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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Birinci celse 

Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıcaların 
inkişafı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tine bağlı hükmî şahsiyeti haiz bir teşekküle devri 
hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Hatay hakkında yapılmış olan mukavelelerin tas-
dikma mütedair kanun lâyihasının muvakkat bir en
cümende tedkikı kararlaştırıldı. 

İskân kanununun 36 ve 37 nci maddelerinin tavzi
hine aid tefsir fıkrası üzerinde müzakere cereyan et
tikten sonra encümene tevdi edildi. 

îki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz-

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1935 yılı hesabı 

katğisi hakkında kanun lâyihası (1/200) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

2 — Ankara Orman çiftli ğindeki bira fabrikasile 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhisarlar 
umum müdürlüğüne devri hakkında kanun lâyihası 
(1/193) (Gümrük ve inhisarlar, Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — 13 - I - 1936 tarih ve 713 numaralı kanuna 
müzeyyel ve kırtasiye stoku için bir buçuk milyon 
liralık mütedavil sermaye ittihazına dair olan 2540 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/194) (Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

4 — 2540 numaralı kanunla verilen mütedavil ser
mayenin 30 000 lirasının inşaat ve istimlâk işlerine 
sarfına mezuniyet itasına dair olan kanuna ek kanun 
lâyihası (1/195) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Millî piyango teşkiline dair kanun lâyihası 
(1/196) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçe kanununa ek kanun lâyihası 
(1/197) (Bütçe encümenine) 

7 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/201) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

8 — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun lâ
yihası (1/198) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

9 — Umumî nüfus sayımı hakkında kanun lâyi
hası (1/199) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

batalar da kabul edilerek teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık

larının tevhid ve taadülü hakkındaki kanun lâyihası
nın heyeti umumiyesi müzakere edildikten sonra mad
delere geçildi ve çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Eâtib Kâtib 
Dr. M. Germen İsparta Gazianteb 

K. Ünal B. Kaleli 

10 — Vakıflar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/202) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

Tezkereler 
11 — Adıyaman kazasının Çalğan nahiyesine bağlı 

Gerdiz köyünden Mahmudoğlu büyük Ebuzer Erdil ile 
kardeşi ayni köyden Mahmudoğlu küçük Ebuzer Er-
dilin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/129) (Adliye encümenine) 

12 — Bergama Merkezköy kâtiblerinden olub as
len Aydının Orta mahallesinden Bilâloğlu Ahmed di
ğer adı Ahmed Salih Tüzünün ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/130) (Adliye 
encümenine). 

Mazbatalar 
13 — Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasında 

şehid düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami 
Demirelin dul ve yetimlerine aylık tahsisi hakkında 
kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/44) (Ruznameye) 

14 — İskân kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve İskân kanunu 
muvakkat encümeni mazbataları (1/143) (Ruzna
meye) 

15 — Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin İslahı 
hakkındaki 2246 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/190) (Ruz
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16 — Vakıflar kanununun 32 nci maddesine bir 
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ve Maliye encümenleri mazbataları (1/24) (Ruzna
meye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B I R I N C I G E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKA N— Refet Canrtez 

KÂTÎBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Cavid Oral (Niğde). 
* • * 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 —MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1934 yıh Hazine hesabı katgisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresüe 1934 yılı 
Hazine hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/76, 
1/36) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mı?... 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

1934 malî yılı hesabı katği kanunu 
MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî masarifi 

bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 
(228 807 122) lira 67 kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Adı geçen yıl umum tahsilatı 
bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
(241 229 796) lira 23 kuruştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1934 malî ydı Emniyet umum 
müdürlüğü bütçesinin 377 nci ve îktısad vekâ
leti bütçesinin 673 ncü ve Millî Müdafaa vekâ
leti hava kısmı bütçesinin 831 nci fasıllarından 
fazla sarfedilen ve bitişik (A) cedvelinde ayn 
bir sütunda gösterilen (205) lira 74 kuruş mü
temmim tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Âti senelerde mahsubu yapıl
mak üzere 1552 numaralı kanun mucibince avans 
olarak verilen ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir 
sütunda gösterilen (117 304) lira tahsisatından 

[1] 145 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mevkuf tutlmuştur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Muhassasattan devri meşrut 
olub bitişik (A) cedvelinde ayn bir sütunda 
gösterilen (13 500 634) lira 44 kuruş 1935 malî 
yılma devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Muhassasattan 1934 malî yılı 
içinde sarf olunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayn bir sütunda gösterilen (7 517 830) lira 
8 kuruş iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunu icraya Maliye ve
kili memurdur. 

BAŞKAN —- Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2 — Yozgad mebusu Sırrı îçözün, Dahilî ni
zamnamenin 57 nci maddesinin tefsiri hakkında 
takriri ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 
(4/5) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 141 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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3 — Mahsus bir kanunla Devletten bir hak 

temin eden veya sermayesinin yansından fazlası 
Devlete aid olan banka veya müesseseler memur
larının maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi 
usulleri hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/63) 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülü hakkında kanun 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı müesseseler me
murları bu kanun hükümlerine tâbidir. 

A) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin 
teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 
sayılı kanun hükümlerine tâbi teşekküller ve 
müesseseler, 

B) Hususî kanunlarla kurulan bankalar ve 
teşekküllerle hususî surette teşekkül eden ve 
tediye edilmiş sermayesi iki milyon lira veya 
daha ziyade olan millî bankalar, 

O) Devletçe veya mülhak veya hususî büt
çeli idarelerce veya belediyelerce veya yukarıki 
bendlerde yazılı teşekkül ve bankalar tarafından 
sermayesinin yarısından fazlasına iştirak sure
tile kurulan teşekküller ve bunlarm ayni nisbet-
te iştiraklerile vücud bulan kurumlar ve ticaret 
ve sanayi odaları ve borsalar, veya satm almıp 
belediyelere bağlanan müesseseler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bu kanunun hey
eti umumiyesi müzakere olunurken bir nokta 
üzerinde Yüksek Heyetin nazarı dikkatini cel-
betmiş ve hususî surette teşekkül eden millî ban
kaların bu lâyihaya almmasmm Teşkilâtı esasiye 
kanununa münafi olduğunu söylemiştim. Nizam
namemizin 37 nci maddesi aynen şunu yazıyor: 
«Encümenler, kendilerine muhavvel lâyiha veya 
tekliflerin ilk önce Teşkilâtı esasiye kanununun 
metin ve ruhuna mugayir olub olmadığını tedkik 
etmekle mükelleftir. Bir lâyiha veya teklifi Teş
kilâtı esasiye kanuna mugayir gördükleri tak
dirde esbabı mucibesini tasrih ile maddelerin 
müzakeresine geçmeyip reddederler.» 

Hükümetin teklif etmiş olduğu lâyihada böy
le bir madde bulunmadığından dolayı encümen 
bunun Teşkilâtı esasiyeye münafi olub olmadı
ğını tabiatile müzakere etmemiştir. Fakat bizzat 
kendisi bu lâyihaya bu maddeyi ilâve etmiş ol
makla, kanaatımca Teşkilâtı esasiyeye muhalif 
hareket etmiştir. Nizamnamenin sarahatine göre 
metin ve ruhuna mugayeretine asla müsaade ede
meyiz. Hiç bir kanunun Teşkilâtı esasiyeye mu
halif olmayacağı yolundaki sarahate ittiba et
mekle mükellefiz. Bu bakımdan geçen gün ar-
zettiğim esbabı mucibeyi tekrardan sarfınazar 
ederek hususî ve millî bankaların emsali yaban
cı memleket bankaları yanmda vaziyetlerini kü
çük düşürmek neticesine varacak olan bu vazi

yetin serbest sayü amele tamamen müessir oldu-
unu tekrar arzeder ve (B) fıkrasmm «hususî 
surette teşekkül eden., ilh .» diye başlayan iba
resinin tayyını bir takrirle teklif ediyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar 
şimdi müzakere edilmekte olan birinci mad
denin (B) fıkrasındaki tediye edilmiş ser
mayesi 2 milyon liradan fazla bulunan 
hususî teşekküller mahiyetindeki millî ban
kalarda bu kanun ahkâmmm teşmilini biz 
de hukukî bakımdan kuvvetli bir esasa müste-
nid görmemekteyiz. Hükümetin teklifinde böyle 
bir şey olmadığı gibi; Bütçe encümeni lâyihası 
içine bu hususî millî bankaların alınması sebebi, 
esbabı mucibe mazbatasında tasrih edilmiş bulun
mamaktadır. Bu itibarla bunun hakikî sebebini 
bilmiyoruz. Şayet böyle yüksek sermayeli millî 
bankalar bu kanunun şümulüne girer ve Devlet 
sermayesile kurulan müessesatm tâbi olduğu re
jime tâbi tutulmasının sebebi; bunlar içinde in
hisar ahiyetinde veya filî imtiyaz mahiyetinde 
bir takım hak ve salâhiyetlere malik bulunanlar 
olduğu mülâhazası ise bunun dahi bu gibi te
şekkülleri bu kanunun çerçevesi içine almağa 
kâfi olmadığı kanaatindeyim. Esasen öyle dü
şünüyoruz ki, bu kanun, hususî mahiyette millî 
bankalar mevcud ise onlarm bu filî imtiyazlarını 
idame ettirebilmeleri için Hükümetin, efkârı 
umumiyenin ve Yüksek Meclisin kabulü ile 
kanuniyet kesbedecek olan bu lâyihanm koydu
ğu ana prensib ve direktiflere kendiliklerinden 
uymak mecburiyetini duyacaklardır. Nitekim 
tatbikatta da bunun misali görülmüş ve görül
mektedir. Bu itibarla Bütçe encümeninin lütfen 
hususî mahiyette olan, meselâ millî bankaları 
bu kanunun çerçevesi içine almak için ne gibi 
sebeblere istinad ettiklerini izah etsinler. Eğer 
bunları bu kanunun çerçevesi dahiline almak 
için mevcud kuvvetli sebebler varsa o halde ni
çin sınaî teşekkülleri de bu kanunun çerçevesi 
içine almamışlardır? Bunların sebeblerini lütfen 
izah etsinler. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hükümetin 
velayeti ammesi vardır. 

BÜTÇE En. REÎS V. FAÎK BAYSAL (Kay
seri) — Hükümetten gelen lâyihada, hususî bir 
kanunla Devletten bir hak temin eden veya ser
mayesinin yarısından fazlası Devlete aid olan 
banka ve müesseseler de bu kanun hükmüne tâ
bidir, şeklinde birinci madde teklif edilmiştir. 
Bunun sebebini Hükümetten sorduk. Maksadm 
ne olduğunu izah ettiler. Aldığımız netice şu
dur: Devlet sermayesile teşekkül eden müesse
selere tam muvazi ve onlara benzer vaziyette 
bulunan, gerek sermayesile gerek hayatlarile 
Devletle sıkı alâkası bulunan ve ayni zamanda 
bunlarla her veçhile sıkı rabıtası olan ve ha
yatlarında birlik temininde zaruret olan mü-

— 378 — 
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esseseleri bu kanunun çerçevesi içerisine almak 
zaruretini duyduk. 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Meselâ? 
FAİK BAYSAL (Devamla) — Meselâ îş 

bankasıdır. Esasen bu gibi müeseseler kendile-
rile istişare edildiği zaman böyle bir bareme tâbi 
tutulmak hususunda hiç bir itirazları olmadığı 
ve intizamı temine matuf olan bu esasların ken
dilerince de şayanı temenni olduğunu söylemiş
lerdi. Yalnız kendilerile muvazi olan müessese
lerin de ayni esasa tâbi tutulmalarını söylemiş
lerdi. Binaenaleyh, biz bu maksadı daha vazıh 
bir şekilde ifade etmiş olduk. Sununla Hükü
metten gelen teklifte evvela bu maksadm mev-
cud olduğunu arzetmiş oldum. Ondan sonra bu 
fıkra ile, acaba Refik İnce arkadaşımızın temas 
ettiği gibi teşkilâtı esasiye kanununa münafi 
olub olmamak mevzuunu da mütalea ettik. 
Devletin intizamı amme dolayısile hususî ban
kalar üzerinde bir çok kayıdlar tesis ve tedvin 
ettiğini gördük. Bu esasların da bu kayıdlardan 
aykrn olmadığını görerek huzuru âlinize Hü
kümetten gelen esası tavzih etmek suretile ge
tirdik. Gördüğümüz esaslar ne idi?. Bankalar 
kanununda kendi memurlarına katiyen ödünç 
para vermeyeceği gibi, kendi sermayesinin % 
10 unu tecavüz edebilecek her hangi bir parayı 
da bir şahsa veya hükmî şahsiyete ikraz edemez. 
Kendi sermayesi üzerinde kanun bu kayıdları 
koymuş oluyor. Ondan sonra kendi ihtiyacı 
haricinde bir gayrimenkul alamaz. 
Bu dahi banka kanununun maddeleri arasında 
yer almış hükümlerdir. 

Sonra 25 000 liraya kadar ancak müdürü 
umumiler kredi açmak salâhiyetini haizdir. 
200 000 liraya kadar da komiteler ve bundan 
fazlası için de ancak meclisi idare kararile ya
pılabilir. Hususî sermayelerin bu gibi kayidler 
altma alındığını görmek ve bunlarm amme hiz
meti ifa etmiş olması mülâhazasile bu gibi ted
birler almması dolayısile memur maaşları üze
rindeki takyidatı ayni mahiyette telâkki ettik. 
Bu kanunun bünyesiyalnız intizam tesisi için de
ğil Devletin mühim sermayesile teşekkül eden 
müesseselere zarar vermemek gibi bir faydayı 
da mülâhaza etmesi dolayısile bunu emniyet al
tına almağı muvafık gördük. Bu maksadla 
2 milyon liradan fazla sermayeli millî bankaların 
bu esaslara tâbi olmasmı istedik. Bir de şu nok
tayı arzedeyim ki; bunlar ayni zamanda Devle
tin sanayi programının bir kısmmın tatbikini 
üzerine almış müesseselerdir. Binaenaleyh gerek 
sermaye gerek hayatları itibarile Devletle çok 
sıkı alâkaları olan müesseseler olmak itibarile 
bu müesseseleri 

SAMI ERKMAN (Tunceli) — Bu müessese
ler kaç tanedir? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Şu tarihe kadar iki tanedir. Biri 
İş bankası, biri de Adapazarı ticaret bankasıdır. 

Bunlar bu hükme girmektedirler. Binaenaleyh 
takdir Heyeti âliyenindi. Encümen istinad et
tiği esaslar bunlardan ibarettir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bütçe encü
meni namına söz söyleyen Bay Faik Baysal bu 
3 fıkrası hükmüne iki müessesenin girdiğinden 
bahsetmiştir ve dediler ki; Hükümet müessesele
rine, Sümerbank ve Etibank ve saireye bunları 
benzetmek isteyişimizin sebebi; onlara zarar iras 
etmemeleridir. Bundan bir şey çıkıyor. Fazla 

maaş verilirse daha iyi işliyor ve böyle daha 
müsaid şerait içinde işlerse Hükümet müessese
leri gayri müsaid şeraitle çalışacaklarından gay
ri müsavi bir rekabete uğrayacaklardır. Bu bir 
itiraftır. Fakat niçin teşmil edilmiyor? Gayri 
türk müesseseler müsaid şerait vermekte devam 
edeceklerdir. Bunlara karşı Hükümet müessese
leri belki Hükümet kudretine dayanır, fakat hu
susî Türk müesseselerini niçin yabancı müesse
selere arzedelim? Buna akıl ermiyor. Bu vicdanı
mı tahriş ediyor. Bir cihet daha var. İş ban
kası ile Adapazarı bankası deniyor. Bunların hiç 
bir imtiyazı yoktur. Halbuki bu gün meselâ 
Osmanlı bankasmm vergi muafiyetleri vardır. 
Ecnebi müessesesidir. Naklettiği paradan do
layı damga resmi ve sair bir kaç vergiden mu
aftır, vergi vermez, Ona bunu tatbik edemiye-
ceksiniz. Niçin edemiyeceksiniz? Çünkü müte-
addid yerde muhasebesi vardır. Ana müessese 
Paristedir. Paristeki müesseseyi kontrol ede
mezsiniz. Buradaki memurlarına bareme göre 
para verir ve o paranm bir kaç mislini Pari-
se yatırır. Bunu kontrole imkân yoktur. Böyle 
Türkiye aleyhinde ve ecnebiler lehinde kanun 
mu yapıyorsunuz. Bu mesele hakikaten vicdanı
mızı tahriş ediyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; her 
hangi bir hakkı ihdas ederken veya her hangi 
bir vazifenin icab ettiği hududu tayin ederken is
tinad edeceğimiz pek esaslı noktalar olduğu
nu hatırdan çıkarmamak lâzmıgelir. Faik Bay
sal arkadaşımızın izahatı kendi davalarının kö
künden kesilmesi için en kuvvetli bir delil ma
hiyetindedir. Bir ksımmı Hikmet Bayur arka
daşımız söyledi. Diğer kısımlarını ben şöyle 
bir mukabele ile karşılarım. 

Devlet müesseselerine muvazi gitmeleri lâ
zımdır, dediler. Devlet müesseselerine muvazat 
keyfiyeti yalnız memurların maaşmda mıdır? Bir 
iki müessese yekdiğerine benzer mahiyette ise 
onların faaliyetleri ve kendilerinin çalışma sa
halarında dahi muvazat olması lâzım gelir. 
Halbuki hususî müesseselerin mahiyetile bir 
Ziraat bankasmm, bir Etibankm, bir Sümer 
bankm gerek mahiyet, gerekse mesai itibarile 
aralarında fark vardır. Halbuki muvazat keyfi
yeti yalnız maaşta yapılmıştır. Devletle sıkı 
alâkası bulunmak yalnız bankaların değil, millî 
olan her teşekkülün vazifesidir. Bir millî te
şekkül ki Devletle sıkı alâkası yoktur, onun 
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hakkı hayatı şüpheye düşer. Binaenaleyh, bu 
müesseselerin Devletle sıkı münasebetleri bu
lunması, ayrıca onların bu mesailerinin Devlet 
tarafından takdir olunduğuna delâlet eder. Bu 
bakımdandır ki Devlete, onların şahsî sermaye
sine, şahsî temellüküne müdahale hakkını ver
mez. Esasen onların şahsî sermayesine, şahsî 
temellüküne müdahale sıkı teması asla doğu-
ramaz. Gayri resmi müesseselerle görüşdük, on
lar da buna muvafakat ettiler, diyorlar. Ben 
Bütçe encümenine vazıı kanun olan bizler na
mına söylerim ki, o bankalardan, alâkadar olan , 
mümessiller değil, heyeti mecmuası dahi gelse j 
vazıı kanun namına verilecek cevab gayet ba- I 
sittir. Biz size müdahale edemeyiz, serbestsiniz 
deyib onların mülkiyetlerindeki mutlak tarifi 
yapıb kanunun çerçevesini tayin etmek lâzım
dır. îş bankasından, filân bankadan mümessil
lerin gelib, biz de buna muvafakat ediyoruz 
demiş olması, bizim dahi onların muvafakatle
rinin doğru olduğunu değil, onların kendi hu
kuku hususiyelerini bilmemiş olmaları, bizim da
hi onları bilmememizi icab ettirmez. Bu bakım
dan bu müdafaa dahi gayet çürüktür. Nizamı 
âmme tabirile, nizamı âmmeyi temin maksadile 
bankaların bir çok muamelâtına müdahale edil
diği vakidir diyorlar. Misal olarak getirdikleri 
şeyler bizim nizamı âmmeyi tesis maksadile 
yaptığımız kanunların en mükemmeli olduğunu 
göstermekle beraber bu hal ile asla münasebeti 
yoktur. Banka kanunu mucibince bankaların 
kendi memurlarına ödünç para vermemesi, bir 
anonim şirket halinde teşekkül eden ve bina
enaleyh kanunu mahsusu ile ve ticaret kanunu 
ile îktısad vekâletinin daimî murakabesi altın
da bulunan, Heyeti umumiye toplantılarını 
Hükümetin nazareti altında yapan ve nizamna
mesine muhalif harekette bulundukları zaman 
indelicab İdare meclisini dahi azledebilecek sa
lâhiyeti bulunan Devletin bu şekildeki tedbiri, 
herkese para ikraz etmek üzere teşekkül eden 

bankanın hususî mahiyetine intikal ederek, ser
mayesini kendi hususî malı gibi kullanmasmm, 
halkı müstefid etmemesinin önüne geçilmek 
için konulmuş bir kayittir. Çok iyi düşünül
müştür ve çok iyi yapılmıştır. Kendi sermaye
sinin % 10 nu tecavüz edecek mikdarı bir şah
sa veya hükmî şahsa ikraz edemez. Beş milyon, 
on milyon, kendi tabirile iki milyon liralık bir 
bankanın sermayesinin % 10 nu tecavüz ede
cek mikdarı ikraz edememesi keyfiyeti arzet-
tiğim sebebten doğar. Bu da gene menafii umu-
miyeyi muhafaza maksadına müstenittir. Bu 
şekilde bankanın mevcudiyetini tehlikeden kur
tarmış oluyor ve sermayesini tek adamın elin
de bırakmaktan ve halkın tevdiatından topla
mış ve binaenaleyh ünvanmın Devlet tekeffülü 
altında bulunmasından mütevellid emniyetle1 

herkesin parasını yatırdığı bir müessesenin, ser- | 

mayesinin % 10 nunu bir adama ikraz etmemesi 
nizamı ammeye hürmet bakımından gayet doğru 
bir iştir. Bütün bunların heyeti mecmuası banka 
işlerine müdahale değil, bankanın sermayesini ar
tıran, bankanın şu veya bu paraya tasarruf et
mek hakkına müdahale değil bilakis, Devletin 
manevî tekeffülü altında bulunmasından dolayı 
bankanm taşıması lâzım gelen emniyeti muha
fazaya matuf tedbirlerdir. Şu veya bu şekilde 
vuku bulan ufak tefek hataların önüne geçmek 
içindir. Başkalarının mevduatı ile iş gören 
bankalar üzerinde emniyeti âmmenin tesisi için 
bu gibi tedbirlere ihtiyaç vardır. Fakat bazı me
murlarının maaşlarına müdahale etmek, bu nedir? 
Amme hizmeti midir?. Gayet basit, Devlet ban
kası müdürü şu kadar maaş alırken îş bankası 
müdürü, Ticaret bankası müdürü ondan fazla 
almasın. Alırsa ne olur?. O zaman Devlet ban
kası müdürü çekilir, îş bankasına gider. Bir 
müdürü umuminin diğer müdürü umumiliğe geç
mesi düşüncesi böyle bir prensibin kurulmasına 
asla sebeb teşkil edemez. Davanın can nokta
sını teşkil eden kısım; eğer bankalar muame
lâtı üzerinde olsaydı ayrı bir prensib olacaktı. 
Bir banka sermayesinin şu mikdarı üzerinde 
dilediği gibi tasarruf edecek, 5 milyon liralık 
bir banka, 4,5 milyon lirasına dilediği gibi ta
sarruf edecek, fakat buna mukabil 1000, 2000 lira 
maaşa geldiği zaman biz buna karışıyoruz. Ar
kadaşlar, hakikî vaziyeti muhafaza etmek ve 
nizamı ammeyi tesis etmek lâzım gelirse, serma
yenin bakiyei ekseriyeti üzerinde âmil olması 
lâzımdır. Hikmet Bayur arkadaşımızın dediği 
gibi, millî olmak davasının hikmeti üzerinde 
böyle tedbirlerin bu gibi gayri millî müessese
lere fazla mevki vermenin acısı, nazarı dikkate 
alınmağa değer. Esbabı mucibe olarak zikret
tikleri mütalealarmm sonlarında dediler ki, 
Devletle bunların sıkı alâkası vardır. Bir de 
sınaî kısım üzerinde iş yapan müesseseler var
dır. Peki, bugün için mevcud bankaların Dev
letle sıkı alâkasını kabul edelim. Fakat bu ne 
demek?. Olsa, olsa Devletten bir mikdar para 
almış, bir mikdar da muhtelif şekillerde para 
bulmuşlar. Devletin muhtelif müesseselerinden 
faiz mukabilinde emanet akçaları almış, mensucat 
fabrikalarından, Devlet demiryollarından istik
raz etmişler filan... Bu gibi bir banka meselâ 
iki milyon lira ile teşekkül etsin. Bunlarm te
şekkülü anmda ne Devletle ne de smaî teşek
küllerle sıkı alâkası vardır. Yine dönüb dola-
şıb 2 - 3 bin lira gibi vergisi tutacak olan bir 
maaş meselesidir. 

Arkadaşlar, teşekkülü itibarile sermayesinin 
ekseriyeti Devlete aid olmadıkça ve ticaret ka
nununa göre sermayelerinin tasarruf hakları 
kanun ve nizamname ile muyayen bulundukça, 
bizim bu şekilde hareketimizin, gerek teşkilâtı 
esasiye kanunumuza ve gerek diğer kanunlara 
esas itibarile tetabukunu iddia imkânı yoktur. 

— 380 — 



î : 32 28-6-1939 C : 1 
Adalete müstenid olmayan, dermeyan edilen 
bu mütalealara nazaran çürüklüğü de zahir olan 
bu deliller karşısında zannederim ki, verilecek 
karar,yüksek teşkilâtı esasiyenin ruhuna muta
bık olmak üzere, sayü amel ve sermayenin ha
reketi ve onların sahihleri tarafından, kanunla
rın gösterdiği çerçeve dahilinde, kullanılabilme
leri salâhiyetine intibaktan ibaret olacaktır. 

RECEB. PEKER (Kütahya) — Müzakere 
mevzuu olan madde münasebetile bazı arka
daşlarımız bu kanunun ruhunun rejimimize ve 
esas teşkilât kanunumuza temas eden noktasmı 
mütalea* ettiler. Bu babda tenevvüre yardımı 
olacağını zannettiğim mülâhazalarımı arzedece-
ğim. 

Bir kere, Türkiye Devleti, teşkilâtı esasiye 
kanununa, Cumhuriyet Halk Partisinin altı vas
fını sureti mahsusada bir madde ile koymuştur. 
Bu vasıflar arasmda Türkiye Cumhuriyeti aynı 
zamanda Devletçi bir Devlettir. Devletçiliğin 
tarifi üzerinde uzun ve teorik sözlerle sizi yor
maktan ziyade amelî hayatımıza ve bu günkü 
müzakere mevzuumuza temas eden noktaları 
mütalea edersek, müzakere mevzuu olan madde
nin bu bahsini tedkik etmiş oluruz. 

Arkadaşlar; Refik ince arkadaşımız,, sayü 
amelde serbesti bakımdan teşkilâtı esasiyeye 
temas noktasmı mütalea ettiler. Sade Türki-
yede değil, yer yüzünün her tarafında devlet 
telâkkisi yalnız bir jandarma devleti olmak ma
nasından çıkalı çok zaman olmuştur. 

Hatta şu Devlet, bu Devlet değil libaralizim 
esaslarmm vazn olan Devletlerde bile şimdi bi
zim esas diye konuştuğumuz noktalar, can çeki
şen bîr takım siyasî fikirlerin bakiyetüssüyufu 
haline gelmiştir, istibdat devirlerinin en ağır za
manlarında insanlığın hürriyete, adalete ve mü
savata kavuşmak hareketleri ve büyük ihtilâl-
lar neticesinde insanlar bir takım haklara sahib 
olmuşlardır. Filhakika bu haklarm birisi de: 
çalışma serbestisidir. Fakat bu çalışma serbestisi
nin bütün içtimaî mahiyetlerde, suiistimali, öyle 
reaksiyonlar göstermiştir ki, içtimaî bünyelerde 
derin sarsıntılar yapmış hatta bazı Devletlerin 
faaliyetlerini kökünden sarsarak millî varlıkları 
ikiye bölünüp birbirlerile kanlı çarpışmalar ve de
rin ihtiraslı mücadelelere saik olmuştur. Serbes
ti i sâyü amel terkibinin içerisinde sermaye ile 
işçi arasındaki vaziyeti ahenkli bir birlikle tan
zim etmenin memnuiyeti de var. Arkadaşlar, iş 
alanla iş veren arasındaki ahenk ve münasebatı 
bundan doğan büyük mahzurlara rağmen halâ 
Devletin eli ile tanzim etmiyen Devletler varsa 
da bunlar yer yüzündeki Devletlerin ancak % 2 
sini teşkil ederler ve bu yüzden sarsılmaktadır
lar. Sâyü amel serbestisinin, iş alanla iş 
veren arasındaki münasebete taallukunu 
bu gün müzakere mevzuumuz olan sa
haya girmek için bir girizgâh olarak 

arzettim. Bu gün hayatta mücadele mevzuu 
olarak görünmeyen fakat içtimaî heyetlerin bün
yesinde zamanla toplanıp teraküm eden ve bir 
gün büyük indifalar halinde patlryabilecek olan 
diğer bir takım mücadele mevzuları vardır ki 
bunları önlemenin çaresi Devletin vaktinde tan-
zimci elini iktisadî müesseselere sokması saye
sinde elde edilir. Bizim kendi hayatımıza baka
lım. Parti programına esas teşkilât kanununa 
ve diğer kanunlara ve bu kanunlarımızın heyeti 
mecmuasmm önümüze döktüğü hakikî hayat 
sahnelerine bakalmı. Biz-amel serbestisi fikrine 
bağlı kalarak memlekette Devlet eli ile tanzimi 
lâzım gelen işlerin ana kısmmı yapmamış mryız 
ve yapmryacak mryız? Yapmışızdır ve yapmak
tayız ve yapmakta devama mecburuz. 

Arkadaşlar, meselâ fiat kontrolü kanunu ne
dir. Orada kendi parasile, kendi sermayesile, 
kendi zekâsile, kendi aklile çalışmakta olan bir 
müessese vardır. Onun mahsulünün, smaî mah
sûlünün pazara gelmeden evvel varacağı mali
yet fiatma tesir edecek bütün unsurları kendi 
bürosu içinde mütalea etmeğe, tedkik etmeğe 
Devlet sadece salahiyetli değil, ayni zamanda 
kanunla vazifedardır ve bunu yapmağa mecbur
dur. Fiat kontrolü yanmda yine esaslarımızdan 
biri olan Türkiyede müstehlik tabakayı fiat 
zorluklarile sıkıştıracak, empoze edecek mahi
yette karteller, türöstler yasak, değil midir 
arkadaşlar? Eğer serbestinin etiket halindeki 
çrplak mânasma bağlı kalırsak buradaki muame
leyi de haksız bulmak lâzımdır. Böyle bir çok 
tekerlemeli ifadelerle bir takım muğlâk mâna
lara gelmesi muhtemel şeyleri bırakıyorum. Ba
sit günlük hayata geliyorum. Ekmek fiatma 
Devlet, Devlet otoritesi demek olan belediyeler 

her gün müdahale etmekte değil midir? Onu da bı
raktım. Bu günkü Devletimiz, giydiğimiz çora
bın bir santimetresinin dokuma sıklığını, bir 
çiftinin kaç gram olduğunu kendi tanzimci ve 
müdahaleci gözile takib etmekte midir, değil mi
dir? Biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti, çiz
diğimiz Devletçi rejimi üzerinde yürümekte ve 
serbestçi bir formülden giderek bunlarm hep
sini göz önünden uzak bulundurmamaktadır. Hal
buki biz nazarî bir mefhumun hayatta kıymetleri 
çürümüş bir takım telâkki ve tefsirleri bıraka
rak nazariyeleri bir tarafta, hayatı bir tarafta 
tutarak, nazariyeye yerini vermekle beraber her 
fikrin muvaffakiyet unsuru olan hayata uymak 
yolunu takib etmekteyiz ve bunu, her halde na
zarî olarak bu yolu takib etmeği prensip olarak, 
rejim prensipi olarak ve teşkilâtı esasiye kanu
nunun ruhu olarak biz bunu böyle addetmedik. 
Mevzuun ana çizgisi hakkındaki fikrimin aydın
latmağa kâfi geleceğine kani olarak, nazarî kıs
ma aid olan parçayı burada bırakarak kanunun 
müzakere edilen kısmma dokunalım. Millî mü
esseselerimiz olan bankaların böyle bir müdaha
leyi istilzam eden vaziyetleri üzerinde de mucib 
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sebeb olabilecek fikirlerimi kısaca arzetmek is
terim. 

Arkadaşlar; bir furun, nasıl bir ekmek tica
rethanesi ise bir bankada çıplak manasile 
denilebilir ki, banka denilen müessese de bir pa
ra ticarethanesidir. Yalnız fırında mamul ve 
masnu ekmek satılarak iktisadî mübadele fili 
vaki olur. Banka muhtelif şekilde mübadeleler, 
muameleler yapar. Bütün teferruatı saymağa 
lüzum yok, bütün bu muamelât üzerinden mües
seseye bir kâr kalır. Bu nazarî tefavütü orta
dan kaldırınca bunun her ikisi de yan yana birer 
müessesedir, bu bizim gibi hususî hayatta olsun, 
resmî hayatta olsun bu gün kalkmma hareketle
rine muhtaç olan bir milletin hayatî varlığında 
en çok tesiri olan şey ekmeğin yanında banka 
ve para gelir.. 

Arkadaşlar ;kredi meselesi, iskonto meselesi, 
faiz meselesi gibi banka muameleleri her gün, 
her vatandaşın hayatında temas ettiği müsbet 
safhalardandır. Türkiyede kredi, iskonto fiati 
faiz mikdarı paranın harekete getirilmesi bakı
mından fevkalâde mühimdir. 

Arkadaşlar; ekmeğin kilosunun fiatini ta
yin ederken buğdayın yetiştirilmesi için tarla
daki sayü amelden değirmene ve fırına kadar 
her şeyi hesab ederek bir kilo ekmeğin maliyet 
değerini takdir için emek sarfederken bütün ik
tisadî hayatın ve hareketlerin temeli olan para
nın bir nevi maliyet fiati demek olan kıymetler 
ve müessirler üzerinde durmak Devlet için daha 
büyük vazife olmaz mı? Bu eksikliği düzeltmek 
Büyük Millet Meclisinin vazifesi değil midir ar
kadaşlar? 

Şimdi teşkilâtı esasiye kanunu ve amelî, tat
biki bakımından paranın hayattaki kiymetini 
Türkiyede kullanılır bir meta haline getirebilmek 
için onun maliyet fiyatını arttıran bütün unsurlar
la ve burada bu kanunda derpiş edilen maaşla
rın hesabsız, kitabsız verilmesi yolu ile müca
dele etmek lâzımdır. Siz hepiniz bilirsiniz sa
de aylıklar değil, çeşid çeşid tediyeler, bir zatin 
bir çok yerlerden herkesçe meçhul yekûnlarda 
para almaları fahiş tekaüd formülleri ve saire 
bunların hepsi, krediye muhtaç olanlar için pa
rayı pahalılaştırıyor ve mevduat sahihlerinin de 
nemalarını kesiyor. Bu kanım bu derdlere az 
çok çare olacaktır. 

Arkadaşlar, sözlerime kısa bir şey daha ilâ
ve edeceğim; bazı arkadaşlar diyorlar ki ecnebi 
bankaları bol bol paralar versin, bizimkiler az 
versin, bol para alan memur çok çalışır ve me
saisi çok verimli olur, az para alan az çalışır, ve 
az verimli olur. Bu hakikat itibarile de yanlış
tır, hayat itibarile de yanlıştır. Arkadaşları yal
nız Türkiyedeki Osmanlı bankasile bizim millî 
bankaları mukayese bakımından değil, en liberal 
ve en kapitalist memleketlerde dahi, banka 
muvmanlan içerisinde yaşayanların kazançları
nın mukayesesi bakımından dahi bizim millî ban

kalarımızda her hangi bir şekilde verilen para
lar, aylıklar ve yine her hangi bir şekilde tevzi 
edilen, alınıp verilen paraların yekûnu bazan 
başka hiç bir memlekette verilmeyen bir mik
yası aşmış, geçmiştir. Bizim memleketimizdeki 
mikyası misallerle dahi arzetmem mümkündür. 
Türkiyede mukayeseye medar olacak büyük tek 
ecnebi müessese Osmanlı bankası olabilir. Os
manlı bankası Türkiyede memurlarına îş banka
sının aylık yollan ile veya şu veya bu yollardan 
temin ettiği paradan daima az para veregelmiş-
tir. Bu gün dahi bize nazaran az vermektedir. 
Burada bu meseleyi mevzubahs ederken içimizde 
yeni intihab edilmiş Afyon mebusu Hamza ar
kadaşımız Erzurumda iş bankasının müdürü bu
lunuyormuş. Orada Osmanlı bankasının da şu
besi bulunduğundan Erzurum şehrinin içerisin
de bir banka şubesinin müdürüne 500, diğer ban
ka şubesinin müdürüne 250 lira veriliyormuş. 
500 lirayı veren bizim bankadır, daha az veren 
ise ecnebi bankasıdır. Huzurunuzda arzettiğim 
bu misaller, fikrimi esas itibarile izaha medar 
olacaktır zannediyorum (Alkışlar). 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Barem ka
nunlarının Meclisdeki müzakeresi memlekette 
haklı- haksız, müsbet menfi, oldukça inikaslar 
tevlid etti. Bittabi her vatandaşın bu lâyiha hak
kında bilhassa lâyiha kesbi katiyet etmeden 
evvel düşündüğünü dilediği gibi söylemesi yaz
ması gayet tabiî bir şeydir. Her vatandaşın teş
kilâtı esasiye kanunu mucibince tabiî hakların
dandır. Yalnız bu vatandaş bir millet vekili 
olursa, bir mebus olursa, onun için her hangi bir 
kanun hakkmda fikir ve mütalealarmı söyleme
nin yeri bilhassa en tabiî olan ve en salahiyetli 
yeri Millet kürsüsüdür. (Bravo sesleri). Bu gün 
gelen Son Posta gazetesinde Muhittin Birgen ar
kadaşımızın barem lâyihası hakkmda bir maka
lesini okudum. Makale nazarı dikkatimi celbet-
tiği için mükerreren okudum. Muhterem arkada
şımız birinci müzakeresi ikmal edilmiş olan ka
nunu şu şekilde tavsif etmektedir. Bu kanunla 
Devlet memurlarına yapılan muamele vaktile 
Osmanlı imparatorluğunun - tabiri mazur görün -
o günkü yeniçeri idaresinin çıfıt ve kâfir dedi
ği riayaya yaptığı muameleden farklı değildir 
(Gürültüler). Yine bu makaleye göre vakıa 
kendileri, başkaları böyle söylüyor, diyorsa 
da bu söylenilen sözleri makalesine serlevha yap
mak suretile kendisine maletmiş sayılır. Bu ka
nunla memurlara yapılan muameleyi Hitler Al-
manyasının ki - bütün dünyada zulüm ve itisaf-
la telâkki ediliyor, yahudilere yaptığı muamele
nin ayni telâkki edildiğini ifade ediyor. Arka
daşımızı bu hareketini ifade ederken dahi ben 
kendisini haksız bulmuyorum. Yalnız kendisin
den rica ediyorum: Hangi delil ve esbabı muci-
beye istinad ettiklerini ve bu lâyihanın hangi 
maddesile kimlere ne gibi zülüm yapıldığını lût-
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fen gelsinler burada millet kürsüsünde söylesin
ler. Karşı karşıya konuşalım. Büyük Millet 
Meclisi ve milletin huzurunda imtihan olalım. 
Eğer bizim zulüm ve itisaf yaptığımıza kani 
olursak Meclisimiz âdildir, derhal yaptığı zulüm
den rücu eder. Eğer böyle bir şey yoksa arka
daşımızdan rica ediyorum, yarm ikinci bir ma
kale ile derhal fikirlerini tashih etsinler. 

Arkadaşlar, bir mebusun diğer bir mebusa 
sual sorması ve onu kürsüye davet etmesine dair 
nizamnamemizde bir hüküm yoktur. Yalnız bü
tün nizamların fevkinde bir de vicdanî nizam 
vardır. Makaleyi okuyub sizi rahatsız etmek 
istemem. Gazete buradadır. Arkadaşım da 
kendi fikrini lütfen söylesinler. 

Makale hakkmda bu kadarcık söyledikten 
sonra müsaade buyurursanız hususî şirketleri, 
baremin içerisine almanm teşkilâtı esasiyeye 
muhalif. olduğu hakkmda hukukçu arkadaşlar. 
dan bazdan tarafından dermeyan edilen müta-
lealar hakkmda da kısaca noktai nazarımı arze-
deyim. Muhterem Receb Pekerin tadat ettiği 
mevzulara girmiyeceğim. Arkadaşlar, fakat biz 
bir kanunla, memleketten, kime aid olursa ol
sun, harice para çıkardmasmı menettik. Bir 
banka, kasasmdaki altını, dövizi ve evrakı nak-
diyeyi başka* memlekete çıkaramaz dedik. Bu 
hal bir zamanlar, bir adamm hukuku tasarru-
fiyesini ihlâl şeklinde telâkki edilirdi. Fakat 
bu günkü Devlet telâkkisine göre Devletin bun
dan daha tabiî bir vazifesi ve bir hakkı olur mu? 
Yine biz bir kanunla bankaların; bütün hukuk 
kaidelerine göre her türlü alış veriş serbest ol
duğu halde faiz mikdarmı tahdid ettik ve vak-
tile bankalar % 18 alırtfenn, bunun üzerine 
mukavelesini de yapmış iken sen muhtaç ve ma
sum vatandaşlarm müzayakasından istifade et
mişsin bu ihtikâr olur, faiz mikdarmı şu hadde 
indireceksin dedik. Bütün bunları dedik ve 
yaptık bunların Teşkilâtı esasiyeye muhalefeti 
mevzuubahs olabilir mi? Bu gün ne yapıyoruz? 
Arkadaşlar, banka muamelelerini lâalettayin 
bir ticaret muamelesi addetmek doğru değildir. 
Banka halktan para alrr ve bu sayede sermaye
sini beş on misli fazlasile iş görür. Devlet mil
lete, bu banka şayanı itimattır, ona para yatı
rabilirsin diye bildiği zaman vatandaşm o ban
kaya yatırdığı parayı onun hukuk ve menafiini 
teminat altma almak da Devletin vazifesidir. 
Bunda Teşkilâtı esasiyeye münafi bir hareket 
yoktur. 

Bahusus sermayesi mikdarı 2 milyonu ge
çen bankalar, bizim gibi her halde zengin adde-
dilemeyen milletler için millî servetin mühim 
bir kısmını kendisinde toplamış olan müessese
lerdir. Bu müesseselere lâalettayin Ahmed, Me-
med ve Bodosun kendi parasmı sarfetmesi gibi 
müsamaha etmek bizim işimize gelmez. Türki
ye Cumhuriyetinin iktisadî sahada yapacağı iş
lerin başmda bu memlekette faiz mikdarmı, is-

konto fiatini artık haddi lâyikma indirmek lâ-
zımgelir. Ziraî sahada olsun, ticarî, smaî saha
larda olsun, faiz mikdarmı garb devletleri de
recesinde indirmedikçe bizim hiç bir sahada kal
kınmamızın imkân ve ihtimali yoktur. % 10, 
12 faiz veren bir sanayici, bir tüccar ve bir çift
çi asla felah bulmaz. O halde bu sene % 10 a in
dirdiğimiz bu faizi istediğimiz kadar indirebil
mek Devletin bu müesseseler üzerinde azamî 
kontrolü yapması lâzımır. Bu kontrollerden bi
risi de bu müesseselerin masarifi umumiyesini 
tenkis etmektir. Bunların masarifi umumiyeleri 
de bazı memur ve müstahdemlerine verdikleri 
hadsiz hesabsız paralardır. Ben iddia ediyo
rum ki bu müesseselere hakikî bir tasarruf ya
pılsa bu müesseseler % 4 ve 5 faizle çalışmağa 
muktedir olabilir ve vatandaşlara % 4 ve 5 le 
papra vermekle de hiç bir zarar görmezler (Şid
detli alkışlar). 

BAŞKAN — Mümtaz Ökmen arkadaşımız bu 
gün müzakere mevzuu olmayan bir lâyihaya aid 
bir gazetenin naşretmiş olduğu bir makaleyi 
mevzubahs ettiler. Bu gün bu mesele hakkında 
gazetelerin yazdığı yazılar üzerine burada mü
zakere açılamaz. Fakat makaleyi yazan zatin söz 
istemesi dolayısile zarurî olarak kendisine söz 
vermek mecburiyetinde kaldım. 

MUHİTTİN BİRGEN (Mardin) — Arkadaş
lar, muhterem huzurunuzda ilk defa olarak bu 
gün böyle bir vesile ile söz almak mecburiyetin
de kaldırımdan dolayı, her halde kabahat be
nim değildir, şahsî bir meseleye temas edilmiş 
olması beni burada söz söylemeğe mecbur etti, 
bundan dolayı affmızı rica ederim. Burada me
bus arkadaşlar biribirlerinin hareketleri ile meş
gul olmamak prensibini daha sağlam olarak tat
bik etmek yoluna giderlerse zannederim ki da
ha isabetli hareket etmiş oluruz (Gürültüler). 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Ya siz 
Meclisin şahsiyeti ile uğraşmak kuvvetini nere
den alrvor sunuz? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin. 
MUHİTTİN BİRGEN (Devamla) — Şahısla 

meşgul olunmuş bir şey yoktur. Ben kimse için 
hiç bir şesy yazmadım. Yalnız benim yazdığım 
bir yazıyı burada mevzubahs ederek cerevanı 
değiştirmek zannederim ki lüzumsuzdur. Yani 
benim burada söylemek istediğim, yazdığım bir 
makalenin burada mevzubahs edilmesi, beni söz 
söylemeğe mecbur ettiğinden dolayı affmızı rica 
etmekdir. Bunda can sıkılacak hiç bir şey yok
tur. 

Gelelim meselenin esasma; bir mebus, bir 
gazeteci daima memleketin içinde mevcud olan 
fikir hareketlerde alâkadar olan bir insandır. 
Her insan gibi bu insanın da bu fikir hareketleri 
ve mevcud cereyanlarla fikir alıp vermesi ga
yet tabiî olduğu gibi bunun neticesinde şu veya 
bu fikre vâsıl olması şu veya bu kanaati taşı
ması gayet tabiidirr. Ben bu noktai nazardan 
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vazifemi yaptım; yazdığım şeyler berini cebim
den uydurduğum şeyler değildir. Memleket için
de bir münakaşa vardır, bu münakaşa günden 
güne büyümektedir. Ben bu münakaşanın de
vam etmesini istemediğim için, kâh bu fikri, kâh 
şu fikri, kendi kafamm, kendi mantığımın süz
gecinden geçirerek yazdım. Hiç bir zaman zu
lüm edildi demedim. îtisaf edildi demedim. 0-
rada bir yahudi sözü vardır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Raaya ta
biri vardır. 

MUHİTTİN BİRGEN (Mardin) — Müsaade
nizi rica ederim. Yahudi sözü benim değildir. 
Zati âlinize meseleyi şahsiyata intikal ettirme
mek için hususî surette arzedeceğim. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Peki. 
(Gürültüler, biz de anlamak istiyoruz sesleri, 

kürsüye intikal etti, buradan söyle sesleri). 
MUHİTTİN BİRGEN (Devamla) — O mese

le beyefendi arkadaşımla benim aramdadır. Ben 
kendisine aynca söylerim. Kabul ederlerse eder
ler... 

01. SITKI ÜKE (Tokad) — O halde biz bu
rada ne dinliyoruz. 

MUHİTTİN BİRGEN (Mardin) — Bu yal
nız şahsan benim gördüğüm bir mesele değil ki, 
muhtelif yerlerde söylenmiştir. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Mevzu 
Meclise intikal etti, burada da söylemeniz lâzım
dır. 

MUHİTTİN BİRGEN (Devamla) — Benim 
de bir söz hakkım vardır, istersem söylerim is
temezsem söylemem. Burada muhakkak söyle
mek mecburiyetinde değilim. Arkadaşıma ayrı
ca arzedeceğim. Burada bunun için gürültü 
edecek bir şey yoktur. 

Bu mesele arkadaşlar, bizim bu kanunda bir 
müddetten beri müzakere etmekte olduğumuz 
mevzu hakikaten çok mühim bir mevzudur. Ha
riçte akisler yapmıştır. Biz bu akisleri görüyo
ruz. Bunlarm hiç hoşa gider şeyler olmadığı 
kanaatine varryoruz. Ben istiyorum ki, bu işler 
bir az daha yumuşak bir şekil alsın. Ben kanu
nun prensibine muhalif değilim. Bu işler ya
pılmalıdır. Bunları tanzim edelim. Orta yerden 
dedikodular kalksın. Bu işler tanzim edilirken 
çok şiddetli extremist ... 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Türkçe 
konuş ... Türke .... 

MUHİTTİN BİRGEN (Devmal) — Extre-
mist türkçe olduğunu isbat ederim Bu enter
nasyonal bir kelimedir. Bir dilci gibi ilmî bir 
şekilde ayrıca türkçe olduğunu ispat edebilirim. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Türkçe 
konuşunuz, burası, Türkiye Büyük Millet Mec
lisidir. 

MUHİTTİN BİRGEN (Mardin) — Ben türk
çe konuşuyorum. Rica ederim lâf söyletmiyor
sunuz, tarruz yoktur. 

Mütemadiyen lâfımı kesiyorsunuz, yetişir ar
tık canım. Ben istiyorum ki, arkadaşlar, bu ka
nun memlekette ruhlara sükûn veren, kafalara 
huzur veren, aile ocaklarına istirahat veren ve 
kimseye şikâyete meydan vermeyen bir kanun 
olsun. Ben bunun için gazeteci olmaklığım sı-
fatile .... (Gürültüler). Rasih bey zati âliniz ge
çen gün burada çok şiddetli lâflar söylediniz, 
arkadaşlardan bazıları bu kürsüden öyle fena 
şeyler söylediler ki, ... meselâ, bundan evvelki 
içtimalarda bu ücretli memurlara o kadar ağır 
sözler söylediler, o kadar ağır kelimeler kullan
dıklar ki, ben bir şey anlamadım. Bu ücretli 
memur denilen insanlar hakikaten oradan bura
dan toplanmış, nasıl söyleyeyimr bir takım hiç 
bir işe yaramaz, sırf ötekinin, berikinin getirdiği, 
iltimasla getirilen insanlar mıdır? Bunların hep
si için top yekûn - zabıtlar buradadır - çok fena 
sözler söylendi. Ben şaştım. 

Ben uzaktan zannediyorum ki, bizim memle
ketimizde böyle bir şey katiyen olmuyor. Hiç 
bir zaman böyle burada dahi söylenilen tarzda 
şeylerin bu memlekette yapıldığına kani olma
dım. Kani olmadığım içindir ki ben Meclisi âli
nin içerisine girerken aranızda çalışmak için 
candan derin bir heyecan duyarak geldim. Gü
zel iş yapmak için, güzel bir devrin güzel işleri 
üzerindeki güzel mesaiye iştirak etmek üzere 
gidiyorum diye aranıza heyecanla geldim. Hal
buki burada öyle lâflar işittim ki, hayretler içe
risinde kaldım. Meselâ arkadaşımın sözlerinden 
öyle anlıyorum ki, müessesata bu yapılan işler 
sırf adam kayırmak için yapılmış ve bu işler 
için getirilmiş ücretli insanlardır. Bu gibi söz
lerin fena akisler yaptığını ve bu akisler içe
risinde pek çok hoşa gitmiyen sözler işittim, 
çok şiddetli muahezelere maruz kaldım. Onun 
için istedim ki bu mevzuubahis kanun bir ni
zam ve intizam kaynağı ve herkese hzur ve in
şirah veren bir kanun olsun. Ben bundan başka 
hiç bir şeyden kasdetmedim. Bu günah mıdır? 
maksaddan hariç bir şey söylemişsem onun 
mesuliyetini kabul ederim. Ondan dolayı da 
özür dilerim. O maksadm başka her hangi bir 
maksada delâlet eden yazılar yazmışsam ve söy
lemişsem huzurunuzda utanırım. Huzur ve sü
kûn istiyorum. Nizam ve intizam tesisini isti
yorum. Bu maksaddan başka bir şey gütmüyo-
rum.Bazıları gösterdiğiniz şiddetin kâfi olma
dığına dahi konidir. Burada Devlet lüzum ve 
ihtiyaca binaen Meclise bir lâyiha sevketmiş, 
o lâyiha müzakere edilirken biz burada şu veya 
bu tadili koyduk. Hepiniz biliyorsunuz, şu veya 
bu tadili getirince derhal bu lâyihanın istika
metleri, tesirleri açılrverdi, genişleyiverdi. Ben 
buradan dışarı çıkınca hücuma maruz kaldım. 
Öteki bana dedi ki, siz ne yapıyorsunuz? (Gü
rültüler). Beriki bana dedi ki, siz ne yapryor-
sunuz? Biz ücretli olduksa cani mi olduk? Ben 
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bunun tesirleri içinde kaldmı. Sonra 912 Balkan 
harbinde askere gitmiş, 925 senesine kadar tah
sil yapmak imkânını bulamamış insanlardan 
pek acıklı mektublar aldım. (Şiddetli gürültü
ler). Bir kısmmı gösterebilirim. Bunlarm te
siri altmda kaldım. Bir şeyin daha iyi ohnasmı 
istemek ve kanunun daha adilâne ve nizamu 
intizamı temin eder şekilde tesisini istemek, 
hiç bir zaman kabahat değildir. Ben bunun ha-
haricinde bir şey istemedim. Eğer bunun ha
ricinde bir şey istedisem, boynum kıldan ince
dir, ondan dolayı özür dilerim. Fakat mümkün
dür ki insan gündelik yazı yazarken, lâf söy
lerken yanlış düşünebilir. Bu olabilir. Bunları 
bana gösterirseniz onlar için özür dilerim. Bun
ları gösteremezseniz bunun için hiç bir zaman 
beni muahaze edilmekliğim lâzım gelmezdi. 
Meselenin buraya kadar gelmesine hiç bir sebeb 
yoktur. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlarım, Muhittin Birgen arkadaşı
mızın verdikleri izahlara nazaran, kendileri bil
meden bir vaka ihdas etmişler zannediyorum. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Bravo, hiç 
bilmiyor. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) — Bendeniz, dün gece bu makaleyi okudum, 
kestim ve Partimizin Reis vekiline verdim, bir 
Parti mebusunun bu şekilde bir şey yazması 
ne derece doğrudur, lütfen tedkik buyurun de
dim (Alkışlar). 

Bu birinci safha, ikinci safhaya gelince, ma
kalede bendenizin ismim de geçiyor. Hükümet 
son zamanlarda bir çok siyasî meselelerle meş
gul olduğu için bu kanunla o kadar meşgul ola
madı. 

Binaenaleyh bu hususa Dr. Refik vazıyed 
etsin ve kanunu yoluna getirsin diyorlar. 

Arkadaşlar, huzurunuza getirdiğimiz her ka
nunla alâkamızın şahidi yine sizlersiniz (Şahi
diz, her gün buradasınız sesleri). 

Esasen biz bu kanunu memurlarımızın huzu
ru, rahatı ve sükûnu için yapıyoruz. Arada bel
ki maddeten mutazarrır olacaklar olabilir. 
Fakat büyük bir memurin kütlesinin mevcudi
yeti dolayısi ile onların atisi ve istikbali için lü
zumlu olan esasları koyuyorsunuz. Hükümet 
te bunda sizinle beraberdir ve her gün müzake
releri takib etmiştir. Hükümet, kendilerinin bu
yurdukları gibi hiç bir zaman bu meseleyi göz 
önünden uzak tutmamıştır. Daima takib etmiş
tir. 

Bu meseleyi burada bırakırsanız çok iyi olur. 
îşjmiz vardır. Ona devam edelim. Mesele tevaz-
zuh etmiştir. 

MÜMTAZ ÖKMEN ( Ankara ) — Tavzih 
için söz rica ediyorum. 

BTŞKAN — Müsaade buyurun, söz sırası Fe
ridun Fikrinindir. Yalnız rica. ediyorum, bu me

sele burada kapanmıştır. Bir defa mevzumti-
zun harici olarak bir arkadaş tarafından ortaya 
atılmış ve makale sahibi arkadaş da müdafaası
nı yapmıştır ve bu suretle mesele kapanmış bu
lunuyor. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Bunu ka
tiyen mevzu harici addetmiyorum. Kanun hak
kındadır. 

BAŞKAN — Bu madde ile hiç bir alâkası 
yoktur. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Bu madde 
bir çok şirketlerle müesseseleri alâkadar etmek
tedir. Bu itibarla bunun her maddesinde söyM-
yebilirim. 

BAŞKAN — Söz söylemenize müsaade et
medim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Refik Şevket 
arkadaşımız, müzakere etmekte olduğumuz bu 
kanunun teşkilâtı esasiye kanununa muhalif 
olduğunu iddia buyurdular. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kanunun değil. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Affedersi

niz o kadar sürcü lisan kadı kczmda da olur. 
(Şiddetli alkışlar). Yani maksadlan şudur: De
mek istiyorlardı ki, 107 nci numara ile bize tev
di edilen kanunun birinci maddesinin B fık
rası - bir davanın halli vaziyetindeyiz. Onun için 
iyice tenevvür edelim - hususî kanunlarla kuru
lan bankalar ve hususî surette teşekkül eden 
ve tediye edilmiş sermayesi iki milyon veya da
ha ziyade olan millî bankalar ücretlerine müda
hale ve içindeki müstahdeminin - noktai nazar
larım iyice anlatmak ve tesbit etmek istiyo
rum - müstahdeminin alacakları ücretlere Mec
lisin bir kanun yaparak müdahale etmesi teşkilâ
tı esasiye kanununa muhaliftir buyurdular. 

Değildir efendim. Teşkilâtı esasiye kanunu
nun hukuku umumiyesinden bahis beşinci faslm 
68 nci maddesi: Her Türk hür doğan, hür yaşar. 
Hürriyet başkasına muzır olmayacak her türlü 
tasarrufatta bulunmaktır. Devletin bir kere 
prensib itibarile yani hukukun bütün kaideleri
nin esası; başkasına muzır olmıyacsak her türlü 
tasarrufatta bulunmaktan meneddlmemesi, her 
türlü muzır faaliyetteki hürriyetten menedil-
mesi prensibidir. Bu prensib mücerred bir şe
kilde olmakla beraber teşkilâtı esasiye kanu
nunun bilhassa 79 ncu madesinde bu temas etti
ğimiz mevzu gayet sarih bir şekilde ifade olun
muştur. Başkasına muzır olmamak, başkasına 
muzır olmıyacak her türlü tasarrufatı 79 ncu 
madde şöyle izah ediyor. 79 ncu maddeyi aynen 
okuyorum: Siz, 70 nci maddeyi ileri sürmüştü
nüz. 

REFİK İNCE (Manisa) — 71 nci madde. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — 71 nci.mad-

de ırzdan, candan bahsediyor. 
REFİK İNCE (Manisa) — Karışık. 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Böyle karı

şık olmaz (Gülmeler). Sarih bir ifade ile, böy-
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İe karışık olarak değil, katği bir beyanat ile 
mütaleanızı çerçevelemek iktiza eder Refik Şev
ket Bey! Ben size şimdi çerçevelenmemiş bir ifa
de ile değil teşkilâtı esasiye kanununun en kat
ği en kestirme maddesile cevab vereceğim. 79 
ncu maddeyi okuyorum: 

«MADDE 79 — Ukudun, sâyü amelin temel
lük ve tasarrufun içtimaatm, cemiyetlerin ve 
şirketlerin hududu hürriyeti kanunlarla musar-
rahtır» (Bravo sesleri, alkışlar) yani eski pren
siplerle de, modern prensibile Devletin tasar
rufu üzerinde vedia kabul eden müesseseler 
üzerinde, yarm iflâs ederse memleketin bütün 
emniyeti malisi üzerinde, kredi püpliği üzerinde 
tasarrufa yerden göğe kadar hakkı vardır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) ve bunu Türk milleti, banka
lara gittiğimiz zaman görüyoruz, bir kuruşunu, 
beş kuruşunu, on kuruşunu, sıraya dizerek arttı-
rabildiği paralarını bankalara veren vatandaş
ların, Devletin Türk itibarı malisine istinad ede-
rak oraya gidip kumbaralarını boşalttıran yav
rucukların, vedia sahiblerinin Devlete olan iti-
madlarmm noktai tecellisini ancak Teşkilâtı esa
siye kanununun bu 79 ncu maddesinde «hududu 
hürriyeti» kelimesinin mefhumundan alır (Alkış
lar). 

Arkadaşlar; nasıl oluyor da Teşkilâtı esasiye 
kanununa muhalif oluyor bunu anlamak isterim? 

Çıktınız Teşkilâtı esasiyeye muhaliftir dedi
niz. Burada, bu memleketin ta meşrutiyetin ilâ
nından beri ve kuvayi milliyenin her safhasında 
kanmı dökerek, canını vererek çalışmış olan bir 
heyetin karşısındayız, bu heyeti veya encümeni, 
Teşkilâtı esasiye kanununa muhalif kanun yapı
yorsunuz gibi herhangi bir itham altmda bulun
dururken vazıh, sarih, ayan metin isterim Refik 
Şevket bey. Şimdi ben size izah edeyim. Bakmız 
velayeti amme nasıl tecelli eder? Bir kere işi 
bizzat ifade ederek murakabeyi kabul ettiniz. 
Murakabe ederken, muamelâta müdahale olun
masını da kabul ettiniz. Fakat ücretlere gelince 
niçin duruyorsunuz? Ücret o müessesenin bün
yesine, istikbaline, sari ve müessir olabilir. Muh
terem Receb Pekerin gayet güzel, âlimane ve 
vakıfane teşrih ettikleri gibi bir takım ücretlerle 
iş alanlarda vekâleti amme tecelli etmezse bana 
söyleyiniz, Şarkla Garp hududu arasmda, nerede 
tecelli eder? Bunda velayeti amme yoksa, ben 
velayeti amme mefhumunu inkâr ederim. (Gü
lüşmeler) Binaenaleyh arkadaşlar, Teşkilâtı esa-
siyenin Türklerin hukuku ammesinden bahis 
olan beşinci faslmda, her yerde kanundan bah
setmiş, kanunî takyidden bahsetmiş ve sonra 
o işin esasmı düşünelim. Bunu niçin yapıyoruz? 
Milletin hayırma, vediaların hayrrma, emanetle
rin hayırma ve bir millî müessese olan îş banka
sının istikbalinin temini için yapıyoruz. Biliyor
sunuz ki arkadaşlar bu banka esas itibarile mev
duat kabul ediyor. Dünyanm her tarafında pek 
âlâ bilirsiniz ki îngilterede Loit Corç kabinesinin 

zamanından itibaren, sonra Fransada, bundan 
3 - 4 sene evvel kıyametler koptu. Hükümetler, 
kabineler devrildi. Gürültü ve kıyamet koptu. 
Hükümet yalnız bankaları kontrol etmiyor, ser
mayeyi kendi basma bırakıyor, bildikleri gibi 
tasarruf ediyorlar dediler, işte bunu Hükümet, 
millî bankalar üzerinde velayeti ammesini kul
lanmak için milletin, doğrudan doğruya Türk 
milletinin murakabesini teşkil etmek üzere yapı
yor. Binaenaleyh onun için arzediyorum. Ticaret 
kanununun anonim şirketler hakkındaki faslı, 
bu bir anonim şirket değil midir; anonim şir
kette Hükümetin ne bileyim, 52 türlü müdahalesi 
vardır. Buna itiraz etmek hiç bir hukukşmasm 
hatırma gelmemiştir. Lâzım değil deseler, lâzım
dır arkadaşlar. Efendiler, hatta o kadar lâzım
dır ki en mühim bir mesele, bu gün Fransız eko
nomi politik üstadlarmm ve bütün ekonomi poli
tik müdekkiklerinin üzerinde tevakkuf ettikleri 
bir mesele var. Aksiyonlar. Ona da müdahale 
ediyorlar. Hissedarlar kendi haklarını Meclisi 
idareye karşı koruyamıyorlar diyorlar. Meclisi 
idare toplanryor, bir karar veriyor. Binaenaleyh 
bunları, yani şirketin hissedarlarını dahi Meclisi 
idareye karşı korumak için bu gün Avrupanm 
her memleketinde muhtelif kanunlar ve muhtelif 
hükümler konmaktadır. Bu sayededir ki millet 
bunlara bilâ tereddüd para yaptırmaktadır. Me
selâ tş bankasmm ne kadar çok mevduatı vardır. 
Yalnız bu değil, Ticaret bankası olsun, hangi 
banka olursa olsun Hükümetimiz elinden geldiği 
kadar bunlara nigehban olmuyor mu, müzahir 
olmuyor mu? Binaenaleyh doğrudan doğruya 
ve her hangi bir zaman istediğimiz şekilde bun
lara zahir olan ve muamelâtı umumiyelerini kon
trol mevkiinde bulunan Hükümetin ve Büyük 
Millet Meclisinin murakabesi yok denemez. Ba-
hususki bir banka müdürünün tasarruf kasdile 
de olsa, meselâ müstahdemin üzerinde yapacağı 
bir muamele karşısında ammenin vicdanını naza
rından uzak tutamaz. Devletin velayeti ammesi 
prensibine - ki o Meclisi Âlide tecelli eder - bu 
faslm bütün mevaddmı, hukuk mefhumuna, Teş
kilâtı esasiyeye hiç b'r zaman muhalif görmü
yorum. Binaenaleyh kemali emniyetle encüme
nin tanzim ettiği mazbatanın kabulü fikrinde 
bulunuyorum. (Alkışlar) (Müzakere kâfi ses
leri) . 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bu millî 
bankalardan meselâ iş bankasında gayet yüksek 
maaş veriliyor diye söz söylendi ve bu kanunun 
bu maddesinin tanziminde bir âmil gibi veya 
buna hak verir gibi gösterildi, iş bankasında if
rat derecesinde para verilmiş olabilir. Bu başka 
bir meseledir. Tefrite gidilmiş, bu da başka bir 
meseledir. Benim burada söylemek istediğim şu
dur: Bankanm kendi bünyesine göre bir teşki
lâta ihtiyacı vardır. 

Bankada en çok tezahür eden ihtiyaç şura
dadır ki, basları kazanca göre bir ikramiye 
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alsmİar. Ancak bu şerait tahtında, hususî ser
mayelerden teşekkül etmiş olan bu bankayı, 
bu müesseseyi lâyikile kazandırırlar. Şimdi bu
rada bazı şeyler verilmiş, bu, hatadır, fenadır. 
amma böyle şeyler veriliyor diye, her hangi bir 
dairenin kâtiblerile banka memurlarını ayni se
viyeye getirmek, ayni şekle tâbi kılmak doğru 
değildir. îfrat fena imiş. Eğer olmuşsa tabiî 
fenadır. Fakat tefrite de gitmeyelim. 
Sonra bir cihet daha. Dediler ki, ecnebi banka
ları daha az para veriyormuş. Meselâ Erzurum-
da Osmanlı bankasının müdürü 200, falanca ban
ka müdürü 500 lira alıyormuş. Ötekinin 200 al
dığı muhakkak mıdır? Belki başka yerden te
diye ediliyor. Sonra başka bir cihet daha var: 
Osmanlı bankası bir çok yerlerden elini çekmiş
tir. Yani millî bankaların terakkisi karşısında 
mütemadiyen bir çok sermayeler millî bankalara 
akmaktadır. Eccnebi bankalar ricat halindedir. 
Belki, Erzurumdaki Osmanlı bankasında da bir 
şey kalmamıştır. 200 lira aldıkları sahih ise 
belki bundandır. Orada o şube bir karakol gi
bi kalmıştır. 

Sonra sarih bir vaziyet vardır. Osmanlı ban
kasının bazı imtiyazları vardır. Para nakillerin
de bazı vergilerden muaftır. Buna mukabil millî 
bankaların hiç bir imtiyazı yoktur. Yüksek maaş
ları bırakalım. Fakat mantikî ve normal olarak, 
bu Adapazarı ve îş bankalarının kendi sermayeleri 
nisbetinde olan ve Avrupa bankaları ayarında 
para vermelerine müsaade edilmelidir, ifrata 
gidilmesin, tefrite de gitmeyelim. Ecnebi ban
kalar bir çok muafiyeti haizdir. Buna mukabil 
bu bankalara hiç bir şey vermiyoruz. Bu ban
kaların müdürlerine 500 lira veriyoruz, ötede 
ecnebi banka müdürüne 2000 lira veriyor. Bu 
verdiği para, maaştan ziyade, o müdürün ban
kaya kazandırdığı para nisbetinde adata bir 
ikramiyedir. Bizim banka müdürleri de bunu 
alabilmelidir. Bu şerait dahilinde ecnebi ban
kalarına daha müsaid saha veriyoruz. Bu, doğru 
değildir. Söylendiğine göre şimdiye kadar iş 
bankasında ifrat derecede paralar dağıtılmış, bu
nun önüne geçilebilir. Fakat hiç bir zamanda 
bu müesseseleri bir belediye idaresile, bir Dev
let idaresile intibak ettirmeğe çalışmıyalnn. 
Yalnız ifratı ortadan kaldıralım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
bir takrir vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. 
Birinci maddenin reye konulmasını teklif 

eylerim. 
Ordu 

Hamdi Yalman 
REFİK İNCE (Manisa) — Aleyhinde söyli-

yeceğim. 
Aleyhinde söylemek için bir dakika müsa

adenizi rica edeceğim. 

Feridun Fikrinin söylediklerinin yanlış olduğu
nu arzedeceğim, müzakere kâfi görülmezse... 

BAŞKAN — Takriri reye koymağa mecbu
rum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tabiî. Kabul 
edilmediği takdirde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler... Etmiyenler... 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Arkadaşlar, 
öyle bir şekil hâsıl oluyor ki ilk söz alan zarar
lı çıkıyor. Bu usulü müzakere bakımından bu 
böyle olacaktır. İlk söz alan mahcub vaziyete 
girecektir. Çünkü sonra söyliyen birinciye ce-
vab veriyor, fakat onun cevabının verilmesine 
imkân kalmryor. Şimdi her kes söz söylemek 
için en sona kalacaktır. Söz alabilirse ne ala. 
Kendisine cevab veren olnuyacaktır. Söz ala
mazsa hiç olmazsa mahcub olamıyacaktrr. Son
da söz alan başta söyliyenleri haptedecektir. 
Çünkü kendisine cevab verilmiyecektir. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen B fıkrasındaki 
«hususî surette teşekkül eden ve tediye edilmiş 
sermayesi iki milyon veya daha ziyade olan 
millî bankalar» fıkrasının tayymı teklif ede
rim. 

Manisa 
Fefik İnce 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar, 
almryanlar... alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne gi
ren bilûmum müesseseler memurları için 14 de
rece tayin edilmiştir. Bu derecelere aid aylık 
asıllarile tutan aşağıdaki cedvelde gösteril
miştir: 

Derece Aylık aslı Tutan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
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Ancak birinci madde hükmüne giren mües

seseler kendi bünyelerinin hususiyetlerine veya 
kadro icablarma göre 14 ncü dereceden aşağı 
dereceler ihdas edebilirler. 

14 ncü dereceden aşağı ihdas edilen bu de
recelere memur alınması veya yine bu dereceler 
arasmda terfi ettirilmeleri işbu kanun hüküm
lerine tâbi değildir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır)— 
Bu kanunun heyeti umumiyesinin müzake
resi esnasında terfi ve teadül için maaşlı ve üc
retli memurlar arasmda kazanç vergileri nis-
betinin değişip değişmiyeceğini anlamak iste
miştim. Mademki bu madde kabul edildiği tak
dirde, bu ücretliler de diğer memurlar gibi pa
ra alacaklardır, o halde kazanç vergisindeki 
nisbetlerin de o nisbete inmesi mümkün müdür, 
değil midir? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Kazanç vergisi gerek maaş asıl
ları ve gerek muvakkat tazminat üzerinde ha
kikaten müesseselerdeki müstahdemlerle Dev
let ücretli memurlarının verdiği vergiler arasm
da bir fark vardır. O farkı izale için ayrıca bir 
madde huzuru âlinize arzedeceğiz ve o suretle 
bir muadelet temin edeceğiz. Bu münasebetle 
şu noktayı arzetmek istiyorum ki bütün bu mü
esseselerde çalışan memurların aylıklarını bu 
madde tesbit etmiş oluyor. Muhiddin Birgen 
arkadaşımız bu kürsüde barem kanununun iki 
ekstremden yani ifratla tefritten bahsettiler. 
Bu kanunda adaletsizlik olduğu yolunda bir 
mütaleada bulundular. Bu maddede bir noksan
lık, bir adaletsizlik gördükleri bir nokta varsa 
izah etsinler. Bu mütalealarile yüksek heyet ve 
efkârı umumiye muttali olur, icab eden tadilât 
yapılmış olur. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz alanlar vardır. 
Sual sormak söz söylemek isteyenlere tercihi 
icab ettirmez, bilâhare sorarsınız. 

NAZMİ TOPCOĞLU ( Aydm ) — Arkadaş
lar; bu müessesat memur ve müstahdemlerinin 
maaş ve ücretlerinin teadül kanununun müza
keresi maalesef fena ve elektrikli bir havaya 
tesadüf etti. Devlet sanayiinin çok pahalı tesisi 
ve mamullerinin yüksek maliyetli olmasının ef
kârı umumiyede bihakkm tevlid ettiği endişe ve 
onun aksülâmelleri bu müzakere yapılırken, bu 
müessesatı idare eden ve orada çalışan memur 
ve müstahdemlerin hakkı mevzubahs olurken 
az çok fikir ve muhakemelerimiz üzerimizde te
sir yapmaktadır. Fakat arkadaşlar, bu kanu
nun şümulüne giren 5 müesseseden meselâ: 
Ziraat bankası - ki bu kanunun şümulüne giren 
memurlar adedinin % 60 nı teşkil etmektedir 
ve 2850 memuru vardır - ve bunlar en masum 
insanlardır. Emlâk bankası, Merkez bankası me
murları bu günahkâr havanın masum maznun

larıdır. Bunların içinde bilhassa şunu arzetmek 
isterim ki gerek Ziraat bankasında, gerek Mer
kez ve Emlâk ve Eytam bankalarında 3500 me
mur vardır, bunların ancak yüzde bir ikisi ba
remin birinci, ikinci, üçüncü derecesinde olan 
memurlardır. Yüzde 98 zi 14 ncü derece ile 4 
ncü derece arasındadır. Bu kısmm çoğu da en 
küçük maaş alan arkadaşlardır. Binaenaleyh 
bunların aldıkları maaşların teadülünü temine 
çalışırken bu küçük memurların hal ve vaziyeti
ni ve bu günkü sinirli hava içinde günahkâr ol
madıklarını kabul etmemeğe imkân yoktur. 

Bu teadül kanununun istihdaf ettiği üç gaye 
vardır: Birisi bir müessese içinde memurların 
intisab ve terfi usullerinde bir teadül temini, 
çünkü bunun çok açık misalini gördük. Bazı 
müesseseler gerek intisab, gerek terfi usullerin
de öyle farklar yapmışlardır ki ayni zamanda 
buraya intisab eden üç, beş kişi arasmda hatırı 
hayale gelmiyecek kadar büyük farklar hâsıl 
olmuştur. 

Geçen gün lâyihanın heyeti umumiyesinde ar-
zederken ifade etmiştim, bunların izale edilmesi 
lâzımdır, bu kanun bunları izale etmek için ya
pılmaktadır. Yalnız bunu yaparken ifrattan tef
rite düşmeyelim. Çünkü bu işte imtiyazlı züm
re nihayet 50 - 80 kişidir. Halbuki diğer taraf
ta binlerce kişi vardır. Bu teadül kanunundan 
himayesizlerin müstefid olması lâzımdır. İkin
ci gayesi; ayni vaziyette bulunan muhtelif mü
esseseler arasında bir teadülü temindir. İş ban
kası ile Ziraat bankası veyahud Merkez bankası 
arasında bir teadül gibi. Üçüncüsü; bütün ban
kalarla veya müesseseler memurları ile Devlet 
memurları maaşları arasında bir teadüldür ki, 
bunu nazarı itibare aldığımız zaman teadülü yal
nız alınan ücret veya maaş mikdarı üzerinden 
değil, bunun haricinde kalan hak ve mükellefi
yette aramak lâzımdır. Hak noktasından memu
riyetin devam ve emniyeti bakımından, vazife ba
kımından teadüle ihtiyaç yok mudur? Binaen
aleyh bu noktalardan da teadülü nazarı itibare 
almak lâzımgelir. Kazanç vergisinde bariz bir 
fark vardır. Şimdi Faik Baysal arkadaşımız ifa
de ettiler ki bu bariz fark muvakkat bir madde 
ile kaldırılacaktır. Binaenaleyh Devlet memur
ları ile müessesat memurları arasında bir farkın 
bulunduğunu kabul etmiş iseler de bunu refe-
deceklerini beyan ettiklerinden mevzuumuz ha
ricinde kalmış oluyor. Arkadaşlar hiç şübhesiz 
ki bu teadülü temine çalışırken maaş dışındaki 
hususatta nazarı dikkati celbetmiştir. Bunların 
ivazını nasıl vermişlerdir? Meselâ tekaüdiye üze
rinde. 1 - 100 aylik alan bir banka memuru 
30 senelik hizmeti için 43 lira tekaüdiye alır. 
Halbuki 98 lira maaşlı Devlet tmemuru 30 sene 
hizmetine mukabil 55 lira 20 kuruş tekaüdiye alır. 
Arada 12 lira yirmi kuruş yani % 20 ye yakm 
bir fark vardır. 

2 - 130 lira aylık alan bir banka memuru 30 
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senelik hizmetine mukabil 52 lira 22 kuruş te-
kaüdiye alır. Halbuki 126 lira aylık alan 30 se
ne hizmet eden Devlet memuru 66 lira alır. Ya
ni 14 lira fark vardır. 

3 - 225 lira aylıklı bir banka memuru 30 sene 
hizmetine mukabil 80 lira 40 kuruş tekaüdiye 
alır, 210 lira aylıklı bir Devlet memuru 30 sene 
hizmetine mukabil 96 lira tekaüdiye alır. Ara
daki fark 16 liradır. 

4 - Banka memurlarına iki derece aşağı ola
rak tahsis edilen bu tekaüdiyelerin mikdarı ne 
olursa olsun kazanç vergisi kesilir. Halbuki 
Devlet memurlarının tekaüd maaşlarında 50 li
raya kadar olanlardan kazanç vergisi kesilmez. 
Fakat zannediyorum ki Faik Baysal arkadaşımı
zın ifade ettiği kazanç vergisi bu tekaüdiyelere 
de şamil olacaktır. Bu takdirde bu hususta te
adül temin edilecektir. Devlette tekaüd müdde
ti 25 yıldır. Bankada ise 30 yıldır. Bankada da 
29 sene 5 ay çalışan bir memur, maaşlarından 
bıraktığı cüzî paradan başka bir para alamaz, 
eğer bankadan infisal etmesi lâzımgelirse teka
üd hakkından müstefid olamaz. 

Halbuki Devlet memuriyetinde 25 sene sonra 
bu haktan müstefid olur. 20 yıldan fazla hiz
meti olan Devlet memurları tasfiyeye tâbi tutu
lursa hizmet müddetine göre muamele görmekte 
ve ona göre tekaüd muamelesi yapılmaktadır. 29 
yıl hizmet eden bir banka memuru tasfiye edi
lirse böyle bir hak kazanmaz. Devlet memurla -
nmn harbde geçen aserlik müddetleri iki katlı 
ve ayrıca da Millî mücadele zammı hesablan-
maktadır. Banka memurlarının gerek Devlette 
ve gerek bankada geçen filî hizmetleri tekaüd-
lüklerinde hesab edilip bu itibarî hizmetlerden 
mahrum bırakılmışlardır. Devlet memurlarının 
maaşlı geçen açık müddetlerinin yarısı tekaü-
lüğünde sayıldığı halde banka memurları bun
dan istifade edemez. Banka memurları vazife
lerinden ayrıldıkları tarihteki hallerine göre 
haklan tayin edilerek alâkaları kesilir. Halbuki 
Devlette 15 sene hizmette bulunan memurun ve
fatı halinde eytamına dahi maaş verilir. 20 yıl
dan fazla hizmeti olup vazifeden ayrılan bir 
Devlet memuru 65 yaşmı ikmalinde maaşa müs
tahak olur. Müessese memurları bu iki ahval
de cüzi bir mikdardan ibaret olan ve maaşların

dan kesilmiş bulunan meblâff kendilerine verilerek 
alâkalan kesilir. Atiyen vefatı vukuunda eytamı 
ve ihtiyarlık halinde kendisi perişan kalır. Ban
ka memurlarının yaşları 18 den fazla olan ma
lûl evlâdlan tekaüdlük hakkından müstefid ola
mazlar, fakat Devlet memurlarının kaç yaşın
da olursa olsun malûl olanları tekaüd hakkından 
müstefid bulunmaktadır. Kız ve erkek ço
cuklar tefrik edilmeksizin banka memurlarmm 
eytamma 18 yaşma kadar maaş verilir. Devlet 
memurlarmm ise, erkek çocukları, 20, kız çocuk-
lan 25 yaşına kadar maaş almakla beraber, ev
lenen kızlara 2,5 yıllık maaşları nisbetinde ikra

miye verilir. En mühim bir nokta olarak teba
rüz ettirmek lâzımdır ki ,banka memurlan te
kaüdlük hakkını ancak tekaüd aidatı itası sure
tile iktisab etmektedirler, Halbuki, Devlet me
murlarında aidatı tekaüdiye kesilmeksizin 
kendilerine tekaüdiye verilir. Devlet memurla-
nndan 30 yü hizmeti olanlara son bir yıllık ma
aşlarının tutan ikramiye olarak verilir. Banka 
memurlan kaç sene hizmet ederlerse etsinler, 
böyle bir lûtuftan mahrumdurlar. 

Şimdi arkadaşlar, teadül ararken, şu bariz 
farklara karşı encümenin mazbatasında acaba 
ne gibi karşılık yardır. (İkramiye sesleri). Se
nede bir aylık ikramiye. Zaten bunun ayda % 5 
ini vermek suretile bir sene zarfmda maaşmdan 
ikramiyenin % 60 mı kendisi vermiş oluyor. 
alacağı % 40 ıdır. Buna mukabil bütün bu hak
lardan yalnız kendilerini değil, evlâdü ayalini de 
mahrum kılryoruz. Teadülü hesab ederken bun
ları nazarı dikkate almak icab etmez mi? 

Geçer, gün Heyeti umumiye müzakeresinde 
arzettiğim veçhile bir memuru vazifesinden in-
fisalinde haiz olduğu haklar bunlara da veril
miş midir? Böyle bir vaziyetin acaba bir karşılığı 
olması lâzım gelmez mi? 

Ondan sonra bu maddenin, Devlet bütçesine 
olan tesirinden bahsedeceğim. Bu kanuna naza
ran bir müessese memuru istediği zaman bir de
rece aşağısı ile Devlet memuriyetine geçebilir. 
Tekaüdiyesi müessesesinde Devlet memuriyetine 
nazaran iki derece aşağıdır. 

Binaenaleyh, 30 sene sonra tekaüde çünnak-
tansa 24 sene hizmeti olanlar bu kanun çıktık
tan sonra Devlet hizmetine girmiş olsa 1 sene 
sonra iki derece aşağısile tekaüd olmaktansa bir 
derece aşağısından Devlet memuriyetinde teka
üde çıkar ve beş sene müddet kazanmış olur. Bu
nun bütçeye tesiri ne olabilir? Bu hal, encüme
nin mazbatasında zikrettiği muhaceretin bu de
fa da müesseselerden Devlet memuriyetine doğru 
olmasma sebebiyet verme* mi? Binaenaleyh 
teadülü temine çalışırken müesseselerde, bilhas
sa küçük maaşlı memurların Devlet memurlan-
na nazaran daha dun bir mevkide bulundurul
ması ne encümence matlubdur, ne de Heyeti 
umumiyenizce istenebilir. Bendeniz zannediyo
rum ki bütün bu farklan karşılamak üzere Hü
kümet teklifinin kabulü muvafık olur. Çünkü 
Devlet memurlarmm inf isali ve işten el çektiril
mesi usullerini bu müesseselere tatbik edemeyiz. 
Tatbik etmek istediğimiz zaman onlarda disip
lin ve intizam kalmaz. Çalışma da belki bundan 
müteessir olur. Binaenaleyh bütün bunlan Hü
kümet teklifi belki bir dereceye kadar telâfi 
eder. Encümen birinci dereceden üçüncüye ka
dar tadilât yapmıyor, yalnız ondan sonrasını 
4 den 13 e kadar Devlet memuriyeti baremini 
göz önünde tutuyor. Bendenizce tekaüdiye ve 
eytamü eramil işlerindeki farkları telâfi için 
Hükümet teklifini kabul etmek çok daha adilâ-
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ne olur (Doğru sesleri). Bundan müstefid ola
cak olan büyük memurlar değildir. Ancak bu 
müessesesatm küçük memurlarıdır ki hakikaten 
muavenet ve adaletinize muhtaçtırlar. Bunun 
için bendeniz bir takrir veriyorum, ikinci mad
dede Hükümet maaş teklifinin aynen kabul edil
mesini ve bu suretle tekaüdiye ve sair hususat-
taki farklarla emniyet ve istikbali itibarile bu 
müessese memurlarmm kaybettiklerini bu faz
la maaşla telâfi etmiş olalım. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlarım, bu 
madde Devlet sermayesile kurulmuş olan mües
seselerin ve onlarla beraber tediye edilmiş ser
mayesi iki milyonu aşan millî bankaların me
murlarına verilebilecek azamî ücret mikdarmı 
göstermektedir. Kanunun heyeti umumiyesi mü
zakere edilirken de arzetmiştim ki, bu müessese
lerin hususiyetleri nazara almarak bu derecele
rin tayininde kendilerine salâhiyet verilmesi ve 
suhulet gösterilmesi lâzımdır. Buna misal ola
rak Devlet demiryollarını göstermiştim. O za
man Bütçe encümeninin saym reis vekili prensib 
itibarile bu mülâhazalarımıza muarız olmadıkla
rını ve maddelerde sırası geldikçe bu hususta 
tarafımızdan verilecek tadil tekliflerini tedkik 
edeceklerini söylemişlerdi. Şimdi bendenizin ri
cam şudur: Bu kanunun koyduğu maaş dere
celeri vukarıdadrr. Yani bunlarm fevkinde ma
aş verilsin, terfi için konulan müddetler kısaltıl
sın demek istemiyorum. Yalnız bu maddenin son 
fıkrasile bu müesseseler için tesbit edilen 14 de
receden aşağı dereceler ihdas etmek salâhiyeti 
veriliyor. Bu salâhiyet verilirken yukarı dere
celer arasmda da, hususiyetleri icab ettiriyor
sa, ayrı derecelerin tesisine salâhiyet verilmesi 
yoluna gidilmesini istiyoruz. Bunu şu nokta
dan arzediyorum, belki arkadaşlarım şu kısa 
izahattan anlamamışlardır, eğer kanun bu şe
kilde kabul edilirse, burada üçüncü dereceye 
gelmiş bir memurun vaziyeti nazarı dikkate alı
nırsa, bu memur 400 lira almaktadır. Eğer bu 
zatm terfi müddeti gelip de bir derece terfi eder
se maaşma 100 lira birden zammedilecektir. Bu 
kanun bu şekilde çıktığı takdirde bu müessese
lerin hiç biri kendi bünyelerinin ve vaziyetleri
nin icabı olarak daha az zam verilmesini istilzam 
etseler dahi veremiyeceklerdir. Yani buna bağlı 
olarak cedvelde gösterilen mikdarlardan ne ek
sik, ne de fazla verilemez. Şimdi tasavvur bu
yurunuz ki böyle 300, 360 İira ücret almakta 
olan bir memura onun mesaisinden daha ziyade 
istifade etmek ve bu işe alâkasmı daha ziyade 
celbetmek için o müessese, terfii kısa olmakla 
beraber yapılacak bir mikdar zammı faydalı bu
labilir. Nitekim biz salâhiyeti, D. D. yollarına, 
en güzel bir barem olan, teşkilât kanunile ver
miş bulunuyoruz. 

Şimdi biz bu imkân verilirse diyoruz ki, bu 
müesseseler memurlarını işle bağlamak hususun
da verilmiş olan imkânları daha faideli bir şekle 

getirmiş olur. Onun için bu maddenin son fık
rasına, yukarıdaki dereceler arasmda da derece 
ihdas edilemeyeceğini ancak bunların Devlette 
ücretle çalışanlarla maaşlı çalışanlardan daha 
fazla almamasını temin için dereceler arasındaki 
ücret farkmm bu kanunun kabul ettiği müddet
ten daha kısa bir zamanda doldurulamayacağını 
tasrih ve kabul edersek zannediyorum ki, bu 
müesseselere hem memurlarını işe bağlamak im
kânını vermiş oluruz, hem de daha iyi iş gör
melerini teşvik etmiş oluruz. Bütçe encümeninin 
bu hususa muvafakat etmesini rica ediyorum. 

BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) — Ben
deniz kazanç vergisinden bahsedeceğim. Faik 
Baysal arkadaşımız bunun Devlet memurların
dan alman kazanç vergisi misillû, bu kanunun 
ahkâmma tâbi bankaların memurlarından da ay
ni kazanç vergisinin alınmasından bahis buyur
dular. Bir takrir verecektim. Bu izahattan son
ra sarfı nazar ettim. 

Sonra bu cedvel için Topcoğlu arkadaşımız 
çok iyi buyurdular. Hükümetimiz bir ulvüce-
nab maksadile Bütçe encümeninin yaptığı ced-
velden daha faideli olarak bir cedvel yapmıştır. 
Niçin Bütçe encümeni bunu tadil ederek küçük 
memurlarm maaşım tenzil etmiştir. Bunu lütfen 
izah etsinler. 

SAMI BERKMAN (Tunceli) — Bütçe encü
meninin şu maaş cedveli esbabı mucibesinde zik
rettiği cümleyi iyi anladı isem bir kere okumak 
isterim. (Gerçi bu müesseselerin bidayeten iyi 
bir şekilde kurularak inkişaf edebilmeleri için 
her birisinin hususiyetine ve kendi bünyelerinin 
icablarma göre hareket edebilmek üzere serbest 
bırakmak doğru olmuş ise de halen bunların ku
rularak işletmeye başlamış bulunması ve bu gü
ne kadar kâfi tecrübeler de elde edilmiş olması, 
bunlarda çalışan memurlarm da Devlet memur
ları gibi bir bareme tâbi tutulması ve bunların 
terfi ve intisab şartlarının bir esasa bağlanarak 
görülmekte olan intizamsızlığa nihayet verilme
sini....) 

Bütçe encümeninin mazbatasmda bu cümleyi 
okudum. Bundan şunu anladım. Bizim mem
leketimizde banka memurları için bir menşe 
yoktur. Bizde teşekkül eden bankalardaki me
murların bir ksımı bilhassa Ziraat bankasında, 
mühim bir kısmı da muhtelif ecnebi bankalarda 
çalışan bir çok elemanlardan teşekkül etmiştir. 
Bunlara demişiz ki, efendi, sen meselâ Osmanlı 
bankasının bilmem ne şubesi müdürüsün, yahud 
Hollanda bankasmm bilmem şu departmanının 
şefisin. Biz millî bankalar tesis edeceğiz, gel bi
ze, orada ne maaş alıyorsan, biz de sana onu ve
relim. Malûmatından, bilginden istifade edelim. 
Bir çok adamların sırtını okşaya okşaya bu mü
esseselerden almış, kendi müesseselerimizde ça
lıştırmışız. Bu müesseseler kurulmuş, tabiî öte
ki memurların da bir çok hizmeti vardır. Artık 
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suyu oluğa akıttıktan sonra; efendiler çalıştınız, 
bunlar 6 - 7 sene zarfmda kâfi derecede terfi de 
etmişlerdir, maalesef bu vakidir. Receb Peker 
arkadaşımız iyi izah ettiler. Sizin gibi her ter
fi kademesini tırnağile kazımış ve kazanmış olan
lara mukabil otomobil ve tayyare ile gelmiş pa
razitler de vardır. Bu parazitleri kaldırmak 
için bir kanun yapıyoruz. Bunlarla beraber si
zi de 3 - 4 derece aşağı düşüreceğiz. Bunun ma
nası budur ve nitekim bir çok memurlar var ki 
yüksek bankalardan gelmişlerdir. Meselâ ben 
öyle memur tanıyorum ki, kendisini Osmanlı 
bankasından aldığımız zaman 225 lira maaş al
makta idi. Bu gün bu kanunla 200 lira alacak
tır ve bunu da ancak 9 sene sonra alacaktır. 
Evvelâ sırtmı okşryarak müesseselerimize aldığı
mız bu gibi memurların, böyle yedi sekiz sene 
sonra, arkalarına bir tekme vurmak doğrusu 
Türkçe bir iş değildir. Bu, Türkün yapacağı bir 
iş değildir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu madde ile alâkası yoktur. 

SAMI ERKMAN (Devamla) — Bu madde ile 
alâkası o adamların aldıkları maaş dolayısiledir. 
Şu cedvelle ve teadül dolayısile alâkaları vardır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Buyurduğunuz muvakkat maddedir. 

SAMÎ ERKMAN (Devamla) — Hayır hayır, 
doğrudan doğruya buraya aiddir. Bu gün bu 
maaşları alacaklardır. Encümenin yaptığı tek
lif, Topcoğlu arkadaşımızın da burada söylediği 
gibi, adilâne değildir. Hükümet sabit bir hesab 
almış, hepsini dörtle darbetmiştir. Bunlar ise 
yüksek maaşlar için emsali 4 ve bazıların da üç 
onda sekiz, daha aşağı inerek üç onda dört al
mıştır. Bunlarm hangi kaideye göre almış ve 
hangi düsturdan çıkarmışlardır? Doğrusu ben 
anlayamdım. Hükümetin cedvelini daha iyi 
buldum ve anladım. Onun için ben de Nazmi 
Topcoğlu arkadaşım gibi Hükümetin bareminin 
kabulünü çok rica ederim. Ben de bir takrir ha
zırlamıştım. Fakat arkadaşımın takririne iş
tirak ettiğim için kendi takririmi vermekten 
sarfı nazar ettim. Bu takrire imza koymuş adde
dilmemi rica ederim. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAlK BAYSAL 
(Kayseri) — Nazmi Topcoğlu arkadaşın temas 
ettiği husus, yalnız ücretlilerle, maşlarm mik-
darmda teadül aranmıştır, tekaüdiye bakımın
dan ve kezalik vergi bakımından nazarı itibare 
alınmamıştır. Vergi bakımından olan farkı biraz 
evvelki maruzatıma binaen teşrihten sarfınazar 
ettiler. Yalnız tekaüdiye hakkındaki farkı te
barüz ettirdiler. Bunu telâfi etmek için Hükü
metin teklif ettiği cedveldeki esasm kabul edil
mesi muvafık olacağını söylediler. Teadülü bu
rada tekaüdiye bakımından da mütalea etmiş 
bulunuyoruz ve bu müesseselere kabul ettiği
miz esasm, Devlet memurlarmdaki esastan leh

lerinde olmak üzere farklı olduğunu arzetmiş 
olacağım. 

Bunlarm tam tekabül ettiği ücret derecele
ri Devlet ücretli memurlarının derecesidir. O 
Devlet ücretle memurları ki, tekaüd hakkından 
mahrumdurlar. Devlet memurları bareminin 
müzakeresi sırasında Receb Peker arkadaşımı
zın takriri üzerine burada izah edilen rakamla
ra istinad etmek suretile tesbit edilen vaziyete 
göre, Devlet ücretlileri, Devlet maaşlı memur
larına nazaran % 15 ten, % 30 a kadar maaş
lılardan bir fazla almaktadırlar. Yani her dere
cede aylık itibarile aldıkları ücret mikdarı ma
aşlı memurlardan % 15 le 30 arasmda fazladır. 
Bu, tekaüd hakkmı beleganmabelâ telâfi ettik
ten başka memurin kanununun verdiği bir çok 
haklan da telâfi etmektedir. Bunun için bir 
takrir verildi ve nazarı itibare alındı. Bu tak
rire göre bir madde tedvini istenmişti. Bu me
murların tekaüd hakkı mevzubahs olduğu za
man bu derecelerin tenzili lüzumu üzerinde te
vakkuf etmişlerdi ve bunu Heyeti Oelile de na
zarı itibare almıştı. Bunu encümeniniz madde 
tedvini suretile değil, yalnız mazbatada bir fık-
rai mahsusa halinde tesbit etmek suretile tes
bit ettiğimizi ve atiyen yapılacak bir kanun için 
bu günden bir direktifi muvafık görmediğimiz
den dolayı yalnız mazbatada tebarüz ettirmiş bu
lunduk. 

Bu memurların tekaüd hakkmı haiz olması 
3460 numaralı kanunla kabul edilmişti. Hattâ 
tekaüd nizamnamelerini yapmıyan müesseselere 
de bu nizamnameyi yapmaları için emir veril
miştir. Bu kanun, gene, 3460 numaralı kanu
nun haricinde olarak bazı müesseseleri de gene 
tekaüd kanunu ile çerçevelemesini iltizam etmiş 
bulunuyor. Aşağıda bir maddede bunu görece
ğiz. Şu halde asıl bu müesseseleri Devletin üc
retli memurlarile mukayese lâzımdır, bu muka
yese müesseselerin lehinedir. Devlet maaşlı me
murlarile mukayesede de, gerçi tekaüdiyeleri 
biraz noksandır amma maaşlarında her ay % 
15 - 30 kadar bir fazlalık vardır, binaenaleyh 
Topçoğlunun istediği muadelet müesseselerin 
lehine olarak mevcuddur. ikinci bir nokta üze
rinde ehemmiyetle tevakkuf buyurdular. Mü-
esselerin Devlete memur muhacereti başlryacak-
tır dediler. Böyle bir netice olamaz. Çünkü bu 
kanun müesseselerden Devlet teşkilâtına memur 
geçmesini kabul ediyor. Amma oradaki tekaüd 
haklarının Devlete intikal etmesini kabul etmi
yor. Kezalik Devletten o müesseselere giden
ler için de böyle bir hak tanınmıyor ve encü
meniniz de buna taraftar değildir. Bu kanun, 
ayni zamanda muhtelif vesilelerle arzettim M 
ihtisası ve istikran temin edecek bir kanundur. 
Fakat bir memur indelicab bir taraftan diğer 
tarafa nakledecek olursa o zaman bir derece 
kaybetmeği kabul edecektir. 

Bu itibarla böyle bir mahzur olmadığını da 
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arzetnıiş oluyorum. Sonra arkadaşımızın tevak
kuf ettiği diğer bir nokta vardrr. Bu da Os
manlı bankası veya sair müesseselerden bu mü
esseselere geçecek olan memurları derece inti
bakında bazı zararlar veya derecelerin düşmesi 
gibi neticeler olduğunu söylediler. O bu madde 
çerçevesine taallûk etmez. Aşağıda muvakkat 
bir madde gelecektir. Orada mütalealarmı ser-
dederler. Heyeti umumiye nazarı dikkate alırsa 
bittabi düşünülür. 

Bir noktayı daha arzetmiş olaymı. Nazmi 
Topçuoğlu arkadaşımızın işaret ettiği cedveller-
de tadilât yapıldığı takdirde bütün diğer Devlet 
teşkilâtı için kabul ettiğimiz esası yeni baştan 
mütalea etmek lâzım gelecektir. Çünkü oradaki 
ücretlerle bunları teadül ettirmişizdir. Yalnız 
aralarında görüldüğü gibi leylilerine olarak bir 
kısım pay bırakılmış bulunmaktadır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Maruzatımıza ce-
vab vermediler. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Fuad Sirmen arkadaşımızın mütalea ettikleri 
vaziyet zannediyorum ki ilk nazarda, yanlış an-
lamadımsa, bunlarm leylilerine değildir. Devlet 
demiryolları şöyle bir esas kabul etmiştir: Dere
celer arasmda sınıflar yaratmıştır ve iki senede 
bir bir smıf tutarının zammı esasını kabul et
miştir. Bunu hesabladık, baktık ki burada dere
celer arasındaki fark onlarm vermekte olduk
ları farktan daha çoktur. Yani Devlet demiryol
ları daha az bir fark vermektedir. Bu itibarla 
ayni esası bunlara da tatbik ettiğimiz takdirde 
burada müesseseler için koyduğumuz derece 
farklarma nazaran aleyhlerine olacaktır. Onları 
da bertaraf edecek bir formül de mevzubahs 
olursa onu da ayrıca mütalea ederiz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Ziraat ban
kası kanunu, iki sene evvel müzakere edilen ve 
bankayı Devletleştiren ve Devletin murakabesi 
altma koyan, sermayesini tamamen Devlete mal-
eden bir kanundur. Bu kanunda Ziraat bankası 
memurlarının tekaüdlükleri ya bir fasıl olarak 
yahud ayrı bir kanun halinde çıktı. Ziraat ban
kası memurlarının tekaüdlükleri mevzubahs ol
duğu zaman, Bütçe encümenile Adliye encümeni 
arasında tekaüd maaşlarmm mikdarr hakkmda 
esaslı bir ihtilâf çıktı. Adliye encümeni bunlarm 
tekaüd maaşlarının tıpkı Devlet memurları te
kaüd maaşları nisbetinde olmasında ısrar etti. 
Bütçe encümeni şu esbabı mucibe ile, yani Ziraat 
bankası memurları maaş itibarile Devlet memur
larından fazla alıyorlar, bir de onlara ayni teka
üd hakkmı tanırsak iki unsur arasmda muvaze
neyi ihlâl etmiş oluruz dedi ve Heyeti Umumiye 
de Bütçe encümeninin noktai nazarmı kabul et
tiği için Ziraat bankası memurlarmm tekaüd 
maaşları Devlet memurlarma nazaran % 15, 
% 20 bir noksan ile tesbit edildi. Şimdi bu lâ
yiha ile Bütçe encümeni, tahsil dereceleri ve 
müddeti hizmetleri ne olursa olsun, Ziraat ban

kası memurlarmı da ayni Devlet memurları de
recesinde tuttuğdna göre, Ziraat bankası memur
larmm hakikaten tekaüdiye vaziyetlerinde ken
dilerini mağdur eden bir duruma düşmüş olduk
ları muhakkatır. Bunu Faik Baysal arkadaşı
mız da zannederim beyanatlarile kabul ediyor
lar. Buyurdular ki, kendi esas kanunlarile bu 
tanzim edilebilir. Şimdi, istikbalde filân kanun
da bu derpiş edilebilir, mülâhazası ile haksızlığı 
kendileri de kabul etmiş bulunuyorlar. Kabul 
ettiği böyle bir hükmü bu kanuna sokmak ve 
meriyete koymak zannederim muvafıkı adalet 
olmaz. Kendilerinden rica ediyorum, hiç olmazsa 
bu maddeye, Ziraat bankası memurlarmm teka
üd maaşları için Devlet memurları tekaüd ma
aşları nisbet ve derecesinde olmak üzere muvak
kat bir hüküm ilâve olarak konmaz mı? Arzet-
tiğim Ziraat bankası memurlarmm tekaüd maaşı 
Devlet memurlarmm tekaüd maaşmdan % 15 
- 20 nisbetinde noksan olmasmm sebebi o vakit 
banka memurlarmm Devlet memurlarmdan çok 
yüksek maaş aldığı esasına istinad etmekte idi. 
Madem ki mütalealarmda bunu muvafık gör
müşlerdir; tekaüdlük nisbetleri de Devlet me
murlarmm tekaüdlüğünden daha dun tutuyor. 
Binaenaleyh bu lâyiha ile şimdi onlarm ma
aşları, tahsil dereceleri, hizmet müddetleri ve-
sairesi itibarile Devlet memurları derecesindedir. 
Ayni dereceden tekaüdiye hakkı vermek gayet ta
biî olur. Bunun ileride o banka kanununda yapı
lacak bir tadil ile derpiş edilebilir diye âtiye 
atfedecek bir mülâhaza ile bu gün bu adalet
sizliği tevlid etmek zannediyorum doğru olmaz. 
Onun için Bütçe encümeninden rica ediyorum. 
Hiç olmazsa bu kanunla ona aid bir hüküm 
koyamazlar mı? Yani Ziraat bankası memurla
rmm tekaüd maaşlarmm Devlet memurları te
kaüd maaşlarmm aynı olması için bir hüküm 
koyamazlar mı? 

NAZMI TOPCOĞLU (Aydın) — Bendeniz 
tekaüdiye meselesi üzerinde 10 madde göster
miştim. Faik Baysal arkadaşım buna cevab ve
rirken Devlet memurlarma nazaran bu müesse
se memurları daha avanta-jlı bir vaziyette dedi
ler. Bu mukayeseyi yaparlarken de yalnız Dev
let memurlarmm ücretli kısımlarını misal gös
terdiler. Bunlarda tekaüdiye yoktur, onlarda 
vardır dediler. Bir defa bu gün Devlet memur
larının arasındaki ücretli mikdar nedir? Asıl 
Devlet memuriyetine nazaran bunun nisbeti 
% 1/2, % 1, binde bir midir? Binaenaleyh 
bu bir defa kıyas noktası olamaz. Ücret ve ma
aş arasmdaki fark % 30 da değildir. Nihayet 
% 20, % 22 arasındadır. Ücretle maaş arasm
daki farkla 5 sene evvel tekaüd olmakla 5 sene 
sonra tekaüd olmak hakkı farkını ondan sonra 
tekaüd edildiği zaman iki derece aşağısı ile te
kaüd olmak vaziyetini, harp kıdemleri ve millî 
mücadele kıdemleri gibi hususat bunu telâfiye 
kâfi midir? Halbuki Devlet memuriyetinde 
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bunlar vardır. Bütün bunlarm heyeti umumi-
yesini nazarı itibara alırsak müessesatta çalışan
lar için katiyen böyle bir avantaj yoktur. Faik 
Baysal arkadaşmıızm verdiği avantaj, züğürt 
bir adamm eline rüyada konan para gibi bir 
şeydir. Binaenaleyh biz bir teadül temin ede
ceksek yalnız maaşda değil diğer hukuk üzerin-
dede yapmalıyız. Eğer bunda teknik bir zorluk 
varsa bunu da kendilerine Devlet memurların
dan farklı maaşla temin edebiliriz. 

Üçüncü defa arzediyorum ki, bunlarm Dev
let memuriyetine nazaran emniyetleri itibarile 
de açıkta kalmaktadırlar. Çünkü müessesatta 
çalışanların vazifelerine nihayet verildiği za
man kendilerinin müdafaa haklan yoktur. Bu 
vaziyet kolay kolay telâfi edilecek bir hal midir? 
bir müessese müdürü her hangi bir memurun 
bir kaç defa işine gelmediği zaman kapı dışarı 
atmağa salahiyetlidir. Halbuki bunlar içerisin
de 15 - 20 sene hizmet ettikten sonra kapı dı
şarı çıkaracak adamlarda vardır. 

Teadülün bu noktası ne ile temin edilecek? 
Binaenaleyh hiç olmazsa Hükümet teklifindeki 
celveli kabul etmek, bu haksızlıkları telâfi ede
cek bir şey olur. Onun için o cedvelin aynen 
kabul edilmesini rica ederim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Hü
kümetçe memurlar lehine bir cedvel yapılmış 
ve bize gönderilmiş. Bütçe encümeni küçük me
murların maaşlarını tenzil ediyor. Bu günkü 
hayat pahalılığından dolayı küçük memurlara 
biraz yardım etmek lâzım değil mi? Hükümetin 
verdiği cedveli pek münasib görüyorum. Acaba 
ne sebebden dolayı, Bütçe encümeni Hüküme
tin cedvelini aynen kabul etmemişte küçük me
murların aleyhine rakamlar koymuştur? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

İSMET EKER (Çorum) — Arkadaşlar; Naz-
mi Topcoğlu arkadaşımızın izahlarında haki
kat yok değil, vardır. Hakikaten müesseselerin 
hepsi tekaüd sandığı usullerine malik değildir. 
Malik olanları vardır. Olanlarının da Devlet 
tekaüd usullerile aralarında fark vardır. Fakat 
bu sandıklar vasati hesab üzerine beş senelik 

bir tecrübe devresine istinaden yapılmıştır. Bi
naenaleyh, sermayeleri müsaid oldukça onların 
noksanları telâfi edilerek Devlet tekaüd usul ve 
nisbetieri almaları imkânı her vakit vardır. Fa
kat burada bu maksadı derhal temin 
etmek imkânı Yoktur. O sandıkların 
bu günkü vaziyetleri etüd edilmelidir. 
Yapılan tecrübelere göre sermayeleri müsaid ise 
tekaüd maaşlarını istedikleri gibi yükseltebilir
ler. Fakat buraya konacak hüküm, sermayeleri 
müsaid olmadığından dolayı, bu maksadı temine 
kâfi gelmez. Binaenaleyh, Devlet tekaüd hak
lan da müsavi değildir. Buna mukabil yapılan 
tavizin nisbeti kanunda şudur : Burada % 20 
fazlasile hesab edilmiştir. Yani aşağı derecede 

% 20 fark verilmiştir. Meselâ kazanç vergisin
den % 2 - 3 e kadar fark verilmiştir. Bir kaç 
derece sonra bu % 20, % 30 - 40 a kadar fark 
etmiştir. Sonra bu kanunla bunlara bir aylık 
ikramiye verilir, fazla gayret gösterirlerse bir 
aylık daha ikramiye verilir. Mümkün olduğu 
kadar aradaki farkm tevziine çalışmıştır. Bu 
imkânı daha hakikî bir şekle götürebilmek için 
bu gün derhal bir hüküm koymanın doğru ola
cağına kani değilim. Bunlar tecrübelerden son
ra elde edilecek neticelerdir. 

Fuad Sirmen arkadaşımız tekliflerinde ma
alesef tekliflerile daima karşılaşıyorum, evvel-
velce de azamî bir had koyarak derecelerde mü
esseselerin muhtar bırakılmasını teklif buyur
muşlardı. Bu mazharı kabul olmadı. Şimdi bu 
teklifleri de buna benzer. Ne yapıyorlar? Fa
ik Baysalın da kısmen söylediği gibi buraya de
rece koyacağız, aşağı yukarı indirmeği mües
seseye bırakacağız. Arkadaşlar, müesseseyi ida
re edenler de insanlardır, iyileri de bulunur, 
fenalan da. Beşeriyette en çok kuvvet sahibi ar
zu ve nüfuzdur, bazıları aşağı bazdan yukarı 
yapacak. Bu heyeti umumiyesinde memnuniyeti 
doğurmaz. Ancak kanun çerçevesi dahilinde tah-
did edilmiş olurda, müessese içerisinde temin 
edilen hakkı vermeğe müesseseler mecbur olur
sa o vakit daha ziyade müstekir bir adalet 
temin edilmiş olur. Belki arzuya, düşünceye 
mülâyin gelen bu şey tatbikatta suiistimali 
mucib olabilir. Bundan dolayı mutlak adeleti 
temin edemiyeceğiz diye bu cedveli kabul et
mezsek ve mutlak adaleti temin edebilmek 
için başka bir hüküm komağa kalkarsak o za
man yeni yeni müşkülât karşısında kalacağız. 
Çünkü Devlet ücretleri hakkında kabul etti
ğimiz esaslar, maaşa geçerken bir derece aşa
ğısına ve maaştan ücrete geçerken bir derece 
yukarıya geçirilmeleri şeklindedir. Binaenaleyh 
burada Hükümetin baremini kabul edecek olur
sak iş bir maddeyi tashih ile kalmıyacak, ka
nun baştan başa değişecektir. Demek oluyor-
ki az, çok adaleti temin eden bu kanunla mut
lak bir adalet temin edelim derken, diğer ta
raftan bir çok adaletsizlikler ve düşüklükler 
yapmış olacağız. Bu kanundaki eksiklikler son
radan telâfi edilebilir. Onun için encümenin 
teklifini muvafıkı aklü madelet buluyorum. 
Onun için bunun kabulünü rica ediyorum. 

NAZMI TOPCOĞLU (Aydm) — ismet Eker 
arkadaşımız, evvelâ bunda tamamen adaletin 
olmadığını kendileri de itiraf ettiler. Bende
niz, adalet mevzubahs olduğu yerde bir de za
ruret ölçüsü olduğunu bilmiyorum. Adalet öl
çüsünün mevzuu tektir. O da ancak ya olduğu 
gibi tatbik edilir veya hiç edilmez. Şimdi bu
yurdular ki; Devlet memurlarının tekaüdiye 
hakkı tamamen müessese memurlarına verile
cek olursa bu müesseselerin bir tekaüd kanunu 
vardır, onun sermayesi mevzubahstir, bina-
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enaleyh böyle bir kararı onlar tatbik edebilir 
mi, edemez mi? Bunu bu sandıkların yapabil
mesi için 5 sene tecrübe devresi geçirmesi lâ
zımdır, eğer tekaüd sandığının vaziyeti buna 
müsaid olursa o zaman yapılır. Amma biz bü
tün bunu ellerinden alıyor, onlara kuru bir 
vaid veriyoruz. Yani yem borusu çalıyoruz. 
Bendenizce böyle adalet olmaz. Adaletin ölçü
sü tektir. Bunları da teadül içerisine sokmalı
yız, yani Devlet memurları gibi bunların hak
larında da bir fark bırakmamalıyız veyahud 
onu telâfi edecek olan bu cedveli kabul etme
liyiz. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
yeni tekliflerle müzakere mevzuumuzu teşkil 
eden madde hükmünün arasında bir fark bu
lunduğuna ve arada bir sakatlık olduğuna dik
kat gözünüzü çekmek isterim. Bundan evvel 
Devlet daireleri için kabul ettiğimiz esas ced-
vel vardır. Şimdi iktisadî müesseselere aid ana 
cedveli müzakere ediyoruz, ondan sonra da 
orduya aid cedveli müzakere edeceğiz. Dikkat 
buyurulursa encümen esas teşkil etmek üzere 
ücretlilere bir derece fazla vermek kaydini 
mühim fark olarak ortaya koyduktan sonra, 
bu üç kanunun her birindeki kademeleri tama
men birbirinin ayni olan cedvelle tesbit et
miş oluyor. Eğer müzakere ettiğimiz, encüme
nin tanzim ettiği lâyihaya bağlı olan ve yine 
Hükümet huzurunda encümen tarafından tan
zim kılman cedveli bırakıpta Hükümetin eski 
cedvelini kabul edersek, birdenbire, üç ka
nuna esas olan dereceler arasında bariz ve 
zararlı' bir tef avut yapmış oluruz ki, bu 
kanunlarla temin etmek istediğimiz müsavi 
hak manzarasını mühim bir noktada tah-
rib etmiş olruz. Burada, şekle aid gibi görü
lecek olan bu noktanın esası bozacağı kana
atindeyim. Şöyle ki: Bu kanunun derpiş etti
ği ücretliler, bundan başka Devlet memurluk
ları ile kabul ettiğimiz gaye bakımından şöy
le bir fark arzeder: Bizim orada kabul ettiği
miz ücretliler tekaüdiye almayan ücretlilerdir, 
bundaki ücretlilere ise teklife göre o kanunda 
kabul ettiğimiz ücretlilere nisbetle daha müıte-
favit, daha yüksek bir fark verilmesi iktiza 
ediyor. Bu ücretlilerle ayni nisbette tekaüd 
hakkma sahib olan ücretlilerle, tekaüd hakkma 
sahib olmıyan ücretlilere koyduğumuzdan da
ha az vermek yoluna gidiyoruz ki bu yol hak
sızlığa gider. Bu suretle üç kanunun ihtiva etti
ği kademeler, cedveller benzerliği ortadan kal
dırılmış oluyor. Bundan içtinab etmek lâzımdır. 
Doğru olan cedvel encümenin teklif ettiği ced-
veldir. Arkadaşların İM noktada sarahat olması 
hakkındaki sözleri yerindedir. Fakat tatbikat 
bakımından, barem kanununun iştigali mevzuu-
nun dışmda kalan hizmetlerle, mademki Devlet 

hizmetinde bulunanlar memuriyet hayatında 
ayni aylığı alıyorlar; memuriyetin teminatı te-
kaüdlük olduğuna göre, hepsi bir birine benzer 
olmalıdır yolundaki teklifi, ayni barem kanunu
nun çerçevesi içinde temine imkân yoktur. Bu 
teklif bütün Devlet dairelerile şirketlerde, mü
esseselerde çalışanların birbirine benzer ayni te
kaüd hükümleri olsun gibi bir davadır ki bu 
davayı ortaya koymak için tarihin çok eski ve 
mucib sebebleri çeşidli olan tekaüd telâkkileri 
arasında, birbirine benzerlik ve madelet esa
sını temin edecek esaslı bir etüd yapmak lâzım
dır. Bu husus bu baremin içine sığmaz. Diğer 
taraftan Topçu arkadaşımın azımsadığı fark, 
- her derecede değilse de - bazan fark % 25 i 
buluyor. Demekki ayni hizmeti gören, ayni 
tahsilde, ayni vaziyette ve ayni müddet çalış
mış olanlardan maaşlı olan 300, ücretli olanlar 
400 lira alacaktır. Bu fark, Devlet teminatına 
karşılık olarak barizdir. Onun için arkadaşlar, 
üç kanunun ihtiva ettiği ana cedvellerdeki 
ahengi muvazene ve tenazuru bozmaktan içtinab 
ederek cedveli kabul etmek lâzımdır. Bir büyük 
mahzura da nazarı dikkatinizi celbetmek iste
rim : Bundan sonraki ve zannederim 3 ncü mad
dede; hangi tahsil derecesinde olanların birden 
hangi derecelere geçebileceğini ifade eden mad
dedir, eğer burada Hükümetin cedvelini nazarı 
itibare alırsak, bundan evvelki kanunu nazarı 
dikkate almıyacağız, encümenin teklifini nazarı 
dikkate alacağız demek olur. Burada yapacağı
mız terfilerde, hangi tahsil derecesinin Hükü
metin kabul ettiği esaslara daha uygun olacağı 
noktasından yeniden teşevvüşata sevkedecek 
bir vaziyete gireriz ki, tehlikeyi bu noktadan da 
önlemek' icab eder. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Tak
riri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim esbaba binaen ikinci 

maddedeki maaş haddinde Hükümet teklifinin 
aynen kabulünü teklif ederim. 

Aydm 
Nazmi Topcoğlu 

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

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

1934 malî yılı hesabı katğisine aid kanun lâ
yihasına, lâyihayı kabul etmek suretile (304) 
zat rey vermiştir. Kanun (304) reyle kabul 
edilmiştir. 

Celseye 15 dakika fasıla verivorum. 
Kapanma saati: 17,34 



Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 18 

BAKAN — Refet Canrtez 
KÂTIBLER : Dr .Sadi Konuk (Bursa) , Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Müzakereye 
devam ediyoruz. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı teşek
kül ve müesseseselerin umum müdür ve umum 
müdür muavinlerine ve idare meclisleri reis ve 
azalarına ve murakiblere ve 3460 sayılı kanunla 
kurulan umumî murakabe heyetinin reis ve aza
larına verilecek aylıklar bu kanunun tahdida
tına tâbi olmaksızın ve ikinci madde ile tesbit 
edilen azamî aylık derecesini geçmemek şartile 
müesseselerin ve vazifelerinin vüsat ve ehemmi
yetine ve derecelerine göre icra Vekilleri Heye
tince tayin olunur. 

3460 saydı kanun hükümleri mahfuzdur. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Meslekî tahsil görerek meslek

lerine aid müesseselere intisab edenler ile bu 
kanunun 3 ncü maddesinde yazılı vazifelerde bu
lunacaklar müstesna olmak üzere bidayeten me
muriyete alınacakların müsabaka imtihanına, 
birden fazla talib bulunmadığı takdirde ehliyet 
imtihanına girib kazanmaları şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu müesseselere ilk defa gire
cekler menşelerine ve tahsil derecelerine göre 
aşağıda yazılı derecelere kabul edilebilirler. 

A) Orta mekteb mezunlarından talib bulun
madığı takdirde alınacağı vazifenin ehli olduğu
nu bilimtihan isbat edenler 14 ncü dereceye, 

B) Orta mekteb mezunu olanlar 13 ncü dere
ceye, 

O) Lise veya muadili mekteblerden veya or
ta tahsil ile ayni zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta mekteb tahsilini ik
malden sonra en az iki ydlık meslek mekteble-
rinden mezun olanlar 12 nci dereceye, 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
bir ydlık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahud beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yksek bir meslek 
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten 
sonra en az dört ydlık meslek mekteblerinden 
mezun olanlar mesleklerine aid memuriyetlerde 

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

zunları 10 ncu dereceye, 
(1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme

den memuriyete intisab edecekler altı ay müd
detle 11 nci dereceye almır. 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfi müddetine 
eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden indiri
lir). 

F - Altı ydlık yüksek mekteb mezunları 9 ncu 
dereceye, 

G-) lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden 
yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve gerek 
yabancı bir memlekette bitirdikten sonra mesle
kin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yapa
rak ihtisaslarını hususî kanunlarında yazılı şe
kilde tasdik ettirenler 8 nci dereceye, 

H) Yukariki fıkralara göre 14, 13, 12, 11, 10 
ve 9 ncu dereceye girecekler arasmda meslek
lere göre icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
yabancı: dillerden birine ve 8 nci dereceye alı

nabilecekler arasında bu dillerden ikisine hakkile 
vakıf oldukları icra Vekilleri Heyeti kararile 
teşkil edilecek bir komisyon huzurunda imtihan
la sabit olanlar bir derece yukarısına alınabi
lirler. 

Sınaî işletme yerlerinde istihdam olunanlar 
merkeze veya smaî işletmelerle alâkası olmayan 
diğer memuriyetlere nakillerinde mükteseb hak 
teşkil etmemek üzere bir derece yukarıya nakil 
ve tayin olunabilirler. 

Kadroda açüc yer bulunmaması dolayısile 
tahsillerine göre girebilecekleri dereceden daha 

aşağı derecede bir memuriyete almanlar dairele
rinde ilk açık vukuunda girebilecekleri derecele
re tercihan tayin olunurlar. 

BÜTÇE E. REÎS VEKİLİ FAlK BAYSAL 
(Kayseri) — Eski kanuna göre buraya bir fıkra 
ilâve edilecektir. Yani Devlet baremi müzakere 
edilirken Yüksek Heyetin kabul ettiği bir tak
rir üzerine o kanuna bir fıkra ilâve edilmişti. 
Ona mütenazır olmak üzere ayni fıkra buraya 
da 3 numara tahtında ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Bu fıkra okunuyor. Arzu eden
ler yazsınlar. 

3 - Yüksek bir mekteb tahsilini ikmal ve dip
loma istihsal eyledikten sonra yurdda veya yurd 
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haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak mu
ayyen tezini kabul ettirmiş ve buna aid vesi
kayı da Maarif vekâletine tasdik ettirmiş olan
lar girebilecekleri derecenin bir derece yükse
ğine alınabilirler. 

BÜTÇE E. BEİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Öbür kanunda olduğu gibi son fık
ra müstakil bir madde olarak kalacaktır. Bina
enaleyh ona 6 ncı madde diye bir numara ver
miş oldu. Yani « kadroda açık yer bulunma
ması dolayısile ... ilâhiri.... » diye başlayan fıkra, 
müstakil bir madde olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi ilâve olunan fıkra ile 
ve son fıkra çıkarılmak suretile reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Kadroda açık yer bulunmaması 
dolayısile tahsillerine göre girebilecekleri dere
celerdeki dereceden daha aşağı derecede bir 
memuriyete alınanlar dairelerinde ilk açık vuku
unda girebilecekleri derecelere tercihan tayin 
olunurlar. 

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

MADDE 7 — Bu müesseselere bidayeten alı
nırken yabancı bir dil bilmedikleri halde me
muriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir 
dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceye alınan
lardan bilâhare bir dil daha öğrendikleri beşinci 
maddenin H fıkrasında yazılı şartlar dairesinde 
sabit olanlara yapılacak nizamname ile tesbit 
olunacak nisbetlerde ve bir defaya mahsus ol
mak üzere nakdî mükâfat verilebilir. 

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

MADDE 8 — Mafevk bir dereceye terfi için 
aranılacak ehliyet ve liyakattan başka en az 
dört sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşını filen almış olmak şart
tır. Yüksek mekteb mezunları için bu müddet üç 
senedir. 

Beşinci maddenin C ve D fıkralarında yazılı 
olanlar için dahi altıncı dereceye (altmcı dahil) 
kadarki terfilerde muteber olmak üzere bu 
müddet üç senedir. Ancak bu tarzda terfi bu 
müesseselerde çalıştıkları hizmetlerde muteber 
olup Devlet memuriyetine geçişte mükteseb hak 
teşkil etmez. 

Bir terfi müddeti içinde üç defa takdirname 
alan memurların o dereceye mahsus olmak üzere 
kıdemine bir seneye kadar zam yapılabilir. Her 
hangi bir derecedeki memurun kendi aylığile 
daha yüksek bir vazifede istihdamı caizdir. 

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

MADDE 9 — Bu müesseseler için ihtisas 
mevkileri olduğu 3460 sayılı kanun mucibince 
teşkil edilen umumî murakabe heyetinin müta-

leası alındıktan sonra önceden İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek olan yerlere bu mü
esseseler memurlarından veya hariçten bu ka
nunun koyduğu takyidata tâbi olmaksızın, ikin
ci madde ile tesbit edilen dereceler dahilinde 
aylıklı memur tayini caizdir. Şu kadar ki bu su
retle mütehassıs olarak istihdam keyfiyeti o 
ihtisas mevkii haricinde mükteseb bir hak teş
kil etmez. 

Bu müesseselerin kadroları dışında muvak
kat hizmetlerin ifası için mukaveleli mütehas-
ssılar istihdamına lüzum hâsıl olduğu takdirde 
bunların ücretleri İcra Vekilleri Heyetince tes
bit olunur. 

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

MADDE 10 — Tabibler, avukatlar, aidat ve
ya ücretli tahsildarlar, satış memurları, am
bar memurları, daktilolar, stenolar, mekanoğ-
raflar, evrak müvezzii, bekçi, kolcu, kaloriferci, 
söför, odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle 
her müessesenin hususî bünyesine göre istihda
mına lüzum göreceği muvakkat veya mütefer
rik müstahdemler ve alelûmum işçi usta ve us-
tabaşılar bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

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

MADDE 11 — Devlet hizmetlerinde maaş 
veya ücretle çalışan memurlardan bu müesse
selere geçecek olanlar maaşlı vazifeden nakle-
d :ldikleri takdirde bir derece yukarıya ücretli 
vazifeden nakledildikleri takdirde ayni dereceye 
geçebilirler. 

Bu müesseselerden Devlet hizmetine geçen
ler maaşlı vazifeye geçtikleri takdirde bir dere
ce aşağısına, ücretli bir vazifeye geçtikleri tak
dirde ayni dereceye geçebilirler. 

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

MADBİE 12 — Bu kanuna bağlı müessesele
rin birinden diğerine ve yahud bunlardan Devlet 
teşkilâtından birine veya Devlet teşkilâtından 
bu müesseselere memur nakli o memuru tayine 
salahiyetli olan makamm müsaadesine bağlıdır. 

İstifa edenler hakkında dahi üç ay müddetle 
bu hükümler tatbik olunur. 

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

MADDE 13 — Bu müesseseler memurlarına 
(İdare meclisi reis ve azaları hariç) almakta ol
dukları aylıklardan başka: 

A) Yalnız Ankaraya mahsus olarak ücretli 
Devlet memurları için kabul edilen esas ve nis-
betler dahilinde muvakkat tazminat verilebilir. 

İhtisas mevkilerinde bulunanlara almakta ol
dukları ücret derecesine, bu kanunun umumî 
hükümleri dairesinde istihkak kesbedinceye ka-
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dar muvakkat tazminat verilmez. 

B) Devletin maaşlı memurları için kabul edi
len esas ve nisbetleri geçmemek şartile usulen 
mezun olanlara veya kısa askerlik hizmetini yap
mak veya talim ve manevra için vazifeden ayrı
lanlara, aylıkları verilebileceği gibi hasta olan
ların da tedavi masrafları verilebilir. 

O) Her sene 3460 sayılı kanunun 42 nci mad
desi hükümleri dahilinde temettü kaydile mu
kayyed olmak ve bir aylık istihkakı geçmemek 
şartile ikramiye verilebileceği gibi fevkalâde 
faaliyet ve gayretleri görülenlere temettü kay
dile mukayyed olmaksızın ayrıca bir aylık tuta
rına kadar idare meclisi kararile fevkalâde ik
ramiye dahi verilebilir. 

D) Maden arama ve işletme yerlerinde çalı
şanlara, burada çalıştıkları müddete münhasır 
olmak üzere, tdare meclisleri kararile aylık tu
tarlarının % 20 sine kadar bir tazminat verile
bilir. 

E) Her hangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde Devlet memurları için kabul edilen 
esas ve müddetleri geçmemek üzere vekâlet üc
reti verilebilir. 

F) Paraya el koyan vezne memurlarına her 
sene bir aylık tutarma kadar kasa tazminatı 
verilebilir. 

G) Bu müesseseler memurlarına ve idare mec
lisi reis ve azalarile murakıblere ve umumî mu
rakabe heyeti reis ve aazalarma verilecek har
cırah Devlet memurlarmm harcırah hükümle
rine tevfikan ve bu kanunu nikinci maddesinde 
yazılı derece aylıkları esas tutularak hesab edi
lir. 

H) Bu müesseselerin umum müdürlerile umu
mî murakabe heyeti reisine ve idare meclisi reis
lerine ve 3460 saydı kanunun 26 nci maddesine 
göre kurulacak müesseselerden sermayesi en az 
10 milyon lira olanların müdürlerine aylıkların
dan başka ayda yüz lirayı geçmemek şartile 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek mikdar-
da münasib bir tazminat verilebileceği gibi bu 
müesseselerin, aded ve mevkileri aid olduğu ve
kil tarafından tesbit edilecek olan şube, sandık 
ve ajanlıklarının aylık tutarları 170 lirayı geçe
meyen memurlarına aylıklarından başka ayda 
20 lirayı geçmemek ve mikdarı yine aid olduğu 
vekil tarafmdan tesbit edilmek üzere münasib 
bir tazminat da verilebilir. 

BÜTÇE En. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
Devlet bareminde Heyeti âliyenin kabul buyur
duğu bir esasa göre bu maddenin H fıkrasını 
tadil ediyoruz. Müessese müdürlerine 100 lira
ya kadar tazminat veriliyordu, H fıkrasmm 
«Bu müesseselerin» kelimesinden sonra gelen 8 
satır kalkacak ve şu şekil olacaktır. «Bu mü-
müesseselerin aded ve mevkileri...» 

BAŞKAN — Maddenin muaddel şeklini oku
tuyorum. 

Bu şekilde okutuyorum. 

MADDE 13 — Bu müesseseler memurlarına 
(İdare meclisi reis ve azalan hariç) almakta 
oldukları aylıklardan başka: 

A) Yalnız Ankaraya mahsus olarak ücretli 
Devlet memurları için kabul edilen esas ve nis-
betler dahilinde muvakkat tazminat verilebilir. 

İhtisas mevkilerinde bulunanlara almakta 
oldukları ücret derecesine, bu kanunun umumî 
hükümleri dairesinde istihkak kesbedinceye ka
dar muvakkat tazminat verilmez. 

B) Devletin maaşlı memurları için kabul 
edilen esas ve nisbetleri geçmemek şartile usu
len mezun olanlara veya kısa askerlik hizmetini 
yapmak veya talim ve manevra için vazifeden 
ayrılanlara, aylıkları verilebileceği gibi hasta 
olanların da tedavi masrafları verilebilir. 

C) Her sene 3460 sayılı kanunini 42 nci mad
desi hükümleri dahilinde temettü kaydile mu
kayyed olmak ve bir aylık istihkakı geçmemek 
şartile ikramiye verilebileceği gibi fevkalâde 
faaliyet ve gayretleri görülenlere temettü kay
dile mukayyed olmaksızın ayrıca bir aylık tuta
rma kadar idare meclisi kararile fevkalâde ik
ramiye dahi verilebilir. 

D) Maden arama ve işletme yerlerinde çalı
şanlara, burada çalıştıkları müddete münhasır 
olmak üzere, İdare meclisleri kararile aylık tu
tarlarının % 20 sine kadar bir tazminat verile
bilir. 

E) Her hangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde Devlet memurları için kabul edilen 
esas ve müddetleri geçmemek üzere vekâlet 
ücreti verilebilir. 

F) Paraya el koyan vezne memurlarına her 
sene bir aynk tutarına kadar kasa tazminatı 
verilebilir. 

G) Bu müesseseler memurlarına ve idare 
meclisi reis ve azalarile murakiblere ve umumî 
murakabe heyeti reis ve azalarına verilecek 
harcırah Devlet memurlarmm harcırah hüküm
lerine tevfikan ve bu kanunun ikinci madde
sinde yazılı derece aylıkları esas tutularak he
sab edilir. 

H) Bu müesseselerin aded ve mevkileri aid ol
duğu Vekil tarafmdan tesbit edilecek olan şu
be, sandık ve ajanlıklarının aylık tutarları 170 
lirayı geçemeyen memurlarına aylıklarından 
başka ayda 20 lirayı geçmemek ve mikdarı yine 
aid olduğu vekil tarafmdan tesbit edilmek üze
re münasib bir tazminat da verilebilir. 

BAŞKAN" — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu müesseseler memurlarına 
bu kanunda yazılı olanlardan ve tekaüd kanun-
larile temin edilen haklardan gayri temettü, sa
tış hissesi, ikramiye, tazminat ve sair namlarla 
ve başka şekil ve suretlerle hiç bir şey verilmez. 
Ancak fabrika ve imalâthanelerde fevkalâde ah
val dolayısile mutad mesai saatleri haricinde 
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memurlan çalıştırmak mecburiyeti hâsıl olduğu 
takdirde bunlara müesseselerin bağlı bulunduk
ları mercilerince tayin edilecek esaslar dahilin
de munzam bir ücret verilebilir. 

Kezalik hususî surette teşekkül eden ve bu 
kanuna tâbi bulunan millî bankalar kendi me
murları için Devletçe kurulmuş bankaların me
murları hakkında kabul edilen esas ve nisbetler 
dahilinde kalmak üzere tekaüdlük ve maluliyet 
tazminatı kabul edebilirler. 

NAZMI TOPOOĞLU (Aydm) — Bu kanuna 
nazaran bu gün bankalara intisab edecek genç
lerden âli tahsil görmüş birisi ancak 10 ncu de
receye girebilir. 15, 16, 17 sene hizmet ettikten 
sonra vasıl olacağı derece beşinci derecedir ve 
orada da alacağı maaş nihayet 260 lira olacak
tır. 16, 17 sene zarfmda bankada kabiliyetli bir 
genç mühim bir şube müdürlüğüne geçebilir. 
Meselâ; izmir, istanbul, Ankara, Mersin ve Sam
sun gibi ticarî ehemmiyeti haiz olan ve geniş 
banka muamelâtı bulunan bir yerde müdür 
olabilir. Oralarda ecnebi bankalar müdürlerinin 
alacakları maaşı da takdir buyurunuz. Hiç ol
mazsa bu kanun mucibince 5 nci derecede alına
cak maaştan belki bir misli fazla olabilir. Bu 
şerait altmda böyle büyük bir bankanm istanbul 
şubesinde 260 lira gayri safi maaş alacak, belki 
eline 200 lira geçmiyecek bir müdür bu işleri 
göremez. Onun için bendeniz hiç olmazsa İstan
bul, izmir; Ankara şubelerinde bulunacak mü
dürlere makam tahsisatı, temsil tahsisatı olmak 
üzere 100 er lira gibi bir şeyin verilmesini, Sam
sun, Mersin şubelerinde bulunanlara da 75 er 
liralık bir temsil ve makam tahsisatı kabul edil
mesini rica ederim. Bu kabul edilirse bu şubele
rin başlarında bulunacak müdürleri hem emsali
ne yaklaştırmış, ve hem de liyakatli insanlar 
bulmuş oluruz. Bu itibarla bu maddeye bir fık
ra eklenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
RECEB PEKER (Kütahya) — Topcoğlu 

arkadaşımızın yeni tekliflerine esas teşkil eden 
hesabın yanlış olduğunu gördüm, onu arzet-
mek için kürsüye çıktım. Bahis buyurdukları 
adedi mahdud büyük şehirlerdeki banka mu
amelâtının başındaki yüksek şefler, hiç şüp
hesizdir ki yüksek tahsil görmüş, banka mu
amelâtı içinden en iyi yetişmiş unsurlardan 
olacaktır. Binaenaleyh bunlarm terakkileri, 
bu kanunun yüksek tahsiller için tayin ettiği 
üç yılda bir terfi hakkma istinaden bu ka
demeleri süratle takib edecek demektir. Şim
diki mevcud olanları kabul edelim. Yeni gi
rip yetişecek unsurlardan farzedelim, hangisi
ni alırsak alalım, arkadaşımızın hesab buyur
dukları vaziyet bu şeflerin aleyhine olamaz. 
Bir defa kendi mikyaslarını arzedeyim: Bu 
kanun mucibince ilk vazifeye girecek olan zat 
onuncu dereceye, yani 100 lira aylıkla girmiş 
olacaktır. Kendi yaptıkları hesab mucibince 

ortaya koydukları 17 seneyi alalım. Üçer se
neden 18 senelik bir memur 6 derece, 21 sene
lik ise - ki bu mühim şehirlerde şef olmak için 
çok bir hizmet müddeti sayılmaz - yedi derece 
terfi edecektir, bu hesab yeniler içindir, eski
lere gelince; 16 yıl hizmet etmiş bir vatan
daş bu barem kanununun muvakkat maddesi 
mucibince sekiz derece alması lâzımgelir ki, 
sekiz derece itibarile bunun tutan 500 lira, 
yani ikinci derece oluyor. Binaenaleyh bahis 
buyurdukları zamana ihtiyaç yoktur. 

BÜTÇE E. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Bendeniz yalnız bir noktayı tasrih etmiş 
olacağım. Bu kanun mucibince bittabi banka
lara girerek böyle şube müdürlüğü vazifesini 
haiz olacakların lisan bilmiş olmak şartile 35 
liralık dereceye değil 40 liralık dereceye ve da
ha üst maaşı için iki senede bir terfi esası var
dır. Yani sekiz senede beşinci dereceye gel
miş olacaktır. On sene, 12 sene hizmet eden, 
bu gibi mühim vazifeleri üzerine alacak tecrü
be sahibi memurlardan olacaktır. Onlar da 
400 - 500 liralık dereceye çıkmış olacaktır. Bu 
kanun buna müsaid bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Tak
rir var, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen bankaların An

kara, izmir, istanbul şubeleri müdürlerine 100; 
Samsun ve Mersin şubeleri müdürlerine 75 lira 
temsil ücreti verilmesi için maddeye bir fıkra 
ilâvesini teklif ederim. 

Aydın 
N. Topcoğlu 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar... Almayanlar... Nazarı dik
kate alınmadı. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — 3460 sayılı kanunun 45 nci 
maddesi hükümleri bu kanuna tâbi bulunan bü
tün müesseseler memurları hakkında da tatbik 
olunur. Şu kadar ki, bunlardan uhdelerinde 
muallimlik bulunanların maaş ve ücretleri hak
kında Devlet memurlarına tatbik edilen hüküm
ler tatbik olunur. 

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

FUAD SlRJVCEN (Rize) — Şimdi okunacak 
olan bu ilga maddesine geçmeden evvel encü
menden bir sual sormak istiyorum. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisin kabul buyur
duğu prensibe göre Devlet baremine tâbi me
murlarla şimdi müzakere mevzuu teşkil eden 
kanuna tâbi müesseseler arasmda tam bir mu
adelet tesisi esasına gidiliyor. Şimdi bu kanu
nun ihtiva ettiği maddelerle, muayyen Devlet 
memurları için kabul edilmiş olan bazı hakla-
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rîtt müessese memurları için kabul edilmemiş 
olduğunu görüyoruz. Ezcümle Devlet memurları 
için sicilleri ve ehliyetleri itibarile terfie lâyik 
oldukları halde kadrolarında münhal olmadığı 
için iki terfi müddetini aynı memuriyette geçi
renlerin mafevk derecenin aylığmı, ücretini al
mak hak ve salâhiyetini tamdık. 

Acaba encümen bu hak ve salâhiyeti mües
seselerde çalışanlar için niçin kabul etmemiş
lerdir. Bu hususta izahat vermelerini rica ede
rim. 

BÜTÇE En. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Bu müessese memurları için Devlet teşkilâ
tına dahil memurlardan terfi hususunda şöylece 
bir fark kabul ettik. Bir terfi derecesinde 3 
den fazla takdirname alan bir sene terfi müd
detini azaltmış yani krsaltmış olur. Bu suretle 

yüksek tahsil görmüş ise 2 sene sonra, eğer yük
sek tahsil görmemiş ise 3 sene sonra terfi ede
cektir. Sonra düşündük ki bunlar daima Yük
sek Meclisten kadroları geçmiş olan müesseseler 
değildir. İhtiyaçlarına ve imkânlara göre kanu
nun bahşettiği müsaadeler dairesinde kadro 
tanzim ederler. Binaenaleyh üst dereceye terfi 
esasmı burada koymağa lüzum ve zaruret gör
medik. 

Müstahakki terfi olanların lâzım gelen ced-
velleri meclisi idarelerine her sene arzedilmek 
suretile kadroları tesbit edilebilir. Bunun için 
ayrıca bir hüküm ilâvesine lüzum görmedik. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bir sual. 
Bu memurların, eskiden Devlet demiryolla

rında olduğu gibi, gerek umumî bütçeden ve 
gerek mülhak bütçelerden maaş alan memurla
rın hizmetleri müddetlerine sayılıyor. Banka 
memurlarından o dairelerde çalışmış olanların 
orada geçirmiş oldukları müddetleri de burada
ki hizmetlerine zammedilecek mi? 

BÜTÇE En. R. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Tabiî. İntibak için bu hususu aynen kabul 
ettik. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi okutuyorum. 

MADDE 16 — Bu müesseselerin kendi ka-
nunlarile sair kanunlardaki hükümlerden bu 
kanuna muhalif olanları kaldırıldığı gibi bun
ların esas mukavele ve nizamnamelerindeki hü
kümlerden bu kanuna muhalif olanları dahi 
usulü dairesinde bu kanun hükümlerine uydu
rulur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Mütekaidlerin bu kanuna tâbi 
müesseselerde bir vazifeye alınmaları halinde 
bunlara en çok, tekaüdlüklerine mesned olan 
memuriyet veya rütbe dereceleri maaşma teka
bül eden ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi-

| nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenîer ... 
Kabul edilmiştir. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bundan sonraki muvakkat maddeleri, Devlet 
bareminde Heyeti Âliyenin kabul ettiği esasa 
göre, tadil ettik. O tadilâta aid metinleri takdim 
etmiş bulunuyoruz. Onlarm okumasını, encümen 
namma rica ediyorum. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna tâbi 
I müesseselerde halen müstahdem olan memurlar 

hakkmda aşağıdaki hükümler tatbik edilir: 
A) Halen müstahdem olanların ücretleri, 

tahsil derecelerine ve bu kanuna tâbi müessese
lerle umumî, mülhak ve hususî bütçeli Devlet 
dairelerinde ve bunlardan başka bankalar ve 
fabrikalar gibi millî ve smaî müesseselerde ve 
Hükümetçe veya hususî idareler veya belediye
lerce satm alman müesseselerde ve hususî mek-
teblerin tayin ve murakabesi Maarif vekâletine 
aid bulunan muallimliklerin de ücret veya ma
aşla geçmiş müddetlerin mecmuuna ve yüksek 
tahsil görenlerin her iki ve görmiyenlerin her 
üç senede bir terfi esaslarına göre ve bu kanu
nun beşinci maddesi dahilinde tesbit olunur. 

B) Halen bu müesseselerde ücretle müstah
dem olan mütekaidlerin tekaüdlüklerine mesned 
olan memuriyet veya rütbe dereclerine, ücretle 
istihdam edildikleri müddet için yüksek tahsil
leri bulunup bulunmadığına göre yukarıdaki 
esas dahilinde hesab edilecek derece farkları 
ilâve edilmek suretile iktisab edebilecekleri de
receler tayin olunur. 

C) Yüksek tahsil veren bir mektebde iken 
harb sebebile askerliğe çağırılarak yedek subay 
rütbesini kazanmış olanlar için (A) fıkrasındaki 
terfi müddetlerinin hesabında her iki hizmet se
nesi bir derece terfi müddeti itibar edilerek ik
tisab edilecekleri dereceler tayin edilir. 

D) Bu müesseselerde müstahdem iken asker
lik hizmetine girerek vazifesile irtibatı kesilmiş 
bulunanların askerliğe çağırılmazdan evvelki 
hizmetleri (A) bendi mucibince hesab edilmek 
suretile iktisab edebilecekleri derece ile yeniden 
hizmete alınmaları caizdir. 

E) (A) bendi mucibince tesbit edilen derece
lerde bu kanunun neşri tarihinde müstahdem 
olub hizmet müddetleri üç sene ve daha ziyade 
olanlardan ehliyetleri bu müesseselerin bağlı bu
lundukları meclislere tasdik edilenlerin bir üst 
dereceye geçirilmeleri caizdir. 

Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde mük-
teseb hak teşkil etmez. 

F) A, B, C ve D bendlerî mucibince dereceleri 
tesbit edileceklerin almaları icab eden ücret ha
len almakta oldukları ücret mikdarmdan fazla 
olanlar almakta oldukları ücretleri muhafaza 
ederler ve bu ücretler ikinci maddede yazılı ay
lık derecelerinden birine tetabuk ediyorsa o de
receye ve etmiyprşa buna en yakm dereceye halen 
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almakta oldukları ücretle dahil olmuş sayılırlar. 1 

G) A, B, C, D ve E bendleri mucibince tesbit 
edilecek ücret memurun almakta olduğu aylık
tan fazla ise aradaki fark memurun aylığından 
her ay 25 te biri indirilmek suretile 25 ayda iza
le edilir. 

Ancak memurlarm talebi üzerine bu farkm 
daha evvel de izalesi caizdir. 

Şu kadar ki bu kesilecek farkm 1 kânunusani 
1939 tarihinden sonra yapılan tayin ve terfiler-
den mütevellid kısmı varsa bu kısmı taksitlendi-
rilmiyerek derhal kesilir. 

PUAD SÎRMEN ( Rize ) — Bendeniz bu 
maddenin A bendine dair encümenden bir sual 
sormak istiyorum. A bendi tedkik buyurulursa 
görülür ki bu müesseselere girmiş olanların me
muriyet hizmetinin seneleri sayılırken bunlarm 
fabrikada ve smaî müesseselerde geçirdikleri 
müddet de nazarı dikkate alınmaktadır, bunun 
kabulü çok doğrudur, yerindedir. Fakat bu mü
esseselerin mahiyeti asliyesi yalnız smaî değil, 
ayni zamanda ticarî olduğuna göre bu kanunun 
mevzuuna giren müesseselere intisabından evvel 
ticarî müesseselerde çalışanların hizmet müd
detlerini niçin nazarı itibare almıyorlar ve kanu
nun içine bu, niçin girmemiştir? Bunun sebebini 
öğrenmek istiyorum. 

BÜTÇE E. RElS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Burada malî müesseseleri mütalea 
ettik, yani her hangi bir bankada geçmiş olan 
hizmetleri nazarı itibare alarak intibakta derece 
hakkı vermiş bulunduk. Ticarî müesseseleri 
alelıtlak mütalea etmedik. Bu hususun biraz da 
suiistimale müsaid olması ihtimalini derpiş et
tik. Yalnız eğer arkadaşımız bu mahiyette tica
rî müessese diye bir takrir verirlerse, onu nazarı 
dikkate alarak ona göre bir formül düşünürüz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Malî mü
esseselerde bankalar dahil midir? 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Dahildir. Biz 
burada fabrika ve malî müesseseler dedik. Ti
carî müesseselerin hudud ve şümulünü tayin ve 
tesbit edemediğimizden dolayı buraya kadar gi
demedik. 

FUAD StRMEN (Rize) — Bizim gördüğü
müz; malî, smaî müesseseler ne suretle tesbit 
edilecek ise, ticarî müesseseler de ayni şekilde 
tesbit edilebilir. Bunlar için bir kıstas koyma
mışlardır. Buyurdukları mülâhaza olsaydı, ora
da çalışanların bu müesseselere girebilmelerini 
varid görmemek lâzımdı. Binaenaleyh smaî ve 
ticarî müesseseler arasmda mahiyet itibarile 
bir fark olmadığı için onun da bu kanun içeri
sine konulmasını kabul buyursunlar, ticarî mü
esseseler kaydmı da koyalım. Fakat bunlarm 
kuyııdu şurutunu, Büyük Meclis kabul buyurur-
sa, bir nizamname ile tesbit etsinler. Yahud mü
zakerelerimizle bunlarm mahiyeti zapta geçmiş 
olmakla, bu müzakereler tatbikatta bir izah ad-
ge^iKrse mesele kalmaz, &naî müesseselerle 

beraber ticarî müesseseler de buraya dahildir. 
BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 

(Kayseri) — Teşviki sanayi kanununda smaî 
müesseseler tarifini gördüğümüz için smaî mü
esseselerin hudud ve şümulü hakkında buraya 
bir kayid koymağa lüzum görmedik. 

FUAD SİRMEN (Rize) — İş kanununa göre 
smaî müesseselerin tarifi ayrıdır. Binaenaleyh 
mevzuatımızda, smaî müessesenin bütün hüküm
lere şamil olacak bir tarifi yoktur. Her kanun
da kendi noktai nazarma göre bir tarif yapıl
mıştır. Onun için verdikleri izahat bendenizi 
tatmin etmedi. Kabul buyursunlar, ticarî mües
seseler kaydmı da ilâve edelim. 

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

son fıkrasında «bu farkm izalesine kadar bu 
gibilere muvakkat tazminat verilmez» cümlesi 
vardır. Bu, Devlet memurları hakkındaki ka
nunda da aynen mevcuddur. Fakat Devlet daire
lerinde ücretle müstahdem olanlara muvakkat 
tazminat verilmiyeceği için bittabi bu fark izale 
edilinciye kadar verilmez demek doğru olur. 
Fakat bu müesseselerde muvakkat tazminat var
dır. Muvakkat tezminat verilmez dediğimiz za
man hem farkm 25 te birini kesmiş olacağız, 
hem de tazminatı kesmiş olacağız ki bunda ada
letsizlik olacaktır, tazminat almıyorlarsa farkı 
bir nisbet dahilinde zaten ödeyecek olan adama 
bir de tazminat alamaz demek doğru olmaz. 
Ankardaki Ziraat bankasında memura muvak
kat tazminat verilmektedir. Muvakkat tazminat 
veren müesseselerde bunun kesilmesi doğru ol
maz kanaatindeyim. O farkm izalesine kadar 
kesilmez demek zannederim ki bir defa böyle 
doğrudan doğruya bu kanunun tesbit ettiği de
receye göre evvelce almış olduğu maaş farkıdır 
ki, yeni baremden sonra buna dahil bulunan 
bütün memurların farklı olarak aldıkları, yirmi 
beşde bir nisbetinde izale edilecektir. Tazminat 
alan ücretli memurlar da varsa o zaman ücret
leri de tazminatla beraber hesab edilecektir. 
Yani hepsi müsavi surette izale edilmiş olacak
tır. Bundan dolayı 25 de bir nisbeti meselâ 125 
lira alan bir memurdan 25 lira kesilmesi icab 
ederse ayda bir lira kesilecektir ve tazminat 
fazlası olarak 15 lira kesilecektir ki, 16 lira * 
olacatır. Tazminatın burada kesilmesinde bir 
menfaat yoktur. Verilmiş olanlar varsa bu ke
silmenin de bir münasebeti yoktur. Verilme
miş olanlar varsa bir kaydı ihtirazı koymak 
lâzımdır. Çünki hem fark izale edilecek, hem de 
tazminat kesilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — B 

fıkrası hakkında bendenizin burada verdiğim 
izahat ve takririmdeki esas şu idi. Orduda em
salleri henüz ufak rütbede iken ordudan çeki
lenlerin, gerek ordu mensubini üzerindeki sui 
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tesirleri, gerekse onlarm hariçte şurada burada 
fazla paralı işler bulmaları meselesi idi. Halbu
ki meselâ melûlen çekilmiş veyahud tekaüdlük 
müddetini doldurarak çekilmiş, sonra bu arka
daş 10 sene müddetle bir memuriyette çalışmış, 
daha sonra ücretli olarak başka bir vazifeye 
geçmiştir. Şimdi böyle kimselerinde ordudan 
ayrılmış olduğu zaman ki maaşı aslisini nazarı 
dikkate alarak bu madde mucibince maaşlarını 
indireceğiz. 

Bu noktada sanıyorum ki, yanlış anlaşılmış
tır. Memurin baremi müzakere edilirken de 
istirham etmiştim. Bu, encümende esaslı suret
te okunmalı idi. Encümende maatteessüf maze
retim dolayısile bulunamadım. Onun için kanu
nun ikinci müzakeresinde tadilât rica edeceğim. 
Buna nazarı dikkati celbederim. Bu maddenin 
B fıkrası tadil edilmelidir. Meselâ; emsalleri or
duda henüz mülâzim veya yüzbaşı, kendisi dışa
rıda iş bulmuş ve bu suretle çekilmiştir. Halbuki 
tekaüd müddetini doldurarak tekaüd olmuş, ya-
hud malulen çıkmış; bunun emsali orduda al
bay, ihtimal generaldir. Bu arkadaş oradan ay-
rılalı 15 - 20 sene geçmiş, sonra büyük bir üc
retle bir işe girmiş. Şimdi onu yüzbaşı veya 
mülâzmılıkla ordudan tekaüd oldu diye oradan 
bu kadar zaman geçtiği halde maaşını ona göre 
hesab edersek, onlara gadir olur. Onun için bu
rada « malulen veya müddetini ikmal ederek va
zifeden çekilenler müstesna » gibi bir kayda lü
zum görüyorum. 

BÜTÇE E, Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Filhakika bu müesseselerden bir kısmı hattâ 
belki heyeti umumiyesi muvakkat tazminat na
mı altmda muhtelif şekillerde memurlarına para 
vermektedir. Biz burada derece intibakında eğer 
derecesi müddeti hizmetine göre fazla ise, fazla 
derece maaşı alıyorsa, bu kanunda vereceğimiz 
yüksek derecedeki terfi hakkmı iktisab edince
ye kadar muvakakt tazminat vermeği Devletteki 
ücretliler için Heyeti Celilenin tensib ettiği esa
sa mutabık olarak tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu 
itibarla oradaki ücretliler hakkındaki esası ay
nen muhafaza etmiş bulunuyoruz. Mütekaidlere 
gelince; Mütekaidler bir defa prensib itibarile 
tekaüdlüklerine mesned olan tekaüd maaşmm 
derecesini alıyoruz, ve ücrette geçen müddetleri 
hesab etmek suretile yüksek derece verilmiş olu
yor. Bunun haricinde bir hüküm kabul etmek 
diğer ücretlilerin tasfiyesi için kabul ettiğimiz 
esasata muhalif düşer. Bu itibarla umumî 
prensibe taallûk eden bir mevzu mahiyetinde 
kalmaktadır. Bunu arzetmek isterim. 

NAİM HAZÎM ONAT (Konya) — Bu ka
nunun hükmü dahilinde bulunan bazı müessese 
memurları arasmda uzun müddet zam ve terfi 
görmeyenler vardır. Bu müesseselerde bir çok 
zamlar keyfî surette olduğu için 3 - 5 sene terfi 
ve zam görmeyenler vardır. Gerçi muvakkat 
madde, bunlarm üç sene hizmet müddeti varsa 
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bir derece yukarıya, daha fazla ise iki derece 
yukarıya çıkarılmasına cevaz vermektedir. Fa
kat bu cevaz onları bu keyfî hareketten kurtar
mağa kâfi midir? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Kıdemi olmasma göre, bunlar 7-8 
senedenberi zam görmemesi itibarile fazla derece 
almak gibi bir netice tevlid edebilir. Bunu da 
getirttiğimiz hesablar ve temaslar neticesinde 
anladık ve onun için derece intibakından fazla 
bir dereceye geliyorsa o derece farkmı verme 
hükmünü âmir şekilde bir kayid olmadığını ifa
de için bir kayid koymağa mecbur olduk. 

İSMET EKER (Çorum) — Devlet dairelerin
deki ücretli memurların kendi kanunlarına gö
re yapılan derecelerinden evvelki maaşlarından 
alacakları farkın izalesine kadar tazminat ala-
mazalr. Tazminat verilmez, çünkü bu kanuna 
göre verilecektir. Bu, doğrudur. Fakat burada 
öyle değildir. Burada, tazminat alan ücretli 
memurlar varsa o ücretli memurlar derecelerini 
ancak tazminat almayan ücretli memurların de
recelerine uydurmak vaziyetindedir. 

Bunlara 15 lira tazminat veriyoruz. Binaen
aleyh şu kadar da ücret veriyoruz. Diğer mü
esseselerde şu kadar ücret alıyor, diye hesab edi
lerek konmuştur. Bundan dolayı buradaki taz
minat, Devlet dairesindeki tazminat gibi kay di 
ihtirazî şeklinde değildir. Adeta buradaki ifa
de kesilmesi şeklindedir. Tazminat almayanlara 
muvakkat tazminat verilemez, demektir. Fakat 
alanlara tazminat verilir. Tazminat alanlar
dan bu tazminatın kesilmesi doğru değildir. Bu
nun için bir takrir veriyorum. Bu fıkra arzetti-
ğim şekilde olacaktır. Onun için takririmin 
kabulünü rica ediyorum. Tazminat veren mü
esseseler varsa ücretlerini bittabi ona göre hesab 
ederek vermişlerdir. Tazminatı da hakları dai
resinde almış olacaklardır. Verilmezse adaletsiz

lik olacaktır. Onun için bu takririmi veriyorum. 
BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 

Takrirleri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeblere binaen muvakkat bi
rinci maddenin A bendine « ticarî müesseseler » 
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Rize 
Fuad Sirmen 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen verdiğim izahata binaen son fıkra

nın aşağıdaki şekilde tadilini dilerim : 
Çorum 

İsmet Eker 
« Bu farkm izalesine kadar bu gibilerden mu

vakkat tazminat almayanlara muvakkat tazmi
nat verilmez. » 

İSMET EKER (Çorum) — Alanlara verilir 
demektir. ,, 
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BAŞKAN — Takrirleri reye arzetmek üzere 
tekrar okutuyorum. 

(Rize mbusu Fuad Sirmenin takriri okundu) 
BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar ... Alma

yanlar ... Divanın tereddüdü var. Nazarı itibare 
alanlar lütfen ayağa kalksınlar. Almayanlar ... 
Nazarı itibare alınmadı. 

(Çorum mebusu îsmet Ekerin takriri tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar ... Alma
yanlar ... Nazarı itibare alındı. 

Bu fıkranın maddeye ilâvesini kabul ediyor 
musunuz? 

BÜTÇE E. REİSÎ MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Nazarı dikkate alınan takrir
deki fıkrayı ilâve etmek suretile birinci muvak
kat maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

YENÎ MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanu
nun neşrinden evvel gerek bu kanunda yazılı 
müesseselerde ve gerek umumî, mülhak ve hu
susî bütçeli idarelerle belediyelerde ücret veya 
maaşla istihdam edilmiş olanların tekrar hizmete 
alınışlarında girebilecekleri dereceler, bu gibi
lerin hizmet müddetlerine ve tahsil vaziyetlerine 
göre Devlet ücretli memurluklarında t3krar is
tihdamları için kabul edilen esasa göra tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Yurdda yüksek 
tahsilini bitirdikten sonra bu kanunun neşri ta
rihine kadar, yabancı memlekette ayni tahsili 
yapmış veya yapmakta bulunmuş olanların ikin
ci tahsil için geçirdikleri müddet birinci terfi 
müddetlerinden indirilir. Ancak bu müddet üç 
seneden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? ... Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. Ancak derecelere intibak dolayısile 
yapılacak zam ve tenziller 1 eylül 1939 tarihin
den başlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? ... Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 

teadülüne dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı 
2 sayılı cedveldeki Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmı muallimlerinin mikdar ve maaşları derece
lerinin değiştirilmesi hakkında 1/46 ve subay ve 
askerî memurların aylıkları hakkındaki 1453 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinde değişiklik yapıl
masına dair 1/75 sayılı kanun lâyihaları ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Askerî teadül kanununun müza
keresine geçiyoruz. 

M. M. E. Rs. Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN 
(Diyarbakır) — Memurların maaşatmm tevhid 
ve teadülü hakkındaki kanunda esaslı tadilât ya
pılması üzerine Askerî barem kanununun da bir 
iki maddesinin tebdili Hükümetçe teklif edil
mesi üzerine bu kanuna bazı esaslar konmuş ve 
maaşlara da haylıca zam yapılmış olduğunu 
memnuniyetle karşılarız. Bu kanunların 15 gün-
denberi cereyan eden müzakereleri neticesinde 
dermeyan edilen bazı mühim istekler ve bir çok 
güzel mütalealar üzerine aldığım intibalar, bu 
teşekkülde bulunan mensublarm eldeki mevcud 
kanunlara nazaran haklarmda yapılan muame
leye ve bazı noksan olan hususata dair bazı ma
ruzatta bulunmama müsaade buyurmanızı rica 
ederim. 

Bu lâyihada, diğerlerinde olduğu gibi, 3 yıl
lık, 6 yıllık tahsil görmüş olan bu teşekkül men-
sublarmın ilk mesleke girişte aldıkları rütbeler 
hemen bir hizaya getirilmişse de son rütbeye çı
kışta rütbeler arasmdaki esaslı farklar nazarı 
itibara alınmamıştır. Bu meslekte yukarı rüt
beye çıkmak için sarf olunan müddet 45 senedir. 
Bu müddet zarfmda en küçük rütbeden en bü
yük rütbeye kadar bütün subaylar bedenî, ilmî 
ve ahlâkî bakımdan bir çok tecrübe ve imtihan 
görmeğe ve gece dahi mesai harici addetmiyerek 
gündüz gibi ayni hızla, ayni programla çalışmağa 
ve sulhu muhafaza ve icabmda vatanı müdafaa 
için kendilerine tevdi edilen vatandaşları ve yek
diğerini yetiştirmeğe mecburdurlar. Bu meslek
te fazla zekâ, fazla ehliyet, âteşin bir dirayet 
evvelâ kıdeme riayet ve sonra sıraya itina ile 
bunlarm arasmda aranılmaktadır. 

Gedikli erbaşların orta mekteb tahsili gör
müş olmaları ve hasta bakıcılardan dahi buna 
muadil tahsil istenmesi, orduda tahsile olan 
ehemmiyeti tebarüz ettirdiği gibi diplomasız 
hiç bir kimsenin burada rütbe sahibi olamı-
yacağını ve harbler dolayısile bazı namzed ola
rak orduya girmiş olanların da sıra ile mek-
tebde tahsil ettirilip ellerine diplomaları ve
rilmiş olduğunu arzederim. 

Barem kanununun yapıldığı 1929 senesinde 

[1] 106 sayılı basmayazı zaptın sonundadır^ 
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üçü asker olmak üzere on iki kişiden mürek-
keb birinci derece nisbeti bu gün beşi asker 
olmak üzere 50 yi geçmiş fakat adedleri mahdud 
olmak üzere en yüksek kumanda makamı olan 
kolordu komutanlığı, donanma komutanlığı 
ikinci derece maaşlı kalmıştı. Ona da bir de
receye kadar bu kanundaki ikinci madde ile 
bir telâfi maksadı istihdaf olunmuştur. Gerek 
tasarruf cihetinden ve gerek ne bileyim ikinci 
bir defa amelî olarak tecrübe görmek fikrile 
olacak ki tuğ komutanlığında albay istihdam 
edilmekte, yeni ismi ile tuğbay olarak albay 
kullanılmaktadır. Buna maatteessüf bu barem 
cedvelinde bir maaş ve mevki verilmemesini 
ben doğru bulmadığımı arzederim. Akademi 
tahsili yapmış, bilâhare Fransaya hatta Ameri-
kaya tahsile gönderilmiş olan kurmay subay
lar buraya geldikten sonra bu tahsillerinden 
dolayı ne bir kıdem, ne bir derece almadıkları 
gibi kendi paraları ile lisan tahsil etmek üze
re binbir şerait altında Avrupaya gidenlere da
hi geldikleri zaman hiç bir fazla kıymet ve 
ehemmiyet verilmemektedir. Hatta Arzuhal 
encümenindeki ve Millî Müdafaa encümenin-
deki arkadaşlarım pekâlâ bilirler ki burada 
ikmali tahsil ettikten sonra İtalya erkânıhar-
biyesine gönderilen bir kurmay subay kanun 
münasebetile asgarî müddetin üçte birini kı
tada yapmağa müddeti kâfi gelmediğinden hem-
nasıblı arkadaşları ile beraber terfi edememiş 
ve bilâhare arzuhali üzerine bu mağduriyeti 
diğer rütbede ancak telâfi ettirilmiştir. Bu 
halde gerek 6 sene tahsil görmüş ve gerek aka
demi tahsilini ikmal etmiş ve 2 senelik mes
lekî yüksek tahsilini yapmış subaylarla bir as
kerî doktor, bir askerî hâkim, bir askerî ve
teriner, eczacı vesaire, hatta askerî memurla
rın, ayni mektebe girmiş, ayni lise tahsili 
görmüş, ayni lisanı bilen emsali ile terfi ede-
miyeceğini kabul etmek lâzımdır. Fakat bu 
hususa, ordu hususiyeti ve yüksek tahsil gör
müş olanlara gösterilen bazı faydalar ve teka-
üd kanunundaki bazı istifadeler ve nihayet 
Türk milletinin kanaatkârlığı, kahramanlığı 
dolayısile bu baremin böylece kabul edilmek 
lâzımgeldiği kanaatinde bulunduğumu arzede
rim. 

Şimdi, noksan olan hususatı da arzetmek 
istiyorum. Diğer kanunlarda, ilk mesleğe gi
rişte Heyeti Vekilece tesbit edilecek usul ile 
lisan bildiği tasdik olunanlara bir derece ma
fevk rütbesi veriliyor. Halbuki bu teşekkülde 
lisan bilmek, mafevk rütbeye liyakat kesbet-
mek demek değildir. Bunun için, diğerlerine 
verilen bu hakkı bunlara da verilmiş olmak için 
ilk rütbede bir derece rütbenin asgarî müd
det kadar tutarı olan maaş farkı verilirse 
tamamile teadül hâsıl olmuş ve adalet te te
min edilmiş olur. Bunun için bir takrir tak
dim ediyorum. 

Bu kanunda muvakkat tazminatın sön fık» 
rası yoktur, diğerlerinde olduğu gibi kazanç 
vergisile buhran vergisinden bu tazminatın mu
af olduğuna dair bir kayid yoktur. Ya unu
tulmuş veyahud da konmamıştır. Bunun da 
buraya ilâve edilmesini rica ederim. Bunun 
için de bir takrir veriyorum. 

Diğer kabul edilen Devlet memurları ma
aş kanunlarının başlangıcından (askerî subay
larla askerî memurlar hariç) denildiğine naza
ran o kanunda mevcud olan tekaüdlere aid 
hüküm bu kanunda yoktur. Bu tekaüdlerin 
Millî Müdafaa vekâletince de kullanılması ve 
bu suretle bunlar hakkında da bir muamele 
yapmak ihtimali % 90 dır. Onun için diğer ka
nunda tekaüdler hakkında yapılan muameleye 
dair maddenin aynen bu kanuna da geçirilme
sini rica ediyorum ve bunun için de bir takrir 
takdim edeceğim. 

Mütehassıslar hakkında her iki barem kanun 
lâyihasında da madde vardır. Halbuki ihtiyat 
zabiti kanununun 24 ncü maddesini müsaadenizle 
okuyayım: 

(Mesleklerindeki iktidar ve ihtisasları ile te-
meyyüz ederek tanmmış olan ihtiyat zabit ve 
memurları Erkânı harbiyei umumiye riyaseti 
ve Müdafaai milliye vekâletinin tasvibile sefer
de lüzum ve ihtiyaç derecesinde askerî fabrika
larda ve askerî ilim ve fen müesseselerinde ve 
makamatta vazife ve mevkileri ile mütenasib 
maaşlarla ve kendilerine tahsis kılınacak elbise 
ile istihdam olunabilirler) diyor. 

Eğer bu kanunda bu madde olmazsa bende
nize öyle geliyor ki bu 24 ncü madde hükmü 
ortadan kalkmış olur. Halbuki ihtişam kıymeti
ni Heyeti âliye takdir ederler ve ordunun ha
zarda da bu ihtiyacı olduğu gibi sefere hazır
lık zamanı olan ve - ne bileyim malûm olmayan 
bir zamandır - harbi intaç etmeyen seferberlik
te de ihtisas sahibine ihtiyaç olacağı mütalea-
smda bulunuyorum. Binaenaleyh bendeniz bu
na aid takdim edeceğim maddenin, veyahud 
Bütçe encümenine havale buyurulursa Bütçe 
encümeninde tanzim edilecek maddenin bu ka
nuna dercini arz ve teklif edeceğim. 

Bir de kabul ettiğimiz kanunun bir maddesi 
ile, kanunun tahmil etmediği her hangi bir vazi
feyi münferiden ifa edenler hakkmda bir hü
küm vardır. Fakat bu kanun lâyihasında böy
le bir hüküm yoktur. Ne bileyim, belM bir kaç 
vekâletten bir de Millî müdafaa vekâletinden 
böyle bir yere bir zat memur edilebilir, vazife 
haricinde bir hizmet yapabilir. O halde diğerle
rine Heyeti Vekile kararile bir şey verilir de bu
na verilmezse bu da tuttuğumuz prensibe muga
yir olur. Onun için bunun da bu maddenin ikin
ci fıkrasına geçirilmesini rica ediyorum. 

Demin de arzettiğim albaylara, gerek tasar
ruf cihetile ve gerekse yeniden amelî olarak bun
ların tecrübe edilmesi dolayısile bir takını va* 
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zifeler ve mesuliyetler tahmil olunmaktadır. Bu 
da piyadede üç alay, diğer sınıflarda iki alay ve, 
deniz kuvvetlerimiz de denizaltı gemilerinden 
mürekkeb filotilânm ve ihtiyat filonun emri ku
mandası verilir. Bunlar bu mesuliyeti deruhde 
eder de bu kıtayı yetiştirir, böyle bir mesuliye
ti üzerine alan ve mevcudu da 60 kişiden ibaret 
olan bu zevata ne bileyim, tuğğeneralla albay 
arasmda mevcud olan farktan ne kadar müna-
sib görülür ise faraza 20 liradan olsa senede 
15 000 lira tutar. Hükümetin 900 000 lira gibi 
maaşata bir zam yaptığı bir sırada arza değer 
mahiyette olmıyan bir paranm bu gibi mesuliyet 
ve külfet deruhde edenlere verilmesi için Yük
sek Heyetiniziden ricayı çok değerli buldum. Bu
nu da rica edeceğim. 

Istırab içinde bulunan bazı zevat var. 6 se
ne tahsil etmiş bir doktor, ordu dahilinde kad
rosu dar olduğu için 11 sene beklemiş, bir eczacı 
10 sene, bir baytar bilfarz 9 sene beklemekte
dir ve harita kısmmda da böyle zevat olduğunu 
söylüyorlar. Bunlar bu kanun mucibince asgarî 
müddetleri iki defa bitirirlerse üst derece maaşı 
alacaklar, fakat asgarî müddetlerini şimdiye ka
dar 3 defa bitirmişler vardır. Müsaade buyurur
sanız bir defaya mahsus olmak üzere - adedleri 
çok mahdud olan bunlar için - Bütçe encümeni 
bunu tedkik buyursun, bütçeye fazla bir külfet 
olmıyacaksa yüksek huzurunuza bir şekil arzet-
sin. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Forma
sına müessir olmıyacak değil mi? 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır)— 
Hayır, müessir değil. 

Bir de muvakkat madde mucibince yüksek 
tahsil görmiyen bazı memurların 3 ncü dereceye 
kadar çıkması hakkmda bir hüküm var. Millî 
müdafaada bir kaç defadır yüksek huzurunuza 
arzedilen, mağduriyetlerinden bahsedilen ve 
1455 numaralı kanunla 8 smıf a ayrılmış olan bir 
askerî memurlar vardır ki bunlar, binbaşı rüt
besine muadil olan dereceye kadar çıkarlar. 

Bu husus hakkmda ricam; yalnız bunlarm 
mağdur olmamaları ve diğer Devlet memur-
larile müsavi bir hakka malik olmaları için, or
dunun terfi ve sair hususuna halel gelmemek 
üzere, Millî müdafaa vekili generalden bunu tah
kik edip bir çare düşünüp yüksek huzurunuza 
arzetmesini rica ediyorum. Takrirlerim çoktur 
amma kusura bakmayınız. Bunlarm kabulünün 
tevhidi tamamlayacağını arzeylerim. 

BAŞKAN — Takrirlerinizi aid oldukları 
madde sıralan geldikçe verseniz daha iyi olur. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Devamla) — 
Takrirlerimden yalnız bir tanesi maddeye aid-
dir. 

BAŞKAN — O halde sırası gelince reye ko
yarız. 

Başka mütalea var mı? 

Gl. KÂZIM, KARABEKÎR (İstanbul) — 
Efendim, evvelâ şunu arzedeyim ki bütün Dev
letlerin orduları mukayesede en mühim olan ve 
o orduların, dolayisile o memleketlerin müdafaa 
kudretini yükselten en büyük bir meziyet var
dır. O da o ordunun paraya karşı ademi tenez
zülüdür. îşte bu vasıf Türk ordusunda ta eski
den beri mevcuddur. Bunun büyük bir misalini 
istiklâl harbinde içinde bulunarak gördük. Ci
han harbinde israf edilmiş olan Devlet Hazi
neleri ve yanlış bir siyaset tutularak vaktü za-
manile zengin müttefiklerden alınmamış olan 
külliyetli paranm kasalarda bulunmaması ordu
muzu, memleketimizi çok feci bir vaziyete dü
şürmüştü. Öyle bir an geldiki biz zabitana maaş 
veremedik. Fakat Türk ordusu zabitanı da ma
aş istemedi. Ve nefer taymı ile Devlet Hazinesi 
para buluncaya kadar katiyen en ufak bir gev
şeklikte bulunmadan memleketi müdafaa etti, 
ve bu güzel neticeyi istihsal etti. Bu mukadde-
meyi arzettikten sonra biraz da bilhassa ufak 
rütbeli zabitanın vaziyetleri üzerinde durmak 
isterim. Tabiî askerî terfi kanunu kadrolara 
göredir. Orada müddetleri kısmağa imkân yok
tur. Mesela 10 yıl yüzbaşılıkta kalacaktır. Bu
nu eksiltmek güçtür. Zira bu bölük adedine gö
re yapılmıştır. Onu vaktinden evvel terfi ettir
mek imkânı yoktur. Ayni suretle yüzbaşılığa 
terfi için yine böyle müddet uzun dahi olsa onu 
kabul etmek zaruridir. İşte bir teğmen yüzbaşı 
olabilmek için 5 yıl beklemekte, ve yüzbaşı yüz
başılıkta 6 yıl bekliyerek ondan sonra Ön yüz
başı olabilmektedir. Sonra da dört yıl bekliyor 
ve binbaşı oluyor. Binbaşılıkta asgarî yedi yıl 
bekliyor. Bu müddetler zarfmda onun fevkal
âdeden ilerlemek imkânı olmıyor. Şu halde bin
başılığa geçen bir subayımız kırk yaşma var
mış oluyor. Tabiidir ki bu zaman zarfında çoluk 
çocuğa da karışmış, çok ağır vazifeleri de üze
rine almış bulunuyor. Bu ağır vazifeyi, bera
ber yaşamryanlar lâzımı kadar takdir edemiye-
cekleri için, bir iki cümle ile arzetmek isterim. 
ister yaz, ister kış mevsiminde ve mevkiin her 
türlü ağır şartları altında her gün tesiratı ha
vaiye, toz toprak, yağmur, çamur ve karlar 
içinde, kapalı yerlerde, vazife görenlerden büs
bütün ağır şartlar altmda, çalışmağa mecbur
durlar. Bu çalışma aynizamanda ateşle barut 
arasındadır. Bundan dolayı hayatlarında da 
tehlike daima melhuzdur. Bir dinamit, bir 
bomba patlar, bir top namlusu parçalanır... 
demek ki hayatları aynizamanda yıpranmağa 
ve tehlikeye maruzdur. O halde büyük bir yor
gunluk, büyük bir tehlike içinde efradı ailesini 
de düşünmek vaziyeti inzmam edince binbaşı
lığa kadar geçecek hemen 20 yıllık bir zaman 
onun için çok ağırdır. Şu halde bu baremdeki 
mikdarlar ne dereceye kadar mütenasibdir, 
teemmül olunması lâzımdır. Demek istiyorum 
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ki, gerek sivil gerek bankalarda çalışan arkadaş
lar arasmda bir fark oluyor. O fark daha ziya
de yıpranma ve daha ziyade tehlikeye maruz 
bulunmadır. Tehlikeye maruz bulunma faslında 
bir ricada da bulunacağım. Bu, şimdiye kadar 
nazarı itibare alınmamıştır. Bir subaym talim
hanede kolu bir bomba ile kopsa, o malûldür. 
Fakat harb malûlü gibi bir takım şeylerden is
tifade etmiyor. Bu malûlle harb malûlü arasın
da hiç bir vakit fark gözetilmemelidir. Ma
demki genç yaşmda bir subay bu suretle ma
lûl olmuştur, o da bir vazife kurbanıdır, tıbkı 
bir harb malûlü gibi. Bilhassa tasavvur edelim 
ki Cihan harbine girmiş, istiklâl harbine gir
miş, sonra talimhanede maluliyete uğramış, hal
buki diğer bir harb malûlü arkadaş ihtimal ki 
daha ilk zamanda malûl kalmıştır. Tabiatile 
ikisi de malûldür, ikincisinin daha çok hiz
metleri de vardır. Bunları tebarüz ettirdikten 
sonra yalnız tuğbaylara bir zam yapabilmek için 
dereceler; meselâ kolordu kumandanlarımız, bi
rinci derecede vali gibi addedilerek, yükseltile
bilir. Fakat bu az mikdarda olan tuğbaylarla 
iktifa edilirse asıl maksad hâsıl olmamış olur. 
Çünkü genç yaşta ailesini düşünmekle beraber 
ağır şartlar içerisinde hayatmı yıpratan ve teh
likeye maruz kalan ve ancak uzun fasıla ile te
rakki edebilecek olanları düşünmemektir. Dere
ceyi bunlara kadar da indirirsek hayli bir mik-
dara baliğ oluyor. Aşağı yukarı 1,5 milyon tu
tuyor. Halbuki ordumuzun yüksek meziyet ve 
vasfını başta arzettim. Şu halde hiç bir zabitin 
sureti katiyede millete fazla bar olmak şartile 
5 para kabul etmeyeceğini emin olarak söyle
yebiliriz. Fakat sırf bizim bu ağır şartları dü
şünerek ufak rütbelilere yardım etmek lüzumu
nu da görmeliyiz. Şu halde ileride fırsat bulun
ca bu dereceler üzerinde bir şey yapmak müm
kündür. Fakat bu gün için bazı şeylerden ta
sarruf ederek bu arkadaşlara yardım etmek im
kânını bendeniz görmüyorum. Meselâ 6 yılda 
önyüzbaşı oluyor. 3 yıl önyüzbaşılıktan sonra 
bunlara bir yıpranma hakkı gibi maaşlarına 

ufak bir zam yapılabilir. Bu suretle bir terfih 
imkânı olur. Bunun gibi rütbesinde durduğu 
halde binbaşılara da, bu suretle 3 veya 4 sene 
sonra ufak bir tazminat verilebilir. Mesele yar
baylara kadardır. Bunların yekûnu da büyük 
bir şey tutmaz, 

Sonra başka bir çare de bulunabilir. Fara
za 6 yıl yüzbaşı durub da önyüzbaşı olacağına 
4 yıl sonra önyüzbaşı yapmakla zabitin tam sı
kıntı zamanında bir terfih imkânı olur. Onun 
için bendeniz rica ediyorum. Askerî barem üze
rinde az işlenmiştir. Bu. şeyi bu noktai nazarım
la beraber Bütçe encümeni kabul etsin. Yarın 
Millî Müdafaa encümeni ile birlikte, Millî Mü
dafaa vekili generalin huzurile konuşularak bu 
az rütbeli zabitana yardım edilmesi temin olun
sun. Bu imkânı bendeniz görüyorum. Bunun 

için bu akşam bunun müzakeresine devam et
meyelim. Bunu encümende biraz daha işleyelim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 

Bu lâyiha, Hükümetten gelen teklif üzerine en-
cümenimizce Millî Müdafaa vekili hazır olduğu 
halde, tam mutabakat halinde çıkarılmıştır. Ba
zı dereceler üzerinde emsal farklarını tezyid et
mek suretile 900 bin liralık bir zammı kabul et
miş olduk. Umumî esas olarak diğer baremde 
kabul ettiğimiz; bir derecede münhal olmaması 
yüzünden terfi edememek keyfiyeti kezalik bu 
kanunda da ayni şekilde gene Millî Müdafaa 
vekilile mutabık kalınarak bir madde ilâve edil
miştir. Bir de lisan bilenler bahsi üzerinde te
vakkuf edilmiştir. Ordunun 1209 numaralı bir 
mükâfat kanunu vardır. O kanunda ecnebi dil
leri tahsilinde temayüz edenlere nizamname ile 
tayin edilecek bir ikramiye verilmesi kabul edil
miştir. Binaenaleyh maksadm o kanunla temin 
edilmiş olduğunu gene Millî Müdafaa vekilile 
mutabık kalmak suretile kâfi gördük, ayrıca 
bir hüküm ilâvesine mahal bulmadık. 

Ordunun gerek maluliyet, gerek terfi hu
suslarına aid ayrı kanunları mevcuddur. Bunlar 
esaslı tedkikler neticesi tesbit edilmiştir. Ne 
Hükümet, ne de Encümen bunlar üzerinde tevak
kufa lüzum ve ihtiyaç duymamıştır. Bu lâyiha 
üzerinde maruzatımız bundan ibarettir. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Takrirleri okutacağım. 
General Kiazım Sevüktekinin 7 takriri var, 

bunlardan bir tanesi muayyen bir maddeye aid-
dir. Bu itibarla maddenin müzakeresi sırasında 
reye arzı lâzımdır. Diğerleri müstakil hükümler 
ifade ediyor, birer birer reye arzedeceğim. Na
zarı itibare almırsa encümene veririz, tesbit 
edilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeylediğim veçhile Tuğbay rütbesinde bu

lunanlara Albayla Tuğgeneral maaşları arasmda 
bir maaş tahsisi ile askerî barem cedveline geçi
rilmesinin Bütçe encümenine havale buyurul-
masmı axz ve teklif ederim. 

Erzurum Diyarbakır 
Şükrü Koçak Gl. K. Sevüktekin 

BAŞKAN — Encümenin bir mütaleası var 
mı? 

B. E. Rs. MÜKİERREM UNSAL (İsparta) — 
Mütaleamızı arzettik. 

BAŞKAN — Nazarı itibare alanlar... Alma
yanlar... Almmadı. 

Yüksek Başkanlığa 
Terfi şartlarını haiz olup ta kadronun mü-

saadesizliği veyahud kadrosunda mevcud olma
ması sebebile rütbesinde kanunî müddetin üç 
mislini geçirmesine binaen terfi edemeyen (Al
baya kadar, Albay dahil) subaylara bu kanu-
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nün meriyete girdiği tarihte 16 ncı muvakkat 
madde hükmü haricinde bir defaya mahsus ol
mak üzere üst derece maaşı verilebilmek için 
Bütçe encümenince tedkikat yapılarak yüksek 
huzurunuza arzedilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Diyarbakır Erzurum 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Bu^ terfi 
kanunlarına taallûk ediyor. 

Ol. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Yok 
yok oraya girmez. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Nazarı iti-
bare alanlar... almayanlar... Almmadı. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki teklifimizin ayrı bir madde ola

rak kanuna eklenmesini arzeyleriz: 
Madde — Mesleke ilk giren bir subaym îcra 

Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yabancı dil
lerden birini bilenlere ilk giriş rütbesile ma
fevk rütbe arasındaki maaş farkının asgarî 
müddet tutarı defaten verilir. 

Diyarbakır Erzurum 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar... Almayanlar... Takrir nazarı itibare alın
mamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılan maddenin Devlet memur

ları maaşatı hakkındaki kanun lâyihasının 13 
ncü maddesi veçhile askerî barem kanununa 
da ilâvesini arz ve teklif eyleriz. 

Madde — Hususî bir meslek bilgisine ve 
ihtisasına ihtiyaç gösterip te Millî Müdafaa 
vekilliği teşkilâtına dahil subay ve askerî me
murlar arasında kumanda mevkilerindeki va
zifeleri hariç olmak üzere harb sanayii fabri
kalarında veya lüzumu tahakkuk edecek bir 
vazifeye getirilecek kimse bulunmadığı veya 
memuriyetle alâkası en aşağı beş seneden beri 
kesilmiş bilgi, ihtisas ve tecrübeleri ile müte
mayiz kimselerden kadrodaki derece maaşları 
ile bu kanunda yazılı kayidlerle mukayyed ol
maksızın memur istihdamına Millî Müdafaa 
vekili mezundur. Bunların memuriyetleri îcra 
Vekilleri Heyeti kararma iktiran ettirilir ve 
bu husus ve mevkileri teşkilât kanunlarına bağ
lı cedvellerde gösterilir. 

Diyarbakır Erzurum 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları maaşatmın tevhid ve te

adülü hakkındaki kanunun 22 nci maddesinin 
ikinci fıkrası Millî Müdafaa vekilliği mensub-
lan hakkında da vaki olabileceği için bu ikin-

I ci fıkranm bir madde olarak askerî barem ka
nununa eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde — Kanunun tahmil etmediği mun
zam bir vazifeyi münferiden ifaya memur edi
lenlere muayyen çalışma saatleri haricindeki 
mesailerine mukabil îcra Vekilleri Heyetince 
takdir olunacak bir ücret verilebilir. Şu ka
dar ki; bir veya muhtelif dairelerin her han
gi bir işi için teşkil edilecek komisyonlara me
mur edilip bu komisyonların bulundukları ma
hallin gayri yerlerden celbedilecek olanlara 
yalnız harcırah ve îcra Vekilleri Heyetince ta
yin olunacak mikdarda masarifi zaruriye veri
lebilir. 

Diyarbakır Erzurum 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

BÜTÇE E. Rs. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) 
— Devlet memurları bareminde şu takrirle taleb 
edilen esas aynen mevcuddur ve bu esas bütün 
askerî memurlar için de tatbik edilmektedir. 
Yani askerî memurlardan munzam vazife ala
rak çalışırsa Heyeti Vekile kararı ile verilebilir. 
Yani bu umumî ahkâmm çerçevesi içerisine da
hil olan bir -keyfiyettir. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Bu kanunun ayrı olduğu birinci maddede yazı
lıyor. Askerî memur ve subaylar ayrıdır denili
yor. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) 
— Burada mâni ahkâm koyduğumuzdan onun 
için madde bu şekilde tesbit edilmiştir. Yani 
komisyonlarda çalışanlara hiç bir şey verilmez. 
Ancak munzam bir vazife yaptığı takdirde Hey
eti Vekile kararı ile verilir. Bu, umumî bir esas 
olarak Devletin bütün şuabatmda kabili tatbik 

i olan bir hükümdür. 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 

(Hacet kalmadı sesleri). 
Yüksek Reisliğe 

Mütekaidlerin ücretli veya maaşlı bir memu
riyete tayini ile alacağı maaş ve ücret hakkmda 
Devlet, memurları maaşatı hakkındaki kanunun 
24 ncü maddesinin askerî barem kanunu lâyiha
sına bir madde olarak aynen kayid ve ilâvesi
ni arz ve teklif eylerim. 

Diyarbakır mebusu Erzurum mebusu 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

BÜTÇE E. Rs. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) 
— Bu hüküm de umumî ahkâm mahiyetinde 
olub Devlet baremi kanununda nazarı itibare 
alınmıştır. Burada mevzubahs edilen zaten tat
bik edilmekte olan, siviller hakkındaki hüküm
lerdir. 

BAŞKAN — Takririnizi reye koyayım mı? 
Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 

Madem ki, Devlet baremi hükmüne dahildir; 
dedikleri kâfidir. Reye konulmasın. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
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başka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir. Cuma günü saat 15 de 
toplanmak üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

•<••» 

1934 malî yılı hesabı katği kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

-

Afyon Kardhisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak $ 
thsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rıfat Araz 
Şakir Kmaeı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Aza adedi : 424 
Beye iştirak edenler : 304 

Kabul edenler : 304 
Beddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Beye iştirak etmeyenler : 118 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Haeim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Tsraail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
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Memed Sanlı 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırt 
Dr. Akif Arkan 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

J7 — 

Şakir Baran 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya "~ 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazraı Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 



Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumhı 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işm 
Fusuf Ziya özer 

Gazianteo 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Criresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. îhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
îzzet Ulvî Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fa<kihe öymen 
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Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri TamaÇ 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fua'd Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
tzzet Özkan 
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Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim A t alay 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Poker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osrrmn Kopta'gel 
Mahırmd Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 

Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim E rem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
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Şefik özdemir 
Sinob 

Cemal Aliş 
Cemil Atay • 
Cevdet Kerim îneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
îsmail Memed Uğur 

Afyon Kamhisav 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
(Hasta) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
"Falih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Yahya Sezai Uzay 
(Hasta) 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 
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Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna' 
Muammer Develi 
Resai Erişken 

İ0& Ö i 2 
Trabzon 

Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yene! 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda. 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Calıid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 
(Hasta) 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzincan 
Saffet Ankan 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdürrahman Me
lek (M.) 

Nuri Pazarbaşı (Hasta) 
.^ ......Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziya1 Zarbun 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (Mazur) 

îzm$r 
Celâl Bayar (M.) 
Halil. Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Reşid özsoy 

¥an 
İbrahim ArvaV 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 

Salih Turgay 
Kırşehir 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Kemalettint Olpak (M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilba'şı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çîınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Hasta) 
Kani Karaosman (Ma
zur) 
Refik İnce 

Maraş 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
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Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hüseyin Ekşi 

Hasan Cavid 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
61. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Süleyman Sim Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Sami îşbay (Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan (Hasta) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 

» • « 
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S. Sayısı: |0B 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetveldeki Millî müdafaa 
vekâleti kara kısmı muallimlerinin mikdar ve maaşları 
derecelerinin değiştirilmesi hakkında 1/46 ve subay ve 
askerî memurların aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair 1/75 sayılı 

kanun lâyihaları ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

Bevlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı 
eedveldeki Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı muallimlerinin mikdar ve maaşları dereceleri

nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/46) 

T. G. 
Başvekâlet 3 -III -1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/675 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı eedveldeki Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı muallimlerinin 
mikdar ve maaşları derecelerinin tadili hakkmda Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 16 - II - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . înönü 

Esbabı mucibe 

1452 sayılı Devlet memurları maaşatının tevhid ve teadülüne dair olan kanunun 2 nci madesine 
bağlı eedveldeki Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı muallimlerinin maaş dereceleri 1929 senesindeki 
meveudlarma ve maaşlarına göre tesbit edildiğinden kıdemleri gelen ehliyetli muallimlerin terfileri-
ne imkân bulunamamaktadır. 

Bu mahzuru kaldırmak için tedrisat müfettişlerile muallimlerin eedveldeki mikdarı ihtiyaca göre 
azaltılarak ınaaş derecelerinin arttırılmasına lüzum görülmüş ve bu sebeble kanun lâyihası tanzim edil
miştir; 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B M. M. 
Millî Mü. Encümeni 

Esas No. 1/46 
Karar No. 2 

2 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cedvelde-
ki Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı muallim
lerinin mikdar ve maaşları derecelerinin tadili 
hakkındaki Millî Müdafaa vekâletince hazırla
nan kanun lâyihasının gönderildiğine da*ir olub 
intihabatın yenilenmesi hasebile hükümsüz kalan 
ve bu kerre yeniden encümenimize havale edileh 
Başvekâletin 3 mart 1937 tarih ve 6/675 sa'yılı 
tezkeresi Millî Müdafaa vekilliğinden gönderilen 
memuru huzurunda encümenimizde okundu ve 
görüşüldü : 

1452 sayılı Devlet memurları maaşatının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 2 
numaralı cedveldeki Millî Müdafaa vekâleti 
kara kısmı muallimlerinin adedi ve maaş dere
celeri, o günkü mevcudlarına ve aldıkları ma
aşlara göre tesbit edilmiş olmasından dolayı 
çalışkan memurların terfi ve terfihlerine imkân 
bırakılmadığına encümenimizce de kanaat ge
tirilerek Hükümetin esbabı mucibesi yerinde 
gömülmüştür. 

Ancak Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
muallimleri için tahaddüs eden bu günkü vazi
yet aynen deniz kısmı muallimleri hakkında da 
varid olduğu encümenimizce yapılan tedkikattan 

anlaşılmakla 1452 sayılı kanuna bağlı 2 numa
ralı cedveldeki deniz kısmı muallimlerinin ade
di bu günkü mevcuda indirilmek suretile büt
çede yapılan tasarrufla mevcud muallimlerin 
terfi ve terfihlerine imkân verilmiştir. 

Deniz kısmı muallimleri için yeniden tanzim 
edilen cedvel birinci maddeye eklenerek mad
de tadilen kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklere göre lâyihanın başlığı dü
zeltilmiş ve ikinci madde kaldırılmıştır. 

Lâyihanın diğer maddeleri encümenimizce 
de aynen kabul edilmiş olmakla havalesi veç
hile Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yük
sek başkanlığa sunulmuştur. 
Millî Mü. En. Reisi M. M. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

İstanbul 
Dr. H. Ş. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Erzurum 
Ş. Koçak 

Erzurum 
S. Altuğ 

Konya 
Vehbi Bilgin 

Muğla 
S. Güney 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Kâtib 
Samsun 

Ii. Barkın 
(TÜmüşane 

Ziya Zarbım 
Konya 

O. Koptagel 
Samsun 
F. Ergin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cedveldeki 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı muallimleri
nin mikdar ve maaşları derecelerinin tadiline 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarmm 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı 2 numaralı cedvelde gösterilen mu
allimlerin mevcudu ve bunlarm maaş derece-
lerile bu cedvele 1511 numaralı kanunla ilâve 
edilen iki tedrisat müfettişinin maaş derecele-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cedvelde M. 
M. vekâleti kara ve deniz kısmı muallimlerinin 

mikdar ve maaşları derecelerine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları maaşlarmm 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanu
na bağlı 2 numaralı cedvelde gösterilen kara ve 
deniz kısmı muallimlerinin mevcudu ve bunla
rm maaş derecelerile bu cedvele 1511 numaralı 
kanunla ilâve edilen iki tedrisat müfettişinin 
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ri aşağıda gösterildiği veçhile tadil edilmiştir: 

Derece Aded Maaş 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Müfettiş 
» 

Muallim 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 

1 
1 
2 
5 
6 
9 

10 
11 
2 

80 
70 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

47 

MADDE 2 — 1452 sayılı kanuna ek olarak 
çıkarılan 22 haziran 1935 tarih ve 2797 ve 
29 -IV -1936 tarih ve 2953 sayılı kanun hü
kümleri bakidir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B§. V. 
/. İnönü 
Da. V. 

Mf. V. 
S. Arıkan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

16 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. t V. 

Rana Tarkan 

-11-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkm 

maaş dereceleri aşağıda gösterildiği veçhile tâ
dil edilmiştir: 

Kara kısmı 
Derece Aded Maaş 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Müfettiş 
» 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
2 
5 
6 
9 
10 
11 
2 

47 

80 
70 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

Deniz kısmı 
Derece 

7 
8 
9 

Aded Maaş 

55 
45 
40 

MADDE 2 — Hükûmötin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 
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Subay ve askerî memurların aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde 
değiişklik yaplmasına dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/75) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4710 

19 -XI - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Subay ve askerî memurların maaşları hakkındaki 1453 numaralı kanunun 3 neü maddesinin tadi
line dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 - XI -1938 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe 

Orduda generallığa terfi etmek içtimaî vaziyette büyük bir telmvvül husule getirdiği ve yük
sek masrafları istilzam eylediği halde tuğgeneralhğa terfi eden bir subayın ilk nail olduğu maaş farke 
32 liradan ibarettir. Bu itibarla tuğgeneral lığa terfi etmek adeta bir sıkıntı husule getirmektedir. 

Evvelce paşalık (mirliva, ferik, birinci ferik, müşir) olmak üzere dört rütbe iken bu gün gene
raller (tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral, mareşal) olmak üzere beş rütbedir. Tuğgene-
rallığa terfide maaş yukarıda arzedildiği üzere 32 lira fark etmektedir. Tuğıgenerallıktan tümgene-
rallığa terfide 112 lira ve müteakib general rütbelerine terfide yüzer lira maaş farkı vardır. Gene
ralliğin ilk rütbeleri arasındaki maaş farkı esasen nisbetsiz olduğu için hem de farkı daha mevzun 
bir hale getirmek hem de tuğgeneralların sıkıntısını gidermek üzere baremin dördüncü derecesinde 
tuğgeneralların (3,2) gösterilen emsalin (3,5) olarak değiştirilmesi suretile tuğgeneralların 32 lira 
maaş farkının 59 liraya çıkarılması muvafık görülerek bu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

M. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Esas No. 75 
Karar No, 4 

2 - V -1939 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve askerî memurların maaşları hakkın
daki 1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin tadi
line dair Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
sunulduğuna dair olub geçen intihab devresinde 
müzakeresi icra ve Yüksek Başkanlığa sunulan 
ve intihabın yenilenmesi hasebile hükümsüz ka
lan ve bu kere yeniden Encümenimize verilen 
Başvekâletin 19 teşrinisani 1938 tarihli ve 6/4710 

sayılı tezkeresi ve bağlı evrakı M. M. Vekilliğin
den gönderilen memurlarile okundu ve konuşuldu : 

Bağlı esbabı mucibede dahi bildirildiği veçhile 
generallik rütbesi adedinin eskisine nazaran bir 

fazla ve ilk general rütbesine terfide, maaş far
kı, diğerlerine nazaran çok az ve nisbetsiz olduğu 
cihetle bunu mevzun bir hale getirmek için bare
min dördüncü derecesinde tuğgeneral maaşı em
sali hâsılının değiltirilmesi hakkındaki işbu ka
nun lâyihası Encümenimizce aynen kabul edilmiş 
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ve havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Erzurum 
8. Altuğ 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Gümüşane 

7. Z. Zarbun 

İstanbul 
Dr. Tuğa. Ş. Erel 

Manisa 
K. N. Duru 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Konya 
V. Bügin 

Muğla 
S. Güney 

Urfa 
A. Yazgan 

Malatya 
0. Koptagel 

Samsun 
F. Ergin 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların maaşları hakkındaki 
1453 numaralı kanunun üçüncü maddesinde de

ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Subay ve askerî memurların 
maaşları hakkındaki 1453 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinde dördüncü derecenin 3, 2 
gösterilen emsali 3, 5 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE'3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve in
hisarlar ve Maliye vekilleri memurdur. 

12-11-1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Dr. R. Saydam 
Mî. V. 

S. Ankan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Hilmi Uran 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G, 1. V. 
Rana Turhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEÖİŞTÎRİŞİ 

Subay ve askerî memurların maaşlım hakkımda
ki 1453 numaralı kanunun üçüncü maddesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Subay ve askerî memurların 
maaşları hakkındaki 1453 numaralı kanunun 
üçüncü maddesinde dördüncü derecenin 3, 2 gös
terilen emsali 3,5 olarak- değiştirilmiştir; 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE* 3 — B& kanunun hakümlerini^icra-
ya MBB' Müdafaa,DahiKye, Giimrük ve inhfear-
lar ve Maliye vekilleri memurdur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

V. B. M. M. 
Bütçe encümeni 31-V-1939 
Mazbata No. 47 

Esas No. 1/46, İ/75 -
Yüksek Reisliğe 

Subay ve askerî memurların maaşları hak
kındaki 1453 sayılı kanunun bazı maddelerin
de ve 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cedve-
lin Millî Müdafaa vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair olup Başvekâletin 3-III-1937 
ve 19-XI-1938 tarih ve 6/675 ve 6/4710 sayılı 
tezkerelerile Yüksek Meclise sunulan, kanun 
lâyihaları ve Millî Müdafaa encümeninin maz
bataları encümenimize tevdi edilmiş olup Bü
yük Meclisin, intihabatm yenilenmesine karar 
vermesi üzerine hükümsüz kalan bu lâyihala
rın tekrar tedkik ve müzakeresi bu defa Baş
vekâletin 15 - IV -1939 tarih ve 890 sayılı tez-
keresile taleb edilmiş ve yeniden Millî Müda
faa encümenince görülerek tanzim edilen maz-
batalarile birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla Millî Müdafaa vekâletinden gön
derilen memur hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

Bu lâyihalarla teklif edilen değişiklik 1453 
sayılı kanunun üçüncü maddesinde yazılı 4 
ncü derece emsalinin tadili ve maaşlı sivil me
murların da 1452 sayılı kanuna ek olarak lâ
yihaya ilâvesi talebinden ibarettir. 

Devlet memurları maaşatının tevhid ve te
adülüne" dair olan 1452 sayılı kanun yerine 
kaim olmak üzere encümenimizce hazırlanan 
lâyihada sivil memurlara aid baremin 7 nci de
rece maaşı 60 ve 45 lira maaşlı 8 nci derece 
maaşı da 50 liraya çıkarılmak suretile değişti
rildiği gibi her derecenin emsal hâsılı yerine 
o dereceye girenlere verilecek paranın mikdan 
gösterilmek suretile bazı tadilât yapılmış oldu
ğundan sivil memurlarla subaylar ve askerî me
murlar arasında, teadülü temin için ayni tadilâtın 
subaylar ve askerî memurların maaşına dair olan 
kanunda da yapılması ve terfi şartlarını haiz 
oldukları halde kadronun müsaadesizliği sebebile 
bir derecede rütbesine mahsus asgarî müddetin 
iki mislini geçirmesine rağmen terfi edemiyenlere 
bir derecede bir defaya mahsus olmak üzere üst 

derece maaşı verilmesi ve Millî Müdafaa vekâleti 
hususî kalem müdürlüğüne maaşlı sivil memur ta
yin olunduğu takdirde bunlar hakkında diğer ve
kâletler hususî kalem müdürlerinin tâbi olduğu 
hükümlerin tatbik edilmesi zarurî görülmüş ve as
lî vazifesinden mâada muallimlik deruhde eden 
subaylar ve askerî memurlar hakkmda da aslî 
vazifelerine ilâveten muallimlik deruhde eden 
sivil memurlar gibi muamele yapılması esas itiba-
rile kabul edilerek lâyiha bu maksadları ihtiva 
eder şeküde Encümenimizce yeniden hazırlanmış
tır. 

Maaşlı sivil memurların kadrosu 1452 sayılı 
kanun yerine kaim olmak üzere Encümenimizce 
hazırlanan lâyihaya eklenmiştir. 

Bu lâyihaların encümenimizde müzakeresi sıra
sında Askerî Temyiz müddei umumisinin ikinci 
derecenin maaşını alabileceği yolunda 3439 sayılı 
kanun ile mezuniyet verilmiş olduğundan bu ka
nunun hükmü mahfuz olduğuna dair lâyihaya 
bir kayid konulması teklif edilmiş ise de hazırla
dığımız bu lâyiha esas itibarile mezkûr hükmü 
değiştirir mahiyette olmayıp 3439 sayılı kanun 
hükümlerinin tabiatile mahfuz kalacağı düşünül
müş ve bu sebebden dolayı lâyihaya bu hususta 
ayrıca bir kayid konmasına lüzum görülmemiştir. 

Kanunun esas itibarile neşri tarihinde mev
kii tatbika girmesi kabul olunmuş ise de yapılan 
tadil dolayısile maaşlı memurların maaş tutarla
rında vücude gelmiş olan farkların malî sebebten 
dolayı 1 eylül 1939 tarihinden itibaren tediye
sine başlanacağı kabul olunmuş ve meriyet mad
desi bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

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

M. Unsal F. Baysal 8. Doy 
Kâtib 

İstanbul Bolu Çanakkale 
F. öymen Dr. Z. Ülgen B. Bulayırlı 
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Diyarbakır 
R. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Elâzığ 
M. F. AUay 

îçel 
T. C. Beriker 

Kayseri 
S. Serim 

Kırşehir 

Erzincan • 
/. Artun 

İstanbul 
G. B. Göker 

Kırklareli 
B. Beriker 

Kocaeli 
M, Seyfeli A, S, Akbaytuğan 

Kütahya 
A. Ti/ridoglu 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A, Sungur 

Malatya 
M. öker 

Muğla 
H. Kitabcı 
Sivas 

R. Çiner 
Yozgad 

S. Içöz 

Malatya 
O. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Urfa 
S. İşbay 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLlFt 

Subaylar ve askerî memurların maaşatına dair 
olan 1453 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kara, deniz, hava, askerî fabri
kalar, harita subayları ve askerî memurları (as
kerî mekteblerdeki maaşlı sivil muallimlerle 
maaşlı sivil muallimler hariç) ve jandarma subay
ları için 13 derece tayin edilmiş ve bu derecele
re aid maaş asıllarile tutarı ve her dereceye 
dahil subaylar ve askerî memurlar bağlı cedvel-
de gösterilmiştir. Tekaüd ve harcırah hesabla-
rmda ve muhtelif kanunların maaş asıllarına ta
allûk eden hükümlerinin tatbikatında bu cedve-
lin üçüncü sütununda yazılı mikdarlar ve emsal 
hasılma aid hükümlerde de dördüncü sütundaki 
rakamlar esastır. 

MADDE 2 — Terfi şartlarını haiz oldukları 
halde kadronun müsadesizliği sebebile bir dere
cede rütbesine mahsus asgarî müddetin iki mis
lini geçirmesine rağmen terfi edemeyenlere her 
derecede bir defaya mahsus olmak üzere üst 
derece maşı verilir. Bu hükmün tatbikmda ge
çecek terfi müddetlerinin mebdei bu kanunun 
meriyeti tarihinden hesab olunur. 

MADDE 3— 1453 sayılı kanunun 10 ncu 
ve 3140 sayılı kanunun 1 nci maddeleri 
mucibince verilecek muvakkat tazminat, 
1, 2 ve 3 ncü dereceler için 60, 4 ve 5 nci 
dereceler için 30 ve 6, 7 ve 8 nci dereceler için 
22, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü dereceler için 15 lira 
olarak tesbit olunmuştur. 

Devlete aid mebanide ve memurine tahsis 
edilen meskenlerde oturanlara bu tazminat veril
mez. 

Mezuniyet veya muvakkat memuriyetle An-
karadan ayrılanlara ayrıldıkları müddetin yal
nız üç ayı için bu tazminat verilir. 

Muvakkat tazminat olarak verilen paralar 
borç için haciz olunamıyacağı gibi bu tazminat 
maaşlar hakkındaki tediye usulleri dairesinde 
tediye olunur. 

MADDE 4 — Millî Müdafaa vekâleti hususî 
kalem müdürü maaşlı sivil memur olduğu tak
dirde, diğer vekâletler hususî kalem müdürleri 
hakkındaki hükümlere tâbi olur. 

MADDE 5 — Aslî vazifesinden maada mual
limlik deruhde eden subaylar ve askerî memur
lar hakkmda aslî vazifelerine ilâveten muallim
lik deruhde eden sivil memurlar hakkındaki hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 6 — Askerî kadrolarda ücretle çalı
şacaklar hakkmda Devlet memurları aylıkları
nın tevhid ve teadülüne dair kanunda yazdı hü
kümler tatbik olunur. 

Bu gibilerden halen müstahdem olanlar için 
yapılacak muamele dahi mezkûr kanunda yazdı 
esaslara göre tayin edilir. 

MADDE 7 — 1453 saydı kanunun 1 ve 3 ncü 
maddelerile 2702 saydı kanunun birinci maddesi 
ve 3278 saydı kanunun 2 nci maddesi hükümle
rinden bu kanuna muhalif olan hükümler kaldı
rılmıştır. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. Ancak bu kanun mucibince emsal ha
sılların artmasından ve derecelerin ilgasından 
dolayı tediyesi icab eden fazlalar 1 eylül 1939 
tarihinden tatbik olunur. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcrar Vekilleri Heyeti memurdur. 
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M̂  8 

CEDVEL 

D. Rütbesi veya smıfı 

1 Orgeneraller, oramiraller 
2 Korgeneraller, koramiraller 
3 Türgeneraller, tümamiraller 
4 Tuğgeneraller, tuğamiraller, temyiz müddeiumumisi, vekâlet hukuk müşaviri 
5 Albaylar, temyiz azalan, birinci sınıf askerî memurlar 
6 Yarbaylar, ikinci sınıf askerî memurlar, vekâlet hususî kalem müdürü 
7 Binbaşlar, üçüncü sınıf askerî memurlar 
8 önyüzbaşılar, dördüncü » » » 
9 Yüzbaşılar, beşinci » » » 

10 Üsteğmenler, altıncı » » > 
11 Teğmenler, yedinci » » » 
12 Asteğmenler, sekizinci » » » 
13 Askerî memur muavinleri 

Maaş 
asılları 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
1'40 
120 
100 
85 
75 
60 

^tm^ 
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Yozgad mebusu Sırrı Içözün, Dahilî nizamnamenin 57 nci 
maddesinin tefsiri hakkında takriri ve Teşkilâtı esasiye 

encümeni mazbatası (4/5) 

5 -VI - 1939 
Yüksek Reisliğe 

Her hangi bir şahıs, kanunun kendisine bahşettiği bir hakdan mahrum edildiğinden veyahud. hu
kukunun ziyaa uğradığından bahs ile nizamnamei dahilinin 50 nci maddesi mucibince bir arzuhal ile 
Yüksek makamınıza müracat eder, bu arzuhal, Encümene havale buyurulur. Arzuhal encümeni lâ-
zımgelen tedkikatı yapar ve taalluk eden vekâlet veya makamatın gerek bizzat ve gerek tahriren 
mütalealarmı aldıktan sonra kararını verir bu karar haftalık cedvele dercolunarak bütün mebuslara 
ve vekillere dağıtılır bir ay zarfında itiraz vaki olmazsa bu karar kesbi katiyet eder netice arzuhal 
sahibine bildirilmekle beraber berayi tatbik aid olduğu vekâlet veya makama da tebliğ olunur. 
işte bazı vekâlet ve devair kanun kuvvet ve mahiyetinde bulunan ve Büyük Meclis namına verilerek 
Meclisin bir ifadesi demek olan bu kararı istişarî mahiyette bir karar telâkki ederek infaz edib etme
mekte muhtar bulunduklarına sahib oluyorlar. Binaenaleyh, nizamnamei dahilinin bu hükmü ifade 
eden 57 nci maddesinin son fıkrasındaki (Bu müddet geçtikten sonra Encümen kararlan kesbi katiyet 
eder ) ibaresinin katği ve mecburilinfaz bir mana ve mahiyet arzedib etmediğinin tefsiri zımnında 
işbu takririmin aid olduğu encümene havalesine yüksek müsaadelerini saygılarımla dilerim. 

Yozgad 
8. Içöz 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teş. E. Encümeni 

Esas No. 4/5 
Karar No. 8 

23-VI-1939 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesinin 
son fıkrasının tefsiri hakkında Yozgad mebu
su Sırrı İçöz tarafından verilen 5-VI-1939 
tarih ve 4/5 sayılı takrir encümenimize havale 
buyurulmakla tedkik ve müzakere olundu: 

Sırrı îçöz bu takririnde aleyhine bir ay zar
fında Meclis Heyeti Umumiyesinde itiraz edil
meyen Arzuhal encümeni kararlarının Meclis 
kararı sayılması lâzımgelirken bazı vekâletle
rin bu kararları istişarî mahiyette telâkki ede
rek infaz etmediklerinden bahsetmekte ve Da
hilî nizamnamenin 57 nci maddesinin son fık
rasının tefsirini istemektedir. 

Katileşen Arzuhal encümeni mukarreratınm 
infaz edilmemesi halinde mebusların nizamna

medeki usul yolile murakabe vazifelerini yapa
rak kanun hükümlerinin tatbikmı aramaları 
mümkün ve tabiî olmasma göre tereddüde ma
hal brrakmıyacak bir'vuzuhta olan Dahilî ni
zamnamenin 57 nci maddesi hükmünün tefsiri
ne encümenimizce mahal görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş .E. En. Rs. M. M. Kâtib 

Kütahya Denizli Tokad 
R. Teker N. A. Küçüka R. Erişken 
Eskişehir İçel İstanbul 

Ziya Özer M. Cemal Mersinli K. Karabekir 
Kastamonu Samsun 

Dr. R. Aslan S. Necmi Selmen 





S. Sayısı: |45 
1934 yılı Hazine hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresile 1934 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında kanun lâ
yihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/76,1/36) 

1934 yılı Hazine hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi (3/76) 

T. G. 
Bivam muhasebat 20 - IV -1939 
Sayı: U. 147206 

B. 1074 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 yılı Hazine hesabı umumisine aid umumî mutabakat beyannamesinin bağlı olarak sunuldu
ğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı muhasebat reisi 
S. Oran 

Beyannaıme 

Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları hükümlerine göre vekaletlerce tanzim edilib 
birer nüsjıası Divanı muhasebata gönderilmiş olan 1934 malî yılı Vekil katî hesablan Divanca tedkik 
ve muhakeme olunan muhasib hesablan ve Hazine hesabı umumisi ide karşılaştırılarak uygunluk de
recesi ve ayrılık sebebleri bağlı cedvelelrde gösterilmiş ve beyannamenin mehazi olan muhasib hesab-
larmın muhakemeleri intaç edilerek ödetilmesi gereken paraılar ayrıca hükme bağlanmıştır. 

Hesabı katğide tahsisat fevkinde sarfiyat görülen 883 lira 68 kuruş için hesabı katği kanun lâyi
hası ile mütemmim tahsisat istenilmekte ise de deva ir bütçelerindeki masarifi muhakeme ile mahkeme 
harçlarından 1 - IX -1934 tarihinde henüz sarf edilmeyen kısımların Maliye vekâleti bütçesine nakli 
2573 numaralı kanun iktizasından olub Gümrük ve inhisarlar vekâletince bu tarihten evvel sarfedilmiş 
olan 671 lira 85 kuruşun zühulen nazara alınmayarak bu mikdar fazlasile münakale yapıldığı ve 
bu yüzden tahsisat fevkinde sarfiyat mahiyetini almış olduğu anlaşılmış olmakla 1 - IX - 1934 tari

hinden evvel sarfedilmiş olan bu mikdar kanunun sarahati veçhile münakaleden hariç tutulduğu tak* 
dirde ve Nafiadaki 609 kuruşun da vaki olmadığına göre tahsisat harici sarfiyat 205 lira 74 kuruşa 
tenezzül etmiş olacağından cedveller ona göre tanzim kılınmıştır. 

Bağlı cedvelerde yazılı meşruhat nazarı itibare almmak şartile Hazine hesabı umumisi ile katği he-
sab kanun lâyihasında görülen rakamların kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza 
S. Oran F. Eke A. Yurdakul Â. özgen F. Erinç B. Esen 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Ziya Aslan C. Dincer M. Menerrtencioğlu R. Bakuy H. Demirsoy M. İhsan ErenH 

Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
E. B. Ayla N. Başak F. özbudun Z. Orbay M. Ali Apak Enver Arkun 
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1934 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/36) 

T. O. 
Başvekâlet 18 - IV - 1936 

Kararlarmüdürlüğü 
Say* : 6/1231 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî yılı hesabı katğisi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
13 - IV'; -1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı inucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
î. înönü 

1934 senesi hesabı katği kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Muhasebei umumiye kanununun 101 nci maddesinde; Vekillerden her birinin kendi bütçesine aid 
masraf hesabı katği cedvell erini senei maliye nihayetinden itibaren dokuz ay zarfında iki nüsha ola
rak tanzim ile bir nüshasını Maliye vekâletine ve diğer nüshasını da Divanı -muhasebata gönderece
ği ve Maliye vekâleti de kendi vekâletine aid masraf cedvelini bu müddet zarfında Divanı muhase
bata göndermekle beraber Devletin umumî varidat ve masarifatmı muhtevi Hazine hesabı umumisi
ni senei maliyenin sonundan itibaren nihayet on yedi ay zarfında ihzar ederek Diva*nı muhasebata 
irsal ve hesabı katği kanun lâyihasdle birlikte Büyük Millet Meclisine takdim edeceği yazılıdır. 

Hazine hesabı umumisi; Teşkilâtı esasiye ve Muhasebei umumiye kanunlarile muayyen müddetten 
(7) ay evvel ve 1936 senesi bütçe lâyihasının takdimini müteakib Yüksek Meclise arz edilmiş bulunu
yor. / 

1934 bütçesinin malî sene zarfında geçirdiği safahatı tahlil eden hesabı katği kanun lâyihasına 
merbut olan cedvel ve tablolarda görüleceği üzere 1934 senesinde; (202 069 919) lira (39) kuruş 
bütçe sarfiyatı olmuş ve 1552 numara&ı kanuna tevfikan ertesi senelerde mahsubu yapılmak üzere 
(727 144) lira (88) kuruş avans verilmiş ve kezalik 1934 malî senesinde haliyeden (209 811 365) 
lira (33) kuruş tahakkuk vaki olmuş ve geçen seneler bakayasından müdevver (120 222 978) lira 
(8) kuruş ile birlikte (330 034 343) lira (41) kuruşluk tahakkukata karşı haliyeden (196 189 914) 
lira (99) kuruş ve sabıkadan (11 087 609) lira (27) kuraş ki ceman (207 277 524) lira (26) ku
ruş tahsilat yapılmıştır. Ayni sene zarfında Gümrük ve inhisarlar, Emniyet; Nafia, îktısad ve Millî 
Müdafaa (Hava kısmı) dairelerince fasıl itibarile (883) lira' (68) kuruş tahsisat harici sarfiyat vaki 
olmuş ve memurini aidesi haklarında idarî takibat yapılmakla beraber hizmetin ifa edilmiş olması 
itibarile işbu sarfiyat mukabilinin tahsisatı mütemmime olarak kabulü muvafık madelet görülmüştür. 

Bütçeye konulan tahsisat ile muhtelif kanunlarla ilâve ve tenzil edilen tahsisatın 1934 malî senesi 
nihayetinde baliğ olduğu (212 897 202) lira (15) kuruşa tahsisat harici sarfiyatın ilâvesinden ve ıru-
kubulan tediyat ile 1552 numaralı kanuna tevfikan ertesi senelerde mahsubu icra edilmek üzere avans 
olarak tediye edilen ve mukabil tahsisatı mevkuf tutulan mikdarın ve kanunu mahsusları mucibince 
ertesi senede istimal edilmesi icabeden tahsisat bakiyelerinin tenzilinden sonra (8 040 283) lira (86) 
kuruş tahsisat bakiyesi kalmış ve bunun imha olunması lâzimeden bulunmuştur. 

Bu esaslara göre tanzim olunan hesabı katği kanun lâyihası menbuta'n takdim kılınmıştır. 
10 - IV - 1936 

( S . Sayısı : 145) 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 16 -VI -1939 
Esas No. 1/36, 3/76 '• ~ " ' 

Karar No. 17 
Yüksek Reisliğe 

1934 malî yılı hesabı katğisi hakkında Başvekilliğin 18 - IV - 1936 tarihli ve 6/1231 numaralı tez-
keresile teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı muhasebattan gönderilen mutabakat beyannamesi En
cümenimize havale olunmakla kanunun tarif ettiği şekilde tanzim edilmiş olduğu anlaşılan Hazine he
sabı umumisi ve mutabakat beyannamesi Divanı muhasebat Reisi ve Maliyeden Varidat umum mü
dürü hazır bulundukları halde ayrı ayn tedkik ve müzakere edildi. 

Mukassasat 

Bütçe üe verilen : 
1934 malî yılı bütçesile 184 075 636 lira tahsisat verilmiş olub mutabakat beyannamesile Hazine 

hesabı umumisinde yazılı rakamların buna uygun olduğu görülmüştür. 
Munzam ve fevkalâde tahsisat: 
Mutabakat beyannamesinde munzam ve fevkalâde tahsisatlarla hususî kanunları mucibince tediye 

mikdarları tahsisat addedilen mebaliğ mikdan bütçenin bazı fasıllarından tenzil olunup fevkalâde tahsi
sat olarak verilmiş olan 170 980 lira ile, birlikte 58 945 239 lira 87 kuruş ve 2441 numaralı kanunla barut, 
mevaddı infilâkiye, av mühimmatı ve av saçması inhisarı işletme muvakkat idaresi bütçesinden askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü bütçesine naklolunan 173 226 lira 39 kuruş ve hususî kanunları muci
bince geçen seneden devrolunan muhassesat 6 869 563 lira 19 kuruş ve 2 712 numaralı kanunun tenzil 
sütununda yazılı mebaliğin müfredatı yekûnuna nazaran 50 000 lira noksan yazılmış olmasından 
mütevellid olup mukabili Düyunu umumiye bütçesine zammedilmekle beraber sarf edilmemiş olan 
50 000 lira nazan dikkate alınmak suretile ceman 66 038 029 lira 45 kuruş olarak yazılı bulundu
ğu halde Hazine hesabı umumisinde bunun 719 564 lira 18 kuruş fazlasile 66 757 593 lira 63 ku
ruş gösterildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan tedkik sonunda bu mübayenetin: 

Hazine hesabı umumisinin 
Fazlası Noksanı Dairesi 

242 275 18 Maliye vekâleti Muhasebei umumiye kanununun 48 nci madde
si mucibince 158 nci mukannen masraflar fas
lının maddelerinden her birine bütçeye mevzu 
tahsisat ile sarfiyat arasındaki farkın muhas-
sasat olarak ilâvesi icab ederken dairesince bi-
dayeten tahmin olunan mikdarın hesabı katği-
ye idhal edilmiş olmasından. 

600 » 2475 numaralı kanun mucibince Maliye teşkila
tı karşılığı olarak tefrik ve fevkalâde varidat 
kaydedilmiş olan meblâğm aynen muhassasat 
olarak gösterilmesi icab ederken iradma göre bu 
mikdarın noksan gösterilmiş olmasından. 

2 363 01 Maliye vekâleti 1712, 1719 ve 1779 No. lu kanunlar mucibince 
(Ankara su tesisatı) namile açılan hususî fasla 
geçen senelerden devrolunan mebaliğin dairesince 
bu mikdar noksanile devredilmiş olmasından. 

( S . Sayısı : 145 ) 
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Hazine hesabı umumisinin 

Fazlası Noksanı Dairesi 

18 018 55 » 

248 501 98 Düyunu umumiye 

13 170 91 Gümrük ve inhisar
lar. 

12 652 79 Maarif vekâleti 

61 530 92 Maarif vekâleti 

2 359 22 

0 30 Natfia vekâleti 

36 824 97 

( S . Sayısı 

Nâzım varidat ve sarfiyat fasıllarında tedvir edil
mekte olan mahallî hisseler ile buğdayı koruma 
karşılığına aid tahsilatın geçen seneden devrile 
birlikte aynen muhassesat olarak gösterilmesi icab 
ederken dairesince tahsilata göre hisselerin 10 819 
lira 39 kuruş ve buğdayı koruma karşılığının 
7 199 lira 16 kuruş noksanile gösterilmiş olma
sından. 
Muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi 
mucibince 218 nci mütekaid, dul ve yetim maaş
ları ve tahsisatları f aslma bütçe ile verilen tahsi
sat ile sarfiyat arasındaki farkm muhassasat ola
rak ilâvesi icabederken bidayeten tahmin olu
nan mikdarm hesabı katğiye idhal edilmiş olma
sından. 
Muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesi 
mucibince 268 nci mukannen masraflar faslmm 
maddelerinden her birine büdçeye mevzu tahsisat 
ile sarfiyat arasındaki farkm muhassasat olarak 
ilâvesi icab ederken bidayeten tahmin olunan 
mikdarm hesabı katğiye idhal edilmiş olmasın
dan. 
2467 No. lu kanun mucibince 600 ncü fasla 1933 
malî yık bütçesinde (İstanbul üniversitesi maaş, 
ücret ve bilûmum masrafları) namile açılan hu
susî fasıldan devri icabeden mebaliğin dairesince 
bu mikdar fazlasile devredilmiş olmasından. 
2098 numaralı kanun mucibince (Muallim mek-
teblerine muavenet, namile açılan hususî fasla 
geçen seneden devri icabeden mebaliğin daire
since bu mikdar fazlasile devredilmiş olmasından. 
2005 numaralı kanun mucibince pansyonlar 
masrafı namile açılan hususî fasla geçen sene
den devir ve iradına nazaran dairesince bu mik-
da*r fazlasile gösterilmiş olmasından. 
643 ncü fasla 2094 numaralı kanun mucibince 
1933 malî yılından devri icabeden tahsisatın da
iresince bu mikdar noksanile devredilmiş olma
sından. 
Şose ve köprülor faslma 1933 malı yılından dev
ri icab eden tahsisatın dairesince bu mikdar 
noksan devredilmiş olmasından. 
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Hazine hesabı umumisinin 
Fazlası Noksanı Dairesi 

196 880 01 Millî Müdafaa 1831 numaralı kanun mucibince Tayyare csmi-
(Hava) yetinden teberru olunub daha evvelki senelerde 

tahsisat kaydedilmiş olan mebaliğden 1934 malî 
yılma devri icabeden mikdann dairesince 
496 674 lira 85 kuruş fazlasile devredilmiş ve 
1934 malî yılı içinde vuku bulan teberrüata» na
zaran da 299 794 lira 84 kuruş noksanile göste
rilmiş olmasından. 

777 371 01 57 806 83 Yekûn 
57 806 83 

1 _ 
719 564 18 Hesabı katğinin faz

lası 

Yukarıda gösterilen sebeblerden ileri geldiği anlaşılmış ve münakalâtta Maliye vekâleti bütçesile 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi arasında görülen 671 lira 85 kuruş ile Düyunu umumiye büt
çesile Nafia bütçesi arasında görülen 1279 lira 27 kuruş ve 2628 numaralı kanun mucibince Maliye 
vekâleti bütçesinde açılması icab eden hususî faslın Düyunu umumiye bütçesinde açılmış olmasından 
mütevellid 250 000 lira olmak üzere bu daireler muhassasatmda fazla ve noksan görünen ceman 
251 951 lira 12 kuruş da dahil olmak üzere mutabakat beyannamesinde gösterilen 249 942 685 lira 
45 kuruş muhassast olarak kabul edilmiştir. Ancak Emniyet umum müdürlüğü bütçesinin 377 nci fas
lından 144 lira 33 kuruş ve îktısad vekâleti bütçesinin 673 ncü faslından 48 lira 47 kuruş ve Millî 
Müdafaa hava kısmı bütçesinin 831 nci faslından 12 lira 94 kuruş ki, ceman 205 lira 74 kuruşun 
tahsisat haricinde sarfiyat yapıldığı mutabakat beyannamesinde gösterilmiş ve mezkûr mebaliğin 
Devlet hizmetine sarfolunduğu ve tekerrürünü önlemek için müsebbibleri hakknıda idarî ceza tatbik 
olunduğu anlaşılmış olduğundan 205 lira 74 kuruşluk mütemmim tahsisat kabul edilmek suretile mu
hassasat mikdan 249 942 891 lira 19 kuruşa iblâğ olunmuştur. 

Sarfiyat 

Mutabakat beyannamesinde sarfiyat yekûnu 228 807 122 lira 67 kuruş olduğu halde Hazine 
hesabı umumisinde 51 513 lira 4 kuruş fazlasile 228 858 635 lira 71 kuruş gösterilmiştir. 

Mutabakat beyannamesinde yazılı tediye mikdarları muhasib hesablan üzerinde Divanı muhase
batça evrakı müsbiteye istinaden yapılan tedkikat ve muhakemat neticesinde tesbit edilmiş oldıığu ve 
Encümenimizce yapılan tedkikat neticesinde bu mikdann sıhhatine kanaat hâsıl edildiği cihetle be
yannamede yazılı mikdar sarfiyat olarak kabul ve bağlı cedveller ona göre tanzim edilmiştir. 

Muhassasat bakiyesi 

Encümenimizce kabul edilen muhassasat ve sarfiyata göre muhassasat bakiyesi 21 135 768 lira 
52 kuruştan ibaret olub bundan 17 000 lirası Maarif vekâleti, 36 500 lirası Millî Müdafaa vekâleti 
Kara kısmı ve 63 804 lirası Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçelerinden olmak üzere ceman 
117 304 liranın âti senelerde mahsubu yapılmak üzere 1552 numaralı kanun mucibince avans olarak 
verildiği anlaşıldığından mukabilleri tahsisatlarından mevkuf tutulmak ve 7 619 338 lira 6 kuruşu 
Maliye vekâleti ve 1 617 lira 23 kuruşu Düyunu umumiye dairesi ve 48 lira 37 kuruşu Dahiliye ve
kâleti ve 1078 lira 12 kuruşu Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ve 526 393 lira 62 kuruşu Maarif 
vekâleti ye 2 091 163 lira 97 kuruşu Nafia vekâleti ve 177 lira 44 kuruşu Ziraat vekâleti ve 515 830 
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lira 77 kuruşu Milî Müdafaa vekâleti kara kısmıve 2 150 054 Ura 89 kuruşu Millî Müdafaa vekâ
leti hava kısmı ve 328 208 lira 77 kuruşu Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı ve 
266 723 lira 20 kuruşu Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçelerine aid olmak 
üzere ceman 13 500 634 lira 44 kuruşun gelecek seneye devri lâzmıgeldiği anlaşıldığından müteakib 
seneye devredilmek suretile ceman 13 617 938 lira 44 kuruş çıkarıldıktan sonra üst tarafı olan 
7 517 830 lira 8 kuruşun iptali lâzım görülmüş ve bağlı cedveller bu esasa göre tanzim edilmiştir. 

Varidat 

Tahakkukat : . 
Mutabakt beyannamesinde 381 523 004 lira 89 kuruş gösterildiği halde Hazine hesabı umumisin

de 381 059 592 lira 18 kuruş yazılı olduğu görülmüştür. 
Tahsilat : 
Mutabakat beyannamesinde 241 229 796 lira 23 kuruş gösterildiği halde Hazine hesabı umumisinde 

241 217 912 lira 52 kuruş yazılı olduğu görülmüştür. 
Gerek tahakkukat ve gerek tahsilattaki farkların varidata taallûk eden bir kısım mebaliğin mua

melâtı nakdiye arasına konulması ve muamelâtı nakdiyeye taallûk eden bir takım paraların varidat 
hesablanna alınması ve bunların tashihi hakkında Divanı muhasebatça yapılan tebligatın Hazinece 
tamamile yapılamaması gibi sebeblerden ileri geldiği anlaşıldığından mutabakat beyannamesinin esas 
ittihazı muvafık görülmüş ve bağlı cedveller de ona göre tanzim edilmiştir. 

Kamun lâyihası 

A - Umumî sarfiyat mikdarı beyannamede yazılı olduğu üzere 228 807 122 lira 67 kuruş olarak 
tesbit ve birinci madde ona göre tadil edilmiştir. 

B - Tahsilat mikdarı beyannamede yazılı olduğu üzere kabul ve madde ona göre tadil edilmiştir. 
C - Tahsisat harici sarfiyata göre mütemmim tahsisat mikdarı beyannamede yazılı olduğu üzere 

205 lira 74 kuruştan ibaret olduğundan 3 neü madde buna göre tadil edilmiştir. 
Ç - Ati senelerde mahsubu yapılmak üzere 1553 numaralı kanun mucibince verilmiş olan avanslara 

mukabil mevkuf tutulması icab eden tahsisatlarla 1934 malî yılı içinde sarf olunmayan ve hususî ka
nunları mucibince müteakib seneye devri ve bunların haricinde kalıb ibtali lâzımgelen muhassasat 
4 neü maddede gösterilmiş olduğundan Encümenimizce bunların ayrı ayrı maddelerde gösterilmesi 
muvafık görülmüş ve 4 neü maddede mevkuf tutulan ve 5 nei maddede 1935 malî yılına devrolunan 
ve 6 ncı maddede ibtal olunan muhassasat gösterilmek suretile tadil edilmiştir. 

D - 5 ve 6 ncı maddelerde 7 ve 8 nei madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Yukarıda izah edildiği şekilde tanzim kılınan kanun lâyihası Umumî Heyetin yüksek tasvibine 

arzedilmek üzere sunuldu. 

Di. M. E. Reisi M. M. 
N. Trabzon Trabzon 

Mitat Aydın Mitat Aydın 

Bolu Kastamonu 
E. Terlıkaya H. Dicle 

Kâtib 
Kastamonu Balıkesir 

Hilmi Çoruk II. Şeremetli 

Kırşehir Maraş 
H. Börekçi M. Erten 

Bitlis Bolu 
T. Temelli Cemil özçağlar 

Muğla * Ordu 
Cemal Kammuğla Ahmed İhsan 

Tokgöz 
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HÜKîtlîMlETÎN TEKLÎFÎ 

1934 malî senesi hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 —1934 senesi masarifi umumiyesi 
merbut (A) cedvelinde gösterildiği üzere 
(202 069 919) lira (39) kuruştur. 

MIADİDE 2 — Mezkûr sene Hazine varidatı 
umumiyesi merbut (B) cedvelinde muharrer ol
duğu veçhile (207 277 524) lira (26) kuruştur. 

MAÜDE 3 — Ayni sene zarfmda Gümrük ve 
inhisarlar, Emniyet, Nafia, îktısad, Millî Müda
faa (hava kısmı) dairelerince fasıl itibarile tah
sisat harici sarfolunan (883) lira (68) kuruş tah
sisatı mütemmime olarak kabul edilmiştir. 

MİADDE 4 — Üçüncü maddedeki mütemmim 
tahsisatın umumî tahsisata ilâvesinden ve kanu
nu mahsusları mucibince ertesi senelerde istimal 
edilmesi lâzımgelen (2 060 737) lira (70) ku
ruş ile 1552 numaralı kanuna tevfikan ertesi se
nelerde mahsubu icra edilmek üzere avans ola
rak tediye edilen ve mukabil tahsisatı mevkuf 
tutulan (727 144) lira (88) kuruşun tenzilinden 
sonra gayriez sarf kalan (8 040 283) lira (86) 
kuruş tahsisat imha edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 13 - IV -1936 

Bş. V. 
/. İnönü 
Da.V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. t M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

C. Bay ar 
Zr. V. 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1934 malî yılı hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî ma
sarifi bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 
(228 807 122) lira 67 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen yıl umum tahsilatı 
bitişik (B) cedvelinde gösterildiği üzere 
(241 229 796) lira 18 kuruştur. 

MADDE 3 — 1934 malî yılı emniyet umum 
müdürlüğü bütçesinin 377 nci ve îktısad vekâ
leti bütçesinin 673 ncü ve Millî Müdafaa vekâ
leti hava kısmı bütçesinin 831 nci fasıllarından 
fazla sarfedilen ve bitişik (A) cedvelinde ayrı 
bir sütunda gsterilen (205) lira 74 kuruş mü
temmim tahsisat olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ati senelerde mahsubu yapıl
mak üzere 1552 numaralı kanun mucibince avans 
olarak verilen ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir 
sütunda gsterilen (117 304)' lira tahsisatından 
mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5 — Muhassasattan devri meşrut 
olub bitişik (A) ' cedvelinde ayrı bir sütunda 
gösterilen (13 500 634) lira 44 kuruş 1935 malî 
yılma devf olunmuştur. 

MADDE 6 — Muhassasattan 1934 malî yılı 
içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cedvelinde 
ayrı' bir sütunda gösterilen (7 517 830) lira 
8 kuruş iptal olunmuştur. 

MADDE 7 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinlen mu-

MADDE 8 — Bu kanunu icraya Maliye ve
kili memurdur. 

( S. Sayısı : 145 ) 
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p3 

t/3 
M 

1—ı 

Cn 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

. 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat 
Başvekâlet 
Şûrayi devlet 
İstatistik U. M. 
Diyanet işleri R, 
Maliye vekâleti 
Düyunu umumiye 
Tapu ve kadastro U. M. 
Gümrük ve inhisarlar V. 
Dahiliye vekâleti 
Matbuat U. M. 
Emniyet işleri U. M. 
Jandarma umum K. 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 
Adliye vekâleti 
Maarif » 
Nafia •» 
îktısad » 
Ziraat •» 
Millî Müdafaa Vekâleti (Kara) 

» » » (Hava) 
» » » (Deniz) 

Askerî fabrikalar U. M. 
Harita U. M. 

YEKÛN 

A - CEDVELt 1552 
kanu 
bince 
avan 

Mütemmim Muhassasat bili m 
Muhassasat tahsisat yekûnu Sarfyat tula 

Lira K. L. K. Lira K. Lira K. L 

3 219 222 
388 502 
578 730 

1 228 025 
213 489 
180 504 
611 986 

42 351 590.45 
46 899 845.67 

1 090 601.80 
5 127 367.45 
4 664 086.37 

95 944 

3 219 222 
388 502 
578 730 

1 228 025 
213 489 
180 504 
611 986 

42 351590.45 
46 899 845.67 

1 090 601.80 
5127 367.45 
4 664 086.37 

95 944 
4 097 499 144.33 4 097 643.33 
8 782 085.80 
3 752 140 
5 045 862.55 
8 662 478 

10 857 036.04 
27 777 401.10 

8 782 085.80 
3 752 140 
5 045 862.55 
8 662 478 

10 857 036.04 
27 777 401.10 

2 653 256.73 48.47 2 653 305.20 
5 166 123.76 

45 536 054.40 
5 166123.76 

45 536 054.40 
9 595 933.18 12.94 9 595 946.12 
5 281 896.15 
5 507 020 

578 005 

5 281 896.15 
5 507 020 

578 005 

3 199 941.54 
373 697.86 
553240.60 

1 210 686.62 
204 965.32 
168 975.58 
576 290.27 

33 725 423.51 
46 769151.22 

1 051072.11 
4 926 845.11 
4 417 666.11 

88 217.02 
4 020 350.49 
8 570153.48 
3 693 793.56 
4 763 279.71 
7 610 313.39 
9 681316.25 

24 753 370.33 
2 230 735.59 
4 910 693.45 

44 304 774.61 
6 847 393.37 
4 853 270.89 
4 735 629.91 

565 874.77 

249 942 685.45 205.74 249 942 891.19 228 807122.67 1 
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F. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

21 

22 
23 
24 
25 
26 
A 
26 

Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Büyük Millet Meclisi 

* Tahsisat 
Harcırah 
Memurlar maaşı 
Müstahdemler ücreti 
Mtuvakkat tazminat 
Mefruşat 
Levazım T 

Muhtelif masraflar 
Millî saraylar masrafı 
Riyaset otomobili masrafı 
Mütenevvi masraflar . 
Memurlar harcırahı 
Resmî telefon masra'fi 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Matbaa işletme masrafı 
Kütüpane masrafı 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadına iş
tirak hissesi 
İnşaat ve tamiraSt 
Tesisat ve demirbaş 
Beynelmilel parlâmentolar ittihadm'm 
30 ncu kongresi hazırlık masrafı (inşaat, 
tamirat ve mefruşat masarifi dahildir.) 
Istanbulda toplanacak beynelmilel par-
lâmientolar ittihadının 30 ncu kongresi
nin masarifatı umumiyesi 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
tcar 
1933 yılına aid tahsisatsız barç karşılığı 

istimlâk bedeli 

2 303 400 
138 935 
125 457 
151 620 

21 135 
8 000 

20 500 
52 420 
90 000 
16 500 

950 
950 
200 
250 
500 
000 

Yekûn 

1 700 
21 619 

3 500 

110 000 

48 350 
2 500 
3 880 

500 
480 

2 875 

70 000 

3 219 222 

18 

Sarfiyat 
Lira K. 

2 303 400 
135 535 
125 453 
150 908 

21 135 
7 986 

19 552 
48 884 
86 611 
16 418 

7 131 
3 781 
3 139 

205 
4 497 
6 000 

1 425 
21 490 

3 495 

20 
10 
78 

81 
61 
47 
54 
31 
51 
13 
68 
91 
96 

69 
23 
36 

106 538 58 

48 260 24 
740 42 

3 880 18 
355 24 
360 

2 753 59 

70 000 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

3 399 80 
3 90 

711 22 

13 19 
947 39 

3 535 53 
3 388 46 

81 69 
818 49 
168 87 

60 32 
44 09 
2 04 

274 31 
129 59 

4 64 

3 461 42 

89 76 
1 759 58 

144 76 
120 
121 41 

3 199 941 54 19 280 46 

Riyaseti Cumhur 

27 Riyaseti Cumhur tahsisatı 
28 Memurlar maaşı 
29 Yaverler ve daire müdürlüğü 

ifa eden memur tahsisatı 
30 Muvakkat tazminat 
31 Müstahdemler ücreti 

vazifesini 

173 760 
42 654 
5 050 

3 096 
54 240 

173 760 
33 502 
4 620 

2 736 
49 514 

00 
9 152 
420 

360 
4 726 

(S. Sayısı: 145) 
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F. Muhassasatın nevi 

îptal olunan 
Muhassasat Sarfiyat tahsisat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

32 

35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
51 

Masarifi umumiye ve müstahdemler iaşesi 

Yekûn 

109 712 

388 502 
t! « 

Divanı muhasebat 

Memurlar maaşı 
1683 No. lu kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Kitab bedeli ve tercüme masrafı 
Staj için Avrupaya gönderilecek mürakıb-
lann tahsisatları ile azimet ve avdet har
cırahları 
Meremet 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eıski seneler düyunu 

418 248 
23 736 

19 260 
58 992 

6 000 
17 056 

5 000 
13 000 
2 140 
1 600 

50 
1 000 

4 500 
5 700 
2 160 

150 
138 

109 565 

373 697 

405 134 
21 942 

19 165 
49 034 

5 999 
17 052 
4 999 

12 885 
2 133 
1 444 

20 
999 

4 422 
5 699 
2 157 

15 
133 

86 

36 

97 

80 
98 
29 
57 
38 
45 
31 
08 
89 ' 
37 

32 
81 
61 
77 

146 

14 804 

13 113 
1 794 

94 
9 957 

0 
3 
0 

114 
6 

155 
29 

77 
0 
2 

134 
5 

14 

14 

03 
00 

20 
02 
71 
43 
62 
55 
69 
92 
11 
63 

68 
19 
39 
23 

Yekûn 578 730 553 240 60 25 489 40 

Başvekâlet 

55 Başvekil tahsisatı 8 400 
56 Memurlar maaşı 59 124 
57 , 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 6 000 
58 Müstahdemler ücreti 15 000 
59 Muvakkat tazminat 7 704 
60 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
61 Levazım 750 
62 Müteferrika 1 000 
63 Başvekâlet otomobili masrafı 10 000 
64 Mütenevvi masraflar 1 100 
65 Harcırah 2 000 
66 Resmî telefon masrafı 1 800 
67 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 300 
68 Matbaa masrafı 53 000 
69 Tahsisatı mesture 1 040 000 

8 400 
55 826 

240 
14 089 

6 354 
1 920 

573 
962 
949 
020 
646 
798 
187 

52 496 
1 040 000 

99 

92 

20 
90 
13 
73 
76 
98 
89 
33 
52 

3 297 01 

5 760 
910 08 

1 350 
79 80 

176 10 
37 87 
50 27 
79 24 

353 02 
1 11 

112 62 
503 48 

( S. Sayısı : 145) 
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İptal olunan 

F. 

70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

• 

81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

95 
96 

97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

Muhassasatıu nevi 

Muhtelif evrak hazinelerinin tasnif ve tev-
hjdi masrafı 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Aza hakkı huzuru 
Kitab ve risale masrafı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 

Yekûn 

Şûrayi 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah. 
Kitab ve risale mubayaa bedeli 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Eski seneler düyunu 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

15 000 
950 
500 
500 
850 

1 400 
500 
147 

1 228 025 

detvlet 

178 848 

6 000 
4 680 

12 060 
1 900 
3 750 

600 
13 900 

842 
200 
200 

3 019 

213 489 

İstatistik umum müdürlüğü 

Memurlar maaşı 
1683 Np. lu kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Resmî telefon masrafı 
Kitab ve risale masrafı 
Beynelmilel istatistik Enstitüsüne yardım 
Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 

64 274 

1 908 
12 780 
11 700 

7 500 
5 900 
2 000 
1 700 
2 000 

200 
300 

38 242 
900 

0 

Sarfiyat 
Lira 

14 075 
419 

0 
0 

519 
128 

0 
76 

1 210 686 

173 618 

6 000 
4 680 

10 689 
1 889 
3 411 

418 
486 
836 
147 
33 

2 756 

204 965 

62 830 

1 908 
12 450 
10 579 

6 234 
5 111 
1 533 
1 660 
1 859 

78 
275 

36 192 
862 

0 

K. 

60 
18 

22 
62 

60 

62 

09 

30 
55 
05 
10 
31 
74 

18 

32 

36 

62 
50 

27 
36 
92 
72 
31 
15 
15 
06 

tahsisat 
Lira 

924 
530 
500 
500 
330 

1 271 
500 

70 

17 338 

5 229 

1 370 
10 

838 
181 
903 

5 
53 

167 
262 

8 523 

1 443 

329 
1 120 
1 266 

788 
466 

39 
140 
121 
24 

2 049 
37 

Q 

K. 

40 
82 

78 
38 

40 

38 

91 

70 
45 
95 
90 
69 
26 
00 

82 

68 

64 

38 
50 

73 
64 
08 
28 
69 
85 
85 
94 
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Muhassasatm nevi 

109 Umumî nüfus sayımı tecrübeleri masarifi 
. umumiyesi 

110 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

30 000 
1 100 

180 504 

Sarfiyat 
Lira 

26 586 
813 

168 975 

K. 

38 
78 

58 

İptal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

3 413 62 
286 22 

11 528 42 

Diyanet işleri reisliği 

115 Memurlar maaşı 
116 1683 No. lu kanunun 58 nci maddesi muci

bince verilecek tekaüd ikramiyesi 
117 Merkez müstahdemleri ücreti 
118 Vilâyet müstahdemleri ücreti 
119 Muvakkat tazminat 
120 Müstahikini ilmiye maaş ve tahsisatı fev

kalâdesi 
121 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
122 Merkez levazımı 
123 Merkez müteferrikası 
124 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
125 Vilâyet levazımı 
126 Vilâyet müteferrikası 
127 Mütenevvi masraflar 
128 Harcırah 
129 Resmî telefon masrafı ve mükâleme bedeli 
130 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
131 Kuranı kerim ve ahadisi şerife tercüme ve 

tefsir ücretlerile bunların ve hutbelerin 
ve dinî eserlerin tabı ve neşir masrafı 

132 788 No. lu kanunun tatbiki masrafı 
133 Geçen sene düyunu 
134 Eski seneler düyunu 

Yekûn 

14 248 

5 000 
4 080 
14 940 
5 268 

32 800 
500 

1 000 
600 
300 

2 200 
1 100 
5 900 
2 000 
100 
50 

16 000 
1 900 
1 000 
3 000 

11 986 

487 951 

3 924 
4 060 
14 239 
4 789 

30 566 
498 
998 
599 
240 

2 025 
813 

4 483 
1 184 
100 
36 

15 483 
858 
933 

2 500 

576 290 

92 

76 
95 
50 

92 
58 
99 
42 

31 
78 
80 
43 

80 

50 
73 
64 
24 

27 

26 296 

1 076 
19 
700 
478 

2 233 
1 
1 
0 
60 
174 
286 

1 416 
815 

13 

516 
1 041 

66 
499 

35 695 

08 

24 
05 
50 

08 
42 
01 
58 
00 
69 
22 
20 
57 

20 

50 
27 
36 
76 

73 
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F. Muhassasatın nevi 

141 Vekil tahsisatı 
142 Memurlar maaşı 
143 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi 

144 Merkez müstahdemleri 
ücreti 

145 Vilâyet müstahdemleri 
ücreti 

146 Muvakkat tazminat 
147 Herkez mefruşat ve de

mirbaşı 
148 Merkez levazımı 
149 Merkez müteferrikası 
150 Vekâlet otomobili masrafı 
151 Vilâyat mefruşat ye de

mirbaşı 
152 Vilâyat levazımı 
153 Vilâyat müteferrikası 
154 Mütenevvi masraflar 
155 Harcırah 
156 Eesmî telefon masrafı 
157 Ücretli muhabere ve mü-

kâleme masrafı 
158 Mukannen masraflar 
159 Vergi ve tasfiye işleri 

ile iştigal eden komis
yonların masrafı 

160 Cibayet masrafı 
161 Muamelâtı nakdiye 
162 2265 numaralı kanunun 

23 ncü maddesi mucibin
ce verilecek yem bedeli 

163 Tahrir masrafı 
164 İstimlâkin gayri surette 

tefevvüz olunan emval 
bedeli 

165 Ecnebi mütehassıs ve 
tedkikat bürosu masrafı 

166 Avrupaya gönderilecek 
müfettişler harcırahı 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira 

Maliye vekâleti 

4 800 
6 357 354 

38 400 
150 020 

10 000 

60 000 

18 000 

11 

37 000 

219 506 71 

523 421 40 
152 713 50 

9 000 
19 900 
6 000 
5 900 

40 000 
75 000 
26 000 

341 524 
287' 000 

6 900 

50 

10 000 
1 408 414 09 

237 260 
42 540 

1 151 916 

4 800 
6 003 048 

496 410 
145 723 

31 837 
71 317 
18 917 

299 583 
224 469 

6 268 

K. 

17 

35 178 

188 655 79 

64 
05 

8 411 03 
18 788 22 
5 211 34 
5 538 70 

71 
37 
90 
97 
01 
55 

9 246 91 
1 399 120 11 

159 944 99 
36 307 78 

1 134 770 16 

30 069 66 
127 215 03 

3 389 44 

40 927 50 

14 222 49 

Gelecek seneye 
devr olunan tah- Ibtal olunan 

sisat tahsisat 
Lira K. Lira K. 

0 
354 305 

1.822 

94 

30 850 

27 010 
6 990 

588 
1 111 
788 
361 

8 162 
3 682 
7 082 
41 940 
62 530 

631 

753 
9 293 

77 315 
6 232 
17 145 

8 330 
22 804 

6 610 

19 072 

3 777 

92 

76 
45 

97 
78 
66 
30 

29 
63 
10 
53 
99 
45 

09 
98 

01 
22 
84 

34 
97 

56 

50 

51 
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F. Muhassasatın nevi 

167 Staj için ecnebi mem
leketlere gönderilecek 
Maliye memurlarının 
tahsisat ve harcırahları 

İ68 Kavanin nizamat ve mu-
karreratı maliye telfik 
ve tertib masrafı 

169 Kitab vev mecmua mas
rafı 

170 Tedkikatı maliye mas
rafı 

171 Mekteb ve kurs masrafı 
172 îrad getiren millî emval 

masrafı 
173 îrad getirmeyen millî 

emval masrafları 
174 Millî emval müşterek 

masrafları 
175 İstimlâk bedeli 
176 Damga matbaası 
177 788 numaralı kanunun 

tatbiki masrafı 
178 Geçen sene düyunu 
179 Eski seneler düyunu 
180 Masarifi gayri melhuza 
182 Darüşşafakaya muavenet 
183 Himayeietfal cemiyeti

ne muavenet 
184 Hilâliahmer cemiyetine 

muavenet 
185 Sporu himaye eden ce

miyetlere yardım 
186 Muhtelit mübadele ko

misyonu masrafı 
187 1351 numaralı kanun 

mucibince sarfolunacak 
Ankara şehri imar mas
rafı 

188 161, 239, 484 numaralı 
kanunlar mucibince is
timal olunacak kereste 
rüsumu karşılığı 

189 Ford mukavelenamesi 
mucibince verilecek prim 
karşılığı 

Muhassasat 
Lira K. 

20 000 

Öelecek seneye 
devrolunan tah- îbtal olunan 

Sarfiyat sisat tahsisat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

164 512 

5 000 

3 000 

164 512 

5 000 

17 000 

1 100 

3 500 

1 500 
32 440 

24 000 

320 723 83 

23 000 
24 500 
93 700 

130 000 
110 000 
80 000 
50 157 
15 000 

20 000 

678 000 

105 000 

60 000-

1 100 

3 405 

40 
29 698 

6 876 

264 831 

14 789 
8 970 
69 885 

103 306 
•104 671 
71 196 
48 748 
15 000 

20 000 

678 000 

105 000 

60 000 

98 

76 

86 

40 

24 
10 
92 

27 
96 
60 
77 

. 

1 898 1.5 

94 

1 460 
2 741 

17 123 

53 994 

8 210 
15 529 
23 814 

26 693 
5 328 
8 800 
1 408 

5. 

02 

00 
24 

14 

28 

76 
90 
08 

73 
04 
40 
23 

' • " 

0 0 
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F. Muhassasatm nevi 

19̂ 0 İhtiyat tahsisatı 
191 Van gölü mülhak bütçe

sine muavenet 
192 Ajans, telgraf ücreti 
193 Sergi binası inşası için 

Millî iktısad ve tasarruf 
cemiyetine yardım 

194 Ankara Belediyesine ik
raz 

F. M. Ğayrimenkuller satış ha
sılatı 

» Maliye teşkilâtı karşılığı 
» Adapazarı Türk ticaret 

bankasına Hazinenin iş
tirak hissesi 

» Ankara su tesisatı 
» Mahalli idareler hissele

rine aid nâzım sarfiyat 
» Eski seneler mahsubatı 

Buğday koruma karşılığı 
Hususî idarelerin 1933 
malî senesi sonuna ka
dar ödemedikleri borçla
ra verilen 

Muhassas 
Lira 

0 

54 000 
70 000 

48 000 

250 000 

400 000 
101 772 

250 000 
715 054 

at 
K. 

94 

Sarfiyat 
Lira 

30 000 
70 000 

48 000 

250 000 

5 000 
20 337 

250 000 
712 672 

K. 

73 

28 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

395 000 

2 382 66 

îbtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

24 000 

81 434 27 

• • • - — 

18 490 548 20 17 073 441 40 1 417 106 80 
1 424 654 23 1 424 654 23 

775 003 13 775 003 13 
2 871 90 2 871 90 

6 260 236 12 457 285 67 5 802 950 45 

308 746 79 308 746 79 

Umumî yekûn 42 351 590 45 33 725 423 51 7 619 338 06 1 006 828 88 

Düyunu umumiye 

201 % ,5 faizli, istikrazı da
hilî 

202 2094 numaralı kanun 
mucibince çıkarılan ik-
ramiyeli dahilî istikra
zın faiz ve itfa bedelleri 
ile komüsyon, sigorta ve 
sair masrafları karşılığı 

203 Ikramiyeli donanma pi
yangosu 

204 1710 ve 1962 numaralı 
kanunlar mucibince Zi
raat bankasına verilecek 
traktör tazminatı 

1 081 356 

1 132 938 

30 075 

750 000 

1 081 352 64 

1 132 938 

30 075 

750 000 

3 36 
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F. Muhassasatın nevi 

205 1885 numaralı kanun 
mucibince istanbul mec
burî istimlâk bedeli 

206 Mahsubu umumî kanunu 
mucibince verilecek tas-
fiyei düyun tahvillerinin 
1932, 1933, 1934 faiz ve 
amortismanı ile komüs-
yon, sigorta ve sair mas
rafları karşılığı 

207 1932 muvazenei umumi
ye kanununun 11 nci 
maddesi mucibince veri
lecek tahvilâtın 1932, 
1933, 1934 faiz ve amor
tismanları ile bono, ko-
müsyon, sigorta ve sair 
masrafları karşılığı 

208 Cumhuriyet Merkez ban
kası hesabı 

209 Düyunu umumiye sene
lik mürettebatı ve mec
lisi idare masarifi ola
rak isabet eden 

210 Komerçiyale taksiti 
211 1740 numaralı kanun 

mucibince verilecek tak
sit 

212 1722 numaralı kanun 
mucibince kibrit istikra
zı faiz ve itfa mürette
batı 

213 2284 numaralı kanun 
mucibince verilecek pa
ralar 

214 944 ve 1091 numaralı 
kanunlar mucibince çı
karılan Hazine bonoları 

215 664, 1013, 1077, 1244, 
1550 numaralı kanunlar 
mucibince çıkarılan bo
nolar ve bu mahiyetteki 
borçlar 

Muhassasat 
Lira K. 

179 484 

68 000 

660 000 

3 322 530 

5 456 937 
209 433 

38 100 

1 090 659 

643 786 

2 984 574 

Sarfiyat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

175 991 15 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

3 492 85 

57 297 67 10 702 33 

655 947 10 

3 322 530 

5 456 936 40 
209 429 80 

4 052 90 

0 60 
3 20 

38 100 

1 040 658 65 

643 786 

2 943 712 70 

50 000 35 

40 861 30 

8 866 372 8-866 372 
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F. Muhassasatın nevi 

216 2309 numaralı kanun 
mucibince îzmir nhtım 
şirketi taksiti 

217 Vatanî hizmet mukabili 
maaş ve tahsisatı fevka
lâdeleri 

218 Mütekaid, dul, yetim ma
aşları ve tahsisatları 

219 551 numaralı kanun mu
cibince harb malûllerine 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

63 161 

38 226 

63 160 09 

31 473 75 

0 91* 

6 752 25 

17 551 498 02 17 551 498 02 

220 
221 

222 

Mü. 
222 

F.M. 

» 

F. 

225 
226 

227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

verilceek arazi bedeli 
Muhtelif borçlar 
Bonoların tecilinden do
ğan borçlar 
2580 numaralı kanun 
mucibince Sümerbanka 
verilecek taksit 

Ergani bakır madeni iş
tirak hissesi ve faiz 
Sivas - Erzurum hattı is
tikrazı masrafı 
tkramiyeli istikraz mas
rafı 

Umumî yekûn 

Muhassasatın 

Memurlar maaşı 

40 000 
34 373 

6 000 

2 200 000 
. 

406 219 

4 300 

41 823 

46 899 845 

nevi 

17 

77 

71 

67 

Tapu ve kadastro 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyaft müstahdemin ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası. 

32 123 
29 102 

5 940 

2 200 000 

406 219 

2 683 

41 823 

46 769 151 

06 

77 

17 

54 

71 

22 

Muhassasat 
Lira K. 

umum müdürlüğü 

596 304 

5 520 
43 440 
51 300 
14 000 
2 500 
1 800 
1 000 
5 000 
8 250 
3 000 

1 617 

1 617 

Sarfiyat 
Lira 

583 224 

5 172 
40 687 
49 993 
12 687 
2 423 
1 664 

989 
4 587 
7 828 
2 853 

23 

23 

K. 

06 

12 
75 
38 
60 
85 
45 
21 
51 
91 
76 

7 877 
5 270 

59 

129 077 

94 

23 

22 

iptal olunan 
tahsisat 

Lira 

13 079 

347 
2 752 
1 306 
1 312 

76 
135 
10 

412 
421 
146 

K. 

94 

88 
25 
62 
40 
15 
55 
79 
49 
09 
24 
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F. Muhassasatın nevi 

236 
237 

•238 
239 
240 
241 
242 

243 

Mütenevvi masraflar 
Harcırah ' 
Resmî telefon 'mükâleme bedeli 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
Mahkeme harçlairı 
Kadastro ve tahdid heyetleri masrafı ,, 
İstinsah ve münakale ve kroki yapımak ve 
kayıdlaTi ayırmak için istihdam oluna
cak muvakkat memurlar ücreti 
İskândan müdevver muamelâtın tapu ka-
yıdlarını çıkarmak için istihdam, .edile
cek muvakkat memurların harcırahları 

1 

Muhassasat .. 
Lira 

18 539 
42 015 
• '345 

50 
0 

206 490 

19 820 

K: 

80 

Sarfiyat 
Lira 

17 289 
39 362 

155 
. . 48 
, 0 

198 099 

18 886 

K. 

23 
69 
95 
78 

66 

02 

İptal .olunan 
tahsisat 

Lira K. 

1250 57 
2 652 31 

189 05 
1 22 

, "'" o 
8 390 34 

933 98 

244 
245 
246 
247 
248 

fc 

251 
252 
253 

254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 

270 

ile yevmiyeleri, ücret ve sair masrafı 
Tapu ve kadastro tatbikat kursu 
788 numaralı kanunun tatbiki masralfı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Pariste toplanacak fotoğrametre kongresi
ne gideceklerin harcırah ve yevmiyeleri 

Yekûn 

22 318 
20 65.0̂  
19 630' 
2 790 
3 440 

2 400 

1 090 601 80 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı f . 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyet müstahdemleri' ücreti 
Muvâkkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı • 1 % ̂ .«r- v 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili masrafı 
Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyet levazımı , , 
Vilâyet müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Mukannen masraflar. 
Gümrük ambarlarında zayi olan eşya taz
minatı 
Mütenevvi masraflar 

4 800 
1 285 757 

39 800 
41 095 
26 673 
45 300 

3 300 
- 8 400 

3 500 
3 500 

28 900 
34 500 
13 400 
63 208 
64 792 
2 400 
2 400 

191 837 

0 
17 626 

81 

98 

88 

05 

20 225 
20 217 
17 165 
2 524 
3 023 

1 960 

1 051 072 

4 800 
1 284 5İ9 

30 144 
39 421 
25 661 
43 853 
3 129 
7 518 
2 969 
3 274 

28 160 
31 425* 
12 054 
56 456 
60 091 
1 938 
2 163 

191 837 

0 
13 970 

95 
13 
56 
04 
76 , 

..74.... 

11 

• - • • - • i . -

38 
17 
74 ' 
02 
24 
93 
70 
21 
03 
60 
55 
62 
31 
01 
05 

.- ' ! 

67 

2 092 
432 

2 464 
265 
416 

439 

39 529 

37 238 

9 656 
1 674 
1 011 
1 446 

170 
881 
530 
225 
739 

3 074 
1 345 
6 752 
4 700 

461 
236 

0 

0 
3 655 

05 
87 
44 
96 
24 

26 

,69 

19 

00 
60 
83 
26 
98 
76 
07 
30 
79 
97 
40 
33 
38 
69 
99 

33 
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271 Muharreratı umumiye ve sair matbuİarm 
tabı, teclid, kağıd ve sair levazım masrafı 

272 Tarife repertuarı ye izahnamesi masrafları 
273 Tartı âletleri mubayaa ve tamir masrafları 
274. İnşaat ve tamirat 
275 Tatbikat kursuna celb edilecek memurlara-

1616 numaralı kanunun 4 ncü maddesi 
mucibince verilecek yevmiye 

276 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
277 Geçen sene düyunu 
278 Eski seneler düyunu 

f281 Maaşatı umumiye 
282 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
283 Müstahdemler ücreti 
284 1107 numaralı kanun mucibince gedikli 

küçük zabitlere verilecek aile zaönmı 
285 1918 numaralı kanunun 70 nci maddesi 

mucibince verilecek ihtisas ücreti 
286 Muvakkat tazminat 
287 Mefruşat ve demirbaş 
288 Levazım 
289 Müteferrika 
290 Mütenevvi masraflar 
291 Harcırah 
292 Resmî telefon masrafı 
293 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

,Î294 Kara ve deniz muhafaza vesaiti masrafları 
295 Muayyenat 
296 Tamir ve tazmin masrafı 
297 Muhafa'za kuvvetleri umumî masrafları 
298 İstihbarat masrafları 
299 Nakliyat 
300 Tercüme ücreti 
301 İhtisas mahkemelerine celbedilecek şa- { 

hidlerle ehlivukuf ve hibrenin yol mas- >,, 
rafları ile ücretleri ve cürmün zahire ih
racı için ihtiyarı zarurî masraflar askerî 
ihtisas mahkemelerince sürgün cezasile 
mahkûm olacakların yol masrafı 4 000 

302 İnşaat ve tamirat , 23 000 
303 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 4 604 r 

304 Geçen sene düyunu 2^)89 50 
,305 Eski seneler düyunu 4 291 

( S . .Sayısı: 145) 

Muhassasat 
Lira K. 

z~z-:~p :: 
2 729 
10 750 
53 869 

5 8ÖÖ 
16 650 
3 821 18 
8 158 

1 699 507 '; 

13 392 
; 404 720 

1 800 

29 100 
4 710 
7 500 
21 700 
8 472 

42 733, 50 
34 000' 

350 
2 750' 

305 ,023,, 
153 320 
1 605 

263 364 
70 000 
16 600 
1 140 

Sarfiyat 
Lira 

4833 
2 720 
10 137 
47 652 

5 730 
13 078 
3 814 
8 079 

1 648 513 

9 636 
389 318 

295 

29 068 
4 312 
7 332 
20 577 
8 027 

41 706 
31 524 

211 
1 931 

302 183 
148 279 
1 271 

258 820 
70 000 
16 063 
1 049 

K. 

93 

43 
10 

-
34 
45 
83 
58 

68' 

'77 

38 
80 
96 
22 
55 
18 
89 
15 
32 
14 
10 
84 
46 

15 
07 

İptal olunan 
tahsisat 
Lira 

1016 
9 

6 612 
6 216 

70 
3 571 

6 
78 

50 993 

3 756 
15 401 

1 504 

31 
397 
167 

1 122 
444 

1 027 
2 475 
138 
818 

2 839 
5 040 
333 

4 543 

536 
90 

K. 

07 
00 
57 
90 

66 
73 
17 
42 

32 

23 

62 
20 
04 
78 
45 
32 
11 
85 
68 
86 
,90 
16 
54 

85 
93 

3 052 
14 229 
1 409 
2 073 
4 274 

19 
44 
06 
62 
63 

947 
8 770 
3 194 

15 
16 

81 
56 
94 
88 
37 
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F. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

îptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

306 Gümrük ve inhisarlar vekâleti muhafaza 
umum kumandanlığının 1933 yılında öde
nemeyen tekaüd ikramiyesi 

F . M. Kaçakçılıkla mücadele edenlere verilecek 
tazminat 

Umumî yekûn 

5 436 

13 342 55 

4 848 

3 400 

588 

9 942 55 

5 127 367 45 4 926 845 İ l 200 522 34 

F. Muhassasatın nevi 

311 Vekil tahsisatı 
312 Memurlar maaşı 
3.1.3 1683 numaralı kanunun 

58 nei maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ik
ramiyesi ve 1700 numa
ralı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince verilecek 
ikramiye 

314 Merkez müstahdemleri 
ücreti 

31.5 Vilâyat müstahdemleri 
ücreti 

316 Muvakkat tazminat 
317 1437 numaralı kanun 

mucibince Mülkiye mek
tebi mezunlarına verile
cek avans 

318 Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 

319 Merkez levazımı 
320 Merkez müteferrikası 
321 Vekâlet otomobili mas

rafı 
322 Vilâyat mefruşat ve de

mirbaşı 
323 Vilâyat levazımı 
324 Vilâyat müteferrikası 
325 Mütenevvi masraflar 
326 Harcırah 

Muhassasat 
Lira K. 

delecek seneye 
devrolunan tah- îbtal olunan 

Sarfiyat sisat tahsisat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Dahiliye vekâleti 

4 800 
3 059 254 

4 800 
2 989 163 

2 000 

4 000 

27 

28 000 

22 620 

180 900 
40 884 

17 508 

13 338 

174 734 
29 300 

10 

03 
70 

10 000 
14 500 
3 500 

5 952 
12 621 
3 036 

80 
20 
19 

3 862 78 

1 000 
45 000 
3 000 
43 340 
110 000 

1 000 
44 411 
2 457 
38 894 
102 335 

54 
28 
56 
32 

70 090 73 

10 492 

9 281 

6165 
11 583 

90 

97 
30 

2 000 

4 047 
1 878 

463 

20 
80 
81 

137 22 

588 46 
542 72 

4 445 44 
7 664 68 
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F. 

327 

328 
329 

330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 

341 

342 

343 
344 
345 
346 

347 

348 

Muhassasatm nevi 

Dahilde ve hariçte ola
cak idarî ve mahallî 
kongreler masrafı ve 
gönderilecek veya geti
rilecek memurlar harcı
rahı 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme masrafı 
Mahkeme harçları 
Devir harcırahı 
iskân masrafı 
Tavizat 
İnşaat ve tamirat 
Nüfus masrafı 
Mecmua masrafı 
Müstahdemler ücreti 
İdare masrafları 
Harcırah 
Otomobil ve vesaiti nak
liye masrafı 
Muhacirin iskânı fevka
lâde tahsisatı 
788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Mebus seçimi masrafı 
İskân edilmiş ve edile
cek muhacirlerin ma
sarifi umumiyesi ve bu
nun için dahilde ve ha
riçte kullanılacak me
murların ücret, yevmi
ye ve harcırahları 
İskân işlerine aid 1933 
yılının tahsisatsız borç
ları 
İnşaat 

Muhassasat 
Lira . K. 

2 000 
2 200 

3 000 
0 

29 000 
58 54-8 37 
3 500 

43 480 
10 000 
6 000 

41 520 
7 500 
7 000 

16 540 

250 000 

62 000 
23 200 
25 800 
30 000 

400 000 

50 000 
20 000 

Sarfiyat 
Lira 

2 000 
1 159 

2 053 

26 067 
45 820 

2 975 
37 089 

5 797 
5 655 

40 899 
7 494 
5 755 

16 008 

230 500 

42 328 
21 908 
21 813 
27 159 

•- • 

383 752 

47 686 
325 

K. 

19 

02 

22 
06 
65 
27 
96 
02 
32 
16 
83 

55 

64 

89 
23 
91 
01 

50 

91 

sisat 
Lira 

4 

-

Gelecek seneye 
devrolunan tah- Îbtal olunan 

tahsisat 
K. Lira K. 

48 37 

1 040 81 

946 98 

2 932 
12 679 

524 
6 390 
4 202 

344 
620 

5 
1 244 

531 

19 499 

19 671 
1 291 
3 986 
2 840 

78 
94 
35 
73 
04 
98 
68 
84 
17 

45 

36 

11 
77 
09 
99 

16 247 50 

2 313 09 
19 675 00 

Umumî yekûn 4 664 086 37 4 417 666 11 48 37 246 371 89 

(S. Sayısı: 145) 
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351 
352 
353 
354 
35(Ş 
356 

.•357,. 

' " t ; ı i .-'>.:•. • . i ' :J ; ' 

Muhassasatın nevi 

. • 

Memurlar maaşı 
Ücret 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve demirbaş 

i Levazım 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 

— z 

Muhassasat 
Lira 

Matt 

K. 

>uat um 

&,-— 

;, .Şarf;jvat: 

ıLira ..; 

um müdürlü 

5 208 
43 800 

1 080 
100 

5 050 
1 850 

38 356 

K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
I4ra -].,..K, 

•••;•• . . , * • % * . - • ı . V v 

4 835 68 
41 683 89 

/,.••• 658 16 
82 02 

3 786 60 
1459 97 

36 010 70 

İbtal olunan 
tahsisat 
Lira ,K. 

372 32 
2 116 11 

421 84 
17 98 

1 263 40 
690 03 

2 845 30 

Yekûn 95 944 88 217 02 .7 726v 98 



Muhassasat 
F. Muihassasatın nevi Lira K. 

Emniyet işleri 

361 
362 

363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374; 
375 
ffîft' 
377 
378̂  
379 
380 

381 
382 
3g£ 

384 

385 

Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyat müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vüâyat mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikaca 
Vilâyat ikramiyesi 
Mfttieneyvi masraflar 
Üârcıran 
Resmî telefon masarfı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Levazım 
Mütenevvi masraflar 
Vesaiti nakliye masrafı -
Polis telef onlarını tesis, tamir ve işletme mas
rafı 
Polis karakollarının tamir masrafı 
İstihbarat masrafı 
Polis mecmuası tabı, mevaddı ibtidaiye ve 
müteferrik masrafı 
1475 numaralı kanun mucibince verilecek 
tazminat 
Beynelmilel müessesata iştirak masrafı 

3 336 280 

10 001 
8 070 

47 668 
94 144 
2 000 
4 200 
2 600 
6 000 

28 000 
2 500 
i ood 

44 058 
47 500 
1 650 
6 000 

110 500 
4 700 

37 00Ö 

1 500 
4 000 

200 000 
• \.-"\;'; 

5 0Ö0 

1 000 
600 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

um müdürlüğü 

' 

•:tr _ •.; 

144 33 

-

Muhassasat 
yekûnu 

Lira 

3 336 280 

10 001 
8 070 

47 668 
94 144 
2 000 
4 200 
2 600 
6 000 

28 000 
2 500 

'^Noö1 

44 058 
47 50Ö 
1 65Ö 
6 000 

119 644 
4 700 

37'<JÖÖ 

1 500 
4 ÖÖÖ 

200 000 

5ÖÖÖ 

i öoo 



p. Muhassasatm nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

386 Polis mektebleri masarifi idaresi 2 000 
387 1700 numaralı kanunun 2 nci maddesi mu

cibince Avrupaya staj için gönderilecek me
murların harcırah ve tahsil masrafı 6 878 

388 2185 numaralı kanun mucibince Ankarada ya
pılacak Polis mektebi inşaat, tesisat ve saire 
masrafı 50 000 

389. Süvari polis hayvanları mubayaası ve le
vazımı ve takım, -masrafı 

390 788 numaralı kanunun ta 
391 Geçen sene düyunu 
392 Eski seneler düyunu 

ki masrafı 

Umumî yekûn 

12 000 
3 250 
5 000 
3 400 

4 097 499 

Mütemmim Muhassasat 
tahsisat yekûnu 

Lira K. Lira 

2 000 

6 878 

144 33 

50 000 

12 000 
3 250 
5 000 
3 400 

4097 643 
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F. Muhaseasatın nevi 

Jandarma umum 
393 Maaşatı umumiye 
394 1683 No. lu kanunun 58 nci maddesi muci

bince verilecek tekaüd ikramiyesi 
395 Müstahdemler ücreti 
396 Muvakkat tazminat 
397 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
398 Merkez levazımı 
399 Merkez müteferrikası 
400 Kumandanlık otomobili masrafı 
401 Vilâyet mefruşatı ve demirbaşı 
402 Vilâyet levazımı 
403 Vilâyet müteferrikası 
404 Mütenevvi masraflar 
405 Harcırah 
406 Resmî telefon masrafı 
407 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
408 Mahkeme harçları 
409 Tâyinat 
410 Levazımı askeriye 
411 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
412 Nakliyat 
413 Hastalanan ve yaralanan efrad ve hayvan

ların ve müsademede yaralanan zabitlerin 
tedavi masrafları, levazımı sıhhiye ve bay-
tariye bedeli 

414 inşaat ve tmirat ve bina mubayaa masraf
ları 

415 İkramiye ve tazminat 
416 Vesâiti nakliye masrafı 
417 Memleket dahil ve haricinde ücretli mües-

sesatı sıhhiyede tedavi ettirileceklerin mas
rafı 

418 Spor masrafı 
419 Zabıtaya verilecek hayvan tavizi 
420 Ankarada yapılateak Jandarma mektebi, 

inşaat, tesisat ve saire masrafı 
421 Jandarma mektebi eri masrafı 
422 Matbaa masrafı 
423 Satınalma komisyonu ve ambar masrafı 
424 Geeen sene düyunu 
425 Eski seneler düyunu 
426 Temdidli efradın 1933 yılı karşılıksız ala

cakları 

Umumî yekûn 

( S . Say ıp: 145) 

Muhassasa/t 
Lira K. 

im kumandanlığı 
2 391 196 

22 800 
16 700 
17 500 
51 000 
8 500 
1 000 
1 750 

22 610 
128 600 
15 500 
95 080 
173 871 
2 000 
1 000 

0 
4 132 512 
907 970 
91 596 80 
310 000 

Sarfiyat 
Lira 

2 366 514 

22 704 
15 966 
17 263 
40 569 
8 185 
989 

1 441 
20 535 
125 586 
14 497 
87 401 
135 951 

770 
752 
0 

4 103 670 
870 105 
79 527 

288 444 

K. 

11 

22 
80 
47 
23 
98 
70 
42 
60 
85 
69 
33 
34 
74 

24 
56 
60 
43 

İptal olunan 
tahsisat 
Lira 

24 681 

96 
733 
236 

10 430 
314 
10 
308 

2 074 
3 013 
1 002 
7 678 
37 919 
1 229 
247 
0 

28 841 
37 864 
12 069 
21 555 

K. 

89 

78 
20 
53 
77 
02 
30 
58 
40 
15 
31 
67 
66 
26 

76 
44 
20 
57 

38 000 
91 500 

25 000 
5 000 

2 200 
1 000 

15 000 

100 000 
37 000 
3 500 
3 200 
25 000 
14 500 

30 000 

8 782 085 80 

35 732 
90 030 

20 568 
3 426 

1 892 
506 

13 530 

98 910 
35 513 
3 322 
2 888 
24 910 
13 039 

25 005 

8 570 153 

50 
02 

22 
06 

94 

15 
84 
12 
45 
75 
07 

05 

48 

2 267 
1 469 

4 431 
1 573 

308 
493 

1 470 

1 089 
1 486 . 
177 
311 
89 

1 460 

4 994 

211 932 

50 
98 

78 
94 

06 

85 
16 
88 
55 
25 
93 

95 

32 



26 

•F. 

431 
432 

433 

434 
435 

436 
437 
438 
439 

440 
441 
442 
443 

444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 

454 

455 

456 
457 
458 
459 
460 

•Muhasşasatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

îptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

ı Hariciye 
Vekil tahsisatı 
Elçilik ve konsolosluklar memurları maaş 
ve temsil tahsisatı ile akçe farkı ve merkez 
memurları maaşı 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri 
ücreti ve akçe farkı 
Muvakkat tazminat 

, Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Eicnebi memleketlere çekilecek telgraf ve 
gönderilecek mektub ve paketler masrafı 
Merkez müteferrikası ve nakli nukud 
Vekâlet otomobili masrafı 
Elçilik ve konsolosluklar masrafı 
Elçilikler için mubayaa olunacak otomobil 
bedeli 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah ve kurye masrafı 
Resmî telefon masrafı 
Beynelmilel müessesat ve cemiyeti akvam 
Mütenevvi masraflar 
Ecnebi misafirler otomobil masrafı 
Telifat ve neşriyat 
Matbaa masrafı 
Kongre, konferans, komisyonlar masrafı 
Hakem mahkeme ve heyetleri ile uzlaşma 
komisyonları 
Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve ma
sarifi 
Tahdidi hudud komisyonu ücreti, harcırah^ 
idare masrafları ve kule masrafı 
Ajans tahsisatı 
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Dahilde ve hariçte alınacak bina bedeli 

ı vekâleti 
4 800 

1 510 955 

1 500 
42 420 

278 965 
36 000 
2 500 
11 800 

39 400 
5 000 
5 900 

452 900 

18 900 
2 110 

112 500 
7 250 

127 600 
451 950 
4 400 
9 000 
650 

65 000 

0 

40 300 

48 000 
150 000 
9 340 
7 500 

' 5 500 
300 000 

4 800 

1 497 743 

1 500 
41 844 

273 437 
30 502 
2 429 
11 573 

39 301 
3 892 
5 885 

441 408 

18 673 
2 108 

107 018 
6 931 

127 582 
443 679 
4 389 
8 856 
550 

64 582 

0 

40 197 

44 633 
150 000 
7 754 
7 278 
5 236 

300 000 

04 

08 

80 
93 
88 
47 

78 
48 
25 
02 

56 
16 
' 71 
95 
25 
20 
75 
90 
71 
33 

70 

83 

59 
74 
45 

13 211 

0 
575 

5 527 
5 497 

70 
226 

98 
1 107 

14 
11 491 

226 
1 

5 481 
318 
17 

8 270 
10 
143 
99 
417 

0 

102 

3 366 

1 585 
221 
263 
0 

96 

92 

20 
07 
12 
53 

22 
52 
75 
98 

44 
84 
29 
05 
75 
80 
25 
10 
29 
67 

30 

17 

41 
26 
55 

Umumî yekûn 3 752 140 3 693 793 56 58 346 44 

(S . Sayısı: 145) 
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F . 

465 
466 
467 

468 

469 

470 
471 

472 

473 
474 
475 

476 

477 
478 
479 
480 
481 

482 
483 

484 
485 
,-i r\ 

486 

487 

488 

489 
490 
491 

Muhassasatın nevi 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 
58 nei maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi 
Merkez müstahdemleri 
ücreti 
Vilâyat müstahdemleri 
ücreti 
Muvakkat tazminat 
1437 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili mas
rafı 
Vilâyat mefruşat ve de
mirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahı 
Bestoî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme masrafı 
Mahkeme harçları 
Sarı ve salgm hastalık
larla mücadele masrafı 
Trahom mücadele mas
rafı 
Zührevî hastalıklarla 
müeadele masrafı 
Cüzam mücadele mas
rafı 
Verem mücadele masrafı 
Sıtma mücadele masrafı 
Mütenevvi masraflar 

Muhassasat 
Lira 

Sıhhat ve içt 

4 800 
1 362 960 

4 500 

158 327 

292 547 
26 712 

7 200 

1 500 
6 000 
1 300 

3 500 

10 000 
14 700 
3 000 

18 830 
44 020 

4 000 
600 

1 400 
0 

54 447 

162 963 

212 800 

4 350 
36 050 

918 645 
7 500 

K. 

imaî 

68 

41 

77 

75 

35 

87 

Sarfiyat 
Lira 

sisat 
K. Lira 

muavenet vekâleti 

4 800 
1 203 222 

4 500 

103 720 

265 252 
22 111 

6 800 

1 373 
5 847 
1 128 

3 299 

9 869 
14 295 
2 735 

18 601 
41 599 

3 841 
558 

1219 
0 

53 055 

159 876 

211 622 

4 190 
34 203 

915 344 
7 237 

45 

03 

51 
49 

15 
82 
34 

65 

89 
55 
30 
22 
17 

51 
09 

- -
23 

59 

92 

56 

69 
09 
29 
01 

Gelecek seneye 
devrolunan tah- Ibtal olunan 

tahsisat 
K. Lira K. 

159 738 23 

54 607 38 

27 294 49 

4 600 51 

400 

126 85 
152 18 

171 66 

200 35 

130 11 
404 45 
264 70 
228 78 

2 421 60 
158 49 
41 91 
180 77 
0 

1 392 16 

3 086 43 

1 177 44 

159 31 
1846 91 
3 301 58 
262 99 

(S; Sayısı: İ45) 
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F. Muhassasatın nevi 

492 Seyyar küçük sıhhat me
murlarına 1754 numara
lı kanun mucibince veri
lecek yem bedeli 

493 Vesaiti nakliye masrafı 
494 İnşaat, tesisat, tamirat 

istimlâk 
495 Staj için ecnebi memle

ketlere gönderilecek dok
tor ve eczacıların harcı
rahları ve tahsil masraf-

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

Ibtal olunan 
" tahsisat 

Lira K. 

52 705 
1 300 

138 000 

48 808 
1 299 

235 426 

09 
15 

36 

3 896 91 
0 85 

2 573 64 

496 
497 

498 

499 

500 

501 
502 

F.M. 
» 

F. 

l an 
İçtimaî yardım 
Umumî sıhhat işleri mü
esseseleri masarifi 
İçtimaî muavenet işleri 
müesseseleri masrafı 
Doğum ve çocuk bakım 
evleri 
788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Devlet kinini 
Teberrüat 

Umumî yekûn 

Muhassasatın 

4 800 
8 000 

33 750 

1 086 793 
-

155 813 

4 800 
3 700 
4 200 

81 131 
8 215 

5 045 862 

nevi 

17 

05 
50 

55 

3 770 
7 950 

33 454 

1 082 926 

153 264 

3 042 
3 675 
1 106 

81 112 
7 137 

4 763 279 

69 

10 

62 

70 

87 
15 
55 
50 
38 

71 

Muhassasat 
Lira K. 

1 

1 

078 

078 

Sarfiyat 
Lira 

12 

12 

K. 

1 029 31 
50 

295 90 

3 866 38 

2 548 30 

1 757 13 
25 02 

3 093 45 
18 55 
0 

281 504 72 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

Adliye vekâleti 

505 
506 
507 

508 
509 
510 
511 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 No. lu kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Vilâyet müstahdemleri ücreti 
Muvakkat tazminat 
1437 No. lu kanun mucibince hizmeti mec-
buriyeye tâbi Hukuk mezunlarına verile
cek avans 

4 800 
592 468 

63 739 
105 540 
817 426 
60 032 

10 000 

4 800 
4 877 029 02 715 438 98 

60 295 
98 388 68 
755 038 22 
54 978 91 

4 800 

3 444 
7 151 
62 387 
5 053 

5 200 

32 
78 
09 

( S. Sayısı : 145) 
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F. Muhassasatm nevi 

512 Ankara Hukuk leylî mezunlarına 6 şar ay
lık itibarile şehrî 50 liradan verilecek staj 
ücreti 

513 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
514 Merkez levazımı 
515 Merkez müteferrikası 
516 Vekâlet otomobili masrafı 
517 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 
518 Vilâyet levazımı 
519 Vilâyet müteferrikası 
520 Mütenevvi masraflar 
521 Harcırah 
522 Resmî telefon masrafı 
523 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
524 Mütenevvi masraflar 
525 Vesaiti nakliye masrafı 
526 Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin mas

rafı ve hukukî eserler mubayaa bedeli 
527 Adliye ceridesi ve temyiz kararlan katî 

masrafları ve makaleler ücreti 
528 Süvari mübaşirlerine mâktuan ayda 4 lira 

45 kuruş hesabile verilecek yem bedeli 
529 İhtisas mahkemeleri 
530 Adliye Tıb işleri müesseseleri masrafı 
531 Hapishaneler masrafı 
532 Ankara Hukuk Fakültesi masrafı 
533 788 No. lu kanunun tatbiki masrafı 
534 Geçen sene düyunu 
535 Eski seneler düyunu 
536 Müruru zamana uğramayan 1928 yılı borç

lan karşılığı 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

İptal olunan 
tahsisat 

Lira K. 

12 000 
9 300 
11 800 
1 000 
3 500 
87 405 
104 000 
9 500 
98 595 
165 850 
2 200 
1 500 

107 650 
21 800 

6 000 

6 000 

37 550 
300 940 
17 300 
843 566 
42 000 
46 442 
35 575 
36 100 

900 

6 995 
8 086 
10 304 

933 
2 636 
84 839 
100 864 
7 844 
92 364 
125 843 
1 322 
958 

• 94 450 
20 315 

5 847 

5 775 

34 262 
262 723 
15 496 
746 812 
40 102 
19 645 
33 987 
31 673 

896 

26 
96 
28 
56 
24 
87 
01 
49 
02 
73 
10 
08 
58 
96 

69 

77 

96 
09 
08 
39 
64 
13 
91 
97 

79 

5 004 
1 2X3 
1 495 

66 
863 

2 565 
3 135 
1 655 
6 230 
40 006 

877 
541 

13 199 
1 484 

152 

22* 

3 287 
38 216 
1 803 
96 753 
1 897 
26 796 
1 587 
4 426 

3 

74 
04 
72 
44 
76 
13 
99 
51 
98 
27 
90 
92 
42 
04 

31 

23 

04 
91 
92 
61 
36 
87 
09 
03 

21 

8 662 478 00 7 610 313 39 1 052 164 61 

( S. Sayısı : 145) 



F . Muhassasatm nevi 
Muhassasat 

Lira K. 

Maarif v 

02 

541 Vekil tahsisatı 4 800 
542 Memurlar maaşı 3 394 961 37 
543 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu

cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 48 544 
544 Merkez müstahdemleri ücreti 26 378 
545 Vilâyat müstahdemleri ücreti 631270 
546 Muvakkat tazminat 81 500 
547 1073 ve 1880 numaralı kanunlar mucibince 

verilecek ücretler 347 797 t 
S Mük. 
*jl 547 İkmal mektebleri 5 670 
o! 548 2233 numaralı kanun mucibince askerlik 

dersleri muallimlerine verilecek ücret 53 954 58 
549 Mefkez mefruşat ve demirbaşı 
550 Merkez levazımı 
551 Merkez müteferrikası 
552 Vekâlet otomobili masrafı 
553 Vilâlyet mefruşat ve demirbaşı 
554 Vilâyat levazımı 
555 Vilâyat müteferrikası 
556 Mütenevvi masraflar 
557 Harcırah 
558 Resmî telefon masrafı 
559 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
560 Mahkeme harçları 
561 Teşvik ve muavenet 
562 TedMk, ilmî rehberler ve mecmualar masrafı 

1 000 
5 900 
3 000 
3 500 
3 000 
5 000 
2500 
19 487 
56 344 

958 
1 200 

0 
18 000 
13 000 

11 
83 

Sarfiyat 
Lira 

skâleti 
4 797 

3 163 215 

37 659 
21 984 
287 600 
67 224 

329 209 

4 999 

42 752 
957 

5 745 
2 715 
3 367 
2 932 
4 763 
2 341 
16 083 
48 488 

946 
463 
0 

17 841 
9 722 

K. 

49 
44 

87 
82 
68 
96 

87 

61 

61 
21 
06 
95 
61 
18 
16 
25 
39 
53 
59 
76 

86 
23 

1552 numar 
kanun mucib 
ce verilen av 
mukabili me 
tutulan tahs 

Lira 



F . Muhassasatm nevi 
Muhassasat 

Lira K. 

563 Ecnebi mütehassıs ve muallimler ücret ve 
harcırahları 90 400 

564 Beynelmilel kongre, sergi ve müsabakalara 
iştirak ve ilmî tedkik için gönderileceklerin 
harcırahları , 2 000 

565 îlk ve orta tedrisat muallimleri ile ilk tedri
sat müfettişleri kursları masrafı harcırah ve 
ücretleri . 18 350 

566 Devlet kitabları mütedavil sermayesi 20 000 
567 Basma yazı ve resimleri derleme kanunu mu

cibince yapılacak kitab ve matbua toplama 
bibliyografya ve katalog neşri masrafları 3 000 

568 Muvazenei umumiye haricindeki meslek ve 
sanat mekteblerine yardnn 2 

569 Eenebi memleketlere gönderilecek talebenin 
tahsilde yol masrafları 416 713 40 

570 Ecnebi memleketlerde talebe müfettişliği 
. masrafı 13 500 

571 Neşriyat masrafları 55 530 
572 Lisan muallimi yetiştirmek için hususî mek-

teblere verilecek talebe ücreti 1 
573 Halkı tenvir hizmetleri masrafı 4 000 
574 Tarihî eserlerin muhafaza masrafı " 10 000 
575 Vüâyattaki abidatın muhafaza masrafı 45 000 
576 Aşiretler seyyar muallimleri maaş, ücret ve 

harcirahları 1 
577 Mülkiye, yüksek muallim, orta muallim mek-

tebleri ve Güzel sanatlar akademisi 142 180 
578 Lise ve orta mekteblerle ikmal mektebleri 106 494 

Sarfiyat 
Lira 

84 198 

1 310 

13 818 
20 000 

2 362 

K. 

87 

95 

92 

21 

1552 numaralı 
kanun mucibin 
ce verilen avan 
mukabili mevk 
tutulan tahsisa 

Lira K 

407 894 65 

11 789 06 
51 566 62 

2 476 11 
9479 03 

44 110 73 

141 336 17 
100 632 70 



Muhassasat 
F . Muhassasatm nevi Lira K. 

gc 

579 Devletçe deruhde edilen ücret ve masraflar 232 886 11 
580 Muallim mektebleri masarifi 450 584 
581 Musiki muallim mektebi masrafı 38 850 
582 Ticaret, kız sanat ve diğer meslek mektebleri 

ve enstitüler, Riyaseti Cumhur Filârmonik 
orkestrası masarifi 54 973 25 

583 Leylî meslek mektebleri masrafı (Meslek 
muallim ve inşaat mektebleri) 43 020 

584 Meslek mektebleri inşaat, tesisat ve tamirat ' 70 537 61 
tt 585 Meslek ve ticaret kursları ve akşam mekteb-
Ş leri ücret ve masrafları ile ticaret, kız sanat 
B ve bilûmum meslek mektebleri ve enstitüleri 
Jl ilâve ders ücreti 62 000 
@î 586 Meslek mektebleri ecnebi mütehassıs ve mü

tehassıs muavinleri ve tercümanları ile ecnebi 
muallim ve usta üeuratı ve bunların memle
ket dahilinde gidiş, geli şve seyahat harcırah 
ve yevmiyeleri 

587 Müesseseler masarifi 
588 Yeni ihdas edilecek inkilâb müzesi için ve

sika toplama masrafı 
589 Kütüpaneleri tasnif ve nakil masrafları 
590 Arşiv, tasnif, nakil ve tesis masrafı 
591 Prevantoryum masarifi 
592 Levazımı tesisiye 
593 Mekteb kütüpanelerine alınacak kitab ve 

mecmua bedelleri ve bunlara aid masraf 
594 tnsaat ve tamirat 

61 
65 

5 
3 

476 
950 

000 
000 

4 000 
24 400 
101 

23 
223 

635 

100 
766 

Sarfiyat 
Lira 

221 641 
417 611 
38 436 

48 738 

42 794 
62 823 

56 214 

K. 

70 
59 
42 

72 

78 
56 

77 

1552 numaral 
kanun mucibin 
ce verilen avan 
mukabili mevk 
tutulan tahsis 

Lira 

52 610 
63 304 

1 625 
1 950 
3 995 

24 395 
98 315 

30 
35 

16 

98 
76 

16 661 57 
170 675 08 17 000 



yi 
uı 

Muhassasat 
F. Muhassasatm nevi Lira K. 

595 Kanunu mahsusu mucibince Devlet matbaa
sına yardım O 

596 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 12 000 
597 Geçen sene düyunu 9 893 99 
598 Eski seneler düyunu 20 500 
599 Maaş ve ücretler 1 163 022 
600 Üniversite masrafları 981 171 83 
601 Tedkik cemiyetlerine yardım 48 000 
602 1932 malî senesinde tahakkuk edib senesi 

bütçesinde tahsisat bakiyesi olmadığından 
v- ödenmeyen pansiyon ücreti 2 058 
S F. M. 2471 numaralı kanun mucibince pansiyonlar 
^ hasılatından tefrik olunan 83 192 07 
u; » Pansiyonlar masarifi 916 454 31 

» Muallim mekteblerine muavenet 500 628 83 

Umumî yekûnu 10 857 036 04 

Sarfiyat 
Lira 

0 
8 461 
9 030 
10 126 

1 060 975 
874 740 
48 000 

2 039 

81 095 
721 877 
276 383 

9 681 316 

K. 

66 
84 
87 
35 
44 

66 

35 
56 
63 

25 

1552 numa 
kanun muci 
ce verilen av 
mukabili m 
tutulan tahs 

Lira 

17 000 



— 34 — 

P. Muhassasatm nevi 

611 Vekil tahsisatı 
612 Memurlar maaşı 
613 1683 numaralı kanunun 

58 nei maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ik
ramiyesi 

614 Merkez müstahdemleri 
ücreti 

615 2233 numaralı kanun 
mucibince askerlik ders
leri muallimlerine veri
lecek ücret 

616 Vilâyat müstahdemleri 
ücreti 

617 Muvakkat tazminat 
618 Mecburî hizmete tâbi 

Mühendis mektebi me
zunlarına 1216 numaralı 
kanun mucibince veri
lecek avans 

619 1616 numaralı kanun 
mucibince mecburî hiz
mete tabi fen. mektebi 
mezunlarına verilecek 
avans 

620 Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 

621 Merkez levazımı 
622 Merkez müteferrikası 
623 Vekâlet otomobili mas

rafı 
624 Vilâyat mefruşat ve de

mirbaşı 
625 Vilâyat levazımı 
626 Vilâyat müteferrikası 
627 Mütenevvi masraflar 
628 Harcırah 
629 Resmî telefon masrafı 
630 Ücretli muhabere ve 

mükâleme masrafı 
631 Mahkeme harçları 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Nafia vekâleti 

4 800 
1 486 952 

15 000 

62 950 

504 

63 120 
53 284 

7 000 

4 700 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

4 800 
1 110 689 94 

11 364 

60 548 34 

499 50 

50 935 83 
40 115 58 

66 600 
16 000 
6 000 

4 000 

3 000 
7 000 
5 000 
21 126 52 
77 500 
3 500 

800 
29 14 

58 590 
9 708 
5 996 

3 766 

2 261 
6 068 
2 698 
19 420 
66 820 
2 698 

640 
7 

43 
44 
17 

23 

37 
56 
97 
72 
81 
26 

42 
64 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

376 262 06 

3 636 

2 401 66 

4 50 

12 184 17 
13 168 42 

000 

4 700 

8 009 57 
6 291 56 

3 83 

233 77 

738 
931 

2 301 
1 705 
10 679 

801 

159 
21 

63 
44 
03 
80 
19 
74 

58 
50 

( S. Sayısı : 145 ) 



F. Muhassasatın nevi 

632' Yollar ve büyük köprü
ler inşaat ve müstacel 
tamirat masrafı 

633 Sular masrafı 
634 Levazım ve alâtı müte-

tenevvia 
635 Kitab ve fenni risaleler 

bedeli ile neşredilecek 
fennî eserlerin ve hari
taların tabı, teclit mas
rafları ve alelûmum te
lif tercüme için verile
cek ücret ve mükâfat 

636 Beynelmilel müessese ve 
cemiyetlere iştirak his
sesi ve masrafı 

637 Ecnebi mütehassıslar ve 
ve tercümanları 

638 Ecnebi memleketlere 
gönderilecek memurlar 
harcırahı 

639 Staj için ecnebi memle
ketlere gönderilecek me
murların harcırahı ve 
masrafları 

640 Devlet demiryolları in
şaatı 

641 Sivas - Erzurum ve ilti-
sakı demir yolu inşaatı 
ve masrafı 

642 2135 numaralı kanun 
mucibince verilecek bo
no ve poliçe karşılığı 

643 2094 numaralı kanun 
mucibince Şefkatli - Er-. 
gani inşaatı ve temdidi 
masarifi umumiyesi 

644 Askerî fabrikalardan 
satın alacağı ray bedel
leri için Devlet demir 
yollarına yardım 

645 Nafia Fen mektebi dai
mî masrafı 

646 Nafia Fen mektebi tesi
si masrafı 

Muhassasat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah- Ibtal olunan 

Sarfiyat sisat tahsisat 
Lira K. Lira K. Lira K. 

297 920 
1 100 000 

7 000 

258 621 55 
1 030 002 57 

3 957 38 

10 900 

100 

40 000 

7 000 

9 898 

17 284 

6 675 

32 

13 

94 

3 000 

6 352 998 82 

427 50 

6 029 144 02 

100 000 100 000 

150 000 

29 400 

3 200 

150 000 

24 614 

3 197 

64 

88 

4 448 774 20 4 115 919 33 332 854 87 

6 638 853 83 6 404 473 15 234 380 68 

39 298 45 
69 997 43 

3 042 62 

1 001 

100 

22 715 

68 

87 

324 06 

2 572 50 

323 854 80 

0 

4 785 36 

2 12 
( S. Sayısı : 145) 



^ 3 â -

F. Muhassasatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

647 

649 

650 
651 

F.M. 

•» 

» 

» 
» 

Yüksek Mühendis mek
tebine muavenet 
788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Afyon - Antalya demir
yolu inşaatı masarifi 
Filyos - Ereğli demir
yolu inşaatı masarifi 
Çubuk barajı yapısı ma
sarifi 
Şose ve köprüler 
Mubayaa mukavelesin
den dolayı verilmesi lâ-
zımgelen gümrük resmi 
ve diğer vergiler mah-
subatı 

332 850 

8 500 
142 714 

19 000 

1 440 000 

360 000 

646 463 
1 336 699 

2 393 159 

88 

96 
94 

81 

332 850 

6 036 
136 320 
13 920 

1 131 590 

219 174 

ö66 106 
342 363 

2 393 159 

84 
21 
37 

12 

78 

59 
99 

81 

308 409 

140 825 

80 357 
994 335 

88 

22 

37 
95 

2 463 
6 394 
5 079 

16 
67 
63 

Umumî yekûn 27 777 401 10 24 753 370 33 2 091 163 97 932 866 80 

( S. Sayısı : 145) 



F . Muhassasatm nevi Lira K. 

iktisadı 
4 800 

498 116 

6 100 
387 290 
142 365 
35 400 

13 
60 

661 Vekil tahsisatı 
662 Memurlar maaşı 
663 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
664 Merkez müstahdemleri ücreti 
665 Vilâyat müstahdemleri ücreti 
666 Muvakkat tazminat 
667 2233 numaralı kanun mucibince askerlik 

dersleri muallimlerine verilecek ücret 2 000 
668 Geceleri vazife ifa ettirilen liman memurları

na verilecek ücret 
669 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
670 Merkez levazımı 
671 Merkez müteferrikası 
672 Vekâlet otomobili masrafı 
673 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
674 Vilâyat levazımı 
675 Vilâyat müteferrikası 
676 Mütenevvi masraflar 
677 Harcırah 
678 Eesmî telefon masrafı 
679 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
680 Mahkeme harçları 
681 Dahilde ve hariçte sergiler açmak ve sergi

lere yardım ve iştirak etmek ve numune te
darik ve teşhiri masrafı 

682 Telifat, neşriyat, propaganda 
683 Kongreler ve beynelmilel müessesat masraf

ları 4 500 

4 000 
23 500 
12 000 
8 000 
3 850 
500 

3 400 
2 500 
48 980 
50 767 
4 862 
8 JOOO 
355 

15 000 
12 000 

31 
83 

Mütemmim Muhassasat 
tahsisat yekunu 

Lira K. Lira K 

kâleti 

4 800 
498 116 

6 100 
387 290 
142 365 
35 400 

1 
6 

2 000 

48 47 

4 000 
23 500 
12 000 
8 000 
3 850 
548 

3 400 
2 500 
48 980 
50 767 
4 862 
8 000 
355 

15 000 
12 000 

4 500 

4 

3 
8 



F. Muhassasatm nevi 

684 Sigortalar tedkik heyeti huzur hakkı, harcı
rahı ve tabı masrafı 

685 Ecnebi mütehassıslar ve tercümanları 
686 Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin 

mekteb ve yol masrafları 
687 Tahlilhane masrafı 
688 Havzai fahmiye ve diğer madenler 
689 Teşviki sanayi kanunu mucibince verilecek 

prim karşılığı 
690 Mektebler ve müesseseler 
691 Türk ofisi ve haricî ticaret mümessillikleri 

teşkilât ve masarifi umumiyesi 
692 Turizm masarifi umumiyesi ve turizm t eşek-

Muhassasat 
Lira 

2 000 
105 003 

500 
1 600 
46 500 

25 000 
30 000 

361 241 

4 000 
23 000 
16 500 

29 000 
8 000 

K. 

39 

08 

«Ş3 küllerine muavenet 
S 693 Yüksek deniz ticaret mektebi masrafı 

694 Liman ve sahil hizmetleri 
695 Balıkçılık enstitüsü inşaat, tesisat, tedkikat 

ve buna aid vesaitin inşa, işletme, tamir ve 
idare masarifi umumiyesi 

696 Liman idareleri vesaiti nakliye masrafı 
697 Deniz ve hava müsteşarlığı masarifi umu

miyesi 14 500 
698 2248 numaralı kanunun 11 nci maddesi mu

cibince Devlet reisine aid deniz vasıtalarile 
kılavuzluk ve romorkörcülük işleri için yapı
lacak masraflar ' ' 199 000 

699 inşaat, tesisat ve tamirat 4 000 
700 Ölçüler kanununun tatbiki umum masrafı 117 370 04 
701 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 22 000 
702 Geçen sene düyunu 11 255 35 
703 Eski seneler düyunu 4 500 

Mütemmim 
tahsisat 
Lira K. 

-

Muhassasat 
yekûnu 
Lira 

2 000 
105 003 

500 
1 600 
46 500 

25 000 
30 000 

361 241 

4 000 
23 000 
16 500 

29 000 
8 000 

14 500 

199 000 
4 000 

117 370 
22 000 
11 255 
4 500 



Muhassasat 

F. Muhassasatm nevi Lira K. 

704 Altın arama ve işletme idaresine 2199 nu
maralı kanunla verilecek 200 000 liralık ib-
tidaî ve mütedavil sermayeye ilâve 100 000 

705 Uyuşturucu maddeler mütedavil sermayesi 250 000 

w 

Umumî yekûn 2 653 256 73 

tahsisat Muhassa 
Mütemmim yekûn 

Lira K. Lira 

100 00 
250 00 

48 47 2 653 30 



40 

F. 

711 
712 
.713 

714 

715 

716 
717 

718 

719 

720 
721 

722 

723 

724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 

732 
733 

734 

Muhassasatın nevi 
Muhassasat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah- Ibtal olunan 

Sarfiyat sisat tahsisat 
Lira K. • Lira K. Lira K. 

Vekil tahsisatı 
Memurlar maaşı 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüd ikra
miyesi 
Merkez müstahdemleri 
ücreti 
Vilâyet müstahdemleri 
ücreti 
Muvakkat tazminat 
Vekâlete merbut âli mek-
teb mezunlarına 1437 
numaralı kanun muci
bince verilecek avans 
2233 numaralı kanun 
mucibince askerlik ders
leri muallimlerine veri
lecek ücret 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
Merkez levazımı 
Merkez müteferrikası 
Vekâlet otomobili mas
rafı 
Vilâyat mefruşat ve de
mirbaşı 
Vilâyat levazımı 
Vilâyat müteferrikası 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mü-
kâleme masrafı 
Mahkeme harçları 
Telifat, neşriyat ve pro
paganda 
Levazım ve alâtı fenniye 
Kongreler ve beynelmi
lel müessesat masrafı 
Hayvan ıslahı, sağlık za
bıtası, encümenlerin hak
kıhuzuru 

Ziraat vekâleti 

4 800 
1 678 649 08 

9 180 

39 895 98 

490 200 
24 186 50 

4 800 

4 800 
1 583 434 18 

9 180 

36 240 71 

442 690 46 
23 430 60 

1 500 

1 400 

4 021 
7 050 
5 050 

3 350 

2 000 
9 300 
1 500 

46 358 
60 400 
1 550 

700 
1 817 

5 000 
1 000 

9 004 

2 
(S. 

47 

13 

Sayısı : 

1 225 

2 973 
7 007 
4 429 

3 223 

1 837 
8 238 
1 269 

42 891 
51 956 
1 222 

524 
1 276 

4 844 
991 

7 224 

0 
: 145) 

15 

54 
93 
88 

90 

34 
34 
37 
33 
60 
17 

31 
13 

69 

96 

0 
95 214 90 

3 655 27 

47 509 54 
755 90 

3 300 

174 85 

1 047 46 
42 07 

620 12 

126 10 

162 
1 061 
230 

3 467 
8 443 
327 

175 
541 

155 
9 

1 779 

68 
66 
63 
14 
40 
83 

69 

31 

04 
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F. 

735 

736 

737 

738 
739 
740 

741 

742 
743 
744 

745 
746 
747 
748 

749 

750 

751 
752 
753 

Muhassasatın nevi 

Ecnebi mütehassıslar ve 
tercümanlar 
Dahilde tahsil ettiril
mekte olan talebenin 
mekteb ve yol masraf
ları 
Staj ve ihtisas masraf
ları 
Mektebi er ve kurslar 
Mücadele 
Islah, teksir ve tedki-
kat 
Yüksek ziraat enstitüsü
ne yardım 
Mektebler, kurslar 
Mücadele 
2342 numaralı kanun 
mucibince hayvan sağlı
ğı, küçük sıhhiye me
murlarına verilecek yem 
bedeli 
Islah, teksir ve tedkikat 
Mektebler 
Mücadele 
Muhafaza, amanejman 
ve teşcir 
Nazilli pamuk tohumu 
ıslah istasyonunun inşa 
ve tesisatı ile Antalya, 
Bursa ipek böceği kışlat
ma istasyonlarının ve iz
mir Ziraat mektebinin 
inşaat ve tesisat noksan
larının ikmali 
788 numaralı kanunun 
tatbiki masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Orman haritaları almak 
için Aeribe alât ve sair 
masraflar 

Muhassasat 
Lira. 

80 500 

5 450 

42 001 
98 650 

229 518 

385 714 

1 000 980 
16 000 

222 475 

13 891 
342 500 

11 285 
7 000 

99 626 

20 000 

25 100 
10 372 
26 177 

23 500 

K. 

68 

37 

40 

10 

26 

82 
63 

Sarfiyat 
Lira 

79 202 

3 895 

36 986 
88 965 

220 801 

370 122 

1 000 980 
15 730 

214 887 

11 527 
339 674 

10 833 
3 834 

90 070 

18 533 

18 477 
9 599 

24 316 

15 850 

sisat 
K. Lira 

20 

17 
78 
73 

74 

72 
63 

94 
12 
89 
65 

11 

47 

45 
76 
77 

83 

Gelecek seneye 
devrolunan tah- îbtal olunan 

tahsisat 
K. Lira K. 

1 297 80 

1 555 

5 014 
9 684 
8 716 

15 591 

0 
269 

7 587 

S3 
22 
95 

63 

28 
77 

2 363 16 
2 825 88 
451 11 

3 165 35 

9 556 15 

1 466 53 

6 622 55 
773 06 

1 860 86 

7 649 17 

(S. Sayısı : 145) 
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Muhassasatın nevi 

Arzuhal encümeni tara
fından verilen ve Umu
mî heyetçe kabul edilen 
karar üzerine muhase-
bei umumiye kanunu
nun 93 ncü maddesi 
hükmünden istisnaen ve
rilmesi lâzımgelen 1928 
yılı borcu karşılığı , 
Yüksek ziraat ve bay
tar mektebleri ile ensti
tülerin inşaat ve tesisat 
ve bilûmum alât ve ted
ris vesaitinin ikmal ve 
itmamı masrafı 

Muhassasat 
Lira K. 

Sar fi vat 
Lira K. 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

Îbtal olunan 
tahsisat 
Lira K, 

300 300 

93 867 34 93 689 90 177 44 

Umumî yekûn 5 166 123 76 4 910 693 45 177 44 255 252 87 

( S. Sayısı : 145) 



;>_ Muhassasat 
F. Muhassasatın nevi Lira K. 

Milli Müdafaa 

761 Vekil tahsisatı 4 800 
762 Maaşatı umumiye 14 199 130 05 
763 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu

cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 284 648 
764 648 numaralı kanunun 4 ncü maddesi muci

bince verilecek gedikli küçük zabitan ikra- r 
xjı miyesi ve 1059 numaralı kanunun 5 nci mad- r* 

desi mucibince verilecek küçük zabitler mü
kâfatı 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat tazminat 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
1107 numaralı kanun- mucibince gedikli kü
çük zabitlere verilecek aile zammı 
Mefruaşt ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Vekâlet otomobili masrafı 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Resmî telefon masrafı 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
Mahkeme harçları 
Muayyenat 
Levazımı askeriye 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye ve 
tahkimat masrafı 3 502 633 53 

Sayı 

t-H 

145; 

765 
766 
767 
768 

769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 

2 700 
522 793 
176 000 
72 784 

12 600 
60 984 
34 730 
98 894 
4 200 

265 339 
875 310 
12 168 
14 751 

121 
13 158 433 
5 245 644 

09 

98 
71 
54 

77 
03 
56 
98 
50 
12 

1552 numaral 
kanun mucibi 
ce verilen ava 
mukabili mevk 

Sarfiyat tutulan tahsis 
Lira K. Lira 

eti (Kara kısmı) 
4 800 

14 177 938 47 

284 628 

2 626 
509 293 
175 654 
70 833 

11 736 
60 455 
34 348 
98 097 
4 198 

261 594 
845 374 
9 309 
13 620 

90 
13 112 744 
5 241 339 

3 289 895 

04 
06 
10 
89 

05 
80 
06 
90 
33 
12 
77 
79 
84 
70 
38 
72 

83 

-

36 500 



F. Muhassasatın nevi 

781 Levazımı sıhhiye 
782 Levazımı harbiye 
783 Hayvan mubayaa ve tazmini 
784 Nakliyat 
785 Avrupa fabrikalarına gidecek heyetin harcı

rah masrafları 
786 Manevre masrafı 
787 Vesaiti nakliye masrafı 
788 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 
789 Şehidliklerin bilûmum levazımı inşaiye mas

rafı ve bekçi ücreti 
790 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları 
791 Ecnebi mütehassıslar 
792 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi memleketlere 

gönderilecek zabit ve memurlar harcırahı 
793 Askerî mektebler masrafı 
794 Askerî müze masrafı 
795 1493 numaralı kanun mucibince verilecek 

ikramiye 
796 Geçen sene düyunu 
797 Eski seneler düyunu 
798 Memnu mmtakalar istimlâk bedeli 
799 Fen ve sanat müdürlüğü tecrübe ve muaye

ne masrafı 
F. M. inşaat, levazımı baytariye, sıhhiye, askeriye 

ve harbiye 
» Tahkimat 

Muhassasat 
Lira 

404 986 
54 000 
612 391 

L 530 069 

111 850 
50 500 
55 010 
57 922 

56 102 
1 145 470 

72 681 

6 763 
40 000 
1 800 

18 009 
19 219 
141 609 
44 000 

25 000 

2 490 000 
100 000 

K. 

93 

96 

41 

69 
86 
14 

55 

02 
08 
90 

Sarfiyat 
Lira 

377 123 
53 969 
346 013 

1 517 968 

103 374 
49 143 
51 623 
55 498 

5 779 
1 119 607 

71 440 

6 629 
39 946 
1 798 

17 790 
16 941 
124 467 
43 777 

16 551 

1 984 440 
92 308 

K. 

08 
70 
00 
48 

26 
03 
68 
82 

55 
63 
77 

26 
91 
97 

75 
38 
33 
17 

91 

09 
99 

1552 numaral 
kanun mucibin 
ce verilen avan 
mukabili mevk 
tutulan tahsisa 
' Lira K 

- ' T 

Umumî yekûn 45 536 054 40 44 304 774 61 36 500 



w 
U2 
P 

Ut 

F . 

811 
812 

813 
814 

815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 

822 
823 
824 
Mü. 
824 

825 

826 
827 

. 828 

Muhassasatın nevi 

1 

Maaşatı umumiye 
1683 numaralı kanunun 58 ne i 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
Muvakkat tazminat 
1107 numaralı kanun mucibin
ce gedikli küçük zabitana 
rilecek aile zammı 
Mefruşat ve demirbaş 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Mütenevvi masraflar 
Harcırah 
Rsmî telefon masrafı 

ve-

Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
Mahkeme harçları 
Muayyenat 
Levazımı askeriye 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 
Ecza ve malzemei tıbbiye 
sıhhî muayene âletleri 
Nakliyat 
Vesaiti nakliye masrafı 
Tayyare sehidleri tazminat: 

ve 

[ 

Muhassasat 
Lira 

581 

3 
6 

3 
7 
2 
1 
8 

45 
1 

1 

209 
70 

3 497 

2 

17 

K 

185 

156 
800 

350 
650 
500 
948 
129 
146 
360 

650 
50 

591 
652 

411 

000 
939 

50 
500 

Mütemmim 
tahsisat 

Lira K. 

Millî Müdafaa 

Muhassasat 
yekûnu 

Lira K. 

(Hava kısmı) 

581 

3 
6 

3 
7 
2 
1 
8 

45 
1 

1 

209 
70 

3 497 

2 

17 

185 

156 
800 

350 
650 
500 
948 
129 
146 
360 

650 
50 

591 
652 

411 

000 
939 

50 
500 

829 1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 1 150 1 150 

Sarfiyat 
Lira 

574 764 

3 
6 

3 
7 
2 
1 
8 

156 
562 

140 
378 
434 
839 
047 

44 466 
1 

1 

208 
67 

2 915 

1 

17 

102 

311 
0. 

673 
746 

502 

990 
843 
45 

500 

1 150 



F. 

830 

831 

832 

Muhassasatın nevi 

833 
831 
835 
837 

Nâzım 

Ateş ve bombardıman, uçuş, 
telsiz, fotoğraf, malzemei siya-
net, tamirhanelerde yüksek me
sai, ihtira, tamir ve prototif 
inşaat ve buna mümasil müte
ferrik işler için ikramiye ve 
mesai ikramiyesi 
Tayyarecilik eserleri tercümesi 
ve neşriyat ve tabı masrafları 
ve Avrupadan fennî ve mesle
kî kitablar celbi 
Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi e11 irilecek malûlin mas
rafı 
Askerî mektebler masrafı 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Havayolları Devlet işletme ida
resine yardım 

Muhassasat 
Lira K. 

196 

2 410 

2 000 
5 990 
5 843 
1 719 

150 000 
4 965 558 18 

Mütemmim 
tahsisat 

Lira K. 

12 94 

Muhassasat 
yekûnu 
Lira K. 

196 

2 422 94 

Sarfiya 
Lira 

195 

2 422 

2 000 
5 990 
5 843 
1 719 

964 
5 407 
5 714 
1 531 

150 000 150 000 
4 965 558 18 2 815 503 

Umumî yekûn 9 595 933 18 12 94 9 595 946 12 6 847 393 



— 47 — 

F. Muhassasatm nevi 

841 Maaşatı umumiye 
842 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 

843 Müystahdemler ücreti 
844 Muvakkat tazminat 
845 Temsil tahsisatı ve ak

çe farkı 
846 1142 ve 1144 numaralı 

kanunlar mucibince tah-
telbahircilere, dalgıçla
ra verilecek tahsisat 

847 Mefruşat ve demirbaş 
848 Kırtasiye 
849 Müteferrika 
850 Mütenevvi masraflar 
851 Harcırah 
852 Resmî telefon masrafı 
853 Ücretli muhabere ve 

mükâleme masrafı 
854 Muayyenat 
855 Levazımı askeriye 
856 Levazım ve teçhizatı 

harbiye 
857 Sefain ve mevaki levazı

mı 
858 Levazımı sıhhiye 
859 Nakliyat 
860 Kitab, mecmua ve risale 

masrafları. 
861 Vesaiti nakliye masrafı 
862 1493 numaralı kanun 

mucibince verilecek ik
ramiye 

863 Memleket dahil ve hari
cinde ücretli ınüessesatı 
sıhhiyede tedavi ettiri
lecek malûlin masrafı 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira K. 

Millî Müdafaa (Deniz kısmı) 

1 320 284 

31 164 
109 500 

8 475 

10 

961 606 

1 315 432 62 

30 612 
105 571 84 

8 377 20 

32 000 
2 000 
4 000 
5 200 
13 637 
41 820 

900 

1 650 
463 335 82 
144 170 

31 887 
1 975 
3 996 
4 649 
13 166 
41 269 

721 

1 327 
460 271 
143 732 

70 
73 
59 
70 
13 
70 
55 

22 
36 
19 

890 504 05 

870 900 
15 220 
19 920 

3 564 
200 

3 300 

868 311 
14 966 22 
18 581 31 

2 029 08 
140 86 

3 239 98 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

Ibtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

4 851 38 

552 
3 928 16 

97 80 

10 

112 
24 
3 

550 
470 
550 
178 

322 
3 064 
437 

71 101 

2 589 
253 

1 338 

1 534 
59 

30 
27 
41 
30 
87 
30 
45 

78 
46 
81 

95 

78 
69 

92 
14 

700 684 

60 02 

16 

( S . Sayısı : 145) 
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F. Muhassasatm nevi 

864 648 numaralı kanunun 4 
ncü ve 1492 numaralı 
kanunun 6 neı maddele
ri mucibince gedikli kü
çük zabitlere verilecek 
ikramiye 

865 Ebniye inşa ve tamiri 
866 Ecnebi mütehassıslar 
867 Ecnebi memleketlere 

gönderilecek zabit ve 
memurlar harcırahı 

868 Staj, tahsil ve tedavi 
masrafı 

869 Boğazlar komisyonu 
masrafı 

870 Deniz matbaası masrafı 
871 Deniz mektebleri masra

fı 
872 Geçen sene düyunu 
873 Eski seneler düyunu 

F. M. Batan gemilerin ihraç 
ameliyesini kontrol ede
cek heyetin bütün mas
rafları 

» Yağ gemisi inşaatı mas
rafı 

» Bütçe kanununun 18 nci 
maddesi mucibince 

» Gölcükte inşa olunacak 
liman tersane masrafı 

Muhassasat 
Lira K. 

4 200 

54 878 15 

1 000 000 

30 000 

Sarfiyat 
Lira K. 

10 
20 000 
46 135 

12 055 

28 703 

6 410 
19 000 

4 000 
1 304 18 
1 645 

19 838 
45 127 

11 966 

24 906 

17 
47 

71 

83 

5 947 55 
18 998 

3 937 
1 251 
1 501 

47 

25 
34 
76 

1 677 93 

54 032 68 

702 636 70 

Gelecek seneye 
devrolunan tah

sisat 
Lira K. 

845 47 

297 363 30 

30 000 

İbtal olunan 
tahsisat 
Lira K. 

10 
161 

1 007 

88 

3 796 

462 
1 

62 
52 
143 

83 
53 

29 

17 

45 
53 

7'5 
84 
24 

2 522 07 

Umumî yekûn 5 281 896 15 4 853 270 89 328 208 77 100 416 49 

( S. Sayısı : 145) 



F . Muhassasatm nevi 

881 Maaşatı umumiye 
882 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mu

cibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
883 Müstahdemler ücreti 
884 Muvakkat tazminat 
885 2204 numaralı kanun mucibince verilecek 

OQ ihtisas ücreti 
886 Mefruşat, demirbaş ve alâtı musikiye 

<Ş 887 Kırtasiye 
S 888 Müteferrika 
w 889 Mütenevvi masraflar 
v* 890 Harcırah 

891 Resmî telefon masrafı 
892 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
893 Muayyenat 
894 Levazımı askeriye 
895 Levazımı sıhhiye ve tecrübe hayvanatı ve 

bunların iaşeleri 
896 Sevkiyat 
897 Fennî kitab ve risalelerin ve gazetelerin mu

bayaa ve abone bedelleri 2 300 
898 1493 numaralı kanun mucibince verilecek 

ikramiye 1 200 
899 İnşaat, tamirat ve tesisat masrafları 234 230 
900 Ecnebi mütehassıslar 23 550-
501 Staj masrafı 25 800 

Muhassasat 
Lira K. 

Askerî fa 
333 407 

5 940 
200 000 
12 820 

100 
2 000 
2 270 
6 150 
3 435 
18 381 
1 450 
1 400 
35 035 
13 400 

850 
3 000 

Sarfiyat 
Lira 

ırikalar 
325 516 

5 508 
192 289 
12 089 

1 941 
2 264 
5 345 
3 379 
17 274 
1 202 
834 

29 564 
12 409 

574 
2 092 

1 412 

201 396 
20 855 
24 207 

K. 

19 

60 
20 

51 
74 
53 
16 
31 
18 
22 
94 
61 

45 
72 

05 

58 
34 
88 

1552 numara 
kanun mucibi 
ce verilen ava 
mukabili mev 
tutulan tahsi 

Lira 



F. 

902 

903 
904 
905 
906 
907 

Muhassasatm nevi 

895 numaralı kanun mucibince sigorta san- ^ 
dığına muavenet 
Fabrikalar masarifi umumiyesi 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
1928 yılına aid mahkûmünbih borç karşılığı 
1934 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 18 ııci maddesi mucibince 
Fabrikalar daimî ve muvakkat memur ve 
müstahdemleri ücreti 
Harcırah ve tazminat 
İdare masrafları 
Fabrikalar idare masarifi 
1715 numaralı kanunun 8 nei maddesi muci
bince Cumhuriyet Merkez bankasına verile-
cak itfa karşılığı 

Umumî yekûn 

Muhassasat 
Lira 

20 000 
4 001 221 

5 000 
10 000 

581 

400 000 

55 577 
2 250 
1 100 
82 868 

1 704 

5 507 020 

K. 

61 

39 

00 

Sarfiyat 
Lira 

20 000 
3 577 

2 
8 

133 

55 
1 

73 

1 

4 735 

309 
592 
326 
579 

276 

187 
776 
795 
923 

704 

629 

K. 

07 
86 
18 
92 

80 

30 
53 
31 
34 

39 

91 

1552 numara 
kanun mucib 
ce verilen ava 
mukabili mev 
tutulan tahsi 

Lira 

63 804 

t 

63 804 



— 51 
îptal olunan 

Muhassasatm nevi 

911 Maaşatı umumiye 
912 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
913 Müstahdemler ücreti 
914 Muvakkat tazminat 
915 657 ve 2047 numaralı kanunlar mucibince 

verilecek tazminat ve uçuş ücreti 
916 Mefruşat ve demirbaş 
917 Kırtasiye 
918 Müteferrika 
919 Mütenevvi masraf laJr 
920 Harcırah 
921 Resmî telefon masrafı 
922 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
923 Muayyenat 
924 Levazımı askeriye 
925 Levazımı sıhhiye 
926 Nakliyat 
927 Makina, a'lât, edevat ve demirbaş eşya le

vazımının mubayaa ve tamir masrafları 
928 Hayvan mubayaa bedeli 
929 Vesaiti nakliye masrafı 
930 1493 numaralı kanun mucibince verilecek 

ikramiye 
931 İnşaat ve ta'mirat ve bilcümle balız tesi

satı masrafı 
932 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabitler 

harcırahı ve staj ve tahsil için gidecek ta'-
lebe zabitler tahsisat ve mekteb masrafları 

933 Ecnebi mütehassıslar 
934 Matbaa masrafı 
935 Geçen sene düyunu 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira L K. 

ıoı müdürlüğü 
243 

•45 
29 

003 

0 
016 
535 

54 790 
1 

1 
1 
8 

49 
12 

23 

26 
2 
13 

2 

29 

9 
2 

500 
500 
860 
321 
150 
120 
30 
757 
674 
500 
101 

894 
000 
135 

000 

200 

600 
850 

20 464 
5 

578 005 

Sari ?iyat 
Lira 

241 

42 
28 

604 

0 
064 
906 

54 462 
1 

1 
1 
8 

47 
12 

22 

26 
2 
13 

28 

8 
2 
20 

565 

448 
499 
696 
269 
128 
49 
29 
836 
640 
379 
507 

812 
000 
080 

0 

653 

759 
849 
193 

874 

K. 

63 

31 
50 

44 
87 
90 
16 
63 
01 
82 
22 
79 
85 
94 
98 

76 

28 

86 

08 
97 
77 

77 

tahsisat 
Lira 

1 398 

0 
2 951 
628 

327 
51 
0 

163 
51 
21 
70 
0 

1 920 
33 
120 
593 

81 

54 

2 000 

546 

S40 
0 

270 
5 

12 130 

K. 

37 

69 
50 

56 
13 
10 
84 
37 
99 
18 
78 
21 
15 
06 
02 

24 

72 

14 

92 
03 
23 

23 

g. âayısı : 145) 



F. 
' . . . • 

1 

2 
3 

4 

ı 

5 
6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

M. 

— 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

r 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

B - OEDVELI 

"Varidaitm nevi 

Arazi vergileri 
Arazi vergisi 
Hususî ormanlar rüsumu 
Binalar vergisi 
Hayvanlar vergisi 
Kovun, keçi 
Tiftik 
Deve 
Manda 
Sığır 
At, kısrakı iğdiş, katır 
Eşek 
Domuz 
Kazanç vergisi 
Kuhsat tezkereleri ve vergi karneleri 
Ticarî ve sanaî teşebbüslerden 
Serbest meslekler erbabından 
Hizmet erbabından 
Sair işler ve teşebbüslerden 
Madenler rüsumu 
Veraset ve intikal vergisi 
Gümrük vergileri 
Gümrük vergisi 
Ardiye resmi 
2456 No.lu kanun mucibince gümrüklere ibraz edilecek 
beyannamelerle Manifesto ve barnamelere yapıştırıla
cak müdafaa pulu hasılatı 
Muamele vergisi 
îdhalat muamele vergisi 
Sınaî müesseseler muamele vergisi 
Bankalar ve sigorta şirketleri muamele vergisi 
Dahilî istihlâk vergileri 
Şeker ve gilikoz istihlâh vergisi 
Elektiriık, ha'va gazı istihlâk vergisi 

Muhammenat 
Lira 

4 650 000 
100 000 

4 300 000 

• 5 500 000 
850 000 
130 000 
560 000 

2 980 000 
460 000 
315 000 

5 000 

500 000 
8 750 000 

700 000 
4 500 000 

50 000 
600 000 
550 000 

36 000 000 
250 000 

350 000 

8 170 000 
6 700 000 

400 000 

5 800 000 
1 000 000 

Ham petrol ve ondan çıkarılan maddeler istihlâk vergisi 1 200 000 
2458 numaralı kanun mucibince muhtelif maddelerden 
alınacak istihlâk vergisi 
Oyun aletleri resmi 
Ka'ra ve deniz avları 
Nakliyat vergisi 
Sefineler rüsumu 
Damga resmi 
Tapu harç ve kaydiyeleri 
Mahkeme harçları 
Pasaport ve kançilatfya 

4 800 000 
30 000 

400 000 
750 000 
125 000 

5 700 000 
1 350 000 
1 700 000 

700 000 

Tahsilat 
Lira 

5 206 755 
123 404 

4 527 610 

5 732 382 
728 860 

95 739 
462 988 

, 2 735 712 
401 915 
297 808 

3 004 

380 646 
4 728 320 

214 453 
6 894 180 

459 290 
642 562 
398 213 

33 313 835 
395 884 

104 489 

9 587 223 
5 855 533 

637 144 

5 327 684 
1 463 501 
1 255 312 

<S 217 717 
27 842 

348 799 
683 439 
141 013 

6 327 593 
1 181 610 
1 477 813 

870 129 

K. 

42 
16 
19 

59 
74 
18 
55 
86 
93 
75 
80 

95 
75 
30 
01 
79 
59 
44 

66. 
23 

70 

61 
68 
95 

30 
83 
58 

94 
6S 
84 
73 
02 
54 
37 
97 
33 

( S. Sayısı : 145) 
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F. ât. Varidatın nevi 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

24 A 

25 

26 
27 
28 
29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

39 

40 

tıbbî müstahzarlar 

ve 

Noterler harçları 
Diğer harçlar 
Nüfus 
Eczahane, ecza deposu ve 
İhtira beratı 
Hjayvan sağlık zabıtası resmi 
Mülga' vergiler bakayasından 
Tütün ve saire 
Tuz 
İspirto ve ispirtolu içkiler 
2460 numaralı kanun mucibince tütün 
alınacak müdafaa pulu hasılatı 
Kibrit ve çakmak 
Kibrit ve çakmak hasılatı 
Maktu mikdar 
Rovelver, fişek ve mevaddı infilâkiye 
Oyun kâğıdı 
Devlet ormanları 
İşletilen emlâk hasılatı , 
Arazi hasılatı t 
İcar bedeli \ 
Emval ve emlâk satış hasılatı 
Emval satış bedeli 
Emlâk satış bedeli 

.Devlet demiryolları 
Posta, telgraf, telefon ^ 
Darphane hasılatı 
Resmî matbaalar hasılatı 
Umumî mektebler hasılatı 
Madenler hasılatı 
Diğer müesseseler hasılatı 
Kılavuzluk ve romörkörcülük hasılatı 
Umumî müesseseler ve şirketler hasılatın dan 
hissesi 
İmtiyazlı demiryollarından 
İzmir rıhtım şirketinden 
Fenerler hasılatından 
Mükerrer sigorta sandığından 
Cumhuriyet Merkez bankasından 
Cumhuriyet Merikez bankasından kambiyo muraka
besi masrafı mukabili alınan 
Müteferrik varidat 
Askerlik mükellefiyeti 
Devlete aid esham ve tahvilât faiz ve temettüleri 
Şirketlerden ve müteahhidlerden teftiş mukabili alınan 
Faiz 
Akçe farkı 

Muhammenat 
lira 

600 000 

65 000 
6 000 
9 000 

100 000 
100 000 

20 000 000 
7 000 000 
4 000 000 

müskirattan 
2 000 000 

1 225 000 
35 000 

0 
30 000 

1 580 000 

. 300 000 
200 000 

300 000 
1 000 000 

0 
50 000 

, 25 000 
10 000 

1 70 000 
50 000 

ı 170 000 
Devlet j 

0 
64 000 

T 750 000 
'f 200 Ö00 

100 000 

Tahsilat 
Lira 

495 663 

114 261 
2 538 
5 991 
89 559 
122 572 

29 901 013 

3 190 021 

1 241 816 
35 476 
1 846 
27 115 

1 639 953 

46 652 
229 468 

229 322 
989 378 

5 712 
26 685 
1 676 
75 983 
51 983 
203 444 

0 
675 630 
255 673 

£. 
K. 

85 

10 
30 
78 
53 
38 

43 

89 

76 
70 
46 
75 
13 

18 
10 

22 
89 

53 
84 
48 
96 
50 

67 
60 

f 
50 000 70 000 

1 100 000 
1 000 000 
300 000 
100 000 
100 000 

1 359 202 
1 003 917 
293 095 
651 531 
472 686 

54 
64 
52 
67 
72 
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î \ Mi Varidatın nevi 

k 

41 

42 

6 
7 
8 

1 
2 

42 A 
43 

44 
45 

1 
2 
3 

Kıymetli evrak 
Tavizattan istirdad 
2459 numaralı kanun mucibince alınacak tayyare 
resmi 
Cezalar 
Para cezalan 
Zam cezalan 
Müteferrik hasılat 
İstanbul üniversitesi hasılatı 
Mukavelenamesi mucibince Musul petrollarından 
alman 
Teberrüat 
iktisadî buhran vergisi 
1890 numaralı kanun mucibince maaş, üere ve saireden 
1996 numaralı kanun mucibince binalardan alman 
2416 numaralı kanun mucibince kazanç erbabından 
alınan 

46 Muvazene vergisi 
1934 bütçe kanununun 18 nci maddesi mucibince fev
kalâde varidat 
857 numaralı kanun mucibince kinin hasılatı 
1545 numara(lı kanun mucibince hususî ormanlar hası
latından ve müteahhidlerden alınan am e naj man parası 
2195 numaralı kanun mucibince batan gemileri çıkar
mak için teşekkül eden şirketlerden alınan para 
2550 numaralı kanun mucibince kaçakçj^ktan müte-
hassıl ikramiyenin % 20 si 
2300 numaralı kanun mucibince Düyunu umumiye bi
nasının satış bedeli 

F. M. 2463 numaralı kanun mucibince 
» 2548 » » » 
» 2094 » » » 

Vilâyet hissesi 
Maarif hissesi 
Idarei hususiye hissesi 
Belediye hissesi 
Ziraat bankası hissesi 
Pansiyonlar hasılatı -
Şose ve köprüler 
% 10 1ar 
1831 numaralı kanun mucibince Tayyare cemiyeti te-
berrüü 
2466 numaralı kanun mucibince buğday koruma karşı
lığı kanunu 
,1932 muvazenei umumiye kanununun 11 ve 18 nci 
maddeleri ile verilen tahviller mahsubatı 

Muhammenat 
Lira 

220 000 
30 00Ö 

2 500 000 

400 000 
850 000 

1 120 000 
117 000 

* 500 000 
0 
0 

8 000 000 
1 500 000 

1 500 000 
14 000 000 

• ; 

-

Tahsilat 
Lira 

165 669 
15 538 

1 867 061 

153 698 
918 429 

2 893 518 
79 135 

682 303 
47 996 

0 
9 541 385 
1 803 536 

1 347 782 
15 604 422 

11 237 416 
82 532 

52 906 

4 500 

14 217 

400 000 
1 900 000 

2 
3 708 800 
3 230 011 
12 948 218 

65 703 
1 569 003 
677 610 
938 811 
773 896 
109 495 

4 500 611 

6 258 223 

336 165 

K. 

97 
29 

44 

12 
43 
04 
02 

90 
53 

63 
64 

87 
11 

34 
36 

58 

63 

15 

73 
80 
39 
99 
29 
91 
11 
08 

45 

59 

73 
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Muhammenat Tahsilat 

M. Varidatın nevi Lira Lira 

1933 muvazenei umumiye kanununun 9 ncu maddesi 
mucibince (Gümrükler mahsubatı) 2 531 786 
1934 muvazenei umumiye kanununun 16 ncı maddesi 
mucibince (eski seneler varidat mahsubu) 26 
2102 numaralı kanun mucibince eski seneler mahsubatı 9 078 

UMUMÎ YEKÛN 184 081 000 241 229 796 

1 . « • » M 
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