçiyor mu veya sinni küçülü
yor mu? Ayni zamanda 25 seneyi dolduran me
mur 25 sene zarfında yorulduğunu beyan ede
rek tekaüdlüğünü istiyor. Binaenaleyh Devlet 
müesseselerinin hangisinde olursa olsun artık 
müfid olamayacağı kanaatinde bulunduğundan 
ve tekaüdlülünü istediğinden dolayı diğer bir 
vekâlette memuriyet istemesini ben doğru bul
muyorum. Binaenaleyh bir takrir veriyorum. 
Devlet müesseselerinde tekaüdler istihdam olun
masın. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — En
cümenden bir sual. Bu eski hüküm müdür, yok
sa yeni bir hüküm müdür? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Mevcud olan eski hükümlerin bir 
araya toplanmasından ibarettir, yeni hiç birşey 
ilâve edilmiş değildir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Arkadaşlar, eski kanun mevzuatı üzerindeyiz. 
Yalnız bunlar toplu bir halde tekrar karşımıza 
ıçıkıb müzakere edilirken bazı temennilerde bu
lunmağa fırsat el vermiştir. Mütekaidler hak
kında konulan bazı kayidleri tavzih eden 23 ncü 
madde mucibince ben mütekaidleri ikiye ayıra
cağım. Bilhassa harb malûllerini büsbütün ayrı 
bir sınıfa koyacağım. Arkadaşlar, tekaüdlüğü 
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îeab ettiren meseleleri birer birer izah ettikten I 
s&nra artık nihayet demek lâzımgelir ki alelade 
mıütekai4 demek Devletten beklediği mükâfatı 
yahucl senelerce verdiği emeğe mukabil hakket
tiğin tekaüd maaşına nail olmuş bir tarafa çekil
miş, yaîrad Devletin müesseselerinden bir vazife 
alırsa tekaüd maaşından bir kısmını bırakır. Fa
kat mütekaidler arasında öyle arkadaşlar var
dır ki bunlar, henüz gençliğinin baharında ordu
dan ayrılmağa mecbur olmuşlardır. Bir harb 
malûlü, bunların arasmda henüz mektebden ye
ni çıkmış mülâzim, en nihayet yüzabşı rütbesin
de olduğu halde her hangi bir maluliyeti dolayı
sile ordu kadrosundan ihraç olunmuş, ve kanun 
mucibince, tekaüd olunmuş, sonra da terfih zam
ları almıştır. Onlardan da istifade etmiştir. 
Fakat tasavvur ediniz ki bu genç zabit orduda 
kalmış olsaydı, meselâ istiklâl harbinde bulu
nan bir malûl o vakit yüzbaşı veya mülâzim olan 
bir adam bu gün kaymakam veya miralay ola
caktı, miralay maaşı üzerinden tekaüd olacaktı, 
kendisi vefat ettiği takdirde çocuklarına bıra
kacağı eytam maaşı da tabiatile miralay maaşı 
üzerinden yapılacaktı; mülâzim maaşı üzerinden 
yapılmayacaktı. Arkadaşlar, içinizde eski Bü
yük Millet Meclisinde cereyan eden hâdiseleri 
hatırlayanlar vardır. O vakit bu Meclisin kub
beleri altında orduya şükran hususunda çınla
yan sadalan, hatıraları sağlam olanlar bilirler. 
O vakit T. B. M. Meclisinin bu orduya yaptığı 
bu müşfikane cümleler ne kadar heyecan uyan
dırmıştır. Bu yalnız burada Meclis kubbesi al
tında değil, bütün orduda, bütün memlekette ne 
kadar büyük heyecan idi. Arkadaşlar, yalnız 
harb malûlünü söylüyorum. Malulen mütekaid 
olanları söylemiyorum. Ufak bir istatistik ar-
zedeceğim. Harb malûllerinin bu gün Devlet 
müesseselerinde müstahdem olanlarının mevcudu 
8 - 10 u geçmiyor. Kezalik sermayesinin nısfı 
veya tamamı Devlet tarafından verilen müesse
seler de dahil olmak üzere bütün Devlet hizme
tinde ve müesseselerinde çalışan harb malûlle
rinin umumî mikdarı yüzü bulmuyor. 

Bunlarm hemen hepsi de mülâzim, yüzbaşı, 
binbaşı gibi küçük rütbeli zabitlerdir. Bunlar 
istihdam edilince kesilecek paradan Hükümetin 
Hazinesine çok bir şey girmiyor. Maliyenin bu 
yüzden .kazandığı para nihayet 4 000 liraya 
çıkmıyor. Bunlar hakkmda yapılması lâzımge-
îen şeyi basit olarak arzedeyim Harb 
malûlü demek; gençliğini, iştiyakını, her 
şeyini bir yana bırakmış, manen ölmüş ve 
sönmüştür. Hayatları imtidadınca bunlara 
ufak bir şey vermek için eski Büyük 
Millet Meclisinin yapmış olduğu cemileyi bizim 
de tekrar yaşatmamız yalnız orduda değil, her 
tarafta kemali memnuniyet ve şükranla karşıla
nacaktır. Binaenaleyh harb malûlleri istihdam 
olundukları takdirde tekaüd maaşlarından bir [ 
şey kesilmemek üzere haklarında muamele ya- i 
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I pılması için rica ediyorum. Bunun için de bir 

takrir takdim ediyorum. Kabulünü istirham ede
rim (Bravo sesleri, alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, evvelâ 
bir noktayı tavzih etmek istiyorum. Biz bu ka
nunun birinci maddesini kabul ederken aslî ma
aşlar, tekaüdlük ve harcırah hesabında esas itti
haz olunacaktır demiştik. Bu madde de, muhte
lif şekilde tekaüd olanların Devlet ve müesse
seler hizmetinde tekrar çalışmaları takdirinde, 
ücretli veya maaşlı olduklarına göre, alacakları 
gösteriliyor. Şimdi esaslı bir noktanın hallini 
rica ediyorum. Bilmiyorum, başka maddelerde 
var mıdır? Bu kanun çıktığı zaman tekaüd olan 
bir memurun vaziyeti hangi esas üzerinde ola
caktır? Bir memurun bu bareme göre aldığı va
ziyet, kendisinin derecesinin inmesini istilzam 
edecek bir vaziyet ise veyahud müddeti hizmeti
ne göre alması lâzım gelen dereceyi, kadro nok
sanı dolayısile, alamamışsa vaziyeti ne olacaktır? 

İkinci bir nokta; birinci fıkranın sonunda, 
maaş asıllarile tahsisatı fevkalâdeleri birleşti
rilmek suretile bir kalem olarak ahkâmı mev-
cudeye göre verilir, deniyor. Buradaki ahkâmı 
mevcude nedir? Ahkâmı mevcudeye göre verilir, 
kaydmdan kasdedilen mana nedir? 

Bir üçüncü sual; 2921 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesi hükümleri mahfuzdur diyorlar. Nedir 
bu? Ben tedkik ettim, o kanunda 36 tane madde 
yoktur. 

BÜTÇE E. REİSİ MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — 36 ncı maddesi vardır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada var amma 
kanunda yoktur. 

I BÜTÇE E. REİSİ MÜKERREM UNSAL (îs-
I parta) — Kanunda da vardır. 

ŞERAFETTİN KARACAN ( Kars ) — Ben
deniz maddenin son fıkrasında ufak bir rakama 
temas edeceğim. Orada alelûmum mütekaidler 

I hakkmda hükümler vardır. Bu hükümlerin tat
bik edilebilmesi için bunlarm aldıkları maaş ve 
ücretlerin en fazlasmm 50 liradan aşağı düşme
mesi şarttır. Malûmu âliniz mütekaidlerin çoğu 
büyük şehirlerde mütekâsiftirler. Büyük şehir
lerde hayat standarı 50 liranm fevkindedir. Bi
naenaleyh bendeniz hiç olmazsa bunun 75 lira 
olarak kabulünü rica ediyorum. Bunun için de 
bir takrir veriyorum. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Bendeniz sorulan suallere cevab arzedece-
ğim. 

Barem kanunu çıktıktan sonra tekaüd maaş
larının ne olacağını Refik İnce sual buyurdu
lar. Bu kanun tekaüd maaşlarına hiç bir suret
le müessir değildir. Birinci madde ile tesbit et
tiğimiz esasa göre tekaüd kanununun maaş tah
sisi esası barem kanununa bağlı cedveldeki ma-

I aş asılları ile intibak ettirilmiştir. Tekaüd ka-
I nununda maaşı aslilerine göre tekaüd maaşı tah-
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sis edilmektedir. Buna müteallik mevcud hü
kümler cereyan etmektedir. Hiç bir değişiklik 
yapılmamıştır. Mütekaidlerden bir vazifede is
tihdam edilenlerin maaşları ile tahsisatı fevkalâ
delerinin birleştirilmesi suretile ve ahkâmı mev-
cudeye göre tesbiti hakkındaki hükümde yine 
bu gün tatbik edilen muameleyi temine matuf 
bir hükümdür. Çünkü tahsisatı fevkalâde kanu
nu yaşamaktadrrı. 1452 numaralı kanun dahi 
bu hükmü bu sebeble tesbit etmişti. Tahsisatı 
fevkalâde hakkındaki hükümler kalkmıştır. 

Bu yeni kanunun emsali hâsılları tahsisatı 
fevkalâde değildir. Bu itibarla ıbunları tevhid 
ederek yeni kanunla tahsis edilen tekaüd maaş
ları bir rakam olarak ifade edildiği gibi eski te
kaüd maaşları da tahsisatı f evkalâdelerile birleş
tirilmek suretile bu şekle konmuştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şu halde « ahkâ
mı mevcude •» tabirini kaldıralım. 

BÜTÇE E. REİS V. FAİK BAYSAL (De
vamla) — Ona itirazımız yoktur. Bunu telif için 
yapmıştık. Bahsettikleri 36 ncı madde vardır ve 
zannederim ki, kendileri de görmüşler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Doğru, vardır, 
gördüm. 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Binaenaleyh, 
o kanundaki hükmün mahfuziyeti kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim esbaba binaen tekaüd olmuş me
murların Devlet dairelerile hususî idareler, be
lediyelerde, ve sair resmî müesseselerde is
tihdam olunmamalarını, yalnız doktor ve 
mühendis gibi fen erbabmm istisna edilmesini 
teklif ederim. 

Kastamonu 
H. Açıksöz 

(Öyle şey olmaz, red, red sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

23 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı olan 
kayıdlardan (harp malûllerinin istisnasını) tek
lif ederim. 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

(Güzel, muvafık sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

24 ncü maddenin son fıkrasmm, mütekaid-
lerin çoğunun büyük şehirlerde mütekâsif bu
lunması ve buralarda hayat standarmın 50 lira
nın fevkinde olması sebebile aşağıdaki şekilde 
tadilini arz ve teklif ederim. 

Alelûmum mütekaidler hakkında bu hüküm
lerin tatbik edilebilmesi için bunların aldıkları 

tekaüd maaşile ücret veya tahsisat mecmuunun 
75 liradan aşağı düşmemesi şarttır. 

Kars 
Ş. Karacan 

BAŞKAN — Takrirleri reye konmak üzere 
tekrar okutuyorum: 
(Kastamonu mebusu Hüsnü Açık sözün takriri 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 

işaret buyursun... Almıyanlar... Takrir nazarı 
dikkate alınmamıştır. 
(Konya mebusu Dr. Osman Şevki Uludağm 

takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 

ellerini kaldırsınlar... Almıyanlar... Alınmıştır. 
(Alkışlar). 
(Kars mebusu Şerafeddin Karacanın takriri 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 

ellerini kaldırsınlar... Almıyanlar... 
Anlaşılmadı, müsaade buyurun. Takriri na

zarı dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar. 
Nazarı dikkate almıyanlar ayağa kalksınlar... 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
( Kayseri ) — Encümen; harb malûllerinin bir 
vazifede istihdamları halinde tekaüd maaşlarmm 
kesilmemesi hakkındaki teklifi aynen kabul edi
yor. Binaenaleyh bunun bir fıkra olarak madde
nin 4 ncü fıkrasından sonra maddeye eklenmesi
ni ve maddenin reye konulmasını encümen namı
na rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen bu fıkranın maddenin 
dördüncü fıkrasından sonra konmasını teklif 
ediyor. Binaenaieyh maddeyi bu ilâve ile bera
ber reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanun 
ile mezkûr kanunun bilcümle ek ve tadilleri ve 
1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 
19 ncu maddesile diğer kanunların bu kanuna 
muhalif hükümleri mülgadır. Muhtelif dairele
rin teşkilât kanunlarında mevcud ve maaş emsal 
hâsılının tamamı veya maaş emsal hâsılının faz
la veya eksiğinin ücret olarak verileceği yolun
daki salâhiyetler kaldırılmıştır. 

REFİ KİNCE ( Manisa ) — Usul hakkmda 
söyliyeceğim. Müzakere nisabı yoktur. Ekseri
yet kalmamıştır. 

BAŞKAN — Riyaset Makamı ekseriyetin ol
duğuna kanidir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN ( Bitlis ) — Ola
maz Reis Bey. Bir iddia vardır. Binaenaleyh 
mevcudu saymağa mecbursunuz. Tayini esami 
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ile mevcudu anlamak lâzımdır. Olmaz öyle, Riya
set mutlak değildir, kayidlara tâbidir. 

BAŞKAN — Şu halde yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — 243 kişi mevcuttur. Ekseriye

timiz vardır. 
25 nci madde hakkında söz isteyen var mı? 
REFÎK İNCE (Manisa) — Başladığımızdan 

beri beş buçuk saat bilâ teneffüs müzakere
sine devam ettiğimiz bu kanunun bu şekilde mu
vaffakiyetle müzakeresinin devamma ben şah
san memnunum. Bu şekilde devamı hakikaten 
şayanı teşekkürdür. 

Bu maddede iki fıkra vardır. Birinci fıkra 
ile ikinci fıkra arasmda asla münasebet yoktur. 
Birinci fıkra kanunları ilga ediyor, ikinci fıkra 
teşkilât kanunlarında, şurada, burada ücret ve 
maaşa aid olmak üzere mevcud olan salâhiyetler 
kaldırılmıştır, diyor. 

Kanunları ilga eden fıkrasile salâhiyetleri 
kaldıran kısım arasında münasebet yoktur. Onun 
da ayrı olması lâzım gelir. Şimdi arkadaşlar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi teşriî hayatında, 
taknin hayatmda iki şekil tebarüz ettirmiş idi. 
Bunların bir tanesi; işbu kanuna muhalif olan 
ahkâm mülgadır, yolundadır. Eskiden çok te
kerrür ediyordu. Sonraları işbu kanuna muhalif 
ahkâmı arayıp bulmak gibi külfetleri, kanunu 
tatbik ile mükellef olanlar üzerindeki külfeti na
zarı dikkate alan Meclis muttarid bir kaide itti
haz etti. Bu kaidenin ben 8 - 9 ncu senesini yaşı
yorum. Muntazam tatbik edilegelmesinden bah
tiyarım. Şimdi bizim Bütçe encümeni arkadaşla
rımız 1452 numaralı kanunun üzerinde benim şu 
dakikada aklıma geldiğine göre, tadili ihtiva 
eden kanunlar yekûnu zannederim ya 24 ya 25 
dir. Bu kanunların maddelerine zeyillerin mik-
dai'i yine zannederim 15 veya 20 dir. 

Bu kanunların ek ve tadillerile zeyillerinin 
tefsirine müteallik kısımları da, yine tahmin 
ediyorum, 5 veya 10 dur. Bunların heyeti 
mecmuası bu gün düsturlarımızı tanzim eden 
müessesenin elinde sureti mahsusada mevcud-
dur. Hatta Resmî gazetelerin hangi birisini alır
sanız 1452 numaralı kanun mevzubahs oldu mu, 
arkasından buna müteallik olan ahkâm diye fa
sıl halinde yazılmıştır. Binaenaleyh 1452 numa
ralı kanunla mezkûr kanuna aid olan tadiller 
ve ekleri biz vazıı kanunlar bilmekten ve topla
maktan aciz miviz ki havale ediyoruz. Onun 
içindir ki, birinci madde olarak şimdiye kadar 
tuttuğumuz metodu muhafaza bakımından, ikin
cisi artık kanunlarımızdan hangilerinin çıkıb 
hangilerinin kaldığını tatbik ile mükellef olan 
memurlara göstermenin faydasını temin bakı
mından bu kanunda ilga edilenlerin tasrih 

edilmesi lâzımdır. Üçüncü bir sebeb de, 
nasıl ki bundan sonra gelecek kısımlarda hangi
lerinin ipka edilmesi lâzımgeldiğini birer birer 
okuyarak çok uzun satirli ahkâm muhafaza et
mişsek, hangilerinin kalktığını dahi göstermek
te fayda vardır. Onun için muhterem heyetiniz
den rica ediyorum. Bütçe encümeni için de zor
luk değildir, velev zorluk ta olsa, kanunu tat
bik edeceklerin uğrayacakları zorluklardan kat 
kat azdır. Bu da kâfi değilmiş gibi, bu kanuna 
muhalif hükümler kaldırılmıştır, denilmektedir. 
Bu hükmü mutlak olarak zikretmelidirler. Çün
kü muahhar tarihli kanunlar mutlaka mukad
dem tarihli kanunları ilga etmez. Binaenaleyh 
bu kanuna muhalif olan hükümler mülgadır, di
ye yazılan bir hükümden acaba, başka bir ka
nun mu vardır, diye zehabe düşülmemesi için 
muhterem heyetten rica ediyorum, şmdiye ka
dar yaptığımız gibi, bu kanuna muhalif tadil
leri, ekleri ve sairesi ne ise göstermek suretile bu 
maddenin o şekilde tadilini rica ediyorum. 

Bir de, ikinci fıkranın müstakil madde ol
masını teklif ediyorum ki o fıkra da; (.... muh
telif dairelerin teşkilât kanunlarında mevcud 
ve maaş emsal hasılının tamamı veya maaş em
sal hasılının fazla veya eksiğinin ücret olarak ve
rileceği yolundaki salâhiyetler kaldırılmıştır. » 
deniyor. Kabilse bu salâhiyetlerin hangi teşki
lât kanunlarında olduğunu yazalım da mutlak 
elfazdan kurtaralım. Çünkü kanunların çoklu
ğundan esasen bezgin olan bizler, bir de bu ka
nunlardan hangilerinin kaldırılacağını mübhem 
bırakarak, bir taraftan alâkadar memurları, bir 
taraftan hukuk müşavirlerini ve diğer taraftan 
bizzat bizlerin müşkülât içinde kalmamızı icab 
ettirmiş olabilir. 

B. E. Rs. V. BAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bir çok kanunlarda bunun emsali vardır. Bir 
kanuna muhalif olan hükümlerin ilga edildiği 
bir madde ile tasrih edilmiştir. 

Burada encümeniniz bir çok kanunları zikret
meğe mecbur olmak dolayısile ihtiraz etmiştir. 
Maahaza heyeti âliyeniz tensib ederse birinci 
fıkrayı bu şekilde bütün tadilleri koymak sure
tile izah edelim. Yalnız ikinci fıkrayı müstakil 
bir hüküm olarak muhafaza etmeğe mecburuz. 
Kanun maddelerinden ibaret olmıyan bu salâhi
yetleri daha umumî şekilde ifade etmeğe müsa
ade buyurunuz. Birinci fıkra için 1452 numaralı 
kanunun hükümlerinin bütün tadillerini nazarı 
itibare alacağız. İkinci fıkrayı da müstakil ola
rak koyacağız. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Teklifim mucibin
ce birinci fıkrayı encümen tavzih edecek. İkinci
sini de; müstakil bir madde olarak kabul ediyor. 
Binaenaleyh mesele yoktur. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşımın 
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tebdiline bir şey ekîiyeceğim. Muvakkat yedinci 
madde vardır. Uzun uzadrya okumryayım. 

Bazı kanunlarda yine bazı maksadlarla ve
rilmiş salâhiyetlerin kaldırılmasını ifade eder. 
Şimdi mevzuu müzakere olan maddenin ikinci 
fıkrasının tıpkısıdır. Muvakkat madde vaziye
tinde değildir. Bunu da 7 nci muvakkat madde

den ayırıp müstakil olacak fıkraya ekİersek ka
nunun tertibinde çok isabetli olur. 

BAŞKAN — 25 nci maddeyi encümenin tale
bi üzerine encümene veriyoruz. Çarşamba günü 
saat 15 te toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,15 

...>... >&< +... 
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S. Sayısı: 94 
Afyon Karahisarın Sinanpaşa nahiyesinden Saidoğlu llyas 
Karakoç ve Zaimoğlu Bayram Karakuzunun ölüm cezasına 

çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/55) 

T. o. 
Başvekâlet 12 - IV - 1939 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 4/2733 ' ' : \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Paraya tamaan adam öldürmek maddesinden suçlu Saidoğlu 1316 doğumlu îlyas Karakoç ve Zaim
oğlu 1316 doğumlu Bayram Karakuzunun ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Afyon Karahisar 
Ağır ceza mahkemesince verilen Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
11 - IV - 19*39 tarih ve Ceza îş. U. Md. 117/45 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve dosya bilece 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını ve neticesinin bildirilmesini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni ı ; 30 -V -1939 
Esas No. 3/55 
Karar No. 36 

Yüksek Reisliğe 

Keçeci Ahmedi paraşma tamaan ve taammüd-
le öldürmekten suçlu Afyon Karahisarın Sinan
paşa nahiyesinden Saidoğlu 1316 doğumlu llyas 
Karakoçla Zaimoğlu 1316 doğumlu Bayram Ka
rakuzunun ölüm cezasma mahkûmiyetleri hak
kında Afyon Karahisar ağır ceza mahkemesin
ce verilen kararm tasdikına dair Temyiz mahke
mesi birinci ceza dairesinden sadır olan 11 - XI -
1938 tarih ve 1905/3962 sayılı ilâm müteakib 
kanunî muamelenin ifası için Başvekâletin 
12 - IV -1939 tarih ve 4/2733 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine havale edilmekle mezkûr 
ilâm ve dava dosyası tedkik olundu. 

llyas Karakoçla Bayram Karakuzunun Si
nanpaşa mahallesinde bakkal Keçeci Ahmedi öl
dürerek parasmı taksim etmeyi kararlaştındık-
lan ve bu maksadla yanlarına İsmail ve Memed 
isimli iki arkadaşlarını da alarak Keçeci Ahme-
din dükkânına gittikleri, peynir tartmak üzere 
kendilerine arkasını dönmüş olan ve ihtiyar ol
duğundan mukavemete de muktedir olamayan 
Keçeci Ahmedin üzerine atılarak dükkânından 
aldıkları iple boğub öldürdükleri ve parasmı 
aralarında taksim ettikleri sabit görülerek suç
lulardan tsmailin fiilin ikamda 21 yaşını bitir
memiş olmasından dolayı 24 seneye ve Memedin 
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suçtaki iştirak derecesine nazaran on sene ağır 
hapis cezasına ve îlyas Karakoçla Bayram Kara-
kuzımun da ölüm cezasma mahkûm edildikleri 
anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde îlyas Karakoç
la Bayram Karakuzuya hükmedilmiş olan ölüm 
cezalarmm değiştirilmesini ve hafifleştirilmesi-
ni müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşki
lâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibin
ce bu cezaların infazma karar verilmesi hususu
nun Umumî Heyetin tasvibine arzına encümence 
ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 
Antalya 

Nuıruan Aksoy 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Kayseri 

Suad Ürgüblü 
Sinob 

C. Atay 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Ymg% 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Konya 
G. Gültekin 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Kâtib 
Rize 

Fuad Sirmen 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Mardin 

fi. Mcnenıencioglu 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

mmtm 
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Ş. Sayısı: 95 
Aydının Ortaklar köyünde oturan Bozkırın Akçaturan kö
yünden Yılankıranoğullarmdan Durmuşoğlu Kara Memed 
Yılanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/14) 

T. G. 
Başvekâlet 19-11-1938 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 4/8520 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Soygun ve bunu yapmak için adam öldürmek ve tahkikatı yanlış yola sevketmek maddelerinden 
suçlu Yılankırkanoğullarından Durmuşoğlu 1315 doğumlu Kara Memed Yılanın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Aydın Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci Ceza Daire-
sile Ceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi 
mucibince kanunî icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden sureti ilişik 17 - II - 1938 tarihli ve Ce
za iş. U. Md: 455/248 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâmlar ve bu işe dair evrak hilece sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

O. Sayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adlvye encümeni 30 - V - 1939 
Esas No. 3/14 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

Pusu kurub adam soymaktan ve bir adamı Kara Mlemed Yüanm îzmir - Aydm yolu üze-
öldürmekten suçlu Bozkırm Akçaturan köyün- râde pusu kurarak iki kamyon çevirdiği ve yol-
den Yılanİaran oğullarından Durmuşoğlu 1315 cularmı soyduğu ve yolculardan Hüseyinoğlu 
doğumlu Kara Memed Yılanın ölüm cezasma M e m e d i m a v z e r l e Sü rdüğü sabit görülerek 
mahkûmiyeti hakkmda Aydın ağır ceza mahke- ölüm cezasına mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 
meşince verilen kararın tasdikma dair Temyiz Y a P I l a n ™*zakere neticesinde Kara Memed 
mahkemesi ceza umumî heyetinden sadır olan Y l l a n a hükmedilen ölüm cezasının değiştirilme-
26 - IX - 1938 tarih ve 286/285 sayılı ilâm, mü- sini ve Ihafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb 

görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 
teaMb kanunî muamelenin ifası için Başvekâle- 2 6 n c ı m a d d e s i mucibince bu cezanm infazına 
tin 19 - XI - 1938 tarih ve 4/8520 sayılı tezke- karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tas-
resile Adliye encümenine gönderilmekle mezkûr vibine arzına Encümence ittifakla karar veril-
ilâm ve dava dosyası tedkik edildi. mistir. 



Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir <Çağil Salâh Yangı Fuad Sirmen 

Antalya^ Balıkesir Bursa 

Bingöl Gazianteb Kastamonu 
Feridun Fikri Ö. A. Aksoy Abidin Bmkaya 

Konya Mardin Sinob 
G. Gültekin H. Men&mencioğlu C. Aiay 

Trabzon Zonguldak 
Numan Aksoy O, Niyazi Burcu AtffAhgüç F. A. Barutçu Ş. Devrin 
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S. Sayısı: 96 
Bergamanın Turabey mahallesinde mukim Karaosmanoğul-
larmdan Abdürrahimoğlu Hilmi Sısık ile Talâtpaşa mahalle
sinde mukim Kadiroğlu Dilâver Akışın ölüm cezasına çarp

tırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/86) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 4/3263 

26 - IV - 1939 

Büyük Milet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek ve bir çok sirkat maddelerinden suçlu Abdürrahimoğlu 1317 doğumlu Hilmi 
Sısık ve Kadiroğlu 1318 doğumlu Dilâver Akışın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Bergama 
alğır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşki
lâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
25 - IV - 1939 tarih ve ceza iş. U. Md. 157/70 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve dosya 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. Ii. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/86 
Karar No. 39 

30 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Paralarına tamaan ve taammiidle iki kişiyi 
öldürmekten suçlu Bergamanın Turabey ma
hallesinde oturan Kara Osmanoğullarmdan Ab
dürrahimoğlu 1317 doğumlu Hilmi Sısık ile 
Kadiroğlu 1318 doğumlu Dilâver Akışm ölüm 
cezasına mahkımiyetleri hakkında Bergama ağır 
ceza mahkemesince verilen kararın tasdikma da
ir Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden 
sadır olan 1 - XII - 1938 tarih ve 2611/4168 sa
yılı ilâm müteakib kanunî muamelenin ifası 
için Başvekâletin 26 - IV - 1939 tarih ve 4/3263 
sayılı tezkeresile Adliye encümenine havale 
edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası tedMk 

edildi. 
Hilmi Sısıkla Dilâver Akışm seyyar sergici 

Saidi İzmir - Bergama şosesi üzerinde çevirdik
leri, bir kömür ihtilâfından dolayı Saide muğ
ber bulunan Dilâver Akışın teklifi veçhile Saidi 
arabasından aşağı indirib kayışla kollarını bağ
ladıktan sonra hamil bulundukları tabancalarla 
başmdan yaralayıp öldürdükleri ve parası ile 
ayağındaki çizmeyi aldıktan sonra cesedi çalılar 
arasına sakladıkları ve bu hâdiseden bir müddet 
sonra şoför muavinliği yapmak için Soma ka
zasına giden Hilminin orada Hacı Mustafa ile 
tanıştığı ve Hacı Mustafada para olduğunu an-
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laymca beraber iş yapmak bahanesile Bergama-
ya getirdiği ve bir bahçe kiralamak için 
Dilâverde yenlarında olarak yola çık- \ 
tıkları, Bakır çayı yanmdan giderlerken Dilâ
verde bulunan Balta ile başmr ezmek suretile 
Haeı Mrastafayı da öldürdükten ve parasını 
paylaştıktan sonra cesedi bir çavdar tarlasma 
attıkları ve köylerde beraberce hırsızlıklara de
vam ettikleri, Hilminin düğününde gönderilen 
eşyalar arasında hırsızlık mal ve Saide aid çiz
menin de bulunması üzerine derinleştirilen tah
kikat neticesinde sabit görülen suçlardan do
layı her ikisinin de ölüm cezasına mahkûm edil
dikleri anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Hilmi Srsıkla 
Dilâver Akışa hükmedilmiş olan ölüm cezaları
nın değiştirilmesini ve hafifeştirilmesini müs-
telzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı 

esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 
cezaların infazma karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzma encümence it
tifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli1 Rize 

Münir Çağıl, Salâh Yargı Fuad Sirmcn 
Bursa Antalya Balıkesir 

Atıf Akfjiıç Numan O. N. Burcu 
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Feridun Fikri Ö. A. Ak soy A. Binkaya 
Kayseri • Konya sinob 

S. II. Ürgüplü G. Gültekin C. Atay 
Trabzon Zonguldak Mardin 

F. A. Barutçu Ş. Devrin II. Metıemeııcioğlu 
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